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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 3-də Rusiya Federasiyasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladimir Doroxini qəbul etmişdir.
Səfir Vladimir Doroxin dövlətimizin başçısına Rusiyada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin 90 illik yubiley münasibətilə xatirə markasının buraxıldığı barədə məlumat verərək
markanın nümunələrini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Görüşdə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin
qurulmasında və ölkəmizin ümumi inkişafında müstəsna rolu qeyd edilərək onun Azərbaycan-Rusiya
ikitərəfli münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində göstərdiyi böyük xidmətlər ehtiramla xatırlandı.
Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi
vurğulandı, bu münasibətlərin gələcəkdə də inkişaf etdiriləcəyinə əminlik ifadə olundu.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 3-də Rusiya Federasiyası Dövlət
Dumasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında
Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Aleksey Puşkovu qəbul etmişdir.

Tələbə gənclər alternativsiz namizədi dəstəkləyirlər

Dünən Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ)
illik hesabat konfransı keçirilmişdir.
Növbəti hesabat konfransında tələbə
gənclər informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının imkanlarından
faydalanmış, eyni vaxtda Naxçıvan,
Gəncə və Lənkəran şəhərlərində
keçirilən region panelləri videobağlantı vasitəsilə izlənilmiş, onlayn
əlaqə yaradılmışdır.
Naxçıvan Dövlət Universitetində
keçirilən Naxçıvan panelində əvvəlcə
Dövlət himni səsləndirilmişdir. Tədbiri
giriş sözü ilə ATGTİ sədr müavini,
Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə
Gənclər Təşkilatının sədri Arzu Abdullayev açaraq konfransın gündəliyinə daxil olan məsələlər barədə məlumat vermişdir.
Arzu Abdullayev Naxçıvandakı tələbə gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti
barədə hesabatında muxtar respublikada dövlət gənclər siyasətinin uğurla
həyata keçirilməsindən, regiondakı ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələri
tələbə gənclər təşkilatlarının fəaliyyətindən danışmışdır. Sonra TGT-lərin

üzvlüyə qəbul olunması
panellərdə səsə qoyulmuş, Naxçıvan Özəl
Universiteti, Naxçıvan
Dövlət Texniki, Naxçıvan Tibb və Musiqi
kollecləri də daxil olmaqla, ATGTİ-yə 26
yeni üzv qəbul edilmişdir. Beləliklə, ATGTİ-nin üzvü
olan ali və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin tələbə gənclər təşkilatının sayı
110-a çatmışdır. Naxçıvan panelində
“Dövlət gənclər siyasətinin reallaşmasında region tələbə gənclərinin və
tələbə gənclər təşkilatlarının payı” adı
ilə keçirilən konfransda Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər
Təşkilatının fəal üzvü Aytən İsmayılovanın, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun TGT-nin sədri Qəmər Rəhimovanın, Naxçıvan Özəl Universitetinin
TGT-nin sədri Nəsib Mustafayevin
məruzələri dinlənilmişdir.
ATGTİ sədri Şahin İsmayılov çıxış
edərək Naxçıvan, Lənkəran, Gəncə
paneli TGT-lərinin təklifinə əsasən,
2013-cü il prezident seçkilərində ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin yenidən
prezidentliyə namizədliyinin irəli sürüldüyünü bildirmiş və bu təklif alqışlarla qarşılanmışdır. Bununla əlaqədar bəyanat qəbul edilmişdir.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 83 dövlət
və özəl ali və orta ixtisas təhsili müəssisəsinin 100 minə yaxın tələbəsini

özündə birləşdirən Azərbaycan Tələbə
Gənclər Təşkilatları İttifaqının hər
bir üzvü cənab Prezident İlham
Əliyevin yürütdüyü uzaqgörən və
məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycanın öz inkişafı ilə dünya arenasında böyük nüfuz sahibinə çevrilməsi, Vətənimizin bir sıra qlobal
əhəmiyyətli qurumlarda təmsil olunması, yüksək kürsülərdə söz sahibi
olmasından fəxr duyur, onun namizədliyini dəstəklədiyini bəyan edir.
Naxçıvan panelinin bağlanış mərasimində Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, biologiya elmləri
doktoru Saleh Məhərrəmov, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının gənclər və
idman naziri Azad Cabbarov, təhsil
naziri Piri Nağıyev çıxış edərək
ümummilli lider Heydər Əliyevin
milli ideologiyanın əsası kimi yürütdüyü dövlət gənclər siyasətinin bu
gün Prezident cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilməsindən, gənclərin milli dövlətçilik,
vətənpərvərlik ruhunda yetişib formalaşması istiqamətində görülən işlərdən, Azərbaycanda müstəqil dövlət
quruculuğunda, cəmiyyətdə gedən
ictimai-siyasi proseslərdə ziyalı gəncliyin rolundan, onların üzərinə düşən
mühüm vəzifələrdən danışmışlar.
Konfrans avanqard gəncliyin Prezident İlham Əliyevin yenidən prezidentliyə namizədliyini dəstəklədiyini
nümayiş etdirən videoçarxın təqdimatı
ilə başa çatmışdır.

Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü qeyd olunub
İyunun 1-də Heydər Əliyev
Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Turizm nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə
1 iyun – Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü münasibətilə tədbir
keçirilmişdir. Tədbiri Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova
açaraq muxtar respublikada uşaqlara göstərilən dövlət qayğısından
danışmış, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs etmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş və bu gün uğurla davam
etdirilən dövlət uşaq siyasətinin başlıca
məqsədi sosial vəziyyətindən asılı
olmayaraq, bütün uşaqların öz hüquqlarından bərabər şəkildə istifadə
etməsinin təmin olunmasından, onların
düzgün tərbiyə olunması üçün hər
cür şəraitin yaradılmasından ibarətdir.
Vurğulanmışdır ki, “Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti qaydası”nın təsdiq edilməsi

haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il
8 may tarixli Fərmanına uyğun olaraq,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Uşaq hüquqlarının həyata keçirilməsinə dövlət
nəzarəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” 2012-ci il 24 may tarixli
Fərmanı uşaq hüquqlarının qorunması
istiqamətində imzalanmış mühüm
dövlət sənədidir. Həmçinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı il 4 oktyabr tarixli və
2010-cu il 19 aprel tarixli sərəncamlarına müvafiq olaraq, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı və Uşaq Filarmoniyasının yaradılması, M.T.Sidqi adına
Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının fəaliyyət göstərməsi uşaqların estetik
tərbiyəsi, istedadlarının üzə çıxarılması, intellektual və mənəvi inkişafı,
asudə vaxtının təşkili kimi məsələlərdə
mühüm rol oynayır. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara
dövlət qayğısının artırılması haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2012-ci il 31 yanvar

tarixli Fərmanına əsasən, “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının “Qızıl kitabı”nın təsis olunması,
“Qızıl kitab”a adları yazılmış gənc
istedadlar üçün xüsusi təqaüdün təsis
edilməsi, valideyn himayəsindən məhrum, sağlamlıq imkanları məhdud
olan uşaqlara hərtərəfli dövlət qayğısının göstərilməsi gələcəyimiz olan
uşaqların sağlam ruhda böyüməsinə
xidmət edir.
Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan
Dövlət Uşaq Filarmoniyasının mahnı
və rəqs ansamblının, Naxçıvan şəhər
3 nömrəli uşaq bağçasının balaca fidanlarının ifalarında mahnı, şeir və
rəqs nümunələri təqdim edilmişdir.
Sonra istedadlı uşaqların rəsm və
əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış olmuş, bayram tədbiri Heydər Əliyev
Mədəniyyət və İstirahət Parkında davam etdirilmişdir.
- Səbuhi HƏSƏNOV

Rəssamlara daha bir qayğı
Naxçıvanlı rəssamlar yaradıcılıqla yeni emalatxanada məşğul
olacaqlar. Onlar üçün nəzərdə tutulan Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rəssamlar Birliyinin yeni binasının tikintisi artıq başa çatmaqdadır.

Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev prospektində inşa edilən
416 kvadratmetrlik yeni bina zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən
ibarətdir. Burada rəssamlara məxsus iş otaqları ilə bərabər, yaradıcı
fəaliyyət üçün geniş emalatxana da fəaliyyət göstərəcək. Emalatxana
binanın zirzəmisində yerləşir. Binanın birinci mərtəbəsində iş otaqları
istifadəyə veriləcək. İkinci mərtəbədə isə 365 kvadratmetr ərazini
əhatə edən geniş sərgi salonu fəaliyyət göstərəcək. Burada yerli rəssamların istər ölkə, istərsə də beynəlxalq səviyyədə keçirilən sərgilərini
nümayiş etdirmək üçün imkan yaradılacaq. Müasir memarlıq üslubunda
tikilən binanın inşasında yerli materiallardan istifadə edilib. Hazırda
binanın ərazisində abadlıq işləri görülür.
Xəbərlər şöbəsi

Növbəti sertifikasiya test imtahanı
Naxçıvan Muxtar Respublikasında praktik tibb və ya əczaçılıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan səhiyyə
mütəxəssislərinin sertifikasiya
prosesi davam etdirilir. Məlum
olduğu kimi, bu işə 2011-ci ilin
sentyabr ayından başlanmış, indiyə qədər şəffaf şəraitdə 420
həkim test imtahanında iştirak
etmişdir. Onlardan 386 nəfər
müsahibə mərhələsini də başa
vuraraq növbəti beş il üçün sertifikat almışdır.
Növbəti test imtahanında fizioterapiya və tibbi bərpa, əczaçı
ixtisasları üzrə həkimlər iştirak
etmişlər. Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında keçirilən test imtahanında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi Sertifikasiya Şurasının
sədri Kəmalə Qurbanova test
imtahanının qaydaları haqqında
məlumat vermişdir.
Sonra Sertifikasiya İmtahan
Komissiyasının sədri Süleyman
Cəfərov çıxış edərək bildirmişdir
ki, hazırda dünya tibb elmində
çox böyük inkişaf gedir. Əvvəllər
müalicə olunmayan xəstəliklər
indi artıq müalicə edilir. Bu proseslər muxtar respublikamızda
da həkimlərin bilik və peşə bacarıqlarının artırılmasını zəruriləşdirir. Sertifikasiya əhaliyə keyfiyyətli səhiyyə xidmətinin göstərilməsi, praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan

şəxslərin peşəkarlıq səviyyəsinin
və peşə yararlılığının artırılması
məqsədilə həyata keçirilir. Bu,
həkim və orta tibb işçilərinin
nəzəri bilik və təcrübi bacarıqlarını daha da artırmalarına imkan
yaradacaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyində test imtahanı
üçün əvvəlcədən 1000 sual tərtib
edilərək kompyuterə yerləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikası
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Naxçıvan Muxtar
Respublikası Regional Bölməsi
nümayəndəsinin iştirakı ilə test
bankından hər variant üzrə 100
sual seçilərək imtahanda iştirak
edən 27 nəfərə paylanmış, 3 saat
davam edən imtahanın şəffaf, tam
obyektiv şəraitdə keçirilməsi təmin edilmişdir.
Test imtahanının yekunlarına
görə, 60 və ya daha çox bal toplamış 24 mütəxəssis sertifikasiya
prosesinin ilk mərhələsini başa
vurmuşdur. Onlardan 12 nəfər
90-100, 9 nəfər 80-90, 1 nəfər
70-80, 2 nəfər isə 60-70 arası bal
toplayaraq test imtahanından keçərli sayılmışdır. Növbəti test imtahanı yüksək bal toplayanların
sayının artması ilə səciyyələnir.
Sertifikasiya prosesinin müsahibə mərhələsi iyunun 11-də
keçiriləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti
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ünyada tarix haqqında danışanlar
və yazanlar çox olsa da, tarix yaradanların sayı azdır. Çünki tarix yaratmaq
tarix yazmaqdan qat-qat çətin və məsuliyyətlidir. Ulu öndər Heydər Əliyev də tarixi
yaradan dahi şəxsiyyətlərdən biridir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz xalqına,
Vətəninə sonsuz sədaqəti, tükənməz məhəbbəti, uzaqgörənliyi, xeyirxahlığı, düşünülmüş və gərgin fəaliyyəti ilə Azərbaycanın
XX əsr ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni və
mənəvi həyatında yeni bir tarix yaratmışdır.
Sağlığında ümummilli liderlik ucalığına
yüksəlmiş bu müdrik şəxsiyyət böyük fədakarlıqlar hesabına qurub-yaratdığı dövlətin
sarsılmazlığını, demokratik inkişafını, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyini, daimiliyini, dönməzliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. Əgər ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında ötən əsrdə Azərbaycanın
sosial-iqtisadi, mədəni yüksəlişi üçün həyata
keçirilən tədbirlər, milli şüurun oyanışı istiqamətində görülən nəhəng işlər olmasaydı,
biz bu gün Azərbaycanın suveren dövlət
kimi mövcudluğundan söhbət aça bilməzdik.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etmişdir. 1993-cü ilin iyun hadisələrinə qiymət
verməyi bacaran hər bir kəs dərindən dərk
edir ki, dahi rəhbər o dövrdə qardaş qırğınının,
vətəndaş müharibəsinin qarşısını almağa nail
olmuşdur.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev
yeni tariximizdə xalq-rəhbər birliyinin yenilməzliyini həqiqətə çevirmişdir. Öz liderinin
müdrik, uzaq hədəflərə hesablanmış, qətiyyətli və çevik addımlar atmaq əzmindən yetərincə xəbərdar olan Azərbaycan xalqı ən
mürəkkəb vəziyyətlərdə belə, arxayın idi.
Çünki baş qaldıran təhlükələr, həyatın mürəkkəblikləri, cılız və ucuz siyasi kombinasiyalar Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əzəməti
qarşısında son dərəcə bəsit görünürdü. Tale
1993-cü ildə Azərbaycanı növbəti dəfə çətin
sınaqlarla üz-üzə gətirəndə xalqın yeganə
xilaskar kimi Heydər Əliyevi hakimiyyətdə
görmək istəyi də məhz bu zərurətdən qaynaqlanırdı. Əgər bu həlledici mərhələdə
tarixə “Milli Qurtuluş Günü” kimi düşmüş
əlamətdar hadisə baş verməsəydi, xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli lider Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşməsəydi, müstəqil, qüdrətli, durmadan tərəqqi
edən, yeniləşən və demokratikləşən Azərbaycan dövləti də var ola bilməzdi.
Böyük strateqin irəli sürdüyü demokratikləşmə konsepsiyası xalqın təkamülə əsaslanan demokratiya yolu ilə irəliləməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iqtisadi uğurlara adekvat olaraq inkişaf etməsi, insan
hüquq və azadlıqlarına etibarlı təminat mexanizmlərinin formalaşdırılması, habelə
məhkəmə-hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi məsələlərini özündə ehtiva etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev dəfələrlə qeyd
etmişdir ki, demokratikləşmə prosesi dövlətin
siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni həyatının modernləşdirilməsi, əhalinin maarifləndirilməsi,
təfəkkürünün və vərdişlərinin tədricən dəyişdirilməsi, ictimai davranış normalarının
yeniləşməsi ilə birgə həyata keçirilməlidir.
Ümummilli liderin həyata keçirdiyi tədbirlərin nəticəsi kimi Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafeyini
qorumağa qadir olan nizami Silahlı Qüvvələrin yaradılması, atəşkəsə nail olmaq
üçün bütün siyasi və diplomatik vasitələrin
işə salınması və bunun nəticəsində 1994-cü

Şərur Rayon Vergilər Şöbəsində vergi ödəyiciləri ilə görüş
keçirilib. Vergi Məcəlləsinə
edilmiş əlavə və dəyişikliklər,
nağdsız hesablaşmaların üstünlükləri və POS-terminallardan ödəniş aparılmasının
əhəmiyyəti, vergi qanunvericiliyinə dair vergi ödəyicilərinin
maarifləndirilməsi məqsədilə
keçirilən tədbiri giriş sözü ilə
rayon Vergilər Şöbəsinin rəisi,
vergi xidməti müşaviri İsmayıl
Fətullayev açıb.
O, vergi sistemində aparılan islahatlar nəticəsində muxtar respublikamızda müasir vergi inzibatçılığının formalaşdırıldığını, vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri
arasında texnoloji baxımdan mükəmməl elektron əlaqələr sistemi

Azərbaycanda müasir demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış və elmin, təhsilin, mədəniyyətin inkişafı əbədi surətdə Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ölkəmizin Əsas Qanunu
Konstitusiyanın qəbul edilməsi, hakimiyyətlərin bölünmə prinsipinin təsbit olunması,
hüquq normalarının və qanunvericilik bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, müasir idarəetmə üsullarının bərqərar olması və müvafiq dövlət qurumlarının formalaşdırılması Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşən genişmiqyaslı quruculuq
proqramının tərkib hissələridir.

(Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
21 yanvar 2013-cü il tarixli Sərəncamından)

ləğv edilməsidir. 1993-cü ildə ölüm cəzası
üzərində moratoriumun qoyulması, 1995-ci
ildə əfv komissiyasının bərpası, 10 fevral
1998-ci il tarixdə ölüm cəzasının tam ləğvi
ulu öndərin daxilən yüksək humanizm, insanpərvərlik kimi keyfiyyətlərə malik olduğunun ən parlaq göstəriciləridir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
rəhbərliyi dövründə respublikamız insan hüquq və azadlıqlarının, eləcə də demokratik
təsisatların inkişafı ilə bağlı bir sıra mühüm

Azərbaycanın özü qədər əbədi

Demokratik, hüquqi dövlətin banisi

ilin mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət
kəsb edən atəşkəsin əldə edilməsi respublikanın hüquqi, iqtisadi, sosial, mədəni və
digər sahələrində islahatların aparılmasına
böyük üfüqlər açmışdır.
1995-ci ildə xalqın azad iradəsi əsasında
müdrik rəhbərin silinməz dəst-xəttinin, zəngin
həyat təcrübəsinin və işıqlı zəkasının ən
böyük əsərlərindən biri olan, dünya standartlarının tələblərinə tam dolğunluğu ilə
cavab verən Azərbaycanın mütərəqqi ənənələrə söykənən ilk milli Konstitusiyasının
qəbuluna nail olan ümummilli liderimiz sonrakı mərhələlərdə dövlət-vətəndaş münasibətlərinin hüquq müstəvisində nizama salındığı, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ali dəyərlər səviyyəsində qorunduğu,
humanizm prinsipinin möhkəm təmələ çevrildiyi ədalətli cəmiyyətin formalaşdırılması,
idarəçilikdə demokratik ənənələrin tam bərqərar olması naminə misilsiz xidmətlər göstərmişdir. İctimai həyatın bütün sahələrində
haqq-ədalət meyarının gözlənilməsinə çalışan
ulu öndər Heydər Əliyev yalnız bu yolla
dövlətlə xalq arasında möhkəm mənəvi,
siyasi və hüquqi əlaqəyə, qarşılıqlı etimada
nail olmağı mümkün hesab etmişdir.
Ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası
ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyən
etməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının
təminatını dövlətin ali məqsədi kimi ön sıraya
çıxarmışdır.
Böyük öndər ədalətli idarəçilik sistemi
yaratmadan cəmiyyətin dövlətə etimad və
inamının formalaşdırılmasını qeyri-mümkün
hesab edərək bunun üçün, ilk növbədə, məhkəmə-hüquq sistemində dövrün tələblərinə
cavab verən mütərəqqi islahatların aparılmasına nail olmuşdur. Ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə məhkəmə hakimiyyəti
anlayışı ilk milli Konstitusiyamızda öz əksini

beynəlxalq-hüquqi sənədlərə qoşulmuş, bütün
bunların nəticəsi kimi 1996-cı ildən Avropa
Şurasında “Xüsusi qonaq statusu” ilə təmsil
olunan Azərbaycan 2001-ci il yanvarın
17-də qurumun Nazirlər Komitəsinin qərarı
ilə Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvlüyünə
qəbul olunmuşdur. 25 dekabr 2001-ci il
tarixdə isə Milli Məclis “İnsan hüquqlarının
və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında”
Avropa Konvensiyasını ratifikasiya etməklə
demokratik dəyərlərə, ədalətə, insan hüquq
və azadlıqlarının təminatına yüksək sadiqlik
nümayiş etdirmişdir. 15 aprel 2002-ci il
tarixdə ratifikasiya sənədi depozitə edilmək
üçün Avropa Şurasının Baş katibinə təqdim
olunmuş, bununla da, ölkə vətəndaşları Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət
etmək imkanı qazanmışdır.
Dövlətçiliyin mükəmməl təməl prinsiplərini yaradan ulu öndər Heydər Əliyev idatapmış, Əsas Qanunda məhkəmə hakimiy- rəçilikdə səriştəsizliyə, qətiyyətsizliyə, bəyətinə verilən səlahiyyətlərə hakimlərin sər- sitliyə birdəfəlik son qoyaraq uğurlu daxili
bəstliyi və müstəqilliyi daxil edilməklə ölkədə və xarici siyasət yeritmişdir. Dövlət idarəçiliyi
insan hüquqlarının qorunması və məhkəmə sahəsində zəngin təcrübəyə malik ümummilli
sistemində ədalət mühakiməsinin səmərəli lider əvvəllər xarici siyasətdə yol verilmiş
təşkili baxımından mütərəqqi addımlar at- səhvlərin aradan qaldırılması istiqamətində
mışdır. “Ədalət iki şeydən sarsıla bilər: ci- qətiyyətli addımlar ataraq, birinci növbədə,
nayətkar cəzasız qalanda və günahsız cə- qonşu dövlətlərlə münasibətləri nizama salzalandırılanda”, – deyən ümummilli liderimiz mağa çalışmış, balanslaşdırılmış xarici siyasət
ilk gündən məhkəmə orqanlarının dövlət yeritməklə respublikamızın geosiyasi rəqabət
idarəçilik sistemindəki müstəsna rolunu düz- meydanına çevrilməsinə yol verməmişdir.
gün dəyərləndirmiş, insan və vətəndaş hüquq Heydər Əliyev böyük strateq kimi aparıcı
və azadlıqlarının etibarlı müdafiə mexanizm- dünya dövlətlərini respublikamızın tarazlı
lərinin formalaşdırılması baxımından ədalət və müstəqil siyasət yeridəcəyinə inandıra
mühakiməsinin səmərəliliyinin yüksəldilmə- bilmişdir. “Respublikamızın qarşısında duran
sini vacib saymışdır. Ardıcıl olaraq aparılan əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın mənaməhkəmə-hüquq islahatlarının başlıca məqsədi feyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən,
Azərbaycanda qanunun aliliyinin təmin edil- ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir.
məsi, məhkəmə orqanları sisteminin dövlət Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə bəraidarəçilik mexanizmində nüfuzlu və müstəqil bərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əlaqələr yatəsisat kimi təşəkkül tapması, ədalət müha- ratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqəkiməsinin həyata keçirilməsi zamanı insan lərdən həm Azərbaycan Respublikasının
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yüksək beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək
səviyyədə təşkil olunması, cinayət və mülki üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını,
mühakimədə demokratik prinsiplərin qorun- elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün
ması, peşəkar hakim korpusunun formalaş- səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”, –
dırılması, məhkəmələrin fəaliyyətində şəf- deyən ümummilli lider həmçinin bildirmişdir
faflığın təmin edilməsi və digər məsələlərin ki, müxtəlif dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqəhəlli olmuşdur.
Azərbaycanın hüquqi dövlət və humanizm lərinin qurulması, Avroatlantik məkana inprinsiplərinə sadiqliyini əks etdirən daha bir teqrasiya, sivil Qərb dəyərlərinin mənimsəmühüm hadisə isə ölkədə Avropa Şurasına nilməsi Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri
üzvlüyə qədər ölüm hökmünün tamamilə sırasında mühüm yer tutur.
u gün əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının demokratik, hüquqi dövlətdə
yaşamaq idealının real və dayanıqlı əsaslar üzərində gerçəkləşərək əbədiləşməsi çağdaş
tariximizin unudulmaz dühası – ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə üzvi surətdə bağlıdır.
Bütün həyatını öz xalqına bəxş etmiş Heydər Əliyevin dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti
Azərbaycan xalqının tarixində dərin iz buraxaraq əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, ulu öndər Heydər Əliyevin
zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə faydalanacaqdır.

B

Vüqar QULİYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi

Şərurda vergi ödəyiciləri ilə görüş keçirilib
qurulduğunu, müasir səviyyəli təhlil
bazasına malik informasiya sistemlərinin, POS-terminalların yaradıldığını, “Elektron hökumət” layihəsi sahəsində mühüm işlər görüldüyünü vurğulayıb, 2013-cü il
yanvarın 1-dən qüvvəyə minən
Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri ətraflı təhlil edib.
Şöbənin vergi ödəyicilərinə
xidmət bölməsinin rəisi, kiçik vergi xidməti müşaviri Allahverdi
İsmayılov bildirib ki, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 4 oktyabr tarixli Qərarı
ilə “Azərbaycan Respublikasının
ərazisində POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi
Qaydaları” təsdiq edilib. Həmin

qaydalara uyğun olaraq, POS-terminalların 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
tutulub.
Vurğulanıb ki, vergilərin və dövlət orqanları tərəfindən göstərilən
xidmətlərə (işlərə) görə dövlət rüsumlarının və haqlarının ödənilməsi
üçün təsərrüfat subyektlərində də

POS-terminallar tətbiq ediləcək.
Tədbirdə qeyd edilib ki, rayon
Vergilər Şöbəsində POS-terminalların tətbiqi və istifadəsi ilə bağlı
nəzarət-təşkilati qrup yaradılıb.
Həmin qrup tərəfindən meyarlara
uyğun POS-terminal tətbiq ediləsi
obyektlər müəyyənləşdirilib və
onlara bununla bağlı bildirişlər
göndərilib.
Vergi ödəyiciləri ilə, eləcə də
bu sahə üzrə ictimaiyyətin daha
da məlumatlandırılması məqsədilə
maarifləndirici seminar-məşğələlər
keçirilib, nağdsız ödənişlərin əhəmiyyəti barədə maarifləndirmə işləri
genişləndirilib.
Bildirilib ki, görülən işlər nəticəsində 2013-cü ilin ötən dövrü

ərzində rayonun ticarət, iaşə və digər xidmət obyektlərində 13 ədəd
POS-terminalın quraşdırılmasına,
vergi orqanlarında qeydiyyatdan
keçirilməsinə nail olunub.
Tədbirdə o da diqqətə çatdırılıb
ki, vergi ödəyiciləri ilə ardıcıl olaraq
keçirilən belə görüşlər vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında
qarşılıqlı inam və etimadın yüksəlməsinə, sahibkarların üzləşdikləri
problemlərin yerindəcə həll edilməsinə, vergidənyayınma hallarının
aradan qaldırılmasına, dövlət büdcəsinə ödənişlərin düzgün və vaxtında ödənilməsinə müsbət təsir
göstərir.
Sonda görüş iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
- Cəfər ƏLİYEV
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Dağlar arxasında bir kənd var
salıb. Artıq bəhrəsini də görür.
Bir məsələni də deyim ki, kənddə
dolanışıq təkcə təsərrüfat hesabına
deyil. Demək olar ki, hər ailə dövlətdən
məvacib alır. Başqa sözlə, kimi icra
nümayəndəliyində, kimi bələdiyyədə,
kimi məktəbdə, kimi klubda, kimi kitabxanada, kimi həkim ambulatoriyasında işləyir, kimi isə pensiya alır.
Şurudlu gənclər rekord nəticə
əldə edirlər
uruddan söhbət açmışkən son
illərdə Şurud kənd tam orta
məktəbinin təhsildə uğurlar qazanmasını da xüsusi vurğulamalıyıq. Biz
logiya elmləri doktoru Adil Bağırovun məktəbə daxil olanda öyrəndik ki,
Yollar həmin yollar deyil
edaksiyamızın sürücüsünə qənaətini xatırladım. Şurud kəndinin Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Culfa rayonunun Şurud kən- adı 1590 və 1728-ci illərdə Şurut kimi Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi müdindən yazı hazırlayacağımı deyəndə qeydə alınıb. Bu ad “ən birinci, ən nasibətilə tədbir keçirilir. Tədbir başa
bu yaşayış məntəqəsinə gedən yolun yaxşı çay suyu” mənasında işlənir ki, çatdıqdan sonra müəllimlərlə söhbətbərbad olduğunu bildirdi. Mən də: bu da kəndin bulaqlarının suyu ilə ləşdik, repetitor yanında hazırlıq keçməyən, orta məktəbi “yaxşı” və yaxud
“Oqtay əmi, sən son dəfə nə zaman o əlaqədardır.
“əla” qiymətlərlə başa vuraraq yüksək
Kəndlə tanışlıq
kənddə olmusan?” – soruşanda cavab
verdi ki, 20 il keçib üstündən. Ancaq
urudda heyvandarlığın, arıçı- balla ali məktəblərə daxil olan şurudlu
necə əziyyətlə o kəndə gedib çatmalığın inkişafı üçün imkanlar gənclərin uğurlarına nəzər saldıq.
Qeyd edək ki, təhsil ocağının binası
ğımızı heç unutmaram.
genişdir. Kənddə 520 baş iribuynuzlu,
Budur, Şuruda gedən yoldayıq. Sü- 2100 baş xırdabuynuzlu heyvan bəs- 2000-ci ildə istifadəyə verilib. O zarücümüzün yanıldığını gördükcə, dü- lənilir. Meyvəçilikdən xeyli gəlir gö- mana kimi burada natamam orta məkzünü deyim ki, sevinirdim. Gah yağış türən torpaq mülkiyyətçiləri də az təb uçuq-sökük bir binada yerləşib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
yağır, gah da külək əsirdi. Buludlar deyil.
daş səltənətinə hökmranlıq edən HaçaDeyirlər, ailə kəndin, şəhərin və Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə
dağın başına yığışdığından sanki yerlə bütövlükdə ölkənin kiçik modelidir. kənddə yeni məktəb binası tikilib. Angöy birləşmişdi. Dağın ətəyinə qədər Məhz kənddə olarkən Şurudun, ümu- caq təhsil ocağının yeni binada fəaliyyət
enən buludlar harasa tələsirmiş kimi miyyətlə, Azərbaycan kəndinin sosi- göstərməsinə baxmayaraq, 8 il müdsürətlə hərəkət edirdi. Fotomüxbirimiz al-iqtisadi vəziyyətinin ümumi mən- dətində bu məktəbdən ali təhsil müəsƏli Xudiyev yol boyu qarşılaşdığımız zərəsini bir ailənin timsalında açıb sisələrinə qəbul olmaması narahatlıq
gözəl təbiət mənzərələrini fotoaparatın göstərmək istədik. Bu məqsədlə Sət- doğururdu. Bu da bir həqiqətdir ki,
yaddaşına köçürürdü. Yağışlı havada tarxan İmaməliyevin evində olduq. təhsil işi bir ilə, iki ilə bəhrə verə
daha da möhtəşəm görünür sıralanan Bu ailənin qonaqpərvərliyi, mehri- bilməz. Təsadüfən deyilməyib ki, planın
dağlar. Baxmaqdan doymursan. Bu banlığı haqda geniş danışmaq olar. birillikdirsə, buğda ək, onillikdirsə,
yerlərdə gül-gülü, çiçək-çiçəyi çağırır. Çünki bu üstün keyfiyyətlər insanla- ağac ək, yüzillikdirsə, məktəb tik. Bəli,
Dağların ətəyində qoyun sürüləri gö- rımıza gendən, qoynunda böyüdüyü- Şurud kənd tam orta məktəbində yarünür. Kəklikotunun xoş ətri ətrafa müz bu gözəl torpaqdan, zəngin tə- radılan şərait öz bəhrəsini verib. 2008yayılıb. Bu yerdə Aşıq Ələsgərin gözəl biətdən keçir. Səttarxan müəllim mək- 2009-cu tədris ilində məktəbi bitirən
misraları yada düşür:
təbdə işləyir. Ancaq təsərrüfatdan da 3 məzundan bir nəfəri, 2009-2010-cu
Kəkotu, qırxbuğum, qaymaq çiçəyi, ikiəlli yapışıb. Soruşmuram, neçə xır- tədris ilində 4 məzundan 2 nəfəri ali
Bənövşə, qantəpər, qızlar örpəyi, dabuynuzlu, neçə iribuynuzlu heyvan məktəbə qəbul olunub. Bu uğurlardan
saxlayırsan? Necə dolanırsan? Hər ruhlanan məktəb kollektivi əzmlə çaQoyun mələşməsi, çoban tütəyi,
şey göz qabağındadır. Süfrəsinə gə- lışaraq 2010-2011-ci tədris ilində uğuÇəkir uzaqlara xəyalı, yaylaq.
Yaylaq timsallı kənd və ya
tirdiyi qaymaq, kərə, pendir, bal... Bu runa daha bir uğur qatıb. Həmin il
Əli babanın dedikləri...
nemətlər ailənin gün-güzəranından məktəbi bitirən 4 məzun ali məktəbə
udur Şurud kəndi. O kənd ki, xəbər verir. Deyir ki, Ulu Tanrı döv- qəbul olunub. Ötənilki qəbul imtailk dəfə torpaq islahatlarına lətimizin bayrağını uca eləsin. Bütün hanlarında məktəbi bitirən 8 məzunun
burada başlanılıb. Kənd yolunun kə- problemlərimiz həll olunub. Heç nəyə hamısı tələbə adını qazanıb. Fədai Nuriyev 560 bal toplayıb. 2012-2013-cü
narında əkin sahəsini suvaran bir ağ- ehtiyacımız yoxdur.
İldən-ilə Şurudda ailələrin sayı tədris ilində məktəbi 5 nəfər bitirib.
saqqalla görüşdük, hal-əhval tutduq.
“Baba, uzaq yol gəlmişik, danış bizə artır. Bu qədim yurd yerində gənc ai- Onların ikisi sınaq imtahanlarında
bu kəndin gəlmişindən-keçmişindən”, lələrlə də söhbətləşdik. Səbinə Mus- 500-dən yuxarı bal toplayır. Məktəbin
– deyə müraciət etdik. Üz-gözündən tafayeva Bakı şəhərinin Hövsan qə- direktoru İlham Şəkərəliyev deyir ki,
nur tökülürdü 80 yaşını haqlamış Əli səbəsindəndir. Şuruda gəlin gəlib. həmin şagirdlərin 5-nin də tələbə adını
babanın. Soruşur: “Ay bala, hardan Hazırda kənd məktəbində ibtidai si- qazanacağına şübhə yoxdur.
Hazırda məktəbdə 32 şagird təhsil
gəlmisiniz?” Deyirəm ki, Naxçıvan niflərə dərs keçir. Gülnar Bayramova
şəhərindən, “Şərq qapısı” qəzetindən. isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 16
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisasını müəllim məşğul olur. Sevindirici haldır
De, ürəyindəkiləri qələmə alım.
Əli baba köksünü ötürür, keçmişə bitirib. O da bu kənddə ailə qurub və ki, müəllimlərin əksəriyyəti gənclərdir.
Məktəb direktoru bizi təhsil ocağı ilə
qayıdır: “Çətinliklərlə keçib həyatımız. kənd məktəbində müəllimə işləyir
Şurudda hamı həyətyanı sahəsində yaxından tanış edərkən dedi: “UğurƏvvəllər qışın soyuğunda, yayın istisində dağ cığırları ilə piyada, oradan meyvə-tərəvəz becərir. Məmməd dü- larımız bizi arxayınlaşdırmır. Çalışırıq
da yük maşınları ilə Naxçıvan şəhərinə zündə isə dəmyə taxılçılığı inkişaf et- ki, məktəbi bitirən məzunların hamısı
gedərdik. Şurudun başı çox bəlalar dirilir. Əldə olunan məhsul kəndlinin 600-dən yuxarı bal toplasın. Növbəti
çəkib. Sizə hansından danışım? An- tələbatını ödəməyə yetir. Şurud pen- qəbul imtahanında hədəfimiz budur”.
Bu kənddə də milli dəyərlərə
dranikin kəndimizin əhalisinin başına dirinin, tut arağının, doşabının şöhrəti
sadiqlik var
açdığı müsibətlərdənmi? Yoxsa keçən ölkəmizin paytaxtına qədər gedib çıxıb.
urudda gənclər ağbirçək və ağəsrin 90-cı illərinin məlum hadisələ- Bu məhsulların xüsusi alıcıları var.
saqqallara böyük hörmət, ehArı ailələrinin sayı 900-ə çatıb.
rindən? O illəri ürəkağrısı ilə xatırlayıram. Bütün bunlara baxmayaraq, Ötən il hər arı ailəsindən 10 kiloqrama tiram göstərirlər. Onlar milli adətdoğma yurda sevgini, işıqlı sabaha qədər məhsul götürən arıçılar bu sa- ənənələrimizə, milli geyimlərimizə
inamı itirməyən şurudlular yaşayıb- hənin daha da inkişaf etdirilməsində hörmətlə yanaşırlar. Xüsusən də xeyaratmaq uğrunda mübarizə apardılar. maraqlıdırlar. Bu il daha çox məhsul yir-şər məclislərində birlik nümayiş
İndi o ağır və məşəqqətli günlər öz əldə etmək əzmi ilə səy göstərən mül- etdirirlər. Bu səmimi və işgüzar adamyerini xoş güzərana verib. Həmişə kiyyətçilər arı ailələrini Göy dağının larla ünsiyyətdə olduqca onların yabir-birinin xeyir-şərinə yarayan, bir- ətəyindəki “Yarpaqlı” deyilən sahəyə şayıb-yaratmaq əzmi qarşısında heybirinə dayaq olan kənd camaatı çi- çıxarıblar. Yaşı yetmişi ötmüş Ələm- rətlənməmək olmur. Culfanın heç bir
yin-çiyinə işləməklə gün-güzəranlarını qulu Orucov bu sahəni çox gözəl bilir. kəndində şənliklər buradakı qədər söz50-dən artıq arı ailəsi saxlayır. Oğlu lü-sazlı, duzlu-məzəli keçmir. Hamı
yaxşılaşdırıblar”.
böyük-kiçiyin yerini bilir. Şurudlular
Mən deyəndə ki: “Maşallah, Əli Fariz də artıq bu sahəni öyrənib.
Kəndlə tanış olarkən bir meyvə Şərurda məşhur olan “Qazı-qazı” yalbaba, çox gümrah görünürsünüz” üzünə təbəssüm qondu. Dilləndi: – Ötən bağı diqqətimizi çəkdi. Bu bağ Ağaqulu lısını da özlərinə məxsus şəkildə oyəsrin 90-cı illərinin əvvəllərinin ağır, Əhmədova məxsusdur. Dövlətdən al- nayırlar. Toy üçün heç kəsə dəvətnamə
məşəqqətli günləri olmasaydı, bu gün dığı kredit hesabına böyük bir bağ verilmir.
daha gümrah görünərdim.
rtıq Şuruddan ayrılmaq vaxtı gəlmişdi. Növbəti dəfə Şuruda gələndə,
Onun bu sözlərini isə tez dəftərçəmə
heç şübhə yoxdur ki, burada tikiləcək kənd mərkəzindən, həkim
yazdım: “Ürəyi, qəlbi geniş olan adam- ambulatoriyasından və başqa tikililərdən söhbət açacağıq. Bir daha dönüb
lar həmişə həyatda çox yaşayırlar. dağlar arxasında dayanan bu məğrur yurd yerimizə səslənirəm: Odlar yurduGərək mənalı və faydalı bir ömür ya- muzun bir parçası olan ulu torpaq! Sən bizim anamızsan, halımıza yananımızsan.
şayasan ki, Ulu Tanrı da sənə uzun Sən hikmətsən, sən qismətsən, sən qüdrətsən. Sən hünərsən, sən zəfərsən.
ömür qismət edə”.
Qızıldan da qiymətlisən, bərəkətli nemətlisən. Şən firavan həyatımız, qanaƏli babadan ayrılıb kəndə gedərkən dımız-qolumuzsan. Nur işıqlı yolumuzsan. Var olasan həmişə.
“Şurud” etimologiyası haqqında filo- Sara ƏZİMOVA
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lu diyarımız təbii şəraitinə görə spesifik xüsusiyyətlərə
malikdir. Burada kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi
üçün lazımi şərait vardır. Əlverişli iqlim şəraiti, bərəkətli,
münbit torpaqları olan muxtar respublikamızda aqrar sahənin
inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir.

Kartof istehsalı 45 min tona
çatdırılacaq
Son illər iqtisadi inkişafın və aqrar islahatların aydın xarakteristikası
deməyə əsas verir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf yolu muxtar respublikada böyük əzmlə davam etdirilmiş, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət sayəsində bu qədim
diyar davamlı sosial-iqtisadi yüksəliş və ictimai həyatdakı nailiyyətlər
fonunda yeni keyfiyyət mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Muxtar
respublikada mövcud potensialdan səmərəli istifadə etməklə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına, istehsal müəssisələrinin
fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsinə, ixracyönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasına, yerli sahibkarlığın inkişafı yolu ilə
əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, məşğulluq
səviyyəsinin artırılmasına və ümumilikdə, muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafına nail olunmuşdur.
Mövcud torpaq potensialından səmərəli istifadənin diqqət mərkəzində saxlanılması, əkin sahələrinin genişləndirilməsi, əkin suyuna
olan tələbatın həll edilməsi, torpaq mülkiyyətçilərinə güzəştli şərtlərlə
kredit və müasir texnika verilməsi kənd təsərrüfatının inkişafına
əsaslı stimul olmuşdur.
Muxtar respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması
məqsədilə ən zəruri ərzaq məhsullarının istehsalı diqqət mərkəzində
saxlanılır.
İkinci çörək sayılan kartofa olan tələbatın ödənilməsi ilə bağlı
görülən işlər bu cəhətdən diqqəti çəkir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il 14 fevral tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda torpaqlardan səmərəli istifadə olunması, investisiyaların
yatırılması, müxtəlif servis mərkəzlərinin yaradılması, daxili
bazarın qorunması, tələbata uyğun keyfiyyətli məhsul istehsalının
dəstəklənməsi, zəruri tədbirlərin görülməsi kimi vacib məsələlər
qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdəndir. Stimullaşdırıcı təsirə malik
olan bu tədbirlərin nəticəsidir ki, kartof əkini sahələri ildən-ilə genişləndirilir. Daxili bazarın kartofla təminatında idxaldan asılılığın
azaldılması, tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsini təmin
etmək məqsədilə məhsul istehsalçılarına güzəştli şərtlərlə kreditlərin
verilməsi davam etdirilmişdir.
Görülən tədbirlərin nəticəsidir ki, ötən il Şərur rayonu üzrə
9774 ton, Babək rayonu üzrə 5373 ton, Culfa rayonu üzrə 4894,5
ton, Ordubad rayonu üzrə 8377,5 ton, Şahbuz rayonu üzrə
6198,4 ton, Kəngərli rayonu üzrə 2824 ton, Sədərək rayonu üzrə
1701 ton, Naxçıvan şəhəri üzrə 298 ton məhsul əldə olunmuşdur.
2008-ci ilin iyul ayında Akademik Həsən Əliyev adına “Araz”
Elm-İstehsalat Birliyində keçirilən səyyar müşavirədə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri bu barədə demişdir:
“Muxtar respublikamıza kənardan hər il 7-8 min ton kartof
gətirilir. Əgər bunu vəsaitə çevirsək, görərik ki, dövlətimiz
tərəfindən muxtar respublika sakinlərinə verilmiş xeyli miqdarda
vəsait xarici bazarlara axıb gedir. Bu məhsullar yerli şəraitdə
istehsal olunub daxili bazarda satılarsa, həmin vəsait də muxtar
respublika daxilində qalar. Digər bir tərəfdən isə xaricdən
gətirilmiş məhsulların keyfiyyəti heç də daxili bazarda istehsal
olunan məhsulların keyfiyyətindən yüksək deyil, əksinə, bir çox
göstəricilər üzrə aşağıdır. Biz ərzaq təhlükəsizliyi proqramını
həyata keçirmək, əhalinin sağlamlığını qorumaq üçün daxili
bazarı yerli məhsullarla zənginləşdirməli, onların satılmasına və
qorunmasına nail olmalıyıq”.
Deyilənləri əldə əsas tutan kartof istehsalçıları əkinəyararlı
sahələrdə yüksək reproduksiyalı toxum əkini aparır, bitkilərin gübrələnməsi və suvarılması işini ciddi rejimdə həyata keçirirlər ki, bu
da məhsuldarlığı nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəltmişdir.
Ötən illərdə məhsul istehsalının statistik rəqəmlərinə nəzər salsaq,
bu sahədəki irəliləyişi aydın görərik.
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Əldə olunan nəticələr onu göstərir ki, muxtar respublikanın təbii
iqlim şəraiti kartofçuluğun inkişafı üçün olduqca əlverişlidir: istər
dağlıq, istərsə də aran ərazilərdə kartof istehsalını artırmaq mümkündür.
Sahibkarlar, torpaq mülkiyyətçiləri onlar üçün yaradılmış imkanlardan
səmərəli istifadə etməklə bol məhsul yetişdirməyə çalışırlar. Cari
ilin iyun ayının 3-dək olan operativ məlumata görə, muxtar
respublikada 2841 hektar sahədə kartof əkini keçirilmişdir. Hazırda
bu iş davam etdirilir.
Məhsul bolluğunun yaradılmasında soyuducu anbarların istifadəyə
verilməsinin də mühüm rolu var. Bu anbarlar bir tərəfdən məhsul
satışı ilə bağlı meydana çıxan problemləri aradan qaldıraraq meyvə-tərəvəzin yetişdirilməsinə marağı artırırsa, digər tərəfdən əhalinin
il boyu keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatı üçün geniş imkanlar
yaradır. Artıq muxtar respublikada 15 soyuducu anbar fəaliyyət
göstərir. Kartof istehsalçıları il boyu daxili bazarı təmin etmək üçün
soyuducu anbarlardan istifadə edirlər.
Dövlət Proqramında kartof istehsalının 2016-cı ilədək 45 min
tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Torpaq mülkiyyətçiləri bu il də
yüksək məhsuldarlıq əldə etmək üçün səylə çalışırlar.
Tural HAQVERDİYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin əməkdaşı
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Həmyerlimiz Dünya Rəssamlar Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib
Bununla bağlı Naxçıvan Dövlət Universitetində tədbir keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin
sədri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi,
Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı Ülviyyə
Həmzəyevanın rəsm əsərləri milli kolorit baxımından
Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin gözəl nümunələridir.
Rəssamlığın müxtəlif janrlarında istedadını göstərən
Ülviyyə Həmzəyeva daim axtarışda, novator əsərlər
yaratmaqdadır. Dünyanın bir sıra ölkələrində sərgilərdə
iştirak edən gənc rəssamın “Yeni era” Dünya Rəssamlar Akademiyasının həqiqi üzvü seçilməsi onun
sənətinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir. Bu mü-

nasibətlə dünən Naxçıvan Dövlət Universitetində
tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan ali təhsil
ocağının tərbiyə işləri üzrə prorektoru, professor
Məmməd Rzayev rəssamın geniş yaradıcılıq diapazonuna malik olduğunu vurğulayıb. Belə bir mükafata
layiq görülməsini, ümumən, incəsənətimizə verilən
dəyər kimi qiymətləndirib.
Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev Ülviyyə Həmzəyevanın yaradıcılığını
təhlil edərək ona gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Tədbirdə çıxış edən “Yeni era” Dünya Rəssamlar
Akademiyasının prezidenti, Rusiya Humanitar Akademiyasının akademiki, Rusiyanın əməkdar rəssamı
Anatoli Aleksandroviç Silov təmsil etdiyi Rəssamlar
Akademiyası haqqında ətraflı məlumat verib, Ülviyyə
Həmzəyevanın yaradıcılığının bu akademiyada da
yüksək dəyərləndirildiyini tədbir iştirakçılarının nəzərinə
çatdırıb.
Sonra Ülviyyə Həmzəyevaya akademiyanın üzvlük
vəsiqəsi təqdim olunub.
Tədbir iştirakçıları Ülviyyə Həmzəyevanın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxıblar.
Xəbərlər şöbəsi

Uşaq Musiqi Məktəbinin xor kollektivi
müsabiqənin qalibi olub
öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə əlaqədar mədəniyyət müəssisələrində keçirilən silsilə tədbirlərdən söhbət açmışdır.
“Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi
Məktəbinin xor kollektivi ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyinə həsr olunmuş uşaq xor
kollektivlərinin bu il keçirilən səkkizinci respublika müsabiqəsində
ikinci yerə layiq görülmüş və
diplomla təltif edilmiş, kollektivin
xormeysteri Səbinə İbrahimova

İyunun 1-də Ordubad Rayon
Mədəniyyət Evində xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyinə həsr olunmuş
Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin yekun konserti olmuşdur.
Konsertdən əvvəl Naxçıvan Muxtar
Respublikası mədəniyyət və turizm
nazirinin müavini Məhəmməd
Həsənov çıxış edərək ölkəmizdə, o
cümlədən muxtar respublikamızda
mədəniyyətin inkişafına göstərilən
diqqət və qayğıdan danışmış, ulu

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mükafatına layiq görülmüşdür”, – deyən nazir müavini diplomu və mükafatı Səbinə İbrahimovaya təqdim
etmişdir.
Sonra səkkizinci respublika müsabiqəsinin ikincisi olmuş kollektivin və musiqi məktəbi şagirdlərinin ifasında xor mahnıları, xalq
musiqisi nömrələri və muğam təsnifləri səsləndirilmişdir.
Əli RZAYEV

Həkimlər təkmilləşdirmə kurslarına
göndərilmişlər
Hər hansı ölkədə əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsi, ilk
növbədə, tibb işçilərinin bilik səviyyəsi ilə müəyyənləşir. Tibbi biliklər isə daim yenilənməli, dünyada
bu sahədə əldə edilən yeni məlumatlarla, tətbiq olunan təcrübi bacarıqlarla zənginləşdirilməlidir. Səhiyyə işçilərinin ixtisas səviyyələrinin
artırılması muxtar respublikamızda
da diqqət mərkəzində saxlanılan
məsələlərdəndir. Bu məqsədlə cari
ilin ötən 5 ayı ərzində 39 tibb bacısı

Naxçıvan Tibb Kollecində, 12 həkim
Bakı şəhərində həkimləri təkmilləşdirmə kursunda, 1 həkim İspaniyada, 19 həkim və orta tibb işçisi
Türkiyə Respublikasında olmaqla,
27 həkim və 44 tibb bacısı təkmilləşdirmə kurslarında olmuşlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
tibb müəssisələrində çalışan 7 həkim
və bir orta tibb işçisi Ankara Eyitim
Araşdırmalar Xəstəxanasında iyunun
1-dən 29-dək davam edəcək kardiologiya və laboratoriya üzrə ixtisaslaş-

dırma kurslarında iştirak edəcəklər.
Naxçıvan səhiyyəsi üçün səmərəli
olan mübadilələrin həyata keçirilməsində Türkiyənin Kocaeli Universitetinin də xidmətləri böyükdür.
Naxçıvan əhalisinə tibbi xidmətin
daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə
5 həkim bir və ikiaylıq ixtisasartırma
kursu keçmək üçün Kocaeli Universitetinə göndərilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Agentliyi üzrə
2013-cü ilin may ayında verilən elektrik enerjisinin miqdarı, elektrik
enerjisi satışından toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat
Elektrik
enerjisinin
dəyəri
(min manat)

Toplanan
vəsait
(min manat)

Ödənilmə
faizi
(%)

1. Ordubad rayonu

845

50,7

51,5

101,6

2. Sədərək rayonu

255

15,3

15,5

101,3

3. Şahbuz rayonu

313

18,8

19,0

101,1

4. Culfa rayonu

776

46,6

47,0

100,9

5. Kəngərli rayonu

450

27,0

27,2

100,7

6. Babək rayonu

1185

71,1

71,4

100,4

7. Şərur rayonu

1765

105,9

106,1

100,2

8. Naxçıvan şəhəri

2248

134,9

135,0

100,1

9. Muxtar respublikanın
müəssisə və təşkilatları

24384

1463,0

1465,0

100,1

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə cəmi:

32221

1933,3

1937,7

100,2

S/№

Verilən elektrik
enerjisinin
miqdarı
(min kvt/saat)

Şəhər və rayonlar

Qeyd: May ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 32 milyon 221 min kilovat-saat elektrik enerjisinin dəyəri 1 milyon 933 min 300 manat olmuş, cəmi 1 milyon 937 min 700 manat vəsait toplanmışdır ki, bu
da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,2 faizini təşkil edir.
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Uşaqlara sevinc payı
Sədərək kənd uşaq bağçası nümunəvi fəaliyyəti ilə seçilir

H

əyatımıza bəzək, ömrümüzə sevinc olan körpələr gələcəyimiz,
xoş sabahımızdır. Onların təbəssümündəki qeyri-adi fərəh,
şirinlik insan qəlbini riqqətə gətirir. Çünki uşaq qədər məsum, təmiz,
sevimli varlıq yoxdur. Onlar daim böyüklərin qayğısına ehtiyac duyurlar.
Ona görə də uşaqlara, körpələrə diqqət hər birimizin borcudur. Bu,
humanist və ədalətli cəmiyyətin yaranması üçün zəruri şərtlərdən biridir.
Uşaqların böyük himayədarı olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
deyirdi: “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizi nə cür tərbiyə
edəcəyiksə, böyüdəcəyiksə, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi bundan
asılı olacaqdır. Mən həyatımın, bu günümün, gələcəyimin də xoşbəxtliyini,
səadətini məhz uşaqlara diqqətdə, qayğıda görürəm”.
müəssisələrinin ixtiyarında olan proqramlar əsaslı şəkildə yeniləşdirilmiş, balacaların istifadəsinə əyani təlim vasitələri və
oyun caqlar verilmişdir. Bütün bunlar isə tərbiyə və təlim işinin çoxcəhətliliyindən xəbər verSevindirici haldır ki, bu gün muxtar məklə yanaşı, tərbiyəçilərin işində
respublikamızda dövlət siyasətinin də ciddi dönüş yaratmaq zərurətini
tərkib hissəsi kimi uşaqların inkişafı, ortaya qoyur. Bizim uşaq bağçası
onların sağlam böyüməsi üçün müx- da yeni təlim üsullarından bacarıqla
təlif tədbirlər həyata keçirilir. Belə istifadə edən məktəbəqədər təlim
tədbirlərdən biri də bağçalar üçün müəssisələri sırasındadır.
yeni binaların tikilməsi, onların madNüşabə Qarayeva onu da xüsusi
di-texniki bazasının möhkəmləndi- vurğuladı ki, qarşımızda duran əsas
rilməsidir. Məqsəd ondan ibarətdir vəzifə yaddaşyönümlü təhsildən
ki, uşaqlarımız yüksək səviyyədə tər- şəxsiyyətyönümlü təhsilə keçməkdir.
biyə olunsun, Azərbaycanın layiqli Odur ki, balacalara yüksək səviyyədə
vətəndaşı kimi böyüsünlər. Ötən il qayğı göstərilir. Bu təlim-tərbiyə
noyabrın 30-da sərhəd bölgəsi Sə- müəssisəsində valideynlərlə sıx əlaqə
dərək rayonunda yeni tikilib istifadəyə yaradılmışdır. Onlar vaxtaşırı qrupverilən uşaq bağçasının açılış məra- larda olur, uşaqlarla iş prosesinə
simində Naxçıvan Muxtar Respub- qoşulurlar. Həmçinin balacalar məklikası Ali Məclisinin Sədri cənab təb təliminə yüksək səviyyədə
Vasif Talıbov demişdir: “Ölkənin hazırlanırlar.
gələcəyini etibarlı etmək üçün sağHər il planlaşdırılan işlər tam yelam və vətənpərvər gənclik yetiş- rinə yetirilir, pedaqoji proseslərə badirmək lazımdır. Bu mənada istifa- xış təşkil olunur, gəzinti və ekskurdəyə verilən yeni məktəb binaları, siyalarda uşaqların fəal iştirakı təmin
məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri edilir. Rayon üzrə keçirilən yarış
və uşaq bağçalarının üzərinə mü- və müsabiqələrdə də uşaqlar uğurlar
hüm vəzifələr düşür. Sədərək kənd qazanırlar. Plana uyğun olaraq, Səuşaq bağçasında da uşaqların hər- dərək kənd 1 və 2 nömrəli tam orta
tərəfli inkişafına diqqət göstərilməli, məktəblərlə daim əlaqə saxlanılır,
onların məktəbə hazırlıq dövrü sə- qarşıya qoyulan müəyyən vəzifələr
mərəli keçirilməli, əsl vətəndaş kimi birgə həyata keçirilir.
böyüdülməlidirlər. Uşaq bağçasında
Bağçada yaradılmış nümunəvi
bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi təlim metodundan səmərəli istifadə
üçün hər cür şərait yaradılmışdır”. edən pedaqoji kollektiv uşaqlarla
Bina müasir memarlıq üslubunda aparılan təlim-tərbiyə işlərinin, altıinşa olunmuşdur. Bağçada 4 qrup yaşlıların məktəb təliminə hazırlanyaradılmışdır. Uşaqların təlim-tər- masının keyfiyyətini yüksəltməyə
biyəsi ilə 8 tərbiyəçi-müəllim məşğul nail olmuşdur. Bunu bağçadan məkolur. Uşaq bağçasında müxtəlif yaş təbə gedəcək uşaqların hər il keçirilən
qruplarından olan uşaqlar üçün ayrıca “Əlvida bağça, salam məktəb” adlı
otaqlar, mətbəx, geniş və işıqlı oyun şənlikləri də aydın göstərir.
zalları vardır.
Məktəbəqədər tərbiyə müəssisəBağçanın həyətində geniş abadlıq sində uşaqların sağlam böyümələri
işləri aparılmış, müasir uşaq-əyləncə üçün yaradılan şərait belə deməyə
meydançaları və istirahət guşələri əsas verir ki, sabahımız, gələcəyimiz
yaradılmışdır. Bağçanın müdiri Nü- olan uşaqlar burada şən və qayğısız
şabə Qarayeva söhbət zamanı böyüyürlər.
dedi: – Bu gün məktəbəqədər təhsil
- Cəfər ƏLİYEV
İtmişdir
Türkiyə vətəndaşı Cafer Akkanın adına Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün verilmiş 0041998 nömrəli icazə vəsiqəsi
itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Özəl Universitetinin rektorluğu
və professor-müəllim heyəti iş yoldaşları
Rafiq Babayevə, xalası
NAZLI XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Özəl Universitetinin rektorluğu
və professor-müəllim heyəti iş yoldaşları
Fatma Hüseynovaya,
dayısı
MİRBAĞIRIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Babək Rayon Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsinin müdiri Aybəniz Babayeva və
şöbənin kollektivi Ordubad Rayon
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

müdiri Azər Əliyevə, anası
ƏTİRŞAH XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Hacı Qadir Qədirzadə Rafiq Babayevə,
xalası
NAZLI XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlığının
əməkdaşları iş yoldaşları Vaqif
Məmmədova və Vidadi Kazımova,
əzizləri
HƏSƏNİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

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