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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-da Avropa İttifaqının
ölkəmizdəki nümayəndəsi Roland Kobianı fəaliyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar
qəbul etmişdir.
Görüşdə ölkəmizlə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı,
tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsində həyata keçirilən yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin
önəmi qeyd olundu, Roland Kobianın əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsi işinə verdiyi
töhfə yüksək qiymətləndirildi, əlaqələrimizin bundan sonra da genişləndiriləcəyinə əminlik
ifadə olundu.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-da Almaniyanın keçmiş
xarici işlər naziri Hans-Ditrix Genşeri qəbul etmişdir.
Görüşdə Azərbaycan ilə Almaniya arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə,
o cümlədən siyasi, iqtisadi, sənaye, humanitar və digər sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı,
əməkdaşlığımızın bundan sonra da genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğu bildirildi.
Söhbət zamanı ikitərəfli münasibətlər, enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

“Sənaye parkları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Fərmanı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadi İnkişaf etsin;
maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq
Nazirliyi:
3.2. “Sənaye parkları haqqında Əsasnamə”dən irəli gələn
3.1. “Sənaye parkları haqqında Əsasnamə”nin 4.3-cü funksiyaları həyata keçirsin.
1. “Sənaye parkları haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin bəndinin ikinci cümləsində, 7.1.6-cı, 7.1.17-ci yarımbənd(əlavə olunur).
lərində, 9.2-ci bəndinin birinci cümləsində, 9.3-cü bəndinin
2. Müəyyən edilsin ki, “Sənaye parkları haqqında Əsas- ikinci cümləsində, 9.6.6-cı yarımbəndində, 9.7-ci bəndində,
namə”də “səlahiyyətli orqan” dedikdə Naxçıvan Muxtar 9.10-cu bəndinin birinci və üçüncü cümlələrində, 9.11-ci
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzərdə tutulur.
və 14.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş aktları qəbul Naxçıvan şəhəri, 6 iyun 2013-cü il

15 İyun – Milli Qurtuluş Günü
ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində “Heydər Əliyev lektoriyası”nın
növbəti məşğələsi keçirilmişdir.
Gənclər və İdman Nazirliyinin Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev
adına Gənclər Birliyi ilə birlikdə təşkil
etdiyi “Ulu öndər Heydər Əliyevin
xilaskarlıq missiyası” mövzusunda keçirilən məşğələni giriş sözü ilə gənclər
və idman nazirinin müavini Mirməcid
Seyidov açmışdır.
Tədbirdə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktor müavini, AMEA-nın
müxbir üzvü Hacı Qadir Qədirzadə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərindən danışmışdır.
Məruzəçi bildirmişdir ki, Heydər
Əliyev idarəçilik fəlsəfəsinin əsas ideya-siyasi istiqamətini xalqın tarixi
yaddaşının bərpası, sürətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşməsi kimi mühüm
amillər təşkil edir. Ulu öndərimiz hələ
ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq
dahiyanə uzaqgörənliklə ölkənin uzunmüddətli, dinamik və hərtərəfli inkişafını təmin edən kompleks layihələrin

2011-ci ilin mart ayından etibarən
“Dizayn” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kollektivi tərəfindən Naxçıvan
şəhərinin Pişəvəri küçəsində inşa olunan
Dövlət Bayrağı Meydanında və Fəxri
Xiyabanda tikinti işləri davam etdirilir.

həyata keçirilməsinə nail
olmuşdur.
Bu inkişaf və tərəqqi
salnaməsinin yazıldığı illər ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində öz yerini dağıdıcılıq, təsərrüfatsızlıq dövrünə buraxmışdı. Həmin dövrdə cərəyan edən
ölkədaxili və regional siyasi proseslər
Azərbaycanı, eləcə də Naxçıvanı uçurumun bir addımlığına gətirib çıxarmış,
Ermənistanın əsassız torpaq iddialarına
rəvac vermişdi. Ümummilli liderimiz
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
fəaliyyət göstərdiyi 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanı işğaldan, məhv olmaqdan, düşmən əlinə keçməkdən
xilas etmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvanda
ulu öndərin rəhbərliyi ilə ölkə əhəmiyyətli qərarlar qəbul edildiyi bir
vaxtda Azərbaycanın digər bölgələrində
bunun əksi – siyasi hərc-mərclik, özbaşınalıq, vətəndaş müharibəsi baş
qaldırmışdı. Ölkəmizin məhvə sürükləndiyi belə bir vaxtda xalq yeganə
ümid və xilas yolunu Naxçıvandan
başlanan qurtuluşda – ümummilli
liderimizin böyük siyasətə qayıdışında
tapdı. 1993-cü ilin iyununda dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin yenidən si-

yasi hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycan düşdüyü bəlalardan qurtulmuşdur. Bu qayıdış yenicə müstəqillik
qazanmış bir dövlətin müqəddəratını
həll edən, onu inkişaf və tərəqqi yoluna
çıxaran siyasi xəttin başlanğıcı, itirilmiş
ümidlərin yenidən canlanması idi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkədə
ali hakimiyyətə qayıdışı günü tariximizə “Milli Qurtuluş Günü” kimi daxil
olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi 1997-ci il 27 iyun tarixli
Qərarı ilə dahi şəxsiyyətin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı gününü rəsmi olaraq
Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş
Günü elan etmişdir. Azərbaycanın
işıqlı gələcəyinin təməlinin qoyulduğu
15 iyun, haqlı olaraq, əsl qurtuluş,
xalqımızın fəlakətlərdən xilas olub
qüdrətli bir dövlətin bünövrəsinin qoyulduğu gün kimi ən müasir tariximizə
qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

üzlənməsində qranit lövhələrdən və
yerli üzlük daşlardan istifadə olunub.
İş icraçısı Səyavuş Qasımovun bildirdiyinə görə, Bayraq Meydanının
aşağı hissəsində 8 hektara yaxın sahəni
əhatə edən Fəxri Xiyabanın ərazisində
də inşaat işləri aparılır. Bu ərazidə yaradılan terraslarda üzlük daşların döşənməsi, suaxıdıcı arxların, süni yaşıl
örtüyün salınması, müasir işıqlandırma
sistemlərinin quraşdırılması işləri gedir.
Xiyabanın giriş qapısında inşaat işləri,
Bayraq Meydanında 5 hektardan artıq əsasən, başa çatıb, ətrafında abadlıq
əraziyə daş düzülür, işıqlandırma sis- işləri aparılır. Ərazidə yerləşən 4 otaqlı
temləri quraşdırılır. 270 kvadratmetr inzibati binada da işlər yekunlaşıb. İnərazidə salınan səkkiz guşədən ibarət şaatçılar öhdələrinə düşən işi vaxtında
Bayraq Muzeyi binasında da işlər da- və yüksək keyfiyyətlə başa vurmaq
vam edir. Binanın ətrafındakı sahənin üçün səylə çalışırlar.

Muxtar respublikamızın ayrılmaz həyat ritminə çevrilən tikinti-quruculuq işlərindən Şahbuz rayonunun Qızıl Qışlaq
kəndinə də pay düşüb. Burada 110 şagird yerlik yeni məktəb
binası tikilir. Layihəyə əsasən, bina zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət olacaq. Binanın zirzəmisində və birinci mərtəbəsində
arakəsmələr işlənir, ikinci mərtəbədə beton-qəlib işləri başa çatdırılaraq çardaq hissəsinin qurulmasına hazırlıq görülür. Yeni
məktəb binasında sinif otaqları, kitabxana, elektron lövhəli sinif
və bir kompyuter sinfi, laboratoriya müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Bina üçün fərdi qazanxana da yaradılacaq.
Kənddə inşa edilən digər bir bina kənd mərkəzi üçün nəzərdə
tutulub. Bina iki mərtəbədən ibarət olacaq.
Qızıl qışlaqlılar yeni bir obyektdən isə xidmət mərkəzi kimi
istifadə edəcəklər. Burada sənaye və ərzaq malları mağazaları,
ət satışı dükanı, bərbərxana, məişət cihazlarının təmiri sexləri
fəaliyyət göstərəcək. Adıçəkilən hər üç tikinti obyektinin inşasını
Şahbuz Rayon Tikinti-Quraşdırma İdarəsi aparır.
Lazım olan tikinti materialları ilə təmin edilən obyektlərin
vaxtında təhvil verilməsi üçün bütün tikintilərdə çalışan inşaatçılara,
müxtəlif peşə sahiblərinə hərtərəfli şərait yaradılıb. Obyektlərdə
yerli inşaat materiallarından istifadəyə üstünlük verilir, keyfiyyət
amili diqqət mərkəzində saxlanılır.

Son illərdə bölgələrimizdə
aparılan quruculuq tədbirlərindən Culfa rayonunun Kırna
kəndi də bəhrələnib. Belə ki,
bu yaşayış məntəqəsində 4 obyektdə inşaat işləri gedir. Bunlardan biri 306 şagird yerlik
kənd tam orta məktəbi üçün
nəzərdə tutulan binadır. Bu
quruculuq tədbirinin həyata
keçirilməsinə cari ilin mart
ayından start verilib. Yenidən
qurulan bina zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarətdir.
Yaşayış məntəqəsində inşa edilən daha bir bina isə kənd mərkəzi üçün nəzərdə tutulub. İki
mərtəbədən ibarət olacaq binanın birinci mərtəbəsində rabitə evi, baytarlıq və polis sahə

məntəqələri, kitabxana, arxiv,
ikinci mərtəbədə isə bələdiyyə,
Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik yerləşəcək. Kənddə həkim
ambulatoriyasının da tikintisi
sürətlə aparılır. Binanın birinci
mərtəbəsinin tikintisi başa çatdırılıb, ikinci mərtəbədə qəlib
işləri görülür. Daha bir tikinti
obyekti olan xidmət mərkəzi
üçün nəzərdə tutulan binanın
inşasında da sürətli iş prosesi
hökm sürür. Sözügedən obyektlərdə inşaat işlərini Culfa
Rayon Tikinti-Quraşdırma
İdarəsinin inşaatçıları həyata
keçirirlər.
Xəbərlər şöbəsi
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 6 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1.1. “Sənaye parkları haqqında Əsasnamə” (bundan sonra – Əsasnamə) Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət tərəfindən sənaye parklarının yaradılması,
idarə edilməsi və onlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.
1.2. Sənaye parklarında qanunvericiliklə
qadağan edilməyən, müasir texnologiyaların
tətbiqi yolu ilə yüksək rəqabətqabiliyyətli
məhsulların istehsalı və xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyəti həyata
keçirilir.
1.3. Bu Əsasnamədə istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1.3.1. sənaye parkı – sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün zəruri infrastruktura və idarəetmə qurumlarına malik
olan, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu
ilə rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı və
xidmət göstərilməsi məqsədləri üçün istifadə
edilən, sahibkarların səmərəli fəaliyyətinə
və inkişafına kömək edən ərazi;
1.3.2. idarəedici təşkilat – sənaye parkının
fəaliyyətinin təşkilini, idarə olunmasını və
inkişaf etdirilməsini həyata keçirən dövlətə
məxsus hüquqi şəxs;
1.3.3. sənaye parkının operatoru (bundan
sonra – operator) – səlahiyyətli orqan tərəfindən müsabiqə əsasında seçilən və idarəedici
təşkilatla bağlanan idarəetmə sazişi çərçivəsində sənaye parkının idarə olunmasını təmin
edən hüquqi şəxs;
1.3.4. sənaye parkının rezidenti – qanunvericiliyə uyğun olaraq, dövlət qeydiyyatına
alınmış, sənaye parkının ərazisində sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün bu Əsasnamə
ilə müəyyən edilmiş qaydada sənaye parkının
qeydiyyat şəhadətnaməsini almış və operatorla
sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair müqavilə bağlamış
hüquqi və fiziki şəxs;
1.3.5. mühəndis-kommunikasiya təminatı
sistemi – sənaye parkında obyektlərin istismarı
üçün zəruri olan qaz, istilik, rabitə, elektrik,
su, kanalizasiya təminatı və tullantı sularının
axıdılması vasitələri və qurğuları;
1.3.6. sənaye parkının infrastrukturu –
yol-nəqliyyat, sosial, mədəni, ictimai iaşə,
inzibati, mühəndis-kommunikasiya təminatı
və sənaye parkının fəaliyyət göstərməsini
təmin edən digər obyektlərin kompleksi;
1.3.7. sənaye parkının ümumi istifadədə
olan əraziləri – sənaye parkının sərhədləri
daxilində sənaye parkının infrastrukturunun,
küçələrin, meydanların, stadionların, idman
meydançalarının və yaşıllıqların yerləşdiyi,
habelə ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan
digər ərazilər.
1.4. Bu Əsasnamə dövlət tərəfindən yaradılan sənaye parklarına şamil olunur.
1.5. Sənaye parkı ixtisaslaşmış və qarışıq
profilli ola bilər.
2.0. Sənaye parkının yaradılmasının məqsədləri aşağıdakılardır:
2.0.1. innovativ və yüksək texnologiyalar
əsasında rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının
inkişafı, xidmətlərin göstərilməsi üçün münbit
şəraitin yaradılması və bu sahədə sahibkarlığın
dəstəklənməsi;
2.0.2. iqtisadiyyatın davamlı inkişafının
təmin edilməsi;
2.0.3. muxtar respublikanın yerli və
xarici investisiyalar üçün əlverişliliyinin
artırılması;
2.0.4. əmək qabiliyyətli əhalinin istehsal
sahəsində məşğulluğunun artırılması.
3.1. Sənaye parkı dövlət, bələdiyyə və
xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlarda yaradıla
bilər. Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrində sənaye parkının yaradılması haqqında qərar səlahiyyətli orqanın təklifi əsasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri tərəfindən qəbul edilir. Sənaye parkına
xüsusi və bələdiyyə mülkiyyətində olan
torpaq sahələri onların mülkiyyətçiləri ilə
bağlanılan icarə və ya alğı-satqı müqavilələri
əsasında cəlb edilir.
3.2. Sənaye parkının yaradılması haqqında
qərarda sənaye parkının yaradılmasının məqsədi, fəaliyyət profili, maliyyələşdirilmə
mənbələri, ərazisi, idarə olunması və fəa-

liyyətinin təşkili ilə bağlı məsələlər müəyyən
edilir.
3.3. Səlahiyyətli orqanın sənaye parkının
yaradılması haqqında təklifinə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
3.3.1. sənaye parkının yaradılmasının iqtisadi əsaslandırılması;
3.3.2. sənaye parkının müvafiq ərazisinin
iqtisadi, sosial və ekoloji şəraitinin təhlili,
maddi və əmək resursları, mühəndis-kommunikasiya və digər infrastrukturla təminat
imkanları barədə məlumat;
3.3.3. sənaye parkının təklif olunan fəaliyyət profili, orada həyata keçiriləcək sahibkarlıq fəaliyyətinin növləri və onların xüsusiyyətləri barədə məlumatlar;
3.3.4. sənaye parkının ərazi sərhədlərinin
dəqiq təsviri və ərazinin planı, yaradılması
təklif olunan sənaye parkında yerləşən torpaqların tərkibi haqqında məlumat, torpaq
sahələrinin mülkiyyətçilərinin və torpaq istifadəçilərinin siyahısı;
3.3.5. yaradılması təklif olunan sənaye
parkının əsasnaməsinin layihəsi;
3.3.6. sənaye parkının yaradılması ilə əlaqədar tədbirlər planı.
3.4. Sənaye parkının yaradılması üçün
ayrılan torpaq sahəsi:
3.4.1. məqsədli təyinatına və hüquqi rejiminə görə sənaye, nəqliyyat, rabitə və digər
təyinatlı torpaqlara aid olmalıdır;
3.4.2. dövlət əhəmiyyətli, beynəlxalq
avtomobil və dəmir yollarına, hava limanlarına, habelə mühəndis-kommunikasiya
təminatı sistemlərinə çıxış imkanlarına
malik olmalıdır;
3.4.3. əşyaların və (və ya) hüquqların
yüklülüyündən azad olmalıdır;
3.4.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
əsaslarla həyata keçirilən torpağın məcburi
alınması ilə bağlı tədbirlərdən azad olmalıdır;
3.4.5. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə cavab verməlidir.
3.5. Sənaye parkının ərazisi onun fəaliyyəti
üçün zəruri olan infrastrukturun (yol, elektrik
enerjisi, qaz, su təminatı və sair), işçi qüvvəsinin və digər amillərin mövcudluğu, habelə
ərazinin inkişaf perspektivi qiymətləndirilməklə müəyyən edilir.
3.6. Sənaye parkı üçün nəzərdə tutulan
dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahəsi idarəedici təşkilatın daimi istifadəsinə həmin
torpaq sahəsini icarəyə vermək hüququ ilə
ayrılır. Sənaye parkı üçün ayrılan torpaq
sahəsi yalnız sənaye parkının fəaliyyəti məqsədi ilə istifadə edilir.
3.7. Sənaye parkının fəaliyyət müddəti
30 il təşkil edir. Sənaye parkının fəaliyyət
müddəti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri tərəfindən uzadıla bilər.
4.1. Sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili,
idarə olunması və inkişaf etdirilməsi qanunvericiliyə, sənaye parkının əsasnaməsinə və
sənaye parkının inkişaf konsepsiyasına uyğun
həyata keçirilir.
4.2. Sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili,
idarə olunması və inkişafı idarəedici təşkilat
tərəfindən həyata keçirilir. İdarəedici təşkilat
və operator sənaye parkının fəaliyyətinə görə
cavabdehdirlər. İdarəedici təşkilat və operator
sənaye parkının rezidenti kimi fəaliyyət göstərə bilməz.
4.3. Sənaye parkının daha səmərəli idarə
edilməsini təmin etmək məqsədi ilə səlahiyyətli orqanın müsabiqə əsasında operator
cəlb etmək hüququ vardır. Operatorun müsabiqə əsasında seçilməsi qaydası səlahiyyətli
orqan tərəfindən müəyyən edilir.
4.4. Sənaye parkının operator tərəfindən
idarə olunması onunla idarəedici təşkilat arasında bağlanılan idarəetmə sazişi əsasında
həyata keçirilir.
4.5. İdarəetmə sazişində bu Əsasnamənin
müddəaları nəzərə alınmaqla aşağıdakılar
müəyyən edilir:
4.5.1. sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması və inkişaf etdirilməsi
üzrə tərəflərin hüquqları, vəzifələri və
məsuliyyəti;
4.5.2. sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili
və idarə olunması ilə bağlı xərclərin və gəlirlərin bölüşdürülməsi qaydası;
4.5.3. idarəetmə sazişinin müddəti;

4.5.4. sənaye parkının infrastrukturunun
verilməsi, istismarı və saxlanılması şərtləri;
4.5.5. sənaye parkının infrastrukturuna
münasibətdə əmlak hüquqlarının həyata keçirilməsi qaydası;
4.5.6. sənaye parkının ərazisində idarəedici
təşkilat tərəfindən yaradılan istehsal sahələrinin operatora verilməsi və onlara münasibətdə əmlak hüquqlarının həyata keçirilməsi
qaydası;
4.5.7. tərəflər arasında yaranan mübahisələrin həlli qaydası və qanunvericiliyə zidd
olmayan digər müddəalar.
4.6. Sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili
məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlər həyata
keçirilir:
4.6.1. sənaye parkı üçün ayrılmış torpaq
sahəsi istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilir;
4.6.2. sənaye parkının infrastrukturu
yaradılır;
4.6.3. ofis, konsaltinq, laboratoriya müayinəsi, anbar, ərazinin mühafizəsi, biznesinkubasiya, treninq, peşə hazırlığı və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi
üçün digər xidmətlərin göstərilməsi təmin
edilir.
4.7. Sənaye parkının ərazisinin planlaşdırılması müvafiq tikinti ərazisi üçün qüvvədə
olan ərazi planlaşdırma sənədləri əsasında
həyata keçirilir.
4.8. Sənaye parkının Əsasnaməsi səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq olunur.
Əsasnamədə sənaye parkının vəzifələri,
orada həyata keçiriləcək sahibkarlıq fəaliyyəti
növləri, sənaye parkının müvafiq dövlət və
yerli özünüidarəetmə orqanları ilə qarşılıqlı
münasibətləri və digər məsələlər müəyyən
edilir.
4.9. Sənaye parkının infrastrukturu və sənaye parkının ərazisində idarəedici təşkilat
tərəfindən yaradılan istehsal sahələri dövlət
mülkiyyəti hesab olunur.
4.10. Sənaye parkının ərazisində sənaye
parkının rezidenti tərəfindən yaradılan istehsal
sahələri, quraşdırılan avadanlıq və qurğular
rezidentin mülkiyyəti hesab olunur.
4.11. Sənaye parkının rezidentinə icarəyə
verilən torpaq sahəsində olan infrastruktur
ümumi istifadədə qalır.
5.0. Səlahiyyətli orqan:
5.0.1. sənaye parkının yaradılması və fəaliyyəti sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir və bu siyasətin
həyata keçirilməsini təmin edir;
5.0.2. sənaye parkının yaradılması və vaxtından əvvəl ləğv edilməsi ilə bağlı Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə
təkliflər verir;
5.0.3. sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili,
idarə olunması və inkişafı ilə bağlı idarəedici
təşkilata köməklik göstərir;
5.0.4. sənaye parkında inhisarçılığa yol
verilməməsi üçün tədbirlər görür;
5.0.5. sənaye parkının fəaliyyəti barədə
illik hesabat hazırlayır və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə təqdim
edir;
5.0.6. istehsal və emal olunan sənaye
məhsulları üzrə prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görür;
5.0.7. müsabiqə yolu ilə operator seçir;
5.0.8. bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş
digər funksiyaları həyata keçirir.
6.0. İdarəedici təşkilat:
6.0.1. sənaye parkının fəaliyyətinin təşkili,
idarə olunması və inkişafı ilə bağlı tədbirlər
görür;
6.0.2. sənaye parkının rezidentlərinin qeydiyyatını (reyestrini) aparır, onlara sənaye
parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini verir;
6.0.3. sənaye parkının ərazisində dövlət
mülkiyyətində olan torpaq sahələrini sənaye
parkının rezidentlərinə icarəyə verir;
6.0.4. sənaye parkının idarə olunması və
inkişafı məqsədi ilə səlahiyyətli orqana təkliflər verir;
6.0.5. sənaye parkının inkişaf konsepsiyasını hazırlayır və səlahiyyətli orqanla
razılaşdırmaqla təsdiq edir;
6.0.6. sənaye parkının rezidentləri və onlarla dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları
arasında qarşılıqlı fəaliyyəti əlaqələndirir;
6.0.7. sənaye parkının idarə olunması
üçün operator seçildiyi halda onunla idarəetmə

sazişi bağlayır, operator tərəfindən idarəetmə
sazişindən irəli gələn vəzifələrin icrasına nəzarət edir;
6.0.8. sənaye parkının fəaliyyəti və inkişafı
barədə yarımillik hesabatları, o cümlədən
kənar audit hesabatlarını səlahiyyətli orqana
təqdim edir;
6.0.9. dövlət orqanları tərəfindən sənaye
parkının rezidentlərində keçirilən yoxlamalarda rezidentlərin dəvəti ilə iştirak edir;
6.0.10. sənaye parkında tikintiyə və tikinti
obyektinin istismarına icazənin alınması ilə
bağlı sənaye parkının rezidentinin adından
təmsilçilik (“bir pəncərə”) funksiyasını yerinə
yetirir;
6.0.11. sənaye parkının rezidentləri və
onlarla operator arasında mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həllinə kömək edir;
6.0.12. bu Əsasnamə və idarəetmə sazişi
ilə müəyyən edilmiş digər funksiyaları həyata
keçirir.
7.1. Operator idarəetmə sazişi çərçivəsində:
7.1.1. sənaye parkının hüdudlarında idarəetməni və təsərrüfat fəaliyyətini təşkil edir;
7.1.2. sənaye parkının infrastrukturuna
xidmət göstərir, onun normal fəaliyyətini
təmin edir, cari və əsaslı təmirini həyata
keçirir;
7.1.3. sənaye parkının fəaliyyətini təşviq
edir, sənaye parkında istehsalın inkişafı üçün
investorları cəlb edir və onlarla danışıqlar
aparır;
7.1.4. sənaye parkının rezidenti olmaq istəyən hüquqi və fiziki şəxslərlə niyyət razılaşması bağlayır;
7.1.5. sənaye parkının rezidentləri ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə
dair müqavilə bağlayır;
7.1.6. səlahiyyətli orqanın müəyyən etdiyi
qaydada sənaye parkının rezidentlərinin fəaliyyətləri haqqında hesabat-statistik məlumatlar alır, onların fəaliyyətinin monitorinqini
həyata keçirir;
7.1.7. sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair sənaye parkının rezidentləri ilə bağlanmış müqavilələrin
şərtlərinə əməl olunmasına nəzarət edir,
həmin müqavilələr üzrə pozuntuların aradan
qaldırılması və vurulmuş zərərin ödənilməsi
ilə bağlı tədbirlər görür;
7.1.8. istilik və elektrik enerjisinin, suyun
və qazın paylanması, tullantı sularının axıdılması və məişət tullantılarının yığılması
xidmətlərini göstərir;
7.1.9. sənaye parkının ərazisində qabaqcıl
texnologiyaların, texnika və materialların
tətbiqini və istifadəsini təmin edir;
7.1.10. ofis, konsaltinq, laboratoriya
müayinəsi, biznes-inkubasiya, treninq, peşə
hazırlığı, marketinq, hüquq, logistika, rabitə,
mühafizə, ictimai iaşə, təşviqat, xarici iqtisadi əməliyyatlarla bağlı məsləhət xidmətlərinin və sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün qadağan
olunmayan digər xidmətlərin göstərilməsini
bilavasitə və ya müvafiq müqavilələr əsasında təmin edir;
7.1.11. sənaye parkında səlahiyyətli orqanın, idarəedici təşkilatın, habelə digər aidiyyəti dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin
həyata keçirilməsi üçün şərait yaradır;
7.1.12. sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi, bu Əsasnaməyə əməl edilməsi
ilə bağlı sənaye parkının rezidentlərinə köməklik göstərir;
7.1.13. sənaye parkının inkişafı ilə bağlı
təkliflər hazırlayır, onun inkişaf konsepsiyasını, yerli və xarici investisiyaları cəlb edən
proqramları həyata keçirir;
7.1.14. elmi-texniki potensialın inkişafı
və gücləndirilməsi məqsədi ilə yerli və xarici
elm və təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq
edir;
7.1.15. idarəedici təşkilatla əməkdaşlıq
edir, onun tələbi ilə fəaliyyəti haqqında məlumatları təqdim edir;
7.1.16. mühasibat uçotunu aparır və statistik
hesabatları tərtib edir;
7.1.17. sənaye parkında həyata keçirilən
fəaliyyət haqqında yarımillik hesabatı, habelə
öz fəaliyyətinin kənar auditor hesabatını səlahiyyətli orqanın müəyyən etdiyi qaydada
idarəedici təşkilata təqdim edir;
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7.1.18. bu Əsasnamə və idarəetmə sazişi
ilə müəyyən edilmiş digər funksiyaları yerinə
yetirir.
7.2. Operator seçilmədiyi halda bu Əsasnamənin operatora dair müddəaları idarəedici
təşkilata şamil olunur.
8.1. Operatorun gəlirləri aşağıdakı mənbələrdən formalaşır:
8.1.1. sənaye parkının sosial, mədəni, ictimai iaşə, inzibati və istehsal təyinatlı obyektlərinin icarəyə verilməsindən əldə olunan
gəlirin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
hissəsindən;
8.1.2. sənaye parkının idarə olunmasına
görə alınan haqlardan;
8.1.3. istilik və elektrik enerjisinin, suyun
və qazın paylanması, tullantı sularının axıdılması və məişət tullantılarının yığılması
xidmətlərindən;
8.1.4. kreditlərdən, qrantlardan, ianələrdən;
8.1.5. müxtəlif məsləhət, logistika, mühafizə xidmətlərindən və qadağan olunmayan
digər mənbələrdən.
8.2. Sənaye parkının sosial, mədəni, ictimai
iaşə, inzibati və istehsal təyinatlı obyektləri
operator tərəfindən icarəyə verilir.
8.3. Sənaye parkının idarə olunmasına
görə haqqa sənaye parkının infrastrukturunun
və ümumi istifadədə olan ərazilərinin saxlanılması xərcləri daxildir və bu xərclər
sənaye parkının rezidentləri tərəfindən ödənilir. Sənaye parkının idarə olunmasına
görə haqq idarəedici təşkilat tərəfindən
gəlir və xərclər nəzərə alınmaqla müəyyən
edilir.
8.4. Sənaye parkında icarə əsasında istifadə
olunan obyektlərin saxlanması xərcləri bu
Əsasnamənin 8.3-cü bəndində nəzərdə tutulan
xərclərə daxil edilmir.
8.5. Bu Əsasnamənin 8.3-cü bəndində
nəzərdə tutulan xərclərdə (təmizləyici qurğuların istismarı xərcləri istisna olmaqla)
sənaye parkının rezidentinin payı onun
icarəyə götürdüyü torpaq sahəsinin ölçüsünə
görə müəyyən edilir. Təmizləyici qurğuların
istismar xərcləri axıdılan suyun həcmindən
və çirkləndirmənin miqyasından asılı olaraq,
sənaye parkının rezidenti tərəfindən
ödənilir.
8.6. Operator tərəfindən istilik və elektrik
enerjisinin, suyun və qazın topdansatış qiymətlərlə alınması və sənaye parkının rezidentlərinə pərakəndə satış qiymətləri ilə satılması, habelə tullantı sularının axıdılması
xidməti müəyyən edilən tariflərə uyğun olaraq
həyata keçirilir.
9.1. Sənaye parkının rezidenti sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətini qanunvericiliyə
və operatorla bağladığı müqaviləyə uyğun
həyata keçirir.
9.2. Sənaye parkında fəaliyyət göstərmək
üçün hüquqi və fiziki şəxslər səlahiyyətli
orqanın təsdiq etdiyi nümunəvi formaya
uyğun operatorla niyyət razılaşması bağlamalı
və bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş qaydada
qeydiyyatdan keçərək sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini almalıdırlar. Hüquqi
və fiziki şəxslərin sənaye parkının rezidenti
kimi qeydiyyatı ilə bağlı qərarın qəbul
edilməsi üzrə inzibati icraat qanunvericiliyə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
9.3. Hüquqi və fiziki şəxslər sənaye parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan keçmək
üçün birbaşa və ya operator vasitəsilə ərizə
ilə idarəedici təşkilata müraciət edirlər. Ərizənin forması və ona əlavə edilən sənədlərin
siyahısı səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən
edilir.
9.4. İdarəedici təşkilat ərizəni qeydiyyata
alır və ərizəçiyə qeydiyyatı təsdiq edən
sənəd (arayış) təqdim edir. İdarəedici təşkilat
3 (üç) iş günü müddətində ərizəçi tərəfindən
təqdim olunmuş ərizənin və ona əlavə
edilmiş sənədlərin bu Əsasnamənin 9.3-cü
bəndinin ikinci cümləsinin tələblərinə uyğunluğunu yoxlayır. Ərizədə və ona əlavə
edilmiş sənədlərdə aradan qaldırılması mümkün olan və qeydiyyata almaqdan imtinaya
səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar edildikdə
ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 5 (beş)
iş günündən gec olmayaraq, idarəedici təşkilat tərəfindən həmin çatışmazlıqlar göstərilməklə, bu barədə ərizəçiyə yazılı məlumat verilir.
9.5. Ərizəçi yazılı məlumatı aldığı vaxtdan
ən geci 15 (on beş) iş günü ərzində həmin
çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdır. Bu zaman
qeydiyyataalma müddətinin axımı dayandırılır

və dayandırılmış müddət qeydiyyataalma
prosedurunun ümumi müddətinə daxil edilmir.
Ərizəçi çatışmazlıqları aradan qaldırdıqdan
sonra qeydiyyataalma müddətinin axımı
bərpa olunur.
9.6. Ərizəçi tərəfindən təqdim olunan
investisiya layihəsi aşağıdakı meyarlar
əsasında idarəedici təşkilat tərəfindən
qiymətləndirilir:
9.6.1. investisiya layihəsinin ixtisaslaşmış
sənaye parkının profilinə uyğunluğu;
9.6.2. investisiya layihəsinin istehsal (emal)
olunan sənaye məhsulları üzrə prioritetlərə
uyğunluğu;
9.6.3. məhsul (iş, xidmət) istehsalı (emalı)
üzrə müasir texnologiyaların tətbiqi;
9.6.4. investisiya layihəsi üzrə istehsalı
nəzərdə tutulan məhsulun (işin, xidmətin)
innovasiya və ixracyönlü, habelə rəqabətə
davamlı olması;
9.6.5. investisiya layihəsinin sosial, ətraf
mühitə və yeni iş yerlərinin açılmasına
təsiri;
9.6.6. investisiyanın həcminin səlahiyyətli
orqanın müəyyən etdiyi minimal həddə
uyğunluğu.
9.7. Ərizəçi tərəfindən təqdim olunan investisiya layihəsinin bu Əsasnamənin 9.6-cı
bəndində nəzərdə tutulan meyarlara uyğunluğu səlahiyyətli orqanın müəyyən etdiyi
qaydaya əsasən, idarəedici təşkilat tərəfindən
qiymətləndirilir.
9.8. İdarəedici təşkilat təqdim olunan ərizəyə və ona əlavə olunan sənədlərə baxılmasının nəticəsi əsasında ərizənin qeydiyyata
alındığı tarixdən 15 (on beş) iş günündən
gec olmayaraq ərizəçinin sənaye parkının
rezidenti kimi qeydiyyata alınması və ya
qeydiyyata almaqdan imtina olunması haqqında əsaslandırılmış qərar qəbul edir.
9.9. Ərizəçinin sənaye parkının rezidenti
kimi qeydiyyata alınmasından aşağıdakı hallarda imtina olunur:
9.9.1. ərizəçi tərəfindən təqdim olunan
investisiya layihəsi bu Əsasnamənin 9.6-cı
bəndində göstərilən meyarlara uyğun
olmadıqda;
9.9.2. ərizədə və ona əlavə olunan sənədlərdə düzgün olmayan məlumatlar olduqda.
9.10. Ərizəçinin sənaye parkının rezidenti
kimi qeydiyyata alınması haqqında qərar
qəbul olunduqdan 5 (beş) iş günündən gec
olmayaraq, ona səlahiyyətli orqanın təsdiq
etdiyi formaya uyğun sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsi verilir. Hüquqi və
fiziki şəxslər sənaye parkının qeydiyyat şəhadətnaməsini aldıqları gündən sənaye parkının rezidenti hesab edilirlər. Sənaye parkının rezidentlərinin reyestrinin aparılması
qaydası səlahiyyətli orqan tərəfindən müəyyən olunur.
9.11. Sənaye parkının rezidenti qeydiyyat
şəhadətnaməsini aldıqdan sonra 30 (otuz)
gün ərzində operatorla sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə
dair müqavilə və səlahiyyətli orqanın təsdiq
etdiyi nümunəvi formaya uyğun idarəedici
təşkilatla sənaye parkının ərazisində dövlət
mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin (sahələrinin) icarə müqaviləsini bağlayır.
9.12. Operatorla sənaye parkının rezidenti
arasında sənaye parkında fəaliyyətə dair
bağlanan müqavilədə aşağıdakılar öz əksini
tapmalıdır:
9.12.1. sənaye parkının ərazisində həyata
keçiriləcək sahibkarlıq fəaliyyəti növləri, görüləcək iş və xidmətlər;
9.12.2. sənaye parkının ərazisinə qoyulacaq
investisiyanın həcmi, istehsal sahələrinin və
digər obyektlərin qurulması və yerləşdirilməsi
şərtləri, məhsul (iş, xidmət) istehsalına başlama
tarixi;
9.12.3. infrastrukturdan və istehsal sahələrindən istifadəyə, operator tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə haqqın məbləği;
9.12.4. müqavilənin müddəti;
9.12.5. tərəflərin hüquqları, öhdəlikləri
və məsuliyyəti;
9.12.6. tərəflər arasında yaranan mübahisələrin həlli qaydası.
9.13. Sənaye parkının rezidentinin vəzifələri aşağıdakılardır:
9.13.1. öz fəaliyyətini bu Əsasnaməyə və
operatorla bağlanmış müqaviləyə uyğun təşkil
etmək;
9.13.2. icarə haqlarını və sənaye parkının
saxlanılması ilə bağlı xərcləri ödəmək;
9.13.3. bu Əsasnaməyə və qanunvericiliyə
uyğun olaraq, müəyyən edilmiş hesabatları
tərtib etmək və aidiyyəti üzrə təqdim etmək.
9.14. Sənaye parkında sahibkarlıq fəa-

liyyətinin həyata keçirilməsinə dair müqavilə tərəflərin razılaşması ilə müəyyən
edilən, lakin sənaye parkının fəaliyyət
müddətindən çox olmayan müddətə bağlanılır. Müqavilənin müddətinin bitməsinə
30 (otuz) gün qalmış tərəflərdən biri müqavilənin ləğv edilməsi ilə bağlı digər
tərəfə bildiriş təqdim etməmişdirsə, müqavilə həmin müddətə uzadılmış hesab
edilir.
9.15. Sənaye parkının rezidenti müqavilədə
göstərilən istehsal sahəsinin qurulması, tələb
olunan investisiyanın qoyulması, məhsul istehsalına başlanılması ilə bağlı öhdəliklərini
müəyyən olunmuş müddətdə icra etmədikdə
operator sənaye parkının rezidentinə bildiriş
təqdim edir. Bildirişdə sənaye parkının rezidentinə qeyd olunan işlərin başa çatdırılması
üçün əlavə olaraq bir ildən çox olmayan
müddət təyin edilir.
9.16. Sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair imzalanmış
müqaviləyə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
9.16.1. müqavilənin müddəti başa çatdıqda;
9.16.2. altı ay əvvəlcədən operatora xəbərdarlıq etməklə sənaye parkının rezidentinin
tələbi ilə;
9.16.3. sənaye parkının rezidenti müqavilədə göstərilən istehsal sahəsinin qurulması,
tələb olunan investisiyanın qoyulması, məhsul
istehsalına başlanılması ilə bağlı öhdəliklərini
bu Əsasnamənin 9.15-ci bəndinə uyğun
olaraq, verilən bildirişdə müəyyən olunmuş
müddətdə icra etmədikdə operatorun təşəbbüsü ilə;
9.16.4. qanunvericilikdə nəzərdə tutulan
digər hallarda.
9.17. Bu Əsasnamənin 9.16-cı bəndində
göstərilən əsaslarla sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair
müqaviləyə xitam verilməsi torpaq sahəsinin
icarə müqaviləsinin, sənaye parkının rezidentinin qeydiyyatının və qeydiyyat şəhadətnaməsinin ləğvinə səbəb olur.
9.18. Bu Əsasnamənin 9.16-cı bəndində
göstərilən əsaslar üzrə sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə
dair müqaviləyə xitam verildikdə sənaye
parkının rezidenti aşağıdakılardan birini seçməklə mülkiyyətində olan istehsal sahəsinin,
avadanlıq və qurğuların müqəddəratını müəyyən edir:
9.18.1. sənaye parkının rezidenti tərəfindən
istehsal sahəsinin, avadanlıq və qurğuların
özgəninkiləşdirilməsi;
9.18.2. sənaye parkının rezidenti tərəfindən
istehsal sahəsinin, avadanlıq və qurğuların
sökülərək aparılması və ya məhv edilməsi
(utilizasiyası);
9.18.3. istehsal sahəsinin, avadanlıq və
qurğuların operator tərəfindən sökülməsi,
daşınması və ya məhv edilməsi (utilizasiyası)
və həmin işlərlə bağlı xərclərin sənaye
parkının rezidenti tərəfindən ödənilməsi.
9.19. İdarəedici təşkilat və sənaye parkının
operatoru bu Əsasnamənin 9.18-ci bəndində
göstərilən məsələlərin həllində sənaye parkının rezidentinə kömək göstərmək vəzifəsini
daşıyır.
9.20. Bu Əsasnamənin 9.18.1-ci yarımbəndində göstərilən halda istehsal sahəsini
əldə edən hüquqi və fiziki şəxslər bu Əsasnamənin 9-cu hissəsi ilə müəyyən olunmuş
qaydada sənaye parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan keçməlidirlər.
9.21. Sənaye parkının rezidenti qeydiyyatına və sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinə dair imzalanmış müqaviləyə
xitam verilməsindən inzibati qaydada və
məhkəməyə şikayət etmək hüququna
malikdir.
10.0. Sənaye parkı ilə bağlı aşağıdakı stimullaşdırıcı tədbirlər müəyyən edilə bilər:
10.0.1. mövcud qanunvericiliyə uyğun
olaraq, vergi və gömrük sahəsində stimullaşdırıcı tədbirlər;
10.0.2. sənaye parkının infrastrukturla təmin edilməsi;
10.0.3. torpaq sahəsinin icarə haqqının
aşağı həddində müəyyən edilməsi;
10.0.4. güzəştli kreditlərin verilməsi;
10.0.5. inzibati prosedurların sadələşdirilməsi;
10.0.6. sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli
həyata keçirilməsi üçün xidmətlərin təşkili;
10.0.7. istilik və elektrik enerjisinin, suyun
və qazın satışına, tullantı sularının axıdılmasına
və məişət tullantılarının yığılmasına görə
qanunvericiliyə uyğun olaraq, güzəştli tarif-

lərin tətbiqi.
11.1. Sənaye parkının ərazisində dövlət
mülkiyyətində olan torpaq sahələri üzərində
idarəetmə sənaye parkının fəaliyyəti müddətində idarəedici təşkilat tərəfindən həyata
keçirilir.
11.2. Sənaye parkının torpaq sahələrinin
istifadə olunması sənaye parkının rezidenti
ilə idarəedici təşkilat arasında bağlanılan
icarə müqaviləsi əsasında həyata keçirilir.
11.3. Sənaye parkının ərazisində torpaqlar
sənaye parkının rezidentlərinə sahibkarlıq
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair imzalanmış müqavilənin müddətinə uyğun
olaraq icarəyə verilir.
11.4. Sənaye parkının rezidentinə icarəyə
verilmiş torpaq sahəsinin digər şəxslərə subicarəyə verilməsinə və ya sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair müqavilədə
göstərilməyən məqsədlər üçün istifadəsinə
yol verilmir.
11.5. Sənaye parkında sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair imzalanmış
müqaviləyə xitam verilməsi sənaye parkının
rezidenti ilə imzalanmış torpaq icarəsi müqaviləsinin ləğvi üçün əsasdır.
Sənaye parkında maddi-texniki bazanın,
məhsul istehsalının, işlərin görülməsinin və
xidmətlərin göstərilməsinin müasir səviyyəsinə
uyğunlaşdırılması məqsədi ilə məhsullara,
istehsal metod və proseslərinə, şəhərsalma
və tikinti, quraşdırma, sazlama, istismar, saxlanma, daşınma, qablaşdırma, etiketləmə və
utilizasiya, habelə sanitar-epidemioloji, ekoloji,
əməyin mühafizəsi, texniki təhlükəsizlik,
yanğın və radiasiya təhlükəsizliyi qaydalarına,
işlərin görülməsi və göstərilməsinə dair məcburi texniki tələbləri müəyyən edən texniki
normativ hüquqi aktlar olmadıqda analoji
standartlar, normalar, qaydalar və tövsiyələr
tətbiq edilir.
13.1. Sənaye parkında şəhərsalma və
tikinti fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün
qüvvədə olan ərazi planlaşdırma sənədləri
tətbiq olunur.
13.2. Sənaye parkında tikintiyə və tikinti
obyektinin istismarına icazənin verilməsi ilə
bağlı qərarın qəbul edilməsi üzrə inzibati
icraat qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata
keçirilir.
14.1. Dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlarda birgə sənaye
parkı yaradıla bilər. Birgə sənaye parkının
yaradılması haqqında qərar dövlət torpaqlarına münasibətdə səlahiyyətli orqanın
təklifinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, bələdiyyə torpaqlarına münasibətdə müvafiq bələdiyyə
və xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlara münasibətdə xüsusi mülkiyyətçi tərəfindən
qəbul edilir.
14.2. Birgə sənaye parkının fəaliyyətinin
təşkili və idarə olunması xərcləri dövlətin,
bələdiyyənin və xüsusi mülkiyyətçinin iştirak
payına uyğun olaraq müəyyən edilir.
14.3. Birgə sənaye parkının fəaliyyətinin
təşkili və idarə olunması qaydası səlahiyyətli
orqan tərəfindən müəyyən edilir.

Sənaye parkının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili dövlət büdcəsinin vəsaiti, idarəedici təşkilatın əldə etdiyi gəlirlər və
qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına
maliyyələşdirilir.
16.1. Sənaye parkının yaradılması haqqında qərar qəbul edildikdən sonra 5 (beş)
il ərzində sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinə dair heç bir müqavilə bağlanmadıqda və ya əvvəl bağlanmış müqavilələr qüvvədən düşdükdə sənaye parkı
ləğv edilir.
16.2. Sənaye parkının ləğv edilməsi haqqında qərar qəbul edildiyi tarixdən 1 (bir) ay
sonra qüvvəyə minir.
16.3. Sənaye parkının ləğv edilməsi onun
idarəedici təşkilatının və operatorunun ləğvinə
səbəb olmur. Sənaye parkının ləğv edilməsi
onun rezidenti olmuş hüquqi və fiziki şəxslərin
həmin ərazidə fəaliyyətlərini davam etdirmələrinə mane olmur.
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qtisadiyyatın dinamik inkişafı, istehsalatda müasir texnologiyaların
tətbiqi, yeni infrastruktur layihələrin icrası ixtisaslı kadrlara olan
tələbatı daha da artırmışdır. Bu mənada peşə ixtisaslı kadrlara olan tələbatın
ödənilməsi, habelə əhalinin müasir peşə təhsili almaq imkanlarının təmin
edilməsi dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Peşə təhsili ümumi təhsilin
tərkib hissəsi olub, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verən aparıcı
sahələrdən biridir.

İ

ların təcrübə və peşəkarlıqlarının artırılması məqsədilə fotoqraf və videooperator peşələri üzrə kurslar təşkil
edilmişdir.
Muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizin qorunmasına, onun yaşadılmasına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Xalq sənətkarlığı nümunələrinin

Muxtar respublikamızda aparılan
genişmiqyaslı tikinti-abadlıq işlərinin,
fəaliyyətə başlayan yeni istehsal və
emal müəssisələrinin, günü-gündən genişlənən xidmət sahələrinin ixtisaslı
kadrlara olan tələbatını ödəmək məqsədilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2007-ci il 28 noyabr
tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Naxçıvan
Regional Peşə Tədris Mərkəzinin yaradılması əmək bazarında ixtisaslı kadrlara olan tələbatın ödənilməsində mühüm rol oynayır.
Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində Məşğulluq Xidməti orqanları
tərəfindən göndərilən işaxtaran vətəndaşların əmək bazarının tələbinə uyğun
peşələrə yiyələnməsi, ixtisaslarının artırılması, onların fərdi məşğulluğunun
təmin edilməsi, həmçinin müxtəlif
idarə, müəssisə və təşkilatlara ixtisaslı
kadrların hazırlanması məqsədilə müqavilə bağlanaraq peşə hazırlığı kursları
təşkil olunur.
Peşə hazırlığının səmərəliliyini yüksəltmək üçün müəssisələrin hansı peşələrə daha çox ehtiyaclarının olduğunu
müəyyənləşdirmək məqsədilə 24-29
may 2013-cü il tarixdə 83 müəssisədə
sorğular keçirilmişdir. Sorğuların nəticəsi olaraq, istehsal və xidmət sahələri
üzrə, o cümlədən elektrik montyoru,

mexanik, aşpaz, ofisiant, mebel ustası
kimi ixtisaslı kadrlara daha çox tələbatın
olduğu müəyyənləşmişdir. Bu baxımdan
həmin peşə sahələri üzrə kursların
təşkili diqqət mərkəzindədir. Peşə kurslarının təşkilində müdavimlərin seçilməsi, qruplaşdırılması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu seçim və qruplaşmada işaxtaranların yeni peşələrə
yiyələnməsində onların əvvəlki peşə,
ixtisas və iş təcrübəsi, peşə meyilləri,
bacarıq və vərdişləri nəzərə alınır.
Fəaliyyətə başladığı gündən mərkəzdə 79 peşə hazırlıq kursu üzrə 1210
vətəndaşa müvafiq peşə təhsili verilmişdir. Kursları müvəffəqiyyətlə başa
vuran müdavimlərin öz peşə sahələri
üzrə münasib işlə təmin olunması da
diqqət mərkəzində saxlanılır.
Muxtar respublika sakinlərinə göstərilən məişət xidmətinin səviyyəsinin
yüksəldilməsi məqsədilə bərbər, ofisiant, aşpaz köməkçisi, dərzi sənətinin,
kənd təsərrüfatı, energetika və rabitə
sahələrinin ixtisaslı kadrlara olan tələbatını ödəmək üçün traktorçu-maşınçı, kabel lehimləyicisi və elektrik
montyoru, elektrik avadanlıqlarının
təmiri və elektromexanik, həmçinin
müasir avadanlıqlarla təmin olunan
inzibatı və yaşayış binalarının qazanxanalarını ixtisaslı peşə sahibləri ilə
təmin etmək üçün qazanxana maşinisti,
eləcə də muxtar respublikanın kütləvi
informasiya vasitələrində çalışan kadr-

incəliklərini öyrənmək və yaşatmaq
məqsədilə toxucu, xalçaçı, keçəçi və
qalayçı sənəti üzrə kursların təşkil olunması qeyd olunanlara bariz nümunədir.
Muxtar respublikaya qədəm qoyan
hər bir turistə peşəkar xidmət göstərmək
məqsədilə mərkəzdə bələdçi peşəsi
üzrə də kurs təşkil olunmuşdur.
Mərkəzdə müdavimlərin zəruri biliklərə yiyələnmələri üçün bütün şərait
yaradılmışdır. Müdavimlər mərkəzdəki
elektron lövhə, sürətli internet, kompyuter sinifləri, emalatxanalar vasitəsilə
peşə sirlərini dərindən öyrənir, təcrübə
məşğələləri ilə biliklərini artırırlar. Burada müdavimlər üçün kitabxana da
fəaliyyət göstərir. Məlumat üçün qeyd
edək ki, qalayçı, fotoqraf, videooperator
peşələri üzrə dərsləri respublikamızın
tanınmış mütəxəssisləri tədris etmişlər.
Cari ildə əmək bazarının tələbinə
uyğun mərkəzdə bir neçə peşə hazırlığı
istiqamətində təşkil edilmiş kurslar
üzrə 78 müdavim təhsilini başa vurmuş,
34 müdavim isə hazırda təhsil alır.
Muxtar respublikamızın yeni inkişaf
mərhələsində iqtisadi və mədəni həyatın
bütün sahələrində müxtəlif peşə ixtisaslı
kadrlara olan tələbatın təmin edilməsi
məqsədilə peşə hazırlığı istiqamətində
fəaliyyət daha da genişləndirilərək davam etdiriləcəkdir.

Xroniki böyrək çatışmazlığı hər
hansı səbəbdən böyrəklərin funksiyasının tədricən zəifləməsi nəticəsində
baş verən patoloji haldır. Böyrəklərin
xroniki iltihabı, irsi, allergik-immunoloji, infeksion xəstəlikləri, eləcə də
şəkərli diabet, hipertoniya, qida və
dərman zəhərlənmələri və bir sıra
uroloji patologiyalar bu xəstəliyin baş
verməsinə səbəb ola bilər. Xəstəliyin
vaxtında qarşısının alınması, onların
müalicəsi xüsusi proqramla tənzimlənir, böyrək xəstəliklərindən əziyyət
çəkən insanlar dövlət hesabına hemodializlə və dərman preparatları ilə
təmin edilirlər.
Əvvəllər xroniki böyrək çatışmazlığı
olan xəstələr muxtar respublikamızda
hemodializ aparatlarının məhdudluğu
üzündən paytaxt Bakı şəhərinə, qonşu
xarici ölkələrə gedirdilər. Hazırda muxtar respublikanın səhiyyə müəssisələrində 21 müasir hemodializ aparatı
vardır. Onlardan 10 ədədi Naxçıvan
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində, 3

ədədi Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasında, 2 ədədi Culfa, 2 ədədi
Ordubad, 3 ədədi Şərur Rayon Mərkəzi
xəstəxanalarındadır. Diaqnozu təsdiq
olunduqdan sonra xəstələr Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində və Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasında qeydiyyata alınır, onların müalicə alacağı tibb müəssisəsi
müəyyənləşdirilir. Hazırda muxtar respublika üzrə xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən 76 xəstədən 52-si
Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində, 7-si Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasında, 5-i Ordubad,
6-sı Culfa, 6-sı isə Şərur Rayon Mərkəzi
xəstəxanalarında dializ olunur.
Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində 25 xəstəyə arteriya-venoz fistula
qoyulub. 8 xəstədə isə daimi qalıcı kateterdən istifadə olunur. 2009-cu ildə
31 xəstədə 3740 seans, 2010-cu ildə
57 xəstədə 5320 seans, 2011-ci ildə 60
xəstədə 5320 seans, 2012-ci ildə 72
xəstədə 5021 seans, 2013-cü ilin ilk 3

ayı ərzində 76 xəstədə 1775 seans müalicə aparılıb. Rayonlardakı dializ kabinələrində çalışan tibbi kadrların hazırlanması Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə
Mərkəzi və Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası tərəfindən həyata keçirilir. Muxtar respublikada 16 böyrək,
3 qaraciyər köçürülmüş xəstə qeydiyyatda durur. Bu xəstələr də lazımi dərman preparatları ilə təmin olunurlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin bu ilin may ayında
keçirilən kollegiya iclasında xroniki
böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən
xəstələrə göstərilən tibbi xidmətin vəziyyəti bir daha müzakirə olunaraq
müvafiq qərar qəbul edilib. Dializ xəstələrinin vaxtlı-vaxtında tibbi materiallar
və dərman preparatları ilə təchizatına
diqqətin daha da artırılması üçün konkret
vəzifələr müəyyənləşdirilib. Hazırda
bu işlər uğurla davam etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

2013-cü ilin iyun ayında rayon (şəhər) Məşğulluq mərkəzləri
tərəfindən keçiriləcək əmək yarmarkalarının qrafiki
№
1

Ordubad rayonu

Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin binası

12.06.2013

1000

2

Şərur rayonu

Şərur Şəhər Mədəniyyət Sarayı

13.06.2013

1000

3

Kəngərli rayonu

Məşğulluq Mərkəzinin inzibati binası

14.06.2013

1000

4

Babək rayonu

Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin binası

19.06.2013

1000

5

Şahbuz rayonu

Şahbuz şəhər “Araz” kinoteatrının binası

20.06.2013

1000

6

Sədərək rayonu

Heydərabad Qəsəbə Mərkəzi

21.06.2013

1000

7

Culfa rayonu

Məşğulluq Mərkəzinin inzibati binası

25.06.2013

1000

8

Naxçıvan şəhəri

Naxçıvan “Gənclik” Mərkəzi

28.06.2013

1000
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Zəmiləri oddan qoruyaq

M

uxtar respublika ərazisində ot-taxıl biçini dövründə
yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kənd Təsərrüfatı və Fövqəladə Hallar nazirliklərinin birgə tədbirlər planı hazırlanmış, planın icrası həyata
keçirilməkdədir. Muxtar respublikanın kənd yaşayış məntəqələrində insanlar onlara verilən torpaq sahələrindən geniş və
səmərəli istifadə edərək taxılçılığa daha çox üstünlük verirlər.
Artıq kəndlilər və fermerlər əkib-becərdikləri taxılın biçilməsi
üçün hazırlıq işlərinə başlamışlar. Taxılın itkisiz tədarükü ilə
bağlı qarşıya qoyulan vəzifələrdən biri də bu məhsulların yanğından qorunması, biçin dövründə yanğın təhlükəsizliyi tədbirlərinin düzgün həyata keçirilməsidir.
Naxçıvan Muxtar Respub- ların sahələrdə saxlanması, həlikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi min texnikalarda əlavə yanacaq
ot-taxıl biçini dövründə torpaq və yağlama materiallarının saxmülkiyyətçilərinə və fermerlərə lanılması yanğın təhlükəsizliyi
yanğın təhlükəsizliyi qaydala- cəhətdən yolverilməzdir. Dənli
rına ciddi riayət olunmasını töv- və texniki bitkilərin yetişdiyi
dövrdə yanğın təhlükəsizliyinin
siyə edir.
Mülkiyyət formasından asılı təmin edilməsi məqsədilə meşə
olmayaraq, hər bir təsərrüfat zolaqları, avtomobil və dəmir
rəhbəri tabeliyində olan obyekt- yolları taxıl zəmilərinə yaxın
lərin yanğın təhlükəsizliyinə ca- olduqda onların arası biçilməli,
vabdeh şəxs kimi məsuliyyət eni 4 metrdən az olmamaq şərti
daşıyır. Taxıl və ot biçininə baş- ilə şumlanmalıdır.
Tarla düşərgələrində, taxıllamazdan öncə bütün təsərrüfat
rəhbərləri, biçində iştirak edən təmizləmə xırmanlarında, ot və
hər bir mexanizator, sürücü kənd küləş tayaları yığılan sahələrdə
təsərrüfatı texnikalarını yanğına siqaret çəkmək üçün xüsusi yer
qarşı hazırlamalı, onları texniki ayrılmalı və həmin yer ilkin
müayinədən keçirməli, ilkin od- yanğınsöndürmə vasitələri ilə
söndürücü vasitələrlə təmin et- təmin edilməlidir. Digər sahəməlidirlər. Texnikaların yanğın lərdə siqaret çəkmək, açıq oddan
təhlükəsizliyi qaydalarının tə- istifadə etmək qəti qadağandır.
ləblərinə cavab vermələri barədə Biçin zamanı taxıl zəmilərinin
akt tərtib edildikdən sonra onlar yaxınlığında baş verə biləcək
işə buraxılmalıdır. Dənli və tex- yanğınların qarşısını almaq məqniki bitkilərin yığılması, daşın- sədilə kotanlı traktorlar olmalı,
ması, emalı və saxlanması döv- taxıl zəmilərində və onların yaründə yanğın təhlükəsizliyinə xınlığında küləş yandırılmasına,
nəzarət etmək üçün əmrlə ca- tonqal qalanmasına yol verilməvabdeh şəxslər təyin edilməlidir. məlidir. Tarla şəraitində traktor,
Taxıl biçinində iştirak edən kombayn və digər maşınların
traktor və kombayn sürücüləri, yanacaqla təmin edilməsi onların
onların köməkçiləri, digər me- mühərriklərinin işi dayandırılxanizatorlar, eləcə də məhsul dıqdan sonra yanacaqdoldurucu
yığımına cəlb edilən hər bir şəxs maşınlarla həyata keçirilməlidir.
xüsusi proqram üzrə yanğına Gecə vaxtı maşınların yanacaqla
qarşı təlim keçməlidir. Yanğın doldurulması qəti qadağandır.
Taxıl xırmanları bina və titəhlükəsizliyi üzrə təlim almayan
şəxsə məhsul yığımında iştirak kintilərdən 50 metr, taxıl zəmilərindən 100 metr aralı məetməyə icazə verilməməlidir.
Məhsul yığımında iştirak safədə yerləşməlidir. Xırmanedən bütün texnikaların mühər- ların ətraf sahələri quru otlardan,
riklərinin atqı boruları qığılcım- yanar materiallardan mütləq təsöndürənlərlə təmin edilməlidir. mizlənməli, ətrafı isə 4 metr
Kombayn, traktor və özü hərəkət enində şumlanmalıdır.
Bir daha xatırladırıq ki, kənd
edən kənd təsərrüfatı texnikaları
akkumulyatorları işlədicilərdən təsərrüfatı məhsullarının, xüsuayıran açarla təmin edilməli, sən də taxılın oddan qorunması
texnikalardakı elektrik naqilləri hər bir vətəndaşın borcudur. Taetibarlı izolyasiya olunmalı, on- xıl bərəkətdir və o, böyük zəhların birləşmələri bərkidilməli, mət hesabına ərsəyə gəlir.
Taxıl biçini dövründə hər
eləcə də sürtünmədən və mexaniki zədələnmədən qorunma- hansı bir yanğın hadisəsi baş
lıdır. Naqillər gövdə və onun iti verərsə, Naxçıvan Muxtar Reskünclərindən keçən yerlərdə re- publikası Fövqəladə Hallar Nazin və ya plastmas borularla zirliyinin “112” qaynar telefon
xəttinə və ya Dövlət Yanğın
mühafizə olunmalıdır.
Taxıl yığımı və ot tədarükü Təhlükəsizliyi şöbələrinin “101”
zamanı kombaynın kənar şəxs xidməti telefonlarına zəng ettərəfindən, kombaynı yedəyə məyi unutmayın.
alınmaqla və yüksəklikdən buMirtaleh SEYİDOV
raxmaqla işə salınması, kom- Naxçıvan Muxtar Respublikası
bayna əlavə oturacağın quraşFövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşı
dırılması, işdən sonra kombayn-

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektorluğu, professor-müəllim
heyəti və Həmkarlar İttifaqı
Komitəsi İqtisad fakültəsinin
dekanı Asif Şirəliyevə, qardaşı
ŞULAN ŞİRƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
İqtisadiyyat kafedrasının müdiri
Ağarza Rüstəmov və kafedranın
əməkdaşları professor Asif
Şirəliyevə, qardaşı
ŞULAN ŞİRƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Qurban Qurbanlı ailəsi ilə birlikdə
Akif Mərdanlıya, qaynı
FƏRƏMƏZ İBRAHİMOVUN
vəfatından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Mühasibat uçotu və maliyyə
kafedrasının müdiri Teymur
Abbasov və kafedranın əməkdaşları
professor Asif Şirəliyevə,
qardaşı
ŞULAN ŞİRƏLİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

