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Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin yaradılması haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Fərmanı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissəsinin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət idarəetmə strukturunu
təkmilləşdirmək məqsədilə qərara alıram:
1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının

3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti yaradılsın.
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsiz- bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
liyi Xidmətinə tapşırılsın ki, əsasnaməsinin layihəsini,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
strukturu və işçilərinin say tərkibi barədə təkliflərini NaxAli Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə təqdim
Naxçıvan şəhəri, 18 dekabr 2015-ci il
etsin.

F.N.Ələkbərovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Fazil Nəriman oğlu Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin rəisi təyin edilsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri

Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 18 dekabr 2015-ci il

F.N.Ələkbərovun Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vəzifəsindən
azad edilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Fazil Nəriman oğlu Ələkbərov Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
rəisi vəzifəsindən azad edilsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Naxçıvan şəhəri, 18 dekabr 2015-ci il

Sosial sahəyə göstərilən qayğı əhalinin həyat
səviyyəsini yüksəldib
Cəmiyyətdə yüksək həyat səviyyəsinin
təmin olunması üçün gəlirlərlə bərabər,
keyfiyyətli sosial-mədəni xidmətlərin də
mühüm rolu vardır. Məhz müasir xidmətlər sayəsində muxtar respublikamızda
əhali tələbatları ödənilmiş, yaşayış səviyyəsində yüksəliş dinamikası təmin
olunmuşdur.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindəki
iqtisadi böhranla yanaşı olaraq insanların
normal həyat şəraiti keçirməsinə mane
olan neqativ faktorlardan biri də xidmət
sektorunun tamamən dağılması idi. Əhalinin hər gün istifadə etdiyi və o dövrdə
yenilənmədiyi üçün tələbatlara cavab verməyən enerji və su təminatı, ticarət, yolnəqliyyat, rabitə, sağlamlıq-turizm, idman
və məişət xidmətləri sahəsindəki vəziyyət
ürəkaçan deyildi.
Gündəlik tələbatlarımızın ödənildiyi
xidmət sektorunun inkişaf etdirilməsi, bu
sahənin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması müstəqillik illərində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ən böyük uğurlarından biridir. Bu dövrdə yaradılmış
geniş infrastruktur şəraiti, əhalidə yeni
istehlak vərdişlərinin formalaşdırılması
və mövcud imkanlardan istifadə üzrə kadr
təminatının yaradılması sosial-mədəni
sektor kimi həssas bir sahənin işinin yenidən qurulması baxımından çox əmək
tələb edən işlərdən olmuşdur.
Bu gün Naxçıvanda əhalinin məskunlaşması çox sürətlə davam edir. Təkcə
cari ildə muxtar respublikada əhalinin
şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 370
min 878 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki göstərici

ilə müqayisədə 22,1 dəfə çoxdur. Şübhəsiz,
bu göstəricinin arxasında əhali rifahının
yüksəlməsi və daha yaxşı yaşamaq istəyi
durur. Muxtar respublikanın hər yerinə
fasiləsiz elektrik və təbii qaz verilişinin
təmin olunması, içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması, müasir
yol infrastrukturunun yaradılması əhalinin
həyat şəraitini yaxşılaşdırmışdır. Son 20
ildə muxtar respublikada 3675 kilometr
uzunluğunda yeni avtomobil yollarının
salınması və ya əsaslı təmir olunması, 5
yeni avtovağzal kompleksinin yaradılması
əhalinin rahat hərəkəti üçün görülən mühüm işlərdəndir. Muxtar respublikada 303
avtobusla rayon mərkəzlərinə və kəndlərin
hamısına gediş-gəliş təmin edilmişdir.
Ötən dövr ərzində Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanında əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsi dünya standartlarına
çatdırılmışdır.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları bu gün cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edir. Ölkəmizin hər yerində
olduğu kimi, muxtar respublikamızda da
bu sahəyə daim diqqət və qayğı göstərilir,
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi sürətlə inkişaf etdirilir. Hazırda muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrinin 98 faizində genişzolaqlı internet, 83 faizində isə simsiz internet xidmətləri göstərilir. Artıq Naxçıvanda rəqəmsal televiziya vericiləri istifadəyə verilmiş, bu xidmət vasitəsilə 67 televiziya
proqramının yayımı, Naxçıvan dövlət
televiziyasının isə ölkədə ilk olaraq yüksəkkeyfiyyətli HD formatda yayımlanması
təmin edilmişdir.

Muxtar respublikada əldə olunmuş sosial-iqtisadi tərəqqi turizmin hərtərəfli inkişafına yeni imkanlar açmışdır. Yeni
turizm komplekslərinin, o cümlədən Ağbulaq İstirahət Mərkəzinin, yeni çimərliklərin istifadəyə verilməsi bu sahədə aktivliyi daha da artırmışdır. Cari ildə muxtar
respublikaya xarici ölkələrdən və respublikamızın digər bölgələrindən, ümumilikdə,
389 min 823 turist gəlmişdir ki, bu da
1995-ci illə müqayisədə 10 dəfə çoxdur.
Muxtar respublikada əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması həyata
keçirilən sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Quruculuq işləri çərçivəsində bu dövr ərzində, ümumilikdə,
197 səhiyyə obyektinin tikintisi, 56 səhiyyə
obyektinin isə yenidən qurulması və ya
əsaslı təmiri aparılmışdır. Muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı
üzrə də ardıcıl tədbirlər görülmüş, infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində son
20 il ərzində 25 idman obyekti tikilmiş,
19 idman obyektinin isə yenidən qurulması
və ya əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır.
Muxtar respublikanın idmançıları beynəlxalq turnirlərdə, dünya və Avropa çempionatlarında qızıl, gümüş, bürünc medallar
qazanmışlar.
Bütün bunlar muxtar respublikada əhalinin həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşmasına öz müsbət təsirini göstərərək əhali
artımının dinamikliyini təmin etmiş, əhalinin sayı 1 yanvar 1996-cı il tarixə nisbətdə
105,8 min nəfər artaraq cari ildə 443 min
579 nəfər təşkil etmişdir.
- Əli CABBAROV

Cari ilin ötən dövrü ərzində də istehsal və xidmət sahələrinin
yaradılması davam etdirilib
Son illər Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradılan əlverişli biznes mühitindən bəhrələnərək daxili bazarın tələbatına uyğun yüksəkkeyfiyyətli məhsullar istehsal edən emal və sənaye müəssisələrinin
sayı artmaqdadır.
2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları ərzində
Sahibkarlığa Kömək Fondunun kredit vəsaiti
və digər mənbələr hesabına sənaye və kənd
təsərrüfatı yönümlü 39 istehsal və 6 xidmət
sahəsi olmaqla, ümumilikdə, 45 müəssisənin
yaradılması istiqamətində işlər başa çatdırılıb. Yeni istehsal sahələrinin yaradılması
daxili bazarı yüksəkkeyfiyyətli yerli məhsullarla təmin etməklə bərabər, əhalinin
məşğulluğunun təmin olunmasında da mü-

hüm rol oynayır. Belə ki, 45 istehsal və
xidmət sahəsində 326 yeni iş yeri açılıb.
İlin ötən dövründə Sahibkarlığa Kömək
Fondunun krediti və digər mənbələr hesabına
10 müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisəsinin,
6 müxtəlif növ xidmət sahəsinin yaradılması
istiqamətində işlər davam etdirilib.
Ümumilikdə, 2015-ci ilin ötən dövrü
ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən 25
müxtəlif təyinatlı layihənin maliyyələşdirilməsinə güzəştli şərtlərlə 10 milyon 733
min 200 manat maliyyə dəstəyi göstərilib.
Qeyd edək ki, bu il də müxtəlif sahələr
üzrə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması daxili bazarda yerli istehsalın çəkisini

Vasif TALIBOV

xeyli artırıb. Bunun nəticəsidir ki, hazırda
muxtar respublikada fəaliyyəti bərpa edilmiş
və ya yenidən qurulmuş istehsal müəssisələrində 119 növdə, 513 çeşiddə ərzaq,
242 növdə, 603 çeşiddə qeyri-ərzaq olmaqla,
cəmi 361 növdə, 1116 çeşiddə məhsul istehsal olunur. İstehsal olunan 107 növdə
ərzaq, 236 növdə qeyri-ərzaq olmaqla, 343
növdə məhsula olan tələbatın tamamilə
yerli istehsal hesabına ödənilməsi idxaldan
asılılığın ciddi şəkildə azaldılmasına, əhalinin tələbatının keyfiyyətli məhsullarla
ödənilməsinə şərait yaradıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Cari ildə də Kəngərli rayonu ərazisində geniş
abadlıq-quruculuq işləri aparılıb. Rayon mərkəzində Təhsil Şöbəsi, Uşaq-Gənclər Şahmat
Məktəbi, Elektrik Şəbəkəsi üçün yeni binalar
və “Qıvraq” elektrik yarımstansiyası tikilərək
istifadəyə verilib. Bu tədbirlərin davamı olaraq
Qıvraq qəsəbəsində yeni Ticarət-İaşə və Bazar
Kompleksinin tikintisi başa çatdırılıb, qəsəbə
məscidi əsaslı təmir olunub.

Yurdçu kəndində inşa edilən sosial
obyektlərdə son tamamlama işləri görülür

Kompleks quruculuq tədbirlərindən rayonun
Yurdçu kəndinə də pay düşüb. Belə ki, adıçəkilən
yaşayış məntəqəsində orta məktəb binası, kənd və
xidmət mərkəzləri üçün binaların tikintisi başa çatdırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Kəngərli Rayon
İdarəsinin kollektivi tərəfindən inşa edilən obyektlərdə hazırda son tamamlama işləri görülür.
Adıçəkilən idarənin iş icraçısı Hicran Əliyevin
bildirdiyinə görə, inşaat işlərinə başlanmasından
ötən müddətdə ikimərtəbəli kənd məktəbi yenidən
qurulub, binaya daha bir mərtəbə əlavə edilib,
yeni korpus inşa olunub. 270 şagird yerlik məktəb
binasında 15 sinif otağı, üç elektron lövhəli sinif,
laboratoriyalar, şahmat otağı, idman zalı, kompüter
otağı var. Yeni məktəb binasında yaradılmış şərait
tədrisin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına
imkan verəcək.
Məktəb binasının yanında inşa edilən ikimərtəbəli
kənd mərkəzinin birinci mərtəbəsi ATS, poçt, polis
sahə müvəkkili, kitabxana, tibb və baytarlıq məntəqələri üçün nəzərdə tutulub. İkinci mərtəbədə isə
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, kənd bələdiyyəsi, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk
təşkilatı yerləşdirilib.
Yurdçuda inşa edilən xidmət mərkəzi üçün binada isə dərzi, bərbər, qadın gözəllik salonu,
ərzaq və təsərrüfat malları mağazaları fəaliyyət
göstərəcək.
Məlumat üçün bildirək ki, Yurdçu kəndi də daxil
olmaqla Kəngərli rayonunun 1 qəsəbə və 10 kəndinin
hamısında müasir infrastruktur yaradılıb, yeni
məktəb binaları, kənd və xidmət mərkəzləri, səhiyyə
ocaqları inşa edilib.
Xəbərlər şöbəsi
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Tarixin bütün dövrlərində torpaq və onunla bağlı münasibətlər
istənilən cəmiyyətdə əsas, həlledici amillərdən biri olub və istehlak
olunan maddi nemətlərin mənbəyi kimi torpağa yanaşma bütövlükdə dəyişməyib. Müasir dövrdə isə torpaq bu funksiyanı nəinki
sosial-iqtisadi, həm də sosial-siyasi və beynəlxalq münasibətlərdə
qoruyub saxlayır.

üçün “Kənd təsərrüfatı ili”nin
yekunlaşması ilə yanaşı, həm
də birbaşa bu sahənin inkişafı
ilə bağlı olan iki mühüm dövlət
proqramının icrasının uğurla
başa çatması ilə yadda qalır.

Kənd təsərrüfatı ili

Torpaqlardan səmərəli istifadə
kənd təsərrüfatının inkişafını sürətləndirir

1996-cı ildə “Torpaq islahatı
haqqında” Qanunun qəbul olunması, ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən muxtar respublikamızın Gal və Şurud
kəndlərində təməli qoyulmuş
islahatların ölkə üzrə aparılması
kənd təsərrüfatında yeni mülkiyyət münasibətlərinin formalaşmasına təkan vermişdir. İslahatların sosial məzmunlu olması və ümumi rifaha xidmət
etməsi sonrakı mərhələlərdə aqrar sahənin dinamik inkişafını
təmin etmişdir. Torpağa qayğıkeş yanaşma, kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalının artırılması, istehsalçıların maddi
rifah halının yüksəldilməsi, istehsal şəraitinin yaxşılaşdırılması
və kənd təsərrüfatının iqtisadi
artımın başlıca hərəkətverici
qüvvəsinə çevrilməsi məhz bu
islahatların nəticəsidir.
Torpaq islahatından sonra
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı
istiqamətində görülən işlər və
torpağa bağlı kənd adamlarının
fədakarlığı nəticəsində əkin sahələri və bu sahələrdən əldə olunan məhsul dəfələrlə artmışdır.
Yeni ixtisaslaşmış təsərrüfat sahələrinin yaradılması nəticəsində
əhalinin ərzaq məhsullarına olan
tələbatının ödənilməsi istiqamətində xeyli uğurlar əldə edilmişdir. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi, yeni istehsal və
emal müəssisələrinin yaradılması, məhsul istehsalçılarına
maliyyə yardımlarının göstərilməsi, güzəştli şərtlərlə gübrə və
yanacaq verilməsinin təşkil olunması, əlverişli vergi mexanizminin tətbiqi, məhsulun satışı
üçün yarmarkaların keçirilməsi
kənd təsərrüfatı sahəsində məhsul istehsalının həcminin ilbəil
artmasına səbəb olmuşdur. Belə
ki, əgər torpaq islahatından bir
il öncə muxtar respublika üzrə
cəmi əkin sahəsi 25 min 477
hektar təşkil edirdisə, 2015-ci
ildə əkin sahələri 61 min 414
hektara qədər artırılmışdır.
“2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı”nın, “2012-2015-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və
tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın qəbul edilməsi
və 2015-ci ilin “Kənd təsərrüfatı ili” elan olunması aqrar
sahənin inkişafı istiqamətində
görülən işləri sürətləndirmişdir.
Torpaqlardan səmərəli istifadə
olunması, daxili bazarın qorunması, investisiyaların cəlb
olunması, tələbata uyğun keyfiyyətli məhsul istehsalının
dəstəklənməsi qəbul edilmiş
dövlət proqramlarında öz əksini
tapmışdır. Bu proqramlar çərçivəsində muxtar respublikada

Əhalinin güzəranının yaxşılaşmasında, daxili bazarda yerli
məhsulların xüsusi çəkisinin
artmasında dövlət proqramlarının rolu danılmazdır. “Kənd
təsərrüfatı ili”ndə həyata keçirilən tədbirlər isə perspektiv istiqamətlər üzrə aqrar sektorun
inkişafına və dövlət proqramlarının icrasına əlavə stimul yaratmaqla, bütövlükdə, sosialiqtisadi inkişafın dayanıqlılığının artmasına mühüm töhfələr
vermişdir.

genişmiqyaslı layihələrin həyata
keçirilməsi – taxıl anbarlarının
və soyuducu anbarların tutumunun artırılması, meliorasiya
və irriqasiya tədbirlərinin genişləndirilməsi, istixana komplekslərinin, quşçuluq və balıqçılıq təsərrüfatlarının istifadəyə verilməsi, meyvə-tərəvəz
emalı müəssisələrinin işə salınması kənd təsərrüfatının hərtərəfli inkişafına əlverişli şərait
yaratmışdır.
Dövlət ərzaq ehtiyatlarının
yaradılmasının təşkili və onların
səmərəli idarə olunması, fövqəladə hallara yüksək səviyyədə
hazırlığın təmin edilməsi üçün
tutumu 27 min ton olan uzunmüddətli və 43 min 400 ton
olan qısamüddətli taxıl ehtiyatı
anbarları, 17 taxıl emalı müəssisəsi istifadəyə verilmişdir.
Ölkənin iqtisadi və sosial sabitliyinin, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin zəmanəti olan etibarlı ərzaq təminatının yaradılması məqsədilə görülən işlərin
davamı olaraq dövlət ehtiyat
fondu və qış otlaq sahələrində
olan əkinəyararlı torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə cəlb
olunması, suvarılan sahələrin
ərazilərinin genişləndirilməsi
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən 2015-ci ilin
avqust-noyabr ayları ərzində
Naxçıvan şəhəri üzrə 202, Babək
rayonu üzrə 461, Kəngərli rayonu üzrə 2026 hektar əkinəyararlı torpaq sahəsi xəritələşdirilmiş və əkin dövriyyəsinə
cəlb edilməsi üçün aid orqanlara
göndərilmişdir.
Müasir irriqasiya sistemlərinin, kollektor-drenaj şəbəkələrinin və nasos stansiyalarının,
yeni suvarma boru xətlərinin istifadəyə verilməsi, kəhrizlərin
təmir olunması nəticəsində
“Kənd təsərrüfatı ili”ndə muxtar
respublikada 6 min hektar torpaq
sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil
edilmiş, 2220 hektar torpaq sahəsində müasir suvarma sistemi
qurularaq böyük iqtisadi əhəmiyyəti olan Vayxır sol sahil
suvarma və drenaj şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir.
Başa vurmaqda olduğumuz
2015-ci il muxtar respublikamız

Aqrar sahəyə qayğının davamlı xarakter alması və aparılan
uğurlu aqrar siyasətin nəticəsi
olaraq cari ilin yanvar-oktyabr
ayları ərzində 327 milyon 267
min manatdan artıq həcmdə
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal
olunmuşdur ki, bu da 2014-cü
ilin müvafiq dövründəki göstəricini 9,5 faiz üstələmişdir.
Kəndlərdə əhalinin məskunlaşmasına, məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına xidmət edən
kənd təsərrüfatı həm də muxtar
respublikamızda sənayenin əsas
sahələri olan yüngül və yeyinti
sənayesinin xammal bazasıdır.
Son illərdə qida mənşəli sağlamlıq problemlərinin sürətlə
yayılması ərzaq təhlükəsizliyində
məhsulların keyfiyyətinə daha
çox diqqət yetirilməsini tələb
edir. Əhalinin ərzaq məhsullarına
olan tələbatının ödənilməsi üçün
keyfiyyət standartlarına diqqət
edilmədən intensiv üsullarla həyata keçirilən məhsul istehsalı
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında mühüm bir problemə çevrilmişdir. Bu baxımdan
muxtar respublikamızda müəyyən edilmiş keyfiyyət standartlarında əhalinin əsas qida məhsullarına olan tələbatının fasiləsiz, uzunmüddətli və dayanıqlı
şəkildə yerli istehsal hesabına
ödənilməsini təmin etmək üçün
ardıcıl işlər görülür. Qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası
aqrar istehsalın inkişafında yeni
mərhələ olmaqla yanaşı, bu sahənin inkişafında əvəzsiz rola
malik olan torpaqdan düzgün
və səmərəli istifadəni də günün
tələbinə çevirmişdir.
Adambaşına düşən ümumi
torpaq fondunun ilbəil azalması
məsələnin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Torpaq fondunun azalması yeni sənaye obyektlərinin, istehsal müəssisələrinin yaradılması, yaşayış məntəqələrinin hüdudlarının genişlənməsi və əhalinin artımı ilə

əlaqədar olsa da, kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələrinin
və əkinəyararlı torpaqların azalması səbəbini təkcə bu amillə
bağlamaq düzgün olmazdı. Bu
azalmada torpaqların mühafizəsi,
meliorativ vəziyyəti, təbii proseslərə məruz qalması, çirklənməsi və nəhayət, istifadəsində
yol verilən nöqsanlar da mühüm
rol oynayır. Elə buna görə də
torpaq mülkiyyətçiləri, istifadəçiləri və icarəçiləri torpaq sahələrinin özbaşına tutulması,
torpaq sahələrində qanunsuz tikinti aparılması, torpaqların kateqoriyalarının qanunvericiliyə
riayət edilmədən dəyişdirilməsi,
istehsalat və məişət tullantıları,
kimyəvi və radioaktiv maddələrlə, habelə çirkab suları ilə
çirkləndirilməsi, torpağın vəziyyətinə zərərli təsir göstərən
obyektlərin layihələşdirilməsi,
tikilməsi və istismara verilməsi,
mülkiyyətdə və istifadədə olan
torpaqların hüdudlarının, mərz
nişanlarının məhv edilməsi, torpaqların dövlət uçotundan, qeydiyyatından gizlədilməsi, kəmiyyət və keyfiyyətinə dair məlumatların təhrif edilməsi kimi
hərəkətlərdən çəkinməlidirlər.
Vətəndaşlar bilməlidir ki, qeyd
olunan əməllərin törədilməsi
torpaqlardan qanuni istifadə,
ona sahiblik və onun barəsində
sərəncam vermənin qaydalarını
pozur, torpaqların təyinatının
dəyişməsinə və qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.
Torpaqlardan təyinatı üzrə,
səmərəli və müəyyən edilmiş
rejimə uyğun istifadə etmək,
təbiətqoruyucu istehsal texnologiyalarını tətbiq etmək, təsərrüfat fəaliyyətində ərazinin ekoloji vəziyyətinin pisləşməsinə
yol verməmək torpağı daha da
məhsuldar edir. Torpaq sahəsində tikinti və abadlaşdırma
işlərini qüvvədə olan planlaşdırma-memarlıq, tikinti, sanitariya-gigiyena, yanğından mühafizə və müəyyən edilmiş digər
tələblərə uyğun olaraq həyata
keçirmək daim diqqətdə saxlanılmalıdır. Torpaq sahəsində
olan mərzləri, təbiət abidələrini,
geoloji təzahürləri, geodeziyaistinad məntəqələrini və yerüstü
nişanları, meteoroloji şəbəkələri
və ölçü vasitələrini, habelə meliorasiya və irriqasiya sistemlərini qoruyub saxlamaq, torpaq
sahəsi ilə bağlı öhdəliklərə,
məhdudiyyətlərə, torpaq üzərində qoyulmuş servitutlara əməl
etmək torpaq üzərində hüquqlarını həyata keçirən hər bir
mülkiyyətçinin, istifadəçinin və
icarəçinin başlıca vəzifəsi olmaqla bərabər, həm də hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur. Çünki perspektiv inkişafın
təmin edilməsi, əhalinin ərzaq
tələbatının daha dolğun ödənilməsi bu gün sahib olduğumuz
torpaqların mühafizə edilməsindən, ondan səmərəli istifadə
səviyyəsindən asılıdır. Torpaqlardan səmərəli istifadə istiqamətində həyata keçirilən işlər
təkcə bu günümüzə deyil, eləcə
də gələcəyimizə hesablanmış
iqtisadi və sosial siyasətin tərkib
hissəsidir. Dünyanın bir çox
ölkələrində kənd təsərrüfatı siyasətinin ekoloji siyasətlə paralel
aparılması isə heç də təsadüfi
deyil. Torpağın qorunması həm
də ətraf mühitin qorunmasıdır.

Torpağı digər istehsal vasitələrindən fərqləndirən ən üstün
cəhət daim istehsal prosesində qalması və ondan səmərəli
istifadə olunduqda daha da münbitləşməsidir. Bu baxımdan
bütün mülkiyyət növləri üzrə əkinəyararlı torpaqlardan məqsədyönlü istifadə edilməsi əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında vacib şərtlərdəndir.
Nurlan FƏTƏLİYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz
Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsinin əməkdaşı

Bu il muxtar respublikada
541 hektar ərazidə
yaşıllıqlar salınıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında ətraf mühitin
qorunması, ekoloji problemlərin həll edilməsi və
əlverişli ekoloji mühitin yaradılması regionda həyata keçirilən kompleks tədbirlərin mühüm tərkib
hissəsidir.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində əsası
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş
yaşıllaşdırma tədbirləri bu sahədə xeyli uğurlar
qazanılmasını təmin etmiş, yaşıllıqların ərazisi 0,6
faizdən 12 faizədək artmışdır. Görülən işlərin nəticəsidir ki, son 20 ildə muxtar respublikada 16 min
541 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri
aparılmış, 10 milyona yaxın ağac və bəzək kolları
əkilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər 2015-ci ildə
də davam etdirilmiş, ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması
istiqamətində uğurlu addımlar atılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata
görə, 2015-ci ilin yaz və payız əkini mövsümlərində
muxtar respublikada 541 hektar sahədə yaşıllaşdırma
tədbirləri həyata keçirilmiş, ümumilikdə, 446
mindən çox meşə, meyvə, həmişəyaşıl ağaclar,
eyni zamanda gül və bəzək kolları əkilmişdir.
Qeyd edək ki, muxtar respublikada ağac əkinini
təmin etmək üçün bu il nazirliyin tingyetişdirmə
müəssisələrində 1 milyona yaxın ting yetişdirilmiş, əlavə olaraq 8 hektar sahədə toxmacarlıq
yaradılmışdır.
- Səbuhi HƏSƏNOV

Biotexniki tədbirlərin həyata
keçirilməsinə başlanılıb
Havaların dəyişməsi təbii olaraq heyvanat aləminə də öz təsirini göstərir. Xüsusilə qış aylarında
ərazilərin qalın qarla örtülməsi qida təminatının
azalmasına səbəb olur. Bu da heyvanların başqa
ərazilərə miqrasiyasına, nəsil artımının azalmasına
və sonda məhvinə gətirib çıxarır.
Yem çatışmazlığı nəticəsində bəzi gəmirici heyvanlar istər qış, istərsə də yaz aylarında yem tapa
bilmədiklərindən yeni əkilmiş fidanların, tinglərin
gövdələri ilə qidalanaraq onları sıradan çıxarırlar.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq heyvanat aləminin qış
fəslində qidaya olan tələbatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə muxtar respublikada biotexniki tədbirlərin
həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu
tədbirlər müəyyən edilmiş təbiət ərazilərinə müxtəlif
qida məhsullarının paylanmasını əhatə edir. Nəzərə
alsaq ki, muxtar respublika ərazisindəki fauna ehtiyatlarının 25 faizdən çoxu Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Qırmızı kitabı”na daxil edilmişdir,
onda bu tədbirin əhəmiyyəti daha da artır.
Muxtar respublikamızda 2015-2016-cı illərin
payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar keçirilmiş
müşavirədə də qış mövsümündə faunanın mühafizə
edilməsi və biotexniki tədbirlərin keçirilməsi barədə
tapşırıqlar verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən dekabr-mart aylarında heyvanat aləminin kompleks yaşadığı ərazilərdə, xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində,
yeni salınmış yaşıllıq sahələrində biotexniki tədbirlərin
keçirilməsinə başlanılmışdır. Dekabr ayının əvvəllərindən başlayaraq yağan qar dağlıq ərazilərdə 60
santimetrə çatmışdır ki, bu da biotexniki tədbirlərə
başlanılması zərurəti yaratmışdır. Ötən həftə ərzində
Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı
və “Arpaçay” Dövlət Təbiət Yasaqlığı ərazilərində
biotexniki tədbirlər keçirilmiş, ərazilərə tərəvəz
məhsulları, buğda, arpa, qaba yem, daşduz və digər
qida məhsulları paylanmışdır. Həmin ərazilərə yaxın
yaşayış məntəqələrində, Şahbuz rayonunun Külüs,
Keçili, Daylaqlı, Sələsüz, Şərur rayonunun Dizə
kəndlərində qanunsuz ov edilməsi hallarının qarşısının
alınması məqsədilə maarifləndirici söhbətlər aparılmış,
yoxlama-reydlər keçirilmişdir.
Heyvanat aləminin qorunması üçün onların qida
ehtiyatının yaradılması mühüm və əhəmiyyətli tədbirlər olduğundan bu işlər qış fəsli boyunca tədbirlər
planında nəzərdə tutulmuş təbiət ərazilərində davam
etdiriləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidməti
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Dünən çətinliklərlə üzləşən insanlar
bu gün xoş günlərini yaşayırlar

Adi günlərdən biri idi. Yaşadığımız binanın həyətində yığışıb gəldən-getdən söhbət edirdik. Yaxınlıqda isə uşaqlar oynayır, yağan
ilk qarın sevincini yaşayırdılar. Onlardan biri qaça-qaça gedib su içdi
və kranı bağlamadan tələsik də oynadığı uşaqlara tərəf qaçdı. Bunu
görən qonşumuz Əhməd kişi: – Ay
bala, kranı bağla. Suyu israf etmək
günahdır, – deyib uşağı səslədi.
Uşaq kranı bağladı. Qayıdıb, –
baba, susuzluqdur bəyəm, – deyib
onun üzünə baxdı. Yox bala, indi
susuzluq deyil. Ancaq biz o susuzluğu yaşadıq, – dedi.
Anarxiya, xaos, özbaşınalıq dövrü kimi tarixə düşən ötən əsrin 80ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəlləri hər kəsin yaddaşında dərin
izlər buraxdı, hər birimizin həyatında
problemlərlə dolu “maraqlı” hadisələrlə yadda qaldı, – deyib yaxın
keçmişdə yaşadıqlarımızı bir daha
xatırladıq.
Kənddə yaşayan qardaşım üçün

ev axtarır, ayrı-ayrı ünvanlarda satışa çıxarılan evlərə baxır, şəraiti
və yerləşdiyi ərazi ilə bağlı məlumat
toplayırdım. Şəhərin kənarında,
sakit yerdə – “Qoçüstü” məhəlləsində 9 mərtəbəli binada təmirli
bir mənzil tapıb razılaşdıq. Evi
niyə satırsan? – deyə sahibindən
soruşdum.
– İşimlə əlaqədar Bakıya köçürəm – dedi.
Alqı-satqı edəndən bir müddət
sonra evə köçdük. Axşam qapı döyüldü. Açdım ki, qonşudu.
–Suyunuz var? Bizə bir az su
verin, – deyib əlindəki vedrəni
göstərdi.
– Niyə suyunuz yoxdur? – deyə
soruşdum.
– Binanın zirzəmisində kimin
böyük çəni varsa sızqa ilə gələn su
ora dolur. O da su götürə bilir.
Ertəsi gün binanın girişində olan
100 litrlik çəndəki suyumuz da qurtardı. Biz də qonşular kimi su axtarmağa başladıq. Anladıq ki, evin

keçmiş sahibi elə su dərdindən evi
satıb. Sonra da öyrəndik ki, özünə
fərdi mənzil alıb. Artıq gec idi.
Necə deyərlər, palaza bürün, elinən
sürün.
Hamı kimi biz də üzləşdiyimiz
su problemini həll etmək üçün çən
düzəltdirib binanın zirzəmisinə yerləşdirdik ki, sızqa gələn su həmin
çənə yığılsın. Sonra da həmin çəndəki su nasosla binanın girişində
qoyulmuş çənə vurulur, oradan da
öz axarı ilə evə ötürülürdü. Mənzilində daimi suyu olmaq istəyənlərin, necə deyərlər, bu dolanbac
oyunu da çox çəkmədi. Binaya gələn bu sızqa su da kəsildi. İnsanlar
əllərində vedrə ətraf məhəllələrdə
olan şəxsi evlərdəki quyulardan,
kranlardan, xüsusilə də 10 nömrəli
məktəbin yanında olan krandan su
daşıyıb birgünlük ehtiyaclarını ödəyirdilər. Növbəti gün yenə su növbəsi təkrar olunurdu. Kimin imkanı
var idi, maşınla suyu gətirir, binanın
zirzəmisində yerləşdirilmiş çənə
boşaldıb bir-iki gün istifadə edirdi.
Məcburiyyətdən binanın qarşısında
bir su quyusu qazdırdıq. Quyudan
su çıxan günü insanların sevincinin
həddi-hüdudu yox idi. Bu təkcə
bizim bina sakinlərinin deyil, ətrafda yerləşən digər 9 mərtəbəli
binalarda yaşayan 400-dən çox ailənin sevinci idi. Nasosa birləşdirilən elektrik xəttini də bizim evə
çəkdilər və tapşırdılar ki, səhərdən
axşamadək bu nasos işləsin. Ca-

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci il 7 dekabr tarixli Fərmanı
ilə Vergi Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər edilib. Bununla bağlı oxucularımızı məlumatlandırmaq
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin Qanunsuz sahibkarlığın
aşkar edilməsi şöbəsinin rəisi Rəşad Əliyevlə həmsöhbət olduq:
– Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər
hansı zərurətdən irəli gəlib?
– Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı yeni
istiqamətlərlə inkişaf edir. Məhz ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təmin edilməsi
və bu sahənin inkişafının stimullaşdırılması
üçün büdcə-vergi mexanizmlərindən geniş
istifadə olunur. Büdcəmizin sosialyönümlülüyünün saxlanılması, kiçik və orta sahibkarlara

12 mislinədək olan hissəsinə gəlir vergisindən
vergi güzəştinin tətbiqi nəzərdə tutulur və
nəticə etibarilə bundan sonra işçi əməkhaqqı
artımından tam bəhrələnəcəkdir. Sözügedən
dəyişiklik ölkədə həyata keçirilən sosial siyasətə uyğun olaraq əhalinin gəlirlərini artırmaqla
onların maddi rifahının yaxşılaşmasına müsbət
təsir göstərəcək və əməkhaqlarının leqallaşmasını təşviq edəcək.

maat, heç olmasa, suya olan ehtiyacını yaxın məsafədən daşımaqla
ödəsin. Elə də etdik. Amma maraqlısı bu idi ki, adətən, evlərdə
işləyən nasoslar uzağı bir ildən
sonra sıradan çıxırdı. Bu quyuda
isə nasos fasiləsiz bir neçə il işlədi.
Amma sıradan çıxmadı. Bəlkə də,
xeyirxahlıq məqsədilə istifadə edildiyi üçün idi. Acı xatirələrlə dolu
həyat hekayəmizə qulaq asan, yenicə ailə həyatı qurub binamıza
köçən gənclərdən biri: – O dövrdə
su da yox idi? Çaylar, çeşmələr
də qurumuşdu? – deyə təəccüblə
soruşdu.
–Yox. Çaylar da, çeşmələr də
yerində idi. Amma bu suyu anbarlara
toplayan, onu evlərə çatdıran su
xətlərinə nəzarət edən yox idi. Təkcə
su deyil, ölkənin çörək, işıq, qaz
və digər problemlərini həll edəcək
SAHİBİ yox idi, – dedim.
Zaman keçdi. İnsanların itirilməkdə olan inamı özünə qaytarıldı.
Naxçıvan şəhərini içməli su ilə
təmin edən böyük su anbarı tikilib
istifadəyə verildi. Və bu suyu evlərə
çatdırmaq üçün yeni xətlər çəkildi.
Mənzillər 24 saat fasiləsiz su ilə
təmin edildi. İşığımız, təbii qazımız,
istiliyimiz də öz yerində. Bir vaxtlar
şəhərin kənarında, sakit bir yerdə
mənzil aldığım “Qoçüstü” məhəlləsi
Naxçıvan şəhərinin ən gur ünvanlarından birinə çevrildi. Məhəllədə
sovetlər dönəmində ictimai yaşayış
binası tikilməsi üçün qazılmış özül

asılı olaraq zona əmsalı tətbiq olunacaq. Belə
ki, Naxçıvan şəhəri üzrə 1,2 əmsalı (hər kvadratmetr üçün 18 manat), rayon (şəhər) və qəsəbələr (kəndlər) üzrə 0,5 əmsalı (hər kvadratmetr üçün 7,5 manat) tətbiq ediləcək.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə
daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi (satılması)
üzrə müqavilələri təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyindən sadələşdirilmiş
verginin tutulması, 1 bank günü ərzində dövlət
büdcəsinə ödənilməsi və aylıq bəyannamənin
vergi orqanına təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.
Məsələn, vətəndaş satış qiymətindən asılı olmayaraq, Naxçıvan şəhərində yerləşən binada

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklər bu sahədə inzibatçılığı
sadələşdirib, vergi ödəyicilərinin hüquqlarını genişləndirib
göstərilən dövlət qayğısının artırılması, ümumi
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər büdcəyə vergi daxilolmalarının artırılmasını tələb edir. Ona görə
də vergitutma bazasının genişləndirilməsi,
mövcud vergi potensialından daha səmərəli
şəkildə istifadə olunması, Vergi Məcəlləsinə
və bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qanun layihələri Milli
Məclisdə geniş müzakirə olunduqdan sonra
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilib.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərin
böyük əksəriyyəti vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsinə, vergi yükünün
azaldılmasına, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə, vergidənyayınma halları ilə
mübarizənin gücləndirilməsi yolu ilə büdcə
daxilolmalarının artmasına xidmət edir.
– Məcəlləyə edilmiş dəyişikliklər, əsasən,
nədən ibarətdir?
– Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər
sırasında ilk olaraq fiziki şəxslərin əməkhaqlarına verilən güzəştlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini göstərmək olar. Belə bir
faktı qeyd etmək istərdim. Bu gün qüvvədə
olan qanunvericiliyə əsasən, əməkhaqqı 250
manatdan yuxarı olan müəllimlər güzəşt çıxılmadan vergiyə cəlb olunduqları üçün onların
əməkhaqqından vergi tutulurdu. Nəticədə,
onlar əməkhaqqı məbləği 250 manata qədər
olan müəllimlərdən daha aşağı əməkhaqqına
malik olurdular. Bu da, təbii ki, narazılıqlar
yaradırdı. İndiki dəyişikliklər isə bunu aradan
qaldırmağa hesablanmışdır. Belə ki, vergi qanunvericiliyində buna qədər qüvvədə olan
güzəşt məbləğinin aylıq gəlirləri 250 manatadək olan şəxsləri əhatə edirdisə, artıq dəyişiklikdən sonra bu rəqəm, yəni aylıq gəliri 2500
manatadək və illik gəliri 30.000 manatadək
olan fiziki şəxslərin gəlirlərinin müvafiq
olaraq ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 və

Dəyişikliklərin mühüm bir qismi sadələşdirilmiş vergi sistemi ilə bağlıdır. 1 yanvar
2016-cı il tarixdən ƏDV qeydiyyatına alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən aylarında əməliyyatların həcmi 200.000 manat
və ondan az olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi
ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər. İndiyədək bu rəqəm 120.000 manatadək məbləği
əhatə edirdi. Vergi Məcəlləsinə edilmiş digər
bir dəyişiklik odur ki, ticarət və ictimai iaşə
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə dövriyyəsindən asılı olmayaraq, sadələşdirilmiş vergi
ödəyicisi olmaq hüququ verilir. Satış dövriyyəsi
200.000 manatdan artıq olduğu halda həmin
fəaliyyət ilə məşğul olan şəxslərə satış dövriyyəsindən əldə etdiyi ümumi hasilatın həcmindən ticarət fəaliyyəti üzrə 6 faiz, ictimai
iaşə fəaliyyəti üzrə 8 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş vergi tətbiq ediləcəkdir. Satış dövriyyəsi 200.000 manatdan aşağı olan bütün
digər sahibkarlıq subyektləri, o cümlədən
ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
olan vergi ödəyiciləri isə yenə də əvvəlki
qaydada, yəni muxtar respublikamızın bütün
şəhər və rayonlarında vergilərini 2 faiz dərəcə
ilə ödəyəcəklər.
– Rəşad müəllim, Vergi Məcəlləsində mühüm dəyişikliklərdən biri də daşınmaz əmlakın satılmasından əldə edilən gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasının yeni üsulla hesablanmasıdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
– Gələn ildən mənzillərin, fərdi evlərin
ilkin və təkrar bazarda satışı yeni qaydalarla
vergiyə cəlb olunacaqdır. Belə ki, yeni dəyişikliklə bundan sonra yaşayış və qeyri-yaşayış
təyinatlı sahələri satan şəxslər indiki kimi
satış qiyməti hesabı ilə deyil, əmlakın sahəsinə,
yəni kvadratmetrə görə sadələşdirilmiş vergi
ödəyəcəklər. 1 yanvar 2016-cı il tarixdən 1
kvadratmetr üçün hesablanacaq verginin baza
məbləği ölkə üzrə 15 manat təşkil edəcək.
Bu məbləğə satılan əmlakın yerləşməsindən

100 kvadratmetrlik mənzili satarkən 1800
manat, Babək rayonunun Şıxmahmud kəndi
ərazisində yerləşən 100 kvadratmetrlik evini
satarkən 750 manat vergi ödəyəcək.
– Aksiz markası ilə markalanmalı olan
malların ölkə ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi üçün qəbul edilmiş qərarlar
geniş əks-səda doğurub. Bu dəyişikliklər barədə bir qədər ətraflı məlumat verməyinizi
xahiş edirik...
– Ölkə ərazisində aksiz markası ilə markalanmalı olan malların dövriyyəsinin tənzimlənməsi və həmin malların alqı-satqısı
zamanı hesablaşmaların nağdsız qaydada
aparılması qaydalarının müəyyən edilməsi
və həmin qaydaların tələblərini pozan şəxslərin İnzibati Xətalar və Cinayət Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş hallarda məsuliyyət daşımaları barədə müddəalar Vergi Məcəlləsinə
də daxil edilib. 1 yanvar 2016-cı ildən İnzibati
Xətalar Məcəlləsinə edilmiş yeni dəyişikliyə
əsasən, tütün məmulatlarının pərakəndə satışı
istisna olmaqla, dəyəri 50 manata kimi olan
aksizli malların (spirtli içkilərin) nağd qaydada
satılması inzibati xəta kimi müəyyən edilib.
Bu sahədə xəta törətmiş şəxslərə 100 manat
dəyərində inzibati cərimə məbləği tətbiq
olunacaqdır.
Cinayət Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə
əsasən, tütün məmulatlarının pərakəndə satışı
istisna olmaqla, dəyəri 50 manatdan 1000
manatadək olan aksizli malların nağd qaydada
satışı, habelə külli miqdarda (1000 manatdan
yuxarı) satışı, belə malların satış məqsədləri
üçün nağd qaydada xeyli miqdarda alınması
cinayət məsuliyyəti yaradır ki, bu halda da
bu qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslər
1000 manatdan 2000 manatadək miqdarda
cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri
və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılacaqlar. Qeyd edək ki,
tütün məmulatlarının topdansatışı da bu qa-

elə də qalmış, sonralar tullantı yerinə
çevrilmişdi. Bu ərazi təmizlənərək
yerində çoxmərtəbəli binalar istifadəyə verildi. Aparılan abadlıqquruculuq tədbirləri yaşadığımız 9
mərtəbəli binaya da yeni görkəm
verdi. El arasında 57 bazarı kimi
tanınan ərazidə isə müasir memarlıq
üslubu ilə gözoxşayan çoxmərtəbəli
binalar ucaldılır. Salınan Gənclər
şəhərciyi yaradılan ecazkar mənzərəyə yeni çalarlar qatır, onu daha
da zənginləşdirir. Yaxınlıqda yerləşən, nümunəvi xidmət baxımından
müasir tələblərə uyğun qurulan “Cahan” Ticarət Mərkəzi yaxın və uzaqdan gələn əhalinin gündəlik tələbatını ödəyir.
Bəli, məkan həmin məkandır.
Amma buranın tanınmaz dərəcədə
dəyişilmiş köhnə cansıxıcı görünüşündən əsər-əlamət qalmayıb. Bəli,
məkan həmin məkandır. Dəyişən
isə zamandır. Bir vaxtlar iki vedrə
su, üç çörək, çayını qızdıracağı, isti
yeməyini hazırlayacağı 3 kiloqramlıq qaz balonu tapa bilməyən, 2
saat fasilə ilə verilən elektrik enerjisinə və elektrik qızdırıcıları ilə
evini isitməyə ümid edən, problemləri ilə baş-başa qalan və bu
problemlər məngənəsində sıxılan,
əzilən insanların üzündəki qayğılı
ifadəni indi hər cür şəraiti olan
mənzillərdə yaşayan, xoş gün-güzəran keçirən insanların, qayğısız
uşaqların gülüşləri əvəz edib.
- Kərəm HƏSƏNOV

nunun əhatə dairəsinə düşür.
Bu gün muxtar respublikamızda aksizli
malların plastik kartlarla satışı üçün şəhər və
rayon ərazilərində yerləşən ticarət obyektlərində
lazımi potensial mövcuddur. Vergi ödəyicilərinə
məxsus təsərrüfat subyektlərində POS-terminalların quraşdırılması, onlardan istifadə olunmasının nəzarətdə saxlanılması, əhali ilə hesablaşmalar sahəsində qanunvericiliyə əməl
olunması işləri mütəmadi diqqətdə saxlanılır.
Aksizli malların nağdsız qaydada satışı nağdsız
ödənişlərin stimullaşdırılmasına müsbət təsir
göstərəcək.
– Rəşad müəllim, Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərdə vergi hüquqpozmalarına
görə maliyyə sanksiyalarının artırılması da
nəzərdə tutulubmu?
– Məlumat üçün bildirim ki, dəyişikliyə
əsasən, nağd pul əməliyyatlarının aparılması
qaydalarının pozulmasına görə maliyyə sanksiyaları bütün sahibkarlıq subyektləri üçün
artırılmayıb. Artım ancaq dövriyyəsi 200.000
manatdan çox olan ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə şamil olunacaq.
Çünki onlar ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata
alınmadıqları təqdirdə hüquqi şəxslər ƏDV,
mənfəət və əmlak vergisi, fiziki şəxslər isə
ƏDV və gəlir vergisinin ödənilməsindən azad
edilirlər. Dövlətin bu məsələdə həmin sahibkarlara güzəştə getməsinin əsas məqsədi
ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslər tərəfindən dövriyyələri 200.000
manatı aşdığı təqdirdə belə, əldə etdikləri gəlirlər üzrə vergi uçotunun sadələşdirilmiş qaydada aparılmasına və dövriyyələrin şəffaflaşdırılmasına nail olmaqdan ibarətdir.
Yeni qaydalara görə, təqvim ili ərzində
vergi hüquqpozmalarına birinci dəfə yol
verən belə şəxslərə 2000 manat, ikinci dəfə
4000 manat, üç və daha çox hallarda yol verildikdə isə 6000 manat məbləğində maliyyə
sanksiyası tətbiq ediləcək.Ticarət və ictimai
iaşə sektorlarında çalışan və dövriyyəsi
200.000 manatadək olan sadələşdirilmiş vergi
ödəyiciləri və dövriyyəsi 200.000 manatdan
artıq olan, lakin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi
olmaq hüququndan istifadə etməyən şəxslərə
vergi hüquqpozmalarına yol verdikləri təqdirdə, yenə əvvəlki kimi 400, 800 və 1200
manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq
olunacaq.
İnanırıq ki, muxtar respublika ərazisində
fəaliyyət göstərən hər bir vergi ödəyicisi qanunla müəyyən edilmiş vergilərin və başqa
dövlət ödənişlərinin tam həcmdə və vaxtında
ödənilməsini təmin etməklə bu cür inzibatçılıq
tədbirləri ilə üzləşməyəcəklər. Bununla da,
onlar muxtar respublikamızın büdcə daxilolmalarına öz töhfələrini vermiş olacaqlar.
- Muxtar MƏMMƏDOV

4
Dünən Naxçıvan Şəhər Təcili
Tibb Mərkəzi Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kardioloji Mərkəzi
ilə birgə kəskin damar çatışmazlığına həsr olunmuş təlim-treninq
keçirmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası səhiyyə
nazirinin müavini Sona Məmmədova bildirmişdir ki, əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi xidmətin
səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu sahənin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm
işlər görülür. Səhiyyə sisteminin
yenidən qurulması, müasir dünya
standartlarına uyğunlaşdırılması bu
xidməti keyfiyyətcə daha da yaxşılaşdırmış, ixtisaslı kadrların hazır-

Təcili Tibb Mərkəzində təlim-treninq keçirilib
lanması, ilkin səhiyyə xidmətinin
yeni tələblərə uyğunlaşdırılması,
sağlamlığa mənfi təsir edən faktorların aradan qaldırılması əhalinin
sağlamlığının qorunması işində əsaslı dönüş yaratmışdır.
Sona Məmmədova qeyd etmişdir
ki, indi əsas diqqət həkimlərimizin
peşə bacarıqlarının yüksəldilməsinə,
müasir tibbi avadanlıqlardan daha
səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilmişdir. Bu sahədə Naxçıvan Şəhər
Təcili Tibb Mərkəzinin üzərinə düşən əsas vəzifə ilkin tibbi xidmətin
səmərəliliyini yüksəltməkdən, dərman təchizatını yaxşılaşdırmaqdan
ibarətdir. Artıq bu sahədə görüləcək

işlərə start verilmişdir.
Naxçıvan Şəhər Təcili Tibb Mərkəzinin baş həkimi Ədalət Salmanov çıxışında bildirmişdir ki, bu
gün səhiyyə müəssisələrimizdə
dünyanın aparıcı şirkətlərinin istehsalı olan müasir avadanlıqlarla
müayinə və müalicə işləri həyata
keçirilir. 2008-ci ildən Naxçıvan
Şəhər Təcili Tibb Mərkəzi kimi
fəaliyyət göstərən bu səhiyyə müəssisəsi üçün elə həmin il müasirtipli,
zirzəmi ilə birlikdə üçmərtəbəli
bina istifadəyə verilmiş, lazımi iş
şəraiti yaradılmışdır. 5 həkim briqadası qrafikə uyğun, 24 saat fasiləsiz və operativ olaraq təcili tibbi
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komitə tərəfindən hazırlanan “Erkən nikah ailə
faciəsinin təməli” adlı broşürlər paylanılır. Təkcə
2015-ci ilin ötən 11 ayında 22 ümumtəhsil məktəbində, 6 kənd mərkəzində “Ailələrdə sağlam
həyat tərzinin aşılanması, reproduktiv sağlamlıq,
erkən və qanqohumluğu nikahlarının fəsadları”
mövzusunda seminarlar keçirilib”.
Müsahibim dedi ki, erkən nikah dünyaya
gələcək uşağın tərbiyəsində də özünü büruzə verir.
Çünki azyaşlı ana onun qulluğunda lazımi şəkildə
dura, tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmir. Həyat yoldaşı,
ana olmaq asan məsələ deyil. Bütün bunlara hazır
olmamaq müxtəlif fəsadlara gətirib çıxarır: “Boşanmış bir qadının vəziyyəti daha da problematik
bir hal alır, əgər uşaq da dünyaya gəlibsə, problem
daha da böyüyür. Yaxşı olardı ki, gənclər ailə həyatına tam hazır olduqdan sonra nikaha daxil olsunlar. Həmçinin təhsil çox vacib amildir. Orta
məktəbi bitirmiş bir xanımla ibtidai təhsilli bir
xanımın ailəsində çox böyük fərqlər olur. Bu,
qarşılıqlı münasibətdə, övlad yetişdirməkdə özünü
çox büruzə verir. Buna görə də təhsil həm fiziki,
həm psixoloji, həm də sosioloji cəhətdən təsiredici
amil kimi qiymətləndirilməlidir”.
axçıvan Muxtar Respublikası Doğum
Mərkəzinin həkim-ginekoloqu, tibb üzrə
fəlsəfə doktoru Gültəkin Əliyevanın fikrincə,
erkən nikaha daxil olan qızların sağlamlıq problemləri daha çox olur. Erkən yaşda ana olmaq
həm onların öz səhhətində fəsadlar ortaya çıxarır,
həm də xəstə, müxtəlif çatışmazlıqları olan uşaqların dünyaya gəlməsinə səbəb olur. Bu yaşda
ana olmağa hazır olmayan qadında psixoloji problemlər ortaya çıxmağa başlayır. Və zaman keçdikcə
bu kiçik psixoloji narahatlıqlar psixi xəstəliklərə
yol aça bilir. Deməli, sağlam cəmiyyət üçün ailə
təməlinin düzgün qurulması vacib amildir. Bütün
bu fəsadların olmasına baxmayaraq, erkən nikah
halları artmaqdadır. Rəsmi nikah hesab olunmadığı
üçün dəqiq statistika olmasa da, deyə bilərik ki,
bu cür ailələrin sayı xeylidir. Düzdür, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında o qədər geniş yayılmayıb.
Ancaq biz bu cəmiyyətdə yaşayırıqsa, deməli,
bu qlobal problemdən özümüzü kənarda tuta bilmərik. Hər birimiz bu məsələdə duyarlı olmalı,
həssas davranmalıyıq.
slində, hamı təqsirkardı bu problemin artmasında… Hər bir fərdin özü, onu anlamayan, arxasında durmayan ailəsi, duyarsız cəmiyyət. Erkən nikahlar, rəsmi qeydiyyatı olmayan
evliliklər onlarla oğlan və qızlarımızı fəlakətə sürükləyə bilər.
Valideynlərimizə səslənərək demək istəyirəm
ki, gəlin “uşaq nikahları”na yol verməyək. Uşaqlıqlarını uşaq kimi yaşamaq bütün uşaqların hüququdur. Bu haqqı onlardan almayaq. Qızlarımıza
məktəbli forması yerinə gəlinlik geyindirməyək.
Erkən nikah xoşbəxtliyə deyil, bir çox hallarda
bədbəxtliyə aparan yoldur. İndi biz bu problemin
həlli yolunu maariflənərək keçməliyik.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Muzey bələdçiləri üçün seminar-ekskursiya

Tarixən ailə xalqımızın yüksək mənəvi dəyərlərinin qoruyucusu, genofondumuzun daşıyıcısı
kimi milli inkişafımızda mühüm rol oynayıb. Azərbaycan cəmiyyətində ailə institutu özünün
sosial təyinatını və milli-mənəvi missiyasını tam və dolğun şəkildə qoruyub saxlamaqdadır.
Lakin bununla yanaşı, ailə dəyərlərimizə xələl gətirəcək bəzi nüansların mövcudluğunu da
dana bilmərik. Bunlardan biri də vaxtsız qurulan ailələr, yəni erkən nikahlardır. Erkən nikah
BMT kimi ciddi qurumların sənədlərində “uşaq nikahları” termini ilə də əvəzlənir. Bu isə, təbii
ki, əsassız deyil. Uşaq hüquqları haqqında beynəlxalq və yerli qanunvericilik 18 yaşına
çatmayanları uşaq kimi tanıyır.

ilə məsələlərində ciddi məqamlardan biri
də erkən nikah məsələsidir. Belə ki, ailə
quran tərəflərin yaşlarının rəsmi nikah üçün müəyyən olunmuş yaş həddindən aşağı olması ailədə
bir sıra problemlərə gətirib çıxarır. Bu kimi
ailələrdə nikahın pozulması, xəstə uşaqların
dünyaya gəlməsi, məişət zorakılığı, fiziki-psixoloji
çətinliklər kimi hallar daha çox müşahidə olunur.
Bəs erkən nikah nədir, onun ortaya çıxardığı problemlər nələrdir və qarşısının alınması üçün nə
kimi addımlar atılır? Bütün bu suallara aydınlıq
gətirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sahir Rüstəmova, həkimginekoloq Gültəkin Əliyevaya müraciət etdik.
Sahir Rüstəmov bildirdi ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, erkən nikah 18 yaşından
kiçik oğlanların və 17 yaşından kiçik qızların ailə
qurması, birgə yaşamasıdır: “Elə insanlar var ki,
onlar el adəti, ata-ana xeyir-duası ilə ailə həyatı
qururlar, lakin onlar öz nikahlarını rəsmiləşdirmirlər.
Bunun da iki səbəbi olur, ya yetkinlik yaşlarına
çatmalarına baxmayaraq, nikaha o qədər də önəm
vermirlər, yaxud da qanuni cəhətdən onların nikahının rəsmiləşdirilməsi üçün yaşları çatmır.
İkinci səbəb elə erkən nikah deməkdir. Erkən
nikah hər iki tərəfin yaşının rəsmi nikah üçün
uyğun olmaması və ya kişinin yaşının çox olub,
qadının azyaşlı olmasıdır”. Həmsöhbətimin sözlərinə görə, belə nikahlar qeyri-rəsmi nikahlar siyahısında olur və onların ailəsində dünyaya gələn
uşaqların adları da qeyri-rəsmi nikahdan doğulan
uşaqlar siyahısının davamıdır. Müsahibim deyir
ki, erkən yaşda ailə quran qızların əksəriyyətinin
sağlamlığında böyük problemlər yaranır, onların
xəstə uşaq dünyaya gətirmək ehtimalı böyük olur,
digər tərəfdən psixoloji cəhətdən çox zəif olurlar.
Həmçinin hamıya məlumdur ki, erkən nikah savadsızlığın da artmasına səbəb olur. Çünki erkən
nikaha daxil olan qızların əksəriyyəti tam orta
təhsili belə, yarıda buraxırlar. Bu, daha bir problemin
təməlini qoyur. Belə ki, onlar gələcəkdə ali təhsilli
bir vətəndaş kimi hər hansı bir işə qəbul oluna
bilmirlər və daha az əməkhaqqı ilə işləmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da ailənin maddi vəziyyətində çətinliklər yaradır.
Sahir Rüstəmov erkən nikahın qarşısının alınmasına yönəldilmiş tədbirlərdən də danışdı: “Erkən
nikahların yaratdığı fəsadlar haqqında əhalinin
tam maarifləndirilməsi üçün tədbirlər keçiririk.
Əsas məqsədimiz odur ki, gənclər bu fəsadlar barədə məlumatlı olsunlar, sonra böyük problemlər
yaşamamaq üçün erkən nikaha daxil olmasınlar.
Eyni zamanda valideynlər öz övladlarını, qohumlarını erkən nikahdan çəkindirsinlər və buna vadar
etməsinlər. Odur ki, biz məktəblərdə müntəzəm
şəkildə maarifləndirmə işləri aparırıq. Xüsusən
milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına yönəlmiş
seminarlarda erkən nikah məsələsini də qabardırıq.
Rayon və kənd mərkəzlərində geniş konfranslar
keçiririk. Həmin konfrans və seminarların sonunda

yardım xidməti göstərir. Təcili və
təxirəsalınmaz müdaxilələr üçün
briqadalar tibbi cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilmişdir. Təcili tibbi
yardım heyəti tərəfindən istifadə
edilən nəqliyyat parkı tam təchiz
edilmiş ambulans “Mercedes”, “Qazel” və “QAZ 31” markalı avtomobillərdən ibarətdir. Həmişə iş başında
olan çağırışçı həkimlərin bilik və
bacarıqlarının artırılması üçün mütəmadi olaraq tədbirlər görülür.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kardioloji Mərkəzin baş həkimi
Alı Əliyev ilkin tibbi yardım göstərən həkimlərlə qarşılıqlı əlaqələrin
müalicələrin vaxtında və səmərəli

şəkildə həyata keçirilməsinə şərait
yaratdığını bildirmişdir.
Sonra Naxçıvan Şəhər Təcili
Tibb Mərkəzinin çağırışçı həkimi
Əkrəm Məmmədli “Kəskin damar
çatışmazlığı” mövzusunda təlimtreninq keçmişdir. Çağırışçı həkimlərin, kardioloqların, həkimrezidentlərin iştirak etdikləri tədbirdə ilkin tibbi xidmət zamanı ən
çox rast gəlinən hipovolemik, anaflaktik, kardiogen, reflektor şokların
patogenezi, klinikası, müalicəsi
barədə müzakirələr aparılmış, dinləyiciləri maraqlandıran suallar
cavablandırılmışdır.

Şərur rayonundakı Cəlilkənddə fəaliyyət göstərən Cəlil
Məmmədquluzadənin Xatirə
Muzeyində muxtar respublikamızın muzeylərində çalışan bələdçilər üçün seminar-ekskursiya keçirilib.
Seminar-ekskursiyada Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşı
Qumral Məmiyeva çıxış edib. Bildirilib
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
muzey işçilərinin peşə hazırlığının yüksəldilməsi ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi
davam etdirilir. Belə tədbirlərin təşkilində məqsəd muzey bələdçilərinin
fəaliyyətini stimullaşdırmaq, onların
peşə hazırlığını yüksəltmək, ekskursiya
işinin təşkili ilə əlaqədar mövcud nöqsan

və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq,
eyni zamanda muzeylər arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına köməklik göstərməkdən ibarətdir.
Tədbir iştirakçıları muzey bələdçisinin təqdimatında muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olduqdan sonra onlara
bələdçi mətninə və bələdçinin etik davranış qaydalarına dair metodik tövsiyələr
verilib.
- Arzu ABDULLAYEV

Birinciliyin qalibləri mükafatlandırılıb
84, 93 və 110 kq) 100-ə yaxın idmançının mübarizə apardığı birinciliyin bağlanış mərasimində çıxış
edən federasiyanın sədr müavini
Cavanşir Salayev, Gənclər və İdman
Nazirliyinin Kütləvi bədən tərbiyəsi
və idman şöbəsinin müdiri Taleh
İbrahimov yarışın qaliblərini təbrik
ediblər.
Yekun nəticəyə əsasən, Polad Cəlilov (56 kq), Tağı Məmmədov (61
kq), Cəmaləddin Tağıyev (66 kq),
Məmmədəli Bağırov (70 kq), Şulan
Bağırov (77 kq), Nəcəfəli Nəcəfov
(84 kq), Səyyad Məmmədov (93 kq)
və Turqay Qasımov (110 kq) birinciliyin qalibi olublar.
Sonda hər çəki dərəcəsində ilk 3
pilləni tutan idmançılara diplom, medal,
kubok və hədiyyələr təqdim edilib.

Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev
adına Olimpiya-İdman Kompleksində
keçirilən MMA qaydasız döyüş növü
üzə muxtar respublika birinciliyinə yekun vurulub.
“Zərərli vərdişlərə yox deyək, həmişə
sağlam olaq” devizi altında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi ilə Şərq Döyüşü Sənəti Federasiyasının təşkil etdiyi yarış gərgin
idman mübarizəsi şəraitində keçib. 8
çəki dərəcəsində (56, 61, 66, 70, 77,

Basketbol çempionatı davam edir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Basketbol Federasiyasının birgə təşkil etdiyi basketbol üzrə muxtar respublika çempionatında
növbəti turun oyunları keçirilib.
Çempionatın dəyişməz liderləri “Naxçıvan” və “Ordubad” komandaları
13-cü turu da qələbə ilə başa vurublar. Turnir cədvəlinin son pilləsində qərarlaşan
“Sədərək” komandası naxçıvanlı həmkarlarının qonağı olub və meydanı 35:61
hesablı məğlubiyyətlə tərk edib. “Ordubad” komandası isə növbəti iki xalını
Babək səfərində əldə edib. “Babək” komandası qarşısında qələbə qazanmaq
onlar üçün elə də çətin olmayıb – 21:52. Liderlərə yaxınlaşmağa çalışan Culfa
basketbolçuları buna nisbətən də olsa, nail olublar. Öz meydanında “Lokomotiv”lə
görüş 14 xallıq fərqlə yekunlaşıb – 45:31. Bu turun “Şərur”-“Naxçıvan”
Universiteti görüşü isə növbəti həftə keçiriləcək.
S/N
1.
2.
3.

Komanda
Naxçıvan
Ordubad
Culfa

O
13
13
13

Q
13
12
9

M
0
1
4

T/F
919-452
773-400
622-572

X
26
25
22

4. Babək
5. Lokomotiv
6. “Naxçıvan” Universiteti

13
13
12

6
5
3

7
8
9

542-545
442-556
443-667

19
18
15

7. Şərur
8. Sədərək

12
13

2
1

10
12

305-572
434-737

14
14

- Ceyhun MƏMMƏDOV
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