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 � Ölkənin keçmişini, tarixini, qəhrəmanlarını, 
görkəmli şəxsiyyətlərini tanımadan, eli-obanı gəzib hər daşını, qayasını 
görmədən, tarixi abidələrini, adət-ənənəsini bilmədən onu necə sevmək olar? 
Bəlkə elə ona görədir ki, bu dəyərlərdən xəbərsiz olan bir çox insanlar üçün 
Vətən sevgisi bəzən abstrakt bir məfhuma çevrilərək elə ciddi bir əhəmiyyət 
kəsb eləmir. Bəlkə elə ona görədir ki, öz doğma şəhərindən, qəsəbələrindən, 
kəndlərindən başqa bir yeri görməyən insanlar Vətənin nə qədər möhtəşəm bir 
varlıq olduğunu çətin dərk edirlər.

Dörd il əvvəl Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin tövsiyəsinə əsasən respub-
likanın ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı 
sinif şagirdlərinin “Ölkəmizi tanıyaq” devizi 
altında müxtəlif bölgələrə maarifləndirici 
tur-aksiyasına start veriləndə də qarşıya 
qoyulan əsas məram gələcəyimiz olan uşaq-
lara Vətənimizi tanıdaraq sevdirmək idi. 
Prezident Adminstrasiyasının təşkilatçılığı 
ilə həyata keçirilən və orta məktəblərdə tətil 
mövsümlərinə düşən bu tur-aksiyalar artıq 
elə bir ənənəyə çevrilib ki, indi uşaqlar onu 
böyük maraqla gözləyirlər. 

Xətai rayonunda da bu tur-aksiyalara 
xüsusi bir təmtəraqla hazırlaşırlar. Ra-
yon icra hakimiyyətinin başçısı Razim 
Məmmədov gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, 
tur-aksiyaların bütün təşkilatı işlərini şəxsən 
özü nəzarətdə saxlayır. 

Bu tətil də istisna olmadı. İlk tədbir ra-
yon icra hakimiyyətinin geniş iclas salonun-
da ölkəyə səfərə çıxan rayon məktəbliləri, 
onların valideynləri və müəllimləri ilə 
görüşdən başladı. Rayonun bütün idarə və 
müəssisələrinin, hüquq-mühafizə orqanları-
nın rəhbərləri də görüşə dəvət almışdılar. Bir 
sözlə, yeniyetmə gənclərin həyatının ən xoş 
xatirələrindən biri yazılırdı.

İcra hakimiyyətinin ictimai-siyasi və 
humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Pənah 
İmanov tur-aksiyada iştirak edəcək qru-
pun rəhbəri kimi səfər hazırlıqları ilə bağlı 
məlumat verdi. Qeyd olundu ki, bu dərs 
ilinin ilk tətilini rayonun bütün məktəblərini 
təmsil edən, əla və yaxşı qiymətlərlə 
oxuyan 9-11-ci sinif şagirdlərindən 40 
nəfəri Gəncə-Şəmkir və Göygöl rayonla-
rında keçirəcəklər. Proqram kifayət qədər 
zəngindir. 

Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinin başçı-
sı Razım Məmmədov isə çıxışında uşaqlara, 
valideynlərə və müəllimlərə tövsiyələrini 
verərək qeyd etdi ki, Prezident İlham 
Əliyevin bu təşəbbüsü millətimizin, xalqı-
mızın gələcəyi olan bu məktəblilərin Vətənə 
məhəbbətinin güclənməsinə son dərəcə bö-
yük təsiri olmuşdur. Dünənə qədər, Gəncəni, 
Qubanı, Şəkini, Lənkəranı görməyi xəyalına 
belə gətirməyən bir çox şagirdlərimizin indi 
bu bölgələrin hər birində öz dostları var. Bu 

dostları da onlar məhz bu tur-aksiyalarda 
qazanıblar.

R.Məmmədov bildirdi ki, bu tur-
aksiyalardan sonra orta məktəbdə təhsil alan 
uşaqlar arasında çox sağlam bir rəqabət mü-
hiti yaranmışdır. Hamı yaxşı, əla qiymətlərlə 
oxuyub bu tur-aksiyanın iştirakçısı olmağa 
səy göstərir. Bununla da tur-aksiyaların 
təhsilimizin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, 
uşaqların təhsilə maraqlarının artmasına bö-
yük təsiri olmuşdur. Uşaqların hər biri yaxşı 
bilir ki, bu tur-aksiyalar zamanı regionlar 
arasında müxtəlif intellektual yarışlar keçi-
rilir və onlar bu yarışlarda təmsil etdikləri 
rayonun adını doğrultmalıdırlar. 

İcra başçısı çıxışında respublikada 
həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf 
strategiyasından və bu strategianın ölkəyə 
gətirdiyi dividentlərdən danışaraq bildirdi 
ki, Azərbaycan Ermənistanla müharibə 
şəraitində olmasına, yüz minlərlə insanın 
25 ildən artıq yurd-yuvasından qaçqın 
düşməsinə baxmayaraq, ölkəmiz sürətlə 
inkişaf etməkdədir. Prezident İlham 
Əliyevin tərəqqiyə, sosial rifaha hesablan-
mış layihələri həyata vəsiqə aldıqca ölkənin 
regiondakı lider mövqeyi, beynəlxalq 
aləmdə nüfuzu gündən-günə yüksəlir. Bu 
günlərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-
Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə müqayisə 
ediləcək çox nəhəng bir layihənin – Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışına start 
verildi. Bu layihə Avropanı Uzaq Asiya ilə 
birləşdirəcək Böyük İpək yolunun mühüm 
tranzit dəhlizi kimi rəsmən təsdiqini tapdı.
Ölkəmizdə 2 milyard ton neftin çıxarılması 
təntənə ilə qeyd edildi. 

Natiq vurğuladı ki, paytaxt Bakıda 
olduğu kimi ölkəmizin bütün regionlarında 
da tikinti, abadlıq və quruculuq işləri böyük 
vüsət almışdır. Simasını büsbütün dəyişən 
şəhərlərimizdən biri də sizin səfərə hazır-
laşdığınız qədim Gəncə şəhəridir. Elə bu 
günlərdə dövlət başçısı burada yeni tikilib 
istifadəyə hazır olan bir çox yeni obyektlərin 
açılışında şəxsən iştirak etdi. Onların içində 
sizin ədəbiyyat dərsliklərindən yaxşı tanıdı-
ğınız şair Mirzə Şəfi Vazehin ev muzeyi də 
var və güman edirəm siz ora ilə də yaxından 
tanış olacaqsınız. 

Tədbirdə çıxış edən YAP Xətai rayon 
təşkilatının sədri, Milli Məclisin depu-
tatı Hüseynbala Mirələmov da uşaqlara 
tövsiyələrini bildirərək qeyd etdi ki, dövlət 
başçısı İlham Əliyev və ölkənin Birinci 
vtse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
bu gün sizə yüksək təhsil almaq üçün gözəl 
şərait yaratmışdır. Bu sizi əla qiymətlərlə 
oxuyub Vətənə elminiz, biliyinizlə xidmət 
göstərməyə məsul etməlidir. Bu biliklərin 
içində isə ən qiymətlisi Vətəni tanımaq və 
onu bütün varlığınla sevməyi bacarmaqdır. 
Vətəni tanımasan, onu sevə bilməzsən. 
Vətəni, xalqı sevməsən canınla, qanınla 
onu qoruya bilməzsən. Bu yanaşmadan 
çıxış edərək Prezidentimizin gənclərimizin 
ölkəmizin tanıması, tarixi yerlərini, 
görkəmli şəxsiyyətlərinin yaşadığı yurd 
yerlərini görməsi üçün verdiyi bu tövsiyəni 
yalnız alqışlamaq lazımdır.

Toplantıda iştirak edən müəllimlər, 
səfərə hazırlaşan məktəblilərin valideynləri 
gənclərin istirahətinin səmərəli və faydalı 

təşkilinə görə ilk nöbədə dövlət başçı-
sına, rayon icra hakimiyyətinə və digər 
təşkilatçılara təşəkkürlərini bildirdilər. 

 Görüş başa çatdıqdan sonra rayon icra 
hakimiyyəti adından tur-aksiyaya yollanan 
şagirdlərə xatirə hədiyyələri təqdim edildi. 

Oktyabrın16-da sübh tezdən hamı bir 
nəfər kimi ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin adını daşıyan və təmtaraqlı 
bəzədilmiş parka toplaşmışdı. Biz də parkda 
idik. Əyinlərində Azərbaycan bayrağın-
dakı rənglərə uyğun gödəkçələr geyinmiş 
40 məktəbli gənc ulu öndərin abidəsi 
önündə möhtəşəm və canlı bir bayraq 
görkəmi almışdı. Özlərinə elə tur-aksiyanın 
məramından doğan bir deviz də seçmişdilər: 
“Hər el doğma ocaqdır”. Rayonun gənc 
incəsənət ustaları, rəqs qrupları, musiqiçilər 
də sanki baş məşqlərinə çıxmışdılar. Yola-
salma mərasiminə gəlmiş Xətai Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Razim Məmmədov, 
Milli Məclisin deputatı Hüseynbala 
Mirələmov, rayon Polis İdarəsinin rəisi 
polis polkovniki Muradəli Babayev, icra 
hakimiyyəti aparatının məsul şəxsləri və 
orta məktəblərin direktorları meydandakı 
bu qələbəliyi seyr edib nəyisə müzakirə 
edirdilər.

Araya sükut çökdü. Meydandakılar 
hamılıqla sakit addımlarla ulu öndər Heydər 
Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyub 
xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Sonra kon-
sert proqramına start verildi. Nağaraçalanlar 
dəstəsinin ifasında səslənən cəngi sədaları 
sanki meydanı hərəkətə gətirdi. Çeviklikləri 
ilə hamının diqqətini çəkən kiçik rəqqaslar 
tur-aksiyaya yollanacaq uşaqları da meyda-
na çəkdilər. Bir neçə dəqiqədən sonra birliyə 
və həmrəyliyə çağıran “Yallı” sədaları 
hamını qol-qola birləşdirib dövrə vurmağa 
sövq etdi.

Sonra icra başçısı Razim Məmmədov, 
Milli Məclisin deputatı Hüseynbala 
Mirələmov uşaqlara yaxşı yol arzulayıb 
tövsiyə və məsləhətlərini verdilər. Sonra 
hamı ulu öndərin abidəsi önündə xatirə şəkli 
çəkdiməyə toplaşdı. 

Bir neçə dəqiqədən sonra səfərə çıxan 
gənclər üçrəngli bayrağın qarşısında 
ehtiramla baş əyərək onlar üçün ayrılmış 
avtobusda yerlərini tutdular. Dövlət yol poli-
sinin müşayiəti ilə avtobus 40 gəncin şaqraq 
nəğmə sədaları altında qədim Gəncəyə, 
məktəb illərinə unudulmaz anlar yazacaq 
səyahətə yola düşdü.

İlqar RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”

 

“Hər el doğma ocaqdır”
Xətai rayon məktəbliləri “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasına bu devizlə çıxdılar

 � 17 noyabr Azərbaycan xalçaçılıq sənətində 
müstəsna xidməti olan Xalq rəssamı Lətif Kərimovun 
doğum günüdür. Bu münasibətlə Əməkdar 
mədəniyyət işçisi, sənətşünaslıq doktoru, professor 
Röya Tağıyeva ilə söhbəti təqdim edirik.

– Röya xanım, istərdik ki, 
söhbətimizə Lətif Kərimovun 
həyat yolu, onun bir şəxsiyyət 
kimi insani keyfiyyətlərindən 
başlayaq. 

– Bu böyük sənət xa-
diminin əvəzsiz xidmətləri 
haqqında dəfələrlə danışılıb, 
yazılıb və yazılacaq da. Demək 
istəyirəm ki, xalça sənəti onun 
üçün peşə yox, həyatının 
mənası, tale yazısı idi.

Lətif Kərimov 1906-cı il 
noyabrın 17-də Şuşada anadan 
olub. Burada anasının toxu-

duğu xalçalar onun qəlbində 
bu sənətə həvəs yaradıb. Elə 
bu sənətdə ilk müəllimi də 
anası olub. Zaman keçmiş, o, 
xalçaçılığın sirlərini öyrənmiş, 
sənətkar və alim kimi yetiş-
mişdir. 

1912-ci ildə Lətif 
Kərimovun ailəsi İranın 
Məşhəd şəhərinə köçüb 
və burada Mirzə Ələkbər 
Hüseynzadənin xalçaçılıq ema-
latxanasında çalışıb. Təbriz və 
Ərdəbil şəhərlərində məşhur 
xalça mərkəzlərini gəzib, hər 
sənətkardan, hər toxucudan 
bir təkrarsız ilmə vurmaq, bir 
naxış salmaq öyrənib. 

1928-ci ildə Vətənə dönüb 
və bir il sonra “Azərxalça” 
Birliyində rəssam-təlimatçı, 
sonralar oranın bədii-texniki 
rəhbəri vəzifələrində çalışıb. 

Lətif Kərimov 
Azərbaycanda xalçaçılıq elmi-
nin banisidir. O, Azərbaycan 
Respublikası Elmlər Aka-
demiyasında ayrıca xalça 
sənəti şöbəsini açmağa nail 
olub, ömrünün sonunadək 
həmin şöbənin rəhbəri kimi 
çalışıb və eyni zamanda, 
pedaqoji fəaliyyət göstərib. 
Azərbaycan xalça sənətinin 
elm sahəsi kimi öyrənilməsi 
və peşəkar xalçaçı rəssamların 
yetişdirilməsi məhz onun adı 
ilə bağlıdır. 

Lətif Kərimovun ən 

əhəmiyyətli xidmətlərindən 
biri də  bu günlər 50 illik 
yubileyini  qeyd etdiyimiz 
Azərbaycan Xalça Muzeyinin 
yaradılması idi. 

– Lətif müəllimin fenomen 
şəxsiyyət olduğunu dəfələrlə öz 
çıxış və müsahibələrinizdə bil-
dirmisinz. Onun bu keyfiyyəti 
nədən qaynaqlanırdı?

– Sözsüz ki, onun feno-
meninin açarı şəxsiyyətindədir. 
Lətif müəllim, hər şeydən 
əvvəl, gördüklərinə və duy-

duqlarına yaradıcı münasibət 
bəsləyən sənətkar idi. O, nadir 
ornamental, süjetli-tematik 
xalçaların, metal, mərmər, çini 
məmulatının müəllifi, görkəmli 
qrafik-rəssam idi.

Lətif Kərimovun sehrli, 
ilməli dünyası məhz xalça-
dan başlayır, lakin, o təkcə 
хalçaçılıq sahəsində dеyil, 
dеkorativ tətbiqi sənətin 
başqa sahələrində də fəaliyyət 
göstərmişdir. 

Onun fəaliyyəti, sənətşünas 
kimi tədqiqatları daim 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Böyük elmi əhəmiyyəti 
olan əsərlərinə, ələlxüsus 
“Azərbaycan хalçalarının 
ornamentlərinin mənşəyi” 
kitabına görə 1950-ci ildə Lətif 
Kərimova Leninqrad (indiki 
Sankt-Peterburq) şəhərində 
sənətşünaslıq namizədi alimlik 
dərəcəsi vеrilmişdir. Onun mo-
numental tədqiqat işlərindən 
biri də 3 cildlik “Azərbaycan 
xalçası” kitabı bu sənətlə bağlı 
müasir dövrümüzdə də dəyərli 
nəşr hesab edilir. 

Onun yaradıcılığı 
dövlətimiz tərəfindən həmişə 
yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı-
nın üzvü L.Kərimov I dərəcəli 
Dövlət mükafatı laureatı, 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
Xalq rəssamı kimi fəxri adlara, 
orden və medallara layiq 

görülmüşdür. O, Azərbaycan 
mədəniyyətini dünyanın bir 
çox ölkəsində məharətlə təmsil 
edib. 

Bəs onun fədakarlığından, 
bu şəxsiyyətin tam şüurlu 
şəkildə özünü fəda etmək 
kimi qeyri-adi keyfiyyətindən 
necə söz açmayaq? 
Azərbaycan хalçaçılığının 
müхtəlif növlərinə aid 
kompozisiya və naхışları 
toplamış və bеləliklə Quba, 
Şirvan, Bakı, Qazaх, Gəncə, 
Qarabağ, Təbriz хalça 
qruplarına daхil olan 150-
dən artıq хovlu və хovsuz 
хalça məmulatı çеşidlərini 
yığıb, onların rəngli 
rеproduksiyasını hazırlamış-
dır. Nədənsə, mən onun bir 

fikrini də yadıma saldım: 
“Çox çətindir. Rəqabətsizlik 
hiss etmək.” Bu sənətdə onun 
rəqibi yox idi. Bunu özü 
də anlayırdı. Lətif müəllim 
həm Azərbaycan xalçalarını, 
həm də öz adını dünyada 
əbədiləşdirib. 

– Deyirsiniz L.Kərimov 
müəlliminiz olub. Onu necə 
xatırlayırsınız?

– Əslində, Lətif müəllim 
mənim ustadım olub. Buna 
görə özümü xoşbəxt hesab 
edirəm. Həm tələbkar, həm 
də mərhəmətli müəllim olub. 
Onun verdiyi məsləhətlər, 
nəsihətlər həyatım boyu 
mənim yol göstərənim olub. 
O, həmişə deyirdi: “Bu sənətə 
xidmət edirəm. Anamın xanada 
atılan surətli əlləri və mənim 
ilk vurduğum ilməm gözümün 
qabağındadır”. Bir də deyirdi: 
“Sənin nənən xalça toxuyur-
du, sənin bu sənətə gəlməyin 
təsadüfi deyil. Bunu həmişə 
yadda saxla. Sənin qanında 
Şuşamın ruhu var. Sən məni 
yaxşı anlayarsan”.  Qarabağ 
torpağına çox bağlı idi Lətif 
müəllim! 

Mən onun şagirdi və da-
vamçısı olduğumdan şərəf du-
yuram. Heç zaman Azərbaycan 
milli xalçaçılıq sənətinin qay-
naqlarında duran, xalqına ona 
xas olan unikal sənəti aşılayan 
ustadı unutmuram. Bir gün 

Lətif müəllim V.Q.Moşkovanın 
“XIX əsrin axırı – XX əsrin 
əvvəllərində Orta Asiya xalq-
larının xalçaları” adlı kitabını 
mənə bağışladı və kitabın 
üzərinə aftoqraf yazdı. 

 O, məni “gənc 
sənətşünas” və “xalçaşünas” 
adlandırdı. Bu yazı artıq 
mənim üçün yol göstəricisi 
olmuşdur. Mənim xalça sənəti 
elmində ilk böyük addımım 
1983-cü ildə L.Kərimovla 
birlikdə Londonda tanınmış 
“Halı” jurnalında nəşr olunan 
“Vaq – Vaq” məqaləm oldu. 
“Lətif Kərimov fenomeni” 
kitabımda, həmçinin müəllifi 
olduğum “Həyatımın naxış-
ları” sənədli filmində də ona 
hörmətim, minnətdarlığım 
öz əksini tapıb. Bu yaxın-
larda ingilis dilində çapdan 
çıxan “Azərbaycan xalçaları 
ensiklopediyası”nı ustadım 
Lətif Kərimovun xatirəsinə 
həsr etmişəm.

Lətif Kərimovun necə 
insan olduğunu, həyat yolunu 
bilmək istəyənlər “Həyatımın 
naxışları” xalçasına baxıb çox 
şeylər öyrənə bilərlər. Mənim 
üçün Lətif Kərimov adının 
arxasında incə hissiyyatlı, öz 
əqidəsində qətiyyətli insan, 
sənətkar, alim bir şəxsin taleyi 
canlanır. 

Lətif Kərimov 1991-ci ildə 
dünyasını dəyişib. Onun yox-
luğu Azərbaycan mədəniyyəti 
üçün çox böyük itki idi. 

Lətif müəllimə söz vermiş-
dim ki, həyatım boyu bu sənətə 
bağlı olacağam. Onun yarat-
dığı muzeydə əməkdaşlarla 
birlikdə 49 il xidmət etmişəm. 
Bu mənada muzeydə indi də 
Lətif müəllimin ruhu, nəfəsi 
duyulur. O, hər ilmədə, hər 
ornamentdə bizimlə birgədir… 

Onun doğma yurdu 
olan Şuşanın işğal olun-
masından qabaq, mu-
zey əməkdaşdalarımızla 
birlikdə orada yerləşən 
filialın eksponatlarının Bakıya 
köçürülməsinə, düşmən əlinə 
düşməməsinə nail olduq. 

İndi tez-tez Lətif 
müəllimin bu sözlərini xatır-
layıram: “Röya, xalçadan tut! 
Bu sənət heç vaxt səni tənha 
qoymaz, xəyanət etməz. Ancaq 
bu sənət səninlə qalacaq. Xalça 
həmişə səni saxlayar, kömək 
edər və sevindirər.”

Şübhəsiz, böyük 
şəxsiyyətin, mənə tövsiyəsi 
həyat yolumun başlıca 
istiqaməti olub və olacaq. 
Onun ölməz ruhunu həmişə 
hiss edirəm. Ruhun şad olsun, 
ustad!

Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Lətif Kərimov fenomeni

Yunanıstanda matəm elan olunub
 � Yunanıstanın Baş naziri Aleksis Tsipras 

daşqınlar nəticəsində həlak olanların xatirəsini yad 
etmək üçün ölkədə ümummilli matəm günü elan edib.

APA-nın “AMNA” 
agentliyinə istinadən ver-
diyi xəbərə görə, televiziya 
ilə xalqa müraciətində baş 
nazir ölənlərin ailələrinə 
başsağlığı verib, təbii fəlakət 

nəticəsində zərərçəkənlərə 
hökumət tərəfindən yardım 
göstəriləcəyini bildirib.

“Bu gün Yunanıstanın çətin 
vaxtıdır. Biz böyük bir fəlakət 
yaşayırıq”,- deyə A.Tsipras qeyd 

edib. Onun sözlərinə görə, 
təbii fəlakətin nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün 
bütün resurslar səfərbər edilib. 
Evlərinə ziyan dəyənlərə 
müvəqqəti sığınacaqlarda 
yerlər ayrılıb.

Son məlumata əsasən, Yu-
nanıstanda baş verən daşqınlar 
nəticəsində 14 nəfər ölüb.

Nigeriyada silsilə partlayışlar nəticəsində  
14 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb

 � Nigeriyanın 
Borno ştatında baş 
vermiş silsilə partlayışlar 
nəticəsində 14 nəfər ölüb, 
29 nəfər yaralanıb.

APA-nın “AP” agentliyinə 
istinadən verdiyi xəbərə görə, 
4 terrorçu-kamikadze özünü 
partladıb.

Hadisəyə görə hələlik heç 
bir qruplaşma məsuliyyəti öz 
üzərinə götürməyib.

Partlayışların “Boko 
Haram” terrorçu qruplaşması 

tərəfindən təşkil edildiyi 
ehtimal olunur.

Qeyd edək ki, 
“Boko Haram” Nigeriya 
hökumətinin devrilməsinə 
və ölkənin şimalında 
islam dövlətinin yara-
dılmasına çalışır. Terror-
çular, mütəmadi olaraq 
Niger, Kamerun və Çad 
ərazilərinə hücum edirlər. 
2015-ci ildə “Boko Haram” 
qruplaşması İŞİD-ə sədaqət 
andı içib.

Tikinti sahəsində çalışan muzdlu işçilərin orta 
aylıq əməkhaqqı 793 manata bərabərdir

 � 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında tikinti 
sahəsində çalışan muzdlu işçilərin orta siyahı sayı 102,9 
min nəfər təşkil etmiş, onların 53 min nəfəri binaların 
tikintisində, 24,9 min nəfəri mülki təyinatlı inşaat 
işlərində, 25 min nəfəri isə ixtisaslaşdırılmış tikinti 
işlərində çalışmışdır.

Dövlət Statistika 
Komitəsindən verilən məlumatda 
deyilir ki, işçilərin 27,2 faizi 
dövlət, 72,8 faizi isə qeyri-dövlət 
tikinti müəssisələrində məşğul 
olmuşlar.

Tikinti sahəsində 
işləyənlərin orta aylıq nomi-
nal əmək haqqı 793,4 mana-
ta bərabərdir. Qeyri-dövlət 
sektorunda işçilərin orta aylıq 
nominal əmək haqqı 901,3 ma-
nat, dövlət sektorunda isə 525,9 

manat olmuşdur. Əvvəlki ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
ixtisaslaşdırılmış tikinti işlərində 
orta aylıq nominal əmək haqqı 
14,1 faiz azalmış, binaların 
tikintisində işləyənlərin orta  
aylıq nominal əmək haqqı  
5 faiz, mülki təyinatlı inşaat 
işlərində çalışanlarınkı isə  
11,1 faiz artmışdır.

Samirə ƏLİYEVA, 
 “Xalq qəzeti”       




