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(əvvəli 1-ci səhifədə)
Təyyarə limanının işə salınması 

xaricdən alacağımız yüklər nəzərə alın-
maqla ərazilərin bərpasına müsbət təsir 
göstərməklə yanaşı, qonşu dövlətlərin 
vətəndaşlarının Şuşa şəhərinə rahat 
gedib-gəlmələri üçün əlverişli şərait 
yaradacaq. 

Hazırda aeroportun tikintisi apa-
rılmaqla bərabər, Şuşa şəhərinə iki 
avtomobil yolu da çəkilir. Həmin yollar-
dan biri dövlətimizin başçısı tərəfindən 
“Qələbə yolu” adlandırılıb. Bu da 
təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycanın 
xüsusi təyinatlı qoşunları məhz həmin 
yolla meşələrdən və vadilərdən 
keçərək, Şuşa şəhərinə daxil olublar. 
Nisbətən aran ərazidən keçən digər 
yol da sözügedən aeroportdan birbaşa 
gediş-gəlişi təmin edəcək. 

Prezident İlham Əliyev bununla 
bağlı deyib: “Əminəm ki, xaricdə ya-
şayan azərbaycanlılar, həmçinin digər 
ölkələrin vətəndaşları belə bir imkana 
malik olacaqlar. Deməliyəm ki, bizim 
aeroportlar tikmək planlarımız təkcə 
Füzuli şəhəri ilə məhdudlaşmır. Biz 
ərazinin abadlaşdırılması proqramla-
rını, Zəngilanın çox mühüm logistika 
mərkəzinə çevriləcəyini nəzərə almaqla 
Laçında və Zəngilanda da aeroportlar 
tikməyi planlaşdırırıq. Bildiyiniz kimi, 
keçən il 10 noyabr tarixli Bəyanatın 
bir bəndi Ermənistan ərazisində 
Azərbaycanı onun Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ilə birləşdirən, həmçinin 
Azərbaycanı Türkiyə ilə və eyni za-
manda, Rusiyanı Türkiyə ilə birləşdirən 
dəhliz açılması barədə idi. Buna görə 
də bizim böyük planlarımız var və biz 
onları reallaşdıracağıq. Bu il ərazilərin 
bərpası üzrə kifayət qədər geniş xüsusi 
investisiya proqramı təsdiq edilib. Biz 
bağlanmış müqavilələr əsasında ilk 

ödənişləri həyata keçirməyə başlayırıq”.
Dövlətimizin başçısı keçmiş 

məcburi köçkünlərin öz doğma 
yurdlarına qayıtmaları ilə əlaqədar 
qrafik məsələsi ilə bağlı sualı 
cavablandırarkən, bildirib ki, hazırda 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi 
və bununla paralel olaraq bütün 
imkanlardan istifadə etməklə ziyanın 
qiymətləndirilməsi tədbirləri həyata ke-
çirilir, beynəlxalq qurumlar vasitəsilə iş-
ğalçılara əsaslandırılmış iddialar təqdim 
etmək üçün dronlarla çəkilişlər aparılır. 
Eyni zamanda, şəhər və kəndlərin inki-
şafının baş planları hazırlanır. Bunlarla 
bərabər, pilot layihələr də reallaşdırılır. 

Artıq ağıllı kənd” layihəsinə başla-
nılıb. Bu, 30 il ərzində torpaqlarından 
qovulmuş soydaşlarımız üçün işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə maksimum 
əlverişli imkanlar yaratmaq məqsədi 
daşıyır. Butün bu tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, ərazilərin bərpası üçün 
Azərbaycan Prezidentinin siyasi iradəsi, 
ölkəmizin güclü maliyyə resursları var.

Bəli, ərazilərin bərpası, Böyük 
Qayıdışın başlanması üçün geniş 
miqyaslı işlər gerçəkləşdiriləcək. Çünki 
düşmən torpaqlarımızı minalamaqla 
yanaşı, o yerlərdə, necə deyərlər, 
daşı daş üstə qoymayıb, yaşayış 
sahələrini xarabalığa çevirib. Prezident 
İlham Əliyev bununla bağlı jurnalistin 
müvafiq sualına cavabında bildirib: 
“Məskunlaşma üçün, ilk növbədə, 
ərazilərin minalardan təmizlənməsi 
başa çatdırılmalıdır. Digər tərəfdən, 
işğal zamanı düşmən burada hər şey, 
bütün infrastruktur tamamilə dağıdılıb, 
şəhərlər yoxdur, qayıdası yer yoxdur. 
Praktiki olaraq bütün kəndlər dağıdılıb. 
Mən azad edilmiş ərazilərdə dəfələrlə 
olmuşam, maşınla yüzlərlə kilometr yol 
gedirsən və yalnız dağıdılmış kəndləri 
görürsən, heç yerdə bircə bina da 

yoxdur. Ağdamda bircə bina da yoxdur. 
Təkcə qismən dağıdılmış bir məscid 
qalıb, ondan da ermənilər atəşin təshih 
edilməsi üçün oriyentir və müşahidə 
məntəqəsi kimi istifadə ediblər, oradan 
baxırlarmış ki, Azərbaycan qoşunları 
orada hərəkət edir, yoxsa yox? Füzulidə 
bircə bina da yoxdur. Hətta bayraq 
sancmağa yer yox idi. Biz bayrağı 
bayraq dirəyindən asdıq. Cəbrayılda da 
eyni vəziyyətdir. Zəngilanda, Qubadlıda 
bir neçə ev qalıb, onlarda da qanunsuz 
məskunlaşdırma aparılmışdır”.

Yeri gəlmişkən, ölkə rəhbərinin 
vurğuladığı kimi, işğaldan azad 
edilən ərazilərdə infrastrukturun, 
şəhər və kəndlərin qurulması üçün 
minatəmizləmə prosesi mühüm önəm 
daşıyır. Ermənilər 30 il ərzində torpaqla-
rımızı işğal alında saxlamaqla, istismar 
etməklə, təbii resurslarımızı oğurlamaq-
la, kəndlərimizi, şəhərlərimizi dağıtmaq-
la bərabər, həm də əraziləri minala-
yıblar. Bu, düşmənin vəhşiliyindən, 
barbarlığından, vandal xislətindən 
xəbər verir. Ona görə də müharibədən 
sonra azad edilən torpaqlarda təəssüf 
ki, tez-tez bədbəxt hadisələr baş verir. 
Bu, əsasən mənfur düşmənin işğal-
dan sonra bütün yaşayış sahələrinin, 
infrastrukturun, təmas xəttinə yaxın 
olan ərazilərin, yolların, önəmli stra-
teji yüksəkliklərin minalanması ilə 
əlaqədardır. İşğalçının müharibədən 
sonra bu cür təhlükəli zonaların 
xəritəsini verməkdən belə imtina etməsi 
isə onun qəddarlığının bariz ifadəsidir.

Bütün bu çətinliklərlə bağlı Prezi-
dent İlham Əliyev jurnalistin sualına 
cavabında deyib: “Ərazilərin minalardan 
təmizlənməsi məsələsində biz hələ yo-
lun başlanğıcındayıq. Biz hələ cəmi bir 
neçə min hektar ərazini təmizləmişik. 
Mən yeni hərbi bölmələrin, Azərbaycan 
Müdafiə Nazirliyinin yeni mühəndis-

istehkamçı batalyonlarının formalaş-
ması barədə göstərişlər vermişəm. Bu 
bölmələr artıq formalaşıb. Bu yaxınlar-
da biz Türkiyədən müasir texnika almı-
şıq, o artıq gətirilib. Bu texnika bizim 
işimizi xeyli asanlaşdıracaq. Bununla 
paralel olaraq mən yaxın vaxtlarda 
Minatəmizləmə üzrə Dövlət Agentli-
yinin yaradılması barədə sərəncam 
imzalamışam. Bundan əvvəl bizdə 
mövcud olan, ANAMA adlanan quru-
mun statusu çox qeyri-müəyyən idi. O, 
vaxtilə işğaldan azad edilmiş ərazilərin 
bərpası üzrə mövcud olmuş komissi-
yanın nəzdində yaradılmışdı. Bu işi 
gücləndirmək üçün biz dövlət qurumu 
yaratdıq, o, artıq formalaşıb. Agentli-
yin səmərəli işləməsi üçün biz bu ilin 
investisiya proqramında təqribən 100 
milyon manat ayıracağıq. O cümlədən 
ən müasir avadanlıq, distant xarakterli 
robotlar və minatəmizləyən maşınlar 
alınacaq. Yəni, biz bu işlə maksimum 
məşğul olmağa çalışacağıq…”.

Dövlətimizin başçısı mətbuat konf-
ransında jurnalistlərin regionun gələcək 
inkişafı, inteqrasiya layihələrinin icrası, 
ermənilərin və azərbaycanlıların birgə 
yaşayışı, Qarabağda sülhməramlı mis-
siyasının fəaliyyəti, ermənilər tərəfindən 
müharibə zamanı ağır silahlardan, 
o cümlədən Rusiya istehsalı olan 
“İsgəndər” əməliyyat-taktiki raketlərdən 
istifadə olunması barədə Ermənistan 
rəsmi şəxslərinin heyrətamiz və 
ziddiyyətli bəyanatları, əcnəbi inves-
torların Qarabağın bərpa prosesində 
iştirakı, palaq qələbəmiz nəticəsində 
regionda yeni reallıq yaranması ilə 
bağlı suallarını da əhatəli şəkildə ca-
vablandırıb.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti” 

Prezident İlham ƏLİYEV: Azərbaycan 
güclü dövlət kimi heç vaxt imkan verməz 
ki, bir daha erməni faşizmi baş qaldırsın

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin 
Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib

İclasda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 12 fevral tarixli 

sərəncamından irəli gələn tapşırıqla-
ra uyğun olaraq nəqliyyat sahəsində 

fəaliyyət göstərən dörd dövlət şirkətinin 
– “Azərbaycan Hava Yolları” QSC, 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC, “Bakı 
Metropoliteni” QSC və “BakuBus” MMC-
nin AİH-in idarəçiliyinə verilməsinə dair 
məsələ şirkətlərin rəhbərlərinin iştirakı ilə 
müzakirə olunub.

Eyni zamanda, iclasda Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin AİH ilə bağlı 
imzaladığı fərman və sərəncamlardan 
irəli gələn tapşırıqlar – portfel 
şirkətlərdə korporativ idarəetmənin 
təşkili, səmərəli və şəffaf fəaliyyəti, 
maliyyə sağlamlığının gücləndirilməsi, 
dayanıqlı inkişafın təmini və bəzi 
təşkilati məsələlərə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. Verilən tapşırıqların vaxtında 
və tam həcmdə icra olunması əsas 
tələb kimi qarşıya qoyulub. 

Dörd portfel şirkətinin Müşahidə 
Şuralarının tərkibinin formalaşdırılması-
na dair təkliflərin Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə təqdim olunması 
barədə qərar qəbul olunub.

Şuranın iclasında AİH-in baş 
icraçı direktoru Ruslan Əlixanov portfel 
şirkətlər ilə bağlı qərarların qəbul olun-
masına dair səlahiyyət bölgüsü barədə 
təqdimatla çıxış edib, məsələ ətrafında 
müzakirələr aparılıb.

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin (AİH) Müşahidə Şurasının 
sədri, Baş nazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə Şuranın növbəti iclası 
keçirilib. Bu barədə AZƏRTAC-a Nazirlər Kabinetinin mətbuat 
xidmətindən məlumat verilib. 

“Heydər Əliyev” kitabı 
Təbrizdə nəşr olunub

Bu barədə Tehranda Azərbaycan və 
fars dillərində nəşr olunan aylıq “Xudafərin” 
jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, doktor 
Hüseyn Şərqi Dərəcək (Soytürk) məlumat 
verib. Özünün şəxsi təşəbbüsü və dəstəyi 
ilə nəşr olunan 700 səhifəlik kitabı fars dilinə 
doktor Mirəli Rezayi ilə birlikdə tərcümə 
edən doktor Hüseyn Şərqi Heydər Əliyevin 
görkəmli dövlət xadimi kimi dünyanın ən 
qüdrətli siyasətçiləri ilə bir sırada dayandığını 
və yeni nəşrin ümummilli liderin siyasi irsinin 
öyrənilməsinə maraq göstərən farsdilli oxucu-
lar üçün dəyərli mənbə olacağını bildirib. 

Doktor H.Şərqi Azərbaycanın Tehran-
dakı səfirliyinə və Təbrizdəki konsulluğuna 
təqdim etdiyi “Heydər Əliyev” kitabını ulu 
öndərin əbədiyaşar xatirəsinə layiqli bir töhfə 
kimi “Twitter”lə  Azərbaycanın Prezidentinə 
göndərdiyini də vurğulayıb. 

Qeyd edək ki, “Görkəmli adamların 
həyatı” seriyasından olan “Heydər Əliyev” 
kitabı 2005 -ci ilin əvvəlində Moskvada 
məşhur “Molodaya Qvardiya” nəşriyyatında 
rus dilində buraxılmış və geniş oxucu kütləsi 
tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdı.

On beş il ərzində dünyanın 47 dilinə 
tərcümə olunan bu kitabda yüksək bədii 
nəsrlə tarixi faktlar vəhdət təşkil edir və 
böyük şəxsiyyətin ömür yolunun oxucula-

ra məlum olmayan maraqlı məqamları öz 
əksini tapır. Kitabın həmmüəllifi  Hüseynbala 
Mirələmov “İşığın izi ilə”, “Bir günəş var”, 
“Həqiqət”, “Millətin atası” kitablarını da 
dünya azərbaycanlılarının ürəyində özünə 
möhtəşəm bir abidə ucaldan ulu öndərin 
həyat və siyasi fəaliyyətinə həsr etmişdir. 

Hüseynbala Mirələmov yeganə 
Azərbaycan yazıçısıdır ki, onun Moskvada 
vaxtilə Maksim Qorkinin təşəbbüsü ilə buraxı-
lan “Görkəmli adamların həyatı” seriyasında 
üç kitabı nəşr olunmuşdur. “Tərcümeyi-
hal davam edir: İlham Əliyev” və görkəmli 
oftalmoloq alim Zərifə Əliyeva haqqında 
kitabları da bu seriyaya daxildir. Müəllifin 
Bakı- İstanbul “Bay Time Print” mətbəəsi 
çox nəfis tərtibatla nəşr edilmiş “Missiya” 
kitabı isə Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın UNESCO-nun və ICESCO-nun 
xoşməramlı səfiri kimi Azərbaycanın, xalqımı-
zın mədəniyyətinin və incəsənətinin dün-
yada tanıdılmasında böyük xidmətlərindən, 
onun rəhbərliyi ilə ölkədə qlobal miqyaslı 
idman və mədəniyyət tədbirlərinin uğurla 
keçirilməsindən, dinlərarası və sivilizasiya-
lararası dialoqa verdiyi töhfələrdən bəhs 
olunur.

“Xalq qəzeti”

Yazıçı-dramaturq 
 Hüseynbala Mirələmovun 
rusiyalı həmkarı Viktor Andri-
yanovla birlikdə Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevə həsr etdiyi 
“Görkəmli adamların həyatı” 
seriyasından “Heydər Əliyev” 
kitabı Təbrizin “Aydın” 
nəşriyyatında fars dilində işıq 
üzü görüb.

“Azərlotereya” ASC-nin Türkiyənin 
“Demirören Holding” şirkətinə idarəetməyə 
verilməsinə dair müqavilə imzalanıb

İqtisadiyyat Nazirliyindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, məlum olduğu kimi, dövlət başçısı 
“Azərlotereya” ASC-nin idarəetməyə verilməsi 
barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamın icra-
sı ilə əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyinin təsisçisi 
olduğu “Azərlotereya” ASC-nin Türkiyənin 
dünyada nüfuzlu “Demirören Şans Oyunları 
Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə müəssisəsi 
olan “YMT Sans B.V.” şirkətinə idarəetməyə 
verilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. 

İmzalanma mərasimində iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov, Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfiri Erkan Özoral, İqtisadiyyat Nazirli-
yi yanında Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət 
Xidmətinin, “Demirören Holding” şirkətinin 
və “Azərlotereya” ASC-nin rəhbərləri iştirak 
ediblər. 

Tədbirdə M.Cabbarov Azərbaycan Pre-
zidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
qətiyyəti və rəşadətli Ordumuzun şücaəti 
nəticəsində Vətən müharibəsində böyük 
Zəfəri vurğulayaraq qardaş Türkiyənin həmişə 
olduğu kimi, 44 günlük müharibə dövründə də 
Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstəyini qeyd 
edib. İqtisadiyyat naziri bildirib ki, Azərbaycan-
Türkiyə əməkdaşlığı bütün sahələrdə sürətlə 
inkişaf edir. Qardaş ölkə Azərbaycanın 
təşəbbüskarı olduğu beynəlxalq əhəmiyyətli 
iri enerji, nəqliyyat və logistik layihələrin fəal 
iştirakçısıdır və bu transmilli layihələr regionun 
inkışafında mühüm amillərdəndir. Ölkələrimiz 
arasında ticarət dövriyyəsi və sərmayə qoyu-
luşları artır. İqtisadiyyatın bir çox sahələrində 
əməkdaşlığın inkişafı imkanları genişdir.

Nazir vurğulayıb ki, “Azərlotereya” ASC-
nin idarəetməyə verilməsi Azərbaycan-
Türkiyə əlaqələrinin inkişafı istiqamətində 
daha bir əməkdaşlıq layihəsidir. Qeyd edilib 
ki, prosesə xarici investorların cəlb edilməsi 
“Azerlotereya”nın fəaliyyətini əsaslı şəkildə 
dəyişəcək, Səhmdar Cəmiyyətdə qabaqcıl 
korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq 
olunmasını sürətləndirəcək, iqtisadi səmərəni 
əhəmiyyətli şəkildə artıracaq. Müasir tex-
nologiya və yanaşmaların tətbiqi sayəsində 
gəlirlər artacaq və “qara bazar”ın payı azala-
caq. Bu müqavilənin imzalanması ölkəmizdə 
dövlət müəssisələrinin fəaliyyət səmərəliliyinin 
və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, “kölgə 
iqtisadiyyatı”nın azaldılması istiqamətində 
atılan növbəti addımdır.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri E.Özoral 
Vətən müharibəsində Azərbaycanın böyük 

qələbəsi münasibətilə təbriklərini ifadə edib. İki 
ölkə arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı 
üçün həyata keçirilən işlərdən və əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi perspektivlərindən bəhs 
edən səfir həyata keçiriləcək layihənin iqtisadi 
əhəmiyyətini vurğulayıb.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 
Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi 
səlahiyyətlərinin icraçısı Mətin Eynullayev 
“Azərlotereya”nın xarici investora idarəetməyə 
verilməsinin dövlət şirkətlərinin sağlamlaşdırıl-
masında əhəmiyyətini, layihənin uğurlu təcrübə 
yaradacağını qeyd edib.

“Demirören Holding” şirkətinin İdarə 
Heyətinin sədri Yıldırım Demirörən bildi-
rib ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri 
tarixi-mədəni yaxınlığa və qarşılıqlı strateji 
tərəfdaşlığa əsaslanır. İmzalanan layihə 
ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığa daha bir töhfədir. 
Holdinqin çoxsahəlı fəaliyyəti barədə məlumat 
verən Y.Demirörən “Demirören Holding”in digər 
sahələrə də investisiya qoyuluşunda maraqlı 
olduğunu bildirib.

Sonra Azərbaycan Respublikasının İqtisa-
diyyat Nazirliyi ilə “Demirören Şans Oyunları 
Yatırımları A.Ş.” şirkətinin törəmə müəssisəsi 
olan “YMT Sans B.V.” şirkəti arasında 
“Azərlotereya”nın idarəetməyə verilməsi ilə 
bağlı müqavilə imzalanıb. Sənədi İqtisadiy-
yat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri üzrə 
Dövlət Xidmətinin rəisi səlahiyyətlərinin icraçısı 
M.Eynullayev və “Demirören Holdinq” şirkətinin 
İdarə Heyətinin sədri Y.Dəmirören imzalayıblar.

“Demirören Holding” Türkiyənin konqlo-
merat şirkətidir. Holdinq energetika, daşınmaz 
əmlak, tikinti, təhsil, media, reklam, turizm, 
rəqəmsal texnologiyalar sahələri üzrə şirkətləri 
özündə birləşdirir. Şirkətlər qrupu, həmçinin 
Türkiyənin ən aparıcı lotereya oyunlarının 
təşkilini həyata keçirir. İtalyanın məşhur oyun 
operatoru “Sisal SpA” ilə ortaq təşəbbüs quran 
“Demirören Holding” 2019-cu ildə Türkiyənin 
milli lotereyası “Milli Piyango”nun yaxın 10 il 
üçün əməliyyat hüquqlarını əldə edib. Holdinq 
ən müasir beynəlxalq oyun texnologiyalarının 
idxalı ilə də məşğuldur.

“Demirören Holding”, həmçinin Türkiyənin 
ən böyük media qruplarından birinin sahibi-
dir. Media qrupa “CNN Türk”, “Kanal D” kimi 
məşhur televiziya və radio kanalları, “Milliyət”, 
“Hürriyyət”, “Vətən”, “Posta” və sair qəzetlər 
daxildir.

“Azərlotereya” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Türkiyənin “Demirören Holding” 
şirkətinə idarəetməyə verilməsinə dair müqavilə imzalanıb.

(əvvəli 1-ci səhifədə)
 Görüşdə qeyd edilib ki, ötən il 

əlilliyi olan 11344 şəxs 35 000 reabili-
tasiya vasitəsi ilə təmin edilib. Dövlət 
başçısının tapşırığı ilə ölkəmizdə 
yüksək texnologiyalı protezlərlə təminat 
proqramına da başlanılıb və bu sahədə 
ardıcıl işlər aparılır. Tarixi zəfərimizlə 
başa çatan Vətən müharibəsinin iştirak-
çılarına, onlardan yaralanmış hərbi qul-
luqçulara sosial-psixoloji və reabilitasiya 
dəstəyinin göstərilməsi, həmin şəxslərin 
tibbi-sosial ekspertizasının operativ, 
vaxtında, keyfiyyətlə, mərkəzləşmiş 
şəkildə aparılması üçün görülən işlər 
dediklərimizə sübutdur. Azərbaycanda 
reabilitasiya vasitələri ilə təminat üzrə 
işlərin gücləndirilməsi sahəsində 
əməkdaşlığı nəzərdə tutan yeni 
layihələrin həyata keçirildiyi də diqqətə 
çatdırılıb. ÜST - nın Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin rəhbəri Hande Har-
mancı qeyd edib ki, 2021 - ci ili əhatə 
edən layihə çərçivəsində reabilitasiya 
vasitələrinə ehtiyacların müəyyən 
edilməsi sahəsində tədqiqatlar nəzərdə 
tutulur. Bu tədqiqatlar nəticəsində rea-
bilitasiya vasitələrin növlərinin siyahı-
sının daha da genişləndirilməsinə dair 
təkliflər hazırlanacaq.

 Onu da demək yerinə düşər ki, 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin (ƏƏSMN) tabeliyindəki 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 
yaxın vaxtlarda Əmək münasibətləri 
və məşğulluq altsisteminin (ƏMAS) 
tətbiqi nəzərdə tutulur. ƏMAS bü-
tün işəgötürənlər və işçilər, habelə 
dövlət qurumları üçün vahid əmək 
münasibətləri platforması rolu oynaya-
caq.Yeni sistem əmək müqaviləsinin 
elektron formada bağlanılması, 
rəqəmsal kadr uçotu sisteminin yaradıl-
ması, əməyin təşkili və mühafizəsində 
beynəlxalq standartların tətbiqi, 
əməyin ödənilməsində qanunveri-
ciliyin tələblərinin gözlənilməsi və 
bu sahədə dövlət siyasətinin həyata 

keçirilməsinin dəstəklənməsinə xidmət 
edəcək. ƏMAS-ın tətbiqi ilə əmək və 
məşğulluq sahəsində kağız üzərində 
aparılan bütün əməliyyat və yazışmala-
rın, işçilərlə əmək münasibətlərinə dair 
məlumatların, ştat cədvəllərinin və s. 
elektronlaşması təmin olunacaq.

 Dövlət Məşğulluq Agentliyi 
tərəfindən şəhid ailəsi üzvləri və 
qazilər də daxil olmaqla daha 60 şəxsə 
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 
aktivlər təqdim edilib. Onlar Bakı 
şəhərinin, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki, 
Zaqatala, Samux, Şamaxı rayonlarının 
sakinləridir. Proqrama cəlb olunduqdan 
sonra həmin şəxslər istehsal--xidmət 
sahələri üzrə kiçik bizneslərini qurmaq 
üçün qısa müddətdə lazımi avadanlıq-
larla təmin olunublar. Hazırda proqram 
iştirakçılarına seçdikləri iqtisadi fəaliyyət 
növləri üzrə biznes-planlarına uyğun 
aktivlərin verilməsi davam edir. Agentlik 
ötən il 12600 şəxsi özünüməşğulluq 
proqramına cəlb edib. 2021-ci ildə isə 
16 min şəxsin bu proqramla əhatə olun-
ması nəzərdə tutulub.

 Qeyd edək ki, ölkəmizdə əhalinin 
rifah halının yaxşılaşdırılması 
istiqamətində atılan addımlar, aparılan 
islahatlar sosial təminat növləri üzrə 
ödənişlərin hər biri üzrə ciddi artım 
dinamikası ilə nəticələnib. Bu pozitiv 
tendensiyanı 2018 – 2020 -ci illərin 
sosial mənzərəsində də aydın görmək 
olar. Qeyd olunan dövrdə pensiyaların 
minimal məbləği 82 faiz artaraq 200 
manat, orta aylıq məbləği 43 faiz arta-
raq 298 manat təşkil edib. O cümlədən 
yaşa görə pensiyaların orta aylıq 
məbləği 40 faiz artaraq 328 manata, 
əlilliyə görə pensiyaların orta aylıq 

məbləği 49 faiz artaraq 261 manata, 
ailə başçısını itirməyə görə pensiyaların 
orta aylıq məbləği 46 faiz artaraq 240 
manata çatıb.

 Artım tempi müavinət və 
təqaüdlərdə, ünvanlı sosial yardım-
larda da özünü göstərib. Son üç ildə 
müavinətlərin orta aylıq məbləği 95 faiz, 
maksimum məbləği 65 faiz artmaqla 
müvafiq olaraq 119 manata və 150 ma-
nata çatıb. Sosial yardımın hər ailəyə 
düşən orta aylıq məbləği 61 faiz artaraq 
240 manata çatıb. Bu artımın əsasında 
eyni zamanda ehtiyac meyarı həddinin 
ildən-ilə artırılması dayanır. Ehtiyac 
meyarı həddi 2018 –2020-ci illərdə 38 
faiz artaraq, 116 manatdan 160 manata, 
yaşayış minimumunun məbləği isə son 
üç ildə 23 faiz artırılaraq 155 manatdan 
190 manata çatdırılıb.

 Bütün bu artım dinamikası həmin 
ödənişlərə yönəldilən vəsaitlərin də 
artırılmasını şərtləndirmiş olur. Belə ki, 
2018–2020-ci illərdə pensiya istiqaməti 
üzrə ayrılan illik vəsait 36 faiz və ya 1 
milyard 188 milyon manat artaraq 4 mil-
yard 477 milyon manata, müavinətlərə 
ayrılan illik vəsait 120 faiz artaraq 613 
milyon manata, təqaüdlərə ayrılan illik 
vəsait isə 3,5 dəfə artaraq 326 milyon 
manata çatıb. Ümumilikdə büdcədən 
müavinət, təqaüd, ünvanlı sosial yardım 
üzrə illik xərclərin həcmində 97 faiz ar-
tım özünü göstərməklə, bu xərclər 588 
milyon manatdan 1 milyard 156 milyon 
manata çatıb. Son üç ilin timsalında so-
sial ödənişlərdə baş verən ciddi artımlar 
ölkəmizin uğurlu inkişafı şəraitində bu 
artımların qarşıdakı dövrdə də ardıcıl 
şəkildə davam edəcəyini qeyd etməyə 
əsas verir.

 Onu da qeyd edək ki, son bir ildə 
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaşa görə 
pensiya təyin olunduqdan sonra azı 6 il 
işləmiş 6297 pensiyaçının pensiyasını 
yenidən hesablayaraq artırıb. “Əmək 
pensiyaları haqqında” Qanuna əsasən, 
vətəndaş yaşa görə pensiya təyin 
olunduğu gündən etibarən işləməkdə 
davam edərsə, hər 6 ildən bir onun 
hesabında toplanmış sosial sığorta 
haqqı 72-yə (6 il×12 ay) bölünərək onun 
pensiyasının üzərinə əlavə olunur. Bu 
da işləyən pensiyaçıların mənafelərinin 
daha dolğun təmin olunmasına imkan 
verir. Həmçinin yaşa görə pensiyaya 
çıxdıqdan sonra işləməkdə davam 
edən şəxslər arasında sosial sığorta 
sistemində aktiv iştiraka marağın artma-
sını stimullaşdırır.

 Ölkəmizdə məşğulluq imkanlarının 
artırılması və əmək münasibətlərinin 
leqallaşdırılması istiqamətində aparılan 
işlər son üç ildə əmək müqavilələrinin 
sayının 30 faiz artması ilə nəticələnib. 
Əmək müqavilələrin sayı 2018 -ci ilin 
əvvəli ilə müqayisədə 393 min artaraq 
1 yanvar 2021 -ci il tarixə 1 milyon 703 
min 249 -a çatıb. Bu dövrdə Dövlət 
Məşğulluq Agentliyi tərəfindən işlə 
təmin olunanların sayı 107 faiz arta-
raq 2020 -ci ildə 94 minə, o cümlədən 
ödənişli ictimai işlərlə təmin olunanların 
sayı 55 dəfəyə yaxın artaraq 48 minə 
çatıb. Özünüməşğulluq proqramı ilə 
əhatə olunanların sayı isə son üç ildə 
11 dəfə artırılıb və 2020 -ci ildə 12600 
nəfər bu proqrama cəlb olunub.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələri və əlillərin sosial 
müdafiəsi daha da gücləndirilir
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