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    Dünən növbəti dəfə əldə edilən
uğurlu nəticə muxtar respublikanın
hər bir sakininə sonsuz sevinc, qürur
bəxş etdi. “Azərbaycan gəncliyi
2016-2020-ci illərdə” Dövlət Pro -
qramına müvafiq həyata keçirilən
“Gənclər paytaxtı” seçimi üçün
www.genclerpaytaxti.az saytı va-
sitəsilə həyata keçirilən onlayn səs-
vermədə ilk gündən ön sırada yer
alan qədim Naxçıvan şəhəri lider-
liyini sonadək qorudu. Yanvarın
25-i saat 00:01-dən yanvarın 31-i
saat 23:59-dək davam edən səsver-
mədə ölkəmizin 23 rayon və şəhəri
birincilik uğrunda mübarizə apardı.
Səsvermənin yekununa əsasən Nax-
çıvan şəhəri səslərin 30 faizini top-
layaraq birinci oldu. 
    Naxçıvanlı gənclər səsvermənin
başa çatdığı radələrdə Naxçıvan şə-
hərinin baş meydanına toplaşaraq
sevinclərini ifadə etdilər. Gənclər
bu il İslam mədəniyyətinin paytaxtı
olan Naxçıvanın ölkəmizin “Gənclər
paytaxtı” seçimi ilə bağlı səsvermədə
qalib gəlməsini böyük uğur kimi
qiymətləndirdi, bunu muxtar res-
publikada gənclərə göstərilən yüksək
diqqət və qayğının nəticəsi kimi
dəyərləndirdilər.    
    Məlum olduğu kimi, “Gənclər
paytaxtı” seçilən şəhər ölkənin gənc -
lərlə iş  sahəsində aparıcı təşkilatları
ilə birgə vətənpərvərlik, intellektual
potensialın yüksəldilməsi, peşə se-
çimi və digər sahələrdə keçiriləcək
respublika əhəmiyyətli tədbirlərə
ev sahibliyi etmək imkanı qazanır.
Belə tədbirlərin Naxçıvanda keçi-
rilməsi naxçıvanlı gənclərin yarış
və tədbirlərdə öz potensial imkan-
larını daha da artırmaları ilə yanaşı,
həm də muxtar respublikada ulu
öndərin müəyyənləşdirdiyi dövlət

gənclər siyasətinin həyata keçiril-
məsi nəticəsində əldə edilmiş qa-
baqcıl təcrübənin öyrənilməsi ba-
xımından da çox əhəmiyyətlidir.
Qürurla deyə bilərik ki, bu gün
muxtar respublikada gənclərin ic-
timai-siyasi, sosial, iqtisadi və mə-
dəni həyatda fəal iştirakı təmin edi-
lib. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında gənc istedad -
lara dövlət qayğısının artırılması
haqqında” 2012-ci il 31 yanvar ta-
rixli, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun yaradılması haqqında
2012-ci il 29 mart tarixli fərmanları
muxtar respublikada gənclərə gös-
tərilən diqqət və qayğının daha bir
nümunəsidir.
    Bu gün gənclərə vətənpərvərlik
hisslərinin aşılanması diqqət mər-
kəzində saxlanılır. Hər ay Naxçıvan
şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində
gənc lərə vətənpərvərlik mövzusunda
filmlər nümayiş olunur. Onların zə-

rərli vərdişlərdən uzaq olması, asudə
vaxtlarının səmərəli keçirilməsi
məqsədilə bir sıra əhəmiyyətli la-
yihələr, məqsədyönlü tədbirlər hə-
yata keçirilir. Gənclərin təhsilə,
elmə, mədəniyyətə və incəsənətə
marağının artırılması, istedadlı gənc -
lərin stimullaşdırılmasına daim diq-
qət yetirilir. Tələbə-gənc lərin ya-
radıcılıq potensialının üzə çıxarıl-
ması, onların bilik və bacarıqlarını
nümayiş etdirmələri üçün muxtar
respublikada hər cür şərait yaradılıb.
İstedadlı, yaradıcı gəncləri üzə çı-
xarmaq və onların intellektual poten -
sialının yüksəldilməsi üçün yeni-
yetmələr və gənclər arasında mü-
təmadi olaraq “Nuh yurdu”, “İn-
tellektual gənc”, “Kim? Nə? Hara?”,
həmçinin “Azərbaycan İntellektual
Birincisi” layihəsi çərçivəsində
“Xəmsə”, “Nə? Harada? Nə za-
man?”, “Axtar tap”, “Vətəni tanı”
intellektual oyunları keçirilir.
    “Naxçıvanı tanıyaq” devizi al-
tında gənclərin mütəmadi olaraq
Naxçıvanın turizm əhəmiyyətli mə-
kanlarına ekskursiyaları təşkil olu-
nur. Muxtar respublikanın turizm
potensialının tanıdılmasında və təb-
liğində gənclərin iştirakı təmin edilir.
Bu da gənclərin Vətənə bağlılıqlarını
artırır, onlara Vətən naminə çalışmaq
əzmi aşılayır. Şübhəsiz ki, “Gənclər
paytaxtı” səsverməsində naxçıvanlı
gənclərin fəallığı da muxtar res-
publikada aparılan gənclər siyasə-
tinin uğurlu nəticəsidir. 
    Muxtar respublikada gənclərlə
iş sahəsində həyata keçirilən təd-
birlərin əsasını, qeyd etdiyimiz kimi,
gənclərin ictimai-siyasi, iqtisadi və
mədəni həyatda fəal iştirakı, sosial

problemlərinin həlli, bu sahədə mü-
vafiq dövlət proqramlarının qəbul
olunması, gənc istedadlara dövlət
qayğısının artırılması, elm, təhsil,
iqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət ida-
rəçiliyi və digər sahələrdə irəli çə-
kilməsi və onların xidmətlərinin
qiymətləndirilməsi kimi mühüm
tədbirlər təşkil edir. Bu gün muxtar
respublika gəncləri gözoxşayan olim-
piya-idman komplekslərində, idman
mərkəzlərində idmanla məşğul olur,
idmanın müxtəlif növləri üzrə yüksək
nəticələr qazanır, beynəlxalq idman
yarışlarında Azərbaycan bayrağını
yüksəklərə qaldırırlar. Təkcə 2017-ci
ildə ayrı-ayrı növlər üzrə muxtar
respublika idmançıları dünya çem-
pionatlarında 5, Avropa çempionat-
larında 1, beynəlxalq turnirlərdə 89,
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
1, Asiya çempionatlarında 2, Avra-
siya çempionatlarında 13, Azərbay-
can birinciliklərində 129 medal
 olmaqla, ümumilikdə, 240 medal
 qazanıblar.
    Ötən illər ərzində Naxçıvanda
300-dən artıq mədəniyyət və turizm
obyekti inşa olunaraq və ya əsaslı
təmir edilərək istifadəyə verilib. Bu
gün həmin məkanlar naxçıvanlı gənc -
lərin ən çox üz tutduqları yerlərdir.
Muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən 530-dan çox mədəniyyət, in-
cəsənət və turizm müəssisəsi gənc -
lərin mədəni istirahətinin təmin olun-
masında mühüm rol oynayır. 
    Naxçıvanda gənclərimizin tarixi
keçmişimizi dərindən öyrənmələri
üçün də məqsədyönlü işlər həyata
keçirilir, onların muzeylərə ziya-
rətləri təşkil olunur. Onu da deyək
ki, 1997-ci ilədək muxtar respubli-

kada cəmi 13 muzey fəaliyyət gös-
tərirdisə, hazırda regionda bir rəsm
qalereyası və 28 müxtəlif profilli
muzey gənclərin xidmətindədir.
Naxçıvan şəhərində hazırda gənc -
lərimizin təhsil aldığı 3 ali, 3 orta
ixtisas, 17 tam orta təhsil müəssisəsi,
13 muzey, 3 teatr, 1 kinoteatr,
7 mədəniyyət evi, 7 konfrans-təlim
zalı, 9 mehmanxana, idman kom-
pleksi, Gənclər Mərkəzi, “Gənclik”
Mərkəzi, sərgi salonu fəaliyyət gös-
tərir. Bundan əlavə, gənclərin isti-
rahətlərinin səmərəli təşkil olunması
üçün Heydər Əliyev parkı, “Əyləncə
mərkəzi”, “Əyləncə adası” kimi is-
tirahət məkanları və çoxsaylı kafe-
restoranlar mövcuddur. Bu da mux-
tar respublika paytaxtının mədə-
niyyət mərkəzi kimi tanınmasında
əsaslı rol oynayır.
    Bütün bu nailiyyətlər uzun-
müddətli blokada şəraitində əldə
edilib. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun dediyi kimi:
“Dünyada Azərbaycan kimi ikinci
bir dövlət göstərmək çətindir ki,
müharibə şəraitində ola-ola, Nax-
çıvan kimi ikinci bir muxtar qu-
rum tapmaq çətindir ki, blokada
şəraitində yaşaya-yaşaya gəncli-
yin problemləri ilə bu qədər ya-
xından məşğul olsun”.
    Məhz bütün bu yüksək keyfiy-

yətlərə görə, onlayn səsvermədə

iştirak edən gənclər Naxçıvan şə-

hərinə daha çox səs veriblər və

bununla da qədimliyin və müasir-

liyin harmoniyasında yenidən qu-

rulan bu möhtəşəm şəhəri “Gənclər

paytaxtı” olmağa layiq ən ideal

məkan kimi dəyərləndirdiklərini

nümayiş etdiriblər.

- Rauf KƏNGƏRLİ

Naxçıvan şəhəri gənclər paytaxtıdır

 Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Dövlət  Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən “Ümum-
milli lider Heydər Əliyevin milliləşmə siyasəti,
Azərbaycançılıq ideologiyası və dövlət qul-
luqçuları qarşısında duran vəzifələr” mövzu-
sunda seminar keçirilib.

    Komissiya tərəfindən keçirilən sonuncu müsabiqədə
uğur qazanaraq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti or-
qanlarında, habelə məhkəmələrdə inzibati vəzifələrə
təyin olunan dövlət qulluqçuları seminarda iştirak
ediblər. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Ko-
missiya sədrinin müavini Ümid Qurbanov tədbiri
giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, ölkəmizdə müasir
dövlət qulluğu sisteminin formalaşması və inkişafı
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ulu öndər xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə ali ha-
kimiyyətə gəldikdən sonra ölkəmizdə ictimai-siyasi
sabitlik bərqərar edilib, dövlət idarəçiliyinin yeni
əsasları formalaşdırılıb və Azərbaycan davamlı
inkişaf yoluna qədəm qoyub. Dövlət idarəetmə sis-
teminin təkmilləşdirilməsi və demokratikləşdirilməsi
prosesinə başlanılıb, dövlət qulluğu sahəsində daha
geniş islahatlar həyata keçirilib. Bu siyasətin  ölkə-

mizdə, eləcə də Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında uğurla davam etdirilməsi nə-
ticəsində bütün sahələr kimi, dövlət qulluğu
sahəsinin də inkişafı üçün əlverişli imkanlar
yaranıb. Dövlət orqanları üçün müasir stan-
dartlara cavab verən yeni inzibati binaların
tikilməsi və maddi-texniki bazanın güc-
ləndirilməsi, dövlət qulluqçularının fəa-
liyyətinin yaxşılaşdırılması, onlara lazımi
iş şəraitinin yaradılması, işində fərqlənən
dövlət qulluqçularının təltif edilməsi muxtar
respublika rəhbərinin  diqqət və qayğısının
bariz nümunəsidir. 

    Hazırda muxtar respublikamızda vətəndaşların
dövlət qulluğuna müsabiqə və şəffaflıq əsasında
qəbulu üçün hər cür şərait yaradıldığını vurğulayan
Ümid Qurbanov çıxışında dövlət qulluqçularının üzə-
rinə düşən mühüm vəzifələrdən bəhs edib.
    Seminarda Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin  və Dövlət Qulluğu Mə-
sələləri üzrə Komissiyanın əməkdaşları çıxış edərək
dövlət qulluqçularına ulu öndər Heydər Əliyevin adı
ilə bağlı olan milliləşmə siyasəti, Azərbaycançılıq
ideologiyasının prioritet istiqamətləri və dövlət qul-
luqçularının üzərinə düşən vəzifələrdən danışıblar. 
    Çıxışlarda vurğulanıb ki, Azərbaycan xalqının
milli inkişaf yolunun və ideologiyasının formalaşdı-
rılması ümummilli liderin respublikamıza rəhbərliyi
dövrünə təsadüf edir. Görkəm li dövlət xadimi Azər-
baycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra milli-mənəvi
dəyərlərin, milli ruhun qorunması, milli kadrların
yetişdirilməsi, Azərbaycançılıq ideologiyasının sistem
halına salınması istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
    Keçirilən seminarda mövzu ilə bağlı slaydlar
nümayiş olunub. 
    Sonda seminar iştirakçılarını maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiyanın mətbuat xidməti

    1926-cı ildən başlayaraq hər il keçirilən Avropanın ən iri sərgisində bu
il 70-ə yaxın ölkənin şirkətləri iştirak edib.
    “Beynəlxalq Yaşıl Həftə – 2018” sərgisi kənd təsərrüfatı müəssisələrinin
öz məhsullarını nümayiş etdirmək üçün ənənəvi bir forum olduğundan
Azərbaycanın hər il bu sərgidə iştirak etməsi və geniş çeşiddə məhsullarını
nümayiş etdirməsi artıq ənənəyə çevrilib. 
     Azərbaycan pavilyonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasına ayrılmış guşədə
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin məhsulları nümayiş etdirilib.
    Kənd təsərrüfatı və yeyinti məhsullarının nümayişi, satışı, müəssisələrin
imicinin formalaşdırılması, brendlərinin reklamı və eyni zamanda iştirak
edən müəssisələrin kooperasiya əlaqələrinin genişləndirilməsi, yeni tə-
rəfdaşların tapılması məqsədilə təşkil olunmuş “Beynəlxalq Yaşıl Həftə –
2018” sərgisinə muxtar respublikanın 8 istehsalçı şirkətinin 10 növdə,
39 çeşiddə məhsulu çıxarılıb. 
    Qeyd edək ki, ilk günlərdən Naxçıvan məhsulları sərgi iştirakçılarında
böyük maraq doğurub. “Beynəlxalq Yaşıl Həftə – 2018”də “Gəmiqaya
Mineral Sular” MMC-nin və Babək “Sirab” ASC-nin mineral suları, “Gə-
miqaya Qida Məhsulları Sənaye Kompleksi” MMC-nin şərabı, meyvə
suları, halvası, “Şərur-3” MMC-nin spirtli içkiləri və likörü, “Ləzzət
Biskvit və Şokolad Fabriki” MMC-nin lokumu, “Naxçıvan Duz İstehsalı”
MMC-nin duzu, “F.H Oğulları” MMC-nin mürəbbə və cemləri, “Naxçıvan
Məhsulları” MMC-nin müasir şəkildə qablaşdırılan meyvə quruları, kom-
potları, alma sirkəsi nümayiş olunub.
    Yanvarın 29-na qədər davam etmiş sərgi çərçivəsində iştirakçılara
Naxçıvan haqqında müxtəlif çap məhsulları və kataloqlar, şirkətlərə aid
təbliğat materialları paylanılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvan  məhsulları dünyanın ən 
nüfuzlu beynəlxalq sərgisində

    Yanvarın 18-də Almaniya Federativ Respublikasının Berlin şəhərində
kənd təsərrüfatı, bağçılıq və ərzaq sahələrində dünyanın ən mötəbər
beynəlxalq sərgilərindən biri olan və illik əsasda təşkil edilən “Beynəlxalq
Yaşıl Həftə – 2018”  sərgisi keçirilib. 

“Ümummilli lider Heydər Əliyevin milliləşmə siyasəti, Azərbaycançılıq ideologiyası
və dövlət qulluqçuları qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda seminar keçirilib
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    Yaradıldığı dövrdən bu günədək
keçən müddət ərzində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sahibkar-
lığın, xüsusilə kiçik və orta sahibkar -
lığın inkişafı, əhalinin işgüzarlıq
fəaliyyətinin artırılması, dünya ölkə -
lərinin qabaqcıl təcrübəsinin Nax-
çıvana gətirilməsi, muxtar respub-
likada müasir texnologiyaların tət-
biqinə əsaslanan istehsal, emal və
infrastruktur sahələrinin yaradılması
məqsədilə güzəştli kredit dəstəyi
göstərən Sahibkarlığa Kömək Fondu
bu baxımdan çox əhəmiyyətli in-
vestisiya mənbəyidir. 
     İnvestisiya stabil inkişafın mühüm
göstəricisidir. Eyni zamanda inves-
tisiyalar istehsal resurslarının artırıl-
masını və nəticə etibarilə, iqtisadi
yüksəliş tempini təmin edir. Başqa
sözlə, sabaha qoyulan kapital kimi
investisiyaların köməyi ilə milli sər-
vətimiz artırılır. İqtisadiyyatın istehsal
və qeyri-istehsal sferalarına uzun-
müddətli kapital qoyuluşları proses-

lərini özündə əks etdirən investisiya,
mahiyyət etibarilə, insan kapitalının
formalaşmasına yönəldilir. Çünki bə-
zən investisiyalara, sadəcə, istehsalın
genişlənməsi və modernləşdirilməsi,
yaxud istehsal infrastrukturunun ya-
radılması mənbəyi kimi baxırıq. Eyni
zamanda uğurlu investisiya siyasətinin
nəticəsi kimi cəmiyyətin ən mühüm
mədəni inkişaf göstəriciləri arasında
möhkəm yer tutan sosial infrastruktur,
elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, tu-
rizm, idman kimi sahələrdə canlan-

manı, kadr hazırlığı, demoqrafik ar-
tımda müsbət meyilləri və ekoloji
təhlükəsizlikdə olan sabitliyi də gö-
rürük. Odur ki, cəmiyyətin iqtisadi-
mədəni inkişafının bütün sahələrində
həmişə öz əhəmiyyətini göstərən
dövlət investisiya siyasətinə mühüm
tənzimləyici və stimullaşdırıcı vasitə
kimi də baxmaq mümkündür. Sa-
hibkarlığa Kömək Fondu da həyata

keçirdiyi missiya ilə məhz bu məq-
sədlərə çatmağa xidmət edir. 
     Müasir Azərbaycanda regional in-
kişaf dövlətin iqtisadi inkişaf priori-
tetləri arasında mühüm yer tutur.
2003-cü ildən başlayaraq, istər ölkə
səviyyəsində, istərsə də muxtar res-
publikamızda regional inkişaf üzrə
qəbul olunmuş dövlət proqramları,
müxtəlif sahələrin inkişafı üzrə konkret
nəticələr əldə etməyi nəzərdə tutan
dövlət əhəmiyyətli qərarlar qəbul olu-
nub. İcrası uğurla başa çatdırılan

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Regional İnkişaf Proqramı (2005-
2008-ci illər)”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 2009-2013-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro -
qramı” və icrası davam etdirilən
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nda, həm-

çinin digər dövlət sənədlərində qarşıya
qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetiril-
məsində Sahibkarlığa Kömək Fon-
dunun verdiyi güzəştli kreditlərin bö-
yük rolu olub.
    Sahibkarlığa Kömək Fondu Nax-
çıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat
Nazirliyinin nəzdində 2000-ci ildə
yaradılıb. Həmin vaxtdan 2018-ci
il 1 yanvar tarixədək keçən dövr
ərzində fond vasitəsilə 1244 layi-
hənin maliyyələşdirilməsinə 136
milyon 182 min 282 manat həcmində
güzəştli kreditlər verilib. Reallaş-
dırılan layihələr arasında sənaye,
kənd təsərrüfatı və xidmət sahələri
üzrə ən müxtəlif profillər nəzərə
çarpır. Məsələn, təkcə sənaye sahəsi
üzrə baxdıqda ötən bir neçə il ərzində
muxtar respublikada silikon yor-
ğan-döşək və yataq, məsaməli beton,
alçıpan, əhəng və gips, plastik tara,
qızıl-gümüş zinət əşyaları, medal
və döş nişanları, qaynaq çubuğu is-
tehsalı sahələri, habelə işlənmiş tə-
kərlərin üzlənməsi, müasirtipli isti-

xana komplekslərinin, soyuducu an-
barların, 4-cü nəsil mobil rabitə şə-
bəkəsi sahələrinin yaradılması üçün
fond tərəfindən kreditlər verilib.
Muxtar respublikamızın brend məh-
sulu kimi tanınan Naxçıvan duzu
və NAZ Lifan avtomobilləri isteh-
salının stimullaşdırılması, yerli is-
tehlakçılar, eləcə də regiona gələn

turistlər tərəfindən həvəslə alınan
“Naxçıvan məhsulları”, “Prestij Nax-
çıvan Pivəsi”, “D-adlı qaymaq”
MMC-nin fəaliyyətinin genişləndi-
rilməsi məqsədilə fond tərəfindən
verilmiş kreditlər diqqəti cəlb edir.
Ümumilikdə, ötən 17 il ərzində fond
tərəfindən sənaye üzrə 238 layihə
üçün ayrılmış vəsaitlərin həcmi
81 milyon 178 min 742 manat olub. 
    Kənd təsərrüfatı muxtar respub-
likamızın iqtisadiyyatının əsas sektor -
larındandır. Məhz aqrar bölmənin
məhsulları hesabına Naxçıvanda ər-
zaq təhlükəsizliyi təmin olunub və
yüzlərlə emal müəssisəsi üçün eti-
barlı xammal bazası yaradılıb. Bura
həm də çox geniş məşğulluq sahə-
sidir. Qəbul edilən dövlət proqram-
larının icrası istiqamətində muxtar
respublikamızda əksər kənd təsər-
rüfatı məhsullarının istehsalı üzrə,
ümumilikdə, 968 layihə maliyyə-

ləşdirilib. Bunlardan taxılçılıq üzrə
124, hevandarlıq üzrə 248, kartof-
çuluq üzrə 269, üzümçülük üzrə 8,
arıçılıq üzrə 105, quşçuluq üzrə 84,
bağçılıq üzrə 65, balıqçılıq üzrə 14
və digər layihələrin reallaşdırılması
təmin edilib, daxili bazarın yüksək-
keyfiyyətli Naxçıvan məhsulları ilə
təchiz olunmasına şərait yaradılıb.
Bundan əlavə, fondun güzəştli kre-
ditləri ilə yaradılmış 9 heyvandarlıq
və 23 istixana kompleksləri və 11
soyuducu anbar iqlim şəraitindən
asılı olmayaraq, muxtar respubli-
kamızda hər cür ərzaq məhsullarına
olan tələbatın ödənilməsində mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Görülən bütün
işlərin nəticəsidir ki, bu gün Naxçı-
vanda etibarlı ərzaq təminatı yara-
dılıb, bu torpaqda yetişdirilə bilən
hər cür nemətlərin istehsalına baş-
lanılaraq, idxaldan asılılıq maksimum
dərəcədə azaldılıb. 
    Ötən ildə də Sahibkarlığa Kömək
Fondu muxtar respublika sahibkar-
larının uğurlu işinə dəstək olub.
Belə ki, bu dövrdə 25 layihə üçün
verilmiş 1 milyon 978 min manat
vəsaitdən real sektorda öz əhəmiy-
yəti ilə həmişə seçilən sahələr bəh-
rələnib. Nəticədə, yeni layihələr
real laşdırılıb, bir sıra layihələr dəs-
təklənib. Göstərilən sahələr arasında
həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə
yeni məzmun kəsb edən layihələr
olması diqqətçəkicidir. Həyata ke-
çirilən bu layihələrin seçimində on-
ların iqtisadi səmərəliliyi, blokadada
olan Naxçıvan üçün əhəmiyyəti,
daimi məşğulluğa təsiri və bazar
payı kimi göstəricilər əsas yer tutur.
Bütün bunlar da onu deməyə əsas
verir ki, Sahibkarlığa Kömək Fondu
ötən illərdə qazanılmış təcrübəni
uğurla davam etdirərək qarşıdakı
dövrdə də Naxçıvanın sürətli inkişafı
üçün etibarlı investisiya mənbəyi
rolunu oynayacaq. 

    Bu gün muxtar respublikamızda sa -
hibkarlığın inkişafı, əhalinin keyfiyyətli
kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təmin olun-
ması diqqətdə olan məsələlərdəndir. Yüksək
qayğı sahibkarlıqla məşğul olanların sayını
gündən-günə artırır. Belə insanlardan biri –
Şəmsi Əsgərov haqqında eşitmişdim. 
    Onun torpağa bağlı yaxşı taxılçı, zəh-
mətkeş insan, dolanışığını yalnız torpaqla
təmin edən ailə başçısı olduğunu bilirdim.
Onunla daha yaxından tanış olmaq üçün
Şahbuz rayonunun Badamlı kəndinə yol-
landım. Kəndə çatdım, Şəmsini xəbər aldım.
Dedilər ki, kənddə deyil, Cəhriyə dəyirmana
gedib. Gözlədim, gəldi. Elə söhbətimizə də-
yirmandan başladıq. Şəmsi dedi ki, ildə bir
neçə dəfə dəyirmana taxıl aparır, evinin çö-
rəyini zəhmətinin bəhrəsi ilə təmin edir. 
    ...Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkə -
mizdə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı
ilə torpaqların sahiblərinə verilməsi bütün
kənd adamlarının həyatında dönüş yaratdı.
O zaman gənc olan Şəmsi atasının “Torpaq
adamı ac qoymaz” tövsiyəsindən nəticə çıxarır
və həmin vaxtdan torpağı özünə iş yeri seçir.
Əvvəllər pay torpaqlarını əkib-becərməkdə
atasına kömək edir, əsgəri xidmətdən sonra
seçiminə sadiqliyini nümayiş etdirərək çörəyini
torpaqdan çıxarmağa başlayır. Özünə fərdi
təsərrüfat yaradır, mal-heyvan, arı, toyuq-
cücə saxlayır. Həyətində tərəvəz məhsulları,
pay torpağında isə buğda və arpa əkməklə
ailəsinin dolanışığını təmin edir, toyuq-
cücənin dənini, inəyin kəpəyini özü istehsal
edir. Beləliklə, Şəmsinin fərdi təsərrüfatı ildən-
ilə genişlənir. “Mən torpaqdan bir dəqiqə də

kənar qala bilmərəm. Mənə nə veribsə, torpaq
verib”, – deyə fikirləşən Şəmsi ona təmasını
daha da artırmaq üçün 2013-cü ildə güzəştli
şərtlərlə uzunmüddətli kredit götürüb 2 traktor,
2 kotan, 1 presvuran, 1 toxum səpən, 1 gübrə -
səpən texnika alır, həm kənddə taxıl əkən
insanların texnika sarıdan ehtiyaclarını ödəyir,
həm də əkin sahələrini genişləndirməklə əsl
taxılçıya çevrilir. Şəmsi həm də çətinliklərə
sinə gərən, ağır işdən qorxmayan  bir insandır.
O, çoxlarının əkməyə ehtiyat etdiyi dəmyə
sahələrdə taxıl əkir. Zəhmətə boyun əyən ta-
xılçı ötən il 40 hektar dəmyə sahədə taxıl
əkib, 30 tondan çox məhsul istehsal edib.
Məhsulunun 9-10 tonunu toxum üçün ayırıb.
Bu ilin məhsulu üçün ötən ilin payızında 35
hektar sahədə əkin keçirib, 7-8 hektarda isə
yazlıq əkin keçirməyi nəzərdə tutub. Fərdi
təsərrüfatından gələn gəlir və taxılın müəyyən
qədər satışı hesabına 2017-ci ilə olan kredit
borcunu ödəyib. Daha çox və keyfiyyətli
məhsul əldə etmək üçün 1 şırımaçan və
1 dərmanvuran texnika alıb. 
     Şəmsi ilə söhbətim zamanı belə bir qənaətə
gəldim və fikrimi ona da bildirdim: “Belə
çıxır ki, siz mağazadan çox az sayda ərzaq
məhsulu alırsınız”. Etiraf etdi ki, bəli. Çünki
o, fərdi təsərrüfatında hazırda 6 inək, 40-dək
qoyun və keçi, 50-60 toyuq saxlayır. Ötən il
3 ton kartof istehsal edib. Digər tərəvəz məh-
sullarını da əkməklə ailəsinin tələbatını ödəyir.
Həyətində 50 badam ağacı var ki, son möv-
sümdə onlardan 200 kiloqram məhsul götürüb.
Ağ, qara, qırmızı kişmişi üzüm sortlarından
ibarət 15 cərgə üzümü var. Bazara vaxtaşırı
keçi pendiri, qatıq, toyuq, yumurta, kartof,

badam çıxarır.  Bəs bu qədər işi necə çatdı-
rırsınız? – deyə soruşanda, o, həyat yoldaşının
adını çəkdi. Bu işləri onunla birlikdə gördü-
yünü, həqiqətən, çox zəhmət çəkdiklərini
qeyd etdi. Taxıl əkinini isə Şəmsi qardaşı
oğlu Nuranla birlikdə həyata keçirir. İki il
bundan əvvələ qədər təsərrüfatçı böyük qardaşı
Gülağa ilə birlikdə ata ocağında yaşayırmış.
O vaxt fərdi təsərrüfatında 15 inək saxlayırmış.
Onlardan bir neçəsini satıb özünə kənddə ev
alıb. Soruşanda ki, bəs ata-babadan ata oca-
ğında kiçik oğul qalar, sən niyə ayrıldın?
Cavab verdi ki, qardaşım bizim böyüyümüzdür,
ata ocağına da elə onun böyüklük etməsini
istədim. Şəmsi ata evində yaşadığı vaxt öz
övladları kiçik olduqları üçün qardaşının
oğluna təsərrüfat işlərini sevdirməyi bacarıb,
ona da torpağa bağlılıq aşılayıb. 
    Şəmsi ilə yaxından tanışlıqdan sonra onu
həm zəhmətkeş, torpağı canı qədər sevən
bir əmək adamı, həm də səmimi, qürurlu,
alicənab bir insan kimi tanıdım. Torpağa,
ailəsinə, yaxınlarına da qayğı bəsləyən Şəm-
sinin bir qızı, bir oğlu var. Kənddəki orta
məktəbdə təhsil alırlar. O, övladlarına da
torpağı sevdirir, lakin təhsil almalarına daha
ciddi yanaşır.
    Şəmsi dövlət qayğısından çox razılıq edə-
rək deyir ki, torpaqlarımızın sahibiyik, uzun-
müddətli kredit götürürük, əkinə görə hər
hektar üçün 50, biçin üçün isə hər hektara
40 manat alırıq, əkinçiyə məhsuldarlığın
yüksək olması üçün gübrə verilir, məhsulu-
muzu bazara çıxara bilirik, bizə daha nə la-
zımdır ki? Dövlət qayğısını dəyərləndirmək
və torpağa qırılmaz tellərlə bağlanmaq. Tor-
pağa tər verənə o, bar-bərəkət verər.

- Mətanət MƏMMƏDOVA

    “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnvestisiya
Proqramı” layihəsi çərçivəsində ötən il muxtar
respublikanın şəhər və rayonlarında bir sıra
işlər görülüb. Belə ki, Naxçıvan şəhərindəki
çirkab sutəmizləyici qurğuda quraşdırma işləri
başa çatdırılıb. 
    Bu layihə əsasında muxtar respublikanın ra-
yonlarında da müxtəlif tədbirlər görülüb. Babək
rayonunun Şıxmahmud kəndində müxtəlif dia-
metrli borularla 34,51 kilometr kanalizasiya xətti,
37,27 kilometr içməli su xətti çəkilib. Görülən
işlər nəticəsində  4230 sakin içməli su və kanali-
zasiya ilə təmin olunub. 
    Şərur rayonunda da bu istiqamətdə tədbirlər
davam etdirilib. Belə ki,  tutumu 7500 kubmetr
olan 1 ədəd və hər birinin tutumu 10 min kubmetr
olan 2 su anbarı izolyasiya olunub, ətrafı doldurulub
və siyirtmə quyuları quraşdırılıb. Müxtəlif diametrli
borularla 26,6 kilometr kanalizasiya xətti çəkilib,
1500 ev kanalizasiya şəbəkəsinə qoşulub. Bununla
da Şərur rayon mərkəzi və ətraf kəndlərinin
içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması çərçivəsində həyata keçirilən
layihənin  birinci mərhələsi başa çatıb. 
    Şahbuz rayonunda Şahbuz şəhər çirkab su -
təmizləyici qurğunun ətrafında 220 metr istinad
divarı tikilib, hovuz ətrafında 180 metr drenaj
xətti çəkilib, hovuzların dəmir-beton işləri başa
çatdırılıb. Ordubad rayonunda isə su anbarları
izolyasiya olunub, ətrafı doldurulub, siyirtmə qu-
yuları və nasos binası tikilib. 18 ədəd subartezian
quyusu qazılıb.
    Analoji tədbirlər muxtar respublikanın digər
rayonlarında da həyata keçirilib.

    Milli sərvətimizin artırılmasında iqtisadiyyatın bütün sahələrinə
yatırılan investisiyaların mühüm əhəmiyyəti vardır. Ötən ilin yekunlarına
əsasən ölkəmizin iqtisadi regionları arasında investisiya reytinqinə
görə Naxçıvan Muxtar Respublikası birinci olmuşdur. Bu, muxtar
respublika iqtisadiyyatında müxtəlif sahələrin inkişaf etdirilməsi üçün
sərf edilən investisiyaların rolunu bir daha təsdiq edir. Belə ki, bazar
iqtisadiyyatındakı qlobal rəqabət mühitində davamlı iqtisadi artım və
sabit dinamikalı inkişaf nə qədər arzuediləndirsə, bunun təmin olunması
üçün investisiya mənbələrinin də mövcudluğu bir o qədər zəruridir. 

    Bazar iqtisadiyyatı sərt qanunlar əsasında işləyən sistemdir. Ancaq
tarixən də sübut olunduğu kimi, dövlət və özəl sektor əlaqələrinin də-
rinləşməsi ilə burada da cəmiyyətin ümumi mənafeləri naminə arzu -
edilən nəticələr əldə etmək mümkündür. Muxtar respublikamızda
özəl bölməyə göstərilən dövlət dəstəyinin nəticəsidir ki, bu gün Nax-
çıvanda 372 növdə məhsul istehsal olunur, 344 növdə məhsula olan
tələbat tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir. Yüksək texnologiyalar
əsasında yaradılmış maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma,
mebel, yüngül sənaye, qida və kənd təsərrüfatı təyinatlı çoxsaylı
digər istehsal və xidmət sahələri daxili bazarın qorunması, xaricə
valyuta axınının qarşısının alınması və əhalinin səmərəli məşğulluğunun
təmin olunmasında öz sözünü deyir. 

- Əli CABBAROV
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     Eynəli bəy Sultanov publisistik fəaliyyətə 1887-ci
ildən başlamışdır. Görkəmli publisist “Tərcüman”,
“Yeni fikir”, “Yeni yol”, “Kaspi”, “Kavkaz”, “No-
voye obozreniye”, “Zakavkazye”, “Zakavkazskaya
reç”, “İşıq yol” və digər qəzetlərdə məqalələr dərc
etdirmişdir. Məktub janrında qələmə alınmış mə-
qalələrin əksəriyyəti müəllifin Vətən, xalq, yurd,
millət sevgisindən doğan fikirləri ilə zəngindir.
Böyük vətənpərvərlik duyğuları ilə yazılmış bu
məqalələrdə xalqın geriliyi, hüquqsuzluğu, qadınların
kölə vəziyyətinə salınması, maarif, mədəniyyət cə-
hətdən gerilik və bütün bunların nüvəsində dayanan
ictimai səbəblər göstərilmiş və kəskin şəkildə
tənqid olunmuşdur.
    Eynəli bəyin bir publisist kimi tanınmasında
Tiflisdə nəşr edilən “Zakavkazye” və “Zakavkazskaya
reç” qəzetlərinin böyük rolu olmuşdur. O, müxtəlif
illərdə bu qəzetlərin müsəlman şöbəsinə rəhbərlik
etmiş, görkəmli alim, akademik İsa Həbibbəylinin
də dediyi kimi, “rusdilli mətbuatda Azərbaycan ru-
hunun, “Molla Nəsrəddin” jurnalının ideyalarının
böyük carçısı” kimi çıxış etmişdir.
    Böyük vətənpərvərlik ruhunda yazılmış bu
publisistik əsərlərdə Naxçıvan mövzusu mühüm
yer tutur. “Naxçıvan məktubları” başlığı altında
dərc olunan həmin məqalələr təkcə o dövr Naxçıvan
mühitinin deyil, həm də bütövlükdə Azərbaycan
üçün səciyyəvi olan halların öyrənilməsi baxı-
mından olduqca dəyərlidir. Bu məqalələrdə köhnə
Naxçıvanda hökm sürən feodal-patriarxal müna-
sibətlərlə yanaşı, əsarət və cəhalətin gətirdiyi
bəlalar da kəskin tənqid olunur, elm və maarif
məsələləri təbliğ edilir. Tanınmış publisistin “Nax-
çıvan məktubları” silsiləsinə daxil olan məqalələri
akademik İsa Həbibbəylinin tədqiqatında Eynəli
bəyin millət sevgisi, Vətən təəssübkeşliyindən
doğan narahatlıqları öz əksini tapıb. Bu vətənpərvər
ziyalının həmvətənlərinin acınacaqlı vəziyyətini
əks etdirən məna dolu sözlərini həyəcansız oxumaq
mümkün deyil. Onun 1912-ci ildə “Zakavkazye”
qəzetində nəşr etdirdiyi “Bizim müxbirlər” məqaləsi
bu cəhətdən maraq doğurur: “Naxçıvan... Yenə
mən Vətəndəyəm. Yeni gələn adamın qəlbinə
kədər və qüssə gətirən tanış, yeknəsəq, sevincsiz
mənzərələr: boşluq və issızlık, ətrafda lal səssizlik
hökm sürür, nə bir səs, nə bir hərəkət”. Məqalənin
davamında şəhərin ümumi mənzərəsi, yoxsulların
ağır vəziyyəti incə detallarla təsvir olunur. Bütün
bu mənzərələrin – köhnəliyin, geriliyin, yoxsul-
luğun, eləcə də kəndlilərin hüquqsuzluğunun sə-
bəbkarları kimi bunlara cavabdehlik daşıyan ali
hakimiyyət orqanlarını, Naxçıvanın mülkədarlarını,
xanlarını, bəylərini günahlandıran Eynəli bəy bu
vəziyyətin uzun sürməyəcəyini də diqqətə çatdırır:
“Ona görə də qoy çoxları düşünməsinlər ki, tatar
xalqı (Azərbaycan xalqı) özünün əsrlər boyu möv-
cud olan hüquqsuz vəziyyəti ilə barışıb və hətta
elə bil ki, onu bəyənir...” Bununla müəllif bu və-
ziyyətin uzun sürməyəcəyinə, xalqının, həmvə-
tənlərinin tezliklə öz hüquqlarını, haqlarını bərpa
edəcəyinə inanır, ara-sıra bədbinliyə qapılsa da,
ümidini itirmir: “Mən inanıram ki, sənin irəliyə
doğru hərəkətini ləngidən buxovlardan azad ola-
cağın gün o qədər də uzaqda deyildir. Ancaq mən
o günü görəcəyəmmi?”
    Eynəli bəyin 1910-cu ildə nəşr etdirdiyi digər
bir maraqlı məqaləsində isə müəllifin şəhər mü-
vəkkillərindən biri ilə söhbət zamanı müvəkkilin
onun suallarına Naxçıvandakı konkret vəziyyəti
atalar sözü və məsəlləri ilə cavablandırması maraq
doğurur. “Dəvədən soruşurlar ki, niyə boynun
əyridir? Dəvə gülümsəyərək cavab verir: Haram
düzdür ki?!”, “Xəstəliyimiz bir olsa idi, onu sa-
ğaltmaq möcüzə olmazdı ki!”, “Heç bir həcv də-
vənin nöqsanlarını düzəltmək iqtidarında deyil”
kimi atalar sözləri o dövr Naxçıvandakı vəziyyəti,
şəhər idarəçilərinin özbaşınalıqlarını, məsuliyyət-
sizliklərini, hətta öz nöqsanlarının mətbuatda
tənqid olunmasından belə çəkinməmələrini bütün
detalları ilə əks etdirmişdir. Bu, bir tərəfdən Eynəli
bəy Sultanovun jurnalist məharəti göstərərək
hüquqi məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq məqsədinin
nəticəsi idisə, digər tərəfdən onun xalq müdrikli-
yinə, folklora olan maraq və məhəbbətinin ifadəsi

idi. Təsadüfi deyildir ki, bu millətpərvər ziyalı
əsərlərinin başlıqlarını ən çox atalar sözləri və
məsəlləri ilə adlandıran bir yazıçı kimi tanınır.
Bununla bərabər, o həm də görkəmli folklorşünas
və folklor toplayıcısı olaraq da yaddaşlara həkk
olunmuşdur. 
    Başqa bir məqaləsində isə Eynəli bəy şəxsən
özünün müşahidə etdiyi bir hadisəni qələmə alaraq
kənddən şəhərə şikayətə gəlmiş bir kənd mollasının
çar məmuru tərəfindən şəxsiyyətinin necə alçaldıl-
dığını təsvir edir. Mollanın dilindən də deyildiyi
kimi: “...şikayətlərimə qulaq asmaq belə istəmədilər.
Qulaq asmamaqları bir yana, budur, heç evimə də
buraxmırlar, meydanı sulamağa məcbur etdilər”.
Düzgün və təmiz insan olduğuna şübhə etmədiyi
tanış mollanın söylədiyi sözlər Eynəli bəydə belə
bir narahatlıq və qayğı yaradır: “İnsan şəxsiyyəti
nə zamansa bizdə hörmətdə olacaqmı?”
    “Naxçıvan şəhərində kişi gimnaziyasının açıl-
ması haqqında” adlı məqalədə isə naxçıvanlıların
bu xəbəri necə şadlıqla qarşılamalarından, gim-
naziyanın tikilməsi üçün lazım olan vəsaitin tez
bir zamanda toplanmasından bəhs olunur: “...Heç
kim xeyirli maarif işinə gücü çatan töhfəni ver-
məkdən imtina etmirdi, hətta heç zaman ictimai
işlərdə iştirak etməyən qadınlar da ianə verirdilər.
...Şəhər özünüidarəçiliyi ilə birgə Naxçıvanın
bütün əhalisi progimnaziyanın açılacağına inanır
və əhali bu əminliyi ilə xoşbəxtdir...” Lakin mə-
qalənin davamından aydın olur ki, progimnaziyanın
açılması baş tutmur, səbəb kimi kifayət qədər
vəsaitin olmaması göstərilir. Eynəli bəyin bu xü-
susda yazdığı digər bir məqaləsindən isə anlaşılır
ki, komissiya üzvlərindən birinin Eynəli bəyə
təqdim etdiyi rəsmi sənədə əsasən progimnaziyanın
açılışı baş tutacaq: “...naxçıvanlı yurddaşlarım
sakit və rahat ola bilərlər: kişi progimnaziyasının
açılışı baş tutacaq və rəsmi kağızın tonuna əsasən
buna tam əmin olmaq olar”. Bütün bunlar belə
bir fikir formalaşdırır ki, Naxçıvanda yaşayan
əhalinin maarif sahəsində bu qədər fəal iştirak
etməsi, progimnaziyanın açılması xəbərini bu
qədər sevinclə qarşılaması məhz Eynəli bəy Sul-
tanov kimi fədakar xalq ziyalısının yorulmaz
fəaliyyətləri nəticəsində mümkün olmuşdur. Bütün
bu nailiyyətlər isə o dövr üçün atılan çox mühüm
addım, gələcək inkişaf və tərəqqiyə doğru ilkin
qığılcımlar idi.
    Eynəli bəyin Naxçıvan mövzusuna həsr etdiyi
məqalələrində ictimai-siyasi məsələlər bütün detalları
ilə əks etdirilir. O dövrdə Naxçıvanda hökm sürən
özbaşınalığa biganə qalmaması bu millətpərvər zi-
yalını böyük bir publisist kimi yetişdirdi. 
    Onun rusdilli mətbuatda çıxış etməsi də məhz
xalqının ağır vəziyyətini daha geniş kütlələrə çat-
dırmaq zərurəti ilə bağlı olmuşdur. Bu məqalələri
oxuyarkən müəllifin ara-sıra bədbinliyə qapıldığının
şahidi olsaq da, o, heç bir vaxt ümidini itirməmiş,
xalqının mütləq azad, xoşbəxt olacağına möhkəm
inam bəsləmişdir. 
    Doğrudur, o günü görmək Eynəli bəyə qismət
olmasa da, sonrakı nəsillər, bugünkü gənclik onun
arzu etdiyi azad və firavan ölkənin vətəndaşlarıdır.
Naxçıvanın bugünkü inkişafını, bütün sahələrdə
aparılan islahatları, elm və təhsilə yönəldilən
diqqət və qayğını, abadlıq, quruculuq işlərini mü-
şahidə etdikcə sevinməmək, qürurlanmamaq olmur.
Məhz bütün bu diqqət və qayğının nəticəsidir ki,
Naxçıvan ölkəmizin çox böyük sürətlə inkişaf
edən regionuna çevrilib. Gözəl yurdumuzun
 görkəmli yetirmələrindən olan ölməz publisist,
fədakar ziyalı Eynəli bəy Sultanovun bu sözləri
isə keçən əsrin əvvəllərindən gələn xalq müdrik-
liyinin gur səsi olmaqla yanaşı, öz vətənpərvər
əməlləri ilə Naxçıvanın bugünkü intibah tarixini
yazanların da tükənməz sevgisi kimi qulaqlarda
əks-səda verir: “Mən səni sevirəm, mənim xalqım!
Bütün məramımla, bütün qəlbimlə, bütün varlığımla
sevirəm! Səni bütün bəşəriyyəti sevdiyim kimi
sevirəm! Səni bütün insan ailəsinin bir üzvü kimi,
bütün yaxşı cəhətlərin və çatışmazlıqlarınla birlikdə
sevirəm!” 

Sahab ƏLİYEVA
AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşı

Doğma diyarın tarixi gerçəklikləri görkəmli 
publisistin yaradıcılığında

     XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında çox
mühüm rolu olan fədakar ziyalılardan biri Eynəli bəy Sultanovdur. Yazıçı,
publisist, ictimai xadim kimi geniş şöhrət qazanmış Eynəli bəy Sultanov
zəngin və çoxcəhətli fəaliyyəti ilə mənsub olduğu xalqın maariflənməsində,
milli şüurun formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Məhz bu kimi xid-
mətlərinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov “Eynəli bəy Sultanovun 150 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” 2016-cı il 15 fevral tarixli Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamdan
irəli gələn vəzifələrə uyğun olaraq görkəmli maarif xadiminin irsinin öyrənil -
məsinə yenidən qayıdış, bu istiqamətdə monoqrafiyaların yazılması, onun
publisistik irsinin tərcümə olunub oxuculara təqdim olunması, “Məqalələr”inin
“Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil edilməsi Eynəli bəy
Sultanov şəxsiyyəti və elmi-publisistik irsinin hərtərəfli öyrənilməsi və tədqiqi baxımından böyük
əhəmiyyətə malikdir. 

Mənəvi irsimiz

    Bəs bu qəbildən olan dərnəklərdə
fəaliyyət necə qurulub? Uşaqlar həmin
dərnəklərdən nələri özləri üçün ehtiva
edirlər? Bu və ya digər suallara cavab
tapmaq üçün muxtar respublika Ekoloji
Tərbiyə Mərkəzinə üz tutduq. İlk olaraq
“Təbiət və insan” dərnəyinin rəhbəri
Könül Qəhrəmanova ilə həmsöhbət ol-
duq. O dedi ki, təbiət qoynunda təşkil
olunan açıq məşğələlər ekoloji tədrisin
maraqlı və məzmunlu olmasına, şagird-
lərin biliklərə əyani surətdə yiyələnmə-
sinə xidmət edir. Hər ekskursiyadan
öncə iştirakçılara təhlükəsizlik və dav-
ranış qaydaları barədə məlumat verilir. 
    Dərnək üzvü Fərman Hətəmov burada
öyrəndikləri haqqında dedi:
    – Balaca vaxtlarımda həmyaşıdlarımla
təbiət qoynunda müxtəlif oyunlar oy-
nayardıq. Bəzən yenicə boy atmış ağac
budaqlarını, cücərən bitkiləri qoparıb
oynadardım. Çünki təbiətin nə qədər
dəyərli olduğu haqqında düşüncəm yox
idi. Bir çox hallarda böyüklərdən tənə
eşitsəm də, qulaqardına vururdum. İllər
keçdi, mən də digər həmyaşıdlarım kimi
böyüdüm, məktəbə daxil oldum. Burada
keçdiyimiz dərslərdə müəllimlərimiz
bizə təbiətə, ətraf aləmə necə münasibət
göstərməli olduğumuzu başa saldılar.
Sonra Ekoloji Tərbiyə Mərkəzinin mək-
təbimizdə təşkil etdiyi dərnəklərə qa-
tıldım. Mən bizi əhatə edən mühit ba-
rəsində çox şey öyrəndim, ekskursiyalar
vasitəsilə Naxçıvanın bir çox təbiət
mənzərələri ilə tanış oldum. Bu eks-
kursiyalarda dərnək rəhbərləri bizə təbiəti
qorumağın əhəmiyyətini aşıladılar. Hə-
min dərnəklərdə iştirak etməyim ilk
olaraq mənə təbiəti sevdirdi. İndi yaxşı
bilirəm ki, hər bir ağacı, hər bir çiçəyi
qorumaq lazımdır.
    Digər bir təbiətsevər gəncin də fi-
kirləri maraqlı oldu. Həmsöhbətim Ül-
viyyə Məmmədli onda təbiətə isti mü-
nasibətin valideynləri tərəfindən aşı-
landığını bildirdi: “Şəhərimiz dünyanın
müxtəlif guşələrindən gətirilən ağaclarla
bəzədilib. Həmin ağaclar arasında yerli
meyvə ağacları da boy göstərir. Ancaq
yaz-yay aylarında bəzən məktəblilər tə-
rəfindən barverən ağaclara ciddi ziyan
vurulur. Mən də bir məktəbliyəm. Ancaq
bəzi həmyaşıdlarımın etdikləri üçün
təəssüf hissi keçirirəm. Yaxşı başa dü-

şürəm ki, bizi yaşadan, sağ-
lamlığımızın keşiyində du-
ran məhz təbiətdir. Ona görə
təbiətin bizlərə bəxş etdiyi
əsrarəngiz gözəllikləri qo-
rumalı, onun məhvinə im-
kan verməməliyik”.

Mərkəzin dərnək üzv-
lərindən Həcər Bağırova
da düşüncələrini bizimlə
paylaşdı. O dedi ki, Nax-
çıvan təbiəti çox zəngindir.

Dərnək rəhbərləri ilə təbiət qoynuna
səyahətimiz maraqlı anlarla yadda
qalır. Ötən ilin yay günlərində vali-
deynlərimlə birlikdə Şahbuzun səfalı
bir məkanına getmişdim. Çay kənarında
insanların təbiətə biganə münasibətinin
şahidi oldum, daha doğrusu, bundan
zərər çəkdim. Orada bizdən öncə gələn
insanlar içdikləri meyvə şirəsinin şü-
şəsini daşa vurub qırmış, qırıqlar çayın
sahilinə səpələnmişdi. Təbii ki, belə
bir hadisə ağlıma gəlmədiyindən şüşə
qırıqları ayağıma batdı. İnsanların bu
cür hərəkətlərinə nə ad vermək olar?
Belə hallarla çox qarşılaşdığını deyən
dərnək rəhbərimiz bizimlə maariflən-
dirici söhbətlər edir, sağlam yaşayışı-
mızın təbiətdən asılı olduğunu başa
salır. Düşünürəm ki, hər birimiz bu
məsələdə həssaslıq göstərməli, yara-
dılan imkanlardan düzgün istifadə
 etməliyik.
    Nigar Quliyeva da dərnəklər vasi-
təsilə çox biliklərə sahib olub. Dedik-
lərindən belə qənaətə gəlmək olar ki,
o da təbiət vurğunudur: “Həyatı başa
düşəndən təbiətin sirli-soraqlı böyük
bir aləm olduğunu yəqin etmişəm. Tə-
biət öz ahəngi, öz nizamı ilə məni hey-
ran edir. Bəzən saatlarla əyləşib bu ni-
zamın sirləri barədə düşünməkdən yo-
rulmuram. Təbiət elmləri ilə məşğul
olan alimlərlə də maraqlanır, etdikləri
yeniliklər barədə kitablar oxuyuram.
Bu mənada, Azərbaycan elminə böyük
töhfələr verən Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar
elm xadimi, professor Həsən Əliyevin
həyatı ilə maraqlanır, kitablarını oxuyur,
özüm üçün nəticə çıxarmağa çalışıram.
Elə dərnəklərimizdə də görkəmli alim
haqqında çox məlumat öyrənmişəm.
Gələcəkdə mən də ömrümü təbiətə
həsr eləyib onun gözəlliklərini, yara-
dılanları düşüncəli surətdə dərk etmək
istəyirəm. Bu sahədə ilkin biliklərə
məşğələlər zamanı sahiblənmişəm. An-
caq qarşıda hələ öyrənməli çox mə-
qamlar var”.
    Təbiətsevərlərlə etdiyimiz söhbətlər
belə deməyə əsas verir ki, bu günün
uşaq və yeniyetmələri təbiəti çox sevir.
Bu da gələcək nəslin sağlam böyüyə-
cəyinə ümid verir.

- Nail ƏSGƏROV

Təbiətə sevgi sağlam həyatın bünövrəsidir

Məktəbdənkənar təhsil müəssisələrimiz

Doğma diyarımızın füsunkar təbiətini yaşatmaq istiqamətində görülən təd-
birlərdə yeniyetmə və gənclər xüsusi fəallıqları ilə seçilirlər. Bu da təsadüfi
deyildir. Çünki bu gün onlara məktəbdə oxuduğu müddətdə təbiətə məhəbbət,
ona qayğıkeşliklə yanaşma hissləri aşılanır. Bu baxımdan ekoloji tərbiyə isti-
qamətində fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar müəssisələrin rolu böyükdür. 

     Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və
Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq
şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Elxan Məmmədovun Rusiya
Federasiyasının paytaxtı Moskvada nü-
fuzlu “İrs-Наследие-Heritage” jurnalında
məqaləsi nəşr olunub. 
    “Azərbaycan qaynaqları erməni folk-
lorunda” adlanan məqalədə tədqiqat-
çı-alim ermənilərin tarixboyu Azərbay-
can-türk folklorundan istifadə edərək
özləri üçün “erməni folkloru” yarat-
malarını diqqətə çatdırıb. Məqalədə bu
faktların XIX əsrin sonu, XX əsrin əv-
vəllərində yaşamış erməni yazıçı və
tədqiqatçılarından Nalbandyan,  Abov-
yan, Antonyan, Hakopyan, Miansaryats
və digər erməni müəlliflərinin etirafları
ilə təsdiqini tapması, xüsusilə diqqəti
cəlb edir. Belə ki, milli-mənəvi irsimizə,
tariximizə sahib çıxmaq istəyən saxtakar
ermənilərin Azərbaycan türklərinin folk-
lorundan dastanlar, bayatılar, aşıq ha-

vaları “yaratmaları” elmi sübutlarla or-
taya qoyulub. 
    Elxan Məmmədov tədqiqatında söz
yaradıcılığı baxımından kasıb olan bir
xalqın qonşu xalqların mənəvi mədə-
niyyətindən istifadə və sonrakı dövrlərdə
bu istifadənin mənimsəmə həddinə çat-
dığını tutarlı faktlarla, elmi sitatlarla
şərh edib.
    Məqalə Azərbaycan torpaqlarına, o
cümlədən Naxçıvana qarşı əsassız id-
dialar irəli sürən mənfur ermənilərin iç
üzlərinin ifşa olunması və rusdilli oxu-
culara təqdim edilməsi baxımından mü-
hüm elmi-siyasi əhəmiyyət kəsb edir.  

Xəbərlər şöbəsi

Həmyerlimizin məqaləsi Rusiyada nəşr olunub



İtmişdir
“RAİ KLUB” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti-

nin ( VÖEN-0200534781) bütün qeydiyyat sənədləri
itdiyindən etibarsız sayılır. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər Kabineti yanında Yetkinlik
Yaşına Çatmayanların İşləri və Hü-
quqlarının Müdafiəsi üzrə Komis-
siyanın iclası keçirilib. İclasda ko-
missiya sədrinin müavini Ramilə
Seyidova Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında 2017-ci il ərzində uşaq
hüquqlarının təmin edilməsi vəziy-
yətinə dair hesabatla çıxış edib.  
    Bildirilib ki, hesabat ili ərzində
9 uşaq qəyyumluq və himayəyə ve-
rilib. Himayə və qəyyumluğa verilən
uşaqların evlərində monitorinqlər

təşkil olunub, yaşayış şəraitləri öy-
rənilib, zəruri ehtiyacları üçün lazımi
köməklik göstərilib. Bundan əlavə,
bayram günlərində və tədbirlərdə
valideynini itirmiş və valideyn hi-
mayəsindən məhrum olmuş, şəhid
övladına, qaçqın və məcburi köçkün,
sağlamlıq imkanı məhdud, eləcə də
aztəminatlı ailələrdən olan 499 uşağa
hədiyyə və sovqatlar verilib, 15
sentyabr – Bilik Günü ilə əlaqədar
xüsusi kateqoriyadan olan 414 uşaq

məktəbli paltarı, dərs ləvazimatları
və qış geyimi ilə təmin olunub.
     Uşaqlar arasında birincilik, turnir,
yoldaşlıq görüşü, çempionat, idman
yarışı, festival, spartakiada, yürüş
keçirilib. Keçirilən idman oyunlarında
4980-dən artıq uşaq iştirak edib.
Həmçinin 105 uşaq idman üzrə ke-
çirilən açıq dərsin, 640 uşaq isə in-
tellektual oyunların iştirakçısı olub.
    Qeyd olunub ki, yetkinlik yaşına
çatmayanlarla bağlı müxtəlif istiqa-

mətlərdə, o cümlədən yeniyetmələrin
zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırılması,
hüquqlarının və qanuni mənafelərinin
qorunması, maarifləndirmə və təbliğat
işinin aparılması məqsədilə 1397
reyd yoxlaması keçirilib, 921 dəfə
müxtəlif mövzularda görüşlər təşkil
edilib, ötən il ərzində 6755 uşaq
haqqında fərdi məlumatlar elektron
məlumat bankına daxil edilib.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin 
mətbuat xidməti

Komissiyanın iclası keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahmat Federasiyasının 2017-ci
ilin yekunları və qarşıda duran
vəzifələrlə bağlı iclası keçirilib.
     İclası giriş sözü ilə açan fede-
rasiyanın sədri Vüqar Səfərov bil-
dirib ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı
nəticəsində muxtar respublikamızda
bütün sahələrlə yanaşı, şahmatın
inkişafı da təmin edilib, onun maddi -
texniki bazası möhkəmləndirilib.
Federasiyanın üzvləri yaradılan bu
şərait dən səmərəli istifadə edərək
2017-ci ildə şahmatın kütləviliyinin
təmin olunması, bu sahədə yüksək
peşəkarlıq səviyyəsinə malik mü-
təxəssislərin formalaşdırılması is-
tiqamətində tədbirlər görüb, şah-
matçıların ölkədaxili və beynəlxalq
yarışlarda iştirakları təmin edilib. 
     Naxçıvan Şahmat Mərkəzində
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 94 illiyinə həsr
olunmuş beynəlxalq şahmat festi-
valı,  muxtar respublika, şəhər və
rayon mərkəzlərində komanda və
şəxsi birinciliklər, eləcə də seçmə
yarışları keçirilib.
    Federasiyanın sədri qeyd edib
ki, 2017-ci il 14 yanvar tarixdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı

ilə şahmatçımız
Pərviz Qasımovun
adı Gənc istedad-
ların “Qızıl kita-
bı”na salınıb, o, ay-
lıq təqaüdə layiq
görülüb. Həmçinin
Toğrul Həsənzadə-
yə pul mükafatı ve-
rilib. Ümumiyyət-

lə, ötən il ərzində muxtar respub-
likamızda 4 dəfə Naxçıvan Muxtar
Respublika birinciliyi, 5 dəfə
FİDE-də qeydiyyata düşmüş bey-
nəlxalq reytinqli açıq birinciliklər
keçirilib, əlamətdar günlərdə müx-
təlif səviyyəli yarışlar təşkil olu-
nub, yarışların  qalib və mükafat-
çılarına diplom və hədiyyələr  ve-
rilib. Televiziya vasitəsilə həftəlik
şahmat dərsləri tədris olunub. He-
sabat dövründə Şahmat Federasi-
yasının 1 beynəlxalq qrossmeys-
teri, 2 beynəlxalq ustası, 3 FİDE
ustası olub. 
     Şərur Rayon Şahmat Məktəbinin
direktoru İbrahim Əsgərov  yara-
dılan şəraitə görə minnətdarlığını
bildirib və rayonda şahmatın küt-
ləviliyinin təmin olunması istiqa-
mətində görülən işlər barədə mə-
lumat verib.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının gənclər və idman naziri Azad
Cabbarov çıxışında qeyd edib ki,
nazirlik muxtar respublikada ya-
radılan bütün idman federasiyaları
ilə birgə fəaliyyət göstərir. Ötən
il nazirlik Şahmat Federasiyası
ilə birgə bir çox tədbirlər həyata
keçirib, bu idman növü üzrə uğurlu
nəticələr əldə edilib. Hər il ənənəvi
olaraq keçirilən və ümummilli
lider Heydər Əliyevin xatirəsinə

həsr edilmiş Beynəlxalq Şahmat
Festivalı ilin mühüm idman təd-
birlərindən biri olub. Sevindirici
haldır ki, muxtar respublikamızın
8 şahmatçısı da bu turnirin mü-
kafatçıları sırasında yer alıb. Ümu-
milikdə, ötən il ərzində şahmat
üzrə keçirilən beynəlxalq yarışlarda
federasiya idmançılarının çıxışını
qənaətbəxş hesab etmək olar. Bey-
nəlxalq və respublika miqyaslı
yarışlarda qazanılan nailiyyətlər
Naxçıvanda bu idman növünün
inkişafının əsas göstəricisidir.
    Azad Cabbarov vurğulayıb ki,
nazirlik və federasiyanın birgə
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən
biri şahmatın muxtar respublikada
tədrisini təşkil etməkdir. Bu məq-
sədlə Bakı şəhərindən dəvət edil-
miş mütəxəssislər vasitəsilə yerli
məşqçi-müəllim heyəti ilə semi-
narlar keçirib, onların metodik
vərdişləri təkmilləşdirilib. Məhz
görülən işlərin məntiqi nəticəsi
olaraq, artıq bu ilin ilk günlərində
Naxçıvan şahmatçısı Sadiq Məm-
mədov FİDE ustası dərəcəsinə la-
yiq görülüb.
     İclasa yekun vuran Şahmat Fe-
derasiyasının sədri Vüqar Səfərov
deyib ki, ötən il Naxçıvan Şahmat
Mərkəzində növbəti imtahanlar təşkil
olunub, imtahanda iştirak edən 297
nəfərdən 140-ı şahmat dərsini tədris
etmək üçün müvafiq sertifikatlar
alıb. Federasiyanın sədri yaradılan
şəraitdən düzgün istifadə edərək
2018-ci ildə də yeni şahmatçılar
nəslinin yetişdirilməsinə nail ola-
caqlarına, ölkə və beynəlxalq ya-
rışlarda muxtar respublikamızın
adını qaliblər  sırasına yazdıracaq-
larına əmin olduğunu bildirib.

İdman federasiyalarında ilin yekunları müzakirə edilib
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Hava və Ekstremal İdman Növləri
Federasiyasında ötən ilin yekun-
ları və 2018-ci ildə qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş yekun ic-
las keçirilib.
    Federasiyanın sədri Hafiz Ya-
qubov çıxış edərək bildirib ki, son
illər muxtar respublikanın şəhər
və rayonlarında olimpiya-idman kom-
plekslərinin, idman mərkəzlərinin, uşaq-
gənclər idman və şahmat məktəblərinin,
stadionların, süni örtüklü mini-futbol
meydançalarının, orta məktəblərdə id-
man zallarının və idman qurğularının
istifadəyə verilməsi gənc nəslin fiziki
sağlamlığının qorunması və bədən tər-
biyəsinin inkişafı baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu imkanlardan
istifadə edən gənclərimiz idman sahə-
sində uğurlar qazanır, muxtar respubli-
kanı Azərbaycan və dünya miqyasında
keçirilən idman yarışlarında və çem-
pionatlarda layiqincə təmsil edirlər.
    Federasiyanın sədri diqqətə çatdırıb
ki,   muxtar respublikada mövcud müasir
təhsil və idman infrastrukturu gənc
nəslin yaxşı təhsil almasına və müxtəlif
idman növləri ilə məşğul olmasına şərait
yaradır. Bütün idman növlərində olduğu
kimi, hava və ekstremal idman növlərinə
olan maraq da hər il artmaqdadır. Ötən
illərdə federasiya tərəfindən müxtəlif id-
man növləri üzrə yarışlar, idman tədbirləri
keçirilib. Muxtar respublika idman ya-
rışlarında uğur qazanan idmançılarımız
ölkə birinciliyində mübarizə aparıblar.
2017-ci ildə də federasiya tərəfindən id-
man tədbirləri davam etdirilib, 5 velosiped
yarışı, 11 yürüyüş və klublar daxili tə-
lim-məşqlər keçirilib. Ötən il  federasi-
yanın dağ idman növləri üzrə görüləcək
tədbirlər çərçivəsində süni divar qurul-
ması məqsədilə Azərbaycan Respublikası

Hava və Ekstremal İdman Növləri Fe-
derasiyası ilə birlikdə işlər aparılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gənclər və idman naziri Azad Cabbarov
qeyd edib ki, idmanın bu növünün
muxtar respublikada inkişafının təmin
edilməsi məqsədilə rayonlarda birinci-
liklər keçirilib. Həmçinin dağ və digər
ekstremal idman növləri üzrə təlim-
məşq proseslərinin təşkili və bu sahədə
maarifləndirici işlərin aparılması məq-
sədilə Bakı şəhərindən dəvət olunmuş
təlimçi-məşqçilər yerli məşqçi və id-
mançılara müvafiq proqram əsasında
təlimlər keçiblər.
    Azad Cabbarov vurğulayıb ki, na-
zirlik tərəfindən federasiya idmançıla-
rının asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
məsələsi də daim diqqətdə saxlanılıb.
İlboyu müxtəlif tarixi məkanlara eks-
kursiyalar təşkil edilib. İdmançı və
məşqçi heyətin Ağbulaq İstirahət Mər-
kəzində istirahətlərinin təmin olunması
da ötən il bu sahədə həyata keçirilən
tədbirlər sırasındadır.
    Hava və Ekstremal İdman Növləri
Federasiyasının sədr müavini Azər Məm-
mədov çıxışında ötən il federasiyanın
gördüyü işlər barədə hesabat verib. 
    İclasa yekun vuran Hafiz Yaqubov
deyib ki, federasiya 2018-ci ildə də
fəaliyyətində təlim-məşqlərin, yeni id-
man yarışlarının keçirilməsinə diqqəti
daha da artıracaq.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Naxçıvan şəhərindəki Gənclər
Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq
musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəblərinin şagirdləri arasında
“Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin
Paytaxtı – 2018” devizi altında ke-
çirilən “Lira” musiqili-intellektual
oyununun III mərhələsi başa çatıb. 
    Maraqlı və gərgin keçən musiqili -
intellektual oyunda musiqi mək-
təblərinin şagirdləri fəallıq göstə-
riblər. Onlar görkəmli Azərbaycan
və dünya bəstəkarlarının əsərlərini
dinləmə yolu ilə təyin edib, musi-
qinin ümumi-nəzəri məsələləri ilə
bağlı sualları cavablandırıblar. 
    Bütün suallar cavablandırıldıqdan
sonra ən yüksək bal toplamış ko-
mandalar mükafatlandırılıb. Naxçı-
van Şəhər S.Rəcəbov adına 3 nömrəli
Uşaq Musiqi Məktəbinin “Simayi-
Şəms” komandasına birinci, Şərur
Rayon Şəhriyar Kənd Uşaq Musiqi
Məktəbinin “Köçəri” komandasına
ikinci, Sədərək Rayon Uşaq Musiqi
Məktəbinin “Qala” komandasına
üçüncü dərəcəli diplom və Naxçıvan
Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi
və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin
“Xəmsə” komandasına isə həvəs-
ləndirici diplom təqdim edilib. 
    Qeyd edək ki, “Lira” musiqili-
intellektual oyununun dördüncü mər-
hələsi fevral ayında keçiriləcəkdir.

Əli RZAYEV

“Lira” musiqili-intellektual
oyununun III mərhələsi olub

İşaxtaran vətəndaşların nəzərinə!
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhali-

nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məş-
ğulluq Xidməti kənd xidmət mərkəzlərində mövcud
olan vakansiyaların kadrlarla təmin edilməsi üçün
Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində bərbər,
bərbər-manikürçü və dərzi peşələri üzrə kurslar təşkil
edir. Kurslarda tədrisin müddəti 3 aydır.

Tələbat aşağıdakı kimidir:

S/№ Kəndin adı
Vakant yer

Bərbər
Bərbər-

manikürçü Dərzi

Naxçıvan şəhəri üzrə

1. Qaraçuq 1 - -
2. Tumbul 1 2 1

Cəmi: 2 2 1

Şərur rayonu üzrə

1. Aşağı Yaycı - - 1

2. Axura - 1 -
3. Dəmirçi - 1 -

4. Maxta - 1 -
5. Cəlilkənd 1 2 -

6. Mahmudkənd - 1 -

7. Kürkənd 1 1 -

8. Qorçulu 1 1 -

9. Yengicə - 2 -

10. Çomaxtur - 2 -

11. Yuxarı Daşarx 1 1 -
12. Aşağı Daşarx - 1 -

13. Qarxun - 1 1

14. Muğancıq-Mehrab - 2 -
15. Sərxanlı - 1 -

Ordubad rayonu üzrə

1. Biləv - 1 -
2. Behrud - 1 -

3. Parağa 1 - -

4. Bist 1 1 -

5. Ələhi 1 1 -

6. Xurs - 1 -

7. Nürgüt 1 1 -

16. Yuxarı Aralıq 1 1 -

17. Püsyan 1 1 -

18. Danyeri 1 2 1

19. Xanlıqlar 1 1 -

20. Kürçülü - 1 -

21. Gümüşlü - 1 -

22. Oğlanqala 1 - -

23. Arbatan - - 1

24. Arpaçay 1 - 1

25. Çəmənli - - 1

26. Qarahəsənli - 1 1

Cəmi: 10 26 7
Babək rayonu üzrə

1. Güznüt - 1 -

2. Qoşadizə - 1 -

3. Badaşqan - 1 -

4. Yarımca - 1 -

5. Qahab 1 2 1

6. Kərimbəyli - 1 -
7. Şıxmahmud - 1 1

8. Didivar - 1 -

Cəmi: 1 9 2

Əqli və fiziki potensialları bərbər,
bərbər-manikürçü və dərzi peşələri
üzrə çalışmağa uyğun olan sağlam-
lıq imkanları məhdud şəxslər də mü-
raciət edə bilərlər.
Kursu müvəffəqiyyətlə bitirənlər

qeyd olunan vakansiyalar üzrə işlə
təmin olunacaqlar.

Peşə hazırlığı kursunda iştirak
etmək istəyənlər tələb olunan aşağı-
dakı sənədləri yaşadıqları ərazi üzrə
məşğulluq mərkəzlərinə təqdim edə
bilərlər:
1. Yaşayış yerindən arayış

2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti

3. Tibbi yoxlama haqqında arayış

Əlaqə telefonu: 545-32-33

Şahbuz rayonu üzrə

1. Sələsüz 1 1 -

2. Mərəlik - 1 -

3. Badamlı 1 - 1

4. Daylaqlı - 1 -

5. Kiçikoba 1 - -

6. Keçili - 1 -

7. Nursu 1 1 -
8. Ayrınc 1 - -

9. Qızıl Qışlaq - 1 -

10. Güney Qışlaq - 1 -

11. Kükü - 1 -

12. Kolanı 1 - 1
13. Biçənək 2 - 1

14. Ağbulaq - 1 -

15. Gömür 1 1 -

Cəmi: 9 10 3

Kəngərli rayonu üzrə

1. Qarabağlar 1 1 -

2. Çalxanqala - 1 1

3. Təzəkənd 1 - -

4. Xok 1 2 -

5. Qabıllı - 1 -

6. Şahtaxtı 1 1 1

7. Yeni Kərki 1 1 -

8. Yurdçu - 1 -

Cəmi: 5 8 2

8. Nəsirvaz 1 1 -

9. Çənnəb 1 1 -

10. Yuxarı Əylis 1 1 -

Cəmi: 7 9 -
Culfa rayonu üzrə

1. Gal 1 - -

2. Bənəniyar - 1 -

3. Saltaq 1 2 -

4. Teyvaz - 1 -

5. Ləkətağ - 1 -

6. Boyəhməd 1 - -

Cəmi: 3 5 -


