
    Naxçıvan Dövlət Universitetində
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi və “Mədəd Azərbaycan”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
birgə təşkilatçılığı ilə ali məktəblərdə
“Ümumi təhsil kurikulumunun əsas-
ları” mövzusuna həsr olunmuş təlim
kursuna start verilib. 

     Təlim kursunun açılış mərasimində
Naxçıvan Dövlət Universitetinin təd-
ris işləri üzrə prorektoru, dosent Surə
Seyid muxtar respublika rəhbərinin
qayğısı və dəstəyi ilə təşkil olunan
təlim kurslarının dövlət idarəçiliyi
sahəsində milli kadr potensialının
formalaşdırılması, yerli mütəxəssis
hazırlığı, beynəlxalq təcrübə müba-
diləsi baxımından əhəmiyyətli oldu-
ğunu qeyd edib. Prorektor bildirib
ki, regionun 3 ali təhsil müəssisəsi-
nin – Naxçıvan Dövlət Universiteti-
nin, Naxçıvan Özəl Universitetinin
və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
professor-müəllim heyətinin belə tə-
lim kurslarında iştirak etməsi onların
təhsildə müasir məsələlərlə bağlı pe-
şəkarlığının yüksəldilməsində mühüm
rol oynayır.

    Təlimçi, Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun Əlavə təhsilə xidmət
edən kabinetinin müdiri Xuraman
Nağızadə təlim kursu haqqında mə-
lumat verərək bildirib ki, milli kuri-
kulum ictimai-siyasi, mədəni və so-
sial həyatın qloballaşdığı və univer-
sallaşdığı, informasiya-kommunika-

siya texnologiyalarının rolunun art-
dığı, rəqabətin gücləndiyi müasir
dövrdə hər bir şəxsin müstəqil qə-
rarlar qəbul etməsi üçün onun zəruri
təhsil səviyyəsinə və bacarıqlara ma-
lik olmasına, cəmiyyətin inkişafının
əsas hərəkətverici qüvvəsi olan in-
sanın formalaşdırılmasına yönəlib.
Xuraman Nağızadə vurğulayıb ki,
“Ümumi təhsil kurikulumunun əsas-
ları” mövzusuna həsr olunmuş təli-
min keçilməsində əsas məqsəd ilkin
müəllim hazırlığı üçün mövcud “ku-
rikulumun əsasları” fənninin tədrisi
istiqamətində kadrların hazırlanma-
sından ibarətdir. 
    Qeyd edək ki, 24 günlük təlim
kursu başa çatdıqdan sonra iştirak-
çılara sertifikatlar təqdim olunacaq.

Mina QASIMOVA

“Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” 
mövzusunda təlim kursuna başlanılıb

     AMEA Naxçıvan Bölməsinin
Təbii Ehtiyatlar İnstitutu Y.Məm-
mədəliyevin Ordubad şəhərindəki
ev-muzeyində elmi konfrans keçirib.
Konfransı giriş sözü ilə AMEA Nax-
çıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İns-
titutunun direktoru, AMEA-nın müx-
bir üzvü Əliəddin Abbasov açıb. O
qeyd edib ki, Yusif Məmmədəliyev
nəinki Azərbaycanda, ümumilikdə,
keçmiş SSRİ-də kimya elmi sahə-
sində tanınmış məşhur alimlərdən
biri olub. Bildirilib ki, Məmməd -
əliyev Yusif Heydər oğlu Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ordubad
şəhərində anadan olub. O, 1926-cı
ildə Azərbaycan Ali Pedaqoji İnsti-
tutunu bitirib, 1942-ci ildə kimya
elmləri doktoru, professor elmi də-
rəcəsi və adı alıb, 1945-ci ildə Azər-
baycan SSR Elmlər Akademiyasının
həqiqi üzvü seçilib. Y.Məmmədəli-
yev 1947-1951 və 1958-1961-ci il-
lərdə Azərbaycan SSR EA-nın pre-
zidenti vəzifəsində çalışıb.
    Elmi konfransda institutun elmi
işlər üzrə direktor müavini, kimya
elmləri doktoru Bayram Rzayevin

“Y.Məmmədəliyevin uşaqlıq illəri”,
institutun əməkdaşlarından kimya
üzrə fəlsəfə doktorları Fizzə Məm-
mədovanın “Yusif Məmmədəli -
yevin həyatı və fəaliyyəti”, Qorx-
maz Hüseynovun “Yusif Məmməd -
əliyev – alkilləşmənin əsas tədqi-
qatçısı”, kimya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Günel Məmmədovanın “Yu-
sif Məmməd əliyevin neft kimya-
sında rolu”, kimya üzrə fəlsəfə
doktoru Aliyə Rzayevanın “Yusif
Məmmədəliyevin elmi yaradıcılı-
ğı”,  kiçik elmi işçi Turac Süley-
manovanın “Yusif Məmməd əliyev
və müasir gənclik” mövzularında
məruzələri dinlənilib. 
     Məruzələrdə vurğulanıb ki, Yusif
Məmmədəliyevin əsas elmi fəaliyyəti
neftin və neft qazlarının katalitik
emalı sahəsinin tədqiqindən ibarət
olub. Azərbaycanda neft kimyasının
əsasını qoymuş alim müxtəlif karbo -
hidrogenlərin katalizator iştirakı ilə
xlorlaşdırılma və bromlaşdırılmasının
yeni üsullarını təklif edib, neft qaz-
larını, xüsusilə metanı əvvəllər sta-
sionar katalizator üzərində, sonralar

isə qaynar təbəqədə xlorlaşdırmaqla
karbontetra-xlorid, metil-xlorid, me-
tilen-xlorid və sair qiymətli məhsullar
alınması yollarını göstərib.
    200-dən artıq elmi əsərin, o cüm-
lədən 6 monoqrafiyanın müəllifi
olmuş Y.Məmmədəliyevin yüksək -
ixtisaslı elmi kadrların hazırlanma-
sında böyük xidmətləri olub. Alim
ABŞ, İtaliya, Fransa, İngiltərə və
başqa ölkələrdə keçirilən qurultay,
konqres və simpoziumlarda respub-
likamızı uğurla  təmsil edib. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan
Astrofizika Rəsədxanası, Əlyaz-
malar Fondu, Sumqayıt Kimya
Elmi Mərkəzi və bu sahə ilə əlaqəli
digər müəssisələrin təşkili Y.Məm-
mədəliyevin adı ilə bağlıdır. Onun
yaratdığı Azərbaycan neft-kimya
məktəbi ölkəmizdən çox-çox uzaq-
larda da tanınır. 
    Sonra konfrans iştirakçılarını
maraqlandıran suallar cavablandı-
rılıb. Tədbir iştirakçıları Yusif Məm-
mədəliyevin ev-muzeyi ilə tanış
olublar. 

- Elnur KƏLBİZADƏ

“Kimya elminin Yusif Məmmədəliyev zirvəsi” 
adlı elmi konfrans keçirilib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 2014-cü il fevralın
12-də Abbasqulu ağa Bakıxanovun 220 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam
imzalamışdır. Sərəncama əsasən, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Tədbirlər Planı
təsdiq olunmuş, böyük mütəfəkkirin yubileyi
silsilə tədbirlərlə qeyd olunmuşdur.
    İyulun 2-də Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında
Abbasqulu ağa Bakıxanovun 220 illik yubiley
tədbiri keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Bakıxanovlar
nəslinin nümayəndəsi, böyük bəstəkar Tofiq
Bakıxanov və ailə üzvləri tədbirdə iştirak
etmişlər.
    Yubiley tədbirində Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək de-
mişdir ki, tarixi, ictimai, elmi və bədii fəa-
liyyəti ilə mənsub olduğu xalqın keçmişinə
yox, gələcəyinə xidmət göstərdiyini dəfələrlə
sübut edən Abbasqulu ağa Bakıxanov kimi
şəxsiyyətlərin yubileylərinin yüksək səviyyədə
qeyd olunması müstəqil ölkəmizdə və onun
Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmə və
yaradıcı şəxslərə verilən qiymətin ifadəsidir.
Ölkə Prezidentinin Abbasqulu ağa Bakıxan -
ovun 220 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında sərəncamında deyilir ki: “Ensiklopedik
biliyə və əhatəli dünyagörüşünə malik şəx-
siyyət kimi Abbasqulu ağa Bakıxanov elmin,
mədəniyyətin ən müxtəlif sahələrinə aid

zəngin bir irs yaratmışdır. Xalqın həyatında
əsaslı dəyişikliklərə yol açmış maarifçilik
ideyalarının bərqərar olmasında onun mü-
hüm xidmətləri vardır. Azərbaycanın tarixi
keçmişinin müasir dünya elmi səviyyəsində
yeni, sistemli tədqiqi mərhələsi Bakıxanovun
adı ilə sıx bağlıdır”.
    İsmayıl Hacıyev muxtar respublikanın
çoxsaylı elmi ictimaiyyəti, ziyalılar adından
xalqımızın tarixi şəxsiyyəti Abbasqulu ağa
Bakıxanovun 220 illik yubileyinin dövlət sə-
viyyəsində qeyd olunmasına görə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirmişdir.
    Qeyd olunmuşdur ki, Abbasqulu ağa
Bakıxanov 1794-cü il iyul ayının 3-də keç-
miş Bakı qəzasının Əmircan kəndində ana-
dan olmuş, təhsilə Bakıda başlamış, fars
və ərəb dillərini öyrənmişdi. Əlahiddə Qaf-
qaz Korpusunda hərbi qulluğu dövründə
Abbasqulu ağa Şərq dilləri üzrə tərcüməçi
təyin olunmuş və bu vəzifədə 25 il çalış-
mışdı. Fəaliyyətinin Tiflis dövründə Qafqaz
administrasiyasının tanınmış hərbi və siyasi
xadimləri, Tiflisə gələn Avropa səyyahları
və elm adamları ilə görüşlər, Qafqaz, Ön
Asiya və Avropa ölkələrinə səyahətlər bu
istedadlı şəxsiyyətin dünyagörüşünün for-
malaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Abbas qulu ağa Bakıxanov xidməti dövründə
İranla sərhədləri müəyyənləşdirmə komis-
siyasının işində, Qarabağ əyalətinin təsvi-
rində, Rusiyanın İran və Türkiyə ilə müna-
sibətlərində, həmçinin rus ordusu hissələrinin

Qafqaz dağlıları ilə diplomatik danışıqlarında
fəal iştirak etmişdi. Bu vəzifədə təcrübəli
zabit-tərcüməçi, Şərq dilləri və ədəbiyyatının
böyük bilicisi kimi şöhrət qazanan Abbas-
qulu ağa Bakıxanov rus ordusunun pol-
kovniki rütbəsinə qədər yüksəlmiş, Rusiya,
İran və Türkiyə dövlətlərinin orden və
medalları ilə təltif olunmuşdu.
    Çar Rusiyasının Azərbaycan türklərinin
soykökünü, dilini, mədəniyyətini, tarixini
saxtalaşdırmaq niyyətini ilk dəfə Abbasqulu
ağa Bakıxanov anlamış, ona görə də millətini
gözləyən böyük təhlükəni – milli mənşəyin,
dilin və mədəniyyətin assimilyasiya edil-
məsini görərək milli ruhlu tarix əsəri yazmağa
başlamışdır.
    İsmayıl Hacıyev bildirmişdir ki, Abbasqulu
ağa Bakıxanov ensiklopedik biliyə, geniş
dünyagörüşə malik olmaqla yanaşı, yurdunu,
xalqını, dilini sevən bir vətənpərvər idi. Bu
gün Abbasqulu ağa Bakıxanovu anarkən
onun hərbi hünərləri və siyasətçi uğurlarından
deyil, elmi və ədəbi fəaliyyətindən söz açılır.
Fəlsəfə, tarix, coğrafiya və başqa bir çox
elmləri dərindən bilən Abbasqulu ağa bu
elm sahələrinə aid dəyərli əsərlər yazmışdır.
O, orta əsrlərdən yeni dövrə, Asiyadan Qərbə,
ənənədən müasir mənada elmə keçidi hazır-
layan ilk böyük maarifçi ədib və alimdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar
Birliyinin sədri Asim Əliyev tədbirdə çıxış
edərək demişdir ki, Abbasqulu ağa Bakıxan -
ov yaradıcılığı ilə özünü bütün sahələrə
çox yaxşı bələd olan dahi bir şəxsiyyət kimi

göstərə bilmişdir. Onun “Riyazül-Qüds”,
“Qanuni-Qüdsi”, “Gülüstani-İrəm”, “Əsra-
rül-məlaküt”, “Təhzibül-əxlaq”, “Kəşfül-
qəraib”, “Eynül-mizan” və başqa əsərləri
dəyərli elmi ədəbiyyatlardır. Abbasqulu ağa
Bakıxanovun bədii əsərləri içərisində mən-
zum hekayələri, qəsidə, qəzəl, qitə, rübai,
məsnəvi formalarda yazılmış əsərləri, nəsi-
hətləri, “Mişkatül-ənvar” adlı poeması, “Mi-
ratül-cəmal” adlı avtobioqrafik şeirləri vardır.
Bakıxanov özündən əvvəl yaşamış klassik
Azərbaycan şairlərinin, eləcə də Şərq şair-
lərinin yaradıcılığına dərindən bələd olmuş,
onların yaradıcılığından bəhrələnmiş, klassik
şeir formalarından məharətlə istifadə etmişdir.
Anadan olmasının 220 illiyini qeyd etdiyimiz
Abbasqulu ağa Bakıxanov xalqımızın böyük
alimi, şairi, yazıçısı, tarixçisi, coğrafiyaşünası,
bir sözlə, ensiklopedik biliyə malik mütə-
fəkkir kimi Azərbaycan tarixində mühüm
yer tutan görkəmli tarixi şəxsiyyətlərimizdən
biridir.
    Tədbirin bədii hissəsində Abbasqulu ağa
Bakıxanovun “Nəsihətlər”, “Təhzibül-əxlaq”
və “Bəslər” əsərlərindən seçmələr bədii
qiraət olunmuş, Naxçıvan Dövlət Filarmo-
niyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin
müşayiəti ilə böyük mütəfəkkirin qəzəlləri
üstündə muğamlar oxunmuş, görkəmli bəs-
təkar Tofiq Bakıxanovun Abbasqulu ağa
Bakıxanovun əsərlərinə bəstələdiyi mahnıları
ifa olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda Abbasqulu ağa Bakıxanovun 220 illik 
yubileyi qeyd olunmuşdur
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    Ötən əsrin 70-ci illərindən baş-
layaraq ulu öndərin ölkəmizdə
sənaye müəssisələrinin yaradıl-
ması ilə bağlı atdığı qətiyyətli
addımlar nəticəsində Azərbaycan
aqrar bir əyalət regionundan in-
kişaf edən sənaye-aqrar regionuna
çevrilmişdir. Ancaq nəzərə alaq
ki, sovet ideologiyasının təsiri bu
sahənin də hərtərəfli inkişafına
mane olmuş, nəticədə, ölkəmizdə
sənayenin əsl inkişaf bumu müs-
təqilliyimizin bərpa edilməsindən
sonrakı dövrə təsadüf etmişdir.
Nəzərdən qaçırmaq olmaz ki,
müstəqil Azərbaycanda da səna-
yenin inkişafına nail olmaq asan
olmamışdır. Müstəqilliyimizin ilk
illərində ölkədə mövcud olan sə-
naye müəssisələri bazasının sə-
riştəsiz rəhbərlər tərəfindən da-
ğıdılması, müxtəlif profilli sənaye
avadanlıqlarının talan edilməsi,
ümumilikdə, milli sənayemizə
vurulan ən böyük zərbə idi. Mə-
sələnin digər tərəfi isə ondan
ibarət idi ki, sənaye müəssisələ-
rinin fəaliyyəti artıq müasir tə-
ləblərə cavab vermək gücündə
deyildi – istehsalatda müasir in-
frastrukturun tətbiq edilməsi qa-
çılmaz idi. Mövcud bazaların ye-
nilənməsi isə xeyli maliyyə vəsaiti
tələb edirdi. Məhz belə bir dövrdə
uzaqgörən siyasətçi, dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyev Azərbaycanın neft
sənayesindəki qazandığı böyük
təcrübəni və maliyyə vəsaitini
yerli istehsal müəssisələrinin ya-
radılmasına yönəltdi. Böyük
öndərin layiqli davamçısı, Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev isə son 11 illik
fəaliyyəti dövründə bu siyasi xətti
inkişaf etdirərək bu sahədə müsbət
nəticələrin əldə edilməsinə nail
oldu. Ölkə başçısının 2014-cü ili

Azərbaycanda “Sənaye ili” elan
etməsi isə bu sahənin inkişaf et-
dirilməsinin vacibliyini bir daha
ortaya qoydu.
    Heydər Əliyev ideyalarının
uğurla davam etdirildiyi Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da sə-
nayenin inkişafına ötən dövr ər-
zində bir çox çətinliklərin dəf
edilməsi hesabına nail olunmuş-
dur. Burada ən böyük maneə isə
muxtar respublikanın blokada və-
ziyyətində olmasıdır. Doğrudur,
müstəqilliyimizin ilk illərindən
fərqli olaraq, sadə vətəndaşlar
blokada vəziyyətini hiss etməsələr
də, fakt faktlığında qalır: müasir
dünyada istənilən bölgənin iqtisadi
və hərbi gücünü zəiflətmək üçün
blokada “ən yaxşı vasitə” sayılır.
“Blokada” və “inkişaf” terminləri
nə qədər bir-birinə zidd ifadələr
olsa da, ölkə başçısının bu regiona
olan diqqəti, muxtar respublika
rəhbərinin qətiyyətli addımları
artıq “Naxçıvan möcüzəsi”nin
hamı tərəfindən qəbul edilməsini

təmin etmişdir. Son 19 ilə yaxın
bir dövrdə regionun inkişafı üçün
qəbul edilən qərarlar, atılan uğurlu
addımlar muxtar respublikamızın
digər sahələri kimi, sənaye hə-
yatının da dirçəlməsinə səbəb ol-
muşdur. Məhz sənayenin inkişaf
etdirilməsinə yüksək səviyyədə

yanaşmanın təzahürüdür ki, bu
il iqtisadi inkişafımıza cavabdehlik
daşıyan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
ləğv edilərək İqtisadiyyat və Sə-
naye Nazirliyi yaradılmışdır. Bu
rəsmi addım ölkəmizdə və muxtar
respublikamızda dövlətin yeni
sənaye siyasətinin konturlarından
xəbər verir.             
    Muxtar respublikamızda sə-
nayenin inkişafı üçün görülən
işləri yaxın bir neçə illə məh-
dudlaşdırmaq olmaz. Ötən 19 il
ərzində bu sahədə mövcud im-
kanlardan istifadə edilməklə ya-
radılan mühit indi muxtar res-
publikanın sənaye imkanlarından
yararlanmağa münbit şərait ya-
radır. Əgər 2000-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında 15 adda
məhsul istehsal olunurdusa, bu
gün istehsal olunan məhsulların
sayı 23 dəfə artaraq 349-a çat-
dırılmışdır. Hazırda 334 növdə
məhsula olan tələbat tamamilə
yerli istehsal hesabına ödənilir.
Ötən illərə nəzər salsaq, görərik

ki, 2013-cü ildə sənaye 29 faizlik
payla Ümumi Daxili Məhsulun
tərkibində ilk yerə sahib olmuş,
istehsalın həcmi 2012-ci illə mü-
qayisədə artaraq 863 milyon
manata çatmışdır. Bunun da 93
faizə qədəri, yaxud 799 milyon
manatdan çoxu özəl bölmənin

payına düşmüşdür. Muxtar res-
publikada sənayenin maşınqa-
yırma, metallurgiya, kimya, mə-
dənçıxarma, yeyinti, yüngül və
digər sahələrinin davamlı inkişafı
sahəsində cari ilin yanvar-iyun
aylarında 471 milyon 580 min
manatlıq sənaye məhsulu istehsal
edilmişdir. İlin ilk altı ayı ərzində
Ümumi Daxili Məhsulun tərki-
bində ilk yeri 31,5 faizlik payla
sənaye sahəsi tutmuşdur. Qeyd
edək ki, ötən ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə sənaye məhsulu
1,5 faiz artmışdır.
    Bəli, ötən illərdə olduğu kimi,
bu gün də muxtar respublikanın
sənaye imkanlarının artırılması
qarşıya qoyulan mühüm vəzi-
fələrdən biridir. Bu sahədəki
fəaliyyət istiqamətlərinin cizgiləri
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun dördüncü çağırış Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin doqquzuncu sessi-
yasındakı çıxışında bir daha ay-
dın görünür: “...2014-cü il ölkə -
mizdə “Sənaye ili” elan olun-
muşdur. İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi muxtar respublika-
mızda sənaye sahələrinin və-
ziyyətini təhlil etməklə sənaye
parklarının yaradılmasını sü-
rətləndirməli, müəssisələr qu-
rularkən məşğulluq problemi-
nin həlli və yerli xammaldan
istifadə imkanları nəzərə alın-
malı, istehsalın ərazi və xammal
prinsipi üzrə səmərəli yerləş-
dirilməsi təmin edilməlidir...”

- Səbuhi HƏSƏNOV

2014-cü il “Sənaye ili”dir

    Müasir dövrdə sənayenin inkişafı iqtisadiyyatda mühüm yer
tutur. Sənaye elə bir sahədir ki, bu sahənin inkişafına nail
olmadan iqtisadiyyatda hər hansı bir uğurdan söhbət gedə bilməz.
Ancaq ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikamızda sənayenin
hərtərəfli inkişafına gedən yol heç də hamar olmamışdır. Azər-
baycanda bu sahədə kifayət qədər potensial olsa da, bu potensialdan
istifadə edilməsi yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə
siyasi rəhbərliyə gəlişindən sonra mümkün olmuşdur. 

    Muxtar respublikamızda ta-
xılçılığın inkişafı, istehsalın artı-
rılması belə məhsulların saxla-
nılması üçün anbarların qurulması
zərurətini yaratmış, son illər “Nax-
çıvan Taxıl Məmulatları Sənaye
Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətində 27 min ton tutuma
malik uzunmüddətli və 20 min
ton tutuma malik qısamüddətli
taxıl ehtiyatı anbarları istifadəyə
verilmişdir. Uzunmüddətli taxıl
anbarı  hər biri 3 min ton tutumu
olan 9 bunkerdən ibarətdir ki,
burada yüksək texniki göstəricilərə
malik müasir texnoloji avadan-
lıqlar quraşdırılmışdır. Həmçinin
burada işçilərə normal iş şəraiti
yaradılmış, 8 iş otağı, yeməkxana,
laboratoriya və digər yardımçı
otaqlardan ibarət inzibati bina ti-

kilib istifadəyə verilmişdir. Müəs-
sisə strateji əhəmiyyət daşıdığın-
dan burada ildırımötürücü qurğu
və yanğından mühafizə sistemi
quraşdırılmışdır. Həyata keçirilən
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərin
nəticəsidir ki, torpaq mülkiyyət-
çilərinin istehsal etdiyi taxılın
alıcı sarıdan heç bir problemi
yoxdur. Muxtar respublikada ta-
xılçılıqla məşğul olan sahibkar-
lardan buğdanın hər kiloqramı
30 qəpikdən alınır. Bu, taxılçılığa
olan marağın daha da artmasına
səbəb olur. Taxıl ehtiyatı anbarında
mövsümə hazırlıqla əlaqədar kom-
pleks tədbirlər həyata keçirilmiş,
havalandırma sistemində, ayrı-
ayrı anbarlarda cari təmir işləri
aparılmış, avadanlıqlar yağlanmış,
rəqəmsal tərəzi mütəxəssislər tə-

rəfindən yoxlanılmış, laboratori-
yaya baxış keçirilmişdir.  
    Muxtar respublikada strateji
əhəmiyyətli məhsula olan tələ-
batın daxili imkanlar hesabına
ödənilməsi istiqamətində həyata
keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlər öz bəhrəsini vermiş,
2014-cü ilin məhsulu üçün 35
min 749,7 hektar sahədə bol
məhsul yetişdirilmişdir. Ayrı-ayrı
rayonlardan gətirilən “sarı kəh-
rəba” “Naxçıvan Taxıl Məmu-
latları Sənaye Kompleksi” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətində
laborator analizdən keçirildikdən
sonra 60 tonluq rəqəmsal tərəzidə
çəkilərək qəbul olunur. Toxumluq
və istehsal üçün nəzərdə tutulan
taxıl təyinatı üzrə ayrı-ayrı an-
barlara təhvil verilir.  Taxılçılıqla
məşğul olan sahibkarlardan Xa-
ləddin Zeynalov, Ramiz Şükürov,
Zürab Mehdiyev qeyd etdilər ki,
təsərrüfat suyuna olan tələbat
vaxtında ödənilir, torpaq mül-
kiyyətçilərinə güzəştli şərtlərlə
kreditlər və lizinq yolu ilə müasir
kənd təsərrüfatı texnikaları verilir,
“Naxçıvan Aqrolizinq” ASC-nin
rayon bazalarında aqrotexniki
xidmət sarıdan köməkliklər gös-
tərilir. Həmçinin kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarına sərf
etdikləri yanacaq və motor yağ-
larına görə dövlət tərəfindən hər
hektar sahə üçün 40 manat və
hər hektar sahə üçün tələb olunan
mineral gübrələr verilir. 
    Taxılın əkilib-becərilməsi ilə
yanaşı, məhsulun vaxtında top-

lanılmasına və münasib qiymətə
“Naxçıvan Taxıl Məmulatları
Sənaye Kompleksi” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinə təhvil
verilməsinə də əlverişli şərait
yaradılmışdır. Sahibkarlar ya-
radılan şəraitə, göstərilən qayğıya
görə dövlətimizə minnətdardırlar. 
     Strateji əhəmiyyətli məhsulun
tədarük olunub yüksək keyfiyyətlə
saxlanılması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlər cari ildə də
uğurla davam etdirilmiş, Naxçıvan
şəhərində “Bərəkət” Toxumçuluq
Təsərrüfatı üçün yeni kompleksin
inşasına başlanılmışdır. İnşaat iş-
ləri “Gəmiqaya” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin təcrübəli
inşaatçıları və mütəxəssisləri tə-
rəfindən aparılır. Müasir layihə
əsasında inşa olunan kompleksin
vaxtında istifadəyə verilməsi üçün
mövcud imkanlardan səmərəli is-
tifadə edilir. Hazırda ərazidə tex-
nikaların saxlanılması üçün qaraj
və anbar binalarının inşası aparılır.
Burada toxum, qüvvəli yem və
xammal anbarları istifadəyə ve-
riləcəkdir. Əvvəllər dəyirman
kimi istifadə olunan bu ərazidə
hər birinin tutumu 500 ton olan
48 bunker vardır. Təmir işlərindən
sonra bunkerlər toxumun key-
fiyyətlə və uzun müddətə saxla-
nılmasına imkan verəcəkdir.
    Muxtar respublikanın əsas to-
xumçuluq bazası olacaq bu kom-
pleksdə taxılla yanaşı, digər kənd
təsərrüfatı bitkiləri toxumunun
satışı da həyata keçiriləcəkdir.

- Kərəm HƏSƏNOV

Taxıl istehsalçılarının alıcı problemi yoxdur
“Naxçıvan Taxıl Məmulatları Sənaye Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

bu mövsümdə də məhsulu yüksək qiymətə qəbul edir

Sənayeləşmə muxtar respublikanın iqtisadi inkişafında 
əsas hədəflərdəndir

    Dünən Şahbuz Rayon Prokurorluğunun təş-
kilatçılığı ilə rayonun Kolanı kəndində ətraf
mühitin qorunmasına, həmçinin  elektrik ener-
jisindən və təbii qazdan düzgün istifadə qayda-
larına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. 

    Tədbirdə Şahbuz rayon prokuroru, ədliyyə
müşaviri Ramiz Novruzov “Ekoloji cinayətlər”,
həmçinin “Təbii qazdan və elektrik enerjisindən
qanunsuz istifadəyə görə cinayət və inzibati
məsuliyyət” mövzularında məruzə ilə çıxış et-
mişdir. Qeyd olunmuşdur ki, ölkəmizdə son il-
lərdə ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvət-
lərdən səmərəli istifadəyə dair bir sıra norma-
tiv-hüquqi aktlar qəbul edilmiş, təbiətin qorun-
ması sahəsində mühüm addımlar atılmışdır. Nə-
zərə çatdırılmışdır ki, ətraf mühitə ziyan vurul-
ması nəticəsində bitki örtüyünün, heyvanların,
su obyektlərinin, bioloji sərvətlərin məhv olması,
atmosferin çirklənməsi və sair hallar baş verir.
Odur ki, ətraf mühitin qorunması günümüzün
vacib məsələlərindən biridir və bu iş hər kəsin
vətəndaşlıq borcu olmalıdır. 
    Vurğulanmışdır ki, ekologiyadan istifadə sa-
həsində inzibati məsuliyyət Azərbaycan Respub-
likasının İnzibati Xətalar Məcəlləsindəki “Ətraf
mühitin mühafizəsi, təbiətdən istifadə və ekoloji
təhlükəsizlik qaydaları əleyhinə olan inzibati xə-
talar” fəslində, ekologiyadan istifadə sahəsində
cinayət məsuliyyəti isə Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin “Ekoloji cinayətlər” adlanan
28-ci fəslində öz əksini tapmışdır. Ramiz Novruzov
qanunsuz istifadə halları ilə əlaqədar İnzibati
Xətalar və Cinayət məcəllələrindəki maddələr
barədə sakinlərə məlumat vermişdir.
    “Təbii qazdan və elektrik enerjisindən qa-
nunsuz istifadəyə görə cinayət və inzibati mə-
suliyyət” haqqında da danışan Şahbuz rayon
prokuroru qeyd etmişdir ki, böyük dövlət qayğısı
nəticəsində muxtar respublikamızda əhali fasiləsiz
elektrik enerjisi və təbii qazla tam təmin olun-
muşdur. Hazırda qarşıda duran başlıca vəzifə
enerji resurslarından səmərəli istifadə olunma-
sından ibarətdir. “Hər bir idarə, müəssisə və təş-
kilat, eləcə də hər bir vətəndaş elektrik enerjisindən
və təbii qazdan səmərəli istifadə etməli, israfçılığa,
qanunsuz istifadə hallarına qətiyyən yol vermə-
məlidir”, – deyən rayon prokuroru bildirmişdir
ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəl-
ləsinin mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər fəslinə
yeni maddə – “Təbii qazın, elektrik və ya istilik
enerjisinin talanması” maddəsi əlavə olunmaqla
cinayət qanunvericiliyimizdə bir sıra əməllər ci-
nayət kimi təsbit edilmişdir. 
    Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran su-
allar cavablandırılmışdır.

Şahbuz Rayon Prokurorluğu 
hüquqi maarifləndirmə tədbiri

keçirib

    Muxtar respublikamızda iqtisadi fəaliyyət
sahələrində mümkün olan maliyyə əməliyyat-
larının nağdsız hesablaşmalar vasitəsilə apa-
rılması mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya
qoyulub. 
    Bu vəzifələrin uğurlu həllinə nail olunmasında
başlıca məsələlərdən biri POS-terminalların qu-
raşdırılmasıdır. Muxtar respublikada POS-ter-
minallar, əsasən, ictimai-iaşə obyektlərində,
ərzaq, inşaat və tikinti materiallarının satışı ma-
ğazalarında, restoranlarda, əczaxanalarda, ya-
nacaqdoldurma məntəqələrində, Dövlət Yol
Polisi avtomobillərində və di gər xidmət müəs-
sisələrində quraşdırılıb. 
    POS-terminallar vasitəsilə ödəniş kartı sa-
hibləri gündəlik ərzaq və təsərrüfat mallarının,
kommunal xidmətlərin, tikinti materiallarının,
mebel avadanlıqlarının, benzin və dizel yana-
caqlarının, otel və ictimai-iaşə xidmətlərinin,
Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan aviareysinə uçuş bi-
letlərinin dəyərini, gömrük rüsumlarını, Dövlət
Yol Polisinə ödənilən cərimə və ya rüsumları
öz ödəniş kartları ilə asanlıqla ödəyə bilərlər.
Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası
İdarəsindən aldığımız məlumata görə, 20 iyun
2014-cü il tarixə quraşdırılmış POS-terminalların
sayı 646-ya çatdırılıb. Xatırladaq ki, 2013-cü
ilin 1 iyun tarixinə bu rəqəm 185 olub.

Xəbərlər şöbəsi

POS-terminallardan istifadə
vəziyyəti yüksəldilir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 17 sentyabr
2008-ci il tarixli Sərəncamla təsdiq etdiyi “2008-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları
ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq,
muxtar respublikamızda ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata
keçirilir. 
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    Qədim Naxçıvan diyarında muzey
işinin başlanğıc tarixi XIX əsrin
sonlarına təsadüf etsə də, ilk muzeyin
yaradılması ötən əsrin 20-ci illərində
mümkün olmuşdur. 1924-cü ilin
fevral ayında Naxçıvan Muxtar Res-
publikası təşkil olunduqdan sonra
Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları
Sovetinin 30 oktyabr 1924-cü il ta-
rixli qərarı ilə Naxçıvan Tarix-Et-
noqrafiya Muzeyi (indiki Naxçıvan
Dövlət Tarix Muzeyi) yaradılmışdır.
Naxçıvan Tarix-Etnoqrafiya Muze-
yinin yaradılması barədə Naxçıvanın
yerli hökuməti tərəfindən müvafiq
qərar qəbul olunmasına və Maarif
Komissarlığına müvafiq tapşırıqlar
verilməsinə baxmayaraq, 1924-cü
ilin oktyabrından 1925-ci ilin sonu-
nadək muzey üçün yer ayrılmamışdır.
Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları
Sovetinin 6 yanvar 1926-cı il tarixli
iclasında “Naxçıvan Tarix-Etnoqra-
fiya Muzeyini zənginləşdirmək haq-
qında” məsələyə baxılmış  və muzeyi
zənginləşdirmək məqsədilə Naxçıvan
şəhər sakini Balabəy Əlibəyovun
şəxsi kolleksiyasının dövlət mül-
kiyyətinə götürülməsi və həmin əş-
yaların muzeyə təhvil verilməsi üçün
üzvləri V.Həsənzadə, M.Mirheydər-
zadə, X.Hacılarov, A.Əliyarov və
Rəhmanov olmaqla komissiya ya-
radılmışdır. Beləliklə, muzeyin əməli
surətdə təşkili müəyyən mənada həll
edilmiş, B.Əlibəy ovun özü isə həmin
vaxtdan muzeyə direktor təyin edil-
mişdir. O, bu vəzifədə 1930-cu ilədək
işləmişdir. 
    Eksponatlarının əksəriyyəti B.Əli-
bəyovun şəxsi kolleksiyasının əş-
yalarından ibarət olan Naxçıvan Ta-
rix-Etnoqrafiya Muzeyi 1926-cı ilin
yanvar ayından fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır. 
    Naxçıvan MSSR Xalq Maarif
Komissarlığının tabeliyində olmasına
baxmayaraq, münasib yer ayrılma-
dığından özü direktor olduğu müd-
dətdə muzey B.Əlibəyovun şəxsi
evində fəaliyyət göstərmişdir. B.Əli-
bəyovu yaxından tanıyan Naxçıvan
şəhər sakinlərinin bəzilərinin verdik -
ləri məlumata görə, onun evi Nax-
çıvan şəhərinin mərkəzində, indiki
Atatürk küçəsində tikilməkdə olan
yaşayış binasının yerində olmuşdur.
Həmin ev Naxçıvan üçün səciyyəvi
olan müxtəlif ölçülü, dairəvi formalı,
dəmir ornamentlərlə bəzədilmiş
darvazadan keçməklə həyətin or-
tasında idi. Muzeyin özü 2 otaqda
və çox da böyük olmayan dəhlizdə
yerləşdirilmişdi.
    İlk dövrlərdə cəmi bir neçə yüz
eksponatla fəaliyyətə başlayan Nax-
çıvan Tarix-Etnoqrafiya Muzeyində
qədim diyarın tarixinə, arxeologi-
yasına və etnoqrafiyasına dair ma-
teriallar var idi. Onların arasında
qızıldan hazır lanmış qadın bəzək
əşyaları, qədim xalçalar, Şərq par-
çalarının nümunələri, qələmdanlar,
saxsı və misdən hazırlanmış məişət
əşyaları, qədim silahlar, Səfəvilər
dövrünə aid sikkə kolleksiyası,
XIX əsrin əvvəllərində tərtib olun-
muş torpaq mülkiyyətinə dair sə-
nədlər, tarixi memarlıq abidələrinin
tikintisində istifadə olunan inşaat

materiallarının nümunələri və digər
maraq doğuran eksponatlar xüsusi
yer tuturdu.
    Muzeyin təşəkkülündə və inki-
şafında 1925-ci ilin may ayında
Naxçıvanda yaradılan “Tədqiq və
Tətəbbö” Cəmiyyətinin və onun ət-
rafında toplanan ziyalıların xüsusi
rolu olmuşdur. Muzeyə eksponat
toplanmasında və onun zənginləş-
dirilməsində bu cəmiyyətin üzvlə-
rindən M.Mirheydərzadə, Ağa Mə-
həmməd (Ərbab), L.Hüseynzadə,
Z.Seyidov (Seyid Səbri), Ə.Mirzə-
yev, məşhur şair və dramaturq H.Ca-
vidin böyük qardaşı M.Rasizadə,
Q.İmanov və digərləri fəal iştirak
etmişlər. Muzeyin 1926-1930-cu il-
lərdəki fəaliyyəti, əsasən, eksponat
toplanmasından ibarət olmuşdur.
1930-cu ildə muzey rəhbərliyində
kadr dəyişikliyi olmuş, B.Əlibəyov-
dan sonra “Tədqiq və Tətəbbö” Cə-
miyyətində elmi katib vəzifəsində
işləmiş Mirbağır Mirheydərzadə
Naxçıvan MSSR Xalq Maarif Ko-
missarlığının 27 avqust 1930-cu il
tarixli əmri ilə muzeyə direktor təyin
edilmişdir. Həmin dövrdə Naxçıvan
Tarix-Etnoqrafiya Muzeyinin adı da
dəyişdirilərək “Naxçıvan Tarix-Di-
yarşünaslıq Muzeyi” adlandırılmışdır.
    Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə Ko-
mitəsi Rəyasət Heyətinin 1932-ci
il 26 avqust tarixli iclasında “Nax-
çıvan Tarix-Ölkəşünaslıq Muzeyi
haqqında” məsələ müzakirə olunmuş
və qəbul olunan qərara əsasən, mu-
zeyin adı yenidən dəyişdirilərək
“Naxçıvan Tarix-Ölkəşünaslıq Mu-
zeyi” adlandırılmış və muzeyə Azər-
baycanın realist rəssamı Bəhruz
Kəngərlinin adı verilmişdir. Qəbul
olunan digər qərarda oktyabr inqi-
labının 15-ci ildönümü gününədək
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  hazır -
ladığı plan əsasında Naxçıvan Ta-
rix-Ölkəşünaslıq Muzeyinin tama-
milə yenidən qurulub başa çatdırıl-
ması üçün Azərbaycan SSR Xalq
Maarif Komissarları Soveti tərəfin-
dən iki nəfər muzey işçisinin Nax-
çıvana ezam edilməsi, muzey üçün
müvafiq bina ayrılması, dövlət və
təsərrüfat orqanlarının sərəncamında
olan və tarixi əhəmiyyət kəsb edən
əşyaların muzeyə verilməsi nəzərdə
tutulmuş, həmçinin Naxçıvan MSSR
Xalq Maarif Komissarlığına təklif
edilmişdir ki, Naxçıvan Vilayət
Həmkarlar İttifaqları Şurası ilə birgə
şagirdlərin, əsgərlərin, kolxozçuların,
həmkarlar ittifaqı üzvlərinin mütə-

madi olaraq muzeyə ekskursiyala-
rının təşkilinə dair tədbirlər planı
hazırlasınlar. 
    Həmin qərardan sonra Naxçıvan
şəhərinin indiki Heydər Əliyev pros-
pektindəki 39 saylı yaşayış binasının
yanında inşa olunan binada muzeyə
yer ayrılmışdır. Həmin binada mu-
zeyin sahəsi 2 otaqdan və çox da
böyük olmayan giriş qapısından keç-
məklə dəhlizdən ibarət olmuşdur.
    Beləliklə, muxtar respublika  par-
tiya, sovet, təsərrüfat orqanlarının
və ictimai təşkilatlarının yaxından
iştirakı ilə 1932-ci ilin oktyabrında
B.Kəngərli adına Naxçıvan Tarix-
Ölkəşünaslıq Muzeyi həmin binada
yenidən qurularaq istifadəyə veril-
mişdir. 1932-1940-cı illərdə muzeyin
fəaliyyət dairəsi genişləndirilmiş və
ekspozisiyası ilbəil zənginləşdiril-
mişdir. Yarandığı ilk illərdə 250-yə
qədər eksponata malik olan muzeyin
eksponatları artaraq 1932-ci ildə

2520, 1940-cı ildə isə 4880 ədəd
olmuşdur. Təkcə 1940-cı ildə muzeyə
6 mindən çox tamaşaçı gəlmişdir. 
    1945-ci ilin mart ayında Azər-
baycan SSR Elmlər Akademiyası
təsis edilərkən Azərbaycan Tarixi
Muzeyi akademiyanın İctimai Elmlər
Bölməsinin tərkibinə daxil edildikdən
sonra respublikadakı digər muzeylər
kimi, B.Kəngərli adına Naxçıvan
Tarix-Ölkəşünaslıq Muzeyi də Xalq
Maarif Komissarlığının tabeliyindən
çıxarılaraq Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasının tərkibinə daxil edil-
mişdir. Muzey şəbəkəsinin akade-
miyanın tərkibində birləşdirilməsi
respublikada muzey quruculuğu işi-
nin gələcək inkişafı yolunda mühüm
hadisə idi. 
    B.Kəngərli adına Naxçıvan Ta-
rix-Ölkəşünaslıq Muzeyi elmlər aka-
demiyasının tərkibinə keçirildikdən
sonra Naxçıvan şəhərindəki indiki
“Ana dili” abidəsinin yerində yer-
ləşən M.T.Sidqi adına 4 nömrəli
səkkizillik məktəb binasının ikinci
mərtəbəsində yerləşdirilmişdir.  
    1930-1945-ci illərdə muzeyə rəh-
bərlik etmiş Mirbağır Mirheydərzadə
1945-ci ilin avqust ayında muzey
direktorluğundan ayrılmış, onu Ab-
dulla Axundov əvəz etmişdir. Araş-
dırmalardan aydın olur ki, mühari-
bədən sonrakı 1945-1955-ci illərdə
muzeyin fəaliyyətində ciddi irəliləyiş
olmamış, əksinə, muzeydə kadr ça-
tışmazlığı və muzey direktorunun
tez-tez dəyişdirilməsi muzey işinə
öz mənfi təsirini göstərmişdir. Təkcə
bir faktı göstərmək kifayətdir ki,
A.Axundovdan sonra 1949-cu ilin
yanvar ayından 1950-ci ilin sentyabr
ayınadək muzeyə səkkiz direktor
təyin edilmişdir. Səkkiz direktordan
yalnız biri 6 ay, biri 5 ay, digərləri
isə 1-3 ay müddətində muzeyə rəh-
bərlik etmişlər. Muzey direktorla-
rının tez-tez dəyişdirilməsi,  mu-
zeydə lazımi qeydiyyat və sənəd-
ləşmə işlərinin aparılmaması nəti-
cəsində muzey eksponatlarının sayı
azalmışdır. 1950-ci ilin sentyabrında
Naxçıvan MSSR Xalq Maarif Ko-
missarlığının əmri ilə Validə Vəzir -
ova muzeyə direktor təyin edilmiş
və o, bu vəzifədə 1956-cı ilin mart
ayınadək işləmişdir. 
    Naxçıvan MSSR Mədəniyyət
Nazirliyi təsis edildikdən sonra mu-
zey Naxçıvan MSSR Maarif Na-
zirliyinin tərkibindən çıxarılaraq
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə
verilmişdir. Həmin vaxt muzey yeni

binaya köçürülərək indiki Heydər
Əliyev prospektindəki Türkiyə Cüm-
huriyyətinin Naxçıvandakı Baş Kon-
sulluğunun yerində əvvəllər mövcud
olmuş ikimərtəbəli binada 2 otaqdan
ibarət sahədə yerləşdirilmişdir.
Əbülqasım Sultanov 1956-cı ildə
muzeyə direktor təyin edilmiş və
bu vəzifədə 1982-ci ilədək çalış-
mışdır. Bir  müddət keçdikdən sonra
Naxçıvan şəhərinin mərkəzində,
Nizami küçəsi 31 ünvanındakı bina
B.Kəngərli adına Naxçıvan Tarix-
Ölkəşünaslıq Muzeyinə verilmişdir.
Həmin binada muzeyin ekspozisi-
yası yenidən qurulmuşdur.
    Ötən əsrin 60-cı illərində muzey,
əsasən, eksponat toplanması işi ilə
məşğul olmuş, 1967-ci ilədək yeganə
muzey kimi muxtar respublikada
əhaliyə muzey xidməti işini həyata
keçirmişdir. 60-cı illərin sonlarından
etibarən Naxçıvan Dövlət Tarix Mu-
zeyi adlandırılmışdır.

    1924-cü ildə yaradılan indiki
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin
təşəkkül və inkişaf yolu ötən əsrdə
20-30-cu illərin repressiya sınaqla-
rından keçmiş, İkinci Dünya müha-
ribəsinin vurduğu yaralarla üzləşmiş,
həmin müharibənin acı nəticələrinin
aradan qaldırılması illərini yaşamış-
dır. Araşdırmalar göstərir ki, bütün
Azərbaycan muzeyləri kimi, Nax-
çıvan Dövlət Tarix Muzeyi də özü-
nün əsl inkişaf yolunu ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi ötən əsrin 70-80-ci
illərində keçmiş və bu inkişaf gü-
nümüzdə də davam etməkdədir. 
    Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə 1970-ci ilin yanvar
ayında “Respublikada muzey işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” və
1980-ci ilin yanvarında “Respubli-
kada muzeylərin şəbəkəsinin geniş-
ləndirilməsi haqqında” qəbul edilən
qərarlar, bütün muzeylər kimi, Nax-
çıvan Dövlət Tarix Muzeyinin də
fəaliyyətində mühüm rol oynamış
və onun inkişafına əhəmiyyətli təsir
etmişdir. Məhz həmin qərarların qə-
bulundan sonra 1982-1983-cü illərdə
muzeyin ekspozisiyası geniş möv-
zulu plan əsasında yenidən qurul-
muşdur. 1982-ci ildə İsfəndiyar Əsə-
dullayev muzeyə direktor təyin edil-
miş və bu vəzifədə 1998-ci ilin may
ayınadək çalışmışdır.
    Gənc nəslin milli-mənəvi tərbi-
yəsində muzeylərin rolunu layiqincə
dəyərləndirən, yeni-yeni muzeylərin
yaradılmasının və onların maddi-
texniki bazasının möhkəmləndiril-
məsinin təşəbbüskarı olan ulu öndər
Heydər Əliyev demişdir: “Milli ənə-
nələrimizin  nə qədər dəyərli oldu-
ğunu dünyaya gələn yeni nəsillərə
çatdırmaq və onları bu ənənələr
əsasında tərbiyə etmək üçün mu-
zeylər lazımdır”. Vaxtilə deyilmiş
bu fikirlər bütün dövrlərdə öz aktu-
allığını qoruyub saxlamaqdadır. 
    Yeni-yeni muzeylər yaratmaq,
mövcud muzeylərin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsinə
qayğı göstərmək sahəsində əsası ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulan ənənələr müstəqillik illərində
də davam etdirilmişdir. Son 19 ildə

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi bö-
yük dövlət qayğısı ilə əhatə olun-
muşdur. Naxçıvan Muxtar  Respub-
likası  Ali  Məclisi Sədrinin qayğısı
ilə 2000 və 2007-ci illərdə muzeyin
binasında əsaslı təmir-tikinti işləri
aparılmışdır. 
    Aparılmış əsaslı təmir-tikinti və
quraşdırma işlərindən sonra muzeyin
ekspozisiyası tamamilə yenidən qu-
rulmuş, eksponatların həm fiziki,
həm də bioloji cəhətdən  etibarlı
mühafizəsi üçün ekspozisiya yeni
vitrinlər və saxlanc qurğuları ilə
təchiz edilmişdir. 2007-ci il may
ayının 18-də təmirdən sonra Naxçı-
van Dövlət Tarix Muzeyinin açılışı
olmuşdur.     
    Yaradıldığı ilk vaxtlarda cəmi
bir neçə yüz eksponatla fəaliyyətə
başlayan muzeyin indi fond və eks-
pozisiyasında 49 mindən çox eks-
ponat mühafizə olunmaqla həm də
geniş şəkildə təbliğ olunur. Muzeydə
eksponatların sayı 1991-ci ildə 35
min 382 ədəd olmuşdusa, 2000-ci
ildə artaraq 38 min 631 ədəd ol-
muşdur. Son 15 ildə muzeyin fon-
duna 11 min 775 ədəd yeni eksponat
daxil edilmişdir.
    Zəngin fonda malik Naxçıvan
Dövlət Tarix Muzeyi 1983-cü ilin
iyul ayından Azərbaycan SSR Mə-
dəniyyət Nazirliyinin müvafiq əmri
ilə tarix profilli muzeylər üçün baza
müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərir.
Muzey muxtar respublikada yeni
yaradılan muzeylərin fondunun təş-
kilində və ekspozisiyasının qurul-
masında yaxından iştirak etməklə
onlara lazımi metodik köməkliklər
göstərir. Buna misal olaraq müstə-
qillik illərində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
müvafiq sərəncamları ilə yaradılmış
Sədərək və Kəngərli Rayon Tarix-
Diyarşünaslıq muzeylərini, Naxçıvan
Dövlət Xalça Muzeyini, Bəhruz
Kəngərli Muzeyini, Cəlil Məmməd-
quluzadənin ev-muzeyini, “Xan Sa-
rayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Mu-
zeyini, “Naxçıvanqala” Tarix-Me-
marlıq Muzey Kompleksini göstər-
mək olar. 
    Son illərdə muzeydə elmi-tədqiqat
və elmi-maarifçilik işlərinə diqqət
artırılmışdır. Muzey əməkdaşlarının
onlarla elmi məqalələri yerli mət-
buatda və respublikada nəşr olunan
qəzet və jurnallarda, elmi məcmuə-
lərdə və toplularda dərc olunmuş,
“Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi”
adlı  bələdçi-məlumat kitabçası nəşr
edilmişdir.  
    Ötən dövr ərzində muzeydə elmi-
maarifçilik tədbirlərinin həyata ke-
çirilməsi sahəsində müəyyən təcrübə
də qazanılmışdır. Muzeydə vaxtaşırı
olaraq tarixi günlər ərəfəsində təşkil
edilən açıq dərslər, dəyirmi masalar,
elmi konfranslar, yubiley tədbirləri,
anma mərasimləri və digər elmi-
kütləvi tədbirlər əhalinin müxtəlif
təbəqələrinin, xüsusilə məktəbli
gənc lərin muzeyə cəlb olunmalarına
əsaslı stimul olmaqla onlarda Azər-
baycançılıq məfkurəsinin forma-
laşdırılmasına öz müsbət təsirini
göstərməkdədir. 
    Naxçıvan muxtariyyətinin yetir-
məsi və yaşıdı olan Naxçıvan Dövlət
Tarix Muzeyi Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 90 illik yubileyi
ilə əlaqədar elan olunmuş “Muxta-
riyyət ili”nə öz töhfəsini verməyə
çalışır. Bu münasibətlə muzeyin
ekspozisiyasında  bu ilin fevral
ayında təşkil edilən “Naxçıvan Mux-
tar Respublikası – 90” adlı sərgidə
muxtariyyət tariximizə dair yazılı
məlumatlar, tarixi xəritələr, sənədlər,
fotoşəkillər, kitablar, qəzet və jur-
nallar, həmçinin digər materiallar
nümayiş olunmaqla yanaşı, bu gün
Naxçıvanda istehsal olunan sənaye
məhsullarının nümunələri də tama-
şaçılara təqdim edilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinin keçi-

rilməsi haqqında” 14 yanvar 2014-cü il tarixli Sərəncamında qeyd
olunduğu kimi, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri olan bu diyar həmişə
xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşatmış, yetirdiyi çox sayda
görkəmli elm xadimləri, sənətkarları, tarixi şəxsiyyətləri ilə ölkəmizin
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynamışdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının həm yaşıdı, həm də yetirməsi olan Naxçıvan
Dövlət Tarix Muzeyinin də yaradılmasından 90 il ötür. Muxtariyyət
tariximizin önəmli səhifələrindən olan Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin
90 illik tarixinə qısa ekskursiyanın oxucularımız üçün maraqlı
olacağına inanırıq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90

MMuzeyin kollektivi mədəni irsin qorunması və təbliği
sahəsində fəaliyyətini daha da artırmaqla Naxçıvan

Dövlət Tarix Muzeyinin 90 illik yubileyini yeni-yeni uğurlarla qeyd
etməyə hazırlaşır.

Nizami RƏHİMOV 
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi
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Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri

Asim Yadigar və birliyin üzvləri qələm dostları 
NADİR ƏLİNCƏNİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun
ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq kafedrasının
əməkdaşları kafedranın müdiri Nəzakət İsmayılovaya, bibisi

DURNA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin
direktoru Oruc Əliyev və mərkəzin kollektivi iş 

yoldaşları Nahidə Rəsulovaya, bacısı
ZƏHRA XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verirlər.

    Ümumiyyətlə, sağlamlıqlarına mü-
nasibətə görə insanları şərti olaraq üç
qrupa ayırmaq olar.
    Birincı qrupa aid olan insanlar xəstə-
ləndikdə bunu təbii hal kimi qəbul edir,
öz ehtiyatsızlığını, yaxud səhlənkarlığını
başa düşür, gecikmədən həkimə müraciət
edir. Həkimin təyin etdiyi müalicəni və
verdiyi məsləhətləri səbirlə, təmkinlə hə-
yata keçirir və müalicənin sonunda tam
sağalmasına əmin olmaq üçün təkrar hə-
kim müayinəsindən keçir.
     İkinci qrupa aid olan insanlar öz sağ-
lamlıqlarının qayğısına qalmır, xəstələn-
dikdə, hətta ciddi xəstəlik əlaməti olduqda
belə, həkimə müraciət etmir, yalnız xəstəlik
əlamətinin gücləndiyi zaman həkimə mü-
raciət edirlər. Bu isə onların müalicəsində
müəyyən problem yaradır. Belə insanlara
bir ad vermək olar: sağlamlığına və xoş-
bəxtliyinə biganə olan insanlar. 
    Üçüncü qrupa aid olan insanlar xəs-
tələndikdə, hətta yüngül xəstəlik əla-
mətləri olduqda belə, təşviş hissi keçirir,
çox narahat olurlar. Öz təlaşlı hərəkətləri
ilə evdəkilərin, yaxın qohumların da
narahatlığına səbəb olurlar. Belə adamlar
yaxınlarından onu tez həkim müayinəsinə
aparmağı tələb edirlər. Bəzən bir həkimin
müayinəsi ilə kifayətlənmir, gündə bir
neçə həkimin müayinəsindən keçirlər,
hətta bəzən həkimin məsləhət görmədiyi
müayinə üsullarından keçməsi üçün hə-
kimdən təkidlə xahiş edirlər. Çox zaman
həkimin “sizdə ciddi bir şey yoxdur”
deməsindən, yaxud bir və ya iki dərman
təyin etməsindən inciyir, çox dərman
yazılmasını tələb edirlər. Belə adamlar
təyin olunmuş müalicə kursuna, adətən,
riayət etmir, bir gün dərmanları qəbul
etdikdən sonra başqa həkimin yanına
getməyə üstünlük verirlər. Onları diqqətlə
müayinə etdikdə çox vaxt sinir sisteminin
funksional pozğunluğu əlamətləri mü-
şahidə olunur.
    İnsanlar bilməlidirlər ki, xəstələndikdə
çox narahat olub təşvişə düşməkdənsə,
qəlblərində inam hissi ilə həkimə müraciət
etmək daha yaxşıdır.
    Belə hallarda münasibətlərin möh-
kəmləndirilməsində aparıcı rolu həkim
oynayır. Həkim xəstəni müayinə edir,
diaqnoz qoyur, xəstəliyi müşahidə edir.
Həkimin təyinatlarının yüksək keyfiyyətlə
həyata keçirilməsi üçün tibb işçisindən
yüksək intizam, savad, xəstələrdən isə
həkim tapşırıqlarını dəqiq yerinə yetirmək
kimi vəzifələr tələb olunur.
    Həkim müayinənin ilk dəqiqələrin-
dən, hətta mən deyərdim ki, ilk tanış-
lıqdan xəstə ilə özü arasında səmimiyyət
və qarşılıqlı inam körpüsü yaratmağı
bacarmalıdır. Bu, çox vacib məsələdir
və müalicənin sonrakı gedişi üçün, xəs-
tənin sağalması üçün mühüm amildir.

Əlbəttə, müalicənin nəticəli olmasında
müayinənin düzgün və hərtərəfli apa-
rılması ilə diaqnozun dəqiq qoyulması
vacib şərtdir. Belə bir deyim var: hə-
kimlik elmində iki zirvə var: bunlardan
biri diaqnoz, ikincisi isə müalicədir.
Həkim bütün hallarda hər iki zirvəni
fəth etməlidir. 
    Tibdə daim yeniliklər baş verir. Hər
bir həkim bu yeniliklərdən xəbərdar ol-
malı, öz üzərində daim çalışmalıdır. Hə-
kim təkcə savadlı, səmimi olması ilə
deyil, həm də öz davranışı, yüksək əxlaqi
keyfiyyətləri ilə də xəstələr, ümumiyyətlə,
insanlar arasında hörmət sahibi olmalıdır.
Öz pasiyentinə siqaretin orqanizmə zərərli
təsiri haqqında danışıb, söhbətin sonunda
bir siqaret yandırıb çəkmək həkimə qarşı
inam hissini azalda bilər.
    Tibb işçiləri ilə xəstələrin qarşılıqlı
münasibətləri ayrıca bir elmdir və tibbi
dentologiya adlanır. Hər bir tibb işçisi
dentologiyanın nə olduğunu bilməli və
ona riayət etməlidir. Dentologiyanın ele-
mentlərindən biri vaxtlı-vaxtında həkimin
göstərişlərini yerinə yetirməkdir. Öz pe-
şəsini ürəkdən sevən, ona sadiq olan
hər bir tibb işçisi insanların həyatını
xilas etmək üçün ona kömək göstərməyə
hər an hazır olmalıdır. Bunları həyata
keçirmək üçün tibb işçisi öz vəzifə bor-
cunu başa düşməli, xəstənin əzabını yün-
gülləşdirmək üçün bütün lazım olanları
etməlidir.
    Elə xəstələr var ki, dəqiq müayinələrdən
sonra özlərində bu xəstəliyin olmasını
bilməsi onları narahat edir, təşvişə salır.
Bu vəziyyət hətta xəstənin psixi travma
almasına səbəb ola bilər. Məsələn, xəstə
özündə vərəm xəstəliyinin olmasını biləndə
belə hal keçirə bilər. Lakin müalicə həki-
minin təmkinli və qabiliyyətli nitqlə xəs-
təyə bu xəstəliyin müalicə olunan bir
xəstəlik olmasını, sadəcə olaraq, bu müa-
licənin bir qədər çox vaxt aparmasını
izah etməsi xəstəni sakitləşdirər və onda
həkimə inamı artırar. 
    Tibb bacısı çox vaxt xəstələrin arasında
olan tibb işçisi kimi yaxın, isti münasibəti
ilə onlara psixoterapevtik təsir etməlidir.
Heç vaxt unutmaq olmaz ki, insan xəstə -
lənən zaman daha kövrək, daha həssas
olur. Qayğıya, xoş sözə ehtiyac duyur,
ona qulluq edən tibb bacısından diqqət,
xoş rəftar gözləyir. Bunun üçün tibb
bacısı danışığına, geyiminə, hərəkətlərinə
fikir verməli və təmkinli olmalıdır.
    Nəzakətli və mehriban rəftar, xoş tə-
bəssüm tibb bacısının öz xəstələrinə
qayğısının ifadəsidir. Tibb bacısının xəs-
tənin əzablarını onunla birlikdə çəkmək
qabiliyyəti onun humanistliyini göstərir.
Eyni zamanda tibb bacısı həkim sirrini
saxlamağı da bacarmalıdır. Bəzən bu
sirr yalanla da əlaqədar olur. Məsələn,

xəstəliyi ölümlə nəticələnəcək xəstəyə
ümid verərək onun xəstəliyinin sağala-
cağına inam yaratmaq. Bu yalanı mü-
qəddəs yalan adlandırırlar. 
    Bəzən xəstələr özləri xəstəlikləri haq-
qında düzgün məlumatın verilməsini hə-
kimdən xahiş edirlər. Məşhur rus şairi

A.S.Puşkin dueldə yaralandıqdan sonra
həkim çağırmış və xəstəliyin nəticəsi
haqqında obyektiv məlumat verilməsini
xahiş etmişdi. Həkim ona yarasının ağır
olduğunu və vəziyyətin ümidsiz olduğunu
dedikdə həkimə səmimiliyi üçün təşəkkür
etmişdi.
    Bu məsələdə həkimlərin fikri birmənalı
deyil. Sağalmasına ümid olmayan xəstələrə
həqiqətin deyilməsi barədə həkimlərin
bir qismi belə hesab edir ki, xəstəyə
həmişə həqiqəti demək lazımdır. İkinci
qisim həkimlər bu fikirlə razılaşmır. On-
ların fikrincə, sağalmaz xəstəyə ona xəstə -
liyinin sağalmaz olduğunu demək xəstənin
ölümünün tezləşməsinə səbəb ola bilər.
Buna görə əksər həkimlər belə hallarda
həqiqətin deyilməməsinin tərəfdarıdır. Bu
ikinci fikirlə razılaşan həkimlərin sayı
daha çoxdur. Axı ümid həmişə sonda
ölür. Ümidi öldürmək günahdır. Ona görə
də sağalmaz xəstəliyə düçar olmuş xəstəyə
yalan demək onun ömrünü az da olsa,
uzada bilər. Amma bir məsələ var ki,
xəstənin yaxınlarına onun xəstəliyi haq-
qında məlumat verilməlidir.
     Həkim və tibb bacısının xəstə ilə sə-
mimi ünsiyyəti xəstənin sağlamlığına ina-
mını artırır. Tibb bacısı xəstənin vəziyyəti
ağırlaşan zaman öz həyəcanını büruzə
verməməlidir. Başqa şöbədə olan hadisə
haqqında danışmamalıdır. Əks təqdirdə,
xəstədə qorxu, həyəcan yarana bilər.
     Təbiətdə yatrogen xəstəliklər adlan-
dırılan xəstəliklər vardır. Bu xəstəliklər
tibb işçisinin xəstələrə düşünmədən dediyi
sözlərdən əmələ gəlir. Belə xəstələri müa-
licə etmək çox çətin olur. Ona görə tibb
işçisi xəstə ilə söhbət zamanı ona deyi-
ləcək sözləri necə və hansı tonda deməli
olduğunu düşünməli, hətta bu sözləri de-
yən zaman üzünün ifadəsinə fikir ver-
məlidir. Tibb bacıları bilməlidirlər ki,
xəstələr onların geyimlərinə də fikir ve-
rirlər. Təmiz, ütülü ağ xalatda, başında
ləçək, üzündə təbəssüm, savadlı, qabi-
liyyətli tibb bacılarını xəstələr daha çox
sevir və onlara daha çox inanırlar. Çünki
xarici görkəm xəstəyə psixoterapevtik
təsir edir. Əksinə, səliqəsiz geyinən, çirkli
xalatda olan, dağınıq saçlı tibb bacıları
xəstələr tərəfindən yaxşı qarşılanmırlar.
Tibb bacısı bilməlidir ki, işə gələn zaman
kəskin ətirlərdən istifadə etmək allergiyası
olan xəstələrdə boğulma tutmalarına və
onların vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb
ola bilər. 
    Öz əməli fəaliyyəti zamanı dentolo-
giyanın prinsiplərinə riayət edən, öz pe-
şəsini sevən, ona sadiq olan bacarıqlı
tibb işçiləri xəstələr tərəfindən həmişə
sevilmişlər.

Məmmədəli ƏLƏKBƏROV
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   Tibb işçiləri ilə xəstə arasında olan münasibətlər, tibb işçisinin nümunəvi
davranışı xəstəliyin müalicəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən amillərdən biridir.
Uzunmüddətli həkimlik təcrübəmdən deyə bilərəm ki, elə ilk görüşdən xəstə ilə
özü arasında qarşılıqlı səmimi münasibətlər yarada bilən tibb işçisi xəstələrin
müalicəsində müvəffəqiyyət əldə edir. İxtisasından asılı olmayaraq, hər bir həkim
həm də psixoloq olmağı bacarmalıdır. Çünki insanların öz sağlamlıqlarına mü-
nasibəti heç də eyni deyil. 

    16-27 iyun tarixlərində Yuna-
nıstanın Kavala şəhərində mək-
təblilər arasında Avropa çempio-
natı keçirilib.
    Qitə birinciliyində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 7 şahmat-
çısı iştirak edib. Zahid Allahver-
diyev (7 yaş), Nazlı Hümbətova
(7 yaş), Amin Rzalı (7 yaş), Uğur
Rəsulzadə (8 yaş), Sadiq Məmməd -

ov (11 yaş), Anar Rəsulzadə (15
yaş) və Pərviz Qasımovun (15 yaş)
mübarizə apardıqları Avropa çem-
pionatı zəka sahiblərimiz üçün
uğurlu olub. Belə ki, Pərviz Qasım -
ov keçirdiyi görüşlərin əksəriyyətini
qələbə ilə başa vurub və məktəblilər
arasında keçirilən Avropa çempio-
natının ikincisi olub. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Şahmatçımız Avropa ikincisi olub

    Muxtar respublikada gör-
mə məhdudiyyəti olan şəxs-
lərin reabilitasiyası, onların
cəmiyyətə inteqrasiyası, ha-
belə asudə vaxtlarının səmə-
rəli təşkili daim diqqət mər-
kəzində saxlanılır.
    Məhdud Fiziki İmkanlılar
üçün Naxçıvan Regional İn-
formasiya Mərkəzində görmə
məhdudiyyəti olan şəxslərə in-
formasiya texnologiyaları sa-
həsində bilik və bacarıqlar aşı-
lanır, onlara audio kitabxana
xidməti göstərilir, onlar üçün
brayl əlifbasının tədrisi üzrə
kurslar təşkil olunur. Həmçinin
bu kateqoriyadan olan şəxsləri
muxtar respublikada baş verən
yeniliklər və inkişaf barədə
məlumatlandırmaq üçün “Kö-
nül işığı” adlı aylıq brayl jur-
nalının nəşri həyata keçirilir.
    İyulun 1-də  Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Re-
gional İnformasiya Mərkəzində
görmə məhdudiyyəti olan şəxs-
lər arasında “Qaranlığa doğan

Günəş” mövzusunda inşa-yazı
müsabiqəsi keçirilib.
    Əsas məqsəd bu kateqo-
riyadan olan şəxslərə diqqət
və qayğının artırılması, on-
ların istedadlarının aşkara
çıxarılmasıdır. 
    Son illər muxtar respublika
sakinlərinin sosial müdafiə-
sinin gücləndirilməsi görmə
məhdudiyyəti olan şəxslərin
də həyat şəraitinin yaxşılaş-
masına, onların hüquqlarının
təmin olunmasına şərait ya-
radıb. Müsabiqədə iştirak edən
görmə qabiliyyəti məhdud 10
şəxs muxtar respublikada bu
kateqoriyadan olan vətəndaş-
lara göstərilən yüksək diqqət
və qayğını könül gözləri ilə
duyduqları kimi, ədəbi dildə
də ifadə ediblər.     
    Sonda münsiflər heyətinin
rəyinə əsasən, ilk üç yerə
layiq görülən müsabiqə işti-
rakçılarına mükafatlar, digər
iştirakçılara isə həvəsləndirici
hədiyyələr təqdim edilib.

Görmə məhdudiyyəti olan şəxslər arasında
inşa-yazı müsabiqəsi keçirilib

     Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin 18
dekabr 2013-cü il tarixli Sə-
rəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əha-
linin məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”na  uy-
ğun olaraq, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tə-
rəfindən evlərdə xalça toxun-
ması ənənəsini davam etdirmək
məqsədilə təşkil olunan “Ənə-
nəni qoruyaq, evdə xalça to-
xuyaq” adlı sosial əhəmiyyətli
haqqıödənilən ictimai iş davam
etdirilir. 
    Bunun üçün Şərur, Babək,
Ordubad, Şahbuz rayonlarında
və Naxçıvan şəhərində, ümu-
milikdə, 14 ailə xalça toxumaq
üçün bütün avadanlıqlarla, o

cümlədən digər lazımi alət və
materiallarla təmin ediliblər. 
    Bu tədbir eyni zamanda
Naxçıvan xalçaçılıq sənətinin
öyrənilməsinə və təbliğinə,
milli ənənələrimizin yaşadıl-
masına xidmət edir. Çünki
Azərbaycan xalça sənətinin
ənənəvi naxışlar və elementlər,
özünəməxsus rəng çalarları
ilə zənginləşdirilməsində Nax-
çıvan xalçaçılıq məktəbi mü-
hüm rol oynayır.
    Məlumat üçün bildirək ki,
xalçaçılıq sənətinin incəlik-
lərini öyrənmək məqsədilə
Naxçıvan Regional Peşə Təd-
ris Mərkəzində xalçaçı peşəsi
üzrə kurs təşkil edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Əmək və Əhalinin Sosial

Müdafiəsi Nazirliyinin

mətbuat xidməti

“Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq” adlı
sosial əhəmiyyətli ictimai iş davam etdirilir

    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Gənclər və İdman Na-
zirliyi, “Gənc lərin İntellektual
İnkişaf Mərkəzi” İctimai Bir-
liyi və “Gənc Vətənpərvərlər”
İctimai Birliyinin birgə təş-
kilatçılığı ilə Əcəmi seyrən-
gahında “Tariximiz fotolar-
da” adlı tədbir keçirilib.
     Tədbirin açılışında çıxış
edən nazirliyin əməkdaşı Nicat
Babayev tarixi abidələrimizin
sosial şəbəkələrdə geniş təbliğ
edilməsinin vacibliyini vurğu-
layıb və belə tədbirlərin silsilə
xarakteri daşıyacağını bildirərək

bunun əhəmiyyətindən danışıb.
Sonra “Gənc Vətənpərvərlər”
İctimai Birliyinin sədri Tahir
Məmmədli çıxış edərək gənc -
lərin sosial şəbəkələrdən düz-
gün istifadə etmələrinin, tari-
ximizin, abidələrimizin daim
təbliğ edilməsinin vacib oldu-
ğunu qeyd edib.
    Daha sonra gənclərə Mö-
minə xatın türbəsi haqda mə-
lumat verilib.
    Tədbirin sonunda gənclər
sosial şəbəkələrdə paylaş maq
üçün abidənin fotolarını
çəkiblər.

“Tariximiz fotolarda”

Ümid sonda ölürÜmid sonda ölür

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun labo-
ratoriya rəhbəri, kimya üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Günel Məmməd -
ovanın ABŞ-da nəşr olunan nüfuzlu
“Şüşənin fizikası və kimyası” (Glass
physics and chemistry) jurnalında
elmi məqaləsi çap edilib. Adıçəkilən
jurnal Springer jurnalları siyahısına
daxil olmaqla kimya və fizika sa-
həsində dünyanın ən nüfuzlu dər-

gilərindən biri sayılır. Naxçıvanlı
alimin “Təbii qallazit-obsidian sis-
temində natrolittipli seolitin hidro-
termal sintezi” adlanan elmi məqa-
ləsi rus dilində jurnalda çap edildik -
dən sonra redaksiya heyəti məqa-
lənin əhəmiyyətini nəzərə alaraq
onu ingilis dilinə çevirərək yenidən
nəşr edib. 
    Qeyd edək ki, bir müddət öncə –
28 May – Respublika Günü ilə əla-

qədar keçirilən gənc alimlər üçün
AMEA Rəyasət Heyətinin qrant mü-
sabiqəsində kimya üzrə fəlsəfə dok-
toru, dosent Günel Məmmədova son
üç ildə apardığı tədqiqat işlərinin
nəticələrinə əsasən, 2000 manat həc-
mində qrant mükafatı qazanıb. Mə-
lumat üçün deyək ki, qrant müsabi-
qəsində gənc alimlərin son üçillik
fəaliyyəti qiymətləndirilib.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvanlı alimin ABŞ-ın Springer jurnalları siyahısında olan elmi 
dərgisində məqaləsi dərc edilib 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti işaxtaran
vətəndaşları Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində ofisiant
peşəsi üzrə kurs keçməyə dəvət edir.
     Tədris müddəti 2 aydır.
     Peşə hazırlığı kursunda iştirak etmək istəyənlər 2014-cü il

iyulun 8-dək tələb olunan aşağıdakı 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

İşaxtaran vətəndaşların nəzərinə!


