
  Dünən sağlamlıq imkanları
məhdud, valideynlərini itirmiş
və ya valideyn himayəsindən
məhrum olmuş uşaqlara, az -
təminatlı ailələrin uşaqlarına
qış geyimlərinin verilməsi ilə
əlaqədar tədbirlər keçirilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyində təşkil olunan
tədbirdə təhsil naziri Məmməd Qə-
ribov, əmək və əhalinin sosial mü-
dafiəsi naziri Cavid Səfərov, Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə
Seyidova çıxış edərək muxtar res-
publikada təhsilin inkişafından,  xü-
susi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
sosial reabilitasiyası, onların təhsilə
cəlbi, yaradıcılıq potensiallarının üzə
çıxarılması  üçün yaradılan şəraitdən,
problemlərinin həlli istiqamətində
görülən işlərdən, asudə vaxtlarının
səmərəli təşkilindən bəhs ediblər. 

    Həmin gün muxtar respublikanın
rayonlarında da tədbirlər keçirilib
və ümumilikdə, muxtar respublika
üzrə 407 uşağa, Təhsil Nazirliyi tə-
rəfindən  hər iki valideynini itirmiş

və ya valideyn himayəsindən məh-
rum olmuş 54, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
sağlamlıq imkanları məhdud 273,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
isə aztəminatlı ailələrdən olan 80
şagirdə qış geyimi verilib. 
    Tədbir iştirakçıları sosial qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlara göstərilən
diqqət və qayğıya görə dövlətimizə
minnətdarlıqlarını bildiriblər. 
    Muxtar respublika üzrə  distant
tədrisə cəlb olunan sağlamlıq im-
kanları məhdud 24 uşağa qış geyimi
evlərində təqdim olunub.
    Qeyd edək ki, bu kateqoriyadan
olan uşaqlar daim dövlətimizin hər-
tərəfli qayğısı əhatəsindədirlər. On-
ların sağlam böyümələri, təhsil al-
maları, cəmiyyətə inteqrasiyaları,
habelə asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmələri istiqamətində davamlı
tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi

Sədrinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilən “2014-
2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə
Dövlət Proqramı” uğurla icra olu-
nub, Ali Məclis Sədrinin 2016-cı il
11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilən “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
ların təhsili və reabilitasiyası üzrə
Dövlət Pro qramı”nın icrası bu ka-
teqoriyadan olan uşaqların müasir
dövrün tələbləri səviyyəsində təhsil
almasına, cəmiyyətə daha fəal in-
teqrasiyasına  geniş imkanlar yara-
dıb. Dövlət pro qramının icrası ilə
bağlı Bilik Günü ərəfəsində yuxarıda
adıçəkilən kateqoriyalardan olan
uşaqlara məktəbli forması, çantası
və dərs ləvazimatları təqdim olunub. 

- Hafizə ƏLİYEVA

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan məktəblilərə
qış geyim dəstləri verilib

    2016-cı il oktyabrın 17-də Naxçıvan Dövlət
Televiziyası internet üzərindən HD formatda
canlı yayıma başlamaqla öz auditoriyasını
daha da genişləndirmişdir. 
    Bununla əlaqədar Naxçıvan Dövlət Televi-
ziyasının www.naxcivantv.az internet saytı
hazırlanmışdır. Saytda “Haqqımızda”, “Redak-
siyalar”, “Proqram”, “Xəbərlər”, “Videoarxiv”,
“Əlaqə”, “Canlı yayım və arxiv” bölmələri yer
alır. İstifadəçilər “Canlı yayım və arxiv” böl-
məsinə keçid etməklə Naxçıvan Dövlət Tele -
viziyasını internet üzərindən birbaşa izləyə bi-
lirlər. Həmçinin həftə ərzində efirə gedən pro -
qramlara da arxivdən baxmaq imkanı vardır.
“Anonslar”, “Televernisaj və videoçarxlar”,
“Aktual”, “İctimai”, “Turizm”, “Reklamlar və
elanlar” bölmələrində olan məlumatlar müntəzəm
yenilənir, “Rəsmi xəbərlər” bölməsindəki ma-
teriallar isə Azərbaycan dilindən başqa, ingilis
və rus dillərində də yayımlanır. 
    Saytda televiziyanın birhəftəlik proqramı
da yerləşdirilmiş və sayğac qoyulmuşdur. İsti-
fadəyə verildikdən ötən 15 gün ərzində sayta
dünyanın 30 ölkəsindən 70 mindən çox baxış
olmuşdur. Belə ki, internet üzərindən televiziyaya
Türkiyə üzrə 2199, Rusiya üzrə 1616, Ukrayna
üzrə 319, Gürcüstan üzrə 217, Ermənistan üzrə
137, İran üzrə 110, ABŞ üzrə 46, Cənubi Afrika
üzrə 37, Almaniya üzrə 30, Qırğızıstan üzrə
20, Çin üzrə 19, Qazaxıstan üzrə 18, Cənubi
Koreya üzrə 14, Fransa üzrə 13, Moldova üzrə
13, Yaponiya üzrə 13, Polşa üzrə 12, İndoneziya
üzrə 9, Misir üzrə 9, Danimarka üzrə 8, Estoniya
üzrə 7, Hindistan üzrə 7, Hollandiya üzrə 6,
Norveç üzrə 6, Pakistan üzrə 6, Birləşmiş Ərəb
Əmirlikləri üzrə 5, Böyük Britaniya üzrə 4,
İsveç üzrə 3 və Latviya üzrə 1 baxış olmuşdur.
Azərbaycanın digər bölgələrindən baxış sayı
isə 30 mini keçmişdir.
    Naxçıvan Dövlət Televiziyasının “Youtube”,

“Facebook”, “Twitter” və “İnstagram” sosial
şəbəkələrində də səhifələri yaradılmışdır. Tele -
viziyanın “Youtube” videokanalında 850-dən
çox veriliş, videoçarx, sosial çarx, anons, tele -
etüd, xəbər süjeti, televernisaj, sənədli və tele -
viziya filmləri yerləşdirilmişdir. “Youtube” vi-
deokanalında yerləşdirilən videomateriallara,
ümumilikdə, 1 milyondan çox baxış olmuş və
ümumi izlənmənin müddəti 3 milyon dəqiqəni
ötmüşdür. 2013-2016-cı illərdə aşağıdakı 5
ölkə də videomateriallar daha çox izlənilmişdir:
    1. Azərbaycan üzrə baxış sayı – 612 min 110
    2. Rusiya üzrə baxış sayı – 99 min 527
    3. Türkiyə üzrə baxış sayı – 53 min 190
    4. Ermənistan üzrə baxış sayı – 11 min 122
    5. Ukrayna üzrə baxış sayı – 11 min 54
    Televiziyanın “Facebook” sosial şəbəkəsində
də 11 minə yaxın istifadəçisi vardır. Yeni yara-
dılmasına baxmayaraq, televiziyanın səhifəsi
geniş istifadəçi və izləyici toplamışdır. Belə
ki, səhifəyə yerləşdirilmiş 1000-dən çox mate-
riala, ümumilikdə, baxış sayı 1 milyon 400
mindən çox olmuşdur. 
    Ümumilikdə, Naxçıvan Dövlət Televiziya-
sının sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə yerləş-
dirilmiş videomateriallara baxış sayı 2 milyon
700 mini ötmüşdür. 
    Naxçıvan Dövlət Televiziyasının kollektivi
bundan sonra da internet saytının və sosial şə-
bəkələrin imkanlarından səmərəli istifadə edərək
milli dəyərlərimizin, tarixi-mədəni irsimizin
qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən
tədbirləri, Naxçıvanın zəngin turizm potensialını,
muxtar respublikada baş verən yenilikləri, əldə
olunan inkişafı veriliş, film, videoçarx və xəbər
süjetləri vasitəsilə geniş tamaşaçı kütləsinə çat-
dıracaq və təbliğ edəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri 

Komitəsinin mətbuat xidməti 

Naxçıvan Dövlət Televiziyasının proqramları 
internet üzərindən dünyaya yayımlanır
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    Yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini
sel sularının zərərli təsirindən qorumaq
məqsədilə 5 kilometr məsafədə selə qarşı
istiqamətləndirici bənd tikilmiş, Əlincəçayın
Gülüstan kəndindən keçən hissəsində 2580
metr istiqamətləndirici bənd salınmışdır.
Bu dövrdə Kəngərli rayonunun Böyükdüz
və Xok kəndlərinin 117 hektar torpaq sa-
həsini əhatə edən qapalı suvarma şəbəkəsi
istifadəyə verilmiş, Naxçıvan-Şərur avto-
mobil yolunun kənarındakı yaşıllıqların
qrunt sularından təmizlənməsi məqsədilə
açıq drenaj qazılmışdır.
    Ötən ay muxtar respublikanın yaşayış
məntəqələrində 3 kilometrdən çox yeni iç-
məli su xətti çəkilmiş, 6 kilometrdən çox
içməli su xətti təmir edilmişdir. Culfa ra-
yonunun Saltaq kəndinin əhalisinin içməli
su təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
Əlincəçay vadisində yeni kaptajın tikintisi
başa çatdırılmış, Şərur rayonunun Arbatan

kəndinin içməli su təminatını yaxşılaşdırmaq
üçün müxtəlif diametrli borularla 2400
metr yeni içməli su xətti çəkilmişdir.
    Kəhrizlərin təmir bərpası oktyabr ayında
da diqqətdə saxlanılmış, 7 kəhrizdə bərpa
işləri davam etdirilmişdir. Suvarma və iç-
məli su mənbəyi kimi istifadə olunan 68
subartezian quyusunda isə təmir işləri
aparılmışdır. 
    “Su Təchizatı və Kanalizasiya İnves-
tisiya Proqramı” layihəsi çərçivəsində
Naxçıvan şəhərində çirkab sutəmizləyici
qurğunun tikintisi davam edir. Naxçıvan
şəhərinin Tumbul kəndində içməli su və
kanalizasiya xətlərinin tikintisi başa çat-
dırılmışdır. Babək rayonunun Şıxmahmud
kəndində isə müxtəlif diametrli borularla
4 min metrə yaxın su xətti çəkilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı 

Komitəsinin mətbuat xidməti

Payız suvarma mövsümü mütəşəkkil keçirilir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11
yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2016-2020-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında əha-
linin məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”nda qarşıya
qoyulan vəzifələr uğurla icra olunur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyindən aldığımız məlumatda
bildirilir ki, cari ilin 10 ayı ərzində
2277 nəfər iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində işlə təmin olunub, sosial
müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və
işə düzəlməkdə çətinlik çəkən 22
nəfər kvota yerlərinə göndərilib,
230 nəfər haqqıödənilən ictimai iş-

lərə cəlb edilib. İşlə təmin olunan-
ların 612-si qadınlar, 964-ü gənclər,
86-sı sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslər, 28-i hərbi xidmətdən yeni
tərxis olunan gənclər, 6-sı cəzaçək-
mə müəssisəsindən azad olunan
şəxslər, 84-ü isə aztəminatlı ailələrin
əmək qabiliyyətli üzvləridir. 
    Qeyd olunan dövr ərzində 65
nəfər, həmçinin sağlamlıq imkanları
məhdud 5 nəfər kəndlərdə fəaliyyət
göstərən xidmət mərkəzlərində işlə
təmin ediliblər. Tətil günlərində iş-
ləmək istəyən tələbələrin mövsümi
işlərə göndərilməsi istiqamətində
də tədbirlər həyata keçirilib, 33 tə-
ləbə müvəqqəti xarakterli işlərə
göndərilib.
    Məlumatda o da bildirilir ki,

bəhs olunan dövrdə keçirilmiş əmək
yarmarkalarında 352 nəfər, həmçinin
təhsil və səhiyyə müəssisələrində
keçirilən əmək yarmarkalarında isə,
ümumilikdə, 297 nəfər münasib
işlə təmin edilib. 
    Bu müddətdə Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində əmək ba-
zarının tələbləri nəzərə alınaraq
müxtəlif peşə sahələri üzrə kursların
təşkil olunması davam etdirilib. 324
nəfər, o cümlədən sağlamlıq im-
kanları məhdud 44 nəfər, hərbi xid-
mətdən tərxis olunan 13 nəfər peşə
kurslarına cəlb edilib. 
     Məhdud fiziki imkanlı 23 şəxs
tərəfindən toxunan 1184 cüt yun
corab və 464 ədəd yun şərf əsgərlə-
rimizə təhvil verilib. Əsgərlər üçün

isti geyimlərin toxunması işi davam
etdirilir. “Ənənəni qoruyaq, evdə
xalça toxuyaq” adlı sosialyönümlü
haqqıödənilən ictimai işə 11 nəfər
xalçatoxuyan evdar qadın cəlb olunub.
Onlar tərəfindən toxunan xalçalar
təhvil alınıb, Naxçıvan şəhərindəki
Heydər Əliyev Sarayında təşkil olu-
nan sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin və istedadlı qadınların rəsm
və əl işlərindən ibarət sərgi-satışda
toxuduqları xalçalar nümayiş etdirilib.
Tədbirdə sağlamlıq imkanları məhdud
12 şəxsin, ümumilikdə, 2023 manat
məbləğində 5 rəsm və 33 əl işi satılıb.
Fərdi təsərrüfatlarını inkişaf etdirmək
üçün 2 aztəminatlı ailəyə köməklik
göstərilib. 

Xəbərlər şöbəsi

Cari ilin ötən dövründə 2277 nəfər işlə
təmin olunub

    Suvarma mövsümünü mütəşəkkil keçirmək, torpaqların dayanıqlı su təminatı
və su itkisinin qarşısını almaq su təsərrüfatı işçilərinin qarşısında duran əsas və-
zifələrdəndir. 2016-cı ilin oktyabr ayında bu məsələ diqqətdə saxlanılmış, 18
kilometr magistral kanal, 35 kilometr ara arxlar, 4 kilometrə yaxın kollektor
lildən təmizlənmiş, yeni su xətləri çəkilmişdir. 
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    Ölkəmizdə bir çox sahələrdə ol-
duğu kimi, əhalinin sosial müdafiəsi
sahəsində də islahatlar həyata ke-
çirilməkdədir. İslahatların əsas məq-
sədi əhalinin bütün təbəqələrinin,
o cümlədən aztəminatlı ailələrin,
pensiyaçıların və sosial müdafiəyə
ehtiyacı olan vətəndaşların maddi
rifah halının yaxşılaşdırılmasından
və sığorta-pensiya sisteminin tək-
milləşdirilməsindən ibarətdir.
    Azərbaycan Respublikasında
sığor ta münasibətlərinə əsaslanan
yeni sığorta-pensiya sisteminin qu-
rulması məcburi dövlət sosial sığor-
tasının əhalinin sosial müdafiəsi sa-
həsindəki rolunu daha da artırmışdır.
2006-cı il yanvar ayının 1-dən ölkə-
mizdə yeni sistem sayılan məcburi
dövlət sosial sığorta sistemində fərdi
uçotun tətbiqinə başlanılmışdır. “So-
sial sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda nəzərdə
tutulmuşdur ki, sosial sığorta fiziki
şəxslərin əməkhaqlarının, gəlirlərinin
və ya əlavə xərclərinin kompensasiya
edilməsinə, həmçinin itirilməsinin
qarşısının alınmasına yönəldilmiş
təminat forması kimi çıxış edir. 
    Məcburi dövlət sosial sığortahaqqı
əmək pensiyalarının yeganə maliyyə
mənbəyi olduğundan pensiyaların
maliyyələşdirilməsi vəziyyəti, bi-

lavasitə, sığorta haqlarının ödənil-
məsindən asılıdır. Hər bir işləyən
vətəndaş fəaliyyət göstərdiyi təşki-
latda əməkhaqqının düzgün göstə-
rilməsində, sosial sığorta haqlarının
düzgün hesablanmasında, vaxtında
və tam ödənilməsində maraqlı ol-
malıdır. Kənd təsərrüfatına yararlı
torpaq sahəsi olan torpaq mülkiy-
yətçiləri isə şəxsən özləri sosial
sığorta haqlarının düzgün hesablan-
masını və ödənilməsini təmin et-
məlidirlər. Ödənilən sosial sığorta
haqları torpaq mülkiyyətçilərinə
sığorta stajı qazandırmış olur. Eyni
zamanda məcburi dövlət sosial
sığorta haqları fərdi şəxsi hesablara
toplanaraq pensiya kapitalını təşkil
edir ki, bu da həmin vətəndaşların
pensiyasının məbləğinin müəyyən-
ləşdirilməsində əsas rol oynayır.
    Mülkiyyətində kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sahəsi olanlar üçün
ölkə üzrə müəyyən olunmuş mini-
mum aylıq əməkhaqqına nisbət əsa-
sında torpaqların keyfiyyət qrupları
üzrə hər hektar hesabı ilə müvafiq
faiz dərəcələrində sosial sığortahaqqı
müəyyənləşdirilmişdir.
    Torpaq mülkiyyətçiləri əmək qa-
biliyyətli ailə üzvlərinin hər biri üçün
torpaqların ölkə üzrə müəyyən olun-
muş minimum aylıq əməkhaqqının

(105 manat) 1-ci keyfiyyət qrupu
üzrə 12 faizi, yəni 12,60 manat, 2-ci
keyfiyyət qrupu üzrə 8 faizi, yəni
8,40 manat, 3-cü keyfiyyət qrupu
üzrə 4 faizi, yəni 4,20 manat, 4-cü
keyfiyyət qrupu üzrə isə 2 faizi, yəni
2,10 manat miqdarında məcburi döv-
lət sosial sığortahaqqı ödəməlidirlər.
Torpaqların keyfiyyət qrupu dövlət
aktına əsasən müəyyənləşdirilir.
    Son illər ərzində sosial sığorta
sahəsinin sürətli inkişafı bu sahədə
elektron xidmətlərin tətbiqini zəruri
etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
tərəfindən 2015-ci ilin oktyabr ayında
“Kənd təsərrüfatına yararlı torpaq
sahəsi olan şəxsin onlayn uçota alın-
ması” və “Ailə-kəndli təsərrüfatının
onlayn uçota alınması” elektron xid-
mətləri əhalinin istifadəsinə verilmiş,
bununla da, sığortaedən və sığor-
taolunanların uçotu sahəsində əhaliyə
təqdim olunan xidmətlərin elektron-
laşdırılması təmin edilmişdir. Bu
xidmətlərin istifadəyə verilməsi kənd
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi
olan şəxsin və ailə-kəndli təsərrü-
fatının uçota alınma prosesinə sərf
olunan vaxtın minimuma endirilməsi
ilə yanaşı, bu prosesin daha da sa-
dələşdirilməsi məqsədini daşıyır.
    Elektron xidmətlərdən istifadə

etmək üçün kənd təsərrüfatına yararlı
torpaq sahəsi olan şəxs fondun in-
ternet səhifəsinə daxil olaraq Rabitə
və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tə-
rəfindən verilmiş elektron imza kartı
ilə müvafiq elektron xidmətləri seçir
və müvafiq xanaları dolduraraq elek-
tron formada sorğu edir. Elektron
formada göndərilmiş ərizə və kənd
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi
olan şəxsin torpağa mülkiyyət hü-
ququnu təsdiq edən sənədin surətləri
fondun yerli orqanları tərəfindən
qəbul edilir və bu barədə sorğu
edənə elektron təsdiqetmə bildirişi
göndərilir. Təqdim edilmiş sənədlər
yoxlandıqdan sonra mülkiyyətində
kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sa-
həsi olan şəxsə uçot nömrəsi verilir
və sosial sığorta şəhadətnaməsi
rəsmi ləşdirilir.
    Hal-hazırda məcburi dövlət sosial
sığorta haqlarının ödənilməsində
mütərəqqi üsullar tətbiq edilmək-
dədir. Məcburi dövlət sosial sığor-

tahaqqı ödəyiciləri məcburi dövlət
sosial sığorta haqlarını həm fondun
internet səhifəsindən bankomat kart-
ları vasitəsilə, həm banklarda nağd
qaydada onlayn ödənilməsi ilə, həm
də yerli poçt şöbələri vasitəsilə ödəyə
bilirlər.
    İstifadəyə verilmiş “Məcburi döv-
lət sosial sığorta vəsaitlərinin onlayn
ödənilməsi” elektron xidməti sığor-
taedənlər, o cümlədən torpaq mül-
kiyyətçiləri və digər sığortaedənlər
tərəfindən məcburi dövlət sosial
sığorta haqlarının ödənilməsi pro-
sesini xeyli asanlaşdırmaqla yanaşı,
bu sahədə şəffaflığın daha da artı-
rılmasına xidmət edir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Elektron Hö-
kumət Portalından qeydiyyatdan
keçməyən, mülkiyyətində olan kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlardan is-
tifadə edən torpaq mülkiyyətçiləri
məcburi dövlət sosial sığorta haq-
larını banklarda nağd qaydada onlayn
olaraq ödəyə bilirlər.

    Mütərəqqi üsullardan biri də məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının
poçt şöbələrindən ödənilməsidir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanları ilə poçt şöbələri arasında
bağlanmış müqavilələrə əsasən, 2014-cü ilin noyabr ayından məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarının poçt şöbələrindən ödənilməsi təmin
edilmişdir. Bununla da, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardan istifadə
edən və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər rayon
mərkəzlərinə getmədən, əlavə vəsait sərf etmədən kəndlərdəki poçt şöbə-
lərindən məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəyə bilirlər.

Vüsal SEVDİMALIYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə 

Fondunun aparat rəhbəri

    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəs-
təyi Fondunun təşkilatçılığı ilə 20
media rəhbərinin Naxçıvan səfəri
iştirakçıların hamısında böyük məm-
nuniyyət yaratmışdı. Onlar arasında
Naxçıvan torpağına ilk dəfə qədəm
basanlar da var idi, buranı il ərzində
bir neçə dəfə ziyarət edənlər də.
Amma böyük Türk dünyasına açılan
qapı olan Naxçıvan barədə fikirlər
birmənalı idi: qədimiliklə müasirliyin
çuğlaşdığı bu məkan intibahının
yeni zirvəsində abadlıq-quruculuq
işlərinin möhtəşəm nümunəsini ər-
səyə gətirə bilib. Hətta səfər yol-
daşlarımızdan biri Naxçıvan şəhə-
rini Londonla, Parislə müqayisə
edərək təmizlik və səliqə-sahman
baxımından Avropanın bu meqa-
polislərinin böyük fərqlə Naxçıvana
uduzduğunu da xüsusi fəxarətlə
qeyd etdi. Həqiqətən də, Naxçıvanı
gəzib dolaşdıqca təkcə mərkəzdə
yox, ətraf ərazilərdə də bir səliqə
hökm sürdüyünü, küçələrdə nəinki
hər hansı sellofan torba, heç siqaret
kötüyü tapmağın belə, mümkün ol-
madığını görürsən. Enli, düz yollar
isə əsəbləri tarıma çəkən tıxaclardan
xalidir. Yeni tikililər və restavrasiya
olunanlar bir ahəngdarlıq təşkil edir
və bu da Naxçıvana xüsusi bir gö-
zəllik verir. Özü də restavrasiya pro-
sesi xüsusi zövq və sənətkarlıqla
aparılır. Məsələn, qaldığımız “Təb-
riz” otelinin əvvəlki vaxtını xatırla-
yanlar onun indiki durumu ilə mü-
qayisəyə belə gəlməz olduğunu etiraf

edirlər. Elə “Mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları ilə kütləvi in-
formasiya vasitələri arasında əmək-
daşlığın genişləndirilməsi” mövzu-
sunda keçirilən regional konfransın
baş tutduğu Naxçıvan Dövlət Texniki
Kolleci haqda da eyni fikirləri söy-
ləmək olar. Amma Naxçıvan barədə
möhtəşəm təəssüratları yaradan bü-
tünlükdə Naxçıvanın özüdür. Çünki
yenilik, quruculuq bu diyarın hər
guşəsindədir. Həmkarım Namiq Əh-
mədovun sözləri Naxçıvanda gedən
abadlıq işlərinin əsl xarakterini əks
etdirir. Bir neçə il Naxçıvan şəhərində
Heydər Əliyev Muzeyinin yaxınlı-
ğında yaşadığını bildirən Namiq
müəllim indi illərlə qaldığı evi tap-
maqda çətinlik çəkdiyini bildirir.
Qeyd edir ki, burada həyata keçirilən
yeniliklər indi tam fərqli, amma ol-
duqca gözəl olan yeni bir mənzərə
yaradıb. Bu yenilikləri isə hətta Nax-
çıvanın ən ucqar kəndlərindən belə,
müşahidə etmək olar. Səfər əsnasında
ziyarət etdiyimiz, Azərbaycanın ən
qüdrətli qələm sahiblərindən biri
olan Məmməd Arazın dünyaya göz
açdığı Şahbuzun Nursu kəndi deyi-
lənlərin real təsdiqlərindən biri oldu.
Bütün yolları asfaltlanan, abadlığı
gözoxşayan kənd Naxçıvandakı tə-
rəqqinin daha bir təcəssümü idi. Bu
cür möhtəşəm inkişafa isə Naxçıvan
illərdir, yaşadığı blokada şəraitində
nail olub. Rusiyalı jurnalist Nadona
Fridrixsonun təbirincə desək, bu
gün “qoparılmış region” çiçəklənən
və memarlıq cəhətdən olduqca ca-
zibədar bir yerdir. “Qoparılmış re-

gion” amili isə Naxçıvan Dövlət
Bayrağı Muzeyində olarkən burada
müxtəlif dövrləri əhatə edən xəritələr
fonunda özünü kifayət qədər aydın
şəkildə büruzə verir. Həmin xəritə-
lərin müqayisəsindən aydın olur ki,
bir vaxtlar olduqca böyük ərazini
əhatə edən Naxçıvan Türk dünyası-
nın düşmənlərinin məkrli siyasəti,
Azərbaycana qarşı yönələn qəsdlər
nəticəsində torpaq itkilərinə məruz
qalıb.
    Çox təəssüf ki, istər rus imperi-
yası, istərsə də sovetlər dönəmində
bu proses davam etdirildi. Azərbay-

canın tarixi ərazisi olan İrəvan qu-
berniyası əsasında Ermənistan döv-
lətinin yaradılması fonunda Zəngəzur
və Vedibasarın Naxçıvandan qopa-
rılması ilə bu cənnətməkan ölkənin
digər ərazilərindən aralı salındı.
Perspektivdə isə əsas planda Nax-
çıvanın bütünlükdə Azərbaycandan
qoparılması, yad əllərə təslim edil-
məsi dururdu, bununla tək Azər-
baycana yox, bütün Türk dünyasına
böyük bir zərbə vurulacaqdı. Amma
İlahi qüdrət və Azərbaycan xalqının
qeyrətli oğulları bu məkrli niyyətin
reallaşmasına imkan vermədi. Bu
gün də Naxçıvan Azərbaycanın
qəsdinə duranlar, o cümlədən er-
mənilər üçün gözdağıdır, həm in-
kişafı, həm də strateji coğrafi möv-
qeyi ilə. Artıq sərhəddən Naxçıvana
boylananlar gur işıqlar aləmində
Azərbaycanın bu ayrılmaz diyarının
coşqun inkişafına şahidlik edirlər.
Çağdaş dünya standartları səviyyə-
sində qurulan infrastruktur, təbiətin
əsirgəmədiyi naz-nemət, lütf etdiyi
resurslar və bunlardan səmərəli is-
tifadə Naxçıvanı heyrətamiz dərəcədə
dəyişib. Özü də abadlıq-quruculuq
işləri təkcə yaşayış məntəqələrini
əhatə etmir. Səfər çərçivəsində baş
çəkdiyimiz Əshabi-Kəhf ziyarətgahı,
bir vaxtlar dünyanı lərzəyə salan
cahangirlərdən olan Teymurləngin
qarşısında 14 il sinə gərmiş Əlincə
qalası, Gülüstan türbəsi, Möminə
xatın məqbərəsi, Xan sarayı və di-
gərləri Naxçıvanın tarixi məkanla-
rının da öz ilkin görüntüsünün qal-
ması şərtilə bu gün ziyarətçilər üçün
ən mükəmməl hala gətirildiyini gös-
tərir. Ən əsası isə bu, tarixə, xalqın
keçmişinə olan böyük hörmət və
ehtiramının yüksək bir göstəricisidir.
Özü də qurulanlara, yaradılanlara
təkcə müvafiq qurumlar yox, bütün
sakinlərin doğma münasibət bəslədiyi

dərhal özünü qabarıq büruzə verir.
Digər tərəfdən sözügedən istiqamətdə
atılan addımlar Naxçıvana turist
kimi gələnlərin sayını da əhəmiyyətli
dərəcədə artırır. Naxçıvan gəzinti-
sində bizi müşayiət edən “Şərq qa-
pısı” qəzetinin baş redaktoru Tural
Səfərovla söhbətimiz zamanı bəlli
olur ki, hər il Naxçıvanı 400 min
turist ziyarət edir. Görülən işlər isə
Naxçıvana üz tutan turistləri, xüsusən
də əcnəbilərin sayını artıracaq. Elə
Naxçıvanda olarkən buraya İrandan
üz tutanların sayının kifayət qədər
olduğunu görmək olar. Rahat yollar,

yaradılan şərait bu turistləri Əsha-
bi-Kəhf ziyarətgahına və digər mə-
kanlara da cəlb edir. Artıq şöhrəti
Azərbaycan sərhədlərindən kənarda
da sürətlə yayılan Duzdağ Fiziote-
rapiya Mərkəzinin baş həkimi Zül-
fiyyə xanımın sözlərindən isə belə
bəlli olur ki, Naxçıvana təkcə İrandan
yox, qonşu Türkiyədən, Rusiyadan,
ərəb və Avropa ölkələrindən üz tu-
tanların sayı da kifayət qədərdir.
Amma onlar təkcə Duzdağ üçün
Naxçıvana təşrif buyurmurlar.
    Naxçıvanı gəzdikcə buranın hətta
bir ağac bitməyən torpaqları, dağları,
dərələrinin möhtəşəm bir relyef qu-
ruluşuna malik olduğunu da görmək
olar. Haçadağ, zirvələrdə inşa edilən
Əlincə qalası, Batabat yaylası və
digərləri görənləri, sözün əsl məna-
sında, özünə heyran edir. Hətta Əlin-
cə qalasını ziyarət edən amerikalı
jurnalistlərdən biri bildirib ki, bu
yerlər Hollivud filmlərinin çəkilişi
üçün ən ideal məkanlar sırasındadır.
Əslində, hansısa Hollivud filmlərinin
müəyyən hissəsinin çəkilişlərini
Naxçıvanda həyata keçirməklə bura
xaricdən daha çox turist cəlb etmək
olar. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,
qardaş Türkiyə bu təcrübədən geniş

istifadə edir. Yəni bu və digər vasi-
tələrlə Naxçıvana gələn əcnəbilərin
sayını xeyli artırmaq olar. Elə ölkə
daxilində də Naxçıvanı olduğu kimi
təbliğ etməklə bura üz tutan vətən-
daşlarımızın sayında daha çox artıma
nail olmaq mümkündür.
    Naxçıvanda olarkən diqqətçəkən
daha bir məqam daxili bazarın qo-
runması istiqamətində görülən işlər,
həmçinin yerli məhsulların istehsal
həcminin artması ilə bağlı oldu. Bu-
rada bir sıra məhsullar üzrə qiymətlər
Azərbaycanın digər bölgələri ilə
müqayisədə aşağıdır. Məsələn, si-

qaret, mineral sular, bəzi növ qida
məhsullarının timsalında Naxçıvanda
qiymətlərin daha az olması dərhal
nəzərə çarpır. Həmkarım Elçin Mir-
zəbəyli məhz bu kontekstdə Naxçı-
vanda daxili bazarın kifayət qədər
mükəmməl şəkildə qorunduğunu
vurğulayır. Yerli istehsal məhsulları
isə ötən illərlə müqayisədə artır və
bu gün Naxçıvanda 366 növdə məh-
sul istehsal edilir. Özü də bu məh-
sulların böyük əksəriyyətinin xam-
malı yerli mənbələr hesabına təmin
olunur.
    Naxçıvanda ən çox diqqəti cəlb
edən məziyyət isə bu yerin sakinlə-
rinin səmimiyyətidir. Yolu Naxçı-
vandan ilk dəfə düşənlər belə, burada
məhz bu səmimiyyət, onlara göstə-
rilən doğma münasibət nəticəsində
qətiyyən özünü qərib hiss etmir.
Əksinə, Naxçıvan sakinləri onları
illərdir tanıdıqları adam kimi qəbul
edir və ona hər cür kömək etməyə
çalışırlar. Elə bu da Naxçıvana gə-
lənlərin növbəti illərdə də bir daha
bu diyarı ziyarət etməsi üçün bəri
başdan planlar cızmasında az rol
oynamır.

Rasim BAYRAMOV
“Mövqe” qəzetinin baş redaktoru

  Yolunu bu diyardan salanlar Naxçıvanı mütləq yenidən görmək
istəyir. Səbəbini bilmək üçün yenə də yolunu mütləq Naxçıvandan
salmaq lazımdır. Hələ təyyarə pəncərələrindən Naxçıvanı seyr etdikcə
burada qəribə bir cazibədarlıq duyursan. Naxçıvanın gözəlliyi, ayrı
bir aləm olduğu, səliqə-sahmanı ayağın bu torpağa dəymədən hiss
olunur. Bu hiss və duyğular Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanından
başlayan səyahət boyu daha da güclənir, muxtar respublikanın təkcə
Azərbaycan yox, dünya miqyasında artıq bir nümunə olduğu qənaəti
tam əminliyə çevrilir.
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    Naxçıvan şəhərində yerləşən
marketlərdən birində bazarlıq edər-
kən 5, 10 və 15 kiloqramlıq toxun-
ma kisələrdə qablaşdırılmış karto-
fun alıcısının çox olduğunu görüb
onlara yaxınlaşdım. Bu kartof ha-
ranın məhsuludur? – deyə satıcıdan
soruşdum.
    – Üstündə “Rumus kartofu” ya-
zılıb. Onu da deyim ki, çox keyfiy-
yətli, dadlı-tamlı kartofdu. Bir alan
bir də alır. Özü də 4-5 kisə, – dedi. 
    Elə növbədə dayanan alıcılar da
onun dediyi sözlərə şərik çıxdılar.
    – Bəs bu kartofu marketlərə
hansı şirkət gətirir? 
    – “Naxçıvan bağları”, – deyən
satıcı digər müştəriləri yola salmağa
başladı.
    Üç-dörd nəfərdən sonra bir kisə
kartof da mən aldım. 
    Elə həmin gün “Naxçıvan bağ-
ları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətinin direktoru Elçin Bağırovun
mobil telefonuna zəng vurub mar-
ketlərdə satışa çıxarılan “Rumus
kartofu” haqqında məlumat verməyi
xahiş etdim.
    – Sabah görüşüb gedərik Ru-
musa, orada nə lazımdırsa sizə mə-
lumat verərəm.
    Ertəsi gün görüşüb onun “Mit-
subishi” markalı maşını ilə düşdük
yola.
    – Elçin müəllim, maşından gö-
rürəm ki, hazırlıqlı gəlmisiniz. Dağ-
lara qalxacağıq?
    – Elədir ki, var. Düz 3 saatlıq
yol gedəcəyik, – deyib maşını Nax-
çıvan-Culfa magistralına yönəltdi. 
    – Culfa rayonuna gedirik? – deyə
soruşdum.
    – Xeyr. Ordubada gedirik. Qədim
yurd yerlərimizdən biri olan Ru-
musa. Beləcə, təqribən, bir saat yol
getdikdən sonra magistral yoldan
sola dönüb Vənənd kəndi istiqa-
mətində, üzü dağlara doğru irəlilə-
dik. Bu istiqamətdə yerləşən Xa-
nağa, Ağrı, Dizə, Vənənd, Başkənd,
Anaqut, Dırnıs, Kələki kəndlərindən
keçdik. Yol kənarında qoyulmuş
məlumatlandırıcı və istiqamətlən-
dirici lövhədə Unus sözünü oxuyan
kimi:
    – Elçin müəllim, Unusda kartof
əkib Rumus niyə yazırsınız? – deyib
onun üzünə baxdım.
    – Səbir et. Düzdür, bu kənd
Unusdur. Ancaq bu kənddən sonra
hələ Pəzməri kəndi var. 
    Təqribən, 20-25 dəqiqədən sonra
çatdıq Pəzməriyə. Kəndin çıxışında
maşını saxlayıb gücləndirilmiş iş
rejiminə keçirdi. 
    – Hə, dostum Dilicanın dolan-
baclarını heç qalxmısan? – deyib
güldü.
    – Cəmi bir dəfə, – dedim.
    – İndi həmin dolanbaclara bənzər
yolla bir yox, üç dağ aşacaq, 18 ki-
lometr də yol gedəcəyik, – deyib
maşını işə saldı.
    Qaya darvazadan keçib, dağların
sinəsinə qıvrılmış avtomobil yolu
ilə yüksəkliyə qalxırıq.
    – Elçin müəllim, sarı torpaq sü-
rüşkən olur. Xüsusən yağışlı hava-
larda bu yolda maşın sürmək təh-
lükəli olar, – deyib istər-istəməz
yüksəklikdən dərəyə baxdım. Av-
tomobildə hansısa nasazlıq yara-
narsa, bu, səfərimizin sonunun nə
ilə nəticələnəcəyini düşündüm. Elə
nə düşündüyümü üzümdən oxuyan
Elçin müəllim:
    – Qorxma, bu yollara yaxşı bə-
lədəm. Yay mövsümü hər gün ol-
masa da, günaşırı bu yolu gedib-
gəlmişəm. 
    Beləcə, birinci dağın sinəsinə
sığınan yolla növbəti dağa qalxmaq
üçün dərəyə endik. Maşını saxlayan
Elçin müəllim:
    – Burada bir bulaq var. Eynən
Narzan suyudur, – deyib maşından
düşdü. Bulağın suyundan içdik. 
    – Sudan nə dadı gəlir? 
    – Dəmir, – dedim.
    – Elədir ki, var. Bu suyu laborator
analizə vermişəm. Tərkibində dəmir

çoxdur. Yolçu yolda gərək, – deyib
maşına tərəf yönəldi. 
    Düzü, yüksəkliyə qalxmaq məni
bir balaca qorxutmuşdu. Ona görə
də soruşdum:
    – Yenə yüksəkliyə qalxacağıq?
    – Hələ iki dağ da aşacağıq, –
dedi. 
    Özümü qınadım. Əşi, sənin burda
nə işin var, – deyə fikirləşdim.
Sonra da özümü məzəmmət etdim.
Axı otaqda oturmaqla, təbii ki, yaxşı
yazı hazırlamaq çətin olar. İkinci
dağı da aşıb üçüncü dağın zirvəsinə
qalxdıq. Elçin müəllim maşını sax-
layıb mobil telefonunu götürüb nə
isə axtardı. 

    – Hə... budur, – deyib telefonu
mənə tərəf tutdu. 
    – Dəniz səviyyəsindən düz 2500
metr yüksəklikdəyik, – dedi. Sonra
da maşından düşüb qarşı tərəfdəki
dağın sinəsində yerləşən yeri gös-
tərərək dedi:
    – Bu da qədim yurd yerlərimiz-
dən biri olan Rumus kəndi. Aldığım
məlumata görə, kənddə 70-ə yaxın
ev olub. Anarxiya, xaos, özbaşınalıq
illərində digər dağ və sərhəd kəndləri
kimi, Rumus kəndi də gözdənuzaq,
könüldəniraq düşüb. Sosial prob-
lemlər üzündən yolsuz, işıqsız, qaz-
sız qalan kənd sakinləri şəhərə və
yaxud da aran kəndlərinə köçüblər. 
    Ətrafa yayılan mal-qaranı, qo-
yun-quzu sürüsünü göstərib, – bəs
bunlar kimindir? – deyə soruşdum.
    – Yaz-yay fəslində yaylağa qal-
xan fermerlərindir.
    Kəndin ortasında yerləşən iki
bərpa olunmuş evi göstərib, – bəs
o evlərdə kimlər yaşayır? – dedim.
    – Bu evlərin birində bizim işçilər,
digərində isə çobanlar yaşayır. Kən-
din ətrafında, dağın sinəsində şum-
lanmış yastanlıqları göstərərək, –
bu da bizim əkin yerlərimizdi. Tor-
pağın münbitliyinə, məhsuldarlığına
söz ola bilməz – dedi. 
    – Elçin müəllim, düz dünyanı
ötürüb bu dağın başında kartof ək-
mək haradan ağlınıza gəlib?
     – Əslən ordubadlı olan, hazırda
Naxçıvan şəhərində yaşayan dostum
Vahid müəllim bələdçilik etdi. Dedi
ki, bu torpaqda əkilən kartofun məh-
suldarlığına, dad-tamına söz ola bil-
məz. Bizim kollektiv də təşəbbüs
göstərdi. Onu da deyim ki, təşəbbü-
sümüz dövlət tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirildi. Hərtərəfli köməklik
göstərildi. Bu qədim yurd yerimizə
sıldırım qayalar üzərindən elektrik
verilişi xətti çəkildi. Avtomobil yolu
kürənib təmizləndi. Gediş-gəliş üçün
əlverişli şərait yaradıldı. Tək bizim
kollektiv deyil, yaylağa qalxan zəhmət
adamları, fermerlər, arıçılar da bu
qayğıdan bəhrələndi. Bu qədim yurd
yerimizə üz tutanların sayı artdı.
    Söhbətləşə-söhbətləşə qalxdıq
kəndə. Payız şumu qaldırılmış
əkin sahələrinə yük avtomobili
ilə üzvi gübrə daşıyan iki gənclə
salamlaşdıq. 
    – Bizim işçilərdir, yaz əkininə
indidən hazırlıq görürük. 
    Əkin sahələrini, yastanları bir-
bir gəzdik. Hətta yığım zamanı şı-
rımda qalan kartofdan götürüb közdə
kabab edib, bir qismət çörək də

kəsdik. Təsərrüfatla məşğul olan
Hüseyn kişinin samovar çayından
içdik. Çay süfrəsinə qonaq olan
gənclərdən biri:
    – Elçin müəllim, yazda mən də
kartof əkmək istəyirəm, – dedi. 
    – Bəs neçə illərdir niyə əkmir-
din?
    – Nə bilim, – deyib çiyinlərini
çəkdi. – Sizin işinizi görüb həvəs-
ləndim, – dedi.
    – Bu cür münbit torpaqları boş
qoymaq olmaz. Bizim traktordan
istifadə edin. Şum xərcini mən ödə-
yəcəyəm. Üstəlik, toxumluq kartofu
da pay verəcəyəm. Təki torpağı boş
qoymayın, – deyib gənc oğlanı daha

da həvəsləndirdi. 
    Beləcə, Rumusa üz tutan, bu
kəndin torpağından bəhrələnən zəh-
mət adamları ilə xudahafizləşib dağ
yamacları ilə çəkilmiş avtomobil
yolu ilə qayıtdıq “Naxçıvan bağları”
MMC-nin Böyükdüz kəndində yer-
ləşən istixana kompleksinə. Nax-
çıvan-Sədərək magistralından sola
dönüb istixana kompleksinə yaxın-
laşanda baxdıq ki, kompleksin ya-
xınlığında şumlanmış, səliqə ilə şı-
rımlanmış geniş bir sahədə qızğın
iş gedir.
    – Elçin müəllim, əhali sizdən
faraş tərəvəz məhsulları gözləyir,
siz hələ də açıq havada əkin apa-
rırsınız? 
    Xeyli güldü. 
    – Əkin sahələrində pomidor, xi-
yar sovuşan kimi, istixanada iyul
ayında əkdiyimiz pomidor şitillə-
rinin ilk məhsullarını artıq bazara
çıxarmışıq. Kollektivimiz təkcə fa-
raş tərəvəz məhsulları yetişdirməklə
kifayətlənmir. Yay mövsümündə
açıq havada yetişdirilən məhsullarla
bazarı təmin edirik. İndi əkin apa-
rılan bu ərazidə 5 hektar pomidor,
1 hektar xiyar əkmişdik. Məhsul
bol oldu. Təsəvvür edin, pomidorun
hər kiloqramını 20, xiyarı isə 10
qəpikdən satdıq. Məhsul eyni vaxt-
da yetişdiyindən bazarın tələba-
tından artıq olan hissəsini xüsusi
texnologiya ilə odda qaynatmadan
tomat istehsal edib 1 və 2 kilo-
qramlıq taralara qablaşdırdıq. 0,5,
1, 2 və 3 kiloqramlıq taralarda isə
pomidor, xiyar, bibər turşusu bağ-
ladıq. Yəni yetişdirilən məhsulun
israf olunmasının qarşısını aldıq.
Məhsul toplandıqdan sonra torpağa
üzvi gübrə verib, şumlayıb, şırım
çəkdik. Hazırda bu əraziyə ilk dəfə
olaraq gələn ilin məhsulu üçün
min bir dərdin dərmanı sayılan sa-
rımsaq əkirik. Dövlət dəstəyi ilə
kifayət qədər toxum da tədarük

etmişik, – deyib soyuducu anbara
tərəf yönəlib qapını açdı. Səliqə
ilə düzülmüş kisələri göstərərək
dedi:
    – Bax bu tədarük etdiyimiz “Ru-
mus kartofu”, bu əkinə hazırladı-
ğımız, yəni qabığı soyulmuş sa-
rımsaq, bu da sarımsaq qabıqları. 
    – Elçin müəllim, kartofu, sarım-
sağı başa düşdük. Bəs sarımsaq qa-
bıqlarını niyə saxlayırsınız?
    – Hə... Məsələ burasındadır ki,
sarımsaq qabıqlarını müəyyən müd-
dət mayedə saxlayır və həmin ma-
yedən dərman kimi əkin sahələrində
istifadə edirik. Özü də yaxşı nəticə
verir. 

    – Deməli, sarımsağın qabığı da
müalicəvi əhəmiyyətə malikdir?
    – Əlbəttə, bu əhəmiyyətli sahəni
genişləndirmək istəyirik. Artıq Ru-
musda, Babək rayonunun Şıxmah-
mud, Şahbuz rayonunun Gömür
kəndlərində də sarımsaq əkini  
keçirmişik. 
    İstixanaya daxil olduq. Payız
fəsli olmasına baxmayaraq, kom-
pleksin daxilində həmişəki kimi elə
yaz-yay fəsli idi. Necə deyərlər,
gül gülü çağırırdı. Bir tərəfdə po-
midor kollarından asılan qızarmış
pomidor salxımları, bir tərəfdə çi-
çəkləyən pomidor, xiyar kolları, di-
gər tərəfdə isə yenicə əkilmiş çiyələk
şitilləri. İstər-istəməz komplekslə
bağlı maraqlı bir əhvalatı Elçin
müəllimə danışdım. 
    – Xaricdən gəlmiş iş adamı ilə
Naxçıvan-Sədərək magistralında
gedərkən o, istixana kompleksini
göstərib:
    – Bura nə zavodudur? – deyə
soruşdu. 
    – Zavod deyil. İstixana kom-
pleksidir. 
    – Nə? 
    – Niyə təəccüblənirsiniz, istixana
kompleksidir. 
    – Kəskin kontinental iqlim şəraiti
olan Naxçıvanın yayı həddən artıq
isti, qışı da şaxtalı keçir. Yəni faraş
tərəvəz məhsulları yetişdirmək üçün

işıq, qaz sərfi digər ölkələrə nisbətən
2 dəfədən çox olur. Bu da, təbii ki,
məhsulun maya dəyərinin artmasına
təsir edir. Bütün bunlara baxmaya-
raq, siz bunu etmisiniz, – deyib
naxçıvanlı qətiyyətinə heyran ol-
duğunu bildirdi.
    – Qonaq düz deyib, elədir. Amma
dövlət qayğısı, təşəbbüskarlıq olan
yerdə qarşıya qoyulan hər bir məq-
sədə nail olmaq olar. Mənim əvvəllər
kənd təsərrüfatı ilə heç bir əlaqəm
olmayıb. Moskvada ali təhsil alıb
doğma Naxçıvanımıza qayıtdıqdan
sonra dövlət orqanlarında çalışırdım.
Sonuncu iş yerim də, elə o dövrün
dili ilə desək, Nazirlər Soveti olub.

    – Bəs niyə sonuncu?
    – Elə o sonuncunun maraqlı bir
tarixçəsi var. 90-cı illərin əvvəlləri
idi. Bir gün bizə dedilər ki, ştatların
ixtisar olunması ilə bağlı məktub
gəlib. İş yoldaşlarımız yığışıb məs-
ləhətləşdik ki, çətin dövrdür, qadınlar
qalsın, biz ərizə yazıb işdən gedək.
Elə də etdik. Həmin vaxtdan yol-
daşlarla birlikdə kiçik biznes fəa-
liyyətinə başladıq. Naxçıvanda ya-
radılan əlverişli biznes mühiti digər
sahibkarlar kimi, bizim də fəaliy-
yətimizi genişləndirməyə, yeni is-
tehsal sahələri yaratmağa geniş im-
kanlar açdı. 2013-cü ildə istixana
kompleksi qurub faraş tərəvəz məh-
sulları yetişdirməyə, daxili bazarı
tələbata uyğun yerli tərəvəz məh-
sulları ilə təmin etməyə cəhd gös-
tərdik. Təbii ki, cəhd etmək istəkdir.
Bu istəyin reallaşması üçün dövlət
dəstəyi əsas şərtdir. Biz də sahib-
karlığa göstərilən dövlət qayğısından
bəhrələndik. Naxçıvan şəhərində
və Kəngərli rayonunun Böyükdüz
kəndində ümumi sahəsi 6 min 200
kvadratmetr olan istixana kompleksi
yaratdıq. Burada müasir texnoloji
avadanlıqlar tətbiq olunmaqla, su-
varma, isitmə, soyutma və hava-
landırma sistemləri quruldu. Bir
sözlə, faraş tərəvəz məhsulları ye-
tişdirmək üçün əlverişli şərait ya-
radıldı. İstixana komplekslərinin
yaradılmasına nə az, nə çox, düz 5
milyon 250 min manat vəsait sərf
olundu ki, bunun da 4 milyon manatı
Sahibkarlığa Kömək Fondundan,
qalan 1 milyon 250 min manatı isə
daxili imkanlar hesabına ödənildi.
Nəticədə, nəinki daxili bazarın faraş
tərəvəz məhsullarına olan tələbatı
yerli istehsal hesabına ödənildi,
hətta “Naxçıvan bağları” MMC tə-
ləbatdan artıq olan məhsullarını
Bakı bazarına çıxarmaq imkanı da
qazandı. Bu mövsümdə isə məh-
sullarımızı Rusiya bazarına çıxmağı
planlaşdırırıq. 

“Naxçıvan bağları” MMC fəaliyyətini genişləndirir 

Qədim yurd yerlərimizdən biri olan Rumusda zəhmət 
adamları ilə keçirdiyimiz bir gün

    Artıq hava qaralmaqda idi. Söhbətimizi yekunlaşdırıb, sahibkara
uğurlar arzulayıb, işiniz avand, ruzi-bərəkətiniz bol olsun, – deyib üz
tutduq redaksiyaya. Təbii ki, son illərin quruculuq ərməğanları olan
Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun kənarında, Böyükdüz massivində
ucaldılan, Duzdağın ətəyinə naxışlar salan Naxçıvan Sement Zavo-
dunun, dörd zavodun bir ünvanı – Naxçıvan Sənaye Kompleksinin,
Duzdağın sinəsində qərar tutan duz istehsalı müəssisələrinin, yol kə-
narında sıralanmış yaşıllıq zolaqlarının və bir vaxtlar zülmətə qərq
olmuş Naxçıvanın yerində ucaldılan, qədimliyi saxlanılmaqla yeniləşən,
müasirləşən Naxçıvanın, yol kənarlarında, park və xiyabanlarda qu-
raşdırılan sayrışan ulduzları xatırladan elektrik lampalarının yaratdığı
ecazkar mənzərəni seyr edə-edə. 

- Kərəm HƏSƏNOV
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    Son illərdə insanlar arasında
ürəyin işemik xəstəlikləri, hi-
pertoniya, şəkərli diabet, onkoloji
və digər xəstəliklərin yaranması
artdığından  profilaktik müayinə
tədbirlərinin aparılması xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Qanda xo-
lesterinin artıqlığı, siqaretçəkmə,
yüksək arterial təzyiq, şəkərli

diabet, oturaq həyat tərzi, ade-
nomiya, qeyri-düzgün qidalanma,
kəskin və xroniki streslərə mə-
ruzqalma halları damarların zə-
dələnməsinə, ateroskleroz pro-
sesinin inkişafına səbəb olur. Be-
ləliklə, ürək, beyin, aorta, aşağı
ətraf arteriyalarında aterosklerotik
düyünlər formalaşır ki, bunlar
da sonradan inkişaf edərək ürəyin
işemik xəstəliklərinə, beyin qan
dövranının pozulmasına, aşağı
ətraf arteriyalarının tıxanmasına
səbəb olur. Nəticədə, miokard
infarktı, stenokardiya, insult, aşa-
ğı ətrafın qanqreni kimi ağır
xəstə liklər yaranır. Belə xəstə-
liklərin qarşısını vaxtında almaq
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Səhiyyə Nazirliyinin
tədbirlər planına uyğun olaraq
bu il aprelin əvvəllərindən 50-
55 yaşlı əhalinin kütləvi müayinə
tədbirləri, dispanserizasiyası hə-
yata keçirilib. 
    Müayinələr Akademik Zərifə
Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər

Poliklinikasında və rayon mərkəzi
xəstəxanalarında tərtib edilmiş
iş qrafiki əsasında – terapevt,
cərrah, ginekoloq, stomatoloq,
oftalmoloqlar tərəfindən həyata
keçirilib, ehtiyac olan hallarda
xəstələrə yüksəkixtisaslı həkim-
lərin, o cümlədən nevropatoloq,
psixiatr, endokrinoloq, uroloq,
ftiziatr, kardioloq və başqalarının
konsultasiyası və laborator-diaq-
nostik müayinələr təşkil edilib.
Müayinə olunanlarda qanda xo-
lesterinin təyin edilməsi üçün
xəstəxanalara portativ aparatlar
verilib. 
    Bütövlükdə, aksiya müddətində
muxtar respublika üzrə qeydiy-
yatda olan 50-55 yaşlı əhalidən
15 min 877 nəfəri tibbi müayi-
nədən keçirilib, 2 min 444 nəfər
dispanser qeydiyyatına götürülüb.
Həmçinin 6 min 454 nəfərdə xo-
lesterin müayinəsi aparılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

  Naxçıvan Tibb Kollecində
ixtisaslı tibb işçilərinin hazır-
lanması muxtar respublikanın
səhiyyə ocaqlarının kadr tə-
minatının ödənilməsi məqsədi
daşıyır. Burada Mamalıq işi,
Müalicə işi, Tibb bacısının
işi, Əczaçılıq işi, Ortopedik
stomatologiya olmaqla, 27
qrupda orta ixtisaslı kadrlar
hazırlanır. 

    Tələbələr müasir tibbi avadan-
lıqlarla təchiz olunmuş xəstəxa-
nalarda praktik vərdişlərə yiyə-
lənirlər. Kollecdə müxtəlif fənlər
üzrə 8 kabinə, 6 elektron lövhəli
otaq, 4550 kitab fonduna malik
kitabxana, akt zalı, idman zalı, 3

laboratoriya, 2 kom-
püter otağı fəaliyyət
göstərir. Yaradılmış
şəraitdən səmərəli is-
tifadə etməklə ixti-
saslı kadr təminatına
nail olmaq üçün hazır -
da ardıcıl tədbirlər hə-
yata keçirilir.

Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
ilə Türkiyə Respublikasının ta-
nınmış klinika və ali məktəbləri
arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq
əlaqələrinin davamı olaraq Nax-
çıvan Tibb Kollecinin müxtəlif
ixtisaslar üzrə tələbə və müəllim
heyəti bu il oktyabr ayında Tür-
kiyə Respublikasının Ankara şə-
hərində yerləşən Halidə Edip
Mesleki və Teknik Anadolu Li-
sesinin Yıldırım Beyazit adına
Yenimahalle Eyitim və Araştırma
Xəstəxanasında bir aylıq təcrübə
kursu keçib.
    2 həkim və 10 tələbədən ibarət
heyət araşdırma xəstəxanasının
daxiliyyə və cərrahiyyə, təcili

tibbi yardım üzrə bölmələrində,
yenidoğulmuşlar, döş qəfəsi, yo-
luxucu xəstəliklər şöbələrində
plastik və keysəriyyə əməliyyat-
larını izləyib, doğuş palatalarında,
genetik laboratoriyada iş prosesi
ilə tanış olub, müasir tibbi ava-
danlıq və cihazların istifadə qay-
dalarını, yeni müayinə-müalicə
üsullarını öyrəniblər.
    Tələbələr xəstəxananın tibb
bacıları ilə birlikdə açıq ürək,
kəskin apendisit, LOR, göz, key-
səriyyə əməliyyatlarında, şəkərli
diabet xəstələrində qanqrenli ya-
raların işlənməsində, müxtəlif ma-
nipulyasiyaların aparılmasında,
sarğıların qoyulmasında, digər
tibbi proseslərdə iştirak edib, təc-
rübə mübadiləsi aparıblar. Heyət
kursu başa vuraraq Naxçıvana
qayıdıb. 
    Xatırladırıq ki, kollecin 4 hə-
kim və 20 nəfərdən ibarət müəllim
heyəti bu ilin avqust ayında Tür-
kiyə Respublikası Ərzurum Ata-
türk Universitetinin xəstəxana-
sında təcrübə kursu keçib.

Naxçıvan Tibb Kollecinin tələbə və müəllim heyəti 
Türkiyədə təcrübə kursu keçib

    Dispanserizasiya əhalinin
sağlamlıq vəziyyətinin qorun-
masında səmərəli bir üsul
kimi hazırda bütün dünyada
qəbul olunaraq tətbiq edilir.
Profilaktik tədbirlər düzgün
həyata keçirildikdə xəstəlik-
lərin vaxtında aşkar olunma-
sı, sağalması asanlaşır, ağır-
laşmaların qarşısı alınır, in-
sanların əmək qabiliyyəti qo-
runub saxlanılır, əlillik azalır.
Bu məqsədlə müxtəlif yaş
qruplarına, xüsusən risk qru-
puna daxil olan əhali kütləvi
profilaktik müayinələrə cəlb
olunur. 

50-55 yaşlı əhalinin profilaktik tibbi
müayinələri başa çatıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənc lər və İdman Nazirliyi ilə Şərq
Döyüşü Sənəti Federasiyasının  təşkil
etdiyi kikboksinq üzrə gənclər və bö-
yüklər arasında Naxçıvan Muxtar Res-
publika birinciliyinə yekun vurulub. 
    Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpasının 25-ci il-
dönümünə həsr olunmuş birincilik
Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev
adına Olimpiya-İdman Kompleksində
keçirilib. 
    Şəxsi və komandalı xarakter da-
şıyan yarış iki gün davam edib və
100-ə yaxın idmançı qələbə uğrunda
mübarizə aparıb. Kikboksinqin
WAKO versiyasının qaydalarına uy-

ğun olaraq layt kontakt üslu-
bunda keçirilən birincilikdə
gənclərin mübarizəsi daha çox
yaddaqalan olub. Belə ki, 45
kiloqram çəki dərəcəsində Tulin
Ələkbərova, 48 kiloqram çəki
dərəcəsində Həsən Kərimli, 51
kiloqram çəki dərəcəsində Əbül-
fəz Rəcəbli, 54 kiloqram çəki
dərəcəsində Fərman Rzayev, 57

kiloqram çəki dərəcəsində Əhməd
Rzayev, 63,5 kiloqram çəki dərəcə-
sində Bəxtiyar Qəribov və 67 kiloqram
çəki dərəcəsində Araz Hüseynzadə
rəqiblərinə qalib gələrək birinciliyin
baş mükafatını qazanıblar.
    Böyüklərin mübarizəsində isə Qum-
ral Məmmədli (60 kiloqram), Rasim
Rzayev (85 kiloqram) və Mirəli Seyid -
ov (90 kiloqram) qalib olublar.
    Sonda hər çəki dərəcəsində ilk 3
pillənin sahiblərinə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman Na-
zirliyinin diplomları, Şərq Döyüşü Sə-
nəti Federasiyasının hədiyyələri təqdim
edilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Muxtar respublika birinciliyinin 
qalibləri mükafatlandırılıb

    Naxçıvan şəhərindəki İlham
Əliyev adına Olimpiya-İdman
Kompleksində ilk olaraq mey-
dana “Lokomotiv” və “Naxçı-
van” komandaları çıxıb. Hər iki
komanda ilk turda qələbə qa-
zandığı üçün bu görüşə də maraq
çox idi. Oyuna yaxşı başlayan
“Lokomotiv” birinci setdə çə-
tinlik çəkmədən qələbə qazanıb
– 25:16. İkinci setdə də qələbəni bayram edən dəmiryolçular (25:21) üçüncü
setdə meydanı məğlub tərk ediblər – 18:25. Bundan sonra üstünlüyü ələ alan
komandamız dördüncü setin ortalarına kimi 5 top fərqi ilə irəlidə olsa da,
bunu qoruya bilməyib və ikinci turda məğlubiyyətlə barışmalı olub – 3:1.
    Günün ikinci oyununda meydana “Neftçi” və “Nəqliyyatçı” komandaları
çıxıb. İlk turda olduğu kimi, bu turda da “Neftçi” quru hesabla qələbə
qazanıb. İlk iki setdə 25:16 hesablı qələbə “Nəqliyyatçı”nı ruhdan salıb.
Bundan istifadə edən ağ-qaralar üçüncü seti də üstün başa vuraraq (25:14)
növbəti qələbəni bayram ediblər – 3:0. 
    Günün son oyununda isə “Sumqayıt” və MOİK komandaları qarşılaşıb.
Daha üstün oyun sərgiləyən MOİK komandası çempionatda ilk qələbəsini
qazanıb – 3:0.
    Üçüncü turun oyunları bu gün keçiriləcək:
    Saat 1200 “Sumqayıt”-“Lokomotiv”
    Saat 1400 “Neftçi”-“Naxçıvan”
    Saat 1600 “Nəqliyyatçı”-MOİK

Voleybol üzrə Azərbaycan çempionatı davam edir

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Səbuhi Hüseynov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 1050. Sifariş № 830
Baş redaktor:

TURAL SƏFƏROV

    Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman nazirlikləri, Azərbaycan və Naxçıvan Voleybol federasiyalarının
birgə təşkil etdikləri Azərbaycan çempionatının yüksək liqasında birinci
dövrənin ikinci turunun oyunları keçirilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2016-cı ilin 
oktyabr ayında verilən təbii qazın miqdarı, təbii qaz 

satışından toplanan vəsait və ödənilmə 
faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar 

Təbii qazın
həcmi

(kubmetr)

Təbii qazın
dəyəri 

(manat)

Daxil olan
vəsait 

(manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Şahbuz rayonu 316109 31611 31742 100,4

2. Ordubad rayonu 539223 53922 54076 100,3

3. Sədərək rayonu 122225 12223 12254 100,3

4. Babək rayonu 802055 80206 80325 100,1

5. Şərur rayonu 934652 93465 93570 100,1

6. Culfa rayonu 454973 45497 45536 100,1

7. Naxçıvan şəhəri 2338453 233845 233945 100,0

8. Kəngərli rayonu 349552 34955 34962 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 3820581 381936 373080 97,7

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 9677823 967660 959490 99,2

Qeyd: Oktyabr ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 31 milyon 872 min kilovat-
saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 231 min manat olmuş, cəmi 2 milyon 232 min 200
manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,1 faizini təşkil edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika
Agentliyi üzrə 2016-cı ilin oktyabr ayında verilən elektrik 
enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan

vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar 

Verilən elektrik
enerjisinin 

miqdarı
(min kvt/saat)

Elektrik 
enerjisinin

dəyəri 
(min manat)

Toplanan
vəsait 

(min manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Ordubad rayonu 1067 74,7 75,0 100,4

2. Şahbuz rayonu 444 31,1 31,2 100,3

3. Culfa rayonu 1182 82,7 82,9 100,2

4. Kəngərli rayonu 814 57,0 57,1 100,2

5. Babək rayonu 2014 141,0 141,1 100,1

6. Naxçıvan şəhəri 3700 259,0 259,0 100,0

7. Şərur rayonu 1700 119,0 119,0 100,0

8. Sədərək rayonu 300 21,0 21,0 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 20651 1445,5 1445,9 100,0

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 31872 2231,0 2232,2 100,1


