
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Vergilər Nazirliyindən aldığımız mə-
lumata görə, 2014-cü ilin ilk 7 ayı
ərzində nazirlik və onun yerli vergi
orqanları tərəfindən muxtar respublika
ərazisində fəaliyyət göstərən ticarət,
iaşə, xidmət və digər sahələrdə əhali
ilə nağd pul hesablaşmalarının apa-
rılması qaydalarına riayət olunması,
nəzarət-kassa aparatlarından istifadə,
vergi orqanlarında uçotda durmadan
fəaliyyət göstərən ödəyicilərin aşkar
edilməsi, xarici valyuta sərvətlərinin
ödəniş vasitəsi olaraq qəbul edilməsi,
işəgötürənlə işçilər arasında əmək
müqavilələrinin bağlanmasına nəzarət
və sair kimi operativ nəzarətin əhatə

funksiyalarına daxil olan məsələlər
üzrə 60 vergi ödəyicisində qanunve-
riciliyin pozulması faktları aşkar edilib
və müvafiq tədbirlər görülüb. Həyata
keçirilən operativ nəzarət tədbirləri
zamanı 12 vergi ödəyicisi tərəfindən
əhali ilə nağd hesablaşmaların apa-
rılması qaydalarının pozulması, 17
vergi ödəyicisi tərəfindən xarici val-
yuta məbləğlərinin ödəniş vasitəsi
kimi qəbul edilməsi və valyuta sər-
vətlərinin ticarət, iaşə və xidmət müəs-
sisələrində qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydaların pozulmaqla alı-
nıb-satılması və ya dəyişdirilməsi
faktları aşkarlanıb. Operativ vergi nə-

zarəti tədbirləri zamanı 9 vergi ödə-
yicisinin “Fərqlənmə nişanı” olmadan
avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin da-
şıması, 14 vergi ödəyicisinin xüsusi
razılıq (lisenziya) tələb edilən fəaliyyət
növləri ilə belə razılıq (lisenziya) ol-
madan məşğul olmaları, 3 vergi  ödə-
yicisində isə aksiz markası olmadan
alkoqollu içki və tütün məmulatlarının
satışı faktları aşkar edilib. 
    Məlumatda o da bildirilir ki, ke-
çirilən nəzarət tədbirləri zamanı 5
şəxsin vergi orqanlarında uçota dur-
madan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məş-
ğul olduğu aşkarlanıb və həmin
şəxslər barəsində qanuna müvafiq

tədbirlər görülüb. Həmin şəxslərdən
dördünün fəaliyyəti şəxsi nəqliyyat
vasitələrindən istifadə etməklə sər-
nişindaşıma xidməti, 1 şəxsin fəa-
liyyəti isə səyyar qaydada qanunsuz
olaraq ticarət fəaliyyəti göstərməsi
olub. Aparılan operativ nəzarət işləri
zamanı tətbiq edilmiş 6055,0 manat
inzibati cərimə və maliyyə sanksiyası
məbləğlərinin tamamilə büdcəyə
ödənilməsi təmin edilib.
    Qeyd olunan dövr ərzində 45 ob-
yektdə nəzarət-kassa aparatlarının
quraşdırılması işi aparılıb. Həmçinin
bəhs olunan dövrdə vergidənyayınma
və dövriyyənin gizlədilməsi hallarına

qarşı mübarizə məqsədilə 13 vergi
ödəyicisində xronometraj metodu
ilə müşahidələr aparılıb və müşahi-
dələr zamanı müşahidəyədək olan
dövriyyələr ilə müqayisədə 23676,2
manat dövriyyə artımına nail olunub.  
    Əlavə olaraq görülən tədbirlər
nəticəsində 2014-cü ilin 7 ayı ərzində
bank orqanları tərəfindən ticarət,
iaşə, xidmət və dövlət rüsumu alan
idarə, müəssisə və təşkilatlarda qo-
yulmuş 457 ədəd POS-terminalın
vergi orqanlarında qeydiyyatdan ke-
çirilməsi təmin edilib.
    Operativ vergi nəzarəti tədbirləri
davam etdirilir.

Xəbərlər şöbəsi

Operativ vergi nəzarəti tədbirləri davam etdirilir

    Dünən Naxçıvan Biznes Mərkəzində Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təhsil və İqtisadiyyat və Sənaye
nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib.
18 iyul 2014-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində “Təhsil müəssisələrində tədrisin vəziyyəti
və qarşıda duran vəzifələr barədə” keçirilmiş müşavirədə
verilmiş tapşırıqların icrası istiqamətində təşkil olunan
tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat
və sənaye naziri Famil Seyidov açıb.
     Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat
və sənaye naziri Famil Seyidov və təhsil naziri Piri
Nağıyev çıxış ediblər. Bildirilib ki, muxtar respublikamızın
təhsil müəssisələrində müəllim, tələbə və şagirdlərin
vahid geyim formaları ilə təmin edilməsi, tədris ləvazi-
matlarının keyfiyyətinə və təhsil ocaqlarında yerləşən
ictimai-iaşə obyektlərinin fəaliyyətinə nəzarət edilməsi
sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Qeyd olunub
ki, ümumtəhsil məktəblərində 2025-i kişi, 4955-i qadın
olmaqla, cəmi 6980 müəllim fəaliyyət göstərir. Müəl-
limlərin vahid geyim formasına olan illik tələbatı 10
min 471 dəst, məktəb daxilində geyilən yüngül ayaqqabıya
olan illik tələbatı isə 7 min 25 cüt təşkil edir. Ümumtəhsil
məktəblərində 21 min 441-i oğlan, 22 min 676-sı qız ol-
maqla, cəmi 44 min 117 şagird təhsil alır. Onların vahid
geyim formasına olan illik tələbatı 66 min 176 dəst,
məktəb daxilində geyilən yüngül ayaqqabıya olan illik
tələbatı isə 44 min 200 cüt təşkil edir. Müəllim və
şagirdlər üçün geyim formalarının istehsalını “Zümrüd”
Kiçik Müəssisəsi həyata keçirir. 
    Muxtar respublikanın lisey, kollec və peşə məktəb-
lərində isə 86-sı kişi, 233-ü qadın olmaqla, 319 müəllim
fəaliyyət göstərir. Onların vahid geyim formasına olan
illik tələbatı 480 dəst, yüngül ayaqqabıya olan illik tə-
ləbatı isə 319 cüt təşkil edir. Adıçəkilən təhsil müəssi-
sələrində 2080 şagird, müdavim və tələbə təhsil alır
ki, bunların da vahid geyim formasına olan illik tələbatı
3120 dəst, yüngül ayaqqabıya olan tələbatı isə 2080
cüt təşkil edir. Bu müəssisələrin geyim formalarının ti-
kilişini Naxçıvan “Tikiş” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,
Naxçıvan “Alt Trikotaj” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və
“Zümrüd” Kiçik Müəssisəsi həyata keçirir.

     Ali məktəblərdə isə 285-i kişi, 259-u qadın olmaqla,
544 müəllim fəaliyyət göstərir. Professor-müəllim heyətinin
vahid geyim formasına olan illik tələbatı 815 dəst, sayı
4921 nəfər təşkil edən ali məktəb tələbələrinin geyim
formasına olan tələbatı isə 7 min 382 dəst təşkil edir. Ali
təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələrinin vahid
geyim formalarının tikilişini isə Naxçıvan “Tikiş” və
“Alt Trikotaj” Açıq Səhmdar cəmiyyətləri həyata keçirir. 
    Vurğulanıb ki, ümumilikdə, muxtar respublikada
bütün müəllim, şagird və tələbələrin vahid geyim formasına
olan illik tələbatı 88 min 444 dəst, məktəb daxilində
geyilən yüngül ayaqqabıya olan illik tələbatı isə 53 min
624 cüt təşkil edir. Hazırda muxtar respublikada illik
istehsal gücü 156 000 dəst olan Naxçıvan “Tikiş” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti, illik istehsal gücü 156 000 dəst
olan Naxçıvan “Alt Trikotaj” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
və illik istehsal gücü 397 000 dəst olan “Zümrüd” Kiçik
Müəssisəsinin fəaliyyəti bütün təhsil müəssisələrində
vahid geyim formalarına olan tələbatı tamamilə yerli
istehsal hesabına ödəməyə imkan verir. “Zümrüd” Kiçik
Müəssisəsində 2014-cü ildə illik istehsal gücü 312 000
ədəd olan köynək istehsalı sahəsi də qurulub ki, bu da
gələcəkdə köynəyə olan tələbatı tam təmin edəcəkdir.
Yeni tədris ilinə hazırlıqla əlaqədar hazırda həmin müəs-
sisələrin anbarlarında 13 min 500 dəst vahid geyim
forması ehtiyatı mövcuddur. Təhsil müəssisələrindən
daxil olan sifarişlər nəzərə alınmaqla vahid geyim for-
malarının tikilişi davam etdirilir. 
     Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat
və Sənaye Nazirliyi tərəfindən muxtar respublikada
tikilən vahid geyim formalarının keyfiyyətinə nəzarət
daim diqqətdə saxlanılır, tikiş mallarının satışını həyata
keçirən ticarət obyektlərində mütəmadi olaraq monitorinqlər
keçirilir. Bundan əlavə, müntəzəm olaraq təhsil ocaqlarında
yerləşən ictimai-iaşə obyektlərində müəyyənləşdirilmiş
qaydaların tələblərinə əməl olunması, yerli istehsal məh-
sullarının satışına üstünlük verilməsi diqqətdə saxlanılır,
satışda olan malların keyfiyyətinə nəzarət olunur. Təhsil
müəssisələrində fəaliyyət göstərən iaşə obyektlərini ərzaq
məhsulları ilə təchiz edən müəssisələrdə istehsal olunan
məhsulların keyfiyyətinə mütəmadi olaraq nəzarət olunur
və həmin məhsullar “İstehlak Mallarının Ekspertizası
Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən
laboratoriya təhlillərindən keçirilir.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat
və Sənaye Nazirliyinin şöbə müdiri Namiq Əhmədovun,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Standartlaşdırma, Met-
rologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri
Rauf Rüstəmovun çıxışları olub.
    Sonda qeyd olunan məsələlər ətrafında müzakirələr
aparılıb, tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.

Təhsil müəssisələrindəki mövcud vəziyyət və
qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib
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Prezident İlham Əliyev avqustun 6-da Ağdam rayonuna səfər edib.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev əvvəlcə Ağdamdakı “N”

saylı hərbi hissəyə gəldi. Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevə raport verdi.

Müdafiə naziri yaranmış hərbi şərait barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi.
Sonra Prezident xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbçiyə xatirə hədiyyələri təqdim etdi.
Daha sonra Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin iştirakı ilə

operativ müşavirə keçirildi. Dövlətimizin başçısına cəbhə xəttində ümumi vəziyyətlə bağlı məruzə edildi.
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev müvafiq tapşırıqlarını verdi.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 6-da Ağdam rayonunda 632 məcburi

köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışında iştirak edib.
*  *  *

Avqustun 6-da Prezident İlham Əliyev Bərdə şəhərində yeni salınan Heydər Əliyev Parkında görülən
işlərlə tanış olub.

Rəsmi xronika

     Bəhs olunan dövrdə rayonun əmək
bazarında tələb və təklifin müəyyən-
ləşdirilməsi məqsədilə real vəziyyət
təhlil olunmuş, işçi qüvvəsi ilə möv-
cud iş yerlərinin sayı arasında taraz-
lığın sabit olduğu müəyyən edilmişdir.
Əmək bazarında müxtəlif peşə isti-
qamətləri üzrə kadrlara olan tələbatın
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə döv-
lətə və özəl sektora aid olan 48 müəs-
sisədə sorğular keçirilmişdir. Mərkəzə
müraciət edən 256 işaxtaran vətən-
daşın vakant iş yerinə göndərilməsi
təmin edilmiş və onlar daimi işlə tə-
min olunmuşlar. İşaxtaran vətəndaş-
ların müvəqqəti məşğulluğunu təmin
etmək üçün 21 nəfər sosial əhəmiy-
yətli haqqı ödənilən ictimai işlərə
cəlb edilmişdir. Aprel və iyun ayla-
rında keçirilən əmək yarmarkalarında
101 işaxtaran daimi işlə təmin edilmiş,
tətil günlərində 3 tələbə mövsümi
işlərə göndərilmişdir.
    Əmək bazarının tələbinə uyğun
olaraq, işaxtaranların peşə hazırlığının
təşkili də diqqət mərkəzində saxla-
nılmışdır. Cari ilin 7 ayında Naxçıvan
Regional Peşə Tədris Mərkəzində
təhsil almaq üçün 18 nəfər müxtəlif
kurslara cəlb edilmişdir. Kurslara
cəlb edilənlərdən 2-si sağlamlıq im-
kanları məhdud olan şəxsdir.
    Peşə seçiminə köməklik, peşə və
ixtisaslar barədə məlumatların ve-
rilməsi məqsədilə rayonun ümum-
təhsil məktəblərinin yuxarı sinif şa-
girdləri üçün tədris müddəti ərzində
peşəyönümü məşğələlər keçirilmiş,
əhalinin məşğulluğunun təmin edil-
məsi istiqamətində müvafiq tədbirlər
reallaşdırılmışdır. Sosial müdafiəyə
xüsusi ehtiyacı olanların işlə təmin
edilməsi üçün 9 müəssisədə 25 kvota
yeri ayrılmış, müvafiq dövr ərzində
həmin təbəqədən olan 11 nəfər həmin

müəssisələrdə daimi işlə təmin olun-
muşdur.  Onlardan bir nəfəri məhdud
fiziki imkanlı şəxsdir.
     Muxtar respublikada evdə xalça
toxunması ənənəsini davam etdirmək
üçün ilkin mərhələdə rayonun Tənə-
nəm kəndində 3 nəfər xalçaçı qadın
hana, avadanlıq və xammalla təmin
olunmuş, sonrakı mərhələdə isə Dü-
dəngə kəndindən 1 nəfər qadın Nax-
çıvan Regional Peşə Tədris Mərkə-
zində xalçaçılıq kursuna cəlb edilmiş
və kursu bitirdikdən sonra ona da
xalça toxunuşu üçün lazım olan ava-
danlıq və xammal verilmişdir. Sosial
əhəmiyyətli haqqı ödənilən ictimai
işlərə cəlb edilən bu vətəndaşlar tə-
rəfindən toxunmuş 5 ədəd xalça Döv-
lət Məşğulluq Xidmətinə təhvil ve-
rilmişdir. Xalçaçıların əməkhaqları
plastik kartlarla ödənilmişdir.
     Bütün bunlar haqqında məlumat
verən Şərur Rayon Məşğulluq Mər-
kəzinin direktoru Məmməd Məm-
mədov onu da vurğuladı ki, cari ildə
işaxtaranlara əmək bazarının tələb-
lərinə uyğun təşkil olunan peşə kurs-
ları, ictimai işlər, habelə vakansiyalar
barədə məlumatların çatdırılması
üçün Dövlət Məşğulluq Xidməti tə-
rəfindən internet saytı hazırlanmış,
işaxtaranların təşkil olunan peşə kurs-
larına təşviq edilməsi məqsədilə küt-
ləvi informasiya vasitələrində elanların
verilməsi təmin edilmişdir.
    Mərkəzin direktoru bildirdi ki,
gələcəkdə də bu sahədə kompleks
nəticələr əldə etməklə dövlət pro -
qramının qarşıya qoyduğu əsas məq-
sədlərdən olan işaxtaran insanların
sosial müdafiəsini gücləndirməyə,
daha çox yeni iş yeri müəyyənləş-
dirərək əhali gəlirlərini artırmağa
və əmək bazarını daha təkmil hala
gətirməyə nail olmağa çalışacağıq.

     Muxtar respublikada əmək bazarının təkmilləşməsi və əhalinin səmərəli
məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18 dekabr tarixli Sərəncamı ilə “2014-
2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Ötən müddət ərzində
Şərur Rayon Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən proqramın icrası istiqamətində
müəyyən işlər görülmüşdür.

Məşğulluğun artırılması üzrə dövlət proqramı 
Şərurda uğurla icra olunur
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    Beləliklə, Naxçıvanda ötən əsrin
70-ci illərindən fəaliyyət göstərən
elmi qurumların – Naxçıvan Regio-
nal Elmi Mərkəzi, Naxçıvan elmi-
tədqiqat bazası və Şamaxı Astrofizika
Rəsədxanasının Batabat və Ağdərə
stansiyalarının bazasında AMEA-
nın Naxçıvan Bölməsi təşkil edildi.
Bölmənin tərkibində altı elmi-təd-
qiqat müəssisəsi – Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutu, İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Təbii
Ehtiyatlar İnstitutu, Bioresurslar İns-
titutu, Əlyazmalar Fondu və Batabat
Astrofizika Rəsədxanası yaradıldı.
    İlk növbədə, Naxçıvan bölməsinin
rəhbərliyi, elmi-tədqiqat müəssisə-
lərinin direktorları müəyyənləşdirildi,
aparılacaq elmi-tədqiqat işlərinin is-
tiqamətləri və mövzular dəqiqləş-
dirildi. Bölmənin Əsasnaməsi hazır -
landı və təsdiq olundu. Naxçıvan
bölməsi üçün bina məsələsi həll
edildi. Ayrılmış binada yenidənqurma
və təmir işlərinə başlandı. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun bu işə
xüsusi diqqət göstərməsi nəticəsində
təmir işləri yüksək səviyyədə aparıldı
və avqust ayında elmi işçilərin ixti-
yarına verildi. Sonrakı illərdə bu
proses davam etdirildi. 2004 və
2005-ci illərdə Təbii Ehtiyatlar İns-
titutu, Bioresurslar İnstitutu, Əlyaz-
malar Fondu, Batabat Astrofizika
Rəsədxanası üçün yeni binalar isti-
fadəyə verilir. Təbii Ehtiyatlar İns-
titutu üçün inzibati binanın açılışında
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
iştirak və proqram xarakterli çıxış
etdi. Bölmənin Nəbatat bağının sa-
həsi genişləndirildi, yenidən quruldu
və abadlaşdırıldı, ikimərtəbəli inzibati
bina tikildi, su problemini birdəfəlik
həll etmək üçün subartezian quyusu
istifadəyə verildi, yeni texnika alındı.
Batabat Astrofizika Rəsədxanası
üçün ikimərtəbəli müasir layihə əsa-
sında tikilmiş inzibati bina istifadəyə
verildi. Rəsədxananın teleskop sis-
temi yenidən qurularaq tam avto-
matlaşdırıldı. Rəsədxana sürətli in-
ternet sisteminə qoşuldu, müasir
avadanlıqlarla təchiz edildi, elmi iş-
çilərin tədqiqat aparmaları üçün nor-
mal şərait yaradıldı.
     Yeni yaradılan elmi-tədqiqat müəs-
sisələrinin struktur bölmələri – şöbə
və laboratoriyalar təşkil edildi, onların
maddi-texniki bazası möhkəmləndi-
rildi. Qısa müddətdə 10-dan çox la-
boratoriya – Mineral xammalın kim-
yası və texnologiyası, Sorbsiya pro-
sesləri, Fiziki tədqiqatlar, Avtomat-
laşdırma və seysmologiya, Meyvə,
tərəvəz və üzümçülük, Dənli, taxıl
və paxlalı bitkilər, Torpaq ehtiyatları,
Zooloji tədqiqatlar və başqa labo-
ratoriyalar quruldu, yeni cihaz və
avadanlıqlar alındı. Biokimyəvi təd-
qiqatlar laboratoriyası üçün Ordubad
rayonunun Aşağı Əylis kəndində

üçmərtəbəli inzibati bina tikildi, ən
müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz
edildi, elmi-tədqiqat işləri üçün la-
zımi şərait yaradıldı.
    AMEA Naxçıvan Bölməsi fəa-
liyyətə başlayarkən ən vacib və
həlli tələb olunan məsələlərdən biri
kadr potensialının yaradılması idi.
2003-cü ilin yanvarında 139 əmək-
daşla, o cümlədən 51 elmi işçi ilə
fəaliyyətə başlanıldı. Magistr təh-
silli, elmə həvəs göstərən gənclər
də işə dəvət edildi, onların elmi
fəaliyyətlərinə, təhsillərinin artı-
rılmasına ciddi fikir verildi. AMEA-
nın müxtəlif elmi-tədqiqat insti-
tutlarına, təhsil müəssisələrinin
doktoranturalarına gənc elmi kadr-
lar göndərildi. Naxçıvan bölməsinin
fəaliyyətə başladığı ilk illərdə başqa
elm və təhsil müəssisələri bölmə
üçün kadr hazır layırdısa, artıq son
illərdə Naxçıvan bölməsi nəinki
Naxçıvan Muxtar Respublikası,
həm də Azərbaycanın elm və təhsil
müəssisələri üçün kadr hazırlığına
başlamışdır. Azərbaycan Respubli-
kasının Nazirlər Kabineti 2011-ci
ildən Naxçıvan bölməsinə dokto-
rantura və dissertantura yolu ilə
kadr hazırlamağa icazə vermişdir.
Artıq Naxçıvan bölməsində Rusiya
Federasiyasından, Türkiyə Cüm-
huriyyətindən və İran İslam Res-
publikasından dissertantlar da elmi-
tədqiqat işi üzərində işləyirlər.
Ümumiyyətlə, hər il bu məqsədlə
8-10 nəfərin doktorant və dissertant
mövzularının təsdiqinə, elmi isti-
qamətlərin müəyyən edilməsinə
nail olunur.
    İlk vaxtlarda doktorant və dis-
sertantı, elmlər doktoru olmayan,
cəmi 12 nəfər elmlər namizədi ilə
fəaliyyətə başlayan AMEA-nın Nax-
çıvan Bölməsinin işçilərinin sayı ar-
taraq 260 nəfərə, fəlsəfə doktorlarının
sayı 52 nəfərə, elmlər doktorları 12
nəfərə, doktorant və dissertantlar 45
nəfərə çatdırıldı. Ulu öndər Heydər
Əliyevin qayğısı sayəsində akade-
miyada 2003-cü ilin aprel ayında
Naxçıvan bölməsi üzrə seçkilər ke-
çirildi, 2 nəfər AMEA-nın həqiqi
üzvü, 3 nəfər müxbir üzvü seçildi.
Bu diqqət və qayğı sonrakı illərdə
də davam etdirildi. 2007 və 2014-cü
il seçkilərində bölmə əməkdaşların-
dan 9 nəfər həqiqi və müxbir üzv
seçildi, əməkdaşlardan 6-sı professor,
17-si dosent elmi adı aldı.
    2006-cı ilin may ayından Naxçı-
van bölməsində 3 ixtisas üzrə Dis-
sertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.
Kadr hazırlığında şuranın özünə-
məxsus xidmətləri olmuşdur. Dis-
sertasiya Şurasında həm Naxçıvan
bölməsinin əməkdaşları, həm də
müxtəlif elm və təhsil müəssisələrinin
əməkdaşları fəlsəfə doktoru və elmlər
doktoru dissertasiyaları müdafiə et-
mişlər. Müdafiə edənlər arasında 10

nəfər elmlər doktoru, 44 nəfər isə
fəlsəfə doktoru olmuşdur.
    Naxçıvan bölməsi fəaliyyətə baş-
ladığı ilk günlərdən elmi işçilərin
fəaliyyətləri ciddi elmi-tədqiqat iş-
lərinə yönəldilmiş, Naxçıvanın tarixi,
arxeologiyası, etnoqrafiyası, folkloru,
onomastikası, ədəbi mühiti, mədə-
niyyəti, biomüxtəlifliyi, təbii ehti-
yatları, nadir əlyazmaları tədqiqat
istiqaməti üçün seçilmişdir. Aparılmış
elmi işlər nəticəsində uğurlu nəticələr
əldə edilmişdir. 127 mühüm nəticə
AMEA-nın illik hesabatlarına daxil
edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif  Talıbov demişdir: “Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyası Nax-
çıvan Bölməsi... yaranmış şəraitdən
məqsədyönlü istifadə etməli, elmi
araşdırmalar nəticəli olmalı, onların
praktikada tətbiqi işinə diqqət artı-
rılmalı, muxtar respublikanın tarixi,
arxeologiyası, təbii sərvətləri və on-
lardan istifadə imkanları barədə
tədqiqatlar davam etdirilməli, fun-
damental nəşrlər hazırlanmalıdır”.
    Bu gün bölmənin elmi-tədqiqat
işlərinin nəticələri çap məhsullarında
özünü aydın göstərir. Təkcə belə
bir faktı qeyd etməliyik ki, 2014-cü
ilin avqust ayının əvvəllərinə kimi
elmi işçilərin müxtəlif nəşrlərdə
4887 məqaləsi, 153 tezisi, 4 tövsiyəsi,
36 bukleti, 14 metodik vəsaiti, 143
kitabı, 97 monoqrafiyası çap edil-
mişdir. 15 kitab, 9 monoqrafiya,
938 məqalə, 54 tezis, cəmi 1016
əsər xarici ölkələrdə nəşr və çap
olunmuşdur.
    Naxçıvan bölməsinin əməkdaşları
bir sıra fundamental və ümumiləş-
dirici əsərlərə də müəlliflik etmişlər.
Onların yaxından iştirakı ilə ikicildlik
“Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Nax-
çıvan Abidələri Ensiklopediyası”,
“Naxçıvan tarixi”, “Naxçıvan: tarixi
və abidələri”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Qırmızı Kitabı”,
“Naxçıvan Muxtar Respublikası flo-
rasının taksonomik spektri”, “Azər-
baycan folkloru antologiyası. Nax-
çıvan folkloru”, “Naxçıvan teatrının
salnaməsi”, “Naxçıvan tarixi atlası”,
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ampeloqrafiyası”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təbii ehtiyatları” və
başqaları hazırlanaraq nəşr edilmişdir.
Bəhs edilən dövrdə bölmə əmək-
daşları 18 xəritə tərtib etmiş, 19 pa-
tent və 5 yeni birləşmə nümunəsi
almışlar. Bioloq tədqiqatçılar “Qıl-
çıqlı-85” arpa sortu, “Qaraca-85”
noxud sortu və “Süfrə bayan şirə”
üzüm sortu əldə etmişlər. Onlar
“Üzüm genefondu” bağı salmış, 9
kişmişi, 29 süfrə, 19 universal və
35 texniki üzüm sortlarının ampe-
loqrafik tədqiqini aparmışlar. Eyni
zamanda Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının florasının taksonomik spek -
tri dəqiqləşdirilmiş və ərazidə 170
fəsiləyə, 874 cinsə daxil olan 2835
ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülü-
toxumlu bitki növünün olduğu müəy-
yən edilmişdir. Bölmənin tədqiqatçı
alimləri iki beynəlxalq, səkkiz res-
publika səviyyəli qrant layihələrində
qalib gəlmişlər.
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
mövcud Əsasnaməsinə görə il ər-
zində aparılmış elmi-tədqiqat işlə-
rinin yekunlarına aid elmi hesabat
hazırlanmalı və həmin hesabat Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədrinə və AMEA-nın
Rəyasət Heyətinə təqdim edilməlidir.
Naxçıvan bölməsi fəaliyyət göstər-
diyi dövrdə ilk dəfə olaraq AMEA
Rəyasət Heyətinin Naxçıvana gəlmiş
üzvləri qarşısında, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Vasif Talıbovun iştirakı ilə 2009-cu
ilin fevral ayının 21-də 2008-ci ilin
elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin
yekunlarına aid hesabatını təq dim
etmişdir. Hesabat yığıncağında Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov

geniş və bölmənin gələcək fəaliyyəti
üçün proqram xarakterli çıxış et-
mişdir. Naxçıvan bölməsinin elmi
əməkdaşları respublikamızın müx-
təlif elm və təhsil müəssisələrində
fəaliyyət göstərən dissertasiya şu-
ralarına rəsmi opponent kimi dəvət
olunur, fəlsəfə doktoru və elmlər
doktoru dissertasiyalarının müda-
fiəsində iştirak edirlər. Onlar həm
də doktorant və dissertantlara elmi
məsləhətçi və elmi rəhbərlik edirlər.
Bölmə əməkdaşlarının elmi səviyyəsi
və elmi dərəcəsi artdıqca müxtəlif
ixtisaslar üzrə müdafiəyə təqdim

olunan dissertasiyalar, kitab və mo-
noqrafiyalar rəy üçün Naxçıvan böl-
məsinə göndərilir.
    Bölmədə arxeoloji ekspedisiya-
lara, çöl-tədqiqat işlərinə, folklor
materiallarının toplanılmasına xüsusi
əhəmiyyət verilir. Arxeoloq alimlə-
rimiz ABŞ-ın Corciya və Pensilvaniya
universitetlərinin, Fransa Beynəlxalq
Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşları
ilə birgə arxeoloji ekspedisiyalarda
iştirak edirlər. Artıq 2006-cı ildən
beynəlxalq ekspedisiya Şərur rayo-
nunun Oğlanqala və Ovçular təpəsi
arxeoloji ekspedisiyasında arxeoloji
qazıntılarda, kəşfiyyat xarakterli ax-
tarışlarda səmərəli fəaliyyət göstə-
rirlər. Arxeoloq alimlər Qazma mağa -
rasında, Ərəbyengicədə, Şahtaxtıda,
Meydantəpədə, Nəhəcirdə, Xaraba
Gilanda, Plovtəpədə, Duzdağda, I
Kültəpədə, I Maxta Kültəpəsində və
başqa arxeoloji abidələrdə AMEA
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitu-
tunun arxeoloqları ilə birgə fəaliyyət
göstərmişlər. Bioloq və filoloq alimlər
də çöl-tədqiqat işləri ilə mütəmadi
məşğul olmuş, Naxçıvanın bitki alə-
minə və folkloruna aid zəngin ma-
teriallar toplamışlar.
    AMEA Naxçıvan Bölməsində
müxtəlif elm və tədris müəssisələ-
rinin iştirakı ilə beynəlxalq və res-
publika səviyyəli simpozium və kon-
franslar keçirilir. Onun materialları
kitab halında çap olunur. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 80, 85 və
90 illiyinə həsr edilmiş “Naxçıvanın
tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyəti,
təbii sərvətlərinin öyrənilməsi”,
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaranması: tarix və müasirlik”, “Nax-
çıvanın muxtariyyəti tarixi nailiy-
yətdir”, AMEA-nın 60 illiyinə həsr
edilmiş “Azərbaycanda elmin inki-
şafı və regional problemlər”, “Nax-
çıvan: tarixi gerçəklik, müasir du-
rum, inkişaf perspektivləri”, “Nax-
çıvan bu gün: islahatlar, perspek-
tivlər”, “Mustafa Kamal Atatürk-
Heydər Əliyev – Naxçıvan: həyat
və inkişaf modeli”, “Nuh Peyğəm-
bər, Dünya tufanı və Naxçıvan”,
“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma
yeri kimi”, “Naxçıvan: ilkin şəhər
və Duzdağ” və başqa mövzularda
keçirilən simpozium və konfranslar
dediklərimizə ən yaxşı nümunədir.
     Elmi əməkdaşlarımız dünyanın
39 şəhərində keçirilən 248 beynəlxalq
tədbirdə iştirak və çıxış etmişlər. 12
il ərzində bölmənin 66 nəfər əməkdaşı
beynəlxalq konqres, simpozium və
konfranslara qatılmışdır.
     Naxçıvan bölməsinin elmi əmək-
daşlarının məqalələri əsasında “İrs”,
“Naxçıvan”, “Yol”, “Folklor/Ədəbiy-
yat”, “Qafqaz”, “Elm və həyat” jur-
nallarının xüsusi nömrələri Naxçıvana
həsr edilmişdir. Naxçıvan bölməsi
fəaliyyət göstərdiyi müddətdə böl-
mənin emblemi qəbul edilmiş, Tusi
nəşriyyatı yaradılmış və 2005-ci ildə
“Xəbərlər” jurnalı təsis edilmişdir.

İki seriyadan ibarət olmaqla, hər il
jurnalın 4 nömrəsi işıq üzü görür. İn-
diyədək “Xəbərlər”in 36 nömrəsi çıx-
mışdır. Jurnal 2010-cu ildə isə bey-
nəlxalq kod almışdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
qayğısı ilə AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin elmi kitabxanası elektron ki-
tabxanaya çevrilmiş və lazımi ava-
danlıqlarla təchiz edilmişdir. 2011-ci
ildən bölmədə “Axtarışlar” adlı jur-
nalın nəşrinə başlanılmış və indiyədək
11 nömrəsi çıxmışdır.
    Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər

Əliyevin anadan olmasının 80 illiyi
ilə əlaqədar bölmədə “Heydər Əliyev
lektoriyası” yaradılmışdır. Lektori-
yada ulu öndərimizin mənalı həyatı
və çoxcəhətli siyasi və dövlətçilik
fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinə
aid məruzələr dinlənilir, bu dahi in-
sanın tarixi xidmətləri öyrənilir. İn-
diyə kimi lektoriyanın 61 məşğələsi
keçirilmişdir. Naxçıvan bölməsində
görkəmli şəxsiyyətlərlə görüşlər, ki-
tab müzakirələri və təqdimat məra-
simlərinin keçirilməsi də ənənə halını
almışdır.
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
əməkdaşları ölkəmizdə, eləcə də
onun ayrılmaz bir parçası olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında həyata
keçirilən bütün tədbirlərdə yaxından
iştirak edirlər. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Naxçıvanın tarixi, tarixi abidələri
və mədəniyyəti ilə bağlı verdiyi sə-
rəncamların icrasında fəallıq göstə-
rirlər. Bir qrup əməkdaşımız Ali
Məclis Sədrinin “Ordubad rayonun-
dakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq
edilməsi haqqında”, “Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ərazisindəki tarix
və mədəniyyət abidələrinin qorun-
ması və pasportlaşdırılması işinin
təşkili haqqında”, “Nuh Peyğəmbərin
Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü tür-
bəsinin bərpa edilməsi haqqında”
sərəncamlarından irəli gələn vəzi-
fələrin yerinə yetirilməsində var
qüvvə ilə çalışırlar. Bölmə əmək-
daşları Naxçıvan ərazisində 1202
tarix və mədəniyyət abidəsini aşkar
etmiş və onlar pasportlaşdırılmışdır.
Pasportlaşdırılmış abidələr arasında
600-ə yaxın dünya və ölkə əhəmiy-
yətli abidələr olmuşdur. Bölmənin
internet saytı yaradılmış, “Arxeo-
logiya və etnoqrafiya muzeyi” qu-
rulmuşdur. Bölmədə seysmoloji xid-
mət mərkəzi də fəaliyyət göstərir.
    Fəaliyyət göstərdiyimiz 12 il ər-
zində hər cür diqqət və qayğı ilə
əhatə olunmuş, qarşıya çıxan bütün
problemlər vaxtında aradan qaldı-
rılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin “Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyətinin
gücləndirilməsi sahəsində əlavə təd-
birlər haqqında” 2014-cü il 1 avqust
tarixli Sərəncamı ilə bölmə işçilərinin
vəzifə maaşları 50 faiz artırılmışdır.
Həmişə olduğu kimi, bu sərəncam
da Ali Məclis Sədrinin elmə, təhsilə
göstərdiyi diqqət və qayğının daha
bir əyani ifadəsidir.
    Fəaliyyətimiz dövründə əmək-
daşlarımızın elmi fəaliyyətləri yüksək
qiymətləndirilmiş, 2 nəfər “Əməkdar
elm xadimi”, 1 nəfər “Azərbaycan
Respublikasının əməkdar müəllimi”,
3 nəfər isə “Tərəqqi” medalı ilə
təltif edilmişdir. 2 nəfər Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
fəxri fərmanı, 8 nəfər isə AMEA-
nın Rəyasət Heyətinin fəxri fərma-
nına layiq görülmüşlər.

    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heyər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulan AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi 12 il ərzində muxtar respublikada
elmi mühitin canlandırılması və inkişaf etdirilməsinə öz töhfələrini
verməkdədir. Naxçıvan bölməsinin bütün əməkdaşları qarşıya qoyulan
vəzifələrin bundan sonra da yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsinə,
Naxçıvanın tarixinin, mədəniyyətinin, təbii ehtiyatları və biomüxtəlifliyinin
obyektiv və hərtərəfli öyrənilməsinə bütün bilik və bacarıqlarını sərf
edəcəklər.

İsmayıl Hacıyev
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
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xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Naxçıvan Bölməsinin yaradılması haqqında imzaladığı sərəncamdan

on iki il keçir. Düz on iki il bundan əvvəl – 2002-ci il avqustun 7-də

ulu öndərimizin xeyir-duası ilə akademiyanın Naxçıvan bölməsi ya-

radılmışdır. Naxçıvan bölməsinin yaradılması zəruriliyindən bəhs

edən ümummilli liderimiz demişdir: “Mən bununla Naxçıvan Muxtar
Respublikamızın indiyə qədər çox az öyrənilmiş qədim tarixinin,
mədəniyyətinin, elminin, ədəbiyyatının yenidən dərindən araşdırılması
və onlar haqqında elmi əsərlərin, populyar kitabların, yaxud başqa
nəşrlərin hazırlanması məqsədi daşıyıram. Eyni zamanda Naxçıvanın
özünəməxsus təbiəti, təbii sərvətləri, torpağı, təbii abidələri də
təəssüf olsun ki, indiyə qədər lazımi dərəcədə öyrənilməyib, bəlkə
də düz olardı deyim ki, heç öyrənilməyibdir. Bunlara, mənim irəli
sürdüyüm məsələlərin öyrənilməsinə böyük ehtiyac var”.

2002-ci il avqustun 7-də AMEA Naxçıvan Bölməsi təsis edilib

Elm məbədi fəaliyyəti ilə özünü təsdiq edir
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Tikinti-quruculuq tədbirləri 
qədim diyara müasir 

görkəm verib

Neçə illərdir ki, həyata keçirilən
genişmiqyaslı tikinti-quruculuq

tədbirləri hesabına regionumuzun ən
ucqar dağ və sərhəd kəndləri də müasir
yaşayış məntəqəsinə çevrilməkdədir.
Bağlar diyarı Ordubad rayonunda da
belə tədbirlərin həcmi getdikcə artır.
Hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olu-
nan bölgədə elə bir yaşayış məntəqəsi
tapmaq olmaz ki, orada quruculuq nə-
fəsi duyulmasın. Onu da xüsusi vur-
ğulamaq lazımdır ki, rayonun relyefi
mürəkkəbdir. Bu amil burada aparılan
quruculuq işlərində çalışanları müəyyən
çətinliklər qarşısında qoysa da, qu-
rub-yaratmaq əzmi həmin çətinliklərə
qalib gəlir. Görülən işlər isə, təbii ki,
mövcud problemləri həll etməklə ya-
naşı, insanların məşğulluğunun təmin
edilməsinə də müsbət təsirini göstərir,
onların qurub-yaratmaq əzmini daha
da artırır. Əvvəlki illərdə olduğu kimi,
cari ildə də rayonda bir neçə ünvanda
quruculuq tədbirləri davam etdirilir.
Məlumat üçün bildirək ki, 2014-cü
ilin ilk 6 ayı ərzində iqtisadiyyatın və
sosial sahələrin inkişafı üçün bütün
maliyyə mənbələrindən əsas kapitala
28 milyon 548 min 900 manat və ya
əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 1,3 faiz çox investisiya yönəl-
dilib. Tikinti-quraşdırma işlərində is-
tifadə olunmuş investisiyanın həcmi
1,9 faiz artaraq 26 milyon 324 min
700 manat təşkil edib. 
    Ötən müddətdə Ordubad şəhərində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin Ordubad
Rayon Şöbəsinin inzibati binasının,
Yuxarı Əylis kəndində yeni məscid
binasının tikintisi başa çatdırılıb. Aka-
demik Yusif Məmmədəliyevin ev-mu-
zeyi və Ordubad şəhərində 48 mənzilli
ictimai yaşayış binası təmirdən sonra
istifadəyə verilib. Ordubad şəhərinin
mərkəzindən keçən Dübəndi çayında
sahilbərkitmə və yaxınlıqdakı parkda
aparılan abadlıq işləri başa çatdırılıb.
Ordubad dəmiryol vağzalının yeni bi-
nasının, “Naxçıvan Dəmir Yolları”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
İnfrastruktur İdarəsinin Ordubad Yol
Sahəsi, rayon Vergilər Şöbəsi, Ordubad
Rayon Suvarma Sistemləri İdarəsi üçün
inzibati binaların tikintisi, Ordubad şə-
hərindəki Buzxana tarix-memarlıq abi-
dəsinin bərpası, Ordubad şəhərinin
Mirzə Fətəli Axundov küçəsindəki 36
mənzilli ictimai yaşayış binasının təmiri
davam etdirilir.
    Güclü maarifçilik ənənələri olan
Ordubad şəhər 3 nömrəli tam orta
məktəbi üçün yeni binanın inşasına
başlanılması həm məktəbin pedaqoji
kollektivinin, həm də valideynlərin
böyük sevincinə səbəb olub. 774 şagird
yerlik məktəb binasının tikintisi “Gə-
miqaya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətinin inşaatçıları tərəfindən aparılır.
Bina zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən
ibarət olacaq. Yeni məktəb binasında
laboratoriyalar, hərbi kabinə, 48 sinif
otağı, 4 elektron lövhəli sinif, 4 kom-
püter sinfi, 165 kvadratmetr sahəsi
olan idman zalı, 2 müəllimlər otağı, 2
bufet müəllim və şagirdlərin ixtiyarına
veriləcək. Hazırda rayonda daha bir

yeni məktəb binası Aşağı Əylis kən-
dində tikilir. Bu obyektlərin tikintisi
başa çatdıqdan sonra bölgədə yeni bina
ilə təchiz olunan təhsil ocaqlarının sayı
23-ə çatacaq. Məlumat üçün bildirək
ki, Aşağı Əylis kənd tam orta məktə-
binin yeni binası 234 şagird yerlikdir.
Zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət
olan binada hörgü işləri əsasən başa
çatdırılıb. Hazırda suvaq işləri aparılır,
digər tikinti tədbirləri həyata keçirilir. 
    Rayonda aparılan quruculuq təd-
birləri məktəb tikintiləri ilə məhdud-
laşmır. Aşağı Əylis kəndində 2 mərtə-
bədən ibarət kənd mərkəzinin inşa
olunması kənd sakinlərinə, Aşağı Əy-
lisdə fəaliyyət göstərən qurumlara döv-
lət qayğısının daha bir ifadəsidir. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Dövlət Şə-
hərsalma və Arxitektura Komitəsinin
Ordubad Rayon İdarəsinin inşaatçıları
kəndə xüsusi yaraşıq verəcək hər iki
obyektin tikintisində fəallıq göstərir,
gördükləri işin keyfiyyətinə ciddi diqqət
yetirirlər. 

Aqrar sektorun inkişafı diqqət
mərkəzindədir 

Bölgənin torpaq-iqlim şəraiti bu
rayonda kənd təsərrüfatı məh-

sullarının istehsalını artırmağa, əhalini
keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin
etməyə, daxili tələbatın yerli istehsal
hesabına ödənilməsinə imkan verir.
İlin ötən dövrü ərzində rayonda əkin-
çiliyin müxtəlif sahələrinin inkişaf et-
dirilməsinə diqqət artırılıb, uğurlu nə-
ticələrə nail olunub. Bunu ilk olaraq
taxılçılıqda müşahidə etmək mümkün-
dür. Rayonun taxılçıları 2014-cü ilin
məhsulu üçün 2147,9 hektar sahədə
əkin aparıb. Onlar bütün aqrotexniki
qaydalara vaxtında və düzgün əməl
edərək 5772 ton məhsula sahib olublar.
Gələn ilin məhsulu üçün sahələrdə
şum qaldırılmasına başlanılıb. 
    Muxtar respublikada kartofçuluğun
inkişafı üstün istiqamət verilən sahə-
lərdən biridir. Ordubadın torpaq mül-
kiyyətçiləri 573 hektar sahədə əkin
keçirib, hazırda məhsul tədarükü davam
edir. 
    Ordubad rayonu muxtar respubli-
kada daha çox meyvə, üzüm və tərəvəz
istehsalı ilə məşğul olan bölgələrdən
biridir. Ona görə də bu sahələr rayonun
iqtisadiyyatının aparıcı sahələrinə çev-
rilib. “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin
və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” rayonda bu gəlirli təsərrüfat
sahələrinə marağı daha da artırıb. Cari
ilin ilk 6 ayında ordubadlılar bar verən
meyvə bağlarından 88 ton məhsul yı-
ğıblar. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 0,6 faiz çoxdur. Tərəvəz-
çilikdə yaxşı təcrübə qazanmış rayonun
torpaq mülkiyyətçiləri 672 hektar sahəni
tərəvəz üçün ayırıblar. Sahələrdə bol
məhsul yetişdirilib. 
    Rayonda heyvandarlığın inkişafı
üçün də hərtərəfli imkanlar mövcuddur.
Bölgədə baytarlıq xidmətinin səviy-
yəsinin yüksəldilməsi, müxtəlif profi-
laktik tədbirlərin aparılması bu sahədə

də uğurlu nəticələr qazanılmasına imkan
verib.
    2014-cü ilin birinci yarısında ra-
yonda diri çəkidə 977,8 ton ət, 3192,5
ton süd, 5620,9 min ədəd yumurta,
83,0 ton yun istehsal edilib. Əvvəlki
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət
istehsalı 4,9 faiz, süd istehsalı 2,2 faiz,
yumurta istehsalı 0,1 faiz, yun istehsalı
isə 3,6 faiz artıb.
    Ordubadın iqlimi, coğrafi şəraiti
arıçılığın inkişafında mühüm rol oy-
nayır. 2014-cü ilin bəhs olunan döv-
ründə rayonda 12510 arı ailəsi olub.
    Kənd təsərrüfatında əkinçiliyin in-
kişaf etdirilməsində meliorasiya-ir-
riqasiya işlərinin təkmilləşdirilməsi,
suvarılan torpaqların su təminatının
yaxşılaşdırılması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. İlin ilk 6 ayında bölgədəki
nasos stansiyalarında əsaslı və cari
təmir işlərinə diqqət artırılaraq 40,9
kilometr ara arxı lildən təmizlənib,
Dəstə kəndində 1 kilometr uzunlu-
ğunda yeni kanal çəkilib. 12,5 kilometr
içməli su xəttində təmir işləri həyata
keçirilib. Ordubad şəhərində 1,3, Sa-
birkənddə 1,7, Yuxarı Əylis kəndində
1 kilometr uzunluğunda yeni su xətti
çəkilib. 
    Ekoloji tarazlığın qorunmasında hər
il keçirilən yaşıllaşdırma tədbirlərinin
böyük əhəmiyyəti vardır. Ona görə də
rayonda yaşıllıq sahələrinin artırılması
günün vacib məsələləri sırasındadır.
Bəhs olunan dövrdə Naxçıvan-Ordubad
magistral yolunun Aşağı Əylis kəndi
ərazisində yeni yaşıllıq zolağı salınıb.
Ümumilikdə, yaz iməciliklərində 11
min 360 ədəd meyvə tingi, 1700 ədəd
meşə tingi, 540 ədəd gül kolu, 155
ədəd həmişəyaşıl ağac olmaqla, 13
min 755 ədəd ting əkilib. Bu dövrdə
9,4 hektar sahədə yeni meyvə bağı sa-
lınıb, 7,6 hektar sahədə meşəbərpa
işləri aparılıb.

Digər sahələrdə qazanılan
uğurlar da az deyil 

Rayon üzrə informasiya və rabitə
xidmətlərinin həcmi 2064,5

min manat olub ki, bu da 2013-cü ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,3 faiz
çoxdur. Bəhs olunan dövrdə 158 evə
yeni telefon xətti çəkilib, xətt təsərrü-
fatında təmir işləri aparılıb. Rayon əra-
zisində aparılan quruculuq tədbirləri
ilə əlaqədar 3270 metr böyüktutumlu,
3980 metr kiçiktutumlu kabel yenisi
ilə əvəz edilib, 1500 metr fiber-optik
kabel çəkilib. Hazırda rayon mərkəzində
fiber-optik kabel magistral xəttinin çə-
kilişi davam etdirilir.
    Əhalinin elektrik enerjisi ilə təmi-
natını yaxşılaşdırmaq məqsədilə həyata
keçirilən tədbirlər də diqqətçəkicidir.
Belə ki, ötən müddət ərzində rayon
ərazisində 10/04 kilovoltluq 17 ya-
rımstansiyada cari təmir işləri aparılıb,
7500 metr məsafədə məftillər yenisi
ilə əvəz edilib.
    Ordubad rayonunun bütün yaşayış
məntəqələri təbii qazla təmin olunub.
Bəhs olunan dövrdə əhali abonentlərinin
sayı 10127-yə çatıb, 85 dövlət və 89
özəl müəssisə qazdan istifadə edib.
Rayon Qaz İstismarı İdarəsi tərəfindən
təmir işləri diqqət mərkəzində saxla-
nılıb, 552 metr qaz xəttinin yeri də-
yişdirilib, 1192 metr uzunluğunda yeni
qaz xətti çəkilib, 404 ədəd qaz sayğacı
yenisi ilə əvəz olunub, 30 mənzilə
yeni qaz xətti çəkilib. 
    2014-cü ilin ilk 6 ayında rayon Məş-
ğulluq Mərkəzinə 188 nəfər işaxtaran
vətəndaş müraciət edib. Qeydə alınmış
işaxtaranların 162 nəfəri işlə təmin olu-
nub, 8 nəfər Naxçıvan Regional Peşə
Tədris Mərkəzinə göndərilib.
    Rayonda iki əmək yarmarkası ke-
çirilib. Bu da işaxtaran vətəndaşların
işlə təmin olunmasında xüsusi rol
oynayıb. 

Müstəqil ölkəmizin müasir rayonunun bu günü
Sürətli inkişaf Ordubadla yol yoldaşıdır

    “Müasir məkan” ət və ət məhsulları müəssisəsində “Nах-
çıvаn”, “Hаlаl” və “Dоğmа tаm” çеşidlərdə hisə vеrilmiş və
bişirilmiş  kоlbаsа məmulаtlаrı, eləcə də  sоsiskа istеhsаl
оlunur. Müəssisə fəaliyyətə başlayan zaman 2-3 çeşiddə ət və
ət məhsulları istehsal olunurdusa, hazırda burada 22 çeşiddə
məhsul istehsal olunur. 

    Burada хаm-
mаlın qəbulun-
dаn tutmuş sа-
tışа çıхаrılmаsı-
nаdək texnoloji
proseslərə ciddi
əməl оlunur: ət
və hazır məhsul
lаbоrаtоr аnаliz-
dən keçirildik-
dən sonra istеhsаlа və satışa burахılır. Хаmmаl sоyuducu
аnbаrdа mənfi 18 dərəcədə, hаzır məhsul isə müsbət 8-10 də-
rəcədə хüsusi kаmеrаlаrdа sахlаnılır.   
    “MM” əmtəə nişanı ilə satışa çıxarılan məhsullar аlıcılаr tə-
rəfindən rəğbətlə qаrşılаnır. Ayrı-аyrı ticаrət şirkətlərindən
аlınаn sifаrişlər də dаdı-tаmı ilə sеçilən bu yеrli məhsulа
tələbаtın çох оlduğunu göstərir. Müəssisədə istehsal olunan
məhsulların ölkəmizin digər regionlarında satışını təşkil etmək
məqsədilə Bakı şəhərində satış mərkəzi yaradılmış və mərkəz
əlavə işçi qüvvəsi cəlb edilməklə soyuducu kamerası olan av-
tomaşınla təmin olunmuşdur. Gələcəkdə müəssisədə istеhsаl
edilən məhsullаrın xarici bazarlara çıхаrılmаsı da plаnlаşdırılır.
İqtisadi əlaqələri genişlənən müəssisədə daxili bazarın tələbatına
uyğun yeni istehsal sahələrinin yaradılması məqsədilə tara və
ətin qovrulması istehsalı sahələrinin biznes-planı hazırlanıb
Sahibkarlığa Kömək Fonduna təqdim olunmuşdur. Layihənin
reallaşması üçün Sahibkarlığa Kömək Fondundan 2013-cü ilin
sentyabr ayında 260 min manat güzəştli kredit ayrılmış və la-
yihənin icrasına başlanılmışdır. Ətin konservləşdirilməsi istehsalı
sahəsi üçün Almaniyanın “ASCA” şirkətindən istehsal gücü
saatda 600 ədəd 400 qramlıq tara olan, ətin konservləşdirilməsi
istehsalı sahəsində istifadə olunan tara istehsalı üçün Çin
istehsalı olan müasir texnoloji avadanlıqlar alınıb quraşdırılmış
və sınaq məqsədilə istehsala başlanılmışdır. Yeni istehsal sahə-
lərinin yaradılması daxili bazarı keyfiyyətli yerli ərzaq məhsulları
ilə təmin etməklə yanaşı, yeni iş yerlərinin açılmasına da
əlverişli şərait yaratmış, 10 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur.  

- Kərəm HƏSƏNOv

“Müasir məkan”da yeni istehsal 
sahələri yaradılıb

     Bu gün müstəqil ölkəmizin müasir bölgələrindən birinə çevrilmiş Ordubad
rayonunun 2014-cü ilin ilk 6 ayında keçdiyi yol barədə ətraflı danışmaq imkan
xaricindədir. Bu yolun başlanğıcı 19 il bundan əvvəl qoyulub. 19 ildə, konkret
olaraq bəhs olunan dövrdə qazanılan nailiyyətlər ulu öndər Heydər Əliyev siya-
sətinin, bu siyasətə sadiqliyin bəhrələridir. 

      Füsunkar gözəlliklərə malik olan Ordubad haqqında tarixi mənbələrdə
oxuduğumuz, coğrafiyaşünasların, səyyahların və digər görkəmli şəxsiyyətlərin
verdiyi qiymət heç də təsadüfi deyil. Ordubadla bağlı təşbehlər də saysız-he-
sabsızdır – qədim yurd yeri, tarixi abidələr diyarı, yeraltı və yerüstü sərvətlərlə
zəngin olan bölgə, alimlər yetirən torpaq. Ancaq bunlar içərisində Ordubada
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin verdiyi qiymət daha dəqiqdir: Azərbaycanın
incisi. Fikrimizcə, bu qiymət digər təşbehlərin hamısını əhatə edir. 
      Bu gün sürətli inkişaf Ordubadla yol yoldaşıdır. Muxtar respublikanın
digər bölgələri kimi, tikinti-quruculuq tədbirləri Ordubadı da əhatə edib.
Rayonda gündəlik müşahidə olunan dövlət qayğısı daimi xarakter daşı-
maqdadır. Bir şəhər, 3 qəsəbə, 43 kənd yaşayış məntəqəsi olan rayonun özü-
nəməxsus gözəllikləri Ordubadı qonaqlı-qaralı bir bölgəyə çevirib. Muxtar
respublikanın ən yüksək zirvəsi hesab olunan Qapıcıq dağı (3904 metr),
“Gəmiqaya” Tarixi-Bədii Qoruğu, Ordubad Rayon Tarixi-Memarlıq Qoruğu,
4 muzey rayonun yeraltı və yerüstü sərvətləri, tarixi-memarlıq və təbii
abidələri haqqında ətraflı bilgilər verir. Söhbətimiz rayonun 2014-cü ilin ilk
6 ayında keçdiyi yol barədədir.

    Muxtar respublikamızın hər yerində olduğu kimi, sərhəd
bölgəsi Sədərək rayonunda da aqrar sahə sürətlə inkişaf
edir. Rayon üzrə təkcə keçən il 12 milyon 141,2 min manatlıq
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da
2012-ci ilin göstəricisini 5,6 faiz üstələmişdir. Rayon bir sıra
kənd təsərrüfatı məhsulları ilə özünü təmin edir və Naxçıvan
şəhərində təşkil olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının satış
yarmarkasına bölgədən xeyli kartof, bostan-tərəvəz, meyvə
və heyvandarlıq məhsulları çıxarılır.
    “2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramı” istehsalçıları daha da ruhlandırmış, hər sahədə məh-
suldarlığın yüksəldilməsinə etibarlı zəmin yaratmışdır. Fermerlərə
və torpaq mülkiyyətçilərinə kifayət qədər yardım göstərilməklə
yanaşı, əkin-biçin sahəsində onlara tam sərbəstlik verilmişdir.
Torpaq sahibi harada nə əkir bu, onun öz işidir. Lakin, ilk
növbədə, ərzaq təhlükəsizliyi proqramı nəzərə alınır. Dövlətin
tələbi belədir ki, bölgələr üzrə ixtisaslaşma aparılmalıdır. Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Mən bu barədə dəfələrlə öz
təkliflərimi bildirmişəm: müəyyən işlər görülübdür, ancaq
daha da konkret və ciddi təkliflər verilmişdir ki, biz bu ixti-
saslaşmanı formalaşdıraq və yetişdirilən hər bir məhsul üzrə
xüsusi stimullaşdırma amilləri də olmalıdır. Yəni bir bölgə
üzrə, yetişdirilən hər bir kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə xüsusi
bir yanaşma tərzi olmalıdır” tövsiyəsinin mahiyyətini sədərəklilər
dərindən dərk edirlər. Onlar keçən il 95 hektar sahədə kartof
əkini keçirmiş, 1795,5 ton məhsul götürmüşlər ki, bu da
əvvəlki illə müqayisədə 94,5 ton çoxdur.
    Bu il isə rayonda 96 hektar sahəyə kartof toxumu basdırıl-
mışdır. Əkin sahələri vaxtlı-vaxtında alaq otlarından təmizlənmiş,
xəstəlik və ziyanvericilərə qarşı mübarizə aparılmışdır.
    Torpaq mülkiyyətçiləri hektarın məhsuldarlığını keçən il-
dəkindən 11 sentner çox, yəni azı 200 sentnerə çatdırmaq üçün
bütün qüvvələrini səfərbərliyə almışlar. Artıq gərgin vegetasiya
dövrü arxada qalmışdır. İndi Heydərabad qəsəbəsinin, Sədərək
və Qaraağac kəndlərinin tarlalarında kartofu yığıb-yığışdırmaq
mümkün olmur. Ona görə də bu günlər torpaq sahibkarlarının
fərəhi yerə-göyə sığmır. Onların əməyi öz bəhrəsini vermiş,
sahələrdə bol məhsul yetişdirilmişdir. Artıq bir neçə gündür
ki, tarlalardan kartof çıxarılmasına başlanmışdır. Bu iş sürətlə
aparıldığından qısa vaxt ərzində 1200 tona yaxın kartof tədarük
olunmuşdur. Hələ sahələrdə məhsul tükənməmişdir. Əkinçilər
bundan sonra azı 800 tondan artıq kartof istehsal etmək
əzmindədirlər.
    Bu gün hər bir torpaq mülkiyyətçisi yaxşı başa düşür ki,
qarşıya qoyulmuş əsas vəzifə ərzaq proqramının tələblərinə
uyğun işləməkdən, muxtar respublikada ərzaq bolluğu yarat-
maqdan, eyni zamanda kartofçuluğu daha da inkişaf etdirməkdən,
daxili bazarı yerli məhsullarla təmin etməkdən ibarətdir. 

Dövlət qayğısı öz bəhrəsini verir
Sədərəklilər bu il 2 min tondan artıq 

kartof yetişdiriblər

- cəfər ƏLİyev- Muxtar MƏMMƏDOv
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  Naxçıvan Qızlar Liseyinin yanından
keçirdim. Qadınların savadlanması
uğrunda mübarizə aparan, mühitin
ziddiyyətli fikirlərinə qorxmadan sinə
gərən ziyalılarımız haqqında oxudu-
ğum fikirlər yadıma düşdü. 

    Maarifçilərimiz həmişə xalqın, xüsusilə
qadınlarımızın savadlanması istiqamətində
tədbirlərlə çıxış edirdilər ki, bu da bugünkü
parlaq gələcəyimizin formalaşması yo-
lunda ilk addımlar idi. Bildiyimiz kimi,
Azərbaycan qadını tarixən müdriklik,
müqəddəslik simvolu olub, iti zəkası,uzaq-
görənliyi və qəhrəmanlığı ilə tariximizdə
iz qoyub: XII əsrdə Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin başçısı Şəmsəddin Eldənizin
xanımı Möminə xatın, Gəncədə yaşa-
yıb-yaradan Məhsəti Gəncəvi, XV əsrdə
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin anası
Sara xatın,  Quba xanı Fətəli xanın həyat
yoldaşı Tutubikə, 1890-cı ildə Naxçıvanda
dünyaya gözlərini açan Nazlı xanım Nə-
cəfova və daha neçələri… 
    Qadın anadır. Ana isə gələcəyimizin
təməli olan körpələrimizin ilk müəllimidir,
ilk tərbiyəçisidir. Bu səbəbdən qadınla-
rımızın savadlanması hər zaman çox
vacib məsələlərdən biri olmuşdur. Bu
mənada maarifçi ziyalılarımız Azərbaycan
qadınının da təhsil almasına çalışmış və
bu uğurda mübarizədən bir an belə, üz
döndərməmişlər. Qadınlarımızın savad-
lanması uğrunda mübarizə aparan qadın
maarifçilərimizdən olan  Nazlı xanım
Məmməd ağa bəy qızı Tahirovanın adı
xüsusilə qeyd edilməlidir. Nazlı xanım
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Qızlar Mək-
təbinin ilk məzunlarından оlmuşdur. Döv-
rün məşhur ziyalılarından olan Mirzə
Ələkbər Sabir, Nəcəf bəy Vəzirov, Həsən
bəy Zərdabi, Əbdürrəhim bəy Haqverdi-
yev kimi aparıcı maarifçilərdən səkkiz il
dərs alan Nazlı xanım bu illər ərzində
elmin sirlərinə yiyələnmiş və müəllimlik
peşəsinin parlaq nümayəndəsinə çevril-
mişdir. Onun Bakıda təhsil almasından
məmnun olan Mirzə Cəlil ona deyir:
“Qızım, sən təhsil almısan, get Naxçıvana,
qadınların maariflənməsinə çalış, cəsarətli
ol, heç nədən qorxma!”
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin böyük
elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Musa Quliyev “Unudulmaz maarif fə-
daisi” adlı məqaləsində Nazlı xanım haq-

qında qiymətli məlumatlar vermişdir:
“1912-ci ildə atasıgil Naxçıvana köç-
düklərindən Nazlı xanım da Naxçıvana
qayıdır. O, Naxçıvan şəhərində qızlar
üçün məktəb açdırır və həmin məktəbdə
dərs deməklə bərabər, həm də məktəbə

müdirlik edir. 1917-ci ildə baş verən
siyasi hadisələrlə əlaqədar məktəbin fəa-
liyyəti dayansa da, 1920-ci ildə Naxçıvan
Maarif Komissarlığının nəzdində yaradılan
qızlar məktəbində Nazlı xanım fəaliyyətini
davam etdirir”.
    Nazlı хanım Tağıyеv məktəbindən ta-
nıdığı rəfiqəsi Ayna Sultanovanın köməyi
ilə Naхçıvanda bir qadın klubu, bunun
ardınca isə yеrli müəllimlərin hazırlıq
məktəbində qızlar üçün хüsusi bölmə
və Ordubadda qızlar məktəbi təsis et-
mişdir. Nazlı xanım teatrın gənc rejissoru
Rza Təhmasibin dəstəyi ilə məktəbdə
şagirdlərdən ibarət dram dərnəyi yaradır.
1921-ci ildə о, Naхçıvanda ilk dəfə qızlar
tеatrının təsis оlunmasına müvəffəq оl-
muşdur. Nazlı хanımın həyat yоldaşı Nə-
cəfqulu Nəcəfоv оnun maarifçilik idе-
yalarının həyata kеçirilməsinə dəstək
göstərirdi. 1937-ci ildə Nazlı Nəcəfоvanın
həyat yоldaşı həbs edilir. 1942-ci ildə
Nazlı Nəcəfоva da “хalq düşməninin
həyat yоldaşı” kimi Qazaхıstana sürgün
еdilir. Qazaхıstanda оlarkən o, ailəni saх-
lamaq üçün fəhlə briqadasında işləməklə
yanaşı, özünün pеdaqоji fəaliyyətini yе-
nidən bərpa еdir. 1946-cı ildə оna Azər-
baycana qayıtmağa icazə vеrilsə də,
1949-cu ildən 1954-cü ilədək оna dоğma
Naхçıvanda qalmağa icazə vеrilmir.
1959-cu ildə Naхçıvana qayıtdıqdan sоnra
Nazlı Nəcəfоva yеnidən müəllimlik еt-
məyə başlayır. Nazlı xanım 1977-ci ildə
Naxçıvanda dünyasını dəyişmişdir.
    Təməli dəyərli maarifçilərimiz tərə-
findən qoyulan qadınların savadlanması
ideyası tarixin ağır sınaqlarından keç-
mişdir. Eynəli bəy Sultanovun, Cəlil
Məmmədquluzadənin əsərlərində təbliğ
edilən bu ideya, bu istək zamanla gerçəyə
çevrildi. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən
Naxçıvan Qızlar Liseyi bu gerçəkliyə ən
mükəmməl nümunədir. Məktəbdə yara-
dılan müasir şərait burada gələcəyin sa-
vadlı, bilikli qadınlarını yetişdirməyə
geniş imkanlar açır.
                            - Nərgiz İSMayıLOva

Maarifçi qadın Nazlı xanım (Tahirova)
Nəcəfova...

Yay mövsümünün əvəzedilməz gilə-
meyvələrindən biri də qarpızdır. Gilə-
meyvə deyəndə gilas, gilənar, quşüzümü,
moruq, çiyələk yada düşür. Bəlkə də
bəzilərimiz qarpızın da ən böyük və
dadlı giləmeyvə olduğunu bilmirik.
Qarpızın vətəni Cənubi Afrikadır. 
Qarpızın kökləri rütubəti çəkmək qabi-

liyyətinə malikdir. Onun yarpaqları da gün
ərzində bir neçə litr suyu buxarlandıra bilir.
Bu isə bitkini müəyyən temperatura qədər
soyudur və qidalandırır. Biz qarpızın 3 tə-
bəqədən ibarət olduğunu (yaşıl, ağ, qırmızı)
təsəvvür edirik. Prinsipcə, bu təsəvvür doğ-
rudur, ancaq təkcə qabıqda səkkiz-doqquz
təbəqə var. İlk təbəqə xlorofilə malikdir,
sonrakı epidermis, bir qədər yuxarı qat
meyvəyə parlaqlıq verən ağır pansırdır.
Daha sonra bütün dairə boyu dadlı, rəngsiz
hüceyrə yerləşir. Yeyilən hissə meyvənin
ləti adlanır. Mərkəzə doğru hüceyrələr bö-
yüyür, tam ortada millimetrin yarısına bə-
rabər olur. Onları gözlə də görmək müm-
kündür. Bu qatlar qurtaran kimi lətin al-
qırmızı rəngi nəzərə çarpır. Hər şey aydındır
– qarpız dəymişdir. Qarpız qabığının sıxlığı
və bərkliyi onun ölçüsündən asılı olaraq
dəyişir. Qoz böyüklükdə olduqda qarpızda
pansır təbəqə əmələ gəlməyə başlayır. Əv-
vəlcə ayrı-ayrı toxumalar bərkiməyə başlayır,
sonra onların ətrafı, qarpız yetişdikdə isə
pansır tamamilə qalınlaşır. Qarpızın qabığı
açıq, bəzən tünd, xətli və xətsiz olur. Hər
şey xlorofilli hüceyrələrdən asılıdır. Qarpızın
toxumları qara, qəhvəyi, qırmızı, hətta ağ

rəngdə olur.
500-ə qədər qarpız

növü mövcuddur.
Qeyd etmək la-
zımdır ki, bostan-
larda qarpız yalnız
süfrə üçün deyil,
həm də yem bitkisi
kimi yetişdirilir. Ev
heyvanlarını qidalan-
dırmaq məqsədilə əkilən
yem bitkisi öz məhsuldarlığı ilə fərqlənir.
Ən böyük giləmeyvənin çəkisi 15-20
kiloqrama çatır. Amerika seleksiyaçıları
78 kiloqramlıq qarpız yetişdirməyə nail
olmuşlar.

XIII əsrin sonlarında Cənubi Qafqaza sə-
yahət edən məşhur bioloq, akademik Lepexin
qeyd etmişdir ki, az kaloriliyinə baxmayaraq,
qarpız ən dadlı və faydalı giləmeyvədir.
Digər bostan bitkiləri ilə müqayisədə qarpızın
hər yüz qramına 27 kkal düşür. Bu, qarpızda
şəkərin olması ilə əlaqədardır. Hər bir qarpızda
400-500 qram şəkər var. Lətin onda doqquzu
şəkərdən, yəni qlükoza, fruktoza və saxaro-
zadan ibarətdir. Qarpızda bütün meyvələrdə
olduğu kimi, azot maddələri, pektinlər, sel-
lüloz, üzvi turşular var. Amma onların ha-
mısının miqdarı çox cüzidir; məsələn, sellüloz
0,04 faiz təşkil edir. Bu səbəbdən qarpız
dietik şəkərli məhsul hesab edilir.

Qarpız lətinin tərkibində qələvi maddələrin

olması çox əhəmiyyətlidir. Məlumdur ki,
bizim əsas qida məhsullarımız – ət,

balıq, yumurta, çörək, pendir
və sairdə turşuluq çoxdur.
Ona görə də  bəzi hallarda
orqanizmdə turşu artığı
yaranır, bu isə mübadilə
proseslərinə yaxşı təsir et-

mir. Məsələ ondadır ki, qar-
pız yalnız susuzluğu yatırmır,

o həm də orqanizmdə turşu əsas
tarazlığını bərpa edir.

Qarpızda, bunlardan əlavə, dəmirin mə-
nimsənilən duzları da var. Onun miqdarına
görə qarpız meyvə və tərəvəzlər sırasında
üçüncü yeri tutur. Yalnız kahı və ispanaqdan
geri qalan qarpız bu zəmində kartofu iki
dəfə qabaqlayır. İspanağın tərkibində dəmirin
miqdarı çox olsa da, qarpızdan geri qalır.
Çünki ispanaq yalnız bişirilmiş halda ye-
yildiyindən onun tərkibində dəmirin duzla-
rının bir hissəsi həll olmayan birləşmələrə
çevrilir.

Bir az da qarpızın tərkibindəki vitaminlər
haqqında. Vitaminlər qarpızda o qədər də
çox deyil. Bununla belə, qarpızın tərkibində
askorbin turşusu, karotin, fol turşusu var ki,
bu, onun qidalılığını artırır.

Qarpızın yüksək kaloriliyə malik olmaması,
bir növ, pəhriz saxlayanların xeyrinədir. Kö-
kəlmə və ürək-damar xəstəlikləri olanlara
qarpız yemək məsləhət görülür. 

İndiki qarpızın yabanı əcdadlarının to-
xumları Kalaxari səhrasından küləklər vasitəsi
ilə bütün dünyaya yayılmış, hər kəsin sevimli
qidasına çevrilmişdir. Artıq mədəni qarpızın
toxumsuz növləri yetişdirilir. XIX əsrdə
yapon genetiki X.Kixara tərəfindən toxumsuz
qarpız yetişdirildi. Orta Asiya ölkələrində,
Bolqarıstan və İranda da toxumsuz qarpız
yetişdirilir. Qeyd etmək lazımdır ki, qarpız
toxumlarından çəkinmək lazım deyil. Onun
tərkibində asan çıxarıla bilən 25 faiz yağ
var. Dadına görə zeytun yağını xatırladır.
Mütəxəssislər qarpız yağını tibbi məqsədlərlə
istifadə edirlər. Beləliklə, bostan bitkiləri
içərisində şöhrət çələngini əsrlər boyu özündə
saxlayan qarpız düzgün əkilib-becərilərsə,
süfrələrimizin ən qiymətli və sevimli qidası
olaraq qalacaqdır.

Fizzə MƏMMƏDOva
AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar

İnstitutunun əməkdaşı, 
kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Allah rəhmət eləsin
Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi Rəhim 
Rəhimov və xəstəxananın kollektivi iş yoldaşları 

Fəxrəddin Məmmədova, anası
PAKİZƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının Pediatriya 

şöbəsinin kollektivi iş yoldaşları Fəxrəddin
Məmmədova, anası

PAKİZƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verir.

Yurdumuzun nemətləri

    Teatr bu il yaradılmasının
25 illiyini qeyd edəcəkdir. Bu
illər ərzində kollektiv bir sıra
yaradıcılıq uğurlarına imza atıb,
balaca tamaşaçıları öz maraqlı
tamaşaları ilə  sevindirib. Teatrın
kollektivi nəinki ölkəmizdə,
həmçinin xarici ölkələrdə müx-
təlif festivallarda muxtar res-
publikamızı uğurla təmsil edir.
Ötən illərdə teatrın səhnəsində,
orta məktəblərdə, uşaq bağça-
larında kollektivin uşaqlara təq-
dim etdiyi Cəlil Məmmədqulu-
zadənin “Çay dəsgahı”, Abdulla
Şaiqin “Danışan kukla”,  Əyyub
Abbasovun “Keçinin qisası”,
Tofiq Ağayevin “Cırtdanın sər-
güzəştləri”, Gülnarə Kərimova-
nın “Nəğməkar bülbül”, Bayram
İsgəndərlinin “Cırtdanın yeni
sərgüzəşti”,  Aybəniz Ağaqızının
“Qaraca qız” və başqa tamaşalar
balaca tamaşaçılar tərəfindən
rəğbətlə qarşılanıb. Teatrın bədii
rəhbər-direktoru, Azərbaycan
Respublikasının xalq artisti Ya-
səmən Ramazanova ilə söhbə-
timizdə o bildirdi ki, ölkəmizdə
hazırda 28 teatr fəaliyyət göstərir.
Onların 5-i kukla teatrıdır. 2004-
cü ildə görkəmli maarifçi, pe-
daqoq, şair və publisist  M.T.Sid-
qinin anadan olmasının 150 illiyi
ilə əlaqədar teatra bu böyük
şəxsiyyətin adı verilib. 
    Müsahibim qeyd etdi ki, kuk-
la tamaşaları Azərbaycanda çox
qədimlərdən mövcud olub. Əsr-
lər boyu mövcud olmuş “Ki-
limarası” kukla tamaşasını buna
misal göstərmək olar. Xalqımı-
zın yaratdığı  “Şah Səlim”, “Ke-
çəl pəhləvan”, “ Şölə oyunu”,
“Hacı gəldi”, “Maral oyunu”,
“Tapdıq çoban”, “Qaragöz” və

başqa kukla tamaşaları zəngin
xalq yaradıcılığının bir hissəsi
deyilmi?
    Yasəmən Ramazanova bil-
dirdi ki, beynəlxalq festivallarda
iştirak etmək hər bir teatrın hə-
yatında yaddaqalan əlamətdar
mədəni hadisədir. Belə hadisələr
Naxçıvan Dövlət Kukla Teat-
rının həyatında da çox olub.
Kukla teatrı 2006-cı ilin yan-
varında İran İslam Respubli-
kasının Tehran şəhərində keçi-
rilən 24-cü “Fəcr” Teatr Festi-
valında, 2008-ci ilin noyabrında
Təbrizdə Birinci Beynəlxalq
Kukla Teatrları Festivalında,
2009-cu ilin dekabrında Türkiyə
Respublikasının Bursa şəhərində
keçirilən 13-cü Uluslararası Qa-
ragöz Kölgə və Kukla Oyunları
Festivalında iştirak edib. Bu il
isə teatr Tacikistan Respublika-
sının paytaxtı Düşənbə şəhərində
keçirilən “Kuklaların fantazi-
yası” Beynəlxalq Kukla Teatrları
Festivalına  qatılıb. Bu, kollek-
tivin həmin ölkəyə üçüncü səfəri
idi. Doğma respublikamızı təm-
sil etdiyimizi dərindən dərk et-
diyimizdən ciddi hazırlaşmışdıq.
Festivalda dahi bəstəkarımız
Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal
alan” operettası əsasında hazır-

lanmış tamaşanı iştirakçılara
təqdim etdik. Marionetka üslu-
bunda hazırladığımız tamaşa
yüksək səviyyədə qarşılandı.
    Yasəmən xanım onu da vur-
ğuladı ki, 25 il teatr  üçün çox
yaş olmasa da, özünü təsdiq
üçün az zaman deyil. Bu illər
ərzində teatrımız özünü peşəkar
teatr kimi təsdiq edib. Rəssamlar
Əli Səfərlinin, Rafael Qədim -
ovun, bəstəkar Yaşar Xəlilovun,
aktyorlar İlham Babayevin, Sü-
leyman Süleymanovun, Vəsmə
Quliyevanın və başqalarının te-
atrımızın uğurlarında xidmətləri
çoxdur. Bu insanlar uşaqlar üçün
işləməyin çətin və məsuliyyətli
olduğunu gözəl bilirlər. Kollek-
tivimiz çalışır ki, uşaqlar üçün
elə tamaşalar hazırlasın ki, on-
ların qəlbinə yol tapa bilsin. Ta-
maşalarda saflıq, mərhəmət, xe-
yirxahlıq, vətənpərvərlik, cəsarət,
qəhrəmanlıq, hazırcavablıq, gö-
zəllik hiss və duyğularını ön
plana çəkmək hamımızı düşün-
dürür. Teatr kollektiv sənət ol-
duğu üçün bu məsələlər hamı-
mızı axtarışlara sövq edir. Sə-
nətimizə verilən qiymət isə bizi
daha məsuliyyətlə çalışmağa
ruhlandırır. 
                - Sona MİRZƏyeva

Sənətimizə verilən qiymət bizi daha 
məsuliyyətlə çalışmağa ruhlandırır

 Hər bir xalqın, dövlətin ən böyük və qiymətli sərvəti uşaqlardır. Uşağı sağlam, cəmiyyətə
faydalı vətəndaş kimi böyütmək çətin və məsuliyyətli, mənəvi qüvvə tələb edən bir işdir. Ona
görə də ölkəmizdə uşaqlara diqqət və qayğı göstərilir, onların problemlərinin həllinə dövlət
səviyyəsində nəzarət edilir. Muxtar respublikada da uşaqlara olan diqqət və qayğı prioritet
vəzifəyə çevrilib. Uşaqların yaxşı tərbiyə və təhsil almaları üçün  məktəbəqədər, məktəbdənkənar
təhsil müəssisələri, tam orta məktəblər üçün yeni binalar tikilir, uşaqların asudə vaxtlarının
səmərəli keçirilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlər diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan
şəhərində fəaliyyət göstərən Dövlət Kukla Teatrının yaradılması da bu zərurətdən doğub.


