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    Özəl bölmənin inkişafında, sahibkar -
lığa dövlət maliyyə dəstəyinin güclən-
dirilməsində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində
yaradılmış Sahibkarlığa Kömək Fon-
dunun işinin səmərəli təşkili xüsusilə
əhəmiyyətlidir. Fondun məqsədi Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında sahibkar -
lığın, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafına və əhalinin işgüzarlıq fəaliy-
yətinin artırılmasına kömək göstərmək-
dən, onlara maliyyə dəstəyi verməkdən
ibarətdir. 
    Fondun vəsaitlərinin daha çox yö-
nəldiyi sahələrdən biri də dünya ölkə-
lərinin qabaqcıl təcrübəsinin Naxçıvana
gətirilməsi, muxtar respublikada müasir
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan is-
tehsal, emal və infrastruktur sahələrinin
yaradılmasıdır. Yeni texnologiyalara
əsaslanan investisiya layihələrinin güzəşt -
li qaydada maliyyələşdirilməsi sahəsində
işlər 2017-ci ilin ötən dövrü ərzində də
davam etdirilmiş və 11 layihənin ma-
liyyələşdirilməsinə müvəkkil kredit təş-
kilatları vasitəsilə 335 min 900 manat
vəsait sərf olunmuşdur. Həmin vəsait
sənaye, xidmət, kənd təsərrüfatı təyi-
natlı sahələrin maliyyələşdirilməsinə
yönəldilmişdir. 
    Son illər aqrar sahənin inkişafına
dövlət dəstəyi xeyli artmış, kənd təsər-
rüfatında sahibkarlığın təşviq olunması
istiqamətində bir sıra stimullaşdırıcı təd-
birlər həyata keçirilmişdir. Fond tərə-
findən maliyyələşdirilmiş layihələr digər
sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı
sahəsini də əhatə etmişdir. Dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilmiş layihələr üzrə kənd
yerlərində kiçik müəssisələrin yaradıl-
masına, kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalının artırılmasına, daxili tələbatın
yerli istehsal hesabına daha dolğun və
etibarlı ödənilməsinə nail olunmuşdur.
Belə ki, həyata keçirilən layihələrdə
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı tə-
minatı əsas götürülmüş, bu təminatda
başlıca rol oynayan kənd təsərrüfatında
8 layihənin maliyyələşdirilməsinə 180 min
900 manat yönəldilmişdir. Bəhs olunan
dövrdə kənd təsərrüfatı sahəsində heyvan -
darlıq üzrə 5 layihənin maliyyələşdiril-
məsinə 125 min 500 manat, quşçuluq

üzrə bir layihənin maliyyələşdirilməsinə
17 min manat, arıçılığın inkişafı üzrə
bir layihənin maliyyələşdirilməsinə
5 min manat, kənd təsərrüfatı texnikasının
alınması, əkin işlərinin aparılması üzrə
bir layihənin maliyyələşdirilməsinə
33 min 400 manat vəsait verilmişdir. 
    Sahibkarlığa Kömək Fondunun xətti
ilə bu günə qədər 1230 layihə üçün,
ümumilikdə, 134 milyon manatdan çox
güzəştli şərtlərlə kreditlər verilmişdir.
Bu kreditlər daha çox kənd təsərrüfatının
müxtəlif sahələrinə ayrılmışdır. Həmin
vəsait hesabına on minlərlə iş yeri, yüz-
lərlə müəssisə yaradılmış, bir sözlə,
özəl sektorun inkişafı üçün yeni imkanlar
açılmışdır.
    Muxtar respublikada qadınların iq-
tisadi sferada fəallığının artırılması məq-
sədilə müxtəlif həvəsləndirici və təşviq -
edici tədbirlər görülür. Qadınların biznes
sahəsində fəaliyyət göstərməsi üçün gü-
zəştli kreditlərin verilməsi, onların sa-
hibkarlığa cəlb olunması belə tədbir-
lərdəndir. Bunun nəticəsidir ki, son
illərdə qadın sahibkar ların sayının artması
müşahidə olunur. 2000-2016-cı illər ər-
zində Sahibkarlığa Kömək Fondu tərə-
findən yüngül və yeyinti sənayesi, xidmət
sektorunun müxtəlif sahələri üzrə fəa-
liyyət göstərən qadın sahibkarlara
1 milyon 500 min manat həcmində
kredit verilib. Bundan başqa, fond sa-
hibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinə
dair təşkil etdiyi tədbirlər çərçivəsində
qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb
olunması, xüsusilə onların məşğullu-
ğunun təmin edilməsi məqsədilə daha
çox qadın əməyinə ehtiyac duyulan sa-
hələrdə nümunəvi investisiya layihələri
hazırlayır və nümunəvi layihələri
sahibkar lara təqdim edir.
    Sahibkarlar, eləcə də sahibkarlıq fəa-
liyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər mux-
tar respublikada özəl bölmənin inkişafı
üçün yaradılan şəraitdən, əlverişli biznes
mühitindən yararlana bilər, dövlətin ma-
liyyə vəsaitlərindən güzəştli qaydada
istifadə etmək üçün müvəkkil kredit
təşkilatları vasitəsilə İqtisadiyyat Na-
zirliyinin nəzdində yaradılmış Sahibkar -
lığa Kömək Fonduna müraciət edə
 bilərlər.

Sahibkarlığa dövlət dəstəyi 
gücləndirilir

    Muxtar respublikada həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının

əsas məqsədi özəl sektorun inkişafı, biznes fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin yara-

dılmasından ibarətdir. Sevindirici haldır ki, bu gün muxtar respublikada ümumi

daxili məhsul istehsalında artıq özəl sektorun xüsusi çəkisi aydın hiss olunur,

iqtisadi artımın təminatında sahibkarlar sinfinin rol və mövqeyi davamlı şəkildə

güclənir. Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatda və

onun əsasını təşkil edən sahibkarlığın inkişafı sahəsində müşahidə edilən pozitiv

meyillər özünü göstərməkdə davam edir. 

  Muxtar respublikada formalaşan azad sahibkarlıq mühiti ölkəmizin sosial -
iqtisadi inkişafına böyük töhfə verir. Eyni zamanda iş adamları hər addımda
dövlətin dəstəyini hiss edirlər. Məhz dövlət dəstəyi və əlverişli biznes mühiti
sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırmaqla muxtar respublikamızın inkişafına
mühüm təsir göstərir. Qeyd etməliyik ki, sahibkarlar da dövlət dəstəyinə
adekvat olaraq öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir, muxtar
respublikamızın inkişafı, əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması işində
fəal iştirak edirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 
mətbuat xidməti

    Bəzən tarixi dövrləri müqayisə edərkən keç-
mişdəki insanların həyat tərzi, mədəniyyəti, yaşa-
dıqları dövrün iqtisadi-texnoloji inkişaf səviyyəsi
arasındakı fərqdən bəhs olunur. Cəmiyyətin inkişaf
yoluna nəzər saldıqda görürük ki, məhz iqtisadi
inkişaf və onun mühüm hərəkətverici qüvvəsi olan
texnoloji yeniliklər insan həyatına özü ilə yeni
standartlar gətirib, mədəniyyəti zənginləşdirib.
Ancaq insanın özü isə Uca Yaradandan ona bəxş
olunan keyfiyyətləri ilə elə bugünkü kimi eyni ali
duyğulara, sevgiyə və şəfqətə, fəlsəfi və dini dü-
şüncələrə malik olub. Tək fərq isə zaman içində
baş verən texnoloji yeniliklərlə iqtisadi sahədə əldə
olunan sürət, komfort və təhlükəsizlik, təhsildə və
mədəniyyətdə, idman, səhiyyə və turizmdə, bir
sözlə, ictimai və sosial həyatın bütün sahələrindəki
keyfiyyət dəyişiklikləridir. Elmin inkişafı ilə dünyanı
dəyişdirən texnologiyalara sahib olmaqla bu gün
insan yerin dərinliklərindən uzaq ulduzlara qədər
hər yerə nüfuz edə bilir, minlərlə və hətta yüz min-
lərlə kilometr uzaqdan bir an içində informasiya
mübadiləsi həyata keçirir, ən müasir nəqliyyat va-
sitələri ilə, əslində, o qədər də böyük olmayan Yer
kürəsini boydan-boya keçib dolaşır. Cəmiyyət hə-
yatında heyrətamiz dəyişikliklər yaradan bütün bu
yeniliklər son onilliklər içərisində daha da sürətlənib
və əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bir nəslin in-
sanlarının da öz həyatında hiss edə biləcəyi bir
fərqlə görünməkdədir. Qloballaşan dünyanın bir
parçası kimi ölkəmizdə və onun tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yeni texno-
logiyalar cəmiyyətin bütün sahələrində, dövlət
idarə etməsindən tutmuş vətəndaşların fərdi isteh-
lakınadək hər yerdə geniş tətbiq olunur, insanların
rifahını yaxşıya doğru dəyişdirir. 
    Yeni texnologiyalar nədir? Bunların həyatımızda
rolu nədən ibarətdir? Bəzən bir çoxları yeni tex-
nologiyalar haqqında danışarkən, sadəcə, sürətli
informasiya mübadiləsi, internet və yaxud bunlar
üçün tətbiq olunan müasir elektron cihazlardan
istifadə olunmasını nəzərdə tuturlar. Doğrudur,
son dövrdə bu sahələrdəki inqilabi irəliləyişləri
günbəgün müşahidə etmək mümkündür. Məsələn,
Naxçıvanda istifadəyə verilən və muxtar respublika
ərazisinin, demək olar ki, 100 faizini əhatə edən
Naxtel 4G şəbəkəsi insanların, xüsusən mobil
rabitə istifadəçilərinin xidmət anlayışına baxışlarını
kökündən dəyişdirən bir hadisə olub. Bu sahədə
yüksəksürətli mobil internet və keyfiyyətli infor-
masiya mübadiləsi üzrə xidmətlər elə bir səviyyəyə
çatıb ki, indi Şahbuzun ucqar bir dağ kəndindəki
yaşlı nənə də gündə bir neçə dəfə universitetdə
oxuyan nəvələri ilə 4G bağlantısı ilə danışmayanda
darıxmağa başlayır. Uzaqları yaxınlaşdıran, Çindən
Amerikayadək hər yerdə sosial şəbəkələrdə dostlar
qazanmağa imkan yaradan, təhsildə, turizmdə
tətbiq olunan sürətli informasiya mübadiləsi indi
cəmiyyətin hər bir üzvündə görünməmiş fəallıq
formalaşdırıb. Misal üçün, iyirmi il əvvəl kimsə
Naxçıvanın iki yüzdən artıq kənd məktəbinin eyni
anda izləyə biləcəyi elektron dərsin keçiləcəyini
desəydi, həmin adama heç kəs inanmazdı. Ancaq
bu günün reallığında fakt odur ki, vaxtaşırı olaraq
keçilən belə dərslər məktəblilərin gündəlik tədris
rejiminə çevrilib. Bu xəbərləri oxumaq üçün adam-
lar daha poçtalyonları gözləmədən internetdən
həmin xəbəri oxuyur, daha geniş reportajı izləmək
üçün isə yüksəkkeyfiyyətli rəqəmsal televiziya
yayımlarından istifadə edirlər. Bütün bunlar hər
birimizin həyatında sürətli və etibarlı informasiyanın
əhəmiyyətini göstərir. 
    Başda elektron dövlət layihəsi olmaqla aparılan
hər cür sənədləşmə və məktub dövriyyəsi, torpaq
və yol xəritələri, əmlaka dair məlumatlar, elektron
kitablar və elektron biletlər, internet arxivlər və
sair kimi yeniliklər artıq çoxdan Naxçıvan sakin-
lərinin adi həyat tərzinə çevrilib. Bu gün Naxçıvanda
fəaliyyət göstərən nazirlik, idarə, özəl firmaların
internet saytlarında vətəndaşlara lazım olan hər
cür məlumatlar əks olunur. Xüsusən muxtar res-
publikanın yaşayış məntəqələrində sürətli internetə
çıxış imkanının olması Vətəndaşların Müraciətləri

üzrə Elektron Qeydiyyat Sistemindən istifadəyə
hərtərəfli şərait yaradır. Yeni sistem vətəndaşlarla
dövlət qurumları arasında münasibətlərin sadələş-
dirilməsinə, vaxt itkisinə yol verilmədən daxil olan
müraciətlərə baxılmasına və cavablandırılmasına
imkan verir. 
    Naxçıvanda həyata keçirilən “Elektron Naxçıvan”
layihəsi “Elektron Azərbaycan” Dövlət Proqramı
çərçivəsində atılan ilk əhəmiyyətli addımlardandır.
2005-ci ildən reallaşdırılan bu layihə muxtar res-
publikada informasiya cəmiyyətinə keçid və elektron
təhsilin inkişafı sahəsində mühüm mərhələyə
çevrilib. 
    Bu gün Naxçıvanda kompüterləşmiş müasir
kənd təsərrüfatı texnikasından tutmuş rəqəmsal di-
aqnostika avadanlıqlarınadək hər yerdə yeni tex-
nologiyanın tətbiqi göz qabağındadır. Əhalinin is-
tifadəsində olan səhiyyə ocaqlarında quraşdırılmış
tibbi avadanlıqlar, aparılan unikal cərrahi əməliyyatlar
üçün yaradılmış şərait dövlətin hər bir vətəndaşının
rifahı üçün gördüyü işlərin bəhrəsidir. Muxtar res-
publikamızın təhsil ocaqlarında istifadəyə verilmiş
müasir kompüter dəstləri, universitetlərdə elektron
imtahanların keçirilməsi üçün yaradılmış müasir
sistemlər təhsilin standartlarının yüksəldilməsində,
gənclərin gələcəyə hazırlanmasında mühüm təsir
gücünə malikdir. Naxçıvanın ali, orta ixtisas, peşə
və ümumtəhsil məktəblərində elektron tədris təmin
edilmiş, təhsil müəssisələrində 5 mindən artıq kom-
püter, 700-dən çox elektron lövhə quraşdırılmış,
distant təhsil şəbəkəsi qurulmuş, sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların təhsilə cəlbi məqsədilə Məhdud
Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnfor-
masiya Mərkəzində Distant Tədris Mərkəzi istifadəyə
verilmişdir.
    Biliklərin əldə olunub mənimsənilməsində in-
ternetin və İKT-nin imkanlarından geniş istifadə
olunması elmi və praktik innovasiyaların da inki-
şafına şərait yaradıb. Naxçıvanda mürəkkəb texnoloji
proseslərin idarə olunduğu, maşınqayırma, emal
sənayesi kimi yüksək elmtutumlu istehsal sahələrinin
yaradılması muxtar respublikamızda yeni texnolo-
giyaların uğurlu tətbiqinin nəticəsində mümkün
olub. 
    İntellektual gücün cəmiyyətin inkişafındakı rolu
şəksizdir. Mənimsənilən və tətbiq olunan yeni tex-
nologiyalar cəmiyyətdə insan kapitalının forma-
laşdırılması baxımından həm bir sifariş bazası,
həm də əlverişli mexanizm yaradır. Cəmiyyətdə
həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, insanların mobilli-
yinin artması ilə müşayiət olunan informasiya yü-
künün çoxalması və eyni zamanda vaxtın da
azalması problemi məhz bu texnologiyalardan sə-
mərəli istifadə ilə həll olunur. Nəticədə, əvvəlkindən
daha bilikli, daha geniş dünyagörüşlü, xarici dillərə,
dünyadakı proseslərə bələd olan gənclərin yetişdi-
rilməsi mümkün olur. 
    Dünyada cərəyan edən mürəkkəb iqtisadi situa-
siyalara baxmayaraq, yeni texnologiyaların tətbiqi
ilə XXI əsr insanının gələcəklə doğru daha nikbin
olduğu görünməkdədir. Yeni elektron texnologi-
yaların tətbiqi ilə idarəetmə proseslərində yaranan
şəffaflıq və dəqiqlik insanların rastlaşdıqları ənənəvi
çətinliklərin həllində onlara yaxından kömək edir,
daha çox yaradıcı və məhsuldar əməyə şərait
yaradır. Bu mənada, son iyirmi ildə yeni texnolo-
giyalar bizə nə qazandırdı? – deyə soruşsaq, bu,
sadə naxçıvanlı üçün, hər şeydən əvvəl, şəhərlə
kənd arasındakı kəskin sosial-mədəni fərqin aradan
qalxması, insanların öz doğma yurd-yuvasında
daimi olaraq məskunlaşması, məktəblərimizin, sə-
hiyyə ocaqlarımızın, istehsal və xidmət müəssisə-
lərinin daha keyfiyyətli iş görməsi ilə yadda qalıb.
Dövlətimiz isə bu sahəyə çəkdiyi geniştutumlu
xərclərin bəhrəsini, ümumilikdə, əhalinin sosial
rifah halının yüksəlməsi və elm-iqtisadiyyat zənci -
rində əvvəlkindən daha etibarlı bağların yaradıl-
masında görür. Çünki yeni texnologiyalar daha
dəqiq və daha keyfiyyətli elm-təhsil bazası və bun-
lardan istifadə edə bilən yetkin kadrlar tələb edən
bir sahədir. 

- Əli CABBAROV

     Müasir həyatı yeni texnologiyalarsız təsəvvür etmək çox çətindir. Texnologiyadan istifadə elə bir
tələbatdır ki, o, iqtisadi-mədəni inkişafın bütün sahələrində cəmiyyətin demək olar ki, bütün üzvləri
üçün özünü göstərir, ümumi həyat səviyyəsinə və ölkənin iqtisadi-hərbi gücünə bilavasitə təsir edir.
Bütün bunlar ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni texnologiyaların geniş
tətbiqi ilə əldə olunan nəticələrdə açıq şəkildə görünməkdədir. 

Müasir texnologiyalar 
cəmiyyətin inkişafına xidmət edir
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    2007-ci ilin may ayında ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin 84-cü
ildönümü münasibətilə Prezident
İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə
verilən, öz unikal gözəlliyi və ava-
danlıqlarının müasirliyinə görə əvəz-
siz bir sağlamlıq mərkəzi və mühüm
infrastruktur obyekti olan Naxçıvan
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi bu
il fəaliyyətinin on illiyini qeyd edir.
Ötən on ildə qazanılmış uğurları,
bütövlükdə, Sovetlər Birliyi döv-
ründə əldə edilmiş nailiyyətlərlə
müqayisə etsək, bu nailiyyətləri
Naxçıvan səhiyyə tarixində inqilab,
intibah dövrü kimi qiymətləndirmək
olar.
    Bu möhtəşəm səhiyyə ocağı, ya-
randığı ilk gündən muxtar respublika
rəhbərinin diqqət mərkəzində olmuş
və göstərilən dövlət qayğısı sayə-
sində əhalinin sağlamlığı keşiyində
duraraq, günü-gündən diaqnostik
və müalicə arsenalının zənginləşməsi
sayəsində  yeni-yeni uğurlara imza
atmışdır.
    Mərkəzin strukturu müasir Av-
ropa standartlarına uyğun olaraq
qurulmuşdur. Səhiyyə ocağının Tə-
cili yardım şöbəsində xəstələrin
qəbulu, kiçikhəcmli cərrahi mü-
daxilələrin edilməsi, diaqnozları
dəqiqləşdirilənə qədər palatalarda
yerləşdirilərək onlara təxirəsalın-
maz tibbi yardım göstərilməsi, eh-
tiyac olduqda diaqnostik kabinə-
lərdə lazımi müayinələr aparılması
və onların müvafiq şöbələrə qəbul
edilib müalicələrinin davam etdi-
rilməsi həyata keçirilir. Təcili yar-
dım şöbəsi ilə yanaşı, şüa diaq-
nostikası üsullarından olan rent-
genoloji, kompüter tomoqrafiyası
və nüvə maqnit rezonansı müayinə

kabinələri fəaliyyət göstərir ki, bu,
xəstələrə ilkin tibbi yardım göstə-
rilməsini, müayinə və müalicə tak-
tikasını müəyyənləşdirməyi, digər
tərəfdən də tez bir zamanda onların
bu müayinələrə hazırlanmasını
asanlaşdırır.
    Mərkəzdə fəaliyyət göstərən
çox profilli Diaqnostika şöbəsi res-
publikada analoqu olmayan bir şö-
bədir. Bu şöbədə şüa diaqnostikası
üsullarından olan müasir ultrasəslə
müayinə aparatları vasitəsilə müx-
təlif üzv və sistemlərin ultrasəs
təsvirinin alınıb təhlil edilməsi
mümkündür. Artıq bir neçə ildir
ki, respublikamızda ilk dəfə olaraq
ultrasəslə müayinə aparatlarının
nəzarəti altında müxtəlif orqanlar-
dan və patoloji törəmələrdən nü-
munələr götürüb onların hüceyrə
quruluşunu tədqiq etmək, həmçinin
cərrahi müdaxilənin gedişində bir
sıra orqanları bilavasitə müayinə
edərək patoloji ocağın tapılmasına
nail olmaq mümkün olmuşdur.
Dopler ultrasəs aparatı ilə ürək
qan-damar sisteminin rəngli təs-
virini almaq, ürəkdə və qan da-
marlarında olan qüsur və patoloji
dəyişiklikləri, periferik arteriya və
vena damarların keçiriciliyini və
daralma dərəcəsini müəyyən etmək
mümkündür. Şüa diaqnostikası
üsullarından olan mammoqraf va-
sitəsilə süd vəzilərinin rentgen təs-
virini almaq, orada olan müxtəlif
törəmələrin xarakterini müəyyən-
ləşdirmək olur.
    Yaponiyanın “Olimpus” firma-
sının istehsalı olan endoskopik
aparatlarla yuxarı tənəffüs yolları
və bronxları, yemək borusu, mədə,
onikibarmaq bağırsaq və yoğun

bağırsaqları diaqnostik məqsədlərlə
müayinə etmək, bu orqanlardan
olan qanaxmanı dayandırmaq, ge-
nişlənmiş qan damarlarını skleroz-
laşdırıcı dərmanlarla ləğv etmək,
yad cisimləri xaric etmək, mik-
roskopik müayinələr aparılması
üçün şübhəli törəmələrdən toxuma
nümunələri götürmək mümkündür.
Son zamanlar respublikamızda ilk

dəfə olaraq müxtəlif patoloji pro-
seslər zamanı daralmış yemək bo-
rusunu genişləndirmək, bu nahiyəyə
stend qoymaq, qapalı yolla mədəyə
qastrostom borusu yerləşdirərək
xəstələrin qidalanmasını təmin et-
mək mümkün olmuşdur.
    Mərkəzdə ürək fəaliyyətini də-
yərləndirmək üçün EKQ-tredmil və
sutka ərzində ürək fəaliyyətini di-
namik olaraq nəzarətdə saxlayan
Holter aparatları vardır. Müxtəlif
nevroloji xəstəliklər zamanı mərkəzi
sinir sisteminin və əzələlərin fəa-
liyyətini müəyyənləşdirmək məq-
sədilə müvafiq olaraq elektroense-
faloqrafiya və elektromioqrafiya
müayinə üsulları da ilk dəfə olaraq
Diaqnostika şöbəsində tətbiq olun-
mağa başlamışdır.
    Burada müasir avadanlıqlarla
təchiz edilmiş pulmonoloji, stoma-
toloji, burun-qulaq-boğaz, oftalmo-
loji, terapevtik, endokrinoloji, pe-
diatrik, ginekoloji və tam kom-
plektləşdirilmiş fizioterapevtik ka-
binələr fəaliyyət göstərirlər.
    Müasirtipli avtoanalizatorlarla
təchiz edilmiş laboratoriyada qanın
ümumi və biokimyəvi analizlərini,
qanda olan bir sıra infeksiyaları,
qan qazı sınaqlarını, orqanizmin
digər maye mühitlərinin tam dəyərli
analizlərini, qanın hormonlarını və
müasir onkologiyanın son nailiyyəti
olan onkomarkerlərin analizini apar-
maq mümkündür.
    Mərkəzdə yaradılmış “Qan ban-
kı”nın fəaliyyəti nəticəsində Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının bütün
səhiyyə müəssisələrinin qana olan
tələbatı ödənilməklə bərabər, burada
müxtəlif məqsədlər üçün qanın
komponentləri olan plazma, erit-
rositar, limfositar və trombositar
kütlənin alınması, saxlanması və
məqsədyönlü istifadəsi də həyata
keçirilir.
    Bir sıra damar xəstəliklərinin
(obliterasiyaedici endoarterit, dia-
betik angiopatiya), septik vəziy-

yətlərin, müxtəlif kəskin və xroniki
ağır zəhərlənmələrin müalicəsi za-
manı vacib müalicə komponenti
olan hiperbarik oksigenasiya, plaz-
moferez və ozonoterapiya üsulla-
rının praktik təbabətdə tətbiqi də
muxtar respublika üçün yenilik sa-
yıla bilər.
    Xroniki böyrək çatışmazlığından
əziyyət çəkən xəstələrə müasir sə-

viyyədə tibbi xidmət göstərilməsi
buradakı Hemodializ şöbəsində mər-
kəzləşdirilmişdir. Hemodializ apa-
rılması üçün vacib olan vidaci ve-
naya kanyulanın və arteriovenoz
şuntun qoyulması da artıq Naxçıvan
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində
uğurla həyata keçirilməkdədir.
    Böyük qürur hissi ilə demək olar
ki, son vaxtlarda alınmış ekstrakarporal
membran oksigenasiya (EKMO) apa-
ratı vasitəsilə kəskin ağciyər çatış-
mazlığı olan xəstələri həyata qaytar-
maq mümkün olmuşdur.
    On il ərzində Cərrahiyyə şöbə-
sində minlərlə ümumi cərrahi, gi-
nekoloji, uroloji, travmatoloji, or-
topedik, oftalmoloji, neyrocərrahi,
plastik cərrahi və burun-qulaq-boğaz
əməliyyatları müvəffəqiyyətlə hə-
yata keçirilmişdir. Naxçıvanda ilk
dəfə böyrək köçürülməsi, qastrek-
tomiya əməliyyatının aparılması,
yemək borusunun stendləşdirilməsi
və plastikası, süni oynaq köçürül-
məsi, kardiostimulyatorların qoyul-
ması, diafraqmal yırtıqların bərpa-
sının uğurla həyata keçirilməsi cər-
rahi fəaliyyətimizin zirvəsi sayıla
bilər.
    Bu şöbədə muxtar respublika
üçün daha bir yenilik olan lapa-
roskopik və sistoskopik yolla en-
doskopik əməliyyatların aparılması
da diqqətəlayiqdir. Laparoskopiya
üsulu ilə xüsusi kamera və mani-
pulyatorların köməyi ilə qarın boş-
luğunu açmadan cərrahi müdaxi-
lələrin aparılması mümkündür. Bu
üsulla öd kisəsinin, böyrəyin kis-
talarının və xoşxassəli şişlərin çı-

xarılması, qarın boşluğu orqanla-
rının zədələnməsi və şişləri zamanı
diaqnozun dəqiqləşdirilməsi ilə ya-
naşı, digər mühüm əməliyyatlar da
uğurlu nəticələr verir.
    Mərkəzin Kardiocərrahiyyə şö-
bəsində yüzlərlə xəstədə angio -
qrafiya aparılmış, daralmış ürək
damarları balonla genişləndirilmiş,
stendlər qoyulmuş, müxtəlif ana-

dangəlmə və qazanılmış ürək qü-
surları bərpa edilmiş, həmçinin
ürəyin işemik xəstəlikləri zamanı
açıq ürək əməliyyatı yolu ilə xəs-
tələrin həyatı xilas edilmişdir. Bu
da muxtar respublikada tibb sahə-
sində əldə edilən mühüm yenilik-
lərdən biridir.
    Fərəhli haldır ki, artıq kardio-
cərrahi manipulyasiya və əməliy-
yatların hamısı – laparoskopik, sis-
toskopik və oftalmoloji əməliyyatlar
kənardan heç bir mütəxəssis dəvət
etmədən, yalnız Naxçıvan Diaq-
nostika-Müalicə Mərkəzinin həkim
kadrları tərəfindən həyata keçirilir
və muxtar respublika əhalisinin bu
problemlərlə bağlı olaraq Bakı şə-
hərinə,  xarici ölkələrə getmələrinə
ehtiyac yoxdur.
    Son zamanlar Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
təşkilatçılığı sayəsində artıq hu-
manitar yardım aksiyalarının təş-
kilində təcrübəsi olan Naxçıvan
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi
Kəngərli, Babək və Culfa rayon-
larında dəfələrlə təmənnasız hu-
manitar aksiyalar keçirmiş, xəs-
tələrin qəbulunu, müayinəsini və
xəstə  lər üzərində cərrahi müdaxi-
lələr  aparılmasını yüksək səviyyədə
reallaşdırmışdır.
    Bir faktı qeyd edək ki, mərkəzin
fəaliyyəti dövründə klinik materi-
allar əsasında əməkdaşlardan bir
nəfəri tibb üzrə elmlər doktoru, iki
nəfəri tibb üzrə fəlsəfə doktoru
alimlik dərəcəsi almış, hazırda iki
nəfər də dissertant kimi elmi iş
üzərində çalışmaqdadır.

İnsanların sağlamlığına xidmət edən 
müasir səhiyyə ocağı

  Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrında xalq teatrlarının mux-
tar respublika festivalına start
verilib. Festivalın ilk günü Babək
Rayon Xalq Teatrı tanınmış
yazıçı-dramaturq Hüseynbala
Mirələmovun “Xəcalət” tama-
şasını nümayiş etdirib. 

    Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının mədəniyyət və turizm
naziri Natəvan Qədimova çıxış edə-
rək teatrsevərləri festival münasi-
bətilə təbrik edib. Bildirib ki, muxtar
respublikada son illər ənənəvi olaraq
müxtəlif səpkilərdə festivallar ke-
çirilməkdədir. Belə festivalların ke-
çirilməsində məqsəd qədim diyarı-
mızı, milli dəyərlərimizi yaşatmaq
və təbliğ etmək, istedadlı insanları
üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Ənənəvi
olaraq keçirilən festivallardan biri
də xalq teatrlarının muxtar respub-
lika festivalıdır. Xalq teatrlarının
muxtar respublika festivalı Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2009-cu il 7 fevral tarixli
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Xalq yaradıcılığı günlərinin keçi-
rilməsi haqqında” Sərəncamına uy-
ğun olaraq keçirilir.
    “Ümid edirik ki, xalq teatrlarının
növbəti muxtar respublika festivalı
da mədəniyyətimizin beşiyi olan
Naxçıvanda teatr sənətinin inkişa-

fına və teatra həvəsi olan istedadlı
insanların üzə çıxarılmasına öz
töhfəsini verəcəkdir”, – deyən Na-
təvan Qədimova qeyd edib ki, gənc
aktyorlar nəslinin yetişməsi teatrın
davamlı inkişafını təmin edən amil-
lərdəndir. Bu missiyanın həyata
keçirilməsində xalq teatrlarının da
payı vardır. Minillər boyu forma-
laşmış xalq teatrı qədim diyarı-
mızda dünyəvi teatrın yaranmasına
öz təsirini göstərib. Əməklə bağlı
oyun və rəqslər, mövsüm bayram-
ları, Novruz mərasimləri, aşıq-
ozan sənəti, müxtəliftipli meydan
tamaşası növləri xalq teatrının əsa-
sını təşkil edib, milli teatrın gələcək
inkişafı üçün möhkəm zəmin
 yaradıb. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvanda
xalq teatrı ilk dəfə olaraq 1959-cu

ildə yaradılıb. Daha sonralar, 1978-ci
ildə Naxçıvan şəhərində “Gənclik”
Xalq Teatrı fəaliyyət göstərməyə
başlayıb. Bu xalq teatrının fəaliyyəti
çox əhatəli olub, bu gün bir çox
aktyor və rejissorlar da məhz elə
xalq teatrlarından peşəkar teatr səh-
nəsinə qədəm qoyublar.
    Muxtar respublikada beş xalq
teatrının fəaliyyət göstərdiyini qeyd
edən nazir bildirib ki, dövlətimiz
tərəfindən bu xalq teatrlarının fəa-
liyyətinə daim diqqət və qayğı gös-
tərilir, kollektiv üzvlərinin əməyi
yüksək qiymətləndirilir. 
    Xalq teatrlarının əhəmiyyətindən
danışan nazir qeyd edib ki, ötən il
bu teatrların səhnələşdirdikləri “Ka-
mança”, “Ac həriflər”, “Xəcalət”,
“Şöhrət ardınca”, “Ezop”, “Ər və
arvad”, “Unuda bilmirəm”, “Qəşə-

min yuxusu”, “Dələduz” kimi ta-
maşalar ictimaiyyət tərəfindən ma-
raqla qarşılanıb.
    Sonra Babək Rayon Xalq Teatrı
Hüseynbala Mirələmovun “Xəcalət”
tamaşasını təqdim edib. İkihissəli
“Xəcalət” dramı Qarabağ hadisələri
ilə bağlı olduğu üçün bu günümüzlə
səsləşir. Tamaşada uşaqlıqları bir
yerdə keçmiş Murad (Akif Əsədov)
və Vətənin (İsmayıl Qurbanov) Qa-
rabağ müharibəsindən qayıtdıqdan
sonra tale yollarının ayrılmasından
bəhs edilir. Muradı Qarabağ mü-
haribəsindən qayıtdıqdan sonra əldə
etdiyi var-dövlət dəyişdirib. İndi
onu daha da varlanmaq düşündürür.
Vətən isə ehtiyac içərisində olsa
da, yenə də işğal olunmuş torpaq-
larımızın həsrətini çəkir. Tamaşada
Vətən və Muradın fərqli dünyası

ön plana çəkilib.
    “Xəcalət” tamaşasındakı Fərqanə
(Stella Babayeva), Gülyaz (Səbinə
Çorayeva), Kürən (Ələkbər İs -
mayılov), Kərim (Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar artisti Vidadi
Rəcəbli) müxtəlif xarakterli obrazlar
kimi yadda qalırlar.
    Tamaşanın quruluşçu rejissoru
Yusif Əliyev, tərtibatçı rəssamı Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar rəssamı Əli Səfərli, musiqi
tərtibatçısı Cabir Məmmədovdur.
    Bu günümüzlə səsləşən, torpaq
azadlığı mövzusunu ön plana çəkən
bu səhnə əsəri maraqla qarşılanıb.
    Xatırladaq ki, Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında keçirilən
festivalda muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən Naxçıvan şəhər,
Şərur, Babək, Ordubad və Şahbuz
rayonlarının xalq teatrları iştirak
edir. Festivalın sonunda fərqlənən
yaradıcı kollektivlər “Ən aktual möv-
zulu tamaşa”, “Ən yaxşı kişi rolunun
ifaçısı”, “Ən yaxşı qadın rolunun
ifaçısı”, “Ən yaxşı rejissor işi”, “Ən
yaxşı səhnə tərtibatı” nominasiyaları
üzrə diplomlarla təltif ediləcəklər.
    İyunun 9-da Şahbuz Rayon Xalq
Teatrının hazırladığı Süleyman
Sani Axundovun “Şahsənəm və
Gülpəri” tamaşası teatrsevərlərə
təqdim olunacaq.
                                    Əli RZAYEV

Xalq teatrlarının festivalına start verilib

    Ümummilli liderimizin siyasi xəttinin davamçıları olan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun müasir səhiyyə infra -
strukturlarının yaradılmasına, əhaliyə yüksək səviyyəli tibbi xidmətin
təşkilinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnən 10 yaşlı Naxçıvan
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzinin kollektivi qarşıdakı illərdə də Naxçıvan
səhiyyəsinin tarixində yeni-yeni səhifələr yazmağa, göstərilmiş etimadı
doğrultmağa çalışacaqdır.

İsa ABDULLAYEV 
tibb üzrə elmlər doktoru, Əməkdar həkim 

    Respublikamızda günün tələblərinə cavab verən, avadanlıqları
dünya və Avropa standartlarına uyğun olan, elm və texnikanın müasir
və ən yeni nailiyyətləri ilə səsləşə bilən diaqnostika-müalicə mərkəzlə-
rindən biri də Şərq ilə Qərbin qovşağında yerləşən Naxçıvandadır.
Mərkəzin fəaliyyətə başlaması ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
səhiyyənin tarixində yeni bir dövrün başlanğıcı qoyuldu.  
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    Bu gün, demək olar ki, böyük

əksəriyyətdən tez-tez eşitdiyimiz bir

etiraf və həqiqət var: sovet imperiyası

güclü təbliğatın və dəmir kimi bərk

ideoloji işin sayəsində 70 il ayaqda

durdu. Biz uşaq olanda, yəni 30 il

əvvəl özümüz də bilmədən ən böyük

arzumuz pioner olmaq, düşərgəyə

getmək idi. Məktəbə getdiyim ilk

gün isə bizə “Lenin – əziz babamız”

şeirini əzbərlətmişdilər.

    İşğalçıya, istilaçıya fərqinə var-
madan “baba” deyirdik. Kəndimiz-
dəki – Cəhridəki qədim məscidlərin
qarşısından keçəndə kimdən soru-
şurdun ki, bu nədir, heç kim demirdi
məsciddi, deyirdilər kolxoz anbarıdır.
Çünki sovet ideologiyası bizi həm
də mənəvi ucalıqdan aşağı salmağı
qarşısına məqsəd qoymuşdu.
    Səhərdən-axşama kolxozda traktor -
kombayn işlədən, belə deyək ki,
ayağı yerə gəlməyən babamın qa-
zandığı pulları isə rəhmətlik nənəm
sarı “piryanik” torbalarına yığıb yor-
ğan-döşəyin altında gizlədərdi. Bu
pulları yeməyə, içməyə, gəzməyə
doyasıya xərcləmək mümkün deyildi.
Çünki hər an soruşa bilərdilər ki, bu
pullar hardandır? Mahiyyəti konkret
iş və əməldən uzaq şüarçılıq olan
sovetin ideoloji maşını təhsil, elm,
ədəbi yaradıcılıq sahəsində də sün-
güsünü itiləmişdi. Nə senzurasız
dərslik, nə qəzet, nə elmi iş, nə ədəbi
əsərlər və sair və ilaxır ictimailəşdirilə
bilməzdi. Elə götürək tarix kitablarını,
kommunizmin təbliğinə hesablanmış
həmin dərsliklərdə saxta xarici mən-
bələr sayəsində milli tariximiz tama -
milə saxtalaşdırılmışdı. Bizi və qədim
diyarımızı aparıb calamadıqları yer
və xalq qalmamışdı…

İşğalçının qalası olmur

Bir haşiyə çıxaraq deyim ki,
müstəqillik illərində təkcə

Naxçıvan Muxtar Respublikasında
1200-dən artıq tarixi abidə öyrəni-
lərək pasportlaşdırılıb ki, onun da
600-dən çoxu ölkə və dünya əhə-
miyyətlidir. Lakin biz sovet döv-

ründəki orta məktəb dərsliklərində
Möminə xatın, Qarabağlar, Yusif
Küseyiroğlu türbələri və Əlincəqa-
ladan başqa nəsə görməmişdik. Hal-
buki o dövrün “Qədim dünya tarixi”
kitabında bizə Babil kahinlərinin
hansı səmtə durub ibadət etdiklərini,
neçə dəfə oturub-qalxdıqlarını, Misir
fironlarının özünü yaxşı aparmayan
qullara neçə çubuq vurdurduqlarını,
qazların Romanı necə xilas etdiklə-
rini, Hind kahinlərinin “fövqəlbəşər”
münəccimliklərini, brahman və şud-
raların (qulların) həyatını ata-baba-
larımızın adı kimi əzbərlədirdilər.
    Uzağa getmirəm, məsələn, mən
özüm Naxçıvan şəhərində müdafiə
tikililərinin, qədim qalaların oldu-
ğunu universitetdə oxuduğum illərdə
bilmişəm. Biz tələbə olanda tez-tez
eşidirdik ki, kim bir-biriylə haqq-
hesab “çürütmək” istəyir, gedir şə-
hərin kənarındakı “Köhnəqala”ya.
Uçub-dağılmış, yalnız divarları qalan
xarabalıq bir yer idi qala. Burada
tez-tez qumar məclisləri qurulardı,
bıçaqlanma, dava-dalaş baş verərdi.
Bütün xoşagəlməz hadisələrin sorağı
qaladan gələrdi. “Naxçıvanqala”ya
“Köhnəqala” adını “yamamaqda”da
sovet öz ideoloji riyakarlığını bir
daha göstərmişdi. Çünki qırmızı im-
periya işğalçı idi və qalalar da iş-
ğalçılara, istilaçılara qarşı mübarizə
məqsədi ilə ucaldılır. Və bir də iş-
ğalçının qalası olmur, süngüsü, nizəsi
olur. Onların məntiqi ilə biz öz mü-
barizə tariximizi unutmalı, əcdad-

larımızın qılınc çaldıqları, qəhrə-
manlıq göstərdikləri, dövlət qurduq-
ları, mədəniyyət yaratdıqları “Naxçı -
vanqala” tarixdə “razborka” yuvası
kimi qalmalı və xatırlanmalı idi.
    Amma yox! Hakimi-mütləq za-
man həmişə təsdiq edib ki, böyük
tarixi və mədəniyyətləri olan xalq-
ların dilini, ruhunu, milli birliyini,
vətənpərvərliyini əbədi olaraq zən-
cirləmək, buxovlamaq mümkün de-
yil. O, bir gün vulkan kimi püskürür,
qarşısında nə varsa, hamısını külə
döndərir. Budur, biz müstəqil dövlət
qurduq, onu möhkəmləndirdik, ta-
nıtdıq, sevdirdik, gecə-gündüz ke-
şiyini çəkə-çəkə hər birimiz Vətə-
nimizin sadiq əsgərinə çevrildik.
“Əlincəqala”dakı at dırnaqlarının
yerində uzun və rahat pillələr saldıq,
qalanın zirvəsinə üçrəngli bayrağı-
mızı sancdıq, Nuh Peyğəmbərə
məzar üstü abidə ucaltdıq, Gəmiqa-
yada muzey qurduq, adı və özü köh-
nəlmiş “Naxçıvanqala”mızı pillə-
pillə, kərpic-kərpic bərpa etdik, ucalt-
dıq, həmin ərazidə möhtəşəm qala-
şəhər və muzey qurduq. Nəhayət,
“Köhnəqala”nı ürəkağrısı ilə yada
saldığımız xatirəyə çevirdik.
     Bu qala-şəhər bu gün həm də milli
adət-ənənələrimizin və dəyərlərimizin

yaşadıldığı festivallar mərkəzidir.

Naxçıvan özünəməxsus festival
mədəniyyəti yaradır

Təbii ki, müasir dövrün real-
lıqları başqadır. Bu gün öl-

kələr iqtisadi gücünün artırılması is-
tiqamətində bütün qüvvə və vasitə-
lərdən istifadə edir. Bu da var ki,
milli adət-ənənələri, dəyərləri yaşat-
madan əldə edilən inkişaf da yaz ya-
ğışı təsiri bağışlayır. Ona görə də
müasir dövrdə  dünya ölkələri bir-
birindən maraqlı idman və mədəni-
kütləvi tədbirlərin, konfransların, sim-
poziumların və rəngarəng festivalların
keçirilməsi naminə yarışa giriblər.
Bu yarış çərçivəsində həm milyonlarla
turist və pul qazanılır, ondan da vacibi
adət və dəyərlər təbliğ edilərək gələcək
nəsillərə çatdırılır. İtalyanlar “İlan”,
hindlilər “Hindu”, braziliyalılar “Rio”,
fransızlar “Şərab”, ispanlar “Öküz
yürüşü” və “Pomidor”, ərəblər “Dəvə”
və “Xurma”, izmirlilər (Türkiyə)
“Üzüm” festivalı keçirməklə böyük
iqtisadi gəlir əldə edirlər, ölkələrini
tanıdırlar. Lakin bu festivallar əksər
hallarda insanda heç bir mənəvi
duyğu oyatmır. Daha çox şit musiqi-
lərin, insan həyatını təhlükəyə atan
yarışların, müsabiqələrin, qalmaqal-
ların, qeyri-etik davranışların müşa-
yiəti ilə başa çatır, adamda ikrah
hissi doğurur.
    Sadaladıqlarımızdan fərqli olaraq,
özünü tarixilik, inkişaf, sabitlik və
müasirlik adası kimi dünyaya təqdim

edən Naxçıvan Muxtar Respublikası
son illər həm də özünəməxsus fes-
tival mədəniyyəti ilə gündəmə gəl-
məyi bacarır. Fakt varsa, sözçülük
etmək lazım deyil: bizdə ilana, də-
vəyə, öküzə, pomidora festival ke-
çirilmir. Bizdə daha çox mənəvi
yükü olan festivallar – “Yaradıcı əl-
lər”, “Xalq yaradıcılığı”, “Plov”,
“Yallı”, “Naxçıvan çörəkləri”, “Arıçı -

lıq məhsulları – bal”, “Kətə” festi-
valları təşkil olunur, bu hesaba “Nax-
çıvanqala”ya yüz minlərlə turist və
tamaşaçı toplanır. Bax Naxçıvanda
keçirilən festivalları digər ölkələrdə
keçirilən analoji tədbirlərdən fərq-
ləndirən əsas cəhətlərdən biri məhz
budur. Digər ən əsas amil isə Nax-
çıvanda keçirilən festivalların xal-
qımızın genekodu – milli dəyərləri

ilə birbaşa bağlı olmasıdır.
    Naxçıvan festivalları tanıtım rəm-
zinə çevrilən məhsul və mətbəx nü-
munələrinin təbliği ilə yanaşı, həm
də adət-ənənələrimizin, milli ge-
yimlərimizin, musiqi mədəniyyəti-
mizin, xalq yaradıcılığı nümunələ-
rimizin, qədim tarixi-mədəni irsi-
mizin kompleks şəkildə təbliğ olun-
duğu və yaşadıldığı mədəniyyət bay-
ramına çevrilir. Biz bu festivallarda
özümüzü daha da yaxından tanıyır,

milli irsimizə daha dərindən bağ-
lanmış oluruq.
    Yeri gəlmişkən, deyim ki, bu cür
festivallar həm də özlüyündə bir ta-
nıtım mədəniyyəti formalaşdırır, bu
prosesin daha geniş miqyas alması
ilə şərtlənir. Vətəndaş jurnalistika-
sının inkişafına, sosial şəbəkələrdəki
aktivliyə, piar xarakterli video və
fotoşəkillərin, şərh, rəy və məqalə-
lərin dünya miqyasında yayılmasına
təkan verir. Belə ki, ötən həftə ke-
çirilən ikinci “Göycə” festivalının
getdikcə daha da populyarlaşması
dediklərimizi bir daha təsdiq edir.

Adəm Yunisov nümunəsi

Uzağa getmirəm, birinci
“Göycə” festivalından sonra

Türkiyədə yaşayan naxçıvanlı gənc
fəal Adəm Yunisov “Facebook” və
“İnstagram” sosial şəbəkələrində
“GöyçəFest” adlı yaratdığı səhifəyə
minlərlə izləyici toplaya bilib. Üs-
təlik, Naxçıvan göycəsini Naxçıvan

duzu ilə birgə təqdim edən Adəm
daha da irəli gedərək ikinci “Göycə”
festivalının loqotipini və çoxməz-
munlu tanıtım videoçarxını da hazır -
layıb. “Bakı-2015” ilk Avropa Oyun-
larının loqosunun da müəllifi olan
Adəm tarixi abidələrimizin  görün-
tüsü fonunda Naxçıvanın xəritəsini
göycə yarpağı formasında təqdim
edir. Sonra onu yaşıl butalara, butaları
isə fotoeffektlə göycəyə çevirir. Son-
da milli ornamentləri milli təbii ne-
mətlə – göycə və duzla üzvi vəhdətdə
birləşdirir…
     Təbii ki, belə festivalların təşki-
lində əsas məqsəd heç də iqtisadi
maraqlar deyil. Baxmayaraq ki, bu
dəfə keçirilən “Göycə” festivalına
100-dən çox bağbanın 20 tondan çox
məhsulu çıxarılaraq satılıb… Məqsəd
qədim tariximizin, mədəniyyətimizin,
millilik-etnik dəyərlərin, bu torpağın
şəfaverici havasının, suyunun, mün-
bitliyinin, brend məhsullarının təbli-
ğinə nail olmaq, ona sahib çıxmaq,
həmçinin xarici qonaqların, turistlərin
diqqətini bura yönəltməkdir. Bu işə
sadə insanların da güc və imkanlarını
səfərbər etməkdir. Dəyərli nümunələr
də var. Festivallardan təsirlənərək
kimi şeir yazır:
    Bu torpağın alı var.

    Yamacı var, yalı var.

    Bu il də Naxçıvanda

    “Göycə” festivalı var...

    Kimi foto və videolar çəkib pay-
laşır, kimi isə sosial şəbəkələrdə öz
duyğu və düşüncələrini milyonlarla
izləyici ilə bölüşür:
    “Naxçıvanda tarixi abidələrə yeni
həyat verilib, xalq yaradıcılığı günləri
təşkil olunub, milli kökə bağlılıq nü-
mayiş etdirilib. Ağacişləmə, papaq-
çılıq, dülgərlik, toxuculuq, xalçaçılıq,
dəmirçilik, misgərlik, dulusçuluq,
ağac üzərində oyma kimi qədim
sənət sahələri qorunub saxlanıb. Son
illər el sənətkarları üçün emalatxa-
nalar istifadəyə verilib, əl işlərindən
ibarət sərgilər təşkil olunub. Aparılan

tikinti-quruculuq işlərində milli or-
namentlərin tətbiqinə üstünlük verilir.
Bədii yaradıcılıq prosesində də milli
dəyərlərimizin öyrənilməsi və təbli-
ğinə diqqət artırılıb. “Naxçıvan mət-
bəxi”, “Naxçıvan tikmələri” və “Ta-
rixi qaynaqlarda Nuh peyğəmbər”
kitabları, üç cildlik “Naxçıvan folk-
loru” antologiyası nəşr etdirilib. Yal-
lılar nota köçürülüb və onun əsasında
“Naxçıvan-Şərur el yallıları” kitabı
çap olunub. Bununla yanaşı, yallı-
lardan ibarət kompakt disk də bura-
xılıb”, – yazan İradə Sarıyeva adlı
sosial şəbəkə istifadəçisi görülən bu

işlərin təbliği və tanıdılmasında ke-
çirilən silsilə festivalların əhəmiy-
yətini önə çəkir.

Öz tarixinə və mədəni irsinə sahib
çıxmayanların maddi və mənəvi

sərhədlərini həmişə başqaları cızır

Göründüyü kimi, artıq indi
hər birimiz daha dərindən

başa düşürük ki, öz tarixinə, mədəni

irsinə sahib çıxmayanların maddi
və mənəvi sərhədlərini həmişə baş-
qaları cızır. Zaman onu diktə edir
ki, biz öz maddi və mənəvi dəyər-
lərimizin tanıtım sərhədlərini tu-
ristlərdən də istifadə etməklə daha
da genişləndirək. Bu mənada, muxtar
respublikada kənd turizminin ge-
nişlənməsinə diqqətin artırılması da
xüsusi qeyd edilməlidir. İşlərin in-
tensiv və planlı gedişi göstərir ki,
“Naxçıvanqala”da formalaşan fes-
tival ənənəsi yaxın vaxtlarda rayon
və kəndlərə də ayaq açacaq. Sədə-
rəkdə “Üzüm”, Ordubadda “Limon”
və “Ərik”, Küküdə “Alma” və “Cə-
viz”, Şərurda “Şaftalı”, Nehrəmdə
“Qarpız”, Sirab və Badamlıda “Su”,
Çalxanqalada “Şərab” festivallarına
şahidlik etmək, bu bölgələrin həm
də kənd turizm  imkanlarının, folklor
və mədəni irsinin təbliğ olunmasına
yeni imkanlar aça bilər. Bu festivallar
çərçivəsində bölgələrin müasir in-
frastrukturu, folkloru, mətbəx nü-
munələri, şəfalı otları, təbii məh-
sulları daha geniş auditoriyaya çı-
xarıla bilər.
    Şübhə yoxdur ki, səfalı dağ kənd -
lərimizin festival növrağını görən
turist həm də oraların təmiz hava-
sından, saf suyundan, sağlam qida-
larından dadacaq, növbəti il bir də
həmin kəndlərə üz tutacaq. Özü də
bu dəfə ailəsini, dost-tanışını, qo-

hum-əqrəbasını, qonum-qonşusunu
da yanında gətirəcək. Və qazanan
yenə də biz olacağıq. Kəndli yetiş-
dirdiyi, istehsal etdiyi məhsulunu
öz qapısının ağzında satacaq, bol
qazanc əldə edəcək və bundan ruh-
lanıb daha çox əkib-becərəcək. Nax-
çıvana isə turist axını artacaq, bu
işlər iqtisadi cəhətdən böyük səmərə
verəcək. Amma ən əsası milli və
tarixi-mədəni irsimiz yaşadılacaq,
təbliğ olunacaqdır. Məqsəd də bu
deyilmi?..
                                 Sahil TAhİRLİ 

jurnalist

Haqq-hesabların “çürüdüldüyü” “Köhnəqala”dan
festivallar mərkəzi “Naxçıvanqala”ya

Jurnalistin qeydləri



   AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti interaktiv açıq dərs
keçilib.
    “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları” mövzusunda
keçilən dərsdə bölmənin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Əliəddin Abbasov Naxçıvan ərazisindəki
metal və qeyri-metal faydalı qazıntı yataqları barədə şagirdlərə geniş
məlumat verib.
    Əliəddin Abbasov 1960-1990-cı illərdə muxtar respublika ərazisində
100-dən çox qeyri-filiz, tikinti materialları və bəzək daşları yataqlarının
aşkarlandığını deyib. Bildirib ki, hazırda muxtar respublika üzrə
faydalı qazıntı ehtiyatlarının dövlət və sahə balanslarında 51 tikinti
materialı, 11 gil, 10 qum-çınqıl qarışığı, 9 üzlük daşı, 7 sement
xammalı, 4 mişar daşı və tikinti daşı, 3 gips, həmçinin 1 gəc, əhəng
xammalı, tikinti qumu yataqları qeydə alınıb. 
    Muxtar respublika ərazisində aşkarlanan qeyri-metal faydalı
qazıntı yataqlarının böyük əksəriyyətinin ehtiyatda olduğunu bildirən
alim həmin yataqların istismara cəlb edilməsinin Naxçıvanın sosial-
iqtisadi inkişafına ciddi təsir göstərəcəyini söyləyib. Əliəddin Abbasov
qeyd edib ki, bu gün ölkəmizdə tikinti materialları sənayesinin
etibarlı mineral-xammal bazası yaradılıb və fərdi mənzil tikintisinin
genişlənməsi yerli tikinti materialları istifadəsinin həcmini artırıb.
Alim yaxın gələcəkdə Naxçıvan dağ-mədən sənayesinə yerli və
xarici investisiyaları cəlb etməklə istehsal olunacaq məhsulların
dünya bazarına çıxarılmasının geniş imkanlar yaradacağını bildirib. 
    Qeyd edək ki, açıq dərs muxtar respublikanın 195 məktəbində 
izlənilib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

İnteraktiv açıq dərsdə Naxçıvanın yeraltı 
təbii ehtiyatlarından danışılıb

    Biçin kampaniyasına hazırlıqla
bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər və Kənd Təsərrüfatı na-
zirlikləri ilə birgə tədbirlər planı
hazırlanmış və hazırda plana uyğun
olaraq yerlərdə maarifləndirici təd-
birlər həyata keçirilməkdədir. Həm-
çinin biçin dövrü ərzində taxıl sa-
hələrində işləyəcək kənd təsərrüfatı
texnikalarına, fiziki şəxslərə və
“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhm-
dar Cəmiyyətinin və onun rayon
bazalarına məxsus kombaynlara yan-
ğına qarşı baxışlar keçirilmiş, onların
sürücüləri və mexanizatorları ilə
yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haq-
qında maarifləndirici izahat işləri
aparılmışdır.    
    Yerlərdə icra nümayəndələrinin,
bələdiyyələrin, torpaq mülkiyyət-
çilərinin, sahibkarların, kombayn
sürücülərinin və mexanizatorların
iştirakı ilə maarifləndirici tədbirlər
keçirilmişdir. Taxıl tədarük olunan
un dəyirmanlarında, yem anbarla-
rında və saxlanclarda yanğın-tex-
niki müayinələr keçirilərək bu sahə -
 də çalışan işçilər yanğına qarşı
 maarifləndirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha
sahibkarlara, torpaq mülkiyyətçilə-
rinə, fermerlərə və kəndlilərə biçin
dövrü ərzində aşağıda qeyd olunan
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına
ciddi riayət etmələrini tövsiyə edir.
    Mülkiyyət formasından asılı ol-
mayaraq, hər bir təsərrüfat rəhbəri
tabeliyində olan obyektlərin yanğın
təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxs kimi
məsuliyyət daşıyır. Ot biçini və taxıl
yığımı başlayan vaxtdan qurtara-
nadək onlar yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarına əməl olunmasını tam
təmin etməli, bununla bağlı kənd
təsərrüfatı əməkçiləri arasında  mü-
vafiq maarifləndirmə işlərinə geniş
yer verməlidirlər.
    Taxıl və ot yığımına başlamazdan
öncə bütün təsərrüfat rəhbərləri, bi-
çində iştirak edən hər bir mexani-
zator, sürücü kənd təsərrüfatı texni-
kalarını yanğına qarşı hazırlamalı,
texniki müayinədən keçirməli, od-

söndürən balonlarla, yaşıl süpürgə-
lərlə, su dolu qablarla və digər va-
sitələrlə təmin etməli və bundan
sonra texnikalar  işə buraxılmalıdır.
Dənli və texniki bitkilərin yığılması,
daşınması, emalı və saxlanması döv-
ründə yanğın təhlükəsizliyinə nəzarət
etmək üçün əmrlə cavabdeh şəxslər
təyin edilməlidir.   
    Məhsul yığımında iştirak edən
bütün texnikaların mühərriklərinin
atqı boruları qığılcımsöndürənlərlə
təmin edilməlidir. Kollektorların bir-
ləşmə hissələrinin və atqı borusunun
ara qatlarında zədələnmələr olma-
malıdır. Əgər məhsul yığımı ilə eyni
vaxtda biçilməmiş taxıl zəmilərinin
yaxınlığında payız şumlanma işləri
aparılarsa, onda həmin traktorlar da
mütləq qığılcımsöndürənlərlə təmin
edilməlidir.                                             
    Mühərrikin çıxış kollektoruna kü-
ləşli məhsulların düşməsinin qarşısını
almaq məqsədilə örtüksüz və ya ör-
tüyü açıq olan texnikaların istifadə-
sinə icazə verilməməlidir. Kombayn,
traktor və özü hərəkət edən kənd tə-
sərrüfatı texnikalarının akkumulya-
torları işlədicilərdən ayıran açarla
təmin edilməli, texnikalardakı elektrik
naqilləri etibarlı izolyasiya olunmalı,
birləşmələri bərkidilməli, eləcə də
sürtünmədən və mexaniki zədələn-
mədən qorunmalıdır. Naqillər gövdə
və onun iti künclərindən keçən yer-
lərdə rezin və ya plastmas borularla
mühafizə olunmalıdır.
    Taxıl yığımı və ot tədarükü zamanı
kombaynın kənar şəxs tərəfindən işə
salınması, kombaynı yedəyə almaqla
və yüksəklikdən buraxmaqla işə sa-
lınması, kombayna əlavə oturacağın
quraşdırılması, yanacaq və yağların
sızmasına yol verilməsi, işdən sonra
kombaynların sahələrdə saxlanması,
kombaynlarda qablarda əlavə yanacaq
və yağlama materiallarının saxlanıl-
ması yanğın təhlükəsizliyi baxımın-
dan yolverilməzdir. Biçin dövrü ər-
zində texnikaların təmiri, xüsusən
də qaynaq işlərinin aparılması zamanı
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına
ciddi fikir verilməlidir. Qaynaq işləri
müddətində kombaynlar və digər

kənd təsərrüfatı texnikaları sahələrdən
kənara çıxarılmalı, su ehtiyatı yara-
dılmalı və odsöndürücü balonlarla
təmin edilməlidir.
    Dənli və texniki bitkilərin yetişdiyi
dövrdə yanğın təhlükəsizliyinə riayət
olunması məqsədilə  meşə zolaqları,

avtomobil və dəmir yolları taxıl zə-
milərinə yaxın olduqda onların arası
biçilməli və eni 4 metrdən az olma-
maq şərtilə şumlanmalıdır. Biçilmiş
ot taxıl zəmilərindən ən azı 30 metr
məsafədə tayalanmalıdır. Taxıl yetişən
zaman zəmiləri yanğından qorumaq
üçün xüsusi keşikçilər ayrılmalıdır. 
    Tarla düşərgələrində, taxıl tə-
mizləmə xırmanlarında, ot və küləş
tayaları yığılan sahələrdə kombayn-
ları və digər kənd təsərrüfatı texni-
kalarını idarə edən zaman siqaret
çəkmək, açıq oddan istifadə etmək
qəti qadağandır.
    Kombaynların diyircəklərinin və
digər sürtünən hissələrinin qızmasının
qarşısını almaq məqsədilə onların
vaxtlı-vaxtında yağlanmasına və eti-
barlı bərkidilməsinə ciddi nəzarət
olunmalı, kombaynların və digər tex-
nikaların fırlanan mexanizmlərinə
dolaşan küləş kütləsi vaxtlı-vaxtında
təmizlənməlidir.
    Taxıl xırmanları bina və tikililər-
dən 50 metr, taxıl zəmilərindən 100
metr aralı məsafədə yerləşdirilməlidir.
Xırmanların ətraf sahələri quru ot-
lardan, yanar materiallardan mütləq
təmizlənməli, ətrafı isə 4 metr enində
şumlanmalıdır. Vətəndaşlara, torpaq
mülkiyyətçilərinə və sahibkarlara bir
daha tövsiyə edirik ki, taxıl biçini
başa çatdıqdan sonra biçilmiş sahə-
lərin yandırılması qəti qadağandır. 
    Kənd təsərrüfatı məhsullarının,
xüsusən də strateji əhəmiyyətli məh-
sulların oddan qorunması hər bir və-
təndaşın borcudur. Taxıl bərəkətdir
və o, böyük zəhmət hesabına əmələ
gəlir. Bu baxımdan xalqımızın bu
müqəddəs və əvəzsiz sərvətini oddan
qoruyaq.
    Hər hansı bir yanğın hadisəsi baş

verərsə Naxçıvan Muxtar Respubli-

kası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

“112” qaynar telefon xəttinə və ya

Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi şöbə-

lərinin “101” xidməti telefonlarına

zəng etməyi unutmayın.

Mirtaleh SEYİDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
əməkdaşı

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır
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Qeyd: May ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 37 milyon 425 min kilovat-saat elektrik enerjisinin
dəyəri 3 milyon 154 min 500 manat olmuş, cəmi 3 milyon 232 min 900 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə
olunan enerjinin dəyərinin 102,5 faizini təşkil edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika Xidməti üzrə
2017-ci ilin may 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. Şahbuz rayonu 410 28,9 29,0 100,3

2. Kəngərli rayonu 898 63,4 63,5 100,2

3. Culfa rayonu 994 70,3 70,4 100,1

4. Ordubad rayonu 1179 83,3 83,4 100,1

5. Babək rayonu 2017 142,5 142,6 100,1

6. Naxçıvan şəhəri 3915 287,1 287,1 100,0

7. Şərur rayonu 1915 135,0 135,0 100,0

8. Sədərək rayonu 244 17,2 17,2 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 25853 2326,8 2404,7 103,3

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 37425 3154,5 3232,9 102,5

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2017-ci ilin may
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. Ordubad rayonu 508302 58435 58724 100,5

2. Şahbuz rayonu 382439 43624 43832 100,5

3. Kəngərli rayonu 352909 41343 41535 100,5

4. Babək rayonu 1169967 142810 143442 100,4

5. Şərur rayonu 911206 102805 103034 100,2

6. Culfa rayonu 434702 51370 51473 100,2

7. Sədərək rayonu 94076 10380 10386 100,1

8. Naxçıvan şəhəri 1137742 133663 133687 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 3948353 789498 986952 125,0

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 8939696 1373928 1573065 114,5

    Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində 15 İyun – Milli
Qurtuluş Günü ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyatı və siyasi fəaliyyətindən bəhs edən “Qayıdış” sənədli filmi
nümayiş etdirilib. 
    Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənc -
lər və İdman Nazir-
liyi ilə Yeni Azər-
baycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkila-
tının Heydər Əliyev
adına Gənclər Bir-
liyinin təşkil etdiyi
tədbirdə muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
tələbələri və Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları iştirak
ediblər.
    Filmdə ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illər ərzində ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşı-
masından, xalqımızı tarixin ağır və sərt sınaqlarından çıxarmasından,
ölkənin gələcək inkişaf strategiyasını müəyyən etməsindən və onun
həyata keçirilməsi üçün mühüm addımlar atmasından bəhs edilir.
Eyni zamanda filmdə Azərbaycançılıq məfkurəsinin ideoloji əsaslarını
qoyan ulu öndərin müasir, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət
quruculuğu, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü, milli və mənəvi
dəyərlərə qayıdış, elmin, təhsilin və mədəniyyətin inkişafındakı
rolu öz əksini tapıb. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Gənclər üçün sənədli film 
nümayiş etdirilib

Ot-taxıl biçini dövründə yanğın 
təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edək 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət
Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi və onun yerli qurumları tərəfindən
muxtar respublika ərazisində aparılacaq ot-taxıl biçini kampaniyası
dövründə yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi və
qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə bir sıra zəruri
tədbirlər görülmüşdür. 


