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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 7-də Avropa İttifaqı Şərq
Tərəfdaşlığının xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib.

Hazırda Avropa İttifaqı Şurasına sədrlik edən Estoniyanın Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığında
xüsusi səlahiyyətli səfiri Yaan Reynhold Avropa İttifaqı rəhbərliyi və qəbulda iştirak edən
bütün səfirlər adından bildirib ki, təmsil etdiyi qurum Azərbaycanla əlaqələrə xüsusi diqqət
göstərir və Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı çox müsbət şəkildə inkişaf edir. 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, siyasi əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir, əməkdaşlığımız
çoxşaxəlidir və geniş sahələri, o cümlədən demokratik inkişaf, multikulturalizm, iqtisadi və
digər sahələri əhatə edir. Avropanın Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olduğunu deyən
dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, investisiya, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat, sosial müdafiə
sahələrində də əlaqələr inkişaf edir.

Söhbət zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. 
*   *   *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 7-də Əfqanıstan İslam Respub-
likasının maliyyə naziri Əklil Əhməd Hakiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Muxtar respublikada dini-mə-
nəvi dəyərlərin qorunub-yaşadıl-
ması və təbliği istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür, dini-mədəni abi-
dələr bərpa olunur, yeni məscidlər
tikilir, dindarların ibadəti üçün hər-
tərəfli şərait yaradılır. Naxçıvan
şəhərinin 2018-ci il üçün İslam
mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsi
bu tədbirlərin əhatə dairəsini xeyli
genişləndirib.
    Naxçıvan şəhərində yeni məscid
binasının inşa olunmasını bu təd-
birlərin davamı kimi qiymətləndir-
mək olar. Obyektin inşası “Gəmi-
qaya İnşaat” MMC-nin kollektivinə
həvalə edilib. Hazırda məscid bi-
nasında qəlib-beton işləri aparılır,
hörgü işləri görülür, minarələr ucal-
dılır, günbəzlər qurulur. Məscid bi-
nası ibadət zalından, 40 metrlik iki
minarədən, qızlar və oğlanlar üçün
iki mədrəsədən və kitabxanadan
ibarət olacaqdır. İrili-xırdalı 15 gün-
bəzli məsciddə eyni vaxtda 2 min
nəfər ibadət edə biləcək. Ərazidə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Qa-
zisi yanında Şura üçün ikimərtəbəli
inzibati və mərasim binaları da inşa
olunur. İnzibati binada iş otaqları,
tədbirlər zalı, kəbin otağı, kitabxana
və bufet istifadəyə veriləcək. Mə-
rasim binasında isə hər biri 224
yerlik olmaqla, iki zal fəaliyyət
göstərəcək.
    Qədim və zəngin tarixi keçmişi
ilə fərqlənən Naxçıvan çoxsaylı
abidələr diyarı kimi tanınır. Bu
mühüm maddi və eyni zamanda
mənəvi sərvətlərimizin sırasında
muxtar respublikanın müxtəlif böl-
gələrində yerləşən imamzadələrin
özünəməxsus əhəmiyyəti, xüsusi
yeri vardır. Naxçıvanın on üç əsr-
dən artıq bir dövrünü özündə tə-
cəssüm etdirən bu dəyərli abidələr
yalnız ölkəmizin deyil, bütövlükdə,

müsəlman Şərqinin qədim sə -
nətkarlıq, xüsusilə də memarlıq
ənənələrinin, çoxəsrlik tarixi keç-
mişinin yadigarlarıdır.
    Naxçıvan şəhəri ərazisindəki
“İmamzadə” türbəsi özündə qədim
və zəngin sənətkarlıq xüsusiyyət-
lərinə malik türk və müsəlman me-
marlığı ənənələrinin qarşılıqlı vəh-
dətini ehtiva edir. Artıq bir neçə
aydır ki, “İmamzadə” Kompleksinə
daxil olan “İmamzadə” türbəsində
təmir-bərpa işləri aparılır. İlkin mər-
hələdə bərpaçılar tərəfindən türbənin
fasad və daxili hissəsində divarlar
köhnə üzlük boya və materiallardan
təmizlənib, tarixi tikilinin aşağı his-
səsinin rütubətdən qorunması üçün
betonlama işləri həyata keçirilib.
Bundan başqa, türbənin arxa his-
səsindəki torpaq qatı götürülüb, is-
tinad divarları yaradılıb, yağış su-
larının buraya zərər verməməsi üçün
sistemlər quraşdırılıb.
    Ərazidə bərkitmə başa çatdırılıb,
abadlıq işlərinə başlanılıb. Burada
müasir işıqlandırma sistemləri qu-
rulub. Hazırda türbənin günbəz his-
səsində və daxildə bərpa işləri da-
vam etdirilir. Təmir-bərpa işləri
başa çatdırıldıqdan sonra “İmam-
zadə” Kompleksinin ərazisi şəhə-

rimizin İslam mədəniyyətinə aid
ən görməli yerlərindən birinə çev-
riləcək. Bu isə Naxçıvan şəhərinin
2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin
paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar gö-
rülən işlərin tərkib hissəsi kimi də
əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, Nax-
çıvanda “İmamzadə” ziyarətgahları
yüzillər ərzində İslam dininin mü-

qəddəs məkanlarından biri hesab
edilib və edilməkdədir.
    Hazırda şəhərimizin Cəlil Məm-
mədquluzadə küçəsində “Dizayn”
MMC-nin inşaatçıları tərəfindən
Şərq memarlıq ənənələri əsasında
yeni otel və ticarət mərkəzi də inşa
edilir. Bina zirzəmi ilə birlikdə üç
mərtəbədən ibarət olacaq. Binanın
üçüncü mərtəbəsi mansard forma-
sında inşa edilib. Birinci mərtəbədə
hədiyyəlik əşya mağazaları, ikinci
mərtəbədə isə mehmanxana fəa-
liyyət göstərəcək. Tikilinin şəhərə
baxan istiqamətində gözəl arxitek-
turaya malik saat qülləsi yaradılıb.
Saat qülləsi altı mərtəbədən iba-
rətdir. Burada hər mərtəbədə kafe
fəaliyyət göstərəcək. Otel və ticarət
mərkəzinin ərazisinə müxtəlif is-
tiqamətlərdən daxil olmaq imkan-
ları yaradılacaq. Mərkəzin ərazi-
sində müxtəlif mədəni-kütləvi təd-
birlərin keçirilməsi üçün səhnə qu-
raşdırılacaq, həmçinin burada kino
zalı fəaliyyət göstərəcək. Ərazidə
yaşıllıqlar salınacaq, müasir işıq-
landırma sistemləri quraşdırılacaq.
Hazırda inşaatçılar tikilinin yerli
üzlük materiallarla üzlənməsi ilə
məşğuldurlar. 

- Səbuhi HÜSeyNOv

Naxçıvan şəhərində quruculuq və təmir-bərpa
işləri davam etdirilir
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    Dövlət orqanlarında inzibati və-
zifələrin dördüncü-yeddinci təsni-
fatına uyğun vakant dövlət qulluğu
vəzifələrinin tutulması üçün 12
iyul 2017-ci il tarixdə elan edilmiş
müsabiqənin müsahibə mərhələ-
sinə bu ilin noyabr ayının 6-dan
start verilmişdir. Müsahibələrdə
ilk olaraq Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Rabitə və Yeni Tex-
nologiyalar Nazirliyində, Mərkəzi
Seçki Komissiyasında və Səhiyyə
Nazirliyində işləmək istəyən na-
mizədlər iştirak ediblər. 
    Müsahibə zamanı namizədə ix-
tisasına, iddia etdiyi vəzifənin qulluq
funksiyasına, xarici dil biliklərinə,
informasiya texnologiyalarından is-
tifadə bacarığına və dünyagörüşünə
uyğun suallar verilir. Müsahibə mər-
hələsində obyektivliyin və şəffaflığın
təmin edilməsi məqsədilə müsahibə
qrupunun tərkibində müstəqil eks-
pertlər, komissiyanın və dövlət or-
qanlarının nümayəndələri iştirak
edirlər. Həmçinin müsahibə prose-
sinin videoçəkilişi aparılır. 
    Qeyd edək ki, 49 dövlət orqanı
üzrə müsabiqəyə çıxarılan 642 va-
kant vəzifənin tutulması üçün 744
namizəd sənəd vermişdi. Test mər-
hələsində müvafiq keçid balını top-
lamış 389 namizəddən 312-si mü-
sahibə mərhələsində iştirak etmək
üçün sənədlərini təqdim etmişdir.

Bu mərhələdən keçmək məqsədilə
namizədlərə hazırlaşmaları üçün
dövlət orqanları üzrə müsahibə
pro qramları tərtib edilmişdir. Bu
pro qramlar komissiyanın rəsmi in-
ternet saytında yerləşdirilmiş, ümu-
mi, dövlət orqanı və vəzifə üzrə
proqramlarda ədəbiyyat siyahıları
göstərilmişdir. 
    Bu il noyabr ayının 1-də mü-
sahibəyə hazırlıq məqsədilə ko-
missiyanın akt zalında müstəqil
ekspertlər və dövlət orqanlarının
nümayəndələri üçün seminar
keçirilmişdir.
    Müsahibə başa çatdıqdan dərhal
sonra namizədlərin yekun bal ara-
yışları hazırlanır və şəxsi işlərinə
əlavə olunur. Qanunvericiliyə uyğun
olaraq keçid balını toplamış namizəd
haqqında məlumatlar komissiyanın
müşayiət məktubu ilə müvafiq döv-
lət orqanına təqdim edilir. Müsahi-
bənin nəticələri haqqında məlumat-
lar dərhal komissiyanın rəsmi in-
ternet saytında yerləşdirilir. 
    Digər dövlət orqanları üzrə mü-
sahibələr komissiyanın rəsmi in-
ternet saytında yerləşdirilmiş qrafikə
uyğun olaraq noyabr ayının 23-nə
qədər davam edəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri yanında Dövlət

Qulluğu Məsələləri üzrə 

Komissiyanın mətbuat xidməti

Müsabiqənin müsahibə mərhələsi keçirilir

    Tələbə və elm işçilərinin bey-
nəlxalq mübadiləsi ilə məşğul olan
və bu sahədə dünyanın ən böyük
təqaüd təşkilatı sayılan Alman Aka-
demik Mübadilə Xidmətinin əmək-
daşları Naxçıvan Dövlət Universi-
tetində olublar. Beynəlxalq müna-
sibətlər və xarici dillər fakültəsində
təşkil edilən görüşdə qonaqları sa-
lamlayan universitetin rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Mə-
hərrəmov mərkəzin fəaliyyətinin və
əməkdaşlıq əlaqələrinin əhəmiyyə-
tindən danışıb.
     Xidmətin Bakı Məlumat Mərkə-
zinin direktoru Stefani Düfo vurğu-
layıb ki, Azərbaycanda 1997-ci ildən
fəaliyyət göstərən qurum dünyada
60-dan artıq ölkədə 15 xarici nüma-
yəndəlik, 56 məlumat mərkəzi və
500-dən artıq lektor və dil mütəxəs-
sisləri ilə təmsil olunur. Alman Aka-

demik Mübadilə Xidmətinin əsas fəa-
liyyəti tələbələrin və elmi işçilərin
mübadiləsi ilə Almaniyanın xarici
ölkələrlə akademik münasibətlərinin
dəstəklənməsidir. Xidmətin Bakı Mə-
lumat Mərkəzi regionlarda yerləşən
ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq
etməkdə maraqlıdır. Əvvəlki layihə-
lərdə təkcə alman dili ixtisasında oxu-
yan tələbələrə üstünlük verilirdisə,
bu gün artıq layihə çərçivəsində ingilis
dilli təhsil proqramlarına da yer verilir.
İl ərzində tələbə və müəllimlər üçün
müxtəlif mövzularda seminarlar və
yay məktəbləri təşkil edən Bakı Mə-
lumat Mərkəzi tərəfindən təqaüdlü
təhsil proqramları da irəli sürülür. 
     Sonda tələbələrin mərkəzin iş
prinsipi ilə əlaqədar sualları cavab-
landırılıb, mərkəzin fəaliyyətini dol-
ğun əks etdirən broşürlər paylanılıb.

Səadət Əliyeva

Beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri genişlənir

    Naxçıvan şəhərində hər il genişmiqyaslı tikinti-quruculuq işlərinin
aparılması, abadlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsi muxtar respublika
paytaxtının simasını tanınmaz dərəcədə dəyişdirib, şəhər Avropa və
Şərq memarlığı ənənələrinin yaşadıldığı bir paytaxta çevrilib. Bu
tədbirlər qədim şəhərin gözəlliyini artırmaqla yanaşı, insanların rahat
şəraitdə yaşamasına və işləməsinə, asudə vaxtlarının səmərəli keçiril-
məsinə də zəmin yaradıb. Tikinti-quruculuq tədbirləri həyata keçirilərkən
şəhərin qədimliyinin, milli memarlıq üslubunun qorunmasına ciddi
fikir verilməsi paytaxta əsrarəngiz gözəllik bəxş edib. 
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    Oktyabrın 3-də – ümummilli liderimizin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti se-
çilməsinin 24-cü ildönümündə Naxçıvan şə-
hərinin Atatürk küçəsində qardaş Türkiyə
Respublikasının “Koton” Moda və Satış fir-
masının yeni mağazası istifadəyə verilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov mağa-
zanın fəaliyyətə başlaması münasibətilə kol-
lektivi təbrik edib, əməyi olanlara təşəkkürünü
bildirərək deyib: “Naxçıvanda “Koton” Moda
və Satış firmasının yeni mağazası əlamətdar
gündə istifadəyə verilir. 1993-cü il oktyabrın
3-də ulu öndərimiz Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. Əgər
həmin tarixdə dahi şəxsiyyət ölkə Prezidenti
seçilməsəydi, bugünkü müstəqil və inkişaf
edən Azərbaycan da olmayacaqdı. Müstə-
qilliyin, dövlətçiliyin və sabitliyin qarantı
olan ümummilli liderimiz Azərbaycanda
hərtərəfli inkişafın əsasını qoydu. Ölkə Pre-
zidentinin ulu öndərin yoluna sədaqətinin
və bu yolu uğurla davam etdirməsinin nəti-
cəsidir ki, bu gün Azərbaycanda sabitlik və
davamlı inkişaf təmin olunub... Yeni xidmət
sahələri, mağazalar və sosial obyektlər o
ölkələrdə istifadəyə verilir ki, orada sabitlik
və inkişaf var, insanların yaşayış səviyyəsi
ilbəil yaxşılaşır. Azərbaycan da belə ölkə-
lərdəndir. Ölkəmiz inkişaf edərək dünya
dövlətləri sırasında öz layiqli yerini tutub.
Bütün bunların nəticəsidir ki, Azərbaycanda
dünyanın ən tanınmış firmaları və şirkətləri
fəaliyyət göstərirlər”. 
    Onu da deyək ki, “Koton” firmasının 28
xarici ölkədə və Türkiyədə, ümumilikdə, 486
mağazası var. 12 mindən artıq işçisi olan
firma hər il 50-dən artıq kolleksiyada alıcılara
30 min fərqli çeşiddə məhsul təklif edir. Bu
səbəbdən firmanın Naxçıvanda fəaliyyət gös-
tərməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki
bu mağaza yeni iş yerlərinin açılması ilə
yanaşı, həm də Naxçıvanda turizmin inkişafına
töhfə verəcək, gələn qonaqlar və muxtar res-
publika əhalisi keyfiyyətli məhsullarla təmin
olunacaqdır. 
    Muxtar respublikamızda dini-mənəvi də-
yərlərin qorunub-yaşadılması və təbliği isti-
qamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Qədim
diyarın ərazisində olan dini-mədəni abidələr
bərpa olunur, yeni məscidlər tikilir, dindarların
ibadəti üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Naxçıvan
şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin
paytaxtı seçilməsi bu tədbirlərin əhatə dairəsini
xeyli genişləndirib. Hazırda Naxçıvan şəhə-
rində yeni məscid binası inşa olunur. 15 gün-
bəzli məsciddə eyni vaxtda 2 min nəfər ibadət
edə biləcəkdir.
    Oktyabrın 14-də Ali Məclisin Sədri məscid
binasının inşa olunduğu əraziyə gəlib, tikinti
işlərinin gedişi ilə maraqlanıb.
    Qədim diyarımızın sosial-iqtisadi, mədə-
niyyət, təhsil və digər sahələrdə böyük inkişaf
yolu keçməsi, muxtar respublika ilə dünyanın
əhəmiyyətli dövlətləri arasında ölkələrimizin
münasibətləri çərçivəsində əlaqələrin qurul-
masına və möhkəmləndirilməsinə geniş im-
kanlar açıb. Hazırda nüfuzlu Qərb dövlətləri
də bu məsələyə xüsusi maraq göstərir, həmin
ölkələrin diplomatlarının muxtar respublika-
mıza səfərləri zamanı onlar elm, təhsil və iq-
tisadi-ticarət sahəsindəki əlaqələrin inkişafında
maraqlı olduqlarını vurğulayırlar. 
    Oktyabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov Norveç Krallığının ölkəmizdəki föv-
qəladə və səlahiyyətli səfiri Bard İvar Svend-
sen, oktyabrın 19-da isə Fransa Respublikasının
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
xanım Orelia Buşez ilə görüşü zamanı bu
məsələlər diqqət mərkəzində olub. 
     Bu gün muxtar respublikamızda bütün sa-
hələrdə olduğu kimi, təhsilin inkişafında da
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Təhsilin bütün
pillələri üzrə infrastruktur yenilənir, tikilən
və ya əsaslı şəkildə yenidən qurulan məktəb-
lərin maddi-texniki bazaları gücləndirilir, təd-
risin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli işlər görülür. Dövlətimiz üzərinə
düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdiyi halda,
bəzi təhsil ocaqları qarşıya qoyulan vəzifələrin

icrasını qənaətbəxş səviyyədə həyata keçir-
mirlər. Oktyabrın 16-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ali və orta ixtisas təhsili mək-
təblərinə tələbə qəbulunun vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələr barədə keçirilən müşavirədə
də bu barədə danışılıb, konkret tapşırıqlar
verilib. 
    Ötən ay muxtar respublikamızın sakinləri
xatirələrdə daim yaşayacaq, qürurla xatırla-
nacaq möhtəşəm bir hadisənin şahidi oldular.
Oktyabrın 18-də – Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Müstəqilliyi Günündə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında ilk milli hərbi hissənin ya-
radılmasının 25-ci ildönümü qeyd edildi.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov və Azər-
baycan Respublikasının müdafiə naziri,
general-polkovnik Zakir Həsənov tədbirdə
iştirak etdilər. 
    Ali Məclisin Sədri Dövlət Müstəqilliyi
Gününün Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci
ildönümü ilə qeyd olunduğunu bildirib, əla-
mətdar bayramlar münasibətilə tədbir işti-
rakçılarını, eləcə də Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin muxtar respublika əra-
zisindəki ordu, birləşmə və hissələrinin şəxsi
heyətlərini, bütün muxtar respublika əhalisini
təbrik edib. 
    Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının
25-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi parad
keçirilib.
    Hərbi paradda Azərbaycan Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Res-
publikasındakı Əlahiddə Ümumqoşun Ordu-
sunun, birləşmə və hissələrinin 2 min nəfərə
yaxın şəxsi heyəti, 160-dan çox hərbi texnika
və silah sistemləri, o cümlədən 10-dan artıq
döyüş vertolyotu və təyyarəsi iştirak edib.
Hərbi paradı minlərlə muxtar respublika
sakini izləyib. Müstəqillik günündə Naxçı-
vanda ilk milli hərbi hissənin yaranmasının
25-ci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradın
keçirilməsi muxtar respublikadakı birləşmə
və hissələrin güc və qüdrətini bir daha nümayiş
etdirib.
    Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə 1991-ci ilin sentyabrında Naxçıvanda ilk
milli ordu qurumunun yaradılması ilə başlanan
proses bugünkü qüdrətli Azərbaycan Ordu-
sunun formalaşması ilə nəticələnib. 1992-ci
il sentyabrın 15-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ərazisində təşkil edilən ilk milli
ordu qurumu – 705 saylı əlahiddə gücləndi-
rilmiş motoatıcı briqadanın iştirakı ilə həmin
il oktyabrın 9-da ilk hərbi parad keçirilib. 25
il sonra – 2017-ci il oktyabrın 18-də Naxçıvan
şəhərində keçirilən hərbi parad və burada nü-
mayiş etdirilən ən müasir silahlar – tanklar,
raketlər, hərbi helikopterlər, qırıcı təyyarələr
ordumuzun böyük inkişaf yolu keçdiyini və
regionun ən güclü orduları sırasına daxil ol-
duğunu bir daha nümayiş etdirdi. Bütün bunlar
ötən illər ərzində Heydər Əliyev siyasi xəttinin
fədakarlıqla, vətənpərvərliklə, sədaqətlə, qə-
tiyyət və inamla davam etdirilməsi nəticəsində
mümkün olub. 

    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müs-
təqilliyi Günündə Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında ilk milli hərbi hissənin yaradılmasının
25-ci ildönümünün qeyd olunması ilə əlaqədar
tədbirdə çıxış edən Ali Məclisin Sədri şəxsi
heyətə müraciətlə deyib: “Bu gün sizin qar-
şınızda mühüm vəzifələr dayanır. Bilirik ki,
daim şərəfli əsgər və zabit adını doğrultmağa
çalışır, Vətənə, ümummilli lider Heydər
Əliyev yoluna sədaqət nümayiş etdirirsiniz.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəal strateji
mövqedə yerləşməsi sizin üzərinizə düşən
məsuliyyəti daha da artırır. Bu gün Silahlı
Qüvvələrimizin muxtar respublika ərazisin-
dəki hərbi hissələrində olan birlik, vətən-
pərvərlik və yüksək döyüş əhvali-ruhiyyəsi,
torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsinə və to-
xunulmazlığına tam təminat verir. İnsanlar
muxtar respublika ərazisindəki ordu birləşmə
və hissələrinə güvənərək rahat yaşayır, tə-
sərrüfatlarını genişləndirir, muxtar respub-
likanın inkişafına öz töhfələrini verirlər”. 
    Həmin gün Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
yeni Təlim-Tədris Mərkəzi də istifadəyə
verilib. Ali Məclisin Sədri açılış tədbirində
iştirak edib, “Naxçıvan Muxtar Respublikasına
xidmətlərə görə” və “Rəşadətli əməyə görə”
nişanlarının, bir qrup hərbçiyə isə Ali Məclis
Sədrinin hədiyyələrinin təqdimatı da olub. 
    Bu gün muxtar respublikada aparılan qu-
ruculuq işləri və həyata keçirilən sosial-
iqtisadi islahatlar bölgələrin tarazlı inkişafını
təmin edib. Kəndlərdə müasir şəhər infra -
strukturu yaradılıb, əhaliyə göstərilən xidmətin
səviyyəsi yüksəldilib. Oktyabrın 20-də Şərur
rayonunun Qarahəsənli kəndində yeni sosial
obyektlər istifadəyə verilib. Aparılan kompleks
abadlıq-quruculuq işləri çərçivəsində Qara-
həsənli kənd avtomobil yolu, kənd tam orta
məktəbinin yeni binası, kənd və xidmət mər-
kəzləri istifadəyə verilib.
    Meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin da-
vamlı olaraq həyata keçirilməsi, mütərəqqi
suvarma metodlarının tətbiqi doğma diyarı-
mızda əkinçiliyin inkişafı üçün geniş imkanlar
açır. Muxtar respublikada qapalı suvarma şə-
bəkələri qurulur, yeni torpaq sahələri əkin
dövriyyəsinə qatılır. Son 5 ildə muxtar res-
publikada 3 min hektara yaxın sahədə qapalı
suvarma şəbəkəsi qurularaq istifadəyə verilib.
Hazırda bu ərazilərdən bol məhsul götürülür.
Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndində qu-
rulan qapalı suvarma şəbəkəsi hesabına isə
407 hektar torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə
daxil edilib. 
    Oktyabrın 23-də qapalı suvarma şəbəkəsinin
istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən
tədbirdə iştirak edən Ali Məclisin Sədri deyib:
“Qapalı suvarma şəbəkələrinin qurulması
və yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə
qatılması vacib məsələdir. Çünki muxtar
respublika əhalisinin sayı ilbəil artır, həyətyanı
torpaq sahələrində evlər tikilir. Bu da ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün yeni
torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatıl-
masını zəruri edir. Qapalı suvarma şəbəkə-
sinin əhatə etdiyi ərazi uzun müddətdir əkil-
məyən münbit torpaqlardır. Su təminatından
sonra bu ərazilərin əkilməsi muxtar respub-

likada kənd təsərrüfatının inkişafına öz töh-
fəsini verəcəkdir”.
    Ali Məclisin Sədri meliorasiya və irriqasiya
sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin bundan
sonra da davam etdirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb, qapalı suvarma şəbəkəsinin qu-
rulmasında əməyi olanlara təşəkkür edib,
onları qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırıb,
suvarma şəbəkəsinin baş planı ilə tanış olub.
    Oktyabrın 23-də Ali Məclisin Sədri “Bə-
rəkət Buğda Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin Kəngərli rayonunun Böyükdüz

kəndindəki toxumçuluq təsərrüfatının taxıl
əkini sahəsinə gəlib, taxıl əkininin gedişi ilə
maraqlanıb.
    Bu gün muxtar respublikada sahibkarlıq
fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradılıb.
Müasir texnologiyaların tətbiqi və qabaqcıl
idarəetmə təcrübəsindən istifadə rəqabətə -
davamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin
yaradılmasına və keyfiyyətli məhsul istehsalına
imkan verir. Muxtar respublikada istilik pa-
nellərinə və dam örtüklərinə olan tələbat
nəzərə alınaraq “Cahan Sənaye Kompleksi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən
istilik panelləri və dam örtükləri müəssisəsi
yaradılıb. Oktyabrın 25-də istehsal müəssisəsi
istifadəyə verilib. 
    Həmin gün Ali Məclisin Sədri “Cahan Sə-
naye Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyətində yeni yaradılacaq plastik boru,
profil və aksesuarlar istehsalı müəssisəsinə
baxıb. 
     Oktyabrın 27-də Türkiyə Cümhuriyyətinin
yaradılmasının 94-cü ildönümü münasibətilə
Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı Baş
konsulluğu tərəfindən rəsmi qəbul təşkil edilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov Türki-
yənin müstəqillik bayramı – Cümhuriyyət
elan edilməsinin 94-cü ildönümü münasibətilə
tədbir iştirakçılarını və qardaş Türkiyə xalqını
təbrik edib. 
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 2016-cı il noyabrın
18-də “Azərbaycanın görkəmli dövlət və elm
xadimi Əziz Əliyevin 120 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalayıb.
Buna uyğun olaraq Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
21 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Tədbirlər
Planı təsdiq olunub. Tədbirlər Planına əsasən
Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev prospektində
yenidənqurma işləri aparılıb və yeni yerüstü
piyada keçidi inşa olunub, oktyabrın 28-də
istifadəyə verilib. 
    Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən lenti
kəsib, aparılan tikinti və yenidənqurma işləri
ilə maraqlanıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında da gəlirli
sahə olan tütünçülüyün inkişafı, tütün emalı
sahələrinin yaradılması və xammala olan tə-
ləbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi diq-
qətdə saxlanılır. Bu il Kəngərli rayonunda
“Cahan Tabak” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti tərəfindən yeni Tütün Yetişdirmə
Təsərrüfatı yaradılıb.
    Oktyabrın 28-də Ali Məclisin Sədri Tütün
Yetişdirmə Təsərrüfatının fəaliyyəti ilə tanış
olub. 
    Ötən ayın mənzərəsinə nəzər yetirdikdə
bir daha görürük ki, bu ayda da muxtar res-
publikamızda ulu öndərimizin müəyyənləş-
dirdiyi strateji hədəflərə doğru aparan yolda
mühüm mərhələləri təşkil edən əhəmiyyətli
layihələr ardıcılıqla reallaşdırılıb. Belə ki, sa-
hibkarlara yaradılan şərait nəticəsində Nax-
çıvanda yeni istehsal müəssisələri, yəni həm
də yeni iş yerləri yaradılıb, kənd təsərrüfatının
inkişafına hesablanmış meliorativ tədbirlər
yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qa-
tılmasına geniş imkanlar açıb, şəhər və kənd -
lərdə aparılan kompleks quruculuq işləri öz
bəhrəsini verib. 
    Bu gün muxtar respublikamızda mövcud

olan nizam-intizam yüksək tələbkarlığın, prin-

sipiallığın, yorulmaz fəaliyyətin, əqidə bü-

tövlüyünün, dərin sədaqətin və nəhayət, və-

tənpərvərliyin tamamlayıcı amili kimi diqqəti

cəlb edir, rəğbət yaradır. Yəni bu, o deməkdir

ki, biz bundan sonra da inkişaf yolu ilə

gedəcək, böyük uğurlara imza atacağıq. Ən

böyük uğurumuz isə dövlətçilik irsimizin bun-

dan sonra da daim qorunması və yaşadılması

olacaqdır.

    Azərbaycanın tarixi dövlətçilik ənənələrinin qorunduğu, yaşadıldığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında müstəqil respublikamızın
memarı və qurucusu, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevlə bağlı bütün tarixi günlər daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu
baxımdan 3 oktyabr 1993-cü il müasir Azərbaycan Respublikasının uğurlarının başlandığı gün kimi hər zaman yaddaşlarda
yaşayır, daim xatırlanır. Çünki həmin gün yeni tariximizin ən uğurlu seçkisi keçirilib, xalqımız öz gələcəyini ulu öndər Heydər
Əliyevə etibar edib, dahi şəxsiyyət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilib. Xalqımızı nicata aparan yol 1993-cü ilin
yayında – Azərbaycanda siyasi böhranın ən ağır mərhələsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri olan ulu
öndərimizin Bakıya getməsi ilə başlanıbdırsa, 3 oktyabrdan etibarən isə müstəqil, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu
proseslərinə start verilib, bütün sahələrdə islahatlar aparılıb, ordu quruculuğu diqqət mərkəzində saxlanılıb, ictimai-siyasi
sabitliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. Nəticədə, bugünkü müstəqil, qüdrətli
Azərbaycan yaranıb.
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    Duz insan həyatında o dərəcədə mühüm
rol oynamışdır ki, onunla bağlı inamlar və
deyimlər yaranmış, duza and içilmişdir.
Hətta duz mübadilə vasitəsi olmuş, bir sıra
ölkələrdə “duz pullar” işlənmiş, bəzi yerlərdə
vergilər duzla ödənilmiş, duza olan tələbat
ödənilmədiyi hallarda narazılıqlar, hətta qi-
yamlar baş vermişdir. Duz uzun ömürlülüyün,
sarsılmazlığın, sadiqliyin, müdrikliyin rəm-
zinə çevrilmişdir. Ona görə də duza olan
tələbatı ödəmək üçün ayrı-ayrı yerlərdə
təbii proseslər nəticəsində, yaranmış duz
süxurlarından istifadə olunmuş, nəticədə,
duz mədənləri meydana gəlmişdir. Onlardan
biri də Naxçıvan şəhərindən 12 kilometr
şimal-qərbdə yerləşən duz mədənləridir.
Burada duz yataqları şimalda Cəhri və keç-
miş Sust kəndinə qədər uzanır. 
    Bölgə əhalisi arasında Nuh Peyğəmbərlə
əlaqədar yayılan rəvayətlərdən birində deyilir
ki, Dünya tufanından sonra Naxçıvanda
məskunlaşan Nuh Peyğəmbər xalqa bir sıra
sənətkarlıq sahələrini, o cümlədən duz çı-
xarmağı öyrətmişdir. Həmin rəvayətlərə
əsaslanaraq Naxçıvan şəhər məktəbinin mü-
fəttiş-müəllimi K.Nikitin 1882-ci ildə yazırdı
ki, Nuh Naxçıvan duz mədənlərində ilk
işçi olmuşdur. 
     XIX yüzilliyin 70-ci illərində Duzdağda
mədənlərin rəisi vəzifəsində çalışmış Beyer
buradan bir neçə ədəd daş balta və iskənə
tapmış, onun ardınca 1879-cu ildə İ.Polyakov
duz mədənlərinin ətrafında bir neçə daş balta
aşkar etmişdir. İ.Polyakov həmin tapıntıları
təhlil edərək bu baltalardan duzu parçalamaq
və əzmək üçün istifadə edilməsi fikrinə gəl-
məklə onların ilk metal dövrünün, bəlkə də,
daha qədim dövrün insanlarına məxsus alətlər
olduğunu qeyd etmişdir. S.Zelinski, P.Nadejdin,
İ.Şopen də Naxçıvan Duzdağı haqqında ma-
raqlı məlumatlar vermişdir. Duzdağdan ta-
pılmış daş alətləri tədqiq edən ilk azərbaycanlı
arxeoloq İ.Cəfərzadə, Daş dövrü üzrə görkəmli
mütəxəssis M.Hüseynov, iqtisadçı-alim M.Və-
liyev (Baharlı) də burada Daş dövründə duz
çıxarıldığı fikrindədirlər. 
    1967-ci ildə Duzdağda uçqun nəticəsində
qədim insanların istifadə etdikləri mədən
aşkar olunmuşdur. 1976-cı ildə isə duz çı-
xarmaq üçün partlayış aparılarkən burada
başqa bir mədən üzə çıxmışdır. İstər birinci,
istərsə də çox maraqlı quruluşa malik olan
ikinci mədəndə əldə olunan maddi-mədə-
niyyət nümunələri, həmçinin 2007-ci ildən
başlayaraq Duzdağda aparılan tədqiqatlar
zamanı aşkar olunmuş arxeoloji materiallar,
o cümlədən daş çəkiclər, ocaq izləri, kera-
mika məmulatları, maral buynuzunun qa-
lıqları və sair təsdiq edir ki, bu duz mədən-
lərindən insanlar eramızdan əvvəl VI-II
min illiklərdə istifadə etmişlər. 
    Naxçıvan duz mədənlərində yerli arxeo-
loqlarla birgə tədqiqat işləri aparan Fransa
Milli Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin əmək-
daşları 2008-ci ildə tədqiqatlar nəticəsində
əldə olunmuş maddi-mədəniyyət nümunə-
lərini Şərur rayonundakı Ovçulartəpəsi abi-
dəsindən tapılmış və radiokarbon analizləri
aparılmış nümunələrlə müqayisə edərək
çox uğurlu nəticələr əldə etmişlər. Bu nəti-
cələr əsasında müəyyən olunmuşdur ki,
Naxçıvan duz mədənləri dünyanın ilk duz
ocaqlarından biridir. Bu haqda Fransada
nəşr olunan məqalələrdə dünyanın ən qədim
duz mədəninin Azərbaycanda tapıldığı haq-

qında beynəlxalq elmi ictimaiyyətə xəbər
verilmişdir. Göründüyü kimi, əldə olunan
nəticələr təsdiq edir ki, Duzdağ dünyanın
ən qədim duz mədənidir. Mədənçilik işi
burada Eneolit dövründən başlanmışdır.
Dünyada bundan qədim mədən yoxdur. 
    Duzdağda qədim dövrlərdən başlanan
duz hasilatı orta əsrlər zamanı da intensiv
şəkildə davam etmişdir. Qaynaqlarda
X-XIV əsrlərdə Duzdağda əla növ duz is-
tehsal olunması və hazır məhsulun müəyyən
hissəsinin bir sıra ölkələrə ixrac edilməsi
haqqında məlumatlar vardır.
    Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisində aparılan arxeoloji
tədqiqatlar, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin sərəncamı
ilə 2011-ci ilin iyulunda Naxçıvan şəhərində
“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri
kimi” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq
Simpoziumda səslənən fikirlər təsdiq edir
ki, Naxçıvanın əsası bir yaşayış məskəni
kimi daha əvvəllər qoyulsa da, təxminən,
5000 il bundan əvvəl orada ilkin şəhər mə-
dəniyyəti yaranmış və Naxçıvan bir şəhər
kimi formalaşmağa başlamışdır.
    Naxçıvanın şəhər kimi formalaşmasında
bir sıra sənətkarlıq sahələrinin inkişafı ilə
yanaşı, yaxınlıqdakı duz mədənlərinin tarixin
erkən çağlarından başlanan istismarı da
mühüm rol oynamışdır. Burada açıq və yer-
altı qazmalar vasitəsilə hasil edilən duz elə
orada da ilkin emal olunmuş və Naxçıvan
şəhərinin əhalisinin duza olan tələbatını
ödəmişdir. Şübhəsiz ki, burada hasil olunan
duz bölgənin digər yaşayış məskənlərinin
əhalisinin də duza olan tələbatını ödəmişdir.
Bu məqsədlə hətta bəzi inkişaf etmiş yaşayış
məskənlərində duzu ətraf yerlərə yaymaq
və paylamaq məqsədilə xüsusi mərkəzlər
yaradılmışdır. Ordubad bölgəsindəki Sum-
batan-Dizə qədim şəhər yerində 2010-cu
ildə aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı
aşkar olunan küp qırıqlarından birinin içə-
risində daşduz parçaları tapılmışdır. Tədqi-
qatçıların fikrincə, bu daşduz parçaları
qədim zamanlarda Naxçıvan mədənlərindən
gətirilərək burada saxlanmış, ətrafdakı ya-
şayış məskənlərinə paylanmış və ya satıl-
mışdır. Sumbatan-Dizə şəhər yeri eramızdan
əvvəl II minilliyin sonu, I minilliyin əvvəl-
lərinə aid olduğu üçün, demək olar ki, Nax-
çıvan Duzdağının duzu oraya ən azı üç min
il öncə aparılmışdır. Sözsüz ki, bu daha
qədim zamanlardan başlanan işin davamı
olmuşdur. 
    Qeyd etmək lazımdır ki, Duzdağda Nax-
çıvan şəhərinin və yaxınlıqdakı digər yaşayış
məskənlərinin əhalisinin tələbatından artıq
tədarük edilən duz mübadilə məqsədilə bu-
radan qonşu ölkələrə də aparılmışdır. İpək
Yolundan əvvəl Naxçıvan ərazisindən Yaxın
Şərq ölkələrinə Duz Yolu uzanmışdır. Duz-
dağdan duz çıxarılmasında qədim zaman-
lardan mühüm rol oynayan Babək rayo-
nundakı Cəhri kəndinin əhalisi indi də Cəh-
ridən qədim duz mədənlərinə gedən yolu
“Duzdağ yolu” adlandırır. Naxçıvandan ke-
çərək Şərqə və Qərbə hərəkət edən ticarət
karvanlarının yüklərindən biri də Naxçıvan
duzu olurdu. Çünki duz yerli əhalinin tələ-
batını ödəməklə yanaşı, qonşu Cənubi Qaf-
qaz və Yaxın Şərq ölkələrinə ixrac olunurdu.
Naxçıvanın digər ölkələrlə ticarət əlaqələrini
genişləndirən bu hal ənənəyə çevrilmiş,

XIX yüzillikdə, hətta XX yüzilliyin ortala-
rınadək fərdi üsulla da olsa davam etdiril-
mişdir. Beləliklə, Duzdağ duzu həm də əha-
linin dolanışıq vasitəsinə, qazanc mənbəyinə
çevrilmişdi. 
    Duzdağ Naxçıvanda əhalinin həyatında
o dərəcədə mühüm rol oynamışdır ki, insan
həyatı uzunömürlülükdə ona bənzədilmiş,
o, dua, alqış mənbəyinə çevrilmişdir. Belə
ki, Naxçıvanda indi də xeyirxah, xalq içə-
risində hörmət və nüfuz sahibi olan adamlara
“ömrün duz dağına dönsün” duası edilir.
Bununla da, insanlar həmin adama, min il-
lərdir, duzu kəsilən, ancaq bitib-tükənməyən
Duzdağın ömrü kimi faydalı və uzun ömür
arzulayırlar. 
     Duzdağın Naxçıvanda ilkin şəhər mə-
dəniyyətinin yaranmasında rolunu və əhə-
miyyətini nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci
il     20 aprel tarixdə imzaladığı “Naxçıvan:
ilkin şəhər və Duzdağ” mövzusunda Bey-
nəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında”
Sərəncamın preambula hissəsində qeyd olunur
ki, “Duzdağda aparılan araşdırmalar sübut
edir ki, Eneolit dövründən başlayaraq Nax-
çıvanda mədənçilik mövcud olmuş, eradan
əvvəl IV minillikdə bu proses daha geniş
miqyas almış, mübadilə məqsədilə tələbatdan
artıq duz tədarük olunmuş, bu isə, öz növ-
bəsində, şəhərlərarası əlaqələrə və ticarətin
inkişafına, eləcə də insanların Duzdağ ətra-
fında məskunlaşmasına gətirib çıxarmışdır”.
    Sərəncama uyğun olaraq 27-28 iyul
2012-ci ildə Naxçıvan şəhərində Amerika
Birləşmiş Ştatlarından, Fransadan, Ukray-
nadan, Türkiyədən, İrandan, Gürcüstandan,
həmçinin Bakıdan gələn alimlərin və nax-
çıvanlı elm adamlarının iştirakı ilə “Naxçı-
van: ilkin şəhər və Duzdağ” mövzusunda
Beynəlxalq Simpozium keçirilmişdir. Sim-
poziumun plenar iclasında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov proqram xarakterli çıxış et-
mişdir. Çıxışında “Naxçıvan Duzdağını
öyrənmədən, ümumiyyətlə, Naxçıvanda il-
kin şəhər mədəniyyətini öyrənmək mümkün
deyil”, – deyə qeyd edən Ali Məclisin Sədri
bildirmişdir ki, “Biz “Naxçıvan: ilkin şəhər
və Duzdağ” mövzusunda Beynəlxalq Sim-
poziumun keçirilməsinə mühüm əhəmiyyət
veririk. Düşünürük ki, Azərbaycan, o cüm-
lədən Naxçıvan tarixinin öyrənilməsinə
həsr olunmuş digər simpoziumlar kimi
“Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” Bey-
nəlxalq Simpoziumu da mühüm elmi nə-
ticələri ilə yadda qalacaqdır”. 
    Həqiqətən də, simpoziumda dinlənilən
50-dən artıq çıxışda Naxçıvanda ilkin şəhər
mədəniyyətinin yaranması, bu prosesdə
Duzdağın rolu və sair məsələlər haqqında
dəyərli fikirlər söyləndi. Beləliklə, 2011-ci
ildə Naxçıvan şəhərində “Naxçıvan: ilk ya-
şayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda
keçirilmiş simpoziumda Naxçıvanda ilkin
şəhər mədəniyyətinin yaranması, buna təsir
edən amillər, xüsusilə bu sahədə Duzdağın
rolu haqqında əldə olunan nəticələr daha
da möhkəmləndirildi. Göründüyü kimi,
Duzdağda çıxarılan duz Naxçıvanın tica-
rət-iqtisadi əlaqələrinin genişlənməsində,
həmçinin bölgədə ilkin şəhər mədəniyyətinin
yaranmasında mühüm rol oynamışdır. 
    Bütün bunları, xüsusilə Naxçıvan duzu-
nun tarixdə oynadığı rolu nəzərə alaraq
aparılan elmi tədqiqatların nəticələrinin sis-
temləşdirilməsini, Duzdağda aparılan elmi
araşdırmalar zamanı əldə olunmuş maddi-
mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlan-
masını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov 2017-ci il 12 sentyabr
tarixdə “Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması
haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Sərəncam -
la Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Aparatına Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi ilə birlikdə bu sərəncamdan irəli
gələn məsələlərin həll edilməsi tapşırılmışdır.
    Şübhəsiz ki, Ali Məclis Sədrinin sərən-

camı ilə yaradılacaq bu muzey yerli əhalinin,

muxtar respublikaya gələn qonaqların zi-

yarət yerinə çevriləcək, Naxçıvan Duzda-

ğında aparılan tədqiqatların ümumiləşdi-

rilməsi, Duzdağın, burada çıxarılan duzun

təbliği əhalimizə, xüsusilə beynəlxalq icti-

maiyyətə tanıdılması sahəsində mühüm rol

oynayacaqdır. 

    İnsanın, ümumiyyətlə, canlıların həyatı üçün vacib olan komponentlərdən biri
də duzdur. Bütün yerlərdə, xüsusilə isti iqlim şəraitinə malik olan ölkələrdə
yaşayan insanlar hərəkət edərkən, yaxud da işləyərkən daha çox tərləyir, bu
zaman orqanizmdə müxtəlif fizioloji proseslərdə daim sərf olunan duz tərlə
birlikdə bədəndən xaric olur. Əgər bu itkinin yeri doldurulmasa, sağlamlıq üçün
böyük fəsadlar yarana bilər. Bu səbəbdən də insanlar qədim zamanlardan duzdan
istifadə etmişlər. 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərindən
dəvət olunmuş yüksəkixtisaslı həkim briqa-
daları tərəfindən aztəminatlı ailələrdən olan
xəstələrin müayinələrinin və cərrahiyyə əmə-
liyyatlarının təşkili davam etdirilir.

    Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasında
mövcud olan müasir tibbi avadanlıq və cihazlar,
yaradılmış şərait burada mürəkkəb cərrahi əmə-
liyyatların aparılmasına imkan verir. Bu imkan-
lardan yararlanan yüksəkixtisaslı həkim briqadaları
yerli həkimlərlə birgə hər il çoxlu sayda müayi-
nələr, müxtəlif cərrahi əməliyyatlar aparırlar. 
    Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftal-
mologiya Mərkəzinin həkim briqadası cari ilin
may ayından etibarən hər həftənin cümə və
şənbə günləri bölgədə analoqu olmayan bu
səhiyyə müəssisəsində sakinləri müayinədən ke-
çirir. Həmin tədbirlər ötən həftə də davam
etdirilib, noyabrın 2-dən başlayaraq müayinə və
əməliyyatlar aparılıb. Həkimlər tərəfindən gözün
refraktiv qüsurları, torlu qişa xəstəlikləri, şəkərli
diabetin göz fəsadları, çəpgözlük, eləcə də görmə
orqanının zədələri, iltihabi xəstəliklərin diaq-
nostika və müalicəsi aparılıb.
    Oftalmoloq-cərrah Fərəh Abduləliyeva bildirib
ki, iki gün ərzində 41 nəfər müayinədən keçirilib,
3 əməliyyat aparılıb. Əməliyyatlar fakoemulsi-
fikasiya üsulu ilə icra olunub.
    Qeyd edilməlidir ki, ümumilikdə, mərkəzin
həkimləri tərəfindən indiyədək muxtar respub-
likanın 2 mindən artıq sakininin müayinəsi apa-
rılıb, 150 nəfər əməliyyat olunub, pasiyentlərə
tibbi məsləhət və tövsiyələr verilib. 
    Səyyar aksiyada göstərilən xidmətlərdən, əsa-
sən, uşaqlar, eləcə də gənclər istifadə ediblər.
Ordubad rayonunun Əndəmic kənd sakini Hüseyn
Səfərov bildirib ki, aksiya çərçivəsində iki övladı
müayinədən keçirilib, lazımi təyinat yazılıb. O,
övladlarının başqa yerlərə aparılmadan Naxçıvan
Muxtar Respublika Xəstəxanasında pulsuz müa-
yinə edilməsinə görə minnətdarlığını bildirib,
bütün bunları aztəminatlı ailələrdən olan xəstələrə
yönəldilmiş xüsusi sağlamlıq layihələrinin uğurlu
icrası kimi dəyərləndirib. 

    Son illər əhalinin, xüsusən məktəbyaşlı
uşaqların sağlamlığının qorunmasına, onların
müayinə və müalicəsinə, dispanserizasiyasının
təşkilinə xüsusi diqqət yetirilir.
    Bu məqsədlə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin iş planına uyğun olaraq
hər il yaz və payız mövsümlərində tam orta
məktəblərin şagirdləri arasında profilaktika xa-
rakteri daşıyan dərin tibbi yoxlamalar aparılır.
Bu tədbirlər “Uşaqların icbari dispanserizasiyası
haqqında” 2013-cü il 5 mart tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununun və ölkə Prezidentinin
2013-cü il 10 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilən “Uşaqların icbari dispanserizasiyadan ke-
çirilməsinə dair Dövlət Proqramı”nın tələblərinə
uyğun olaraq həyata keçirilir.
    Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası tərəfindən
bu il payız mövsümündə Naxçıvan şəhərinin 20
tam orta məktəbində 12 min 175 nəfər dərin
müayinələrə cəlb edilib. Oktyabrın 9-dan
31-dək davam edən müayinələrin normal təşkili
üçün əvvəlcədən cədvəllər tərtib olunaraq mək-
təblərə göndərilib. Orta məktəblərdə çalışan tibb
işçiləri xəstəxananın Poliklinika şöbəsinə dəvət
olunub, lazımi izahatlar verilib. Şagirdlər əv-
vəlcədən məktəb həkimi tərəfindən müayinələrdən
keçərək qruplaşdırılıb.
    Dərin tibbi müayinələr oftalmoloq, stomatoloq,
ortoped, ftiziatr, LOR, endokrinoloq, nevropa-
toloq, pediatr və digər ixtisaslı həkimlərdən
ibarət briqada tərəfindən aparılıb. Digər xəstəlik
əlamətləri müşahidə edilən şagirdlər ixtisas
həkimi tərəfindən yoxlanılıb. Oftalmoloji müa-
yinələr nəticəsində şagirdlər arasında ən çox
miopiya (yaxıngörmə), stomatoloji müayinələrdə
ortodentik, digər ixtisasyönümlü müayinələrdə
bəzi şagirdlərdə nitq qüsurları, kon stisional piy-
lənmə, xroniki tonzillit, adenoidlər, burun çəpə-
rində əyriliklər, revmatizm və endokrinoloji xəs-
təliklər aşkar olunub.
    Məktəblərdə aparılan tibbi müayinələrdən
sonra bu tədbir Naxçıvan şəhərində yerləşən
məktəbəqədər müəssisələrdə də aparılacaqdır.



    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İd-
man, Təhsil nazirlikləri və Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Heydər
Əliyev adına Gənc -
lər Birliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə Cul-
fa şəhər 2 nömrəli
tam orta məktəbdə
“Sosial şəbəkələrin
müsbət və mənfi xü-
susiyyətləri” mövzusunda seminar keçirilib.
    Əvvəlcə Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə
iş şöbəsinin müdiri Tahir Məmmədli və Culfa Rayon
Təhsil Şöbəsinin əməkdaşı Ramazan Abuzərov çıxış
edərək tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat veriblər.
Sonra Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı
Ayaz Cabbarov hazırlanmış slayd vasitəsilə mövzu
ətrafında çıxış edərək bildirib ki, həyatımızın ayrılmaz
hissəsinə çevrilən internetdən istifadə edənlərin sayı
sürətlə artmaqdadır. İnsanlar internetdən informasiya
əldə etmək, ünsiyyət yaratmaq, oyun oynamaq və
bu kimi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Həmçinin
sosial şəbəkələrin Azərbaycan həqiqətlərinin təbli-
ğində, ölkəmizin inkişafının, keçirilən beynəlxalq
tədbirlərin və müxtəlif idman yarışlarının çatdırıl-
masında əvəzsiz rolu vardır. Bunlarla yanaşı, muxtar
respublikanın turizm məkanlarının, tarixi abidələrinin
tanıdılmasında da sosial şəbəkələrdən geniş istifadə
olunur. 
    Vurğulanıb ki, yeniyetmə və gənclərimizin
iştirakı ilə turizm məkanlarına, tarixi abidələrə,
muzeylərə gəzintilər təşkil olunur. Həmin gəzintilər
zamanı çəkilən fotoşəkil və videoçarxlar gənclər
tərəfindən sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Digər tə-
rəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, həddən
ziyadə sosial şəbəkələrdən istifadə də zərərli
nəticələr doğurur, yeniyetmə və gəncləri təhsildən
yayınmasına səbəb  olur. 

    Qovurma Azərbaycan mətbəxinin
ən dadlı yeməklərindəndir. Onu hər
kəs, xüsusən evin balacaları daha
çox xoşlayırlar. Naxçıvanda qovurma
ilə hazırlanmış qış xörəkləri bişiri-
ləndə hamının, hətta başqa vaxt ye-
məyə dığal olan uşaqların da iştahası
artır. Xülasə, ilin bu aylarından baş-
lamış ta Novruz bayramınadək süf-
rələrin ən dadlı yeməklərindən sa-
yılan qovurmalı bozbaş, yumurta,
küftə, əriştə aşı, yarma durusu kimi
Naxçıvan mətbəxində geniş istifadə
olunan yeməklərə daha çox üstünlük
verilir. Bu yeməklərə bir də erkən
yaz aylarında Şahbuz dağlarından
toplanan yabanı ələyəz, əvəlik, qaz -
ayağı, Nehrəm kəndi ətrafındakı
dağlardan toplanan çoban kirmidi
kimi yabanı bitki quruları da əlavə
olunduqda bunlar qış süfrəsinin əsl
şahına çevrilirlər. Onu da qeyd edim
ki, qovurma bir də erkən yazda  da-
maq dadımızı dəyişir. Yazın ilk gün-
ləri təzə çıxan dağ pencərləri – cacıq,
qazayağı,  şomu, sobu və digər pen-
cərlər qovurma ilə qovrulub bişirilir
ki, bunun da dadını-tamını yazmaqla
çətin ki, izah edə bilək.
    Qovurmanın dadını təkcə Nax-
çıvanın yerli sakinləri deyil, buraya
gələn qonaqlar da yaxşı bilirlər.
Naxçıvana gələn turistlər daddıqları
milli yeməklərimiz arasında qovur-
maya xüsusi maraq göstərirlər. Bu,
xüsusilə payız və qış aylarında şə-
hərimizdəki restoranlarda ən çox
sifariş olunan yeməklərdəndir. Elə
kəndlərimizdə də evə qəfil qonaq
gələndə qovurma küpü evdar 

 xanımların ümid yeridir. 

Yaxşı mətbəx ustaları cəmisi 
10 dəqiqəyə bu qovurmadan 

nə desən hazırlaya bilər

     Qovurmaya təkcə sevilən milli
mətbəx nümunəsi kimi deyil, həm də
bir çox əlamətlərinə görə xalqımızın
zəngin tarixi keçmişini, adət-ənənə-
lərini də özündə yaşadan bir ərzaq
məhsulu kimi baxmaq lazımdır. 
    Qovurma hələ qədimdən bəri ət
emalının ən geniş yayılmış və etibarlı

formasıdır. Naxçıvanda mövcud olan
iqlim və digər şərtlər tarixən qo-
vurmaya olan marağı daha da artırıb.
Qovurma haqqında “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında da bəhs olunur.
Tarixən insanlar Naxçıvanın sərt qı-
şına ərzaq ehtiyatı toplamaq üçün
bir çox mətbəx nümunələri yara-
dıblar. Qovurma da bunların başında
gəlir. Çünki qovurmanı bir neçə ay
keyfiyyəti  heç pozulmadan saxlamaq

mümkündür. Digər bir tərəfdən çətin
müdafiə şərtlərində bu cür qidalar
daim babalarımızın dadına çatıb.
Nəsə, bu, etnoqrafların, tarixçilərin
öhdəsinə düşən məsələ olduğu üçün
çox da dərinə getmək istəmirəm.
Ona görə də bir neçə kəlmə qovur-
manın hazırlanması və faydalarından
bəhs etmək yerinə düşər.
    Naxçıvan qovurması, adətən, iki-
üçyaşlı qoç, təkə yaxud erkək dana

ətindən hazırlanır. Keçmişdə olduğu
kimi, indi də qovurmaya olan ehtiyac
ailə üzvlərinin sayına görə müəyyən
olunur. Soyuq keçən qış aylarında
isə bu tələbat nisbətən çox olur.
Belə ki, insan orqanizminin şaxtalı
havalarda tələb etdiyi enerjinin ödə-
nilməsi üçün kəsilmiş heyvanın öz
yağında qızardılmış qovurması yük-
sək kaloriliyi ilə çox faydalıdır. Bəri
başdan onu deyək ki, qovurma həzm
zamanı adi qızartmalardan əziyyət
çəkənlər üçün qətiyyən zərərli deyil.

Bu yəqin ki, onun hazırlanma tex-
nologiyasından da asılıdır. Həm də
qovurmalıq heyvanın xüsusi  olaraq
bəslənməsi də burada əsas faktor-

lardandır. Belə ki, qovurulmaq üçün
kəsiləcək heyvan qısa müddətdə xü-
susi qüvvəli yemlərlə deyil, yaz fəs-
lindən başlayaraq dağların gül-çiçəyi
ilə bəslənilərək kökəldilir. Ona görə
də qovurmalıq üçün ətin bu işi bilən
kəndli fermerlərdən alınması daha
düzgün olar.
    Qovurma hazırlanması qışa ərzaq
tədarükündən əlavə, məişət mədə-
niyyətimizin də mühüm bir hissəsidir.

Naxçıvanda əhali arasında buna, xü-
susilə diqqət yetirilir. Bu zaman  bü-
tün ailə üzvlərinin bir arada olması,
bəzən çox vacib ev işlərinin də təxirə
salınıb hər kəsin bu işə kömək etməsi
yaxşı qorunub saxlanılmış adətləri-
mizdəndir. Naxçıvanda kimin həyə-
tində qovurma hazırlanarsa bundan
bütün məhəllə xəbər tutar. Belə ki
qovurulacaq ətin qaynadıldıqdan
sonra, bəzi kəndlərimizdə təngov,

bəzilərində işgənə adlandırılan suyu
qonşulara paylanılır, bu zaman uşaq-
lar və yaşlı adamlar, xüsusilə nəzərdə
saxlanılır. Lavaş doğraması ilə yeyilən
belə yemək növünə Naxçıvana ilk
dəfə gələn qonaqlar təəccüblə  bax-
salar da, ilk dadımlıqdan sonra onlar
da lavaşı lavaşla yeməyin ləzzəti ilə
tanış olurlar. Hər halda, Naxçıvan
lavaşı ilə yeyilən Naxçıvan qovur-
masının dadından doymaq çətindir.  
    Ənənəvi olaraq mis qazanlarda
hazırlanan qovurma sərin yerdə şüşə
və çuqun qablarda aylarla saxlanıla
bilir. Qovurmanın keyfiyyətli olması
və uzun müddət saxlanıla bilməsi
üçün ona yalnız kəsilmiş heyvanın
quyruq, yaxud iç yağı üzərini tam
örtmək şərtilə əlavə olunmalıdır.  El
arasında işlədilən “öz yağı özünü
basır” məsəli də elə buradan yaranıb.
Sonradan  bu məsəl “özü özünü tə-
min etmək”, “özü özünü ötüşdür-
mək” mənasında işlədilməyə başla-
nıb. Üzərinə başqa yağlar əlavə
olunmuş qovurmanın ömrü az, dadı
isə kəm olur. Başqa sözlə, hardasa
süfrəyə marqarinlə qızardılmış əti
Naxçıvan qovurması kimi təqdim
edirlərsə, onu heç dadmağa dəyməz.
Odur ki, milli mətbəximizin əsl sər-
vəti olan bu ləziz yeməyin saxta-
laşdırılmasına və ya özgəninkiləş-
dirilməsinə yol verməmək üçün onun
olduğu kimi tanıdılması da lazımdır.
Qovurmanın xarici bazarlarda  satı-
şına da yaxşı imkanlarımız vardır.
Məsələn, indi Naxçıvanın ixrac məh-
sulları üçün daha əlverişli bazar im-
kanları yarandığı bir vaxtda digər
yüksəkkeyfiyyətli kənd təsərrüfatı
məhsullarımızla yanaşı, qovurmanın
istehsalı və ixracına da əlverişli za-
man yetişib. Belə olarsa, fermerlə-
rimizin də gəliri artar, emal işi ilə
məşğul olan kiçik sahibkarların da
sayı çoxalar. Ən əsası isə elə öz
mağaza və marketlərimizdə qiyməti
əlyandıran idxal ət məhsullarının
yerini Naxçıvan qovurması tutar. 

    O, öz təsərrüfatında saxladığı camış-
ların südündən hazırladığı ağartı məh-
sullarını hər il muxtar respublikanın pay-
taxtındakı  yarmarkalarda alıcılara mü-
nasib qiymətə təklif edir. Çoxumuzun ya-
xından tanıdığı və Babək rayonunun Şıx-
mahmud kəndindəki nümunəvi təsərrüfat
sahiblərindən olan Məhyəddin Bayramov
ixtisasca baytar həkimdir. Bu gün fərdi
təsərrüfatında 20-yə yaxın camış saxlayan
və necə deyərlər, bu sahənin “dilini” bilən
həmsöhbətim qatıqdan, qaymaqdan yaxşı
gəlir götürür. Son illər Naxçıvanda hey-
vandarlığın inkişafı üçün həyata keçirilən
kompleks tədbirlər Məhyəddin həkim kimi
təsərrüfat sahiblərinin də “qol-qanadını”
açıb, bu sahənin inkişafına stimul verib.
    “İşimlə bağlı olaraq günün birinci yarı-
sında “Cahan” Ticarət Mərkəzində oluram.
Sizinlə saat 4-də Şıxmahmud kəndinin mər-
kəzində görüşək”, – deyən Məhyəddin hə-
kimlə telefonda sağollaşıb üz tuturuq həmin
ünvana. Xəbər verdiyimiz kimi, avqust
ayında Şıxmahmud və Xəlilli kəndlərini
Naxçıvan şəhərinə birləşdirən möhtəşəm
yol sakinlərin ixtiyarına verilib. Elə biz də
könül oxşayan, rahatlıq bəxş edən bu yolu
başa vurub nişan aldığımız məkana çatırıq.
Hal-əhval tutduqdan sonra həkim qeyd edir
ki, vaxt itirmək olmaz. Çünki təsərrüfatı bir
xeyli uzaqdadır. Onun fəaliyyəti ilə bağlı
ilkin təəssürat da elə maşında yaranır. Sa-
hibkar deyir ki, zəhmət bataqlıqda da gül
bitirər. Bu gün yaradılan əlverişli mühitdən
istifadə etməyi bacaran hər kəs sahibkar
ola bilər. Uzun illərdir, heyvandarlıqla məşğul
oluram. Olduqca gəlirli və faydalı sahədir.
Ümumiyyətlə, kəndli təsərrüfatın bütün qol-
larından ikiəlli yapışmalıdır. Bol məhsul is-
tehsal etməli, daxili bazara öz töhfəsini ver-

məlidir. Fərqi yoxdur, bu, heyvandarlıqda
da ola bilər, taxılçılıqda da, tərəvəzçilikdə
də. Uzun illərin bəhrəsi kimi bu yaxınlarda
təsərrüfatdan əldə etdiyim qazancla “Hundai”
markalı avtomobil almışam. Evdə oğul-
uşağa da hər zaman məsləhət görürəm ki,
kənd əməkçisi həmişə halal zəhməti ilə özü-
nün sosial problemlərini həll etməlidir...
    Qeyd etmək yerinə düşər ki, muxtar res-
publikada son dövrlər ərzində yeni süni ma-
yalanma məntəqələrinin istifadəyə verilməsi,
süni mayalanma yolu ilə alınmış hər baş bu-
zova görə subsidiyanın müəyyən olunması,
mal-qara və heyvanların təbii yem bazası
ilə təmin olunması məqsədilə torpaq sahələ-
rinin suvarma suyuna olan tələbatının ödə-
nilməsi heyvandarlıq sahəsinin inkişafına
ciddi təkan verib. Ümumiyyətlə, muxtar res-
publikanın təbii iqlim şəraiti heyvandarlığın
bu sahəsinin intensiv inkişafı üçün olduqca
əlverişlidir. Xüsusilə Arazqırağı kəndlərdə
camışçılığın inkişafı üçün münbit təbii şərait
mövcuddur. Həmin ərazilərdə geniş çəmən-
liklər, örüş sahələri və bataqlıqlar olduğu
üçün bu sahəyə maraq daha çoxdur. 
    Məlumat üçün deyim ki, bu gün Babək
rayonunda da belə təsərrüfatların genişlən-
dirilməsinə xüsusi fikir verilir. Avropa öl-
kələrində “qara mirvari” adlandırılan bu
heyvanların sayı ilbəil artır. Hazırda rayonda
1003 baş camış var və Şıxmahmud-Xəlilli,
Şəkərabad, Yarımca kimi kəndlərdə bu hey-
vanların bəslənilməsinə xüsusi fikir verilir. 
     Məhyəddin həkim deyir ki, camış südlük
və ətlik istiqamətli olur. İnəyə nisbətən camış
az süd verir. Lakin digərləri ilə müqayisədə
camışın üstün keyfiyyətləri kifayət qədərdir.
Bu heyvanlar yemə az tələbkardır. Camış
həm də qaba yemləri yaxşı həzm edir. “Camışa
qamış ver, ət və süd al” məsəli də fikrimcə,

buradan yaranıb. Həmçinin bu heyvanlar xəs-
təliyə və isti hava şəraitinə dözümlüdür.
    Təzə camış südü isə çox ləziz olur.
 Gündəlik sağmal camışlardan 3-4 litr süd
sağılır. Bu süddən keyfiyyətli qatıq və süzmə,
əvəzsiz qaymaq, ayranından dadlı şor hazır -
layırlar. Camış qatığı inək və qoyun qatı-
ğından dadlı, yağlı və qiymətli hesab olunur.
Müqayisə üçün deyim ki, 1 kiloqram yağın
alınması üçün 22 litr inək südü tələb olunursa,
eyni həcmdə yağ üçün 8 litr camış südü la-
zımdır. Bu gün Naxçıvan bazarında istehsal
olunan həmin ağartı məhsullarının yaxşı da
alıcısı var. Mən özüm həftə sonları təşkil
olunan satış yarmarkalarında iştirak etməklə
yanaşı, məhsulumu Bakı şəhərinə də
 göndərirəm. Yayda kəndimizə gələn qonaq-
qara qatığı, qaymağı əl-əl axtarır. Onu da
deyim ki, inək südündən alınmış yağı soyu-
ducuda 3-4 gün saxlamaq mümkün olduğu
halda camış yağını 20 gün saxlasanız, xarab
olmaz. Məsləhət görərdim ki, əgər heyvan-
darlar camış südündə yağın miqdarını artır-
maq istəyərlərsə, camışları balaqsız (camışın
balası) sağmalıdırlar.
    Camış dərisindən keyfiyyətli gön hazır-
lanır. Bu dəri inək dərisinə nisbətən qalın
olur. O yaxşı aşılandıqdan sonra ondan möh-
kəm ayaqqabı və digər dəri məmulatları
hazır lanır. Bu heyvanın əti də keyfiyyətinə
görə digər heyvanların ətindən fərqlənir.
    Məhyəddin həkim sonda bizi olduqca
maraqlı bir məlumatla tanış edir və deyir
ki, son illər tibb elmində belə bir fikir for-
malaşmağa başlayıb ki, camış qatığı xərçəng
xəstəliyinin qarşısını alan yüksəkkeyfiyyətli
qida məhsuludur. Ona görə də Naxçıvan
şəhərində camış məhsullarının satışı üçün
ayrıca ixtisaslaşdırılmış mağazanın yaradıl-
ması faydalı olar. 
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ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.

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

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

    Getdikcə yaxınlaşan sərt qışa hazırlıq üçün mülayim keçən
günəşli payız günləri, doğrudan da qızıldan qiymətlidir. Belə
havalarda qarşıdakı qışda çətinliklərə düşməmək üçün bütün zəruri
işlər görülür, həyət-baca sahmana salınır, bağ-bağça xəzəldən, çör-
çöpdən təmizlənir ki, gələn yazda iş başdan aşanda vaxt boş yerə
getməsin. Bu günlər həm də evin xalı-xalçasını döşəmək və qış azu-
qəsini hazırlamaq baxımından da xanımlarımız üçün göydəndüşmədir.
Elə ki Salvartının zirvəsinə qar düşdü, deməli, qış mətbəxinin vacib
nemətlərindən olan əriştə kəsməyin, yarma bişirməyin, qovurma
hazırlamağın da vaxtı çatmışdır.  


