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  15 İyun – Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Yeni Azər-
baycan Partiyası Şərur Rayon Təşkilatında keçirilən elmi-
praktik konfransda təşkilatın sədri, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin deputatı Əmir Babayev “Milli
Qurtuluş – xalqın xilas günü”, təşkilatın Qadınlar Şurasının
sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Yeganə Məmmədova “Multikultural dəyərlər və Azərbay-
cançılıq”, partiya üzvü İmran Əliyev “Müstəqil dövlətimizdə
sosial və humanitar sahələrin prioritet istiqamətləri”, tə-
qaüdçü müəllim Vidadi Süleymanov “Azərbaycanda ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən formalaşdırılmış müstəqil
iqtisadi siyasət” mövzularında məruzələr ediblər. 

    Məruzəçilər 1990-cı illərin əvvəllərində hökm sürən
olduqca mürəkkəb və gərgin şəraitdə yenicə əldə olunmuş
müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycanın kökü qə-
dimlərə gedən dövlətçilik ənənələrinin bərpa olunması üçün
ulu öndər Heydər Əliyevin göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən
söz açıblar. 
    Bildirilib ki, Azərbaycanın taleyinin həll olunduğu ən ağır
və faciəli günlərdə dahi rəhbərin xalqın təkidli tələbi ilə haki-
miyyətə qayıtması ölkəmizin tarixində dönüş nöqtəsi oldu.
Azərbaycanın başı üzərini almış qara buludlar məhz həmin
gündən dağılmağa, respublikamız işıqlı sabahlara doğru ad-
dımlamağa başladı, ulu öndərin gərgin fəaliyyəti nəticəsində
ölkəmiz hərtərəfli inkişaf və tərəqqi yoluna qədəm qoydu.
Ümummilli lider Azərbaycanı dünyaya tanıtdı, onu beynəlxalq
aləmdə nüfuz sahibi etdi. Bütün bunlara görə qədirbilən Azər-
baycan xalqı öz böyük oğlunu sevir və Onun xatirəsini əziz
tutur. Nə qədər ki müstəqil Azərbaycan var, Heydər Əliyev də
olacaqdır. Azərbaycanın müstəqilliyi isə ümummilli liderin
sözləri ilə desək, əbədidir, dönməzdir və sarsılmazdır.
    Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına yeni
qəbul edilmiş gənclərə üzvlük vəsiqələri, partiya veteranlarına
hədiyyələr təqdim olunub.

Elman MƏMMƏDOV

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Gömrük Komitəsində fəaliyyət gös-
tərən Heydər Əliyev lektoriyasının növ-
bəti məşğələsi keçirilib. 
    “Ümummilli lider Heydər Əliyev:
Qayıdışdan Qurtuluşa” mövzusunda təş-
kil olunan məşğələni giriş sözü ilə açan
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xid-
məti general-leytenantı Asəf Məmmədov
qeyd edib ki, dahi rəhbərin məhv olmaq
təhlükəsindən xilas edib dönməz və
əbədi müstəqillik yoluna çıxardığı Azər-
baycan xilaskar və qurucu rəhbər Heydər
Əliyevin şah əsəri, ulu öndərin reallaşan
arzusudur.  
    “Ümummilli lider Heydər Əliyev:
Qayıdışdan Qurtuluşa” mövzusunda çıxış
edən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Fəx-
rəddin Səfərli qeyd edib ki, tarixən öz
müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan,
bir gün doğacaq azadlıq günəşinin ümidi
ilə tarixin və taleyin ən ağır dönəmlərində
öz varlığını qoruyub saxlayan Azərbaycan
xalqının müstəqillik tarixində Milli Qur-
tuluş Gününün həll edici rolu və önəmi
vardır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətə qayıdışı  ümidsizliyə
düçar olmuş, sabaha olan inamı sarsılmış
bir xalqın özünə qayıdışdır. 
    Vurğulanıb ki, ulu öndərin ikinci dəfə
siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı
xaos və hərc-mərcliyin pəncəsindən,

parçalanmaq təhlükəsindən,
vətəndaş müharibəsindən xi-
las etdi. Qısa vaxtda ölkədə
yaranan siyasi sabitlikdən
və əldə olunan atəşkəsdən
istifadə edən dahi rəhbər
bütün sahələrdə ölkənin so-
sial-iqtisadi inkişaf konsep-
siyasını hazırlayıb həyata
keçirmək imkanı qazandı.
Qonşu ölkələrlə pozulmuş
münasibətlər bərpa olundu,
dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə xal-
qımızın və dövlətimizin milli maraqlarına
uyğun əlaqələr quruldu. 
    Qeyd olunub ki, minbir çətinlik və
maneələr bahasına reallaşdırılan “Əsrin
müqaviləsi” kimi nəhəng layihə Azər-
baycanın zəngin karbohidrogen yataq-
larının dünya bazarına çıxarılmasını
təmin etməklə gənc, müstəqil respubli-
kamızın sürətli, dinamik inkişafının, təh-
lükəsizliyinin əsas dayaqlarının yara-
dılmasına xidmət göstərməyə başladı.
Azərbaycan regionda siyasi, iqtisadi,
hərbi güc mərkəzinə çevrildi. 
    “Böyük siyasi fəaliyyətin Naxçıvan
dövrü” mövzusunda məruzə ilə çıxış
edən komitənin Audit şöbəsinin ins-
pektoru, gömrük xidməti baş leytenantı
Yaqub Əliyev vurğulayıb ki, Azərbay-
canın dövlətçilik tarixində misilsiz xid-
mətlər göstərib, ideyaları, zəkası, biliyi,
idarəçilik təcrübəsi ilə bu günümüzə,
sabahımıza bələdçilik edən ümummilli

liderimiz Heydər Əliyevin siyasi fəa-
liyyətində 1990-1993-cü illəri əhatə
edən Naxçıvan dövrü mühüm yer tutur.
Ulu öndər     Heydər Əliyev müstəqillik
dövründə Azərbaycan xalqına ilk böyük
xidmətini məhz Naxçıvanı qorumaqla
göstərib. 
    Çıxışlarda xüsusilə vurğulanıb ki,
əbədiyaşar lider Heydər Əliyevin siyasi
xəttinin ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdiril-
məsi nəticəsində son illər həyatımızın
bütün sahələrində qazanılan nailiyyətlər
ulu öndərimizin dövlətçilik ideyalarının
təntənəsidir. Azərbaycanın müasir tari-
xində uğur faktoru kimi özünü təsdiqlə-
miş Heydər Əliyev yolu onun ardıcılları
və xalqı tərəfindən uca tutulur. 
    Məşğələnin sonunda tədbir iştirakçıları
“Zamanla üz-üzə” adlı filmə baxıblar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Gömrük Komitəsinin 

mətbuat xidməti

Milli Qurtuluş Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

     Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümü
ilə əlaqədar müxtəlif mədəni-kütləvi
tədbirlər, şeir müsabiqələri, sərgilər
təşkil edilmiş, uşaq musiqi, incəsənət
və bədii sənətkarlıq məktəbləri şa-
girdlərinin muxtar respublika mü-
sabiqəsi keçirilmişdir. “Naxçıvan-
qala” Tarix-Memarlıq Muzey Kom-
pleksində keçirilən “Yaradıcı əllər”
və “Göycə” festivallarında milli
mətbəx nümunələrinin, şirniyyatların
və əl işlərinin sərgi-satışı, folklor
qruplarının, həmçinin Naxçıvan
Dövlət Filarmoniyasının və Nax-
çıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının
çıxışları olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının təhsil
müəssisələrində elektron təhsilin
təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
qında” Sərəncamına uyğun olaraq
Məhəmməd Tağı Sidqinin ev-mu-
zeyi, Heydər Əliyev Muzeyi və
Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə muxtar
respublikanın 200-dən çox ümum-
təhsil, orta ixtisas və peşə məktəbi
arasında interaktiv dərslər keçil-

mişdir. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin “Mu-
zeylərlə əlaqələrin daha da güc-
ləndirilməsi haqqında” Sərəncamına
uyğun olaraq isə muxtar respubli-
kada fəaliyyət göstərən 40-dan çox
nazirlik, komitə və baş idarələrin
kollektivləri və ali təhsil müəssi-
sələri tələbələrinin muzeylərlə ta-
nışlığı təmin edilmiş, ay ərzində
muzeyləri 6575-i əcnəbi vətəndaş
olmaqla, ümumilikdə, 31 min 449
tamaşaçı ziyarət etmişdir. 
    Kitabxana-informasiya xidmət-
lərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə ki-
tabxana işçilərinin M.S.Ordubadi
adına Naxçıvan Muxtar Respublika
Kitabxanasında təcrübə keçmələri
təmin edilmiş, həmçinin rayonlarda
kitabxana işinin təşkilinə dair mü-
zakirələr, eləcə də “Kitabxana
günü”, “Nağıl günləri”, “Mütaliə
günləri” və “Kitab bayramı” kimi
müxtəlif səpkili tədbirlər keçiril-
mişdir. Ümumiyyətlə, ötən ay ki-
tabxanalara 7301 oxucu müraciət
etmişdir. M.S.Ordubadi adına Nax-
çıvan Muxtar Respublika Kitab-
xanasının elektron kitabxanasının

zənginləşdirilməsi sahəsində işlər
davam etdirilmiş, ay ərzində 40
adda yeni kitabın elektron variantı
hazırlanmış, bununla da, elektron
kitabxanada olan kitabların ümumi
sayı 6552-yə çatdırılmışdır.
     C.Məmmədquluzadə adına Nax-
çıvan Dövlət Musiqili Dram Teat-
rında Həmid Arzulunun “Əlincə qa-
lası” tarixi dramı əsasında hazırlanan
tamaşaya və Naxçıvan Dövlət Uşaq
Teatrında A.Şaiqin “Danışan kukla”
əsəri əsasında hazırlanan tamaşaya
ictimai baxış keçirilmiş, müxtəlif
tamaşalar teatrsevərlərə təqdim olun-
muşdur. Həmçinin bəstəkar Qəmbər
Hüseynlinin 100 illik yubileyi ilə
əlaqədar muxtar respublikanın uşaq
musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəblərində 9 konsert keçirilmiş,
16 dərs saatı bəstəkarın yaradıcılığına
həsr olunmuşdur.
    Muxtar respublikanın turizm po-
tensialının öyrənilməsi və təbliği
sahəsində işlər də davam etdirilmiş,
kənd yaşıl turizminin inkişafı ilə
bağlı Culfa rayonunun Ərəfsə və
Şərur rayonunun Gümüşlü kəndlə-
rinin sakinləri ilə maarifləndirici
görüşlər keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

May ayında muxtar respublika muzeylərini 
31 min 449 tamaşaçı ziyarət etmişdir

  Mədəniyyət müəssisələrində may ayında qarşıya qoyulan vəzifələr
uğurla yerinə yetirilmiş, əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı tədbirlərin
keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 

Sayı: 106 (21.516)

10 iyun 2016-cı il, cümə

     Mütərəqqi suvarma şəbəkə-
lərinin qurulması və yeni su xət-
lərinin çəkilməsi sahəsində gö-
rülən işlər ötən ay da diqqətdə
saxlanılmış, Kəngərli rayonunun
Böyükdüz və Xok kəndlərinin
107 hektar ərazisində qapalı su-
varma şəbəkəsinin və Babək ra-
yonunun Kültəpə kəndinin torpaq
sahələrinin su təminatının yax-
şılaşdırılması üçün ümumi uzunluğu
3060 metr olan yeni suvarma boru
xəttinin tikintisi davam etdirilmişdir.
Muxtar respublikada su təminatının
həyata keçirilməsində subartezian qu-
yularının və kəhrizlərin gücündən də
geniş istifadə olunur. Qeyd olunan
dövrdə 73 subartezian quyusunda tə-
mir-bərpa işləri aparılmış, 5 kəhrizdə
isə bu işlər davam etdirilmişdir.
    May ayında həyata keçirilən təd-
birlər sırasında əhalinin keyfiyyətli
və dayanıqlı içməli su ilə təmin olun-
ması, yaşayış məntəqələrində müasir
kanalizasiya şəbəkələrinin qurulması
da diqqətdə saxlanılmış, Ordubad ra-
yonunun Parağa kəndini içməli su
ilə təmin etmək üçün yeni kaptaj ti-

kilmiş, 2060 metr məsafədə yeni iç-
məli su xətti çəkilmişdir.  Bu dövrdə
“Su Təchizatı və Kanalizasiya İnves-
tisiya Proqramı” layihəsi çərçivəsində
Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq, Qara-
xanbəyli, Tumbul və Bulqan kəndlə-
rində müxtəlif diametrli borularla
8611 metr kanalizasiya xətti və 16
min 853 metr içməli su xətti çəkilmiş,
çirkab sutəmizləyici qurğunun tikintisi
davam etdirilmişdir. Babək rayonunun
Şıxmahmud kəndində isə müxtəlif
diametrli borularla 5881 metr kana-
lizasiya və 4600 metr içməli su xəttinin
çəkilişi aparılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı

Komitəsinin mətbuat xidməti

Meliorasiya və su təsərrüfatının inkişafı 
bol məhsul istehsalında əsas amildir

  Muxtar respublikada suvarma mövsümünün mütəşəkkil keçirilməsi
diqqət mərkəzindədir. Əkin sahələrinin suya olan tələbatını ödəmək
üçün may ayında bir sıra tədbirlər görülmüş, 3,6 kilometr magistral
kanal, 55 kilometr ara arxlar və 5,5 kilometr kollektor lildən təmizlənmiş,
8 kilometr məsafədə yeni suvarma boru xətti çəkilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 9-da Rusiya Federasiyasının
ədliyyə naziri Aleksandr Konovalovu qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin
bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib, ölkələrimizin müxtəlif strukturları, o cümlədən
hüquq-mühafizə və ədliyyə orqanları arasında əməkdaşlığın bu münasibətlərin möhkəmləndirilməsi
işinə öz töhfəsini verdiyi qeyd olunub. Söhbət zamanı ölkələrimizin ədliyyə orqanları arasında
qarşılıqlı fəaliyyətin, o cümlədən insanlara hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində sıx
əməkdaşlığın həyata keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışılıb, Rusiya Federasiyasının ədliyyə
naziri Aleksandr Konovalovun Azərbaycana səfərinin əlaqələrimizin daha da möhkəmləndirilməsi
baxımından önəmi qeyd olunub.

Görüşdə əməkdaşlığımızın perspektivləri ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.

Rəsmi xronika
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Müasir dövrdə hər bir dövlətin, xal-

qın gələcəyi və inkişaf səviyyəsi
həm də onun malik olduğu elmi-mədəni
potensialla ölçülür. İndiyə qədər bəşər ta-
rixində əbədilik qazanmış dahi şəxsiyyətlərin
elmə, elm xadimlərinə münasibəti, bu fəa-
liyyət sahəsinin inkişafına verdikləri töhfələr
onların əbədiyaşarlığını təmin edən başlıca
amillərdən birinə çevrilmişdir.  Bu baxımdan
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və
qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin Azərbaycan elminin inki-
şafındakı xidmətləri də misilsizdir. 
    Elm sahəsində qazanılan nailiyyətləri
dövlət quruculuğu prosesinin mühüm şərti
kimi nəzərdən keçirmiş ulu öndərimiz Azər-
baycana rəhbərliyinin bütün dövrlərində bu
sahəyə diqqət və qayğısını əsirgəməmiş,
daim milli elmimizin qüdrətli hamisi kimi
çıxış etmişdir. O, Elmlər Akademiyasına,
bütövlükdə Azərbaycan elminə, ziyalılara
həmişə yüksək qiymət vermiş, öz diqqət və
qayğısını göstərmişdir. Azərbaycan elminin
ən çox inkişaf etdiyi dövr dahi şəxsiyyətin
hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Elmin  yeni
yüksəlişi məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır.
Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Onun böyük təşkilatçılıq iste-
dadı nəticəsində dünyada şöhrət qazanmış,
özünün kadr potensialını yaratmış, maddi-
texniki bazasını möhkəmləndirmişdir.
    Ümummilli lider dünyada tanınan və
qəbul edilən görkəmli siyasi və dövlət xadimi
olmaqla yanaşı, həm də böyük bir elm adamı
idi. Azərbaycan elminə və elm adamlarına
göstərdiyi qayğı və dəstək elə bundan qay-
naqlanırdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev
öz fəaliyyəti və siyasi təcrübəsində hər
zaman elmi fikrin ən yeni nailiyyətlərindən
faydalanırdı. O, cəmiyyətin, xalqın inkişafını
elmdə, intellektdə görürdü.
    Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev
respublikamıza rəhbərliyə gəldiyi ilk gün-
lərdən elmin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
məsələlərə xüsusi diqqət yetirmiş, ona daim
qayğı göstərmiş, elmin sürətli inkişafı üçün
mühüm qərarlar vermişdir. O, avqust (1969)
plenumunda respublika elminin inkişafında
yaranmış vəziyyətdən narahatlığını bildirərək
demişdir: “Elmi idarələrimizin fəaliyyətində
hələ ciddi nöqsanlar vardır. Elmlər Aka-
demiyası, bir sıra sahə elmi idarələri elmi-
texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi uğrunda,
tamamlanmış işlərin istehsalata tətbiqi uğ-
runda mübarizədə kifayət qədər əzmkarlıq
göstərmirlər... Dissertasiyaların heç də ha-
mısı lazımi nəzəri səviyyədə yazılmır. As-
piranturada vəziyyət yaxşı deyildir... Alimlik
dərəcəsi alanlar arasında nazirliklərin və
digər mərkəzi idarələrin rəhbər işçiləri də
az deyildir. Elə etmək lazımdır ki, elmə
yalnız onu həqiqətən zənginləşdirməyə,
irəlilətməyə qabil olan adamlar gəlsinlər...”
    Azərbaycan aliminə və elminə elə ilk
gündən yüksək qayğı göstərən ulu öndər
Heydər Əliyev bu sahədəki fəaliyyətini də
ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirirdi.
Onun diqqət və qayğısı nəticəsində elmi-
tədqiqat institutlarının və elmi işçilərin sayı
artır, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
maddi-texniki bazası möhkəmlənir, elmi-
tədqiqat institutları üçün yeni korpuslar
tikilir, xüsusi təyinatlı layihə-konstruktor
büroları yaradılırdı. Ötən əsrin 70-80-ci il-
lərində Azərbaycan elminin ölkədə və dün-
yada tanıtdırılmasına səy göstərilir, elmi-
tədqiqat işlərinin səviyyəsi yüksəlir, elmin
tətbiq sahələri genişlənir, elm adamlarına
yaradıcılıq şəraiti yaradılır, görkəmli alimlərin
fəaliyyətləri təqdir olunur, onlar mükafat-
landırılırdı. Azərbaycan dili, ədəbiyyatı və
tarixi üzrə aparılan tədqiqatların genişlən-
dirilməsinə xüsusi fikir verilirdi.
    Ümummilli lider Azərbaycanı dünya el-
minin mərkəzlərindən birinə çevirmək məq-
sədilə elmi-tədqiqat institutlarının, elmi iş-
çilərin sayının artırılmasına çalışır və onlara
qayğı göstərirdi. Əgər 1969-cu ildə Azər-
baycanda fəaliyyət göstərən 89 elmi-tədqiqat
institutunda, digər layihə müəssisələri və
problem laboratoriyalarında 12850 elmi işçi,
o cümlədən 55 akademik və müxbir üzv,
329 elmlər doktoru və 3000 elmlər namizədi
var idisə, 1978-ci ildə elmi-tədqiqat, layihə
və sahə institutlarının sayı 118-ə, elmi
işçilərin sayı 21407 nəfərə, akademik və
müxbir üzvlər 100 nəfərə, elmlər doktorları
853, elmlər namizədlərinin sayı 7594 nəfərə
çatmışdı.

    Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
səyləri nəticəsində Azərbaycanda elmi işçi-
lərin sayı artır, alimlərin hazırlanmasına xü-
susi diqqət yetirilirdi. 1970-1980-ci illərdə
respublikamızda 258 elmlər doktoru, 2677
elmlər namizədi hazırlanmışdı. Respublika
Elmlər Akademiyasının 56 həqiqi üzvü və
71 müxbir üzvü var idi. 123 elmi idarə və
17 ali məktəbin kafedralarında 22 min elmi
əməkdaş, o cümlədən 900-dən çox elmlər
doktoru və 8 mindən çox elmlər namizədi
çalışırdı.
    Ötən əsrin 70-80-ci illərində yeni elm
sahələrinin, elmi istiqamətlərin yaranması
respublikamızda elmin inkişafına müsbət
təsir göstərmişdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü, rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı
ilə kimya, neft emalı və neft-kimya sənaye-
sinə kapital qoyuluşu artırılmış, bu sahədə
ən qabaqcıl texnologiya tətbiq olunmuşdu.
Neft-kimya sənayesi modernləşdirilmiş və
yenidən qurulmuşdu. Astronomiya, kosmik
tədqiqatlar, biokimya, molekulyar biologiya,
biofizika, biotexnologiya kimi sahələr inkişaf
etdirilmişdi. Ümummilli liderimizin uzaq-
görənliyi ilə Azərbaycanda onlarla nəhəng
sənaye kompleksi – neft emalı, neft-kimya,
maşınqayırma, cihazqayırma müəssisələri
yaradılmışdı ki, bunlar da elmin sürətli in-
kişafını təmin etmişdi.
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev
respublika alimlərini və elmi idarələrin rəh-
bərlərini elmin ən müasir sahələri üzrə elmi-
tədqiqat işlərinin aparılmasına yönəldirdi.
Bilavasitə bu dahi insanın himayəsi altında
ölkəmizdə elmin ən perspektivli sahələri
üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılırdı. Təkcə
1979-cu ildə təbiət və ictimai elmlər sahəsində
respublikada aparılan elmi tədqiqatların 55
nəticəsi sovet elminin ən mühüm nailiyyətləri
sırasında qeyd edilmişdi. 70-80-ci illərdə –
10 il ərzində Elmlər Akademiyası alimlərinin
tədqiqatlarının istehsalata tətbiqi nəticəsində
əldə edilən iqtisadi səmərə 570 milyon ma-
natdan çox olmuşdu. 1970-1985-ci illərdə
iqtisadi səmərəyə malik 850-yə yaxın iş
xalq təsərrüfatında tətbiq edilmiş, 2280 elmi,
elmi-tədqiqat və xalq təsərrüfatı əhəmiyyətli
nəticə alınmışdı.
    Xalqımızın ictimai həyatında əlamətdar
hadisə olan, çoxəsrlik tariximizdə ilk uni-
versal-milli oncildlik Azərbaycan Ensiklo-
pediyasının meydana gəlməsi də ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu ensiklo -
pediya Heydər Əliyev dövrünün mənəvi
abidəsidir.
    Ümummilli liderimiz bütün ictimai-siyasi
fəaliyyəti boyunca tarixə, ədəbiyyata, mə-
dəniyyətə, ümumilikdə, humanitar elmlərə
yüksək qiymət və əhəmiyyət vermiş, onların
xalqın mənəvi həyatında oynadığı rolu la-
yiqincə dəyərləndirmişdir. Öz xalqını və
dilini dərindən sevən dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyev rəhbərliyə gəldiyi ilk günlərdən baş-
layaraq respublika iqtisadiyyatı və mədə-
niyyətinin yüksəlişi, xalqın güzəranının yax-
şılaşması uğrunda apardığı mübarizədə Azər-

baycan dilinin fəaliyyət dairəsinin geniş-
lənməsi və inkişafına da daima diqqət ye-
tirmişdir. Ulu öndərin hakimiyyəti illərində
Azərbaycan dilinə, Azərbaycan tarixinə, mə-
dəniyyətinə dair xeyli elmi-tədqiqat işi apa-
rılmış və monoqrafiyalar nəşr olunmuşdur.
Azərbaycan tarixi və dilçilik sahəsində ya-
zılmış bir sıra əsərlərə dövlət mükafatları
verilmişdir.
    Keçən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı il-
lərinin əvvəlləri Azərbaycan üçün ən çətin,
ağır dövr idi. Həmin illərdə mövcud hadi-
sələrin, müharibə alovunun fonunda Azər-
baycan elminə də ciddi zərbələr vurulmuşdur.
Bütün sahələrdə olduğu kimi, elm sahəsində
də durğunluq hökm sürürdü. 
    1993-cü il Azərbaycan tarixində dönüş
ili kimi yadda qalmışdır. Ulu öndər Heydər
Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdı-
şından sonra elmə göstərilən diqqət və qayğı
elə ilk günlərdən bir daha özünü göstərmişdir.
Dahi rəhbər Heydər Əliyev hələ Azərbaycan
Prezidenti seçilməzdən əvvəl ziyalılarla ilk
görüşlərindən birini 1993-cü il sentyabrın
21-də Azərbaycan Respublikası Elmlər
Akademiyasında keçirmişdir. Bunu da
yalnız ulu öndərimizin alimlərə bəslədiyi
böyük ehtiram, Azərbaycan elminin gələ-
cəyinə göstərilən hədsiz qayğı və diqqət
kimi izah etmək olar. Bu həm də ölkəni
1993-cü ilin iyununadək idarə etmiş səriş-
təsiz insanların respublikada elm adamlarına
münasibətdə yol verdikləri ədalətsizliklərdən
irəli gələn narahatlıqlarla bağlı idi. Elə
həmin görüşdə ulu öndər Heydər Əliyev
belə narahatlıqların  yalnız naqis adamların
təxəyyülünün məhsulu olduğunu cəsarətlə
ifşa edərək demişdir: “Mənə sədalar gəlir
ki, Elmlər Akademiyasını, institutları da-
ğıtmaq istəyirlər, elm ocaqlarına biganə
münasibət var. Biz bunların hamısına son
qoyacağıq. Nəyin bahasına olursa-olsun,
son qoyacağıq. Hansı iqtisadiyyat olursa-
olsun, elm inkişaf etməlidir”. 
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdışı ilə Azərbaycan dövləti parçalanmaq,
məhv olmaq təhlükəsindən xilas olmuşdur.
Bu eyni zamanda Azərbaycan elminin xilası
demək idi. Məhz Heydər Əliyevin haki-
miyyətə qayıdışı ziyalıya, alimə və elmə
hörməti də geri qaytarmışdır.
    Elmlər Akademiyasının bağlanacağı haq-
qında söz-söhbətlər hələ də dolaşmaqda idi.
Lakin Heydər Əliyev müdrikliyi buna son
qoydu. 1997-ci il yanvarın 31-də ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycan Elmlər Akade-
miyası rəhbərliyini və aparıcı alimlərin bir
qrupunu qəbul edərək elm sahəsində isla-
hatların aparılmasının vacibliyini bildirmiş,
Azərbaycanda elmi inkişaf strategiyasının

əsas müddəalarını qəti olaraq müəyyənləş-
dirmişdi. Bu görüş Azərbaycan elminin və
Elmlər Akademiyasının tarixində böyük
əhəmiyyət kəsb etməklə elmimizin nüfuzunu
yenidən artırmış, onun cəmiyyətdəki rolu
və mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Çox
çətin vəziyyətlərlə qarşılaşan, nəinki dur-
ğunluq, həm də tənəzzül dövrü keçirən Azər-
baycan Elmlər Akademiyası üçün 1997-ci
il yanvarın 31-i yeni mərhələnin başlanğıcı
idi. Ümummilli lider bu tarixi nitqi ilə Azər-
baycan Elmlər Akademiyasına ikinci bir
həyat vermişdir. Akademiya rəhbərliyi ümum-
milli liderimizin tövsiyələrini rəhbər tutaraq
Elmlər Akademiyasında islahatların aparıl-
ması, onun idarəetmə və təşkilat sisteminin
təkmilləşdirilməsi, elmi-tədqiqat istiqamət-
lərinin dəqiqləşdirilməsi, elmi idarə və elmi
xidmət müəssisələrinin işinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi məqsədilə bir sıra qərarlar

qəbul etmiş və tədbirlər həyata keçirmişdir.
    Müstəqil dövlətin davamlı sosial-iqtisadi
və mədəni inkişafında elmin mühüm rolu
vardır. Bunu uzaqgörənliklə nəzərə alan ulu
öndərimiz elmin inkişafı, yüksəkixtisaslı
kadrların hazırlanması, elmi-texniki poten-
sialın qorunub saxlanılması, cəmiyyətdə
elmi işçilərin nüfuzunun artırılması sahəsində
bir sıra mühüm qərarlar qəbul etmişdir.
Ümummilli liderimizin 15 may 2001-ci il
tarixli fərmanı ilə respublika Elmlər Aka-
demiyasına Milli Elmlər Akademiyası adı
verilmişdir.
    2002-ci ildə ulu öndərimiz Naxçıvan
Muxtar Respublikasının geosiyasi vəziyyətini
nəzərə alaraq AMEA-nın Naxçıvan Bölmə-
sinin yaradılması haqqında tarixi sərəncam
imzalamışdır. Naxçıvanda bölmənin yara-
dılmasına həsr olunmuş müşavirə keçirilmiş,
müşavirədə ulu öndərimiz blokada şəraitində
yaşayan qədim Azərbaycan diyarının hər-
tərəfli öyrənilməsinə daha çox ehtiyac du-
yulduğunu qeyd etmiş, bu sahədə geniş-
miqyaslı tədqiqatların aparılması üçün tap-
şırıqlar vermişdir. Bölmənin yaradılmasından
ötən müddət ərzində bütün elmi-tədqiqat
institutları və mərkəzi aparat üçün müasir
iş şəraiti yaradılmış, bölmənin kadr potensialı
formalaşdırılmışdır. Bütün bunlar burada
elmin inkişafına stimul vermiş, Naxçıvanın
tarixinin, mədəniyyətinin və digər sahələrin
tədqiqi istiqamətində araşdırmalar aparılmış,
onlarla kitab nəşr edilmişdir. İkicildlik
“Naxçıvan Ensiklopediyası”, üçcildlik “Nax-
çıvan tarixi” kimi fundamental əsərlərin
hazırlanması ulu öndərimizin uzaqgörən si-
yasətinin, AMEA Naxçıvan Bölməsinin ya-
radılmasının bəhrəsidir. 
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
xəttini, müəyyənləşdirdiyi yolu inamla və
uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyev praqmatik və rasional
düşüncəli siyasətçi kimi xalqın gələcəyinin
məhz elm və təhsillə bağlı olduğunu çıxış-
larında dəfələrlə vurğulamışdır. Möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə AMEA-
nın yığıncaqlarında iştirakı və alimlər qar-
şısında dərin məzmunlu nitq söyləməsi,
elmin inkişaf perspektivləri ilə bağlı dəyərli
tövsiyələrini verməsi, habelə akademiyanın
binası ətrafında aparılan yenidənqurma,
abadlıq işləri ilə yaxından tanış olması bu
sahəyə dövlət qayğısının davamlı səciyyə
daşıdığını göstərir. Prezident İlham Əliyev
proqram xarakterli nitqində Azərbaycanın
inkişafında elmin roluna diqqət çəkərək de-
mişdir: “Akademiyada Azərbaycanın in-
tellektual elitası cəmlənib. Akademiyanın
inkişafı Azərbaycanda elmin inkişafına
birbaşa təsir göstərir. Əgər inkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik
ki, həmin ölkələrin uğurlarının təməlində
ideya, fikir, innovasiya, elmi-texniki tərəqqi
dayanır. Biz də ölkəmizdə müxtəlif istiqa-
mətlərdə islahatlar apararkən müasirləş-
məyə üstünlük veririk. Müasir dövlətin qu-
rulması elmin inkişafı olmadan mümkün
deyildir”.

Azərbaycan elminin böyük hamisi
Azərbaycanın özü qədər əbədi

  Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrikliklə müəyyən etdiyi və həyata keçirdiyi elm siyasəti
bu gün ölkə Prezidenti tərəfindən uğurla və yaradıcılıqla davam etdirilir. Elmin inkişafına
göstərilən yüksək diqqət eyni zamanda Azərbaycanın güclənməsinə, inkişafına, dünya
miqyasında tanınmasına və layiqli yerinin təmin olunmasına xidmət edir.

İsmayıl  HACIYEV
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Ziyalıların, mədəniyyət xadimlərinin, elm xa-
dimlərinin cəmiyyətdə hörmətini qaldırmaq lazımdır. Çünki xalq həmişə öz
ziyalıları, öz mədəniyyəti, öz elmi ilə tanınır. Şübhəsiz ki, xalqın tarixində
sərkərdələrin də, siyasətçilərin də böyük rolu var. Ancaq xalq həmişə mədə-
niyyəti ilə, elmi ilə tanınıb və keçmiş tariximiz də bunu sübut edir.
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    Qeyd edək ki, Naxçıvanın tor-
paq-iqlim şəraiti müxtəlif meyvə
ağaclarının inkişafı, bol və yüksək-
keyfiyyətli məhsul verməsi baxı-
mından olduqca əlverişlidir. Burada
düzən, dağətəyi və dağlıq ərazilərdə
alma, armud, şaftalı, gavalı, alça,
badam, cəviz və sair meyvə bağla-
rının salınması üçün əlverişli ekoloji
mühit mövcuddur. Məhz bu amil
nəzərə alınaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
14 fevral 2012-ci il tarixli Sərəncamı
ilə “2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçi-
liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” təsdiq olunub və
ötən il icrası uğurla başa çatdırılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası İq-
tisadiyyat Nazirliyindən aldığımız
məlumata görə, proqramın icrası
dövründə Sahibkarlığa Kömək Fon-
dunun vəsaiti hesabına  bağçılığın
inkişafı məqsədilə 63 layihə üzrə 1
milyon 363 min manatdan çox kredit
verilib. Muxtar respublikanın torpaq,
iqlim və relyef xüsusiyyətlərinə
asan uyğunlaşan meyvə sortlarından
ibarət tingçilik sahələri yaradılıb.
2012-2015-ci illər ərzində muxtar
respublika üzrə 751 hektar ərazidə
660 minə yaxın ting əkilib. 
    Əhalinin qış aylarında faraş tə-
rəvəz məhsullarına olan tələbatının
ödənilməsi məqsədilə müasir isti-
xana komplekslərinin qurulması və
mövcud sahələrin genişləndirilməsi
üçün Sahibkarlığa Kömək Fondunun
vəsaiti hesabına 3 milyon 840 min
manat həcmində dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilib. Hazırda muxtar
respublikada ümumi sahəsi 100 min

kvadratmetrə yaxın olan istixana
kompleksləri əhalinin tərəvəz məh-
sullarına olan tələbatının ödənil-
məsində mühüm rola malikdir.
    Meyvə və tərəvəz məhsullarının
saxlanması üçün soyuducu anbarların
yaradılması da diqqət mərkəzində
saxlanılıb, ümumilikdə, muxtar res-
publika üzrə dövlət maliyyə dəstəyi
və şəxsi vəsait hesabına hüquqi və
fiziki şəxslər tərəfindən ümumi tu-
tumu 12 min 730 ton olan 22 soyu-
ducu anbar istifadəyə verilib. Kənd
təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi
məqsədilə həyata keçirilən tədbirlərin
nəticəsidir ki, bu gün muxtar res-
publika əhalisinin meyvə-tərəvəz
məhsullarına olan tələbatı, əsasən,
yerli istehsal hesabına ödənilir. 
    Muxtar respublikada meyvəçilik
və tərəvəzçiliyin inkişafını diqqət
mərkəzində saxlamaq, məhsul is-
tehsalını daha da artırmaq üçün bu
il Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri tərəfindən ikin-
ci dəfə məlum sahənin inkişaf et-
dirilməsi ilə bağlı dövlət proqra-
mının təsdiq edildiyinin şahidi olduq.
Belə ki, Ali Məclis Sədrinin 8 fevral
2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin in-
kişafı üzrə Dövlət Proqramı” regi-
onda aqrar sektorun bu vacib və
iqtisadi cəhətdən səmərəli sahələ-

rinin inkişaf etdirilməsində yeni
mərhələnin başlanmasından xəbər
verir. Əvvəlki proqramda olduğu
kimi, bu dövlət proqramında da
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin in-
kişafı ilə bağlı qarşıya konkret və-
zifələr qoyulub. Naxçıvan Muxtar
Respublikası İqtisadiyyat Nazirli-
yindən bildirdilər ki, proqramın ic-
rası istiqamətində 2016-cı ilin ötən
dövrü ərzində bir sıra tədbirlər hə-
yata keçirilib. Belə ki, meyvə bağları
salan sahibkarlara güzəştli kreditlər
verilib, yaranan çətinliklərlə bağlı
onlara əməli köməkliklər göstərilib.
Cari ilin yanvar-aprel aylarında
muxtar respublikada bank və bank
olmayan kredit təşkilatları tərəfindən
bitkiçilik sahəsində çalışan sahib-
karlara 315 min  700 manat  kredit
verilib. Cari ilin ötən dövrü ərzində
kartof əkini məqsədilə 509 istehsalçı
tərəfindən 480 ton keyfiyyətli to-
xumluq kartofun gətirilməsi təmin
edilib. Bu ilin yaz əkini dövründə
Kəngərli rayonu ərazisində 50 hektar
püstə bağı salınıb, ümumilikdə,
muxtar respublika ərazisində 114,5
hektar sahədə 107 min 900 ədəd
meyvə tingi əkilib. 
    Məlumatda qeyd olunur ki, me-
liorasiya-irriqasiya sistemlərinin
daim təkmilləşdirilməsi məhsul ar-
tımının əsas şərtlərindən biridir. Bu
baxımdan Kəngərli rayonunun Bö-
yükdüz və Xok kəndləri ərazisində

qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi,
Şərur rayonunda kollektor-drenaj
şəbəkələrinin, Babək rayonunun
Nehrəm kəndində kollektorun tə-
mizlənməsi, Şərur rayonunun Ələkli
kəndinə suvarma xəttinin çəkilişi,
Babək rayonunun Vayxır kəndi əra-
zisində, “Qahab” selovunda, Nax-
çıvançayda və Şərur rayonunda Ar-
paçayda istiqamətləndirici bəndlərin
tikintisi davam etdirilib. 

    Muxtar respublikada əhalinin qış
aylarında faraş tərəvəz məhsullarına
olan tələbatının ödənilməsi üçün
müasir istixana komplekslərinin qu-
rulması və mövcud sahələrin ge-
nişləndirilməsi istiqamətində sahib-
karlarla iş aparılıb. Bu istiqamətdə
cari ilin ötən dövrü ərzində bir isti-
xana təsərrüfatı yaradılıb, bir istixana
təsərrüfatının genişləndirilməsinə
60 min manat həcmində dövlət ma-
liyyə dəstəyi göstərilib. Hazırda
ümumi sahəsi 121,732 kvadratmetr
olan 20 istixana kompleksi fəaliyyət
göstərir ki, burada istehsal olunan
tərəvəz məhsulları qış aylarında
əhalinin tələbatının ödənilməsində
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 2016-
cı ilin ilk 5 ayında istixana kom-
plekslərində 6940,0 ton məhsul is-
tehsal edilərək satışı həyata keçirilib.
Məlumatda o da qeyd olunur ki,
əhalinin ucuz və kеyfiyyətli ərzaq
məhsullarına olan tələbatının ödə-
nilməsi, istеhsalçıların öz məhsul-
larını birbaşa istеhlakçılara çatdır-
ması məqsədilə Naxçıvan şəhərinin
Xətai küçəsində yеrləşən Mərkəzi
bazarda kənd təsərrüfatı və sənayе
məhsullarının satışı yarmarkasının
təşkil olunması davam etdirilib,
məhsulların bazar qiymətlərindən
10-20 faiz aşağı qiymətə satışına
mütəmadi olaraq nəzarət olunub.
2016-cı ilin ötən dövrü ərzində ke-
çirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının

satışı yarmarkasında istehsalçılar
tərəfindən əhaliyə 49 ton kənd tə-
sərrüfatı və sənaye məhsulları təklif
edilib.
    Göründüyü kimi, aqrar sektorun
bu vacib və iqtisadi cəhətdən sə-
mərəli sahələrinin inkişaf etdirilməsi
əhalinin yerli kənd təsərrüfatı məh-
sullarına olan tələbatının ödənilmə-
sində əhəmiyyətli rol oynayır. Qeyd
etmək istərdik ki, muxtar respubli-
kada meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı qəbul
edilmiş hər iki dövlət proqramı  çox
böyük mahiyyət kəsb edir. İlk növ-
bədə, bu proqramlar muxtar res-
publikanın özünəməxsus və region
üçün xas kənd təsərrüfatı məhsul-
larının yetişdirilməsinə, beləliklə
də, təsərrüfatçılıq ənənələrinin ya-
şadılmasına və təbliğinə şərait ya-
radır. Digər tərəfdən yerli məhsulların
həcminin artırılması məşğulluq mə-
sələlərinin həllinə və əhalinin təbii
qida məhsulları ilə təminatına töhfə
verir. Bu da əhalinin ərzaq təhlükə-
sizliyinin təmin olunması ilə yanaşı,
həm də sağlam həyatımıza qoyulan
investisiya kimi düşünülməlidir. Və
nəhayət, yerli meyvə və tərəvəz
məhsullarının həcminin artırılması
muxtar respublikanın turizm poten-
sialında önəmli rol oynaya bilər.
Çünki aparıcı turizm şirkətlərinin
araşdırmalarına görə günəşli ölkələrə
səfər edən əcnəbi turistlərin (əsasən
şimal ölkələrin vətəndaşları) əksə-
riyyətinin gündəlik qida rasionunda
bu cür kənd təsərrüfatı məhsulları
xüsusi paya malikdir. Belə qida ra-
sionuna təbii meyvə və tərəvəz şi-
rələrindən tutmuş onlardan hazırla-
nan müxtəlif salat və yemək növlə-
rinədək çox şey daxildir. Hətta bəzi
ölkələr bu sahədə daha da irəli ge-
dərək turistlər üçün müxtəlif vege-
terian mağaza və restoranların açıl-
masınadək sektorda mühüm nailiy-
yətlər əldə etməyi bacarıblar. Buna
görə də meyvəçiliyin və tərəvəzçi-
liyin inkişaf etdirilməsi strateji əhə-
miyyət daşıyır.

- Səbuhi HƏSƏNOV

     Yüksəkkeyfiyyətli məhsulları ilə
istehlakçıların rəğbətini qazanan
“Cahan Holdinq” Kommersiya Şir-
kətlər İttifaqının “Cahan çay” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2006-cı
ildən fəaliyyətə başlayıb. Müəssisədə
ABŞ, İtaliya və Macarıstan istehsalı
olan avadanlıqlar quraşdırılmaqla
və qabaqcıl texnologiya tətbiq olun-
maqla “Əlincə”, “Eleqant”, “Tu-
dor”, “Araz çay” adlı məhsullar
istehsal edilir. Muxtar respublika-
mızda, ölkəmizin paytaxtı Bakı şə-
hərində və digər regionlarda satışa
çıxarılan çay alıcıların rəğbətini
qazanıb. 
    İstehsal prosesi tam avtomatlaş-
dırılmış müəssisədə xammalın qə-
bulundan son məhsuladək olan tex-
noloji proseslərə, texniki təhlükəsizlik
və sanitar-gigiyenik qaydalara ciddi
əməl olunur. Çay yarpağı dünyanın
bir sıra ölkələrindən, o cümlədən
Çindən və Seylon adasından xam-
malın növündən asılı olaraq 26-55
kiloqramlıq xüsusi mühafizə olunmuş
taralarda idxal olunur. Müəssisədə
Seylon çayının 4 növü qablaşdırılır.
Seylon adasından çayın ixracına görə
birinci yeri tutan “Akbar Brothers”
LTD (Şri-Lanka) Şirkəti ilə tərəfdaşlıq
sayəsində “Cahan çay” həm “Akbar”
brendinin Azərbaycanda paylanması,
həm də yüksəkkeyfiyyətli Seylon
çay yarpağı əsasında öz brendlərinin
istehsalı ilə məşğuldur. Bu səbəb-
dəndir ki, “Cahan çay” çay forum-

larının, festivalların və sərgilərin dai-
mi iştirakçısıdır. 
    Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə
uyğun yüksəkkeyfiyyətli məhsul is-
tehsal edərək rəqabətqabiliyyətli
müəssisəyə çevrilən “Cahan çay”
MMC çay bazarında özünəməxsus
yer tutub. Müəssisədə istehsal olunan
məhsullara artan tələbatı ödəmək
üçün mövcud imkanlardan səmərəli
istifadə olunur, daha müasir texnoloji
avadanlıqlar tətbiq edilir, müəssisənin
istehsal gücünün artırılması məqsə-
dilə kompleks tədbirlər həyata ke-
çirilir. Müəssisədə Türkiyədən alın-
mış istehsal gücü dəqiqədə 20-25
və istehsal gücü dəqiqədə 15-20 pa-
ket olan müasirtipli vertikal paket-
ləmə avadanlıqları quraşdırılıb. Yeni
çeşiddə çay istehsalı da diqqət mər-
kəzində saxlanılıb, 2012-ci ildə “Tu-
dor” çayının daha 3 çeşiddə – iri-
yarpaqlı, berqamot ətirli çay və yaşıl
çay, 2013-cü ildə “Tudor” çayının
dəmir qutularda 4, birdəfəlik istifadə
üçün paketlərdə isə 3 növdə isteh-
salına başlanılıb. Bunun üçün Ma-
carıstan və Türkiyədən son model
texnoloji avadanlıqlar alınıb gətiri-
lərək quraşdırılıb, kifayət qədər xam-
mal və material ehtiyatı yaradılıb.
Dəmir taralar Türkiyə və Çin Xalq
Respublikasından alınır. Ümumilik-
də, 3 istehsal xətti mövcud olan
müəssisədə daha 2 istehsal xətti –
birdəfəlik istifadə üçün paketləmə
və dəmir qutulara qablaşdırma xətti

istifadəyə verilib. İstehsal prosesinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə müasir
texnoloji avadanlıqların alınması
cari ildə də diqqət mərkəzində sax-
lanılıb. Paketləmə sahəsində Alma-
niyanın “Benexx” şirkətindən alınmış
kompüterlə idarəetmə mərkəzi ilə
təmin olunmuş müasir texnoloji ava-
danlıqlar həmin şirkətin mütəxəs-
sisləri tərəfindən quraşdırılıb. Hazırda
tam avtomatlaşdırılmış istehsal xət-
tində sınaq-yoxlama işləri aparılır. 
    Təbii ki, müasir texnoloji ava-
danlıqların tətbiq olunması yüksək-
keyfiyyətli məhsul istehsalı ilə ya-
naşı, müəssisənin istehsal gücünün
artmasına da geniş imkanlar açıb.
“Cahan çay” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətində istehsal olunan çaylar
100, 250 və 500 qramlıq alüminium
falqalarda paketləndikdən sonra  kar-
ton və dəmir taralara qablaşdırılaraq
satışa çıxarılır. 
    Daxili bazarın tələbatına uyğun
keyfiyyətli məhsul istehsal edilən
müəssisədə 25 nəfər çalışır ki, onlar
da yüksək əməkhaqqı, xüsusi geyim
formaları, gündə bir dəfə isti yemək
və nəqliyyat xidməti ilə təmin
olunublar. 
    Azərbaycan bazarında 10 ildir

ki, fəaliyyət göstərən şirkətdə məh-
sulun keyfiyyəti və etibarlı tərəf-
daşlığı bütün dövrlərdə biznesin
uğurunu təmin edən vacib amil olub.
Elə bu səbəbdəndir ki, şirkət böyü-
dükcə tərəfdaşların sayı da artır.
“Cahan çay” çay satışına görə res-
publikada aparıcı yerlərdən birini
tutur. Bunu təkcə gündən-günə artan
istehlakçılar deyil, rəqabət aparan
şirkətlər də təsdiq edir. Müəssisədə
istehsal olunan məhsulların gələ-
cəkdə xarici bazarlara çıxarılması
da planlaşdırılır.
    Elə buradaca maraqlı bir haşiyə
çıxım. Adətən, Vətənimizə, ocağı-
mıza gələn qonağımıza, ilk olaraq
bir stəkan çay təklif edər, asudə
vaxtlarımızı məhz çay süfrəsi arxa-
sında keçirərik. Bir neçə il bundan
əvvəl Rusiyadan gələn qonaqlarımı
ənənəmizə uyğun olaraq çay süfrəsi
arxasında söhbətə tutdum. Yayın 40
dərəcə istisi, isti çay... Nə isə, öz
ənənəmizə uyğun qurduğumuz çay
süfrəsindən sonra qonaqların adət-
ənənəsinə uyğun süfrə də açdıq. Bir
neçə ildən sonra Rusiyada onların
qonağı oldum. Təsəvvür edin, qışın
40 dərəcə şaxtasında dondurma si-
fariş verdilər. Elə bildim ki, zarafat

edirlər. 
    Bir neçə dəqiqədən sonra don-
durma gətirildi. Başladılar şirin-şirin
yeməyə. Yanaşı əyləşdiyim dostum:
– Sən niyə yemirsən?  – deyə təəc-
cüblə soruşdu.
    – Qardaş, qışın 40 dərəcə şaxta-
sında dondurma olar? – deyə dos-
tumun üzünə baxdım. 
    Güldü.
    – Bəs Naxçıvanda qızmar yay
günündə, 40 dərəcə istidə çay olar,
Moskvada 40 dərəcə şaxtada don-
durma olmaz?
    Söhbətimizə qulaq asan dostla-
rımız da güldülər.
    Bəli, hər bir millətin, hər bir xal-
qın özünəməxsus adət-ənənəsi, süf-
rəsi var. Çay da bizim süfrəmizin
bəzəyidir. Rahatlığımızı təmin edən,
yorğunluğu aradan qaldıran mühüm
vasitələrdən biridir. Bir mahnıda da
deyildiyi kimi:
    Kimin ağrıyır canı
    Bir çay içsin mərcanı.
    Min bir dərdin dərmanı,
    Çay, çay, çay.
    Özü də “Cahan çay”ın istehsal
etdiyi “Əlincə”, “Eleqant”, “Araz”,
“Tudor” çayları. 

- Kərəm HƏSƏNOV

İstehsal müəssisələri

                Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində istehsal 
                      olunan məhsullara tələbat artır

   Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixən aqrar sektorun inkişaf etdirildiyi regionlardan olub. Buna əsas
səbəb bölgənin münbit torpaq sahələrinə, su ehtiyatlarına, əlverişli iqlim şəraitinə malik olmasıdırsa,
digər tərəfdən burada yetişdirilən meyvə və tərəvəz növlərinin özünəməxsusluğu ilə seçilməsidir. Təbii ki,
bu özünəməxsusluq zaman-zaman buradakı kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracında da mühüm rol
oynayıb, Naxçıvanın zəhmətkeş insanları kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilib-becərilməsinə daha çox
maraq göstəriblər. Ancaq ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində baş verən hadisələr iqtisadiyyatın bütün
sahələrinə, o cümlədən kənd təsərrüfatına böyük ziyan vurub. Nəticədə, Naxçıvanın yüz illər boyu
formalaşmış təsərrüfatçılıq ənənələri, meyvəçilik və tərəvəzçilik sahəsində əldə etdiyi təcrübələr bir neçə il
ərzində iflas vəziyyətinədək gəlib çatıb. Amma sevindirici haldır ki, son 20 il ərzində muxtar respublikada
bütün sahələrə göstərilən qayğı kənd təsərrüfatını da əhatə edib. 

Meyvəçilik və tərəvəzçilik muxtar respublikada
xüsusi diqqət yetirilən sahələrdəndir

Dövlət proqramı necə icra olunur?
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    Bu il orta ixtisas məktəblərinə
qəbul üçün sənəd verən məzunların
da sayı artmışdır. Belə ki, muxtar
respublikanın ümumtəhsil mək-
təblərindən ümumi orta təhsil ba-
zasından 855, tam orta təhsil bazası
üzrə isə 464 olmaqla, 1319 məzun

orta ixtisas məktəblərinə qəbul
üçün sənəd vermişdir. Həmin mə-
zunların orta ixtisas məktəblərinə
qəbulu buraxılış imtahanlarının
nəticələri əsasında aparılacaqdır.
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə
qəbul üçün 952, Şərur Şəhər Fizi-

ka-Riyaziyyat Təmayüllü Liseyə
qəbul üçün 474 şagird sənəd ver-
mişdir. Bu il mayın 22-də Fizika-
Riyaziyyat Təmayüllü Liseyə qəbul
imtahanları keçirilmişdir. Nəticə-
lərə əsasən, 53 şagird liseyə qəbul
olmuşdur.

    Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrinə 191 məzun sənəd vermişdir. Onların 32-si Naxçıvan şəhəri, 39-u
Şərur rayonu, 28-i Babək rayonu, 13-ü Ordubad rayonu, 31-i Culfa rayonu, 12-si Şahbuz rayonu, 23-ü
Kəngərli rayonu, 4-ü Sədərək rayonu, 6-sı Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin, 3-ü isə Naxçıvan
Qarnizonu tam orta məktəbinin məzunları olmuşlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında təhsilin inkişafına hərtərəfli
qayğı göstərilir. Hər il Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin diqqət və qayğısı ilə yeni
təhsil müəssisələri tikilib istifadəyə
verilir, ümumtəhsil məktəbləri in-
formasiya-kommunikasiya texno-
logiyaları ilə təmin olunur, müasir
tədris şəraiti yaradılır. Bu sahədə
görülən işlərin nəticəsidir ki, muxtar
respublikada təhsilin keyfiyyəti
yüksəldilmiş, qabaqcıl təhsil mühiti
formalaşmışdır. Artıq muxtar res-
publikada təhsilin əsas keyfiyyət
göstəricilərindən hesab olunan ali
və orta ixtisas məktəblərinə qəbul
üçün sənəd verənlərin sayı ilbəil
artır.
    2015-2016-cı tədris ilində də ali
və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə,
eləcə də Heydər  Əliyev adına Hərbi
Liseyə və Fizika-Riyaziyyat Təma-
yüllü Liseyə sənəd qəbulu başa çat-
dırılmışdır. Belə ki, bu il məktəbi
bitirən 3138 məzundan 2469-u ali
məktəblərə qəbul üçün sənəd ver-
mişdir. Bu da məktəbi bitirənlərin
78,7 faizini təşkil edir. Məzunlardan
1225-i, yaxud 49,6 faizi oğlan,
1244-ü, yaxud 50,4 faizi qızlardır.
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin
205 məzunu ilə birlikdə bu il ali
hərbi məktəblərə və digər ali təhsil

müəssisələrinə sənəd verənlərin sayı
2674 nəfər təşkil etmişdir. Bu isə,
ümumilikdə, məktəbi bitirən mə-
zunların 80 faizi deməkdir. 
    Ali təhsil müəssisələrinə sənəd
qəbulu qruplar üzrə aşağıdakı kimi
olmuşdur: birinci ixtisas qrupu üzrə
354 oğlan, 423 qız olmaqla, 777
nəfər, ikinci ixtisas qrupu üzrə 528
oğlan, 97 qız olmaqla, 625 nəfər,
üçüncü ixtisas qrupu üzrə 189 oğlan,
504 qız olmaqla, 693 nəfər, dör-
düncü ixtisas qrupu üzrə 57 oğlan,
146 qız olmaqla, 203 nəfər, beşinci
ixtisas qrupu üzrə 97 oğlan, 74 qız
olmaqla, 171 nəfər sənəd vermişdir.
Naxçıvan şəhər ümumtəhsil mək-
təblərindən sənəd verən 508 mə-
zundan 168-i birinci, 138-i ikinci,
124-ü üçüncü, 47-si dördüncü, 31-i
isə beşinci ixtisas qrupu üzrə, Şərur
rayon ümumtəhsil məktəblərindən
sənəd verən 512 məzundan 139-u
birinci, 121-i ikinci, 157-si üçüncü,
45-i dördüncü, 50-si isə beşinci ix-
tisas qrupu üzrə, Babək rayon
ümumtəhsil məktəblərindən sənəd
verən 452 məzundan  142-si birinci,
140-ı ikinci, 102-si üçüncü, 42-si
dördüncü, 26-sı isə beşinci ixtisas
qrupu üzrə, Ordubad rayon ümum-
təhsil məktəblərindən  sənəd verən
251 məzundan 78-i birinci, 72-si
ikinci, 80-i üçüncü, 16-sı dördüncü,

5-i isə beşinci ixtisas qrupu üzrə,
Culfa rayon ümumtəhsil məktəb-
lərindən sənəd verən 302 məzundan
125-i birinci, 54-ü ikinci, 83-ü
üçüncü, 15-i dördüncü, 25-i isə be-
şinci ixtisas qrupu üzrə, Şahbuz
rayon ümumtəhsil məktəblərindən
sənəd verən 136 məzundan 41-i
birinci, 38-i ikinci, 33-ü üçüncü,
12-si dördüncü, 12-si isə beşinci
ixtisas qrupu üzrə, Kəngərli rayon
ümumtəhsil məktəblərindən sənəd
verən 146 məzundan 40-ı birinci,
19-u ikinci, 77-si üçüncü, 7-si dör-
düncü, 3-ü isə beşinci ixtisas qrupu
üzrə, Sədərək rayon ümumtəhsil
məktəblərindən sənəd verən 48 mə-
zundan 8-i birinci, 16-sı ikinci, 3-ü
üçüncü, 4-ü dördüncü, 17-si isə
beşinci ixtisas qrupu üzrə, Təhsil
Nazirliyinə birbaşa tabe olan Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbdən
sənəd verən 58 məzundan 20-si
birinci, 16-sı ikinci, 17-si üçüncü,
3-ü dördüncü, 2-si isə beşinci ixtisas
qrupu üzrə, Naxçıvan Qızlar Lise-
yindən sənəd verən 38 məzundan
11-i birinci, 3-ü ikinci, 15-i üçüncü,
9-u isə dördüncü ixtisas qrupu üzrə,
Naxçıvan Qarnizonu tam orta mək-
təbindən sənəd verən 18 məzundan
5-i birinci, 8-i ikinci, 2-si üçüncü,
3-ü isə dördüncü ixtisas qrupu üzrə
seçim etmişlər.

Muxtar respublikada 2016-2017-ci tədris ili üçün ali və orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə, eləcə də Heydər  Əliyev adına Hərbi liseyə və Fizika-Riyaziyyat

Təmayüllü liseyə sənəd qəbulu başa çatdırılmışdır

Ali məktəblərə sənəd qəbulu aşağıdakı kimi olmuşdur: 

Orta ixtisas məktəblərinə sənəd qəbulu aşağıdakı kimi olmuşdur:

    Hazırda sertifikasiya imtahanları
şəffaf şəraitdə davam etdirilir. İyu-
nun 7-də Naxçıvan Muxtar Res-
publika Xəstəxanasının elektron za-
lında keçirilən sertifikasiya imta-
hanlarının növbəti mərhələsində
muxtar respublikanın rayonlarındakı
səhiyyə müəssisələrində çalışan tibb
bacıları öz bilik və bacarıqlarını sı-
namalı olublar.
    Muxtar respublikanın səhiyyə
sistemində sertifikasiya imtahanları
bu il kompüterə verilmiş proqrama
uyğun aparılır. Bu məqsədlə xəstə-
xananın yeni binasında istifadəyə
verilən elektron zaldan istifadə
edilir. Elektron zalda server xidməti
ilə birgə 31 kompüter qurulub.
Kompüter proqrama uyğun olaraq
ümumi sual bankından 2 müxtəlif
variantda 60 test sualını və 5 klinik
tapşırıq sualını seçir. Bu, imtahan-
ların aşkarlıq və şəffaflıq şəraitində
keçirilməsini təmin edir. Mərkəz-
ləşdirilmiş qaydada, obyektiv və
şəffaf surətdə keçirilən sertifikasiya
tibb işçilərinin öz üzərlərində ça-
lışmasına, tibb sənətinin məsuliy-
yətini daha dərindən dərk etməsinə
imkan yaradır. 
    İmtahanlarda suallar toplusu olan
zərf müşahidəçilərin iştirakı ilə
açılıb və kompüterlərə daxil edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyində test imtahanı
üçün əvvəlcədən suallar tərtib edi-
lərək kompüterə yerləşdirilib. Azər-

baycan Respublikası Tələbə Qəbulu
üzrə Dövlət Komissiyasının Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Regional
Bölməsi nümayəndəsinin iştirakı
ilə test bankından hər variant üzrə
60 sual seçilərək imtahanda iştirak
edən tibb bacılarına paylanılıb, 3
saat davam edən imtahanın şəffaf,
tam obyektiv şəraitdə keçirilməsi
təmin edilib. İmtahan suallarının
test hissəsi üzrə cavab kartlarının
yoxlanması kompüterlə, klinik his-
səsi üzrə cavabların qiymətləndi-
rilməsi isə mütəxəssisləri cəlb et-
məklə təmin olunub.
    İmtahanlarda 239 tibb bacısı iş-
tirak edib. İmtahan suallarının test
hissəsi üzrə 40 və ya daha çox,
klinik tapşırıq hissəsi üzrə isə 16
və ya daha çox bal toplamış 181
tibb bacısı sertifikasiyadan keçərək
5 il müddətində müvafiq ixtisas
üzrə praktik tibb və ya əczaçılıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ
əldə edib. 58 nəfər isə zəruri həddi
keçə bilməyib. Sertifikatlaşdırma
imtahanlarında uğurlu nəticə əldə
edə bilməyən tibb bacıları peşə
hazırlığı kurslarına cəlb olunacaqlar.
Onlar altı ay müddətində iş yerləri
saxlanılmaqla müvafiq peşə hazır-
lığı keçəcək, sonra yenidən sertifi-
katlaşdırma imtahanlarında iştirak
edəcəklər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Tibb bacılarının sertifikasiya
imtahanı keçirilib

    Muxtar respublikamızda praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə
məşğul olan səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiya prosesi davam
etdirilir. Məlum olduğu kimi, bu işə 2011-ci ilin sentyabr ayından baş-
lanılıb və təkcə 2015-ci il ərzində test imtahanlarında iştirak edən 387
orta tibb işçisindən 357 nəfər, müsahibə mərhələsində isə 458 nəfər
orta tibb işçisindən 416 nəfər uğur qazanıb. 38 nəfər həkim də həm
test imtahanlarını, həm də müsahibə mərhələsini uğurla başa vuraraq
növbəti beş il üçün sertifikat alıb. 

    Sterilizasiya və dezin-
feksiya haqqında nəinki
hər bir həkim, hətta hər
bir insan məlumatlı ol-
malıdır. Qan və ağızsuyu
ilə daim təmasda olan diş
həkimləri və köməkçi he-
yət lazım olan qoruyucu
tədbirlərdən istifadə et-
mədikdə həm özlərinin
yoluxma, həm də pasiyenti yo-
luxdurma riskini daşıyır. Bu sə-
bəbdən stomatoloji kabinələrdə
infeksiya nəzarətinə ciddi diqqət
yetirilməlidir. Eyni zamanda hər
bir pasiyent müalicə olunduğu
stomatoloji klinikada sterilizasiya
və dezinfeksiyanın necə həyata
keçirilməsi ilə yaxından maraq-
lanmalıdır. Bu həm onun özünün,
həm də ailə üzvlərinin sağlamlığı
üçün vacibdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi elmi-tibbi şura-
sının sədri, Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin müəllimi Elmar Rzayev
“Vərəm, HİV, hepatit viruslarının
yoluxma yolları”, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Stomatoloji Mərkə-
zinin baş həkimi Səkinə Məmməd -

ova “Müasir sterilizasiya və dezin-
feksiya” mövzularında məruzələr
ediblər. Slaydlarla müşayiət edilən
məruzələrdə pasiyenti yoluxdurma
riskindən qorumaq üçün mövcud
standartlara ciddi əməl olunmasının
profilaktik tədbirlərdə mühüm rol
oynadığı vurğulanıb. 
    Sonra seminar iştirakçılarına tibb
alətlərinin dezinfeksiya, steriliza-
siyaqabağı təmizləmə və steriliza-
siyası metodları haqqında metodik
təlimatlar paylanılıb.
    Tədbirdə muxtar respublikanın
səhiyyə müəssisələrində fəaliyyət
göstərən stomatoloqlar, diş texnik-
ləri, Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin Tibb fakültəsinin və Naxçıvan
Tibb Kollecinin tələbələri iştirak
ediblər.

Elmi-praktik seminar

  Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasında stomatoloji kabinələrdə
tibb alətlərinin dezinfeksiya və sterilizasiyasına həsr olunmuş elmi-
praktik seminar keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan
Muxtar Respublikası səhiyyə nazirinin müavini Sona Məmmədova
bildirib ki, stomatologiya sahəsində istifadə olunan alət və avadan-
lıqların ümumdünya səhiyyə standartlarına uyğun sterilləşdirilməsi
istər tibb işçilərinin, istərsə də pasiyentlərin sağlamlığının əsas tə-
minatçısıdır. Xəstəxana və klinika infeksiyaları hətta inkişaf etmiş
ölkələrin də ciddi problemi olmaqda davam edir. Əvvəllər, sadəcə,
hər hansı bir ölkə və ya bölgələrə xas olan xəstəliklər indi sürətlə
bütün dünyaya yayıla bilir.


