
    2014-cü ilin yekunları və qarşıda du-
ran vəzifələrlə bağlı cari ilin fevral ayının
9-da keçirilən müşavirədə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri tərəfindən aidiyyəti qurumlara
əhaliyə müvafiq xidmətlərin səyyar qay-
dada həyata keçirilməsinin təmin edilməsi
haqda verilən tapşırıq doğma diyarımızda
dövlət-vətəndaş münasibətlərində yeni
mərhələnin başlanğıcını qoyub. Bu addım
muxtar respublika sakinləri tərəfindən
dövlətimizin öz vətəndaşına, bütövlükdə,
insan amilinə verdiyi dəyərin təzahürü
kimi qiymətləndirilir. Tapşırıqdan sonrakı
müddətdə  müvafiq tədbirlər həyata ke-
çirilib, maddi-texniki baza yaradılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinə “Hyundai” markalı av-
tomobil verilib. Avtomobil səyyar xid-
mətin göstərilməsi üçün avadanlıqlarla
təchiz edilib. 

    Ötən müddət ərzində Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
səyyar xidmət avtomobili muxtar res-
publikanın bir sıra kənd yaşayış mən-
təqələrində olub, əhaliyə yerlərdə səyyar
xidmət göstərib. Nazirliyin əməkdaşı,
polis baş leytenantı Seymur Tağıyevlə
söhbət zamanı bildirdi ki, vətəndaşlara
5 hüquqi xidmət – ümumvətəndaş pas-
portunun və şəxsiyyət vəsiqəsinin ve-
rilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük
vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, məhkumluq
haqqında və arxiv arayışlarının veril-
məsi, eləcə də ov silahlarının qeydiyyata
alınması üzrə xidmətlər göstərmək im-
kanları yaradılıb. Sentyabr ayının 16-dan
oktyabr ayının 5-dək səyyar xidmət
avtomobili Şərur rayonunun Alışar,
Mahmudkənd, Maxta, Dərəkənd, Yuxarı
Aralıq, Oğuzkənd, Həmzəli, Şahbulaq,
Qorçulu, Diyadin, Xanlıqlar, Vərmə-

ziyar, oktyabr ayının 6-da Kəngərli ra-
yonunun Qıvraq yaşayış məntəqələrində
olub. Müsahibim onu da diqqətə çatdırdı
ki, Şərur rayonunda 108 azyaşlı uşaq,
167 böyük üçün şəxsiyyət vəsiqəsi alın-
masından ötrü, ümumilikdə, 275 nəfərin
sənədləri qəbul edilib. Həmin dövrdə
59 nəfərə sürücülük vəsiqələri təqdim
olunub. Kəngərli rayonunun Qıvraq
qəsəbəsində isə 16 şəxsiyyət vəsiqəsi
üçün sənədlər qəbul edilib, 9 nəfər sü-
rücülük vəsiqəsi alıb. Oktyabrın 7-8-də
səyyar xidmət avtomobilinin xidmə-
tindən rayonun Qarabağlar və Çalxan-
qala kəndlərinin sakinləri də yararla-
nıblar. Bu kəndlərdə  şəxsiyyət vəsiqəsi
hazır lanmaq üçün 27 nəfərin sənədləri
qəbul edilib, 10 nəfərə sürücülük vəsi-
qəsi verilib. Dünən səyyar xidmət av-
tomobili Kəngərli rayonunun Böyükdüz
kəndində olub.

Səyyar xidmətdən istifadə edənlərin sayı artır

 Oktyabrın 9-da Heydər Əliyev
Sarayında “Kitabi-Dədə Qor-
qud”un alman dilində ilk tər-
cüməsi və nəşrinin 200 illiyinə
həsr olunmuş dəyirmi masa
keçirilmişdir.

    Dəyirmi masanı giriş sözü ilə
açan Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatının Humanitar
siyasət məsələləri və ictimai təşki-
latlarla iş şöbəsinin müdiri Rəhman
Məmmədov bildirmişdir ki, “Ki-
tabi-Dədə Qorqud” dastanlarının
öyrənilməsi, dünyada geniş tanı-
dılması və təbliği ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Belə ki, “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarına münasibət 1970-ci il-
lərə qədər birmənalı olmamışdır.
Keçmiş Sovetlər Birliyinə xas elmi
və siyasi mühitdə bu dastanların
təbliği və öyrənilməsinə qadağalar
qoyulmuşdur. Dastan xalqdan giz-
lədilir, xalqın yaddaşından silin-
məsinə cəhd lər göstərilirdi. Ulu
öndər Heydər Əliyevin 1969-cu
ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəli-
şindən sonra “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarının sistemli şəkildə tədqiqi
və təbliği istiqamətində mühüm
işlər görülmüşdür. 1975-ci ildə
ümummilli liderin tapşırığına əsasən
“Dədə Qorqud” bədii filmi çəkilmiş,
1997-ci il aprelin 20-də “Kitabi-
Dədə Qorqud”un 1300 illiyi haq-
qında” Fərman, 2000-ci ildə isə
“Bakıda Dədə Qorqud heykəlinin
ucaldılması və “Dədə Qorqud dün-
yası” tarixi-etnoqrafik kompleksinin
yaradılması” ilə bağlı Sərəncam
imzalanmış, dastanın Azərbaycan
xalqına və dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, eləcə də Dədə Qor-
qudun adının Azərbaycanda əbə-
diləşdirilməsi sahəsində mühüm
addımlar atılmışdır.  
    Vurğulanmışdır ki, ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən “Kita-

bi-Dədə Qorqud”la bağlı müəy-
yənləşdirilmiş dövlət siyasəti uğur-
la davam etdirilir. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Kitabi-Dədə Qor-
qud”un alman dilində ilk tərcüməsi
və nəşrinin 200 illiyinin qeyd edil-
məsi haqqında” 20 fevral 2015-ci
il tarixli Sərəncamı bunun bariz
nümunəsidir.
    “Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da “Kitabi-Dədə Qor-
qud”la əlaqədar mühüm işlər görül-
müş və görülməkdədir. 1999-cu ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Naxçıvan şəhərində
“Dədə Qorqud meydanı”nın salın-
ması haqqında” Sərəncamı ilə Nax-
çıvan şəhərində Dədə Qorqudun abi-
dəsi ucaldılmış və Dədə Qorqud
meydanı yaradılmışdır”, – deyən
Rəhman Məmmədov bildirmişdir
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Kitabi-Dədə
Qorqud”un alman dilində ilk tərcü-
məsi və nəşrinin 200 illiyinin Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında qeyd
edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın

təsdiq edilməsi haqqında” 25 iyul
2015-ci il tarixli Sərəncamı bu sahədə
aparılan işlərin davamıdır. Bu sə-
rəncam təkcə xalqımızın müdriklik
rəmzi olan bu böyük ozana deyil,
bütövlükdə, milli-mənəvi dəyərlərə,
ədəbi-mədəni irsə ehtiramın ifadəsi
kimi mühüm əhəmiyyətli dövlət sə-
nədidir. Sərəncam aid təşkilatlar,
alimlər, yaradıcı ziyalılar  qarşısında
dastanla bağlı daha fundamental
elmi tədqiqatların aparılması, dəyirmi
masa, açıq dərs, beynəlxalq elmi
konfransların keçirilməsi, ədəbi, təs-
viri sənət əsərlərinin, televiziya fil-
minin hazırlanması vəzifəsini qoy-
muşdur. Ümumilikdə, Ali Məclis
Sədrinin Sərəncamı muxtar respub-
lika ictimaiyyətinin və yaradıcı zi-
yalıların bu mövzuya marağını daha
da artırmışdır. 
    “Kitabi-Dədə Qorqud” dastan-
larında təsvir edilən bir sıra tarixi
hadisələrin məhz Naxçıvan ərazi-
sində baş verdiyini qeyd edən Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Aparatının Humanitar siya -
sət məsələləri və ictimai təşkilatlarla
iş şöbəsinin müdiri demişdir ki,

Naxçıvan ərazisində “Kitabi-Dədə
Qorqud”da ifadə olunan çoxsaylı
yer-yurd adlarının qeydə alınması
bu regionun qədim Oğuz yurdu ol-
duğunu təsdiqləyir. Bu isə Naxçı-
vanda “Kitabi-Dədə Qorqud” to-
ponimlərinin araşdırılması və tam
olaraq qeydə alınması, onlar haq-
qında geniş tarixi-coğrafi məlumat-
ların ictimaiyyətə təqdim edilməsi
məsələsini aktuallaşdırır. 
    Bildirilmişdir ki, bugünkü də-
yirmi masa da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
müvafiq Sərəncamına əsasən keçi-
rilir. Dəyirmi masada “Kitabi-Dədə
Qorqud”un Naxçıvanla bağlılığı,
onun ədəbiyyatımızda, gənclərin
tərbiyə olunmasında rolu mövzu-
larında müzakirələr aparılacaqdır. 
    “Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbay-
can xalqının mədəniyyət abidəsidir”
mövzusunda məruzə ilə çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri, sə-
nətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Natəvan Qədimova bildirmişdir ki,
hər bir хаlqın tаriхində еlə hаdisələr,
еlə dəyərlər оlur ki, üzərindən nə
qədər zaman keçsə də, mənаsı, qiy-
məti аzаlmır, hər yеni nəsil оnа öz
dövrünün rеаllıqlаrı bахımındаn
yеnidən nəzər sаlır, öz dövrünün
mеyаrlаrı mövqеyindən yеnidən
dəyər vеrir. Mədəniyyət, mənəviyyаt
tаriхimizdə belə dəyərlərdən biri,
bəlkə də, ilki “Kitаbi-Dədə Qоrqud”
еpоsudur ki, bu epos təkсə bədii
təfəkkürümüzün möhtəşəm аbidəsi
dеyil, həm də Аzərbаyсаn türklərinin
mifik, tаriхi, соğrаfi, еtnоqrаfik,
iсtimаi, əхlаqi görüşlərinin ən mö-
təbər qаynаğı, аnа dilimizin ən ulu
kitаbı, xalqımızın mədəniyyət abi-
dəsidir. İсtimаi düşünсəmizin, mə-

dəni ənənələrimizin, milli хаrаktе-
rimizin kökləri məhz “Kitаbi-Dədə
Qоrqud”а bаğlıdır. Bunа görə də
milli аzаdlıq və dövlət müstəqilliyi
qаzаnаrаq müasir dünyаdа öz yеrini
müəyyənləşdirən Аzərbаyсаn хаl-
qının dахili bir tələbаtlа yеnidən
“Kitаbi-Dədə Qоrqud”а qаyıtmаsı,
bu gün alman şərqşünas-alimi Frid-
rix fon Dits tərəfindən üzə çıxarı-
laraq dünyaya tanıdılmasının və
nəşr edilməsinin 200 illik yubilе-
yinin kеçirilməsi, yеnidən ruhunu
qоpuz səsinə, оzаn sözünə köklə-
məsi hər mənаdа təbii və qаnunа-
uyğundur. 
    Sonra AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Əbülfəz Quliyevin
“Ümummilli lider Heydər Əliyev
və Dədə Qorqud dünyası”, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Yazıçılar Bir-
liyinin sədri Asim Əliyevin “Kita-
bi-Dədə Qorqud” dastanının ədə-
biyyatımızda yeri” mövzularında
çıxışları olmuşdur. 
    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Tələbə Teatr Studiyasının “Kita-
bi- Dədə Qorqud” dastanlarından
hazır lanmış kompozisiyası dəyirmi
masa iştirakçılarının alqışları ilə
qarşılanmışdır.
    Daha sonra dəyirmi masada möv-
zu ətrafında müzakirələr aparılmış,
elmi faktlara söykənən fikirlər səs-
ləndirilmiş, “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanlarının qədim Naxçıvanla
bağlılığı xüsusi vurğulanmışdır. Də-
yirmi masa iştirakçıları “Kitabi-
Dədə Qorqud”la əlaqədar imzalanan
sərəncamlara görə ölkə başçısına
və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədrinə öz minnətdar -
lıqlarını ifadə etmişlər.   
    Sonda tədbir iştirakçıları mövzuya
həsr olunmuş sərgiyə baxmışlar.

- Rauf ƏLİYEV

“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində ilk tərcüməsi və
nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş dəyirmi masa

    Son illər muxtar respublikada digər
sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyətin
inkişafı istiqamətində də ardıcıl təd-
birlər həyata keçirilir. 
    Şəhər, qəsəbə və kəndlərdə müasir
mədəniyyət ocaqlarının, o cümlədən
uşaq musiqi məktəblərinin tikilib isti-
fadəyə verilməsi bunun ən parlaq nü-
munəsidir. Bu tədbirlər uşaq və yeni-
yetmələrin musiqi istedadının üzə çı-
xarılmasına və inkişaf etdirilməsinə
xidmət edir.
    Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir
ki, Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəz-
lərində və kənd yaşayış məntəqələri-

mizdə uşaqlara musiqi təhsili verən ün-
vanların sayı artmaqdadır. Növbəti belə
ünvan Sədərək rayonunda yaradılır.
Hazır da rayonun Sədərək kəndində Uşaq
musiqi məktəbi üçün yeni bina inşa
olunur. Tikinti işləri Sədərək Rayon
Təsərrüfathesablı Tikinti-Quraşdırma
İdarəsinin kollektivinə həvalə edilib.
    İnşaat işlərinə bu ilin aprel ayından
başlanılıb. İnşaatçılara yaradılan şərait
hesabına ötən müddət ərzində tikinti
işləri əsasən yekunlaşdırılıb. Binanın
çardağı qurulub, daxilində suvaq işləri,
fasad hissədə travertin üzlük daşlarla
üzləmə işləri başa çatdırılıb. Zirzəmi

ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət olan bi-
nanın həyətində abadlıq işlərinə başla-
nılıb. Ərazidə müasir işıqlandırma sis-
temləri quraşdırılacaq, yaşıllıqlar salı-
nacaq. İnşaatçılar binanın nəzərdə tu-
tulduğu vaxtda təhvil verilməsi üçün
səy və bacarıqlarını əsirgəmirlər. Mə-
dəniyyətimizin gələcək daşıyıcıları olan
uşaqlara hərtərəfli musiqi təhsili verilməsi
üçün hər cür şərait yaradılacaq binada
34 sinif otağı, orkestr zalı, musiqi nəzə-
riyyəsi və ədəbiyyatı kabinələri, kitab-
xana, iclas zalı və digər otaqlar müəllim
və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Sədərək kəndində Uşaq musiqi məktəbi üçün yeni bina inşa olunur

    Muxtar respublikamızda enerji təhlükəsizliyinin tam təmin
olunması istiqamətində həyata keçirilən iri layihələrdən biri
də bu il Babək rayonunun Xal-xal kəndi yaxınlığında tikintisinə
başlanılmış 20 meqavat gücündəki Günəş Elektrik Stansiyasıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Energetika Agentliyi
ilə Belçika Krallığının “Soltech” şirkətinin bağladığı müqavilə
əsasında həyata keçirilən bu iri layihə gələcəkdə Naxçıvanın
enerji təminatının tamamilə yerli ehtiyatlar hesabına ödənil-
məsində mühüm rol oynayacaqdır. Görülən işlərlə tanış olmaq
üçün tikintidə olarkən artıq layihə üzrə xeyli iş görüldüyünü,
Günəş panelləri üçün dayaqların hamısının quraşdırıldığını
və növbəti mərhələdəki işlərin aparıldığını müşahidə etdik.
Obyektdə bildirildi ki, hazırda ikinci struktur işlərinin 65
faizi görülmüş, Günəş panellərinin isə 30 faizi quraşdırılmışdır.
İstehsal ediləcək enerjinin şəbəkəyə ötürülməsi üçün lazım
olan yarımstansiyaların qurulması və kabel xətlərinin çəkil-
məsinə də artıq başlanılmışdır. Günəş Elektrik Stansiyasında
işlərin vaxtında başa çatdırılması üçün tikinti sahəsinə 30-dan
artıq müxtəliftəyinatlı texnika və 400 nəfərdən çox işçi cəlb
olunmuşdur. Mütəxəssislərin dediyinə görə, quraşdırma
işlərinin uğurla yerinə yetirilməsi bu mühüm obyektin də
vaxtında istifadəyə verilməsinə imkan verəcəkdir. 

- Əli CABBAROV

Günəş Elektrik Stansiyasında işlər 
sürətlə davam etdirilir
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    Muxtar respublikada nəqliyyat xidmətinin təşkili
və səmərəliliyin artırılması diqqət mərkəzində saxlanılır.
2015-ci ilin sentyabr ayı ərzində əhaliyə göstərilən av-
tonəqliyyat xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi isti-
qamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. 
    Belə ki, “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan şəhərinin
sosial-iqtisadi inkşafı üzrə Proqram”a əsasən, şəhərdaxili
nəqliyyatda işləyən avtobusların beynəlxalq standartlara
cavab verən müasir avtobuslarla əvəz olunması işləri
davam etdirilmişdir. Ötən ay 7 yeni avtobus gətirilərək
Naxçıvan şəhərdaxili nəqliyyatında istifadəyə verilmişdir.
Hesabat dövründə təhlükəsiz və rahat idarəetmənin
təşkili məqsədilə avtobuslara gündəlik texniki baxış ke-
çirilmiş, nasaz hissələri təmir olunmuşdur. Nəticədə,
muxtar respublikada sərnişindaşıma xidmətinin səviyyəsi
daha da yüksəldilmiş, fəaliyyətdə olan 138 marşrut xət-

tində 303 avtobusla şəhər, rayon mərkəzləri və
kəndlərin hər biri marşrutla təmin edilmiş, 487
taksi vasitəsilə əhalinin bu nəqliyyat növünə olan
tələbatı tamamilə ödənilmişdir. 

İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə
Naxçıvan-Bakı və Bakı-Naxçıvan istiqamətlərində
hərəkət edən marşrut üzrə xidmətin nümunəvi təşkili
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bu dövr ərzində
Naxçıvan-Bakı istiqamətində 125 reys həyata keçi-
rilmiş, 5 min 533 sərnişin daşınmışdır. Əks istiqamət
üzrə isə xidmətdən 5 min 426 nəfər istifadə etmişdir.

Sərnişindaşıma ilə məşğul olan nəqliyyat vasitə-
lərinin nəzarətdə saxlanması xidmətin keyfiyyətinin
yüksəldilməsini şərtləndirən mühüm amillərdəndir.

Ötən ay ərzində nazirlik tərəfindən marşrut avtobuslarının
təmizliyinə, sürücülərin geyim formasına və hərəkət qra-
fikinə nəzarət edilmiş, xüsusilə axşam saatlarında şəhər-
daxili marşrutların işinin daha səmərəli qurulması, avto-
busların marşrut qrafikinə uyğun hərəkəti diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Bundan başqa, ay ərzində 12 fiziki və
hüquqi şəxs lisenziyaya cəlb edilmiş, 13 avtonəqliyyat
vasitəsinə lisenziya kartları verilmişdir. Qanunsuz sahibkar -
lıqla məşğul olan avtonəqliyyat vasitələri də aşkarlanaraq
aid təşkilatlarla birlikdə onların sürücüləri barəsində mü-
vafiq tədbirlər görülmüş, yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul
olan fiziki və hüquqi şəxslərin avtonəqliyyat vasitələrinə
baxış keçirilmiş, 209 nəqliyyat vasitəsinə “İcazə blankı”
verilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti

Nəqliyyat xidmətinin səviyyəsi yüksəldilir

    1969-1982-ci illərdə Azərbaycan
xalqının böyük oğlu Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sa-
hələrdə olduğu kimi, yanğın təh-
lükəsizliyi orqanlarında da prob-
lemlər öz həllini tapmışdır. “Bir
hadisənin qarşısını almaq, o hadisə
baş verəndən sonra onun nəticə-
lərini aradan götürməkdən daha
asandır”, – deyən ümummilli
liderimiz ikinci dəfə ali hakimiyyətə
qayıdışından sonra isə yanğın təh-
lükəsizliyi sisteminin davamlı in-
kişafını təmin edən ardıcıl tədbirlər
görülmüşdür. Yanğından mühafizə
xidmətinin maddi-texniki və nor-
mativ-hüquqi bazasının təkmilləş-
dirilməsi, kadr ehtiyatının yaradıl-
ması, şəxsi heyətin döyüş və peşə
hazırlığının artırılması kimi vacib
məsələlər öz həllini tapmışdır. 1997-ci
ildə “Yanğın təhlükəsizliyi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun qəbul olunması yanğın
təhlükəsizliyi və dövlət yanğın nə-
zarəti sisteminin təşkilinin hüquqi
əsaslarını və prinsiplərini müəyyən
etmişdir. Sonrakı illərdə həyata ke-
çirilən ardıcıl və məqsədyönlü təd-
birlər nəticəsində yanğından mü-
hafizə sistemi daha da təkmilləş-
dirilmiş, şəxsi heyətin sosial-məişət
şəraiti yüksəlmiş, təminat və təc-
hizat məsələləri öz uğurlu həllini
tapmışdır.
    Muxtar respublikada ilk yanğın
komandası 1927-ci il iyunun 15-
də yaradılmışdır. Səkkiz nəfərdən
ibarət yanğın komandasının şəxsi
heyətinin sayı sonrakı illərdə artı-
rılaraq 14 nəfərə çatdırılmış və
yanğın maşınları ilə təchiz edil-
mişdir. Naxçıvan şəhərində yara-
dılmış peşəkar yanğın hissəsi 1981-
ci ildə hərbiləşdirilmiş yanğın his-
səsinə çevrilmiş, rayonlarda peşəkar
yanğın hissələri fəaliyyət göstər-
məyə başlamışdır. Müstəqillik il-
lərindən başlayaraq Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında da yanğından
etibarlı mühafizə sistemi forma-
laşdırılmış, yanğınların qarşısının
alınması və nəticələrinin aradan
qaldırılması işi diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır.
    Ölkəmizin iqtisadi inkişafına
dayaq olan, əhalinin əmlakını qo-
ruyan yanğın təhlükəsizliyi orqan-
ları bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında diqqət və qayğı ilə
əhatə olunmuş, maddi-texniki ba-
zanın gücləndirilməsi, şəxsi heyətin

maddi rifahının yüksəldilməsi və
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdı-
rılması istiqamətində müvafiq qə-
rarlar qəbul edilmişdir. Belə ki,
2002-ci ildə Sədərək rayonunda
yeni ştat vahidləri verilməklə hər-
biləşdirilmiş yanğın hissəsi yara-
dılmış və onun fəaliyyətinin təmin
edilməsi üçün inzibati bina və tex-
niki qaraj tikilmiş, 2003-cü ildə
isə Ordubad və Şahbuz rayonlarında
peşəkar yanğın hissələri hərbiləş-
dirilmiş yanğın hissələrinə çevril-
mişdir. 2004-cü ildə Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi Şöbəsinə idarə sta-
tusu verilmiş, onun yerli qurumları
xidmətdən şöbəyə çevrilmiş, Kən-
gərli rayonunda yeni ştat vahidləri
verilməklə hərbiləşdirilmiş yanğın
hissəsi yaradılmışdır.
    2006-cı ildə Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi İdarəsi və onun yerli
qurumlarının Naxçıvan Muxtar
Respublikası Fövqəladə Hallar Na-
zirliyinin tabeliyinə verilməsi ilə
yanğın təhlükəsizliyi orqanlarının
fəaliyyətində yeni mərhələnin baş-
lanğıcı qoyulmuşdur. Həmin dövr-
dən başlayaraq Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi İdarəsi və Naxçıvan Şə-
hər Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
Şöbəsinin inzibati binaları əsaslı
təmir edilmiş, Kəngərli, Şahbuz,
Ordubad, Şərur, Babək və Sədərək
Rayon Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
şöbələri üçün yeni inzibati binalar
və texniki qarajlar tikilərək istifa-
dəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhəri,
Şərur, Babək və Sədərək Rayon
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi şö-
bələrinin yanğınsöndürmə avtomo-
billəri müasirtipli radiostansiyalarla
təmin olunmuş, nazirlik və onun

struktur qurumları ilə etibarlı rabitə
əlaqəsi yaradılmışdır.
    Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
İdarəsi və onun yerli qurumlarının
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi və müasirləşdirilməsi

üçün də lazımi tədbirlər görülür.
Ötən dövrdə bu məqsədlə kifayət
qədər texnika, texniki vasitə, cihaz
və avadanlıqlar, eləcə də xüsusi
geyimlər alınmışdır. Son 10 ildə
25 ən müasir yanğınsöndürmə av-
tomobili, 5 əməliyyat minik avto-
mobili, müxtəlif diametrli yanğın
şlanqları, 17 dəst kompüter, xidməti
və gündəlik geyim formaları və
əşya-əmlaklar alınaraq əməkdaş-
ların istifadəsinə verilmişdir. Güclü
maddi-texniki baza işin nümunəvi
təşkilinə şərait yaratmış, muxtar
respublikada baş verən yanğın ha-
disələri zamanı insanlara və qonşu
tikililərə ziyan dəyməsinin qarşısı
alınmışdır.
    Göstərilən dövlət qayğısına əmə-
li işi ilə cavab verən yanğınsöndü-
rənlər muxtar respublikada yan-
ğından mühafizə tədbirlərinin güc-
ləndirilməsini diqqət mərkəzində
saxlayırlar. Bu məqsədlə maarif-
ləndirmə işinə də xüsusi diqqət ye-
tirilir. Əməkdaşlar mənzillərdə yox-
lamalar keçirir, əhali arasında yan-
ğın təhlükəsizliyi barədə söhbətlər

aparırlar. 2015-ci ilin 9 ayı ərzində
yanğın təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsi, yanğına qarşı vəziyyətin yax-
şılaşdırılması məqsədilə 2140 ob-
yektdə əsaslı və 2205 obyektdə
nəzəri yoxlamalar, 77 min 881

şəxsi yaşayış evində, 327 dövlət
yaşayış binasında yanğın-texniki
müayinələr aparılmış, 19 min 498
vətəndaşa yaddaş kitabçası təqdim
edilmiş, insanlar yanğına qarşı tə-
limatlandırılmışdır. İnsanların küt-
ləvi toplaşdığı mədəni-maarif müəs-
sisələrində, təhlükə potensiallı və
yanğın-partlayış təhlükəli obyekt-
lərdə yanğın-texniki müayinələr
aparılmış, işçilərin yanğına qarşı
maarifləndirilməsi diqqət mərkə-
zində saxlanılmışdır. Bu dövrdə
mənzillərdə və fərdi yaşayış evlə-
rində elektrik enerjisindən istifadə

zamanı yanğın təhlükəsi yarada bi-
ləcək halların qarşısının alınması
məqsədilə reydlər keçirilmiş, 372
halda yanğın təhlükəsi törədən elek-
trik xəttinin, 317 halda qeyri-stan-
dart qaz xəttinin və plitələrinin is-
tismarı dayandırılmışdır. Həmçinin
əkin sahələrində məhsul yığımında
iştirak edən 145 kombayn texniki
baxışdan keçirilmiş və odsöndürmə
vasitələri ilə tam təmin edildikdən
sonra sahələrə buraxılmışdır. Biçin
dövründə taxıl zəmilərində əmək-

daşlar tərəfindən patrul xidməti
təşkil edilmiş, baş verə biləcək
yanğın hadisələrinə çevik reaksi-
yanın verilməsi üçün yanğın avto-
mobillərinin növbətçiliyi təşkil edil-
mişdir. Aparılan profilaktik işlərin
sayəsində taxıl zəmilərində yanğın
hadisələri qeydə alınmamışdır.
    Ötən müddət ərzində yanğın təh-
lükəsizliyi orqanlarında xidmətin
təşkili, döyüş və peşə hazırlığı üzrə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi,
texniki təchizat və təminatın müasir
standartlara uyğunlaşdırılması isti-
qamətində tədbirlərin həyata keçi-
rilməsi də diqqət mərkəzində sax-
lanılmışdır. Yanğın təhlükəsizliyi
orqanlarının ixtisaslı kadrlarla kom-
plektləşdirilməsi, gənc kadrların
hazır lanması məqsədilə, ümumilik-
də, 107 nəfər Azərbaycan Respub-
likası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Akademiyasına, Ukrayna və Belarus
respublikalarının akademiyalarına,
həmçinin Bakı Yanğın Texniki Kol-
lecinə təhsil almağa göndərilmişdir.
Onlardan 88 nəfəri təhsillərini başa
vuraraq bu gün Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi İdarəsi və onun yerli qu-
rumlarında xidmətlərini layiqincə
davam etdirirlər.
    Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
İdarəsi və onun yerli qurumlarının
fəaliyyətinin normal təşkili daim
diqqət mərkəzində saxlanılır, yan-
ğınsöndürənlərin əməyi qiymət-
ləndirilir. Son illər yanğın təhlü-
kəsizliyi orqanlarının əməkdaşla-
rından 2-si “Dövlət qulluğunda
fərqləndiyinə görə” medalı, 21-i

isə “Rəşadətli əməyə görə” nişanı
ilə təltif edilmişdir.
    Muxtar respublika yanğınsön-
dürənləri bundan sonra da öz fəa-
liyyətlərini müasir dövrün tələbləri
səviyyəsində quracaq, əhalinin və
ərazilərin fövqəladə hallardan qo-
runması, yanğın təhlükəsizliyinin
etibarlı təmin olunması üçün səy-
lərini əsirgəməyəcəklər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Yanğından mühafizə tədbirləri diqqət mərkəzində saxlanılır

    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi tərəfindən təbii qaz təchi-
zatının etibarlılığının və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görülür. 

    İstehlakçıların fasiləsiz və təhlükəsiz təbii qazla təmin edilməsi
məqsədilə birliyin müvafiq tədbirlər planına əsasən, sentyabr
ayı ərzində də qarşıda duran vəzifələr uğurla yerinə yetirilmişdir.
Ötən dövrdə ərazilər üzrə bütün sistem texniki baxışdan keçirilmiş,
yararsız vəziyyətdə olan qaz sayğacları istismardan çıxarılaraq
yenisi ilə əvəz olunmuş, Naxçıvan şəhərində 2912 smartkarttipli
qaz sayğacı quraşdırılmışdır. Xətlərdə təzyiqin normada saxla-
nılması üzrə gündüz və gecə rejimləri müəyyənləşdirilmiş, sutka
ərzində rejim və sərflərin qeydiyyatı aparılmışdır.
    Sentyabr ayı ərzində yeni tikilmiş 112 evə qaz xətləri çəkil-
mişdir. Birliyə tabe şəhər, rayon Qaz İstismarı idarələrinin qəza
dispetçer xidmətlərinə təbii qaz istehlakçılarından 1447 çağırış
daxil olmuş, qaz təsərrüfatı şəbəkəsində 2021 halda sızma aş-
karlanmış və aradan qaldırılmışdır. Həmçinin yeraltı qaz xətlərində
korroziyaya uğrayan hissələrin yeni borularla əvəz olunması
işləri də davam etdirilmişdir. Ümumilikdə, fərdi və ümumi
yaşayış evlərinin qazlaşdırılması, korroziyaya uğramış boruların
dəyişdirilməsi, yol-tikinti işlərinin aparılması və digər abadlaşdırma
işləri ilə əlaqədar olaraq 17 min 543 paqonometr uzunluğunda
boru xətti çəkilmişdir.
    Ötən ay təbii qazdan səmərəli istifadə qaydalarının izah olun-
ması, təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl edilməsi və israfçılıq
hallarına yol verilməməsi məqsədilə əhali arasında maarifləndirici
söhbətlər də aparılmışdır. 

“Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyinin
mətbuat xidməti

“Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi işini
günün tələblərinə uyğun qurur

    2002-ci il oktyabr ayının 5-də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
oktyabr ayının 10-nun “Yanğınsöndürənlərin peşə bayramı günü”
kimi qeyd olunması haqqında Sərəncam imzalamışdır. Həmin
tarixdən etibarən yanğınsöndürənlər hər il oktyabrın 10-da peşə
bayramlarını qeyd edirlər.

10 oktyabr yanğınsöndürənlərin peşə bayramıdır
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    Nadir geoloji quruluş, qədim

dini memarlıq abidələri Naxçıvan

Muxtar Respublikasında həyat və

mədəniyyətin başlanğıcı haqqında

məlumat verir. Azərbaycanın qərb

regionu olan Naxçıvanda təbii gö-

zəlliklər və dərin kökləri olan və-

tənpərvərlik mövcuddur. 

    Sədərək kəndinin şimalında qa-
yalığın içərisində Əjdahan mağarası
arxeoloji abidəsi aşkarlanmışdır.

Mağaranın uzunluğu 12, eni 3-3,5,
hündürlüyü isə 2-2,5 metrdir. Ma-
ğaranın üzərinə top mərmisi düş-
düyündən onun tavanının bir qismi
dağılaraq giriş hissəni tutmuşdur.
Tavanı isə ocaq yanmasından qa-
ralmışdır. Mağaranın ön tərəfi kiçik
meydan şəklindədir. Tədqiqatlar za-
manı mağaranın girişindən erkən
orta əsrlərə aid keramika məmulat-
ları aşkar olunmuşdur. Araşdırmalar
Əjdahan qalasından müəyyən müd-
dət yaşayış məskəni kimi istifadə
edildiyini və Naxçıvanın bu hissə-
sində qədim mədəniyyət izlərinin
olduğunu təsdiq edir. Bu yaşayış
yerini III-VI əsrlərə aid etmək olar. 
    Şahbuz rayonunun Qonaqgörməz
yaylağının yaxınlığında təbiət abi-
dəsi sayılan və təbii qaya parçala-
rından ibarət olan insan fiqurunu
xatırladan Gəlin qayası abidəsi var-
dır. Xalq arasında olan rəvayətə

görə, bu abidə özünü düşmənlərdən
qorumağa çalışan namuslu bir qa-
dının daşlaşmış heykəlidir. Abidə
Azərbaycan xalqının daşa dönmə
ilə bağlı inanclarını əks etdirir. Əf-
sanənin yaranma tarixini eramızdan
əvvəl III-II minilliyə aid etmək olar. 
    Şərur rayonunun Havuş kəndində

təbii abidə olan Tamaşalı yaşayış
məskəni vardır. Bu gözoxşayan təbii
abidə səmaya doğru istiqamətlənən
sıldırımlı qayalardan ibarətdir. Yerli
əhalinin fikrincə, bu abidə barədə
müxtəlif rəvayətlər vardır. Lakin
abidə Ermənistanla sərhəddə olduğu
üçün alimlər tərəfindən bu ərazidə

müvafiq tədqiqatlar aparılmayıb.
VII-VIII əsrlərə aid olan abidənin
yaxınlığında qədim və orta əsrlərə
aid yaşayış yerləri və qəbiristanlıq
vardır. 
    Ordubad rayonunun Unus və
Pəzməri kəndlərinin arasında da
təbiət abidəsi olan Gəlin qayası
vardır. Dağın ən yüksək zirvəsində
yerləşən abidə insan fiquruna ox-
şayır. Tarixən dağları, qayaları əf-
sanələşdirən Azərbaycan xalqı bu
abidəni də müqəddəsləşdirmişdir. 
    Bu gün Naxçıvanda formalaşan
bəşəriyyət tarixi beynəlxalq eks-
pertlərin diqqətinə layiqdir və onlar
öz tədqiqatları ilə Naxçıvan, eləcə
də Xəzər regionunun qədim və orta
əsr tarixinə işıq salmağa davam edə
bilərlər.

Peter TAsE
07.10.2015

Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
“Foreign Policy News” və 

“Eurasia Review” qəzetləri

Naxçıvan abidələri 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
sentyabr ayında öz fəaliyyətini iş
planına uyğun qurmuşdur. Bu
dövrdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin fərman
və sərəncamlarından, qəbul edilmiş
dövlət proqramlarından irəli gələn
vəzifələrin icrası vaxtlı-vaxtında
həyata keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Xalq ya-
radıcılığı günlərinin keçirilməsi
haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli
Sərəncamına uyğun olaraq muxtar
respublikada xalq yaradıcılığının
yaşadılması, milli dəyərlərin qo-
runması, təbliği və gələcək nəsillərə
çatdırılması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür. Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi tərəfindən sərən-
camın icrası daim nəzarətdə sax-
lanılır, muxtar respublikanın ra-
yonlarında “Xalq yaradıcılığı gün-
ləri” keçirilir. Sentyabr ayında
Kəngərli rayonunun Qarabağlar,
Şərur rayonunun Axura,  Babək
rayonunun Aşağı Buzqov və Şah-
buz rayonunun Aşağı Qışlaq kənd -
lərində “Xalq yaradıcılığı günləri”
keçirilmiş, hər bölgənin özünə-
məxsus xalq yaradıcılığı nümunə-
ləri, milli dəyərlər sistemi nümayiş
olunmuşdur.  
    Yeni tədris ilinin başlanması
mədəniyyət və turizm şöbələrinin,
eləcə də uşaq musiqi, incəsənət və
bədii sənətkarlıq məktəblərinin kol-
lektivləri qarşısında mühüm vəzi-
fələr qoyur. 2015-2016-cı tədris
ilində uşaq musiqi, incəsənət və
bədii sənətkarlıq məktəblərinə şa-
gird qəbulu ilə bağlı sentyabrın 1-
dən 10-dək müvafiq ixtisaslar üzrə
imtahanlar keçirilmişdir. Bundan
başqa, mədəniyyət və turizm şö-
bələrinin müdirlərinin və muxtar
respublikanın uşaq musiqi, incə-
sənət və bədii sənətkarlıq məktəb-
lərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə ke-
çirilən müşavirədə yeni tədris ilinə
hazırlıqla bağlı tapşırıqlar verilmiş,
musiqi məktəblərində tədrisin sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi, müəl-
limlərin dərslərə məsuliyyətinin
artırılması məqsədilə vahid tədris
proqramları hazırlanmışdır.
    Ötən ay əlamətdar günlərin qeyd
olunması da diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Sentyabrın 18-də
Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş
tədbir keçirilmiş, muxtar respubli-
kanın uşaq musiqi, incəsənət və
bədii sənətkarlıq məktəblərinin
kənd mərkəzlərində və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ədliyyə Na-
zirliyinin Penitensiar Xidmətinin
Qarışıq Tipli Cəzaçəkmə Müəssi-
səsində, Mədəniyyət və Turizm şö-
bələrinin isə rayon mərkəzlərində
konsertləri təşkil edilmişdir. 
    Muxtar respublikada mədəniy-
yət və incəsənət xadimlərinin yu-
bileylərinin qeyd olunması ənənə

halını almışdır. Milli musiqi mə-
dəniyyətimizin inkişafında böyük
xidmətlər göstərən bəstəkarların,
musiqişünasların, ifaçıların xati-
rəsinə hər zaman yüksək qiymət
verilir. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin “Vasif
Adıgözəlovun 80 illik yubileyinin
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər

Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında
2015-ci il 18 fevral tarixli Sərən-
camına əsasən görkəmli bəstəkarın
yubileyi muxtar respublikada geniş
qeyd olunur. Ötən ay Cəlil Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Döv-
lət Musiqili Dram Teatrında muxtar
respublikanın mədəniyyət müəs-
sisələri kollektivlərinin, həmçinin
ali və orta ixtisas təhsili müəssi-
sələrində müvafiq ixtisaslar üzrə
təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə
Vasif Adıgözəlovun 80 illik yubi-
leyinə həsr olunmuş tədbir keçi-
rilmiş, bəstəkarın yaradıcılıq yo-
luna nəzər salınmış, Naxçıvan
Dövlət Filarmoniyasının musiqi
kollektivlərinin ifasında yubilyarın
əsərlərindən ibarət nömrələr səs-
ləndirilmişdir. Eyni zamanda Azər-
baycan ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndəsi Əziz Şərifin 120 illik
yubileyi ilə bağlı Şərur və Culfa
rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərində və onların filialla-
rında oxucu konfransları təşkil
edilmişdir.
    Hər bir sahə üzrə işin səmərəli
təşkili, ilk növbədə, ixtisaslı kadr
hazırlığından asılıdır. Muxtar res-
publikanın mədəniyyət və turizm
müəssisələrinin də peşəkar kadrlara
olan tələbatının ödənilməsi bu gün
qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2015-ci il 27 iyul
tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrində ixtisasların müvafiq
təşkilatlara hamiliyə verilməsi haq-
qında” Sərəncamı bu baxımdan
mühüm əhəmiyyətə malik olan

dövlət sənədidir. Sərəncamın icrası
ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi tərəfindən tədbirlər planı
hazırlanmış, ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrində keçiləcək
açıq dərslərin, kitab müzakirələrinin,
Azərbaycan mədəniyyətinin və tu-
rizminin təbliğinə dair oxunacaq
mühazirələrin qrafikləri təsdiq edil-

mişdir. Nazirliyin Turizm şöbəsinin
əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində və “Naxçıvan” Uni-
versitetində Turizm və otelçilik ix-
tisası üzrə təhsil alan tələbələrlə
görüşlər keçirmişlər. Həmçinin ötən
ay muxtar respublikanın uşaq mu-
siqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəblərində ixtisaslı kadrlarla iş
aparılması, onların təcrübələrinin
artırılması, tədris prosesində yeni
metod və üsullardan istifadənin və
qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi
məqsədilə müvafiq tədbirlər gö-
rülmüş, ustad dərslərin təşkilinə
diqqət artırılmışdır. Ümumilikdə,
ötən ay nazirlik tərəfindən 59 nəfər
işə qəbul olunmuşdur ki, onlardan
da 40-ı muxtar respublikanın uşaq
musiqi, incəsənət və bədii sənət-
karlıq məktəblərinə müəllim vəzi-
fəsinə götürülmüşdür. Müəllimlər-
dən 25-i muxtar respublikanın rayon
və kəndlərindəki musiqi məktəb-
lərində dərs deyəcəklər. 
    Muzeylər tariximizin, maddi-
mədəni irsimizin saxlanc yeridir.
İnsanların muzeylərə cəlbi, onlara
qədim tariximiz, mədəniyyətimiz,
milli dəyərlərimiz, ədəbiyyatımız,
görkəmli şəxsiyyətlərimiz haqqında
dolğun məlumat verilməsi qarşıda
duran başlıca vəzifələrdəndir. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 de-
kabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin
daha da gücləndirilməsi haqqında”
Sərəncamına uyğun olaraq, sen -
tyabr ayında muxtar respublikanın
dövlət orqanları işçilərinin mu-
zeylərə kollektiv gedişi təmin edil-

miş, ümumilikdə, 40-dan artıq kol-
lektiv muzeylərdə olmuşdur. Bu
dövrdə muzey əməkdaşlarının pe-
şəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
də diqqət mərkəzində saxlanılmış,
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində
muzey bələdçilərinin seminar-eks-
kursiyası keçirilmiş, Naxçıvan
Dövlət Xalça Muzeyinin, “Xan
Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq,

Möminə Xatın və Açıq Səma Al-
tında Muzey Kompleksinin, Şərur
və Culfa Rayon Tarix-Diyarşünas-
lıq muzeylərinin bələdçiləri Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun təşkil etdiyi xarici dil
kurslarına cəlb edilmişdir. Həm-
çinin Heydər Əliyev Muzeyində
Naxçıvan Tibb Kollecinin tələbələri
üçün “Müstəqil Azərbaycan dövləti
Heydər Əliyevin şah əsəridir” möv-
zusunda və Naxçıvan Dövlət Tarix
Muzeyində Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin Tarix-filologiya fakül-
təsinin tələbələri üçün açıq dərslər
keçilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
gənclərin vətənpərvərlik tərbiyə-
sinin təşkili istiqamətində də mü-
vafiq tədbirlər həyata keçirir. Sen -
tyabr ayında Naxçıvan Qarnizo-
nunun Zabitlər Evində Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyin kur-
santları üçün “Azərbaycan mədə-
niyyətinin inkişaf tarixi” mövzu-
sunda seminar, o cümlədən kur-
santların iştirakı ilə  Heydər Əliyev
Muzeyində “Heydər Əliyev və
Azərbaycan ordusu” və Ədəbiyyat
Muzeyində “Bəxtiyar Vahabzadə
yaradıcılığında vətənpərvərlik”
mövzularında açıq dərslər keçil-
mişdir. Bu tədbirlər çərçivəsində
Naxçıvan Muxtar Respublika Ki-
tabxanasında “Qədim Azərbaycan
diyarı” və Naxçıvan Muxtar Res-
publika Uşaq Kitabxanasında “Və-
tən mənə oğul desə” başlıqlı sər-
gilər təşkil edilmiş, oxucu kon-

fransları keçirilmişdir.
    “Kitabi-Dədə Qorqud”un alman
dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin
200 illiyi ilə əlaqədar Naxçıvan
Muxtar Respublika Kitabxanasında,
Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq
Kitabxanasında, rayon mərkəzləş-
dirilmiş kitabxana sistemlərində
sərgilər təşkil edilmiş, Naxçıvan
şəhər, Culfa, Sədərək və Şərur Ra-

yon Mədəniyyət və Turizm şöbə-
lərinin təşkilatçılığı ilə dəyirmi
masalar keçirilmişdir. Naxçıvan
Muxtar Respublika Kitabxanasında
“Kitabi-Dədə Qorqud – xalqın ya-
ratdığı və yaşatdığı tarix” mövzu-
sunda keçirilən konfrans maraqla
qarşılanmışdır. 
    İstər qədim tarixi abidələri, zən-
gin mədəni irsi və təbiəti, istərsə
də müasir sosial-iqtisadi inkişaf
Naxçıvanda turizmin inkişafı üçün
geniş imkanlar açır. Muxtar res-
publikaya gələn turistlərin sayı il-
bəil artır. Bütün bunlar da turizm
sahəsində həyata keçirilən tədbir-
lərin davamlı olmasını zəruri edir.
Sen tyabr ayında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyi bu sahədə işlərin
hərtərəfli təşkilinə diqqət yetirmiş,
muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən turizm firmalarının, meh-
manxana və mehmanxanatipli ob-
yektlərin lisenziya şərtlərinə riayət
edilməsinə nəzarət olunmuşdur.
Turizm İnformasiya Mərkəzinin
saytının yenidən işlənməsinə baş-
lanılmış, Naxçıvanın turizm po-
tensialının təbliği məqsədilə reklam
informasiya materiallarının hazır-
lanması işi yekunlaşdırılmışdır.
Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə
birgə “Naxçıvan mətbəxi” verili-
şinin sentyabr ayı üçün növbəti
sayı hazırlanaraq efirə verilmiş,
Naxçıvan Muxtar Respublikası İq-
tisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
keçirdiyi iaşə obyektlərinin işçiləri
üçün üçgünlük kursda “Azərbaycan
kulinariyası” mövzusunda müha-
zirə oxunmuş və film nümayiş et-
dirilmişdir. Sentyabrın 23-də isə
Ümumdünya Turizm Günü ilə bağlı
tarix-diyarşünaslıq muzeylərində
silsilə tədbirlər keçirilmiş, muzey-
lərə ekskursiyalar təşkil edilmiş,
sərgilər açılmış, folklor qruplarının
konserti təşkil olunmuşdur. Bu
dövrdə payız-qış mövsümünə hazır -
lıq da diqqət mərkəzində saxlanıl-
mış, bununla bağlı nazirlikdə mü-
şavirə keçirilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

kollektivi bundan sonra da qarşıya

qoyulan vəzifələrin icrasını diqqət

mərkəzində saxlayacaqdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikanın mədəniyyət müəssisələrində 
qarşıya qoyulan vəzifələr yerinə yetirilir
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    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Daxili İşlər Nazirliyinin
əməkdaşları arasında keçirilən
estafet yarışına yekun vurulub.
Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda təşkil edilən yarışda
nazirliyin 14 komandası çıxış
edib. Hər komandanın heyətində
4 atletin mübarizə apardığı ya-
rışda idmançılar, ümumilikdə,
4000 metr məsafəni qət etməli
olublar. Finiş xəttinə hamıdan
tez çatan Daxili Qoşunların Nax-
çıvan Əlahiddə Əməliyyat Bri-
qadasının komandası birinci yerə
layiq görülüb. Daxili İşlər Na-
zirliyinin xüsusi təyinatlı əmə-
liyyat taqımının komandası ikin-
ci, Babək Rayon Polis Şöbəsinin
komandası isə üçüncü olublar.
    Sonda qaliblərə diplomlar təq-
dim olunub.

Estafet yarışı keçirilib

    Havalar sərinləyir, ağaclar yarpaqlarını

yavaş-yavaş tökməyə başlayır, hər gün yam-

yaşıl gördüyümüz bağ-bağçalar artıq yerini

saralmış otlara, qurumuş çiçəklərə verir. Bir

sözlə, qızıl payız gəlişini hiss etdirir. Bu

fəsildə insan orqanizmində bir sıra dəyişikliklər

baş verir. Xüsusilə uşaqlarda xroniki xəstəliklər

özünü daha qabarıq göstərir.

     Bəs övladlarımızı fəsil dəyişikliyi ilə gələn
xəstəliklərdən necə qorumalıyıq? Bu haqda
ətraflı məlumat əldə etmək üçün Babək rayo-
nundakı Nehrəm Kənd Sahə Xəstəxanasının
baş həkimi Hüseyn Niftəliyevlə həmsöhbət
olduq.
     “Payız fəslində havanın dəyişkən olması
insanlarda temperatura uyğunlaşmanı çətin-
ləşdirdiyi üçün bir sıra xəstəliklər meydana
gəlir. Bu xəstəliklərin ən çox yayılanı qripdir.
Eyni zamanda yay mövsümünün quraqlıq
keçməsi mədə-bağırsaq, bronxit, bronxial-
astma kimi xəstəliklərin kəskinləşməsinə zə-
min yaradır”, – deyən Hüseyn həkim bildirdi
ki, uşaqlarda immunitet zəifləməsi, ilk növ-
bədə, onların mövsümlə bağlı yayılan viruslara
tez yoluxmasına səbəb olur. Ona görə də va-
lideynlər uşaqlarda immun sistemini güc-
ləndirən qidalara üstünlük verməlidirlər. Təc-
rübə göstərir ki, immuniteti güclü olan uşaqlar
qışda az xəstələnir, hətta müxtəlif qrip vi-
ruslarının yayıldığı məkanda belə, orqanizmləri
həmin virusu yaxın buraxmır. İmmunitetin
zəifləməsi uşaqların təkcə hava ilə yayılan
viruslara yoluxmasına yox, onlarda boydan
geriqalma hallarına, iştah zəifliyi, qanazlığı
və sair xəstə liklərə də səbəb olur.
    “Südverən analar yoluxucu xəstəliklərdən
uzaq dayanmalıdırlar”, – deyən pediatr bu
cür xəstəliklərə yoluxan anaların körpələrinə
süd verən zaman qoruyucu maskalar taxmasını
körpənin təhlükəsizliyi üçün daha məqsədə-

uyğun sayır.
    Havanın temperaturunun aşağı düşməsi
nəticəsində tez-tez qrip və digər respirator
xəstəliklərə məruz qalan uşaqlara həkim tə-
rəfindən immun sistemini gücləndirən dərman
preparatları təyin edilsə də, pediatrlar uşaqların
vitamini həb şəklində qəbul etməsini, uşağın
immunitetinin dərman vasitələri ilə güclən-
dirilməsini məsləhət görmürlər. 
     Hüseyn həkim onu da diqqətə çatdırdı ki,
uşaqlarda immun sisteminin təbii vasitələrlə
gücləndirilməsinə nail olmaq lazımdır. Bəzi
vitaminlərin çatışmazlığı azyaşlılarda immun
sisteminin aşağı düşməsinə, hətta müəyyən
xəstəliklərə gətirib çıxarır. Orqanizmdə immun
sistemini qüvvətləndirən vitaminlərdən birincisi
C vitaminidir. C vitamini soyuqdəymə ilə əla-
qədar olan xəstəliklərə qarşı mübarizədə orqa-
nizmə xeyli kömək edir. Bu vitaminin qəbul
edilməsi orqanizmin sağalmasına kömək edir,
respirator xəstəliyin daha ağır formalara keç-
məsinin qarşısını alır. C vitamini ilə zəngin
əsas qidalar sitrus meyvələri, həmərsin, kələm,
pomidor, qırmızı istiotdur. Bununla yanaşı,
qan azlığı da uşaqlarda immun sisteminin zəif-
ləməsinə gətirib çıxarır. Uşaqda qanazlığı ya-
randıqda onun qidasında süd, yumurta, mal
əti, qaraciyərə daha çox yer ayırmaq lazımdır.
Bütün bunlara əməl etsək, onda qış mövsümündə
bu cür yoluxmalar minimuma endirilmiş olar.
     “Bəzən valideynlər müəyyən səbəblərdən
uşaqlarının xəstəliyinə ev şəraitində müalicə
axtarırlar”, – deyən müsahibim bildirdi ki, bu
cür məsuliyyətsiz yanaşma bəzən pnevmoniya
kimi ciddi fəsadlara səbəb ola bilər. Onun
sözlərinə görə, hər hansı bir xəstəlik müşahidə
olunduqda mütləq həkimə müraciət etmək la-
zımdır. Eləcə də həkim məsləhəti olmadan
dərmanların qəbulu qəti şəkildə təhlükəlidir. 

- Arzu ABDULLAYEV

ØßÐÃqapısı

    Ötən həftə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsindəki
Olimpiya-İdman Kompleksində ümummilli lider Heydər
Əliyevin xatirəsinə həsr olunan kişilər arasında peşəkar
kikboksinq turnirinin qalibləri arasında turnir keçirilib.
Bu yarışda Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərq Döyüşü
Sənəti Federasiyasının yetirməsi Ruslan Musayev də
iştirak edib. 57 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan
idmançımız bütün rəqiblərinə qalib gələrək turnirin baş
mükafatını qazanıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərq Döyüşü Sənəti Fe-
derasiyasının digər yetirməsi Nail Hüseynov da uğur əldə
edib. Kikboksinqçimiz Ukraynada keçirilən ölkə çempio-
natında çıxış edib və qalib adını qazanıb. 
    Sonda idmançılarımıza təşkilatçılar tərəfindən diplom,
medal və kubok təqdim olunub.

İdmançımız peşəkar kikboksinq
turnirinin qalibi olub

    Oktyabrın 6-da Qətərin paytaxtı Dohada
boks üzrə dünya çempionatına start verilib.

     Bu il keçirilən dünya çempionatında əvvəlki
yarışlardan fərqli olaraq dünyanın ən güclüləri
mübarizə aparırlar. Birinci Avropa Oyunlarında
1-3-cü, Bolqarıstanda keçirilən qitə çempio-
natında isə 1-6-cı yeri tutanlar Qətərdə təşkil
olunan yarışa vəsiqə qazanıblar. Bu dünya
çempionatı Rio-de Janeyro Olimpiadasına li-
senziya xarakterlidir. Qətərdəki dünya çem-
pionatından 23 boksçu olimpiadaya lisenziya
qazanacaq. 49, 52 və 81 kiloqram çəki dərəcə-
lərində 1-2-ci, 56, 60, 64, 69, 75 kiloqram çəki
dərəcələrində 1-3-cü, 91 və 91+ kiloqram çəki
dərəcələrində isə yalnız qaliblər olimpiadaya
vəsiqə əldə edəcəklər. 

    73 ölkənin 260 boksçusunun qüvvəsini sı-
nadığı çempionatda Azərbaycan millisi də

çıxış edir. Sevindirici haldır ki, Dohaya milli-
mizin heyətində Naxçıvan boks məktəbinin
yetirməsi Tayfur Əliyev də yollanıb. 56 kilo-
qram çəki dərəcəsində rinqə çıxan dünya çem-
pionatının debütantı Tayfur Əliyev mübarizəyə
ikinci mərhələdən (1/8 finaldan) başlayıb.
Boksçumuz monqolustanlı İderhuu Enkhjarq-
nillə üz-üzə gəlib. Hər üç raundda qalib gələn
boksçumuz növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb.
Tayfur Əliyev 1/4 finalda irlandiyalı Maykl
Konlanla qarşılaşacaq.
    Azərbaycan dünya çempionatında 9 boksçu
ilə təmsil olunur ki, onların da arasında ən
gənci məhz Tayfur Əliyevdir.
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