
    Son illər Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında yaradılan əlverişli
biznes mühitindən bəhrələnərək
daxili bazarın tələbatına uyğun
yüksəkkeyfiyyətli məhsullar isteh-
sal edən emal və sənaye müəssi-
sələri həyata vəsiqə alır.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyin-
dən qəzetimizə verilən məlumata
görə, 2015-ci ilin yanvar-iyul ayları
ərzində Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında Sahibkarlığa Kömək Fon-
dunun kredit vəsaiti və digər mən-

bələr hesabına sənaye və kənd tə-
sərrüfatı yönümlü 17 istehsal müəs-
sisəsi, 3 xidmət sahəsi olmaqla,
ümumilikdə, 20 sahənin yaradılması
istiqamətində işlər başa çatdırılıb.
    Yeni yaradılmış istehsal müəs-
sisələri tərəfindən ət qovurması,
süd məhsulları, çörək (lavaş), tə-
rəvəz məhsullarının istehsalı ilə
yanaşı, qarğıdalı məhsulu yetişdi-
rilir, heyvandarlıq və balıqçılıq tə-
sərrüfatları fəaliyyət göstərir. Yeni
istehsal sahələrinin yaradılması da-

xili bazarı yüksəkkeyfiyyətli yerli
məhsullarla təmin etməklə bərabər,
əhalinin məşğulluğunun təmin olun-
masında da mühüm rol oynayıb,
ümumilikdə, 20 istehsal və xidmət
sahəsində 97 yeni iş yeri açılıb. 
    Məlumatda o da bildirilir ki,
2015-ci ilin yanvar-iyul ayları ər-
zində Sahibkarlığa Kömək Fon-
dunun kredit vəsaiti və digər mən-
bələr hesabına qida məhsulları üzrə
kompot, mürəbbə, turşu, unlu-qən-
nadı məmulatlar istehsalı sahələ-

rinin, toxumçuluq, arıçılıq, hey-
vandarlıq, quşçuluq, istixana və
çiyələkyetişdirmə təsərrüfatlarının,
yarma və qarışıq qüvvəli yem is-
tehsalının, quş kəsimi sahəsinin,
eyni zamanda qeyri-ərzaq məhsul-
ları üzrə silikon yorğan-döşək və
yataq bazası, müxtəlif ölçü və for-
mada qızıl-gümüş zinət əşyaları,
medal və döş nişanları, elektrik
açarları, alçıpan örtüklər, gips,
əhəng, məsaməli beton məmulatları
istehsalı və müxtəlif növ xidmət

sahələri olmaqla, 31 müxtəlif tə-
yinatlı istehsal müəssisəsi, 6 müx-
təlif növ xidmət sahəsi, ümumilikdə,
37 sahənin yaradılması istiqamə-
tində işlər davam etdirilib. 
    Ümumilikdə, 2015-ci ilin yeddi
ayı ərzində 22 müxtəlif təyinatlı
layihənin maliyyələşdirilməsinə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sa-
hibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən
8 milyon 728 min 200 manat gü-
zəştli şərtlərlə dövlət maliyyə dəs-
təyi göstərilib.

- Kərəm HƏSƏNOV

Yeni iqtisadi layihələr həyata keçirilir

 Muxtar respublikamızda sosial-iqti-
sadi inkişafın bəhrələri olan yeni qu-
ruculuq ünvanlarının sayı getdikcə artır.
Bu, region sakinlərinə göstərilən qay-
ğının ifadəsi kimi diqqəti çəkir. Qədim
diyarımızın ən böyük bölgələrindən biri
olan Babək rayonunun quruculuq xə-
ritəsi də hərtərəfli dövlət qayğısı hesabına
ildən-ilə genişlənir. Belə tədbirlər möv-
cud problemləri aradan qaldırmaqla
bölgə sakinlərinin qurub-yaratmaq əz-
mini daha da gücləndirir.

    Məlumat üçün bildirək ki, cari ilin ötən
dövrü ərzində rayon mərkəzində Babək
Rayon Rabitə İdarəsi üçün yeni inzibati
bina tikilib istifadəyə verilib. Babək qəsə-
bəsinin Heydər Əliyev prospektində 500
metr məsafədə daş hasar inşa olunub, hali-
yədə həmin hasarın üzləmə işləri davam
etdirilir. 5 mərtəbəli 60 mənzilli yaşayış
binasında isə yenidənqurma işləri aparılıb,
binanın yolları asfaltlanıb, ətrafında park
salınıb, yaşıllaşdırma işləri aparılıb və
müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb.
    Qoşadizə kəndində tam orta məktəb,
kənd və xidmət mərkəzləri istifadəyə verilib.
Həmin ünvanlarda müasir iş şəraiti yaradılıb.
Kənddə aparılan abadlıq işləri çərçivəsində
1200 metr yola asfalt örtük salınıb, 482
metr uzunluğunda beton kanal çəkilib, 16
su keçidi tikilib. Sakinlərin kommunal şəraiti
yaxşılaşdırılıb. 384 nömrəlik yeni nəsil av-
tomat telefon stansiyası quraşdırılıb, 2800
metr fiber-optik, 2000 metr yerüstü və 1500
metr yeraltı rabitə xətti çəkilib, 450 metr
elektrik xətti yenilənib, müxtəlif güclü trans-
formator yarımstansiyalarında əsaslı təmir
işləri aparılıb. Yeni tikililərə qaz və su
xətləri çəkilib, yaşıllıqların suvarılması üçün
2250 metr məsafədə damcılı suvarma şə-
bəkəsi qurulub.
    Həmin kənddən Babək rayon mərkəzinə
gedən 16,5 metr enində, 2515 metr uzunlu-
ğunda olan magistral yola asfalt döşənib,
piyada yolu qaydaya salınıb, müasir işıq-
landırma sistemi yaradılıb.
    Hazırda quruculuq tədbirləri həm rayon
mərkəzində, həm də bölgənin bir neçə kənd
yaşayış məntəqəsində davam etdirilir.  
    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək
rayonunda Şəkərabad-Babək qəsəbə-Neh-
rəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun
yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haq-
qında” 27 avqust 2014-cü il tarixli Sərən-
camına uyğun olaraq, adıçəkilən marşrutlar
üzrə avtomobil yolu yenidən qurulur. Yol
tikintisi “Gəmiqaya Yol, Su, Enerji” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları tə-
rəfindən aparılır. Yenidən qurulan yol 31
min nəfər sakinin yaşadığı 7 yaşayış mən-
təqəsini birləşdirir. 
    Yolun yenidən qurulması üçün əraziyə
kifayət qədər texnika və işçi qüvvəsi cəlb
olunub. Şəkərabad-Babək qəsəbə-Nehrəm-
Arazkənd dairəvi avtomobil yolunun uzun-
luğu 35 kilometrdir. İlk olaraq yolun geniş-
ləndirilməsi həyata keçirilib. Torpaq-bərkitmə
işləri aparılıb, ehtiyac duyulan yerlərdə su
keçidləri qoyulub. Yol kənarlarındakı kanallar
və su arxları qaydaya salınıb. Yolun hazırlıq
işləri başa çatdırılmış hissələrinə asfalt
döşənir. 
    Babək qəsəbəsi-Qoşadizə-hava limanı
avtomobil yolunun genişləndirilməsi, yeni
səkilərin və müasir işıqlandırma sistemlərinin

quraşdırılması işləri davam etdirilir. 
    Rayonun ən böyük yaşayış məntəqələ-
rindən biri olan Nehrəm kəndində bir neçə
ildir ki, quruculuq tədbirlərinin həyata ke-
çirilməsi davamlı xarakter alıb. Ötən illərdə
həmin yaşayış məntəqəsində kompleks ti-
kinti işləri aparılıb. Hazırda Nehrəm kənd
2 nömrəli tam orta məktəbinin binasında
yenidənqurma tədbirləri həyata keçirilir.
“Dizayn İnşaat” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyətinin inşaatçılarına həvalə edilmiş
obyektin yenidən qurulmasında keyfiyyət
amili diqqətdə saxlanılıb. İş icraçısı Sabiq
Rüstəmovun bildirdiyinə görə, mövcud bi-
nanın 1 korpusu saxlanılaraq yenidən qu-
rulub, əlavə 2 korpus inşa olunub. Zirzəmi
ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət olan məktəb
binası 738 şagird yerlikdir. 41 sinif və 3
kompüter otağından, 5 elektron lövhəli
sinifdən ibarət olacaq yeni binada müəllim
və şagirdlərin ixtiyarına 3 laboratoriya,
idman zalı, hərbi kabinə, kitabxana, həyətdə
açıq idman qurğuları veriləcək. Binanın
əsas hörgü işləri tamamilə başa çatdırılıb,
çardaq qurulub, qapı-pəncərələr salınıb. 
    Hazırda binadaxili tikinti tədbirləri hə-

yata keçirilir, həyətyanı ərazi qaydaya sa-
lınır. İnşaatçılar yeni məktəb binasını növ-
bəti dərs ili ərəfəsində təhvil vermək əzmi
ilə çalışırlar.
    Quruculuq tədbirləri rayonun Xəlilli,
Xal-xal və Yarımca kəndlərində də davam
etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komi-
təsinin Naxçıvan Şəhər İdarəsi Xəlilli kən-
dində 144 şagird yerlik məktəb binasının,
kənd və xidmət mərkəzinin inşası ilə məş-
ğuldur. Məktəb binası zirzəmi ilə birlikdə
3 mərtəbədən ibarətdir. Burada müəllim
və şagirdlərin ixtiyarına 12 sinif otağı və 6
kabinə veriləcək. Kənd sakinlərinə daha
bir qayğı burada inşa olunan xidmət mər-
kəzidir. Hər 3 obyektdə çalışanlara hərtərəfli
şərait yaradılıb və bu şəraitdən səmərəli
istifadə olunur. Belə ki, binaların çardaqları
qurulub, qapı-pəncərələri salınıb, digər
tikinti işləri sürətlə davam etdirilir. 
    Adıçəkilən tikinti təşkilatının bir qrup
inşaatçısı isə rayonun Yarımca kəndində
həkim ambulatoriyasının yenidən qurul-
masında, kənd və xidmət mərkəzlərinin ti-
kintisində çalışır. Məlumat üçün bildirək
ki, indiyədək istifadə olunmuş 2 mərtəbəli
binanın bir mərtəbəsi sökülüb, binaya əlavə
iki mərtəbə artırılıb. Bu obyektlərdə də sü-
rətli iş ahəngi təmin edilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Babək
Rayon İdarəsinin inşaatçıları rayonun Xal-
xal kəndində kompleks quruculuq işləri
aparır. İdarənin baş mühəndisi Rizvan Abbas -
ov bildirdi ki, zirzəmi ilə birlikdə üç mər-
təbədən ibarət olan məktəb binası 192 şagird
yerlikdir. Burada 12 sinif, 1 kompüter otağı,
şahmat otağı, 1 elektron lövhəli sinif, hərbi
kabinə, idman zalı və digər otaqlar tikilib. 
    İkimərtəbəli kənd mərkəzində də müasir
iş şəraiti yaradılacaq. Xal-xalda həm də xid-
mət mərkəzi üçün ayrılmış binada tikinti
işlərinə başlanılıb. 
    Bütün bunları babəklilər muxtar respubli-
kamızda davamlı xarakter almış sosial-iqtisadi
inkişafın bəhrələri kimi dəyərləndirirlər.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Babək rayonunun müxtəlif yaşayış 
məntəqələrində quruculuq işləri aparılır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 14-də Bakının Nəsimi ra-
yonunun ərazisindəki Pişəvəri, Cavadxan, Hüseyn Seyidzadə küçələrində həyata keçirilən
abadlıq və yenidənqurma işlərindən sonrakı vəziyyətlə tanış olub.

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov görülən işlərlə bağlı
dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, Pişəvəri, Cavadxan, Hüseyn Seyidzadə
küçələrində, ümumilikdə, 300 min kvadratmetrə yaxın sahəyə asfalt döşənib, yol işarələri
ikikomponentli yüksəkkeyfiyyətli boyalarla rənglənib. Pişəvəri küçəsi ikiistiqamətli və
dördzolaqlı olmaqla genişləndirilərək əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Küçəboyu səkilər
tamamilə yenilənib, ən müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılıb, yeni yaşıllıq zolaqları
salınıb. Heydər məscidinə gedən küçələrin hamısında abadlıq və yenidənqurma işləri həyata
keçirilib.

Görülən işlərlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Pişəvəri küçəsinin yenidənqurmadan
sonra açılışını bildirən lenti kəsdi.

Dövlətimizin başçısı Cavadxan və Hüseyn Seyidzadə küçələrində və bu küçələrin kəsişdiyi
ərazilərdə aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən sonrakı vəziyyətlə də tanış oldu.

Bu küçələrə də yeni asfalt örtüyü döşənib, səkilər və buradakı yol ötürücüsü yenidən
qurulub, ətraf abadlaşdırılıb, yeni yaşıllıq zolaqları salınıb, müxtəlif ağac və gül kolları əkilib.
Əsaslı şəkildə yenidən qurulmuş bu küçələrin hamısında yeraltı kommunikasiyalar və su
xətləri dəyişdirilib, yeni işıqlandırma sistemi qurulub.
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    Avqustun 14-də Naxçıvan Şəhər
İcra Hakimiyyətində 1941-1945-ci
illər müharibəsində arxa cəbhədə
fəallıqları ilə seçilən vətəndaşlara
yubiley medallarının təqdimetmə
mərasimi keçirilib. 
    Tədbirdə Naxçıvan Şəhər İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini
Nazilə Ləzgiyeva çıxış edərək bil-
dirib ki, tarixin bütün dövrlərində
Azərbaycanın mərd oğul və qızları
xalqımıza məxsus olan fədakarlıq,
vətənpərvərlik kimi ən ali keyfiy-
yətləri ilə seçiliblər. 1941-1945-ci
illər müharibəsində cəbhəyə yolla-
nan və arxa cəbhədə fəallıqları ilə
seçilən azərbaycanlılar müharibədə
yaxından iştirak edərək tarixi qə-
ləbənin qazanılmasına öz töhfələrini
veriblər. Qeyd olunub ki, Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə

müharibə və arxa cəbhə veteranla-
rına göstərilən dövlət qayğısı sosial
siyasətin əsas istiqamətlərindən bi-
ridir. Əmək pensiyaları və müavi-
nətlərin artırılması, hər il 9 May –
Qələbə Günü münasibətilə birdə-
fəlik müavinətlərin verilməsi, minik
avtomobilləri ilə təminat, mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
veteranlara dövlət tərəfindən gös-
tərilən diqqətin nəticəsidir. Ölkə-

mizin hər yerində olduğu kimi,
muxtar respublikamızda da müha-
ribənin ağır və çətin sınaqlarından
keçən müharibə və arxa cəbhə ve-
teranlarının vətənpərvərliyi Vətənə
xidmət nümunəsi kimi hər zaman
yüksək qiymətləndirilir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 12 mart 2015-ci il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilən “1941-
1945-ci illər müharibəsində qələ-

bənin 70 illik yubileyinin qeyd
olunması üzrə Tədbirlər Planı”na
uyğun olaraq, Naxçıvan şəhərində
müvafiq tədbirlər görülür.
    Vurğulanıb ki, alman faşizmi
üzərində qazanılmış qələbədən bizi
70 illik bir zaman məsafəsi ayırır.
Bu qələbənin qazanılmasında ön
cəbhədə şücaət göstərən soydaşla-
rımızla bərabər, arxa cəbhədə fə-
dakar əməyi ilə cəbhəyə köməklik

göstərənlər də az olmayıb. Ölkə
başçısı cənab İlham Əliyev onların
bu əməyini yüksək qiymətləndirərək
arxa cəbhə veteranlarını qələbənin
70 illik yubiley medalı ilə təltif
edib.
    Sonra “Azərbaycan Respublika-
sından olan iştirakçıların “1941-
1945-ci illər Böyük Vətən mühari-
bəsində Qələbənin 70 illiyi” yubiley
medalı ilə təltif edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyevin 2 fevral
2015-ci il tarixli Sərəncamına uyğun
olaraq təltif edilən Naxçıvan şəhə-
rindən 50 nəfər arxa cəbhə veteranına
medallar təqdim olunub.
    Arxa cəbhə veteranları Əli Məm-
mədov və Sultan İsmayılov təltif
olunanlar adından çıxış edərək
əməklərinə verilən yüksək qiymətə
gö rə dövlətimizə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Arxa cəbhə veteranlarına yubiley medalları təqdim olunmuşdur
Naxçıvan şəhəri

    Avqustun 14-də Şərur Rayon İcra
Hakimiyyətində də “1941-1945-ci illər
Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin
70 illiyi” yubiley medalının arxa cəbhə
veteranlarına təqdim olunması mərasimi
keçirilmişdir. Tədbirdə rayon İcra Ha-
kimiyyəti başçısının birinci müavini Ka-
mal Ələkbərov çıxış edərək faşizm üzə-
rində qələbənin qazanılmasında digər
xalqlar kimi, azərbaycanlıların da gös-
tərdikləri misilsiz igidlik və qəhrəman-
lıqları, respublikamızın bu dəhşətli mü-
haribədə təkcə canlı qüvvə ilə deyil,
təbii resursları ilə də iştirak etdiyini
xatırlatmışdır.
    Vurğulanmışdır ki, Böyük Vətən mü-
haribəsində 4 min 7 nəfər şərurlu iştirak
etmiş, bunların 394 nəfəri həlak olmuş,
1395 nəfəri itkin düşmüşdür. Bu gün ra-
yonda 10 nəfər Böyük Vətən müharibəsi
iştirakçısı, 239 nəfər arxa cəbhə veteranı
vardır. Müharibə iştirakçıları və arxa
cəbhə veteranları hərtərəfli dövlət qayğısı
ilə əhatə olunmuşlar. 
    Hamıya məlumdur ki, respublikamız
müstəqillik qazandığı ilk illərdə haki-
miyyətdə olanlar veteranlara diqqət və
qayğını nəinki unutmuşdular, hətta onlara
yad nəzərlərlə baxırdılar. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdı-

şından sonra müharibə veteran-
larının sosial-məişət şəraitinin,
maddi rifahının yaxşılaşdırıl-
ması, müalicələrinin təşkili is-
tiqamətində əsaslı tədbirlər hə-
yata keçirilməyə başlandı, bunun
üçün müvafiq fərman və sərən-
camlar imzalandı. 

Qeyd olunmuşdur ki, bütün
bunlar bu gün ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən
ardıcıllıqla davam etdirilir. Ölkə

başçısının sərəncamı ilə Böyük Vətən
müharibəsi veteranlarına, müharibədə
həlak olanların və sonradan vəfat etmiş
döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəb-
hədə fədakar əməyinə görə orden və
medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik
yardım edilməsi, müharibə iştirakçılarına
minik maşınlarının verilməsi bunun bariz
ifadəsidir.
    Kamal Ələkbərov tədbirdə iştirak
edən arxa cəbhə veteranlarını qələbənin
70-ci ildönümü münasibətilə təsis olun-
muş yubiley medalı ilə təltif edildiklərinə
görə təbrik etmişdir. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Ça-
ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin Şərur Rayon
İdarəsinin rəisi, polkovnik-leytenant Nur-
lan Cəfərov, Müharibə, Əmək, Silahlı
Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə Orqanları
Veteranları Şurası rayon təşkilatının sədri
Əli Qəribov və başqaları çıxış edərək
veteranlara göstərilən diqqət və qayğıya
görə ölkə başçısına və Ali Məclisin
Sədrinə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
    Sonda veteranlara “1941-1945-ci illər
Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin
70 illiyi” yubiley medalı və onun vəsiqəsi
təqdim olunmuşdur. Yubiley medalı səh-
həti ilə əlaqədar tədbirdə iştirak edə bil-
məyən veteranlara evlərində çatdırılmışdır. 

Şərur rayonu
    Babək rayonunda keçirilən tədbirdə rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini
Əbdülhüseyn Zamanov çıxış edərək babək-
lilərin 1941-1945-ci illər müharibəsinin ilk
günlərindən başlayaraq həm ön, həm də
arxa cəbhədə böyük fədakarlıqlar göstərdik-
lərini bildirmişdir. 
    Qeyd olunmuşdur ki, tarixən Azərbaycanın
mərd oğul və qızları xalqımıza məxsus olan
fədakarlıq, vətənpərvərlik kimi ən ali keyfiy-
yətləri ilə seçilmişlər. Onlar bu keyfiyyətləri
1941-1945-ci illər müharibəsində də göstərmiş,
faşizm üzərində qələbə qazanılmasında fəal
iştirak etmişlər. Xalqımızın mərdliyinin və igid-
liyinin ifadəsi idi ki, minlərlə azərbaycanlı
dəhşətli müharibənin başlandığı ilk gündən döyüş
cəbhəsinə yollanmışdı. Arxa cəbhədə qalanlar
isə yaşlı kişilər, qadınlar və yeniyetmələr idi.
Onlar döyüşə gedənləri əvəz etmək üçün bütün
qüvvələri ilə çalışırdılar. Bu da qanlı-qadalı dö-
yüşlərdə vuruşan, qələbə əzmi ilə düşmənə ciddi
zərbələr vuran igid eloğullarımıza mənəvi dəstək
idi.
    Vurğulanmışdır ki, müharibəyə indiki Babək
rayonu ərazisindən 1275 nəfər yollanıb. Mü-
haribəyə gedənlərdən 1058 nəfəri qəhrəman-
casına həlak olub, bir çoxu müxtəlif orden və
medallarla təltif edilib.  Bu dövrdə babəklilər
müharibədə qələbəni təmin etmək üçün döyüşən
orduya yaxından və hərtərəfli köməklik göstərib,
arxa cəbhədə çalışan zəhmətkeşlər əsl şücaət
və əzmkarlıq nümayiş etdiriblər. Qələbə qaza-
nılmasında igidlik göstərən müharibə veteranları
bu gün də hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə
ediliblər. Ulu öndərimizin yolunu uğurla davam
etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev 1941-1945-ci illər müha-
ribəsi iştirakçılarına, arxa cəbhə veteranlarına
xüsusi diqqət və qayğı göstərir. Dövlət başçısının
2014-cü il 30 aprel tarixli “1941-1945-ci illər
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına, həlak
olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin

dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə
görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə
birdəfəlik maddi yardım verilməsi barədə”,
“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində
iştirak etmiş bəzi kateqoriyalardan olan şəxslərə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaü-
dünün artırılması haqqında”, “1941-1945-ci
illər Böyük Vətən müharibəsi əlillərinin və
onlara bərabər tutulan şəxslərin xüsusi avto-
nəqliyyatla təmin edilməsi sahəsində əlavə təd-
birlər haqqında” sərəncamları bunun parlaq
ifadəsidir.
    Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, muxtar
respublikamızda da 1941-1945-ci illər mühari-
bəsində böyük şücaət, qəhrəmanlıq göstərmiş
insanların keçdiyi şərəfli döyüş yolu gənc nəslin
mənəvi, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm
amilə çevrilmişdir. 

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-
fərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Babək Rayon İdarəsinin rəisi, pol-
kovnik-leytenant Amiləddin Abdullayev “1941-
1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qələ-
bənin 70 illiyi” yubiley medalını arxa cəbhə ve-
teranlarına təqdim edib.  
    Arxa cəbhə veteranları adından çıxış edən
Qurban Hüseynov onlara göstərilən diqqət və
qayğıya görə minnətdarlığını bildirib.
    Həmin gün rayonun 84 yaşlı Qahab kənd
sakini, arxa cəbhə veteranı Qəzənfər Zamanova
evində baş çəkilib,  yubiley medalı təqdim olunub. 

Babək rayonu

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2 fevral 2015-ci il tarixli
Sərəncamı ilə “1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsində Qələbənin 70 illiyi” yubiley
medalı  ilə təltif edilmiş arxa cəbhədə fədakarlıq
göstərən 112 nəfər Ordubad rayon sakininə
yubiley medalı təqdim olunub.
    Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Ordubad
Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Etibar
İsmayılov çıxış edərək vurğulayıb ki, muxtar
respublikamızda Böyük Vətən müharibəsi iş-
tirakçılarına, həlak olmuş və ya sonralar vəfat
etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəb-
hədə fədakar əməyə görə fərqlənən şəxslərə
yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Müharibə
veteranlarının hamısı minik avtomobilləri ilə
təmin edilib. Bu il ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə mü-
haribə veteranları, onların ailə üzvləri və arxa
cəbhədə fədakarlıq göstərmiş şəxslərə birdə-
fəlik maddi yardım göstərilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətinin Ordubad Rayon Şöbəsinin rəisi,
mayor Vüqar Rəhimli, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələr
və Hüquq-Mühafizə Orqanları Veteranları
Şurasının Ordubad Rayon Təşkilatının sədri
Fərrux Nağızadə çıxışlarında Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar

Respublikasında ön və arxa cəbhədə fədakarlıq
nümunəsi göstərmiş vətəndaşlarımıza dövlətin
göstərdiyi qayğıdan söhbət açıblar.
    Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları
və Şəhid Ailələri Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Təşkilatının Ordubad Rayon Şöbəsinin
sədri  Raqib Baxşıyev Azərbaycanın suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların
ailələrinə, müharibə iştirakçılarına göstərilən
qayğıya görə minnətdarlığını bildirib. 
    1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fəda-
karlıq göstərmiş rayon sakinlərindən Səttar
Səttarov, Məhərrəm Əliyev, Abbas Əlverdiyev
və başqaları dövlətin onlara göstərdiyi hərtərəfli
diqqət və qayğıya görə tədbir iştirakçıları
adından öz dərin minnətdarlıqlarını ifadə
ediblər.
    Tədbirin sonunda Böyük Vətən müharibəsi
zamanı arxa cəbhədə fədakarlıq göstərmiş
rayon sakinlərinə “1941-1945-ci illər Böyük
Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi”
yubiley medalı təqdim edilib.

     Culfa rayonunda keçirilən tədbiri rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi
Qasımov açaraq culfalıların arxa cəbhədəki
fəallıqlarından danışmışdır. 
    Qeyd olunmuşdur ki, 1941-1945-ci illər
müharibəsində keçmiş SSRİ-nin tərkibində
olan digər müttəfiq respublikalar kimi, Azər-
baycanın da minlərlə oğul və qızı istər
döyüşən orduda, istərsə də arxa cəbhədə mi-
silsiz döyüş və əmək rəşadəti nümayiş etdir-
mişdir. Azərbaycanlılardan ibarət 416-cı,
336-cı, 402-ci, 271-ci, 77-ci və 223-cü milli
diviziyalarımız Qafqazdan Berlinədək şərəfli
döyüş yolu keçdiyi kimi, xalqımız arxa cəb-
hədə də ordunu müxtəlif döyüş ləvazimatları,
geyim, ərzaqla təmin etmək üçün fədakarlıq
nümunəsi göstərmişdir.
    Ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində, əsasən,
neft məhsulları, hərbi sursat istehsal olunur-
dusa, digər bölgələrimiz kimi, Culfa rayo-
nunda da insanlar döyüşən ordunu ərzaqla,
geyimlə təmin etmək üçün var qüvvələri ilə
çalışırdılar. 
    1941-1945-ci illər müharibəsi dövründə
Culfa rayonunun kəndlərində əmək qabiliy-
yətli bütün insanlar “Hər şey cəbhə üçün,
hər şey qələbə üçün” şüarı altında cəbhədə
vuruşanları ərzaqla təmin etməyi özlərinin
vətəndaşlıq borcu saymışlar.
    Vurğulanmışdır ki, xalqımızın ümummilli

lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik
etdiyi bütün dövrlərdə Böyük Vətən müha-
ribəsi veteranları ilə yanaşı, arxa cəbhə ve-
teranlarının da əməyi yüksək qiymətləndi-
rilmişdir. Bu siyasət bu gün də davam etdirilir
və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 1941-
1945-ci illər müharibəsində həm döyüşən
orduda, həm də arxa cəbhədə iştirak etmiş
insanlara qayğı ilə yanaşır, onlara sosial yar-
dımların göstərilməsinə ciddi önəm verir. 
    Bildirilmişdir ki, bugünkü tədbirdə də
təqdim olunan “1941-1945-ci illər Böyük
Vətən müharibəsində Qələbənin 70 illiyi”
yubiley medalı arxa cəbhə veteranlarına gös-
tərilən qayğının daha bir təzahürüdür.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-
fərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətinin Culfa Rayon Şöbəsinin
rəisi, mayor Vüsal Məmmədov arxa cəbhə
veteranlarını təbrik etmiş, 25 veterana yubiley
medalı təqdim olunmuşdur. 70 veterana isə
medallar evlərində çatdırılmışdır.

Culfa rayonu

*    *    *

Ardı 3-cü səhifədə

Ordubad rayonu
*    *    *



Muxtar respublikanın bütün
təbii ehtiyatlarından səmərəli
istifadə olunmaqla daxili ba-
zarın tənzimlənməsində, tələ-
batın yerli istehsal hesabına
ödənilməsində və idxaldan ası-
lılığın azaldılmasında, xaricə
valyuta axınının qarşısının alın-
masında, əhali tələbatının daha
dolğun ödənilməsində yerli is-
tehsalın əvəzsiz rolu nəzərə
alınaraq kompleks tədbirlər
həyata keçirilmiş, yeni istehsal
və xidmət sahələri yaradılmış-
dır. Belə istehsal sahələrindən
biri də 2008-ci ilin dekabr
ayından fəaliyyət göstərən
“Nəqşi-cahan Holdinq” Şir-
kətlər Qrupunun Culfa rayon
ərazisində fəaliyyət göstərən
“Karbon Qazı Zavodu” Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir. 

    Özəl bölməyə göstərilən dövlət
qayğısından bu müəssisə də bəh-
rələnmiş, 2007-ci ilin mart ayında
Sahibkarlığa Kömək Fondundan
680 min manat dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilmişdir. İkimərtəbəli
inzibati və istehsal binalarından
ibarət olan müəssisədə əsaslı təmir
və yenidənqurma işləri aparılmış-
dır. Qaz mənbəyindən zavodadək
2650 metr boru xəttində təmir
işləri görülmüşdür. Müəssisədə
Rusiya və Ukraynadan alınmış
müasir texnoloji avadanlıqlar qu-
raşdırılmışdır ki, bu, görülən işin
daha keyfiyyətli, sürətli və yüksək
səviyyədə aparılmasına imkan ya-
ratmışdır. İstehsal və köməkçi sa-
hələrin tikintisinə, həyətyanı sa-
hənin abadlaşdırılmasına 775 min
500 manat, avadanlıqların alın-
masına isə 320 min manat, ümu-
milikdə, 1 milyon 95 min 500 ma-
nat vəsait sərf olunmuşdur.
    Məlumat üçün qeyd edək ki,

muxtar respublikanın maye karbon
qazına olan illik tələbatı 2800 tondur.
İllik istehsal gücü 6300 ton maye
karbon qazı və 50 ton quru buz
olan müəssisədə istehsal edilən
məhsul ölkəmizin digər regionla-
rında da satışa çıxarılır və gələcəkdə
xaricə ixrac olunması planlaşdırılır.
Bu məqsədlə müəssisənin balan-
sındakı maye karbon qazını daşımaq
üçün 2 ədəd 12 tonluq və 1 ədəd 6
tonluq avtosisternlərdən, eləcə də
2009-cu ildə alınmış soyuducu ka-
meralı “Mitsubishi” markalı quru
buzdaşıyan texnikadan səmərəli is-
tifadə olunur. 2010-cu ilin mart
ayında Sahibkarlığa Kömək Fon-
dundan əlavə olaraq 350 min manat
güzəştli kredit verilmişdir ki, bu
vəsait də yeni texnikaların alınmasına
yönəldilmişdir. İsveçin “SKAYNA”
firmasının istehsalı olan 2 ədəd
çəkici avtomaşın və Türkiyənin
“ISISAN” firmasının istehsalı olan
yüksək texniki göstəricilərə malik
2 ədəd avtosistern alınıb gətiril-
mişdir. Bu da istehsal olunan məh-
sulun vaxtlı-vaxtında sifarişçilərin
ünvanlarına çatdırılmasına əlverişli
şərait yaradır. 
    “Karbon Qazı Zavodu” Məhdud

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru
Elman Seyidov bildirdi ki, müəssi-
sədə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsində
qeydiyyatdan keçmiş laboratoriya
fəaliyyət göstərir. Bu da istehsal
edilən məhsulun keyfiyyətinə nə-
zarət etməyə imkan verir. Xammalın
qəbulundan satışa çıxarılmasınadək
bütün texnoloji proseslərə, istehsal
olunan karbon qazının, quru buzun
keyfiyyətinə və sanitar-gigiyenik
qaydalara ciddi əməl olunur. Maye
karbon qazı 6 kiloqramdan 25 ki-
loqramadək müxtəlif çəkilərdə ba-
lonlarda və çənlərdə, quru buz isə
xüsusi taralarda sifarişçilərin ün-
vanlarına göndərilir. Müəssisədə is-
tehsal edilən maye karbon qazı və
quru buz mineral sular, sərinləşdirici
içkilər istehsal edən müəssisələr,
tibb ocaqları, ərzaq məhsullarının
istehsalı və daşınması ilə məşğul
olan şirkətlər tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır. Elə bu səbəbdəndir ki,
müəssisədə istehsal olunan məh-
sullara tələbat artmış, quru buz si-
farişə uyğun olaraq Bakı şəhərində
fəaliyyət göstərən şirkətlərə də gön-
dərilmişdir. Müqayisə üçün qeyd

edək ki, “Karbon Qazı Zavodu”
MMC əvvəllər ölkəmizin digər re-
gionlarında fəaliyyət göstərən
7-8 müəssisəyə və ya şirkətə karbon
qazı satırdısa, hazırda bu rəqəm
40-ı ötmüşdür. 
    Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə
uyğun keyfiyyətli məhsul istehsal
etmək əzmi ilə çalışan 27 nəfərlik
kollektiv maye karbon qazı və quru
buza artan tələbatın ödənilməsi
üçün mövcud imkanlardan səmərəli
istifadə etməyə səy göstərmiş, is-
tehsal edilən məhsul sifarişə uyğun
olaraq, ayrı-ayrı şirkətlərə, müəs-
sisənin Bakı və Qax şəhərlərində
fəaliyyət göstərən balondoldurma
məntəqələrinə vaxtında çatdırıl-
mışdır. Hazır da müəssisədə tələbata
uyğun olaraq istehsal edilən məh-
sulun 34 faizi muxtar respublikada,
66 faizi isə Bakı şəhərində və ölkə -
nin digər regionlarında fəaliyyət
göstərən sifarişçi müəssisələrə
göndərilir. 
    “Muxtar respublikamızda istifadə
olunmuş və ya istifadə müddəti bit-
miş ilkin yanğınsöndürmə cihazla-
rının təmiri və doldurulması sahə-
sinin yaradılmasına başlanılmış-
dır”, – deyən cəmiyyətin direktoru

onu da bildirdi ki, istehsal və xidmət
sahələri üçün əlverişli şərait yara-
dılmış, Türkiyə istehsalı olan müasir
texnoloji avadanlıqlar və yanğın-
söndürmə cihazlarının təmiri və
doldurulması üçün lazım olan ayrı-
ayrı hissələr və kimyəvi xammal
alınıb gətirilmişdir. 
    Müəssisədə 1, 2, 4, 5, 12, 25, 50
kiloqramlıq balonlarda quru kimyəvi
tozlu, köpüklü və karbon qazlı ilkin
yanğınsöndürmə cihazlarının müasir
avadanlıq və materiallardan istifadə
olunaraq keyfiyyətli dolumu və hər
cür texniki xidmətin göstərilməsi
üçün əlverişli şərait yaradılıb. İsti-
fadə edilən hər növ ilkin yanğın-
söndürmə cihazlarının işlək vəziy-
yətə gətirilməsi, yoxlanılması, dol-
durulmasına aid olan bütün texniki
yardım, məlumat və sorğuya ehtiyac
yarandığı halda, müəssisəyə müra-
ciət edib bu sahə üzrə çalışan təc-
rübəli mütəxəssislərin köməyindən
istifadə etmək olar. 
    Onu da qeyd edək ki, əvvəllər
ayrı-ayrı idarə, müəssisə və təşki-
latlar, hüquqi və fiziki şəxslər is-
tismar müddəti bitən yanğınsön-
dürmə cihazlarının təmiri və yenidən
doldurulması üçün xarici dövlətlərə
aparırdılar. Bu da vaxt itkisi və
əlavə maliyyə vəsaiti tələb edirdi.
Yeni istehsal sahəsinin fəaliyyətə
başlaması ilə bu problem aradan
qaldırılıb. Sifarişçilərin müəssisəyə
təqdim etdikləri yanğınsöndürmə
cihazları qeydiyyata alınıb test ava-
danlığında 27 atmosfer təzyiqlə
yoxlanıldıqdan sonra doldurulur.
Baş verə biləcək yanğın hadisələ-
rinin vura biləcəyi ziyanın vaxtında
qarşısının alınması üçün ayrı-ayrı
idarə, müəssisə və təşkilatlarda olan
ilkin yanğınsöndürmə cihazlarının
işlək vəziyyətdə olması ən mühüm
amillərdən biridir. 

                      - Kərəm HƏSƏNOV
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Sədərək Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin akt zalında arxa cəbhə veteran-
ları ilə keçirilən görüşü İcra Haki-
miyyəti başçısının müavini Yusif Se-
yidov açaraq veteranlara göstərilən
qayğıdan danışıb. O bildirib ki, ümum-
milli lider Heydər Əliyev həmişə mü-
haribə və arxa cəbhə veteranlarına
böyük qayğı göstərirdi. Bu gün ulu
öndərin yolunu Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev uğurla davam etdirir.

    Qeyd olunub ki, rayonun idarə, müəssisə
və təşkilatlarının əməkdaşları veteranlarla

daim sıx əlaqə saxlayır, onların problemlərinin
həllinə həssaslıqla yanaşırlar. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Müharibə,
Əmək, Silahlı Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə

Orqanları Veteranları Şurası Sədərək Rayon
Təşkilatının sədri Teymur Quliyev göstərilən
belə dövlət qayğısına görə  minnətdarlığını
bildirib. Qeyd edib ki, veteranlar rayonda
keçirilən yığıncaq və tədbirlərdə mütəşək-
killiklə iştirak edir, məktəblərdə şagirdlər
qarşısında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsindən,
müharibə dövrü keçdikləri çətin yollardan
söhbətlər aparır və hərbi xidmətə gedənlərə
öz məsləhətlərini verirlər. 
 Teymur Quliyev bildirib ki, hərtərəfli

qayğı ilə əhatə olunan veteranlarımızın hə-
yətyanı sahələrində hər zaman təmizlik və
abadlıq işləri aparılır, xəstə veteranlar tez-
tez ziyarət olunurlar. Veteranlarımız dövlət

tərəfindən pulsuz dərmanlarla, eşitmə aparatı,
əsa və hər ay həkimlər tərəfindən pulsuz
yoxlanışla təmin olunurlar. Veteranlara pulsuz
telefon çəkilişi də tam yerinə yetirilibdir. 
    Vurğulanıb ki, veteranlar bundan sonra
da gənclərin təlim-tərbiyəsinin düzgün for-
malaşdırılmasında, rayonun ictimai həyatında
fəal iştirak edəcək, müstəqilliyimizi qorumaq,
respublikamızda ictimai-siyasi sabitliyi daha
da gücləndirmək üçün əllərindən gələn köməyi
əsirgəməyəcəklər. 
    Sonda tədbirdə iştirak edən 32 arxa cəbhə
veteranına medallar təqdim olunub, 45 vete-
rana isə medallar evlərində təqdim edilib. 

Xəbərlər şöbəsi

    Kəngərli Rayon İcra Haki-
miyyətində keçirilən tədbiri ra-
yon İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Vüsalə İsgəndərova aça-
raq Böyük Vətən müharibəsi il-
lərindən danışmışdır. Qeyd et-
mişdir ki, bəşər tarixində ən dəh-
şətli müharibələrdən biri sayılan
1941-1945-ci illər müharibəsində
Azərbaycan Respublikasının əha-
lisi də döyüşlərdə şücaətlə iştirak
etmiş, cəbhə üçün əllərindən gə-
ləni əsirgəməmişdir. Bu gün if-
tixarla qeyd etmək yerinə düşərdi
ki, həmin qanlı-qadalı illərdə ra-
yonumuzun ərazisindən minlərlə
insan müharibəyə səfərbər ol-
muşdur. Müharibədə döyüşən
insanlarla bərabər, arxa cəbhədə
öz əməyi ilə müharibəyə kö-
məklik göstərən insanlar da az
olmamışdır.  
    Bildirilmişdir ki, müharibə

illərində müəssi-
sələrdə və kolxoz-
larda işləyənlərin
70 faizi qadınlar
idi. Xalqımızın im-
kanlı nümayəndə-
ləri öz şəxsi vəsa-
itlərindən müdafiə
fonduna qızıl, gü-
müş, rubl verirdi-
lər. Cəbhəyə va-
qonlarla isti geyim

göndərilirdi.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidmətinin Kəngərli Rayon Şö-
bəsinin rəisi, mayor Həsən Məm-
mədov çıxış edərək qeyd etmişdir
ki, 1941-1945-ci illərdə qaza-
nılmış qələbədə 3 amil həlledici
rol oynamışdır. Onlardan biri –
Bakı nefti Azərbaycanın cəbhəyə
köməyi idi. O vaxt Bakı ölkə
neftinin 70 faizini verirdi. Ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin söz-
ləri ilə desək, “Əgər Bakının
nefti olmasaydı, sovetlər ittifa-
qının qələbəsi mümkün deyildi”. 
   Arxa cəbhə iştirakçılarının

həmin illərdə göstərdiyi hünər
heç də ön cəbhə iştirakçılarının
qəhrəmanlığından geri qalmayıb.
Ölkədə müharibə veteranlarına
dövlət qayğısı sosial siyasətin

əsas istiqamətlərindən biridir.
Arxa cəbhədə fədakar əməyi ol-
muş şəxslər hər birimizə örnək
olacaq bir ömür yolu keçib. Arxa
cəbhə iştirakçılarının göstərdiyi
bu şücaət dövlətimiz tərəfindən
daim qiymətləndirilmiş, bu gün
də qiymətləndirilməkdədir. Pre-
zident İlham Əliyevin “Azər-
baycan Respublikasından olan
iştirakçıların “1941-1945-ci illər
Böyük Vətən müharibəsində Qə-
ləbənin 70 illiyi” yubiley medalı
ilə təltif edilməsi haqqında” 2
fevral 2015-ci il tarixli Sərəncamı
veteranlar tərəfindən ruh yük-
səkliyi ilə qarşılanmışdır. Təltif
olunanlar arasında Kəngərli ra-
yonundan da 31 nəfər vardır.  
    Çıxışlardan sonra arxa cəbhə
iştirakçılarına qələbənin 70 illiyi
münasibətilə medallar təqdim
olunmuşdur. Təqdimatdan sonra
arxa cəbhə veteranı Adil Zey-
nalov çıxış edərək təltif olunanlar
adından əməklərinə verilən bu
yüksək qiymətə görə minnət-
darlığını bildirmişdir.
    Böyük Vətən müharibəsi il-
lərində arxa cəbhədə göstərdiyi
fədakarlığa görə ayrı-ayrı illərdə
dövlət tərəfindən təltif olunmuş
Kəngərli rayon Qarabağlar kənd
sakini Qulam Abdullayevə me-
dal evində təqdim edilmişdir.

Kəngərli rayonu

Sədərək rayonu

    Şahbuz şəhərindəki “Araz”
kinoteatrında keçirilən tədbiri
giriş sözü ilə Şahbuz Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Mətanət Məmmədova
açaraq 1941-1945-ci illər mü-
haribəsi dövründən danışmışdır. 
    Bildirmişdir ki, qələbənin qa-
zanılmasında arxa cəbhə iştirak-
çıları da böyük fədakarlıqlar göstərmişlər.
Cəbhəyə göndərilən zəruri ərzaq və sə-
naye mallarının istehsalında gecəli-gün-
düzlü zəhmət çəkən insanların mərdliyi,
vətən sevgisi bu qələbəni şərtləndirən
əsas amillərdən biri olmuşdur. Bu gün
arxa cəbhə iştirakçılarının qələbənin 70
illik yubiley medalı ilə təltif olunmaları
bir daha onu göstərir ki, xalq yolunda,
Vətən yolunda çalışan hər bir insanın
əməyi unudulmur. Çünki onlar qanlı-
qadalı müharibə illərində gecə-gündüz
işləmiş, cəbhədə döyüşən insanlara kö-
məklik göstərmişlər. 
    Sonra çıxışlar olmuşdur. Çıxışlarda
arxa cəbhə veteranlarının Böyük Vətən
müharibəsi illərində vətənpərvərliyindən,
qələbə əzmindən danışılmışdır. Qeyd
olunmuşdur ki, Böyük Vətən müharibə-
sinin xalqımıza vurduğu maddi və mənəvi
zərbədən sarsılan insanlar bu günə kimi
o günlərin acı xatirələri ilə yaşayırlar.
Çünki o illərdə yaşından asılı olmayaraq,
hər kəs evində belə, sanki əsgər idi, dö-
yüşçü idi. Arxa cəbhə iştirakçılarının ön

cəbhənin əsgərləri kimi  rəşadət göstər-
məsi dünyanı fəlakətə sürükləyən faşizm
üzərində qələbənin təminatçısı oldu. O
insanların əməyinin bu gün yüksək sə-
viyyədə qiymətləndirilməsi müstəqil
dövlətimizin yaradıcısı ümummilli lide-
rimiz Heydər Əliyev ideyalarının uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir. 
    Çıxışlardan sonra arxa cəbhə işti-
rakçılarına qələbənin 70 illiyi münasi-
bətilə medallar təqdim olunmuşdur.
Arxa cəbhə veteranı Xəlil Xəlilov çıxış
edərək bildirmişdir ki, bu gün 149 şah-
buzlu veteran bir daha dövlət qayğısını
öz üzərində hiss edir. O, təltif olunanlar
adından əməklərinə verilən yüksək qiy-
mətə görə minnətdarlığını bildirmişdir.

*   *  *
    Şahbuz şəhər sakini, 106 yaşlı Ceyran
İmamquliyeva Böyük Vətən müharibəsi
illərində arxa cəbhədə göstərdiyi fəda-
karlıqlara görə müxtəlif illərdə dövlət
tərəfindən təltif olunmuşdur. İki əsrin
şahidi olan Ceyran İmamquliyevaya
yubiley medalı evində təqdim edilmişdir. 

Şahbuz rayonu

*    *    *

Karbon Qazı Zavodunun ixrac potensialı artıb
Müəssisədə yeni istehsal sahəsi yaradılıb
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     Azərbaycan xanlıqlarının dövründə
dulusçuluq istehsalının aparıcı sahəsi
kimi daha çox məişət keramikası
öndə olub. Naxçıvan xanlığında saxsı
qablar istehsalı haqqında məlumat
daha çoxdur. Bu xanlığın sovet Ru-
siyası tərəfindən işğalı dövründə Nax-
çıvan və Ordubad şəhərlərinin hər
birində 12 nəfər dulusçu çalışıb. Or-
dubaddakı dulusçu emalatxanaların-
dan biri yararsız hala düşmüş kar-
vansarada yerləşirdi. Xanlığın Təzə-
kənd adlı yaşayış məntəqəsində Nax-
çıvan xanı Ehsan xana məxsus saxsı
səhəng istehsal edən emalatxananın

fəaliyyət göstərməsi haqqında da mə-
lumat verilir. Ümumiyyətlə,  muxtar
respublikada aparılan arxeoloji qa-
zıntılar zamanı müxtəlif məişət əş-
yaları – küpə,  kasa, boşqab, badya
və sair tapılıb ki, bunların da əksə-
riyyəti yerli istehsalın məhsulları
olub. Bundan başqa, arxeoloji qa-
zıntılar göstərib ki, Naxçıvanda du-
lusçuluq sənəti yüksək inkişaf etmiş
bir sənət sahəsi kimi tamamilə for-
malaşıb. Burada istehsal edilən saxsı
qablar istər hazırlanma texnikasına,
istərsə də zəngin bəzək elementlərinə
görə çox yüksək səviyyəyə çatıb. Su

kəmərləri üçün saxsı boruların, tikinti
işlərində geniş istifadə edilən kaşı
və bəzək kərpiclərinin istehsalı da
Naxçıvan dulusçularının əsas məş-
ğuliyyətlərindən olub.
    Saxsı məişət əşyalarının hazır-
lanması sənəti olan dulusçuluq bizə
ulu babalarımızın miras qoyduğu
sənətdir. Yaxşı ki, müstəqillik illə-
rində xalqımızın tarixi keçmişini
yaşadan sənət nümunələrindən biri

olan dulusçuluq sənətinin inkişafı
üçün də böyük qayğı göstərilir.  Nax-
çıvan şəhərində fəaliyyət göstərən
xalq yaradıcılığı emalatxanasında
dulusçuluqla məşğul olan Arzu Nov-
ruzov deyir ki, muxtar respublika
ərazisində aparılan arxeoloji ekspe-
disiyalarda könüllü olaraq iştirak
edib, burada tapılan sənət nümunələri
onda dulusçuluğa həvəs oyadıb.  Be-
ləliklə, o, bu sənətlə həvəskar olaraq
məşğul olmağa başlayıb. 
    Saxsı qabların hazırlanma qay-
daları haqda danışan müsahibim bil-
dirdi ki, təmiz saxsı qabların uzun -
ömürlülüyü bu məişət əşyalarının
hazırlanma texnologiyasından ası-
lıdır. Bu məişət əşyalarının hazır-
lanmasında əsas material olan gil
yaxşı seçilməli, gilin yoğrulması
prosesi tələm-tələsik həyata keçi-
rilməməlidir. Keyfiyyətli saxsı qabın
üstünə nə qədər ağırlıq salsan da, o
sınmamalıdır. Saxsı qablar bir-birinə
dəydikdə keramika səsi çıxmalı,

hazır məmulat qızılı rəngə çalmalıdır.
Naxçıvanda min illər bundan öncə
dulusçuluq sənəti özünün zirvəsində
olub. Bəlkə də, elə buna görədir,
son illərdə muxtar respublikada apa-
rılan arxeoloji qazıntılar zamanı ta-
pılan saxsı qab məmulatlarının çoxu
bütöv şəkildə muzeylərimizdə ta-
maşaçıların nümayişinə çıxarılır. 
     Keyfiyyətli gili Babək rayonunun
Vayxır kəndinin və  Şahbuz şəhərinin
ətraf ərazisindən əldə etdiyini deyən
həmsöhbətim bu sənətlə peşəkar sə-
viyyədə məşğul olmaq üçün çalışdı-
ğını dedi və qeyd etdi ki, qədim sə-
nətlər bizim tariximizdir. Mənə elə
gəlir ki, bu sənət üçün doğulmuşam.
Nə yaxşı ki belə bir sənətlə tanış ol-
dum. Bilirəm ki, Naxçıvanda dulus-
çuluqla məşğul olan təkcə mənəm.
Bu da üzərimə əlavə məsuliyyət qo-
yur. Vaxtilə Naxçıvanda geniş yayıl-
mış bu sənəti gələcək nəsillərə ötür-
məli, milli dəyərlərimizi yaşatmalıyıq. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

Dulusçuluğun yaşadılması üçün…

    Gömrük qanunvericiliyinə dair
maarifləndirmə tədbirlərinin artı-
rılması, vətəndaşların müraciətlərinə
qanunamüvafiq qaydada baxılması,
onların düzgün istiqamətləndiril-
məsi, izahat işlərinin sadə dillə apa-
rılması, müraciətlər əsasında aş-
karlanmış nöqsanların aradan qal-
dırılması gömrük işinin təşkili və
tətbiqi sahəsində mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Dördüncü çağırış Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin on birinci sessiyasında
ictimai asayişin və sabitliyin qo-
runması üçün tədbirlərin gücləndi-
rilməsi, profilaktika işinin ardıcıl
olaraq həyata keçirilməsi, vətən-
daşların müraciətlərinə vaxtında
baxılması ilə əlaqədar hüquq-mü-
hafizə orqanlarına verilmiş tapşı-
rıqların icrası məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsində bu məsələlərə diq-
qət daha da artırılmışdır. 
    Qeyd edək ki, gündəlik olaraq
komitədə vətəndaş müraciətlərinin
dəyərləndirilməsi, təhlili və analizi
aparılır. Şikayətlər müvafiq qaydada
araşdırılır və lazımi tədbirlər görülür.
Müraciət edən vətəndaşların qəbulu
zamanı maarifləndirici söhbətlərin
aparılmasına xüsusi fikir verilir. 
    Bir neçə ildir ki, Dövlət Gömrük
Komitəsində “234” nömrəli infor-
masiya-sorğu xidməti fəaliyyət
göstərir. Həmçinin komitənin
rəsmi internet portalı üzərindən
(www.dgk.nmr.az) “Virtual qəbul”
və “Elektron sorğu” bölmələri üzrə
müraciət etmək imkanı da mövcuddur. 
    Ötən ay ərzində vətəndaş müra-
ciətlərinin təhlili zamanı üstünlük
təşkil edən mövzuların ictimaiyyət
üçün də maraqlı olacağını nəzərə
alaraq onları oxuculara təqdim edirik. 

 – Fiziki şəxslər tərəfindən Azər-
baycan Respublikasında daimi
qeydiyyatda olan avtonəqliyyat
vasitələrinin ölkə ərazisindən
müvəqqəti olaraq aparılmasına
hansı şəkildə icazə verilir?

    – Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 305 nömrəli, 14
oktyabr 2013-cü il tarixli qərarı ilə

təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərə-
findən istehsal, yaxud kommersiya
məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan
malların gömrük sərhədindən ke-
çirilməsinin güzəştli və sadələşdi-
rilmiş Qaydaları”nın 4.8-ci bəndinə
əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən
Azərbaycan Respublikasında daimi
qeydiyyatda olan avtonəqliyyat va-
sitələri iki il müddətinə gömrük
ərazisindən kənara müvəqqəti apa-
rıla bilər. Bu zaman nəqliyyat va-
sitəsini idarə edən şəxs tərəfindən
gömrük orqanına bəyannamə, pas-
port, dövlət qeydiyyat şəhadətna-
məsi (avtonəqliyyat vasitəsinin ölkə -
də daimi qeydiyyatda olmasını təs-
diq edən sənəd) təqdim olunmalıdır.
Əgər avtonəqliyyat vasitəsi mül-
kiyyətçi tərəfindən deyil, digər şəxs
tərəfindən idarə edilərsə, bu zaman
digər sənədlərlə birgə həmin şəxs
barəsində verilmiş vəkalətnamə
olmalıdır.
    Avtonəqliyyat vasitəsinin ölkə
ərazisindən müvəqqəti çıxarılmasına
təqdim edilmiş sənədlər əsasında
gömrük orqanlarının Vahid Avto-
matlaşdırılmış İdarəetmə Sistemində
elektron qeydiyyat aparılmaqla icazə
verilir. 
    Qeyd edək ki, qanunvericiliyə
əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən Azər-
baycan Respublikasında daimi qey-
diyyatda olan avtonəqliyyat vasitə-
lərinin gömrük ərazisindən kənara
müvəqqəti aparılmasına iki il müd-
dətinə icazə verilsə də, avtonəqliyyat
vasitəsinin xarici ölkədə qalma müd-
dəti müvafiq olaraq həmin ölkənin
öz qanunları ilə tənzimlənir. 
    Avtonəqliyyat vasitəsi əvvəlcədən
bəyan olunmuş müddətdə Azərbay-
can Respublikasının gömrük ərazi-
sinə qaytarılmadığı təqdirdə Azər-
baycan Respublikasının İnzibati Xə-
talar Məcəlləsinin 282-ci maddəsinə
görə, inzibati xətanın bilavasitə ob-
yekti olan nəqliyyat vasitəsi ya mü-
sadirə edilir, ya da dəyərinin on
faizindən yüz faizinədək miqdarda
cərimələnir.

– Dərman preparatlarının ölkə
ərazisinə gətirilməsi necə
tənzimlənir?

    – Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü
il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal,
yaxud kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmayan malların gömrük
sərhədindən keçirilməsinin güzəştli
və sadələşdirilmiş Qaydaları”nın
2.1.7-ci bəndinə əsasən, şəxsi istifadə
üçün zəruri olan miqdarda dərman
vasitələri gömrük sərhədindən gü-
zəştli qaydada (gömrük ödənişləri
ödənilmədən) keçirilə bilər. 
    Malların, o cümlədən dərman
preparatlarının şəxsi istifadə üçün
olub-olmadığı müəyyən kriteriyalar
əsasında gömrük orqanı əməkdaşları
tərəfindən müəyyən olunur. Belə ki,
qanunvericiliyə əsasən, malların tə-
yinatı fiziki şəxsin səfərinin bütün
hallarının nəzərə alınması, malların
gömrük sərhədindən fiziki şəxsin
və onun ailə üzvlərinin şəxsi istifa-
dəsi və istehlakı məqsədləri üçün
keçirildiyinin yəqinləşdirilməsi, on-
ların xassələri, miqdarı, habelə sər-
həddən keçirilməsinin mütəmadiliyi
əsasında müəyyənləşdirilir. Şəxsi
istifadə məqsədilə xaricdən dərman
preparatları gətirildikdə həkim resepti
xüsusilə nəzərə alınır. 
    Xaricdən psixotrop tərkibli dər-
manların gətirilməsinə gəlincə isə,
bu, “Azərbaycan Respublikasının
ərazisində dövriyyəsi qadağan edil-
miş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət
edilən narkotik vasitələrin, psixotrop
maddələrin və prekursorların siya-
hılarının təsdiq edilməsi haqqında”
28 iyun 2005-ci il tarixli Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə tənzim-
lənir. Qeyd olunan qanunvericiliyə
əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən psi-
xotrop tərkibli dərman vasitələrinin
gətirilməsi məhdudlaşdırılır. Psixot-
rop tərkibli dərmanların xaricdən
qeyri-qanuni yollarla gətirilməsi ci-
nayət məsuliyyəti yaradır.  
    Dərman vasitələrinin şəxsi istifadə

üçün zəruri olan miqdardan artıq
və ya kommersiya məqsədilə ölkə
ərazisinə idxalı isə Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin “Bəzi fəa-
liyyət növlərinə xüsusi razılıq (li-
senziya) verilməsi qaydalarının tək-
milləşdirilməsi haqqında”  2 sentyabr
2002-ci il tarixli Fərmanına əsasən,
Səhiyyə Nazirliyindən müvafiq qay-
dada lisenziya almış şəxslər tərə-
findən həyata keçirilə bilər.

– Qızıl zinət əşyalarının fiziki
şəxslər tərəfindən ölkə ərazisinə gə-
tirilməsi hansı şəkildə tənzimlənir?
    – Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən is-
tehsal, yaxud kommersiya məqsədləri
üçün nəzərdə tutulmayan malların
gömrük sərhədindən keçirilməsinin
güzəştli və sadələşdirilmiş Qayda-
ları”nın 2.1.10-cu bəndinə əsasən,
18 yaşına çatmış hər bir fiziki şəxs
tərəfindən şəxsi istifadə üçün 20
qram qızıl, ondan hazırlanmış zər-
gərlik və digər məişət məmulatları,
emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə
salınmış və bərkidilmiş 0,5 karat al-
maz güzəştli qaydada (gömrük ödə-
nişləri ödənilmədən) gömrük sərhə-
dindən keçirilə bilər. 
    Vətəndaşlar xaricə gedərkən öz
üzərlərindəki şəxsi qızıl zinət əşya-
larını gömrük orqanına bəyan et-
məlidirlər.  Bu, ona görədir ki, geri
qayıdarkən həmin bəyannamə əsa-
sında eyniləşdirmə aparıla və şəxsin
qızıl zinət əşyalarının buraxılışı hə-
yata keçirilə bilsin.
    Qiymətli daşlar və ya zərgərlik
məmulatları yuxarıda qeyd olunan
miqdardan artıq gətirildikdə isə Azər-
baycan Respublikası Gömrük Mə-
cəlləsinə uyğun olaraq təqdim olun-
muş bəyannamə əsasında gömrük
rəsmiləşdirilməsi aparılır və həmin
mallardan gömrük ödənişləri alınır.

 – Xarici dövlətlərdə daimi qey-
diyyatda olan minik avtonəq-
liyyat vasitələri qeyri-rezidentlər
(Azərbaycan Respublikasında
daimi qeydiyyatda olmayan şəxs-
lər) tərəfindən ölkə ərazisinə
hansı qaydada gətirilə bilər?

    – Qeyri-rezident lər, yəni Azər-
baycan Respublikasının vətəndaş-
larından və Azərbaycan Respubli-
kasında daimi yaşayan fiziki şəxs-
lərdən başqa, qalan bütün şəxslər
xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda
olan minik avtonəqliyyat vasitələrini

müvafiq təsdiqedici sənədlə 90 gün
müddətinədək Azərbaycan Respub-
likasının gömrük ərazisinə müvəqqəti
olaraq gətirə bilərlər.
    Bu müddət sonradan 1 ilədək
uzadıla bilər. Müddətin uzadılmasına
görə Azərbaycan Respublikası Göm-
rük Məcəlləsinin 258-ci maddəsi ilə
müəyyən edilmiş gömrük borcunun
ödənilməsinin təmin edilməsi üçün
təminat üsulları (ödənilməli olan
məbləğin gömrük orqanının depozit
hesabına köçürülməsi və sair) tətbiq
olunur. Bu zaman şəxsin vizasında
və ya Azərbaycan Respublikasının
ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün
icazə vəsiqəsində, yaxud əcnəbinin
və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin
Azərbaycan Respublikasında mü-
vəqqəti olma müddətinin uzadılması
haqqında qərarda göstərilən müddət
nəzərə alınır.  
    Xarici dövlətlərdə daimi qeydiy-
yatda olan minik avtonəqliyyat va-
sitələri qeyri-rezidentlər tərəfindən
gətirilərkən gömrük orqanlarına şəxs-
lər tərəfindən bəyannamə, pasport,
avtonəqliyyat vasitəsinin xarici ölkə -
də daimi qeydiyyatda olmasını təsdiq
edən sənəd (dövlət qeydiyyat şəha-
dətnaməsi), avtonəqliyyat vasitəsi
mülkiyyətçi tərəfindən deyil, digər
şəxs tərəfindən idarə edildikdə həmin
şəxs barəsində verilmiş vəkalətnamə
və avtonəqliyyat vasitəsi viza rejimi
tətbiq olunan ölkələrdən gətirildikdə
viza və ya tələb olunduğu halda
şəxsə Azərbaycan Respublikasında
müvəqqəti yaşama üçün verilmiş
icazə vəsiqəsi və ya müvəqqəti olma
müddətinin uzadılması barədə qərar
təqdim edilməlidir.
    Müvəqqəti qeydiyyat vaxtı bit-
dikdə avtonəqliyyat vasitələri göm-
rük ərazisindən geri aparılmalı və
ya xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif
və qeyri-tarif tənzimlənməsinə uyğun
olaraq hesablanan gömrük ödənişləri
ödənilməklə rəsmiləşdirilməlidir.
    Avtonəqliyyat vasitəsi əvvəlcədən
bəyan olunmuş müddətdə Azərbay-
can Respublikasının gömrük ərazi-
sindən kənara aparılmadığı təqdirdə
Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 282-ci mad-
dəsinə görə, inzibati xətanın bila -
vasitə obyekti olan nəqliyyat vasitəsi
ya müsadirə edilir, ya da dəyərinin
on faizindən yüz faizinədək miqdarda
cərimələnir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsinin 

mətbuat xidməti

Gömrük işi sahəsində hüquqi maarifləndirmə

 Hər bir xalqın tarixi yaratdığı sənətkarlıq nümunələrində də öz
əksini tapır. Daş dövründən bu günə kimi bir-birini əvəz etmiş icti-
mai-iqtisadi formasiyalarda xalq sənətkarlığı nümunələri də inkişaf
yolu keçib. Sadə əl əməyinə əsaslanan əşyalar, məişət avadanlıqları
sonralar həmin dövrlərdən xəbər verən maddi-mədəniyyət nümu-
nələrinə çevriliblər. Belə sənətkarlıq nümunələrindən sayılan du-
lusçuluq Naxçıvanda qədim istehsal sahələrindən biridir. 

İtmişdir
Şərur rayonunun Mahmudkənd sakini Əliyev Həsən Səfər oğlunun adına olan JN-860A inventar nöm-

rəli, 10204028 kodlu “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır.
*    *   *

Naxçıvan şəhəri, Həsən Rəhmanov küçəsi, ev 13-də yaşayan Əkbərov Fəxrəddin Nəbi oğlunun adına olan
600 inventar nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır.
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№ Rayon (şəhər) Yarmarkanın keçirildiyi yer Yarmarkanın
keçirilmə tarixi

Yarmarkanın
keçirilmə vaxtı

1. Sədərək rayonu Heydərabad Qəsəbə Mərkəzi 18.08.2015 1000

2. Kəngərli rayonu Məşğulluq Mərkəzinin inzibati binası 19.08.2015 1000

3. Şahbuz rayonu Şahbuz şəhərindəki “Araz” kinoteatrının binası 20.08.2015 1000

4. Culfa rayonu Məşğulluq Mərkəzinin inzibati binası 21.08.2015 1000

5. Ordubad rayonu Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin binası 25.08.2015 1000

6. Babək rayonu Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin binası 26.08.2015 1000

7. Şərur rayonu Şərur Şəhər Mədəniyyət Sarayı 27.08.2015 1000

8. Naxçıvan şəhəri Naxçıvan “Gənclik” Mərkəzi 28.08.2015 1000

2015-ci ilin avqust ayında rayon (şəhər) məşğulluq mərkəzləri
tərəfindən keçiriləcək əmək yarmarkalarının qrafiki

Milli dəyərlərimizi öyrənək və yaşadaq


