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Mədəniyyət müəssisələri əhatə etdikləri
yaşayış məntəqələrinin ictimai və mədəni hə-
yatının inkişafına mühüm töhfə verir. Bu sə-
bəbdən də muxtar respublikada insanların
asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə xidmət
edən tədbirlər sırasında mədəniyyət ocaqlarının
fəaliyyətinin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət
yetirilir. 

Aprelin 15-də Cəlilkənd mədəniyyət evi

istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində
iştirak etmişdir.

Tədbirdə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndə Əli Qasımov çıxış edərək demişdir
ki, bu gün Cəlilkənd əhalisi sevinc içindədir.
Aparılan quruculuq işləri kəndə yeni görkəm
bəxş etmişdir. İnsanların rahat yaşayışı təmin

olunub. Kənd yeni inkişaf  mərhələsinə qədəm
qoyub. Mənzillər daimi elektrik və qazla təmin
olunub, telefonlaşdırılıb. Bu gün istifadəyə
verilən sosial obyektlər də əhalinin problem-
lərinin vaxtında həllinə, onlara göstərilən xid-
mətlərin səviyyəsini yüksəltməyə imkan ve-
rəcəkdir. Cəlilkənddə əhalinin əksəriyyəti əkin-
çilik və heyvandarlıqla məşğul olur. 2015-ci
ilin ölkəmizdə və muxtar respublikamızda

“Kənd təsərrüfatı ili” elan olunması torpaq
mülkiyyətçilərinin məsuliyyətini daha da ar-
tırmışdır. Onlar daha çox kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal etmək üçün  əzmlə çalışırlar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbir iştirak-
çılarını kənddə həyata keçirilən quruculuq
işləri münasibətilə təbrik edərək demişdir:

Kənd mədəniyyət evinin binası müasir tələblər səviyyəsində qurulmuşdur

    Muxtar respublikada təhsil infrastruktu-
runun yenilənməsi tədbirlərinin tərkib hissəsi
olaraq Cəlilkənd tam orta məktəbinin binası
da yenidən qurulmuş, müasir tədris şəraiti

yaradılmışdır.
    Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
məktəb binasında görülən işlərlə tanış olmuş,
tədrisin vəziyyəti ilə maraqlanmışdır.
    Bildirilmişdir ki, məktəb binası ötən ildən
başlayaraq müasir tələblərə uyğun yenidən
qurulmuşdur. 270 yerlik və 3 mərtəbədən
ibarət olan binada 4-ü elektron lövhəli olmaqla,
15 sinif otağı, 2 kompüter otağı, kimya, bio-
logiya və fizika laborato riyaları, hərbi kabinə,
şahmat otağı, müəllimlər otağı, tibb otağı,
kitabxana, bufet və idman zalı vardır.
    Məktəbin kompüter siniflərində 38 kom-
püter dəsti quraşdırılmış, laboratoriyalar müasir
təcrübə avadanlıqları ilə təchiz edilmişdir.
Həmçinin müəllimlər elektron lövhəli siniflərin
imkanlarından da yararlanaraq tədrisin səmərəli
təşkilinə nail olurlar. Baxış zamanı muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəbləri ilə Nax-
çıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyi
arasında interaktiv dərs tədris olunmuşdur.
    Məktəbin kitabxana fondu da zənginləş-
dirilmişdir. Burada 7330 kitab vardır.
    Ali Məclisin Sədri birinci sinif şagirdlərinin
dərs prosesini izləmişdir. Qeyd olunmuşdur
ki, bu il məktəbə 15 şagird qəbul olunmuşdur.

Müəllimlər tədris zamanı tələbkarlıq və fərdi
yanaşma prinsiplərini əsas götürür, gənc nəslin
yüksək bilik əldə etməsinə çalışırlar.
    Muxtar respublikada idman dərslərinin,

xüsusilə də şahmatın tədrisinə ciddi diqqət
yetirilir, məktəblərdə yeni şahmat otaqları,
idman zalı və qurğuları istifadəyə verilir. Cə-
lilkənd tam orta məktəbinin bütün lazımi əyani
vasitələrlə təchiz olunmuş şahmat otağı, geniş
idman zalı və məktəbin həyətində qurulan

açıq idman qurğuları şagirdlərin fiziki sağ-
lamlığına və əqli inkişafına xidmət edəcəkdir. 
    Məktəbdə şagirdlərin vətənpərvərlik ru-
hunda tərbiyəsi üçün də lazımi şərait yaradıl-

mış, hərbi kabinə çağırışaqədərki hərbi hazırlıq
dərslərinə uyğun məlumat stendləri ilə təchiz
edilmişdir.
     Məktəbin müəllimləri ilə söhbət zamanı
Ali Məclisin Sədri ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin “Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz.

Ona görə də təhsil hər bir insana lazımdır”
fikrini xatırladaraq demişdir: “Bu gün ümum-
təhsil məktəblərinin müasir tələblərə uyğun
qurulması da bu məqsədə xidmət edir. Cəlilkənd

tam orta məktəbinin qədim tarixi vardır. Bu il
məktəbin 130 ili tamam olur. Fəaliyyəti döv-
ründə məktəb ölkəmizdə təhsilin inkişafına
mühüm töhfələr vermişdir. Cəlil Məmmədqu-
luzadə kimi böyük bir mütəfəkkir vaxtilə bu
məktəbdə dərs demiş, ilk qələm təcrübəsi olan
“Çay dəsgahı” alleqorik dramını müəllim və
şagirdlərin iştirakı ilə burada tamaşaya qoymuş,
böyük maarifçilik işi aparmışdır. Ona görə də
mütəfəkkirin adını daşıyan məktəb bu gün öz
fəaliyyətini daha da gücləndirməli, nailiyyətlər
artırılmalı, məktəbin yetirmələri gələcəkdə ölkə -
mizin inkişafına öz töhfələrini verməlidirlər”. 
    Müəllim Bəyim Məmmədova demişdir ki,
məktəbin zəngin təhsil ənənələri pedaqoji
kollektivin üzərinə mühüm vəzifələr qoyur.
Təhsil ocağı ötən 20 ildə əsl inkişaf yolu
keçmişdir. Bu gün məktəbdə yaradılan şərait
həm də vaxtilə burada çalışan böyük ədiblə-
rimizin, müxtəlif illərdə məktəbin məzunu
olmuş ziyalıların arzularının reallığa çevril-
məsidir. Hər bir müəllim çalışacaqdır ki, gös-
tərilən qayğıya öz əməli işi ilə cavab versin,
xalqımız, dövlətimiz üçün savadlı, bilikli
gənc lər yetişdirsin.
    Məktəb binasının həyətində də geniş abadlıq
işləri görülmüşdür.

Cəlilkənd tam orta məktəbində müasir tədris şəraiti yaradılmışdır

    Bu gün ölkəmizin sürətli iqtisadi inkişafı,
geniş quruculuq işlərinin aparılması və əhalinin
sosial problemlərinin həlli Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi “Güclü dövlət, yüksək

rifah” strategiyasının bəhrələridir. Güclü iq-
tisadiyyat və düşünülmüş siyasi xətt isə sosial
sahəyə diqqətin artırılmasına imkan verir.
Son illər muxtar respublikada da həyata ke-
çirilən iqtisadi islahatların, aparılan quruculuq

işlərinin mərkəzində sosial infrastrukturun
müasirləşdirilməsi dayanır. Şəhər, rayon və
kəndlərdə yeni sosial obyektlər tikilir, əhaliyə
göstərilən xidmətin səviyyəsi yüksəldilir.
Artıq kompleks abadlaşan kəndlər Naxçıvanın

müasir inkişaf göstəricisinə çevrilmişdir. İnsan
amilinə xidmət edən bu tədbirlər Şərur rayo-
nunda da uğurla həyata keçirilir.  
    Aprelin 15-də Şərur rayonunun Cəlilkəndində
yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir.

Şərur rayonunun Cəlilkəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 15-də İtaliya Respublikasının
İqtisadi İnkişaf naziri Federika Quidinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Federika Quidi ölkəmizə səfərinin ikitərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsi
ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün yaxşı fürsət yaratdığını dedi. Əlaqələrimizin möhkəm-
ləndirilməsində enerji sahəsində əməkdaşlığın önəmini vurğulayan italiyalı nazir TAP layihəsi
ilə bağlı ölkəsində həyata keçirilən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi.

Dövlətimizin başçısı Romada İtaliyanın Baş naziri Matteo Renzi ilə keçirdiyi görüşləri
xatırlayaraq səfər zamanı qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə İtaliya Respublikası
arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında” Birgə Bəyannamənın ölkələrimiz, eləcə də Azərbaycan
ilə Avropa İttifaqı arasında tərəfdaşlıq əlaqələri baxımından əhəmiyyətini qeyd etdi. Ölkələrimiz
arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini deyən Prezident İlham Əliyev enerji təhlükəsizliyi
sahəsində əməkdaşlığımızın önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı “Cənub” qaz dəhlizi
layihəsinə toxunaraq, TANAP layihəsinin həyata keçirilməsində birgə səylərin əhəmiyyətini
vurğuladı.

Görüşdə Azərbaycan ilə İtaliya arasında kənd təsərrüfatı, yüksək texnologiyalar, sənayenin
inkişafı və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
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    Cəlilkənddə yeni həkim ambulatoriyası
da inşa edilmiş, nümunəvi səhiyyə xidməti
təşkil olunmuşdur.

    Aprelin 15-də həkim ambulatoriyasının
açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmiş, həkim ambulatoriyasında ya-
radılan şərait və kənddə səhiyyə xidmətinin

təşkili ilə maraqlanmışdır.
    Məlumat verilmişdir ki, ambulatoriya

Kənddə müasir səhiyyə ocağı fəaliyyət göstərəcəkdir

    Həmin gün Cəlilkənddə yeni xidmət mərkəzi də istifadəyə verilmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mərkəzin açılışını

etmişdir.

    Bildirilmişdir ki, mərkəzdə sakinlərin gündəlik tələbatını ödəyəcək zəruri xidmət sahələri

fəaliyyət göstərir. Burada ət satışı yeri, ərzaq, təsərrüfat və sənaye malları satışı üzrə 3

mağaza vardır. Mağazalarda istehlakçıların gündəlik tələbatı nəzərə alınır, daha çox yerli

kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının satışına üstünlük verilir.

    Bu sosial obyekt istifadəyə verildikdən sonra 4 nəfər işlə təmin olunmuşdur.

Cəlilkənddə yeni xidmət mərkəzi 
tikilmişdir

“Cəlilkənd Şərur rayonunun ən qədim yaşayış
məntəqələrindən biridir. Muxtar respublikada
təhsilin inkişafında bu kəndin xüsusi rolu
vardır. 1885-ci ildə kənddə ilk dünyəvi məktəb
açılmış, bundan 2 il sonra – 1887-ci ildə
görkəm li mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadə
məktəbdə dərs deməyə başlamış, insanların
savadlanması yolunda çalışmışdır. Cəlil Məm-
mədquluzadə o illərdə yalnız bu kənddə deyil,
bütövlükdə, Naxçıvanda təhsilin inkişafında
böyük xidmətlər göstərmişdir. Bütün bunlar
nəzərə alınaraq 1957-ci ildə Naxçıvan MSSR
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə mək-
təbə Cəlil Məmmədquluzadənin adı verilmişdir.
Kənd isə 1967-ci  ildən Cəlil Məmmədqulu-
zadənin şərəfinə Cəlilkənd adlandırılmışdır”. 

Ali Məclisin Sədri demişdir: “Aparılan ye-
nidənqurma işləri Cəlilkəndi müasir Azərbaycan
kəndinə çevirmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər
Cəlilkənddə insanların rahat yaşamasına, dövlət
strukturlarının müasir binalarda fəaliyyət gös-
tərməsinə imkan verəcək, yaradılan xidmət
sahələri əhalinin rahatlığını təmin edəcəkdir.
Bu gün kəndin elektrik, qaz, içməli və suvarma
su təminatı məsələləri öz həllini tapmışdır.
Həmçinin Cəlilkənddə fiber-optik xətt çəkilmiş,
yeni ATS qurulmuş və kənd sürətli internetlə
təmin olunmuşdur. Yaradılan şərait kənddə
dövlət strukturlarının səmərəli fəaliyyətinə, o
cümlədən də sakinlərin müraciətlərinin vaxtında
həll olunmasına imkan verəcəkdir”. 

Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bu gün Cə-
lilkənddə qurulanlar, yaradılanlar, ilk növbədə,
əhalinin rahatlığına xidmət edir. Aparılan qu-
ruculuq işlərindən sonra kənddə yeni iş yerləri
açılmışdır. Bu işlər kənddə məşğulluğun təmin
olunmasına, insanların rifahının yüksəlməsinə,
məskunlaşmanın artmasına səbəb olmuşdur.
Ona görə də dövlət strukturları onlar üçün

yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə etməli,
əhaliyə göstərilən xidmətin səviyyəsi yük-
səldilməli, kəndin abadlaşması bundan sonra
da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu işdə
sakinlər də yaxından iştirak etməli, istifadəyə
verilən müasir sosial obyektlər qorunmalı,

kəndin gələcək inkişafı təmin edilməlidir”. 
Ali Məclisin Sədri Cəlilkəndin dövlətçilik

mövqeyi ilə seçilən kənd olduğunu qeyd
etmiş, kəndin bundan sonra da Cəlil Məm-
mədquluzadənin adına layiq bir yaşayış mən-
təqəsi olacağına əminliyini bildirmiş, sakinlərə
gələcək işlərində uğurlar arzulamışdır.

Açılışı bildirən lent kəsilmiş, mədəniyyət
evinə baxış olmuşdur.

Məlumat verilmişdir ki, binada 100 yerlik
tədbirlər zalı, kitabxana və iş otaqları yerləşir.
Müasir inventarlarla təchiz olunmuş tədbirlər

zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün
hər cür şərait vardır. Mədəniyyət evindəki ki-
tabxananın fondunda 10 mindən artıq ədəbiyyat
vardır. Binada bərbərxana, qadın gözəllik salonu
və dərzi sexi də fəaliyyət göstərir. Bu xidmət
sahələrində 5 nəfər işlə təmin olunmuşdur.

Bina ilə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin
Sədri sakinlərlə görüşmüşdür.

Kənd ağsaqqalı Mahmud Musayev sakinlər
adından minnətdarlıq edərək demişdir: “Dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev ulu öndərin yolunu
davam etdirməklə ölkəmizi əsl inkişafa qo-
vuşdurmuşdur. Ölkəmizdə sabitlik və tərəqqi
vardır. İnsanlar rahat yaşayır. Bu gün hansı
sahəyə baxsan, yeniliyin, müasirliyin şahidi
olursan. Muxtar respublikanın bütün bölgə-
lərində quruculuq tədbirləri həyata keçirilir.
Sənayenin, kənd təsərrüfatının, iqtisadiyyatın,

təhsil və səhiyyənin inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən islahatlar yeni iş yerlərinin
açılmasına, əhalinin həyat şəraitinin yaxşı-
laşdırılmasına səbəb olmuşdur. Bu inkişafa
ümummilli liderin yoluna sədaqət nəticəsində
nail olunmuşdur. Cəlilkəndin kompleks abad-
laşması bunu bir daha təsdiq edir. Kənddə
şəhər rahatlığı yaradılmışdır. Sakinlər təsər-
rüfatla məşğul olur, torpaqlar əkilir, heyvan-
darlıq inkişaf etdirilir. Bol məhsul istehsalı
isə yüksək rifah deməkdir. Çalışırıq ki, dövlətin
yaratdığı şəraitə, insan amilinə verilən bu cür
yüksək qiymətə əməli işimizlə cavab verək.
Kənd əhalisi ölkəmizin, eləcə də muxtar res-
publikanın inkişafında bundan sonra da ya-
xından iştirak edəcəkdir”.

Ali Məclisin Sədri demişdir ki, kənddə
qurulanlar Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
gücünün, insanlara göstərdiyi qayğının daha
bir ifadəsidir. Bu gün muxtar respublikanın
kəndləri abadlaşır, kompleks tikinti-quruculuq
işləri aparılır, insanların yaşayışı üçün rahat
şərait yaradılır. Bu işlər o ölkədə həyata ke-
çirilir ki, orada iqtisadi inkişaf, sabitlik və
insanlara dövlət qayğısı vardır. Azərbaycanın
sürətli iqtisadi inkişafı və ölkəmizdəki mövcud
sabitlik bu işlərin həyata keçirilməsinə imkan
verir. Cəlilkənddə geniş quruculuq işləri
aparılmış, məktəb binası müasir tədrisin tə-
ləbləri səviyyəsində qurulmuş, kənddəki
Buzxana abidəsi bərpa olunmuş, insanların
sağlamlığı üçün ambulatoriya binası tikilmiş,
Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyi
yenidən qurulmuşdur. Bunların hamısı, bü-
tövlükdə, kəndin inkişafına xidmət edir. Ya-
radılan şəraitdən səmərəli istifadə edilməli,
torpaqlar əkilməli, bol məhsul yetişdirilməli,
sakinlər muxtar respublikanın inkişafına öz
töhfələrini verməlidirlər. 

Ardı 3-cü səhifədə
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    Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının
fəaliyyəti ilbəil genişləndirilir, xidmətin nü-
munəvi təşkili təmin edilir. Şərur şəhərində
yeni aviakassa binasının istifadəyə verilməsi
də bu sahədə görülən işlərin davamıdır.
    Aprelin 15-də Şərur şəhər aviakassası is-
tifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində
iştirak etmişdir.
    Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının
direktoru Mənşur Gülməmmədli tədbirdə
çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikada
hava nəqliyyatı infrastrukturunun inkişafı
diqqət mərkəzində saxlanılır, xidmət struk-
turlarının fəaliyyəti genişləndirilir. Şərur şə-
hərində yeni aviakassa binasının istifadəyə
verilməsi də bu tədbirlərin tərkib hissəsidir.
Aviakassada yaradılan şərait sakinlərin ra-
hatlığını təmin edəcəkdir. Burada ən yeni
texnoloji avadanlıqlar quraşdırılmış, qabaqcıl
idarəetmə sistemi yaradılmışdır. Mənşur Gül-
məmmədli yaradılan şəraitə görə muxtar res-
publika aviasiyaçıları adından minnətdarlıq
etmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Şərur şəhərində
aviakassa binasının istifadəyə verilməsi mü-
nasibətilə kollektivi və istifadəçiləri təbrik

edərək demişdir:  “Ölkəmizdə hava nəqliy-
yatının inkişafı sahəsində kompleks tədbirlər
həyata keçirilir. Müasir aerovağzalların qu-
rulması, yeni uçuş zolaqlarının tikilməsi, bu

sahə üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, yeni
təyyarələrin alınması hava nəqliyyatı siste-
mində mühüm nailiyyətlərin qazanılmasına
və Azərbaycanın beynəlxalq hava nəqliyyatı
sistemində layiqli yer tutmasına səbəb
olmuşdur”. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Hava nəq-
liyyatı sisteminin inkişafı əhaliyə göstərilən
xidmətin səviyyəsi ilə ölçülür. Əhaliyə göstə-
rilən xidmət isə bilet satışından başlayaraq
sərnişinlərin hava nəqliyyatından istifadəsinə
qədər olan prosesləri əhatə edir. İstər sərnişinlər
bilet alarkən, istərsə də aerovağzallarda qarşı -
lanıb yola salınarkən onlara göstərilən xidmət
yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu da hava nəq-
liyyatı sisteminin müasir tələblər səviyyəsində
qurulmasını zəruri edir. Muxtar respublikada
bu məsələ diqqət mərkəzində saxlanılır, hava
nəqliyyatının inkişafı sahəsində kompleks
tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda Naxçıvan
və Ordubad şəhərlərində müasir aviakassalar
fəaliyyət göstərir. Bu gün isə Şərur şəhərində
yeni aviakassa binası istifadəyə verilir. Bu
da Şərur və Sədərək rayonlarının əhalisinə,

Şərur şəhərində yeni aviakassa binasının açılışı olmuşdur

    Aprelin 15-də Azərbaycan dramaturgiya-
sının görkəmli nümayəndəsi Cəlil Məmməd-
quluzadənin Cəlilkənddəki Xatirə Muzeyinin
yeni binası istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov binanın açılışını
bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, Cəlil Məmməd-
quluzadənin Xatirə Muzeyi 1987-ci ildə Nax-
çıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muze-
yinin filialı kimi yaradılmış, 2013-cü ildən
isə müstəqil muzey kimi fəaliyyət göstər-
mişdir. Muzey giriş hissədən, ekspozisiya
zalı, fond və 2 iş otağından ibarətdir. Muzeyin

fondunda 439 eksponat vardır. Onlardan
274-ü ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Eks-
ponatlar, əsasən, ədibin istifadə etdiyi əşya-
lardan, müxtəlif illərdə qələmə aldığı əsər-
lərindən, “Molla Nəsrəddin” jurnalının müx-
təlif nömrələrindən, eləcə də Cəlil Məm-
mədquluzadə irsindən bəhs edən kitablardan
ibarətdir. Muzeydə nümayiş olunan bu dəyərli
nümunələrin hər biri Azərbaycanda tənqidi
realizm ədəbi cərəyanının və “Molla Nəs-
rəddin” ədəbi məktəbinin banisi, kiçik hekayə
janrının və satirik publisistikanın yaradıcısı
kimi böyük şöhrət qazanan ədibin irsinin
öyrənilməsi üçün əvəzsiz mənbələrdir. 

    Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyi
üçün yeni binanın inşa edilməsi Azərbaycan
milli mətbuatının yaranmasının 140 illik yu-
bileyinə də dəyərli töhfədir. Çünki görkəmli
mütəfəkkir Azərbaycan milli mətbuatının in-
kişafında da mühüm xidmətlər göstərmişdir.
Onun xalqın savadlanması, elmli, bilikli cə-
miyyətin formalaşdırılması yolunda qələmə
aldığı məqalə və felyetonları həm öz dövründə,
həm də bu gün Azərbaycan milli mətbuatının
şah əsərləridir. 
    Muzey binasının özünəməxsus quruluşu
və xüsusi zövqlə işlənmiş fasadı kəndə xüsusi
görkəm bəxş edir.

    Ali Məclisin Sədri muzeylə ümumtəhsil
məktəbləri arasında əlaqələrin qurulması və
görkəmli mütəfəkkirin irsinin gənc nəslə öy-
rədilməsi barədə tapşırıqlar vermişdir.

*   *   *
    Cəlilkənddə 4200 metr yola asfalt örtük
salınmışdır. Yolboyu 475 metr uzunluğunda
beton kanal çəkilmiş, 11 su keçidi qoyul-
muşdur. Kəndin rabitə sistemi də yenidən
qurulmuş, 2 min metr fiber-optik, 1500 metr
yeraltı rabitə xətti çəkilmiş, 384 yerlik yeni
ATS quraşdırılmışdır. Elektrik və qaz təchizatı
sistemləri də təkmilləşdirilmiş, 2 min metr
elektrik və 210 metr qaz xətti çəkilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyi istifadəyə verilmişdir

    Naxçıvan müxtəlif tarixi dövrlərin ya-
digarı olan çoxsaylı abidələrlə zəngindir.
Xalqımızın zəngin mədəni irsini, özünə-
məxsus adət-ənənələrini, tarixi keçmişini
özündə yaşadan bu abidələr sırasında buz-
xanalar xüsusi yer tutur. Muxtar respublika
ərazisində vaxtilə buzxanalardan geniş is-
tifadə olunmuşdur. İnsanların qədim məişət
mədəniyyətinin izlərini özündə yaşadan bu
abidələrin yenidən qurulması, gələcək nə-

sillər üçün qorunub saxlanılması mühüm
əhəmiyyət daşıyır. 
    Aprelin 15-də Cəlilkənd Buzxanası
yenidənqurma işlərindən sonra istifadəyə
verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, ölkə əhəmiyyətli
memarlıq abidəsi kimi dəyərləndirilən Cə-

lilkənd Buzxanası 19-cu əsrin tikilisidir.
Abidə dördkünc formasındadır və divarlar
yuxarıda tağabənzər formada tamamlanır.
Buzxananın daxilində isə divarlar boyunca
dördkünc formalı səkilər tikilmişdir. Tikinti
zamanı nəfis şəkildə yonulmuş qaya par-
çalarından istifadə olunması abidəyə xüsusi
görkəm bəxş etməklə yanaşı, həm də xal-
qımızın qədim memarlıq ənənələrindən xə-
bər verir. 

    Muxtar respublika ərazisindəki digər
buzxanalar kimi, bu abidə də kəndə gələn
qonaqların böyük marağına səbəb olur. Ye-
nidənqurmadan sonra Buzxanada Naxçıvan,
eləcə də Şərur mətbəxinə xas olan milli ye-
məklər hazırlanaraq təqdim olunacaqdır. Bu
da eyni vaxtda həm tarixi keçmişimizin,
həm də milli mətbəximizin zəngin nümu-
nələrinin təbliğinə və yaşadılmasına xidmət
edəcəkdir. 

Cəlilkənddəki 19-cu əsrə aid Buzxana abidəsi yenidən qurulmuşdur

Ardı 4-cü səhifədə

binası 11 otaqdan ibarətdir. Burada baş həkim, stomatoloji
kabinə, aptek, palata, doğuş, peyvənd, mama, manipulyasiya,
müayinə, qeydiyyat və tibb bacısı otaqları vardır. Ambula-
toriyada quraşdırılan müasir tibbi avadanlıqlar xəstəliklərin

müayinə və müalicəsinə hərtərəfli şərait yaradır. 
    Hazırda bu səhiyyə ocağında 9 nəfər çalışır. Kollektiv
sakinlərin sağlamlıqlarının qorunması qayğısına qalır, hamilə
qadınlar və uşaqlar vaxtaşırı müayinədən keçirilir, profilaktik

tədbirlər gücləndirilir.
    Baxış zamanı əhali arasında səhiyyə maarifi işinin aparıl-
masının, xüsusilə uşaq və hamilə qadınların sağlamlığının
diqqət mərkəzində saxlanılmasının vacibliyi vurğulanmışdır.



Aprelin 15-də Naxçıvan Şə-
hər İcra Hakimiyyətinin akt
zalında Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Şəhər Bələdiyyələri
Assosiasiyasının yığıncağı ke-
çirilib. Yığıncağı Ordubad bə-
lədiyyəsinin sədri Eldar Zey-
nalov açıb.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin müa-
vini, Qanunçuluq və hüquq-mühafizə
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Cəlil Rüstəmov çıxış edərək bildirib
ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinin əsasını
təşkil edən Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyası yerli özünü -
idarəetməni demokratik idarəetmə
formasından biri kimi təsbit edib.
Azərbaycan Respublikasında bələ-
diyyələrin statusu bu sahədə qəbul
edilmiş ilk qanunlardan olan “Bələ-
diyyələrin statusu haqqında” 1999-cu
il 2 iyul tarixli Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu ilə tənzimlənir.  
    Qeyd olunub ki, Azərbaycan Res-
publikasında bələdiyyələrin asso-
siasiyalarının yaradılması “Bələdiy-
yələrin statusu haqqında” və “Bələ-
diyyələrin Regional Assosiasiyala-
rının Nümunəvi Əsasnaməsi”nin
təsdiq edilməsi barədə qanunlarda
öz əksini tapıb. Bələdiyyələrin re-
gional assosiasiyası müəyyən ərazidə

fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin öz
fəaliyyətlərini əlaqələndirmək, hüquq
və mənafelərini daha səmərəli həyata
keçirmək məqsədilə yaratdıqları
ittifaqdır.
    Vurğulanıb ki, bu gün muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən bə-
lədiyyələr də dövlətin diqqət və
qayğısı ilə əhatə olunub. Ali Məclis
Sədrinin birbaşa rəhbərliyi altında
muxtar respublikada geniş vüsət al-
mış quruculuq və abadlıq işlərindən
bələdiyyələrə də pay düşüb, müasir
tələblərə cavab verən kənd mər-
kəzlərinin binasında bələdiyyələr
üçün yeni iş otaqları ayrılıb. Bələ-
diyyələrin fəaliyyətinin qurulması
üçün geniş imkanlar yaradılıb, on-
ların birgə fəaliyyətinin təşkili üçün
zəruri infrastruktur formalaşdırılıb.
Bu gün assosiasiyaların üzərinə dü-
şən əsas vəzifə yaradılmış şərait -
dən istifadə edərək üzv bələdiyyə-
lərin inkişafını təmin etmək, bələ-
diyyələr arasında sıx əməkdaşlıq
üçün çevik mexanizmlər qurmaq,
yerli problemləri operativ həll et-
məyə imkan verən mexanizmlər ya-
ratmaq, bütövlükdə isə ən yaxşı bə-
lədiyyə təcrübələrinin yayılması
üçün tədbirlər görmək olmalıdır.
Yeni seçkidən sonra formalaşmalı
olan Şəhər Bələdiyyələri Assosia-

siyası ölkəmizin və muxtar respub-
likanın inkişafına uyğun olaraq, bə-
lədiyyələrin fəaliyyətini daha da
canlandırmalı, real proqramlar hazır -
lamaqla bələdiyyələrin rolunu daha
da artırmalıdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şəhər Bələdiyyələri Assosiasiyasının
2006-cı ildə təsis edildiyini və ni-
zamnaməsinin qəbul olunduğunu
bildirən Cəlil Rüstəmov qeyd edib
ki, ötən müddət ərzində şəhərlərin
sosial-iqtisadi inkişafı, ekoloji və
digər proqramların hazırlanmasında
bələdiyyələrə metodik və əməli kö-
məkliklər göstərilib, onların fəaliy-
yətinin səmərəli tənzimlənməsi üçün
mövcud qanunvericiliyin təkmilləş-
dirilməsinə çalışılıb, bələdiyyələrin
cəmiyyətdə nüfuzunun artırılması,
fəaliyyət sahələrinin genişləndiril-
məsi sahəsində bir sıra işlər görülüb.  
    Bildirilib ki, 23 dekabr 2014-cü
il tarixdə  növbəti bələdiyyə seçkiləri
keçirilib, bir çox bələdiyyələrin tər-
kiblərində dəyişikliklər olub. Bu da
Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər
Bələdiyyələri Assosiasiyasının tər-
kibinin yenidən seçilməsini labüd
edib.  
    Qeyd olunub ki, muxtar respub-
likanın inkişafında, təmsil etdikləri
ərazinin əhalisinin problemlərinin

həll olunmasında şəhər bələdiyyə-
lərinin rolunu artırmaq və onların
fəaliyyətini günün tələbləri səviy-
yəsində qurmaq üçün assosiasiyanın
üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Şəhər Bələdiyyələri Assosia-
siyası sədrinin seçilməsi ilə bağlı
Şahbuz bələdiyyəsinin sədri İlham
Qəhrəmanov, Şərur bələdiyyəsinin
üzvü Məmmədəli Dadaşov və Nax-
çıvan bələdiyyəsinin sədr müavini
İlahə Əliyeva çıxış edərək Nuraləm
Məmməd oğlu İbrahimovun nami-
zədliyini irəli sürüblər. Təklif səs
çoxluğu ilə qəbul olunub. 
    Nuraləm İbrahimov ona göstərilən
etimada görə minnətdarlığını bildirib,
bundan sonra da səylə çalışacağını
deyib.
   Sonra səsvermə yolu ilə 3 nəfər

Naxçıvan bələdiyyəsindən, 2 nəfər
Culfa bələdiyyəsindən, 2 nəfər Or-
dubad bələdiyyəsindən, 2 nəfər Şərur

bələdiyyəsindən və 1 nəfər Şahbuz
bələdiyyəsindən olmaqla, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Şəhər Bələ-
diyyələri Assosiasiyası İdarə Heyə-
tinin 10 nəfərdən ibarət tərkibi
seçilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şəhər Bələdiyyələri Assosiasiyasının
Nəzarət-Təftiş Komissiyasının tər-
kibi yenə də səsvermə yolu ilə Nax-
çıvan, Culfa, Şahbuz, Şərur və Or-
dubad bələdiyyələrinin hər birindən
1 nəfər (cəmi 5 nəfər) olmaqla
müəyyənləşdirilib.
    Gündəlikdə duran məsələlərin
müzakirəsi başa çatdıqdan sonra
Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər
Bələdiyyələri Assosiasiyası İdarə
Heyəti üzvlərinin iştirakı ilə Şərur
bələdiyyəsinin sədri Vüsal Rzayev
Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər
Bələdiyyələri Assosiasiyası sədrinin
müavini seçilib.

- Səbuhi HƏSƏNOV
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eləcə də Kəngərli rayonunun yaxın kəndlərinin
sakinlərinə nümunəvi xidmət göstərməyə
imkan verəcəkdir. Ümumiyyətlə, bu cür xid-
mət sahələrinin yaradılması həm yeni iş yer-
lərinin açılmasına, həm də insanların vaxt
itkisinə yol vermədən öz işləri ilə məşğul
olmalarına və büdcələrinə qənaət etmələrinə
imkan verir”.
    Ali Məclisin Sədri blokada şəraitində ya-
şayan muxtar respublikada bundan sonra da
hava nəqliyyatı sisteminin inkişafı sahəsində
ardıcıl tədbirlərin həyata keçiriləcəyini bil-
dirmiş, aviakassa binasının fəaliyyətə başla-
masında əməyi olanlara təşəkkür etmiş, açılışı
bildirən lenti kəsmişdir. 
    Məlumat verilmişdir ki, bina 2 mərtəbədən
ibarətdir. Birinci mərtəbədə gözləmə zalı, 5
aviabilet satışı kassası, təhlükəsizlik otağı,

texniki otaq və məlumat köşkü vardır. İkinci
mərtəbədə isə 4 xidmət otağı və mətbəx yer-
ləşir. Aviakassada 3 kompüter dəsti quraşdı-
rılmışdır. Həmçinin binaya fiber-optik kabel
xətti çəkilmiş və Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanının mərkəzi sisteminə birləşdirilmiş,
gözləmə zalında elektron növbə sistemi ya-
radılmışdır. Bu da bilet satışının vahid mər-
kəzdən idarə olunmasına və əməliyyatların
operativ şəkildə yerinə yetirilməsinə imkan
verəcəkdir.
    Binada təhlükəsizlik, fərdi istilik, mərkəzi
soyutma və yanğından mühafizə sistemləri
yaradılmış, nəzarət-müşahidə kameraları qu-
raşdırılmışdır. Aviakassada 8 nəfər işlə təmin
olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

  Aprelin 15-də tanınmış ictimai
xadim Səkinə Əliyevanın 90 illik
yubileyi qeyd olunub. Əvvəlcə
Səkinə Əliyevanın məzarı ziyarət
edilib, məzarı üzərinə tər gül
dəstələri qoyulub.

    Naxçıvan şəhərindəki “Təbriz”
mehmanxanasında keçirilən tədbirdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə
Seyidova çıxış edərək bildirib ki,
Səkinə Əliyeva Vətənə xidmət et-
məyi özünün başlıca vəzifəsi hesab
edib.  
    Səkinə Əliyevanın 50 ildən artıq
əmək fəaliyyəti yüksək dəyərləndi-
rilib, o,  “Oktyabr İnqilabı”, “Qırmızı
Əmək Bayrağı” ordenləri, Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikası
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Fəxri
Fərmanı ilə təltif edilib.  
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Aparatının Hu-
manitar siyasət məsələləri və ictimai
təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri
 Rəhman Məmmədov çıxış edərək
deyib ki, tariximizdə onlarla qadın
dövlət başçısı, diplomat, sərkərdə
kimi fəaliyyət göstərib, ölkəmizin
inkişafı və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizə aparıb. Bu qadınların
 şəxsiyyət olaraq əsl dəyəri onların
ziyalılığı və mənəvi kamillikləridir.
Yüksək ziyalılığı, mədəniyyəti, xe-
yirxahlığı, Vətənə, torpağa bağlılığı
ilə seçilən belə qadınlardan biri də
tanınmış ictimai xadim Səkinə Abbas

qızı Əliyevadır.
    Bu gün Səkinə Əliyevanın 90
illiyi qeyd olunur. Naxçıvan Müəl-
limlər İnstitutunu, Azərbaycan Döv-
lət Universitetini və Ali Partiya
Məktəbini bitirən Səkinə Əliyeva
əmək fəaliyyətinə 1945-ci ildə müəl-
limliklə başlayıb, 1951-ci ildən par-
tiya və dövlət işlərində çalışıb,
Azərbaycan Kommunist Partiyası-
nın Naxçıvan Vilayət Komitəsində
təlimatçı, şöbə müdiri, 1961-ci ildən
Vilayət Partiya Komitəsinin katibi,
sonra isə 1963-cü ilədək Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respubli-
kasının Maarif naziri vəzifələrində
işləyib.  
    Qeyd olunub ki, muxtar respub-
likanın ictimai həyatında yaxından
iştirak edən Səkinə Əliyeva 6-11-ci

çağırış Azərbaycan və Naxçıvan Ali
Sovetinə deputat seçilib, 1963-cü
ildən 1990-cı ilədək Naxçıvan Mux-
tar Sovet Sosialist Respublikası Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri, eyni
zamanda Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikası Ali Soveti Rəyasət He-
yəti Sədrinin müavini vəzifəsində
çalışıb.  
    Səkinə xanım çalışdığı vəzifələrdə
yüksək təşkilatçılıq nümayiş etdirib,
muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
problemlərinin həllində, əhalinin hə-
yat səviyyəsinin yüksəldilməsində,
qanunçuluq bazasının formalaşdı-
rılmasında səylə çalışıb, xalqına,
Vətəninə xidmət edib.  
    Azərbaycan qadınına xas olan
bütün cəhətləri özündə birləşdirən
Səkinə Əliyevanın 27 il Naxçıvan

Muxtar Sovet Sosialist Respublikası
Ali Soveti Rəyasət Heyətinin Sədri
kimi yüksək vəzifədə fəaliyyət gös-
tərməsi ulu öndəri mizin Azərbaycan
qadınına göstərdiyi qayğının, dövlət
qadın siyasətinin əyani ifadəsidir.
XX əsrin 70-80-ci illərində olduğu
kimi, Azərbaycanın müstəqillik döv-
ründə də Səkinə Əliyeva ulu öndəri -
mizin diqqət və qayğısı ilə əhatə
olunub, Prezident təqaüdünə layiq
görülüb.  
    “Səkinə Əliyevanın həyat və tale
yoluna nəzər saldıqda onun nəcib,
xeyirxah insan olduğunu, xalqını,
Vətənini dərin məhəbbətlə sevdiyini
görürük”, – deyən Rəhman Məm -
məd ov bildirib ki, Səkinə Əliyeva
harada işləməsindən, hansı vəzifəni
tutmasından asılı olmayaraq, hər za-

man öz xalqına, Vətəninə xidmət
edib. O, ötən əsrin 80-ci illərinin
sonunda muxtar respublika parla-
mentinin rəhbəri kimi cəsarətli addım
atıb, muxtar respublika ərazisinə er-
məni silahlı qüvvələrinin hücumunun
qarşısının alınmadığı əsas götürülərək
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasının SSRİ-nin tərkibin-
dən çıxması barədə hazırlanmış qə-
rarı imzalayıb.  
    Səkinə xanımın sağlam vətəndaş
mövqeyi, keçdiyi həyat yolu, ictimai
fəaliyyəti qadınlara nümunədir. Yad-
daşlara xeyirxah və sadə insan kimi
həkk olunan Səkinə xanım Əliyeva -
nın xatirəsi daim anılacaq və yaşa-
yacaqdır.
    Tədbirdə Şərur Rayon Birləşmiş
Həmkarlar İttifaqının sədri Ünbül-
bəni Musayeva, təqaüddə olan döv-
lət qulluqçusu Sabir Həsənov ta-
nınmış ictimai xadim Səkinə
Əliyeva ilə bağlı xatirələrindən
danışıblar. 
    Səkinə Əliyevanın ailə üzvü Arifə
Əliyeva  yubiley tədbirinin keçiril-
məsinə görə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədrinə
minnətdarlığını bildirib. 
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
tələbəsi Qəmər Rəhimova Fəridə
Ləmanın “Azərbaycan qadını” şeirini
bədii qiraət edib.
    Sonda Səkinə Əliyevanın həyat
və fəaliyyətini əks etdirən televiziya
filmi nümayiş olunub. 

- Sara ƏZİMOVA

Tanınmış ictimai xadim Səkinə Əliyevanın 
90 illik yubileyi qeyd olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Şəhər
Bələdiyyələri Assosiasiyasının yığıncağı keçirilib


