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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də Özbəkistan Respub-
likasının Baş nazirinin müavini Alişer Sultanovu qəbul edib.

Baş nazirin müavini Alişer Sultanov Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat
 Mir ziyoyevin salamlarını və ən xoş arzularını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb. O bildirib ki,
Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərini səbirsizliklə gözləyir və bu səfərin səmərəli və
məhsuldar keçməsi üçün fəal hazırlıq işləri aparılır. Bu yaxınlarda istifadəyə verilən Bakı-
Tbilisi-Qars dəmir yolu barədə danışan Alişer Sultanov layihənin regionda mühüm əhəmiyyətə
malik olduğunu vurğulayıb.

Prezident İlham Əliyev xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirərək, Özbəkistan Prezidenti
ilə keçirdiyi görüşlərdən məmnunluğunu ifadə edib. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında qardaşlıq münasibətlərinin ortaq tarix, mədəni və dil amillərinə
əsaslandığını vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu
deyərək, dövlət başçıları arasında qarşılıqlı etimadın və beynəlxalq strukturlarda qarşılıqlı
dəstəyin olmasının əhəmiyyətini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda, ticarət
dövriyyəsi, energetika, nəqliyyat və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün
səylərin artırılmasının vacibliyini bildirib.

Rəsmi xronika

   Muxtar respublikada təhsilin
inkişafı və tədrisin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür. Ötən ay Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin əməkdaş-
ları, muxtar respublikanın ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrində
çalışan elmi dərəcəli müəllimlər
tərəfindən ümumtəhsil məktəb-
lərində 204 saat nümunəvi dərs
keçirilmişdir.
    Muxtar respublikanın ümumtəh-
sil məktəblərinin məktəbəhazırlıq
qruplarına qəbul davam etdirilmiş,
şagirdlərin fiziki tərbiyə dərslərini

qavraması və onlar tərəfindən idman
normativlərinin yerinə yetirilməsi
ilə bağlı monitorinqlər aparılmışdır.
Həmçinin ötən ay ümumtəhsil mək-
təblərinin dörd, yeddi və on birinci
sinif şagirdlərinin iştirakı ilə mər-
kəzləşmiş qaydada növbəti test-
sınaq imtahanları keçirilmişdir. Ok -
tyabr ayında Naxçıvan Şəhər Peşə
Liseyini müxtəlif ixtisasartırma
kursları üzrə 100-ə yaxın müdavim
bitirmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında fəaliyyət göstərən ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinin tələ-
bələri arasında Dövlət Müstəqilliyi

Gününə həsr olunmuş peyntbol üzrə
muxtar respublika birinciliyi, idma-
nın basketbol, şahmat, stolüstü tennis
növləri və “Vətənin müdafiəsinə
hazıram” poliatlon çoxnövçülüyü
üzrə spartakiada keçirilib. Ay ərzində
Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yara-
dıcılıq Mərkəzinin rəsm dərnəyinin
üzvləri üçün ustad dərsi, ümumtəhsil
məktəblərində şahmat fənnini tədris
edən müəllimlər üçün Bakıdan dəvət
olunmuş şahmat mütəxəssisləri tə-
rəfindən 7 günlük seminar-treninq
təşkil olunub.

Naxçıvan şəhərindəki
Gənc lər Mərkəzində 10-17
noyabr – Beynəlxalq Tələbə-
Gənclər Həftəsi ilə əlaqədar
Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında fəaliyyət göstərən ali
və orta ixtisas təhsili müəs-
sisələrinin tələbələri arasında
keçirilən yarışların qaliblə-
rinin mükafatlandırılması
mərasimi olub.

    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının gənclər və
idman naziri Azad Cabbarov Bey-
nəlxalq Tələbə-Gənclər Həftəsi ba-
rədə məlumat verib.
    Nazir bildirib ki, Azərbaycanda
dövlət gənclər siyasətinin əsasını
qoyan ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin bü-
tün dövrlərində gənclərin əsl hi-
mayədarı olub, sosial-iqtisadi,
elmi-mədəni, təhsil və digər sa-
hələrdə onların fəal iştirakının tə-
min olunmasını diqqət mərkəzində
saxlayıb. Bu gün dövlət gənclər
siyasəti Prezident İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı ilə özünün key-
fiyyətcə yeni inkişaf mərhələsini
yaşayır. Ölkəmizin bütün bölgə-
lərində gənclərimizin hərtərəfli in-
kişafı üçün ardıcıl tədbirlər görülür,
təhsil ocaqları, gənclər evləri, id-
man kompleksləri tikilib istifadəyə
verilir.
    Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da dövlət gənclər

siyasəti uğurla davam etdirilir, gənc -
lər siyasətinin bütün istiqamətləri
üzrə dövlət proqramları icra olunur.
Gənclərin muxtar respublikanın ic-
timai-siyasi, iqtisadi və mədəni hə-
yatında fəal iştirakı, sosial prob-
lemlərinin həlli və hüquqlarının
müdafiəsinin təmin edilməsi, gənc
istedadlara dövlət qayğısının artı-
rılması, elm, təhsil, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi və
digər sahələrdə gənclərin irəli çə-
kilməsi və xidmətlərinin qiymət-
ləndirilməsi istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında fəaliyyət göstərən
ali və orta ixtisas təhsili müəssisə-
lərində təhsil alan tələbə-gənclərin
vətənpərvərlik ruhunda yetişib for-
malaşması üçün genişmiqyaslı təd-
birlər həyata keçirilir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun icraçı direktoru
Məmməd Babayev çıxışında qeyd
edib ki, muxtar respublikada gənc -
lərin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili, yaradıcılıq potensiallarının
üzə çıxarılması və fiziki inkişafı
daim diqqət mərkəzindədir. Müasir
avadanlıqlarla təchiz edilərək is-
tifadəyə verilmiş məktəblər, ali
məktəblərin tədris korpusları, elek-
tron kitabxanalar, yaradıcılıq ema-
latxanaları, idman qurğuları gənc -
lərin formalaşmasında mühüm rol
oynayır. 

    Gənclər Fondunun icraçı direk-
toru bildirib ki, bu gün Azərbaycan
gəncliyi ictimai həyatın bütün sa-
hələrində aktiv fəaliyyəti ilə seçilir,
siyasi, iqtisadi, humanitar, sosial
tədbirlərin həyata keçirilməsində
fəal iştirak edir. Gənclərimizin
qarşısında idman, elm, mədəniyyət,
incəsənət və digər sahələrdə qa-
zanılan nailiyyətlərlə yanaşı, həm
də dövlətçilik ənənələrini daim
uca tutmaq, ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət ru-
hunda böyümək kimi müqəddəs
vəzifələr durur.
    Sonra qaliblərin mükafatlandı-
rılması mərasimi olub. Mükafatları
gənclər və idman naziri Azad Cab-
barov, Ali Məclisin Sədri yanında
Gənclər Fondunun icraçı direktoru
Məmməd Babayev, Yeni Azərbay-
can Partiyası Naxçıvan Muxtar Res-
publika Təşkilatının icra katibi Anar
İbrahimov təqdim ediblər.
    Qeyd edək ki, Beynəlxalq Tələ-
bə-Gənclər Həftəsində yüngül at-
letika, stolüstü tennis, üzgüçülük,
voleybol idman növləri üzrə yarışlar,
həmçinin şən və hazırcavablar klub-
ları arasında müsabiqə və “Nuh
yurdu” intellektual oyunu təşkil
olunub.
    Tədbirdə Naxçıvan Musiqi Kol-
lecinin tələbələrinin ifasında səslən-
dirilən musiqi proqramı iştirakçılar
tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Komitəsi tərəfindən oktyabr ayında
15 kilometr beton və torpaq kanal,
39 kilometr ara arxları və 2 kilometr
kollektoru lildən təmizlənmiş, 19 ki-
lometr yeni suvarma boru xətti, 2 ki-
lometr yeni içməli su xətti çəkilmişdir. 

    Yeni torpaq sahələrinin əkin
dövriyyəsinə daxil edilməsi, su itki -
sinin qarşısının alınması məqsədilə
Kəngərli rayonunun Böyükdüz kən-
di ərazisində 407 hektar sahədə
qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə
verilmişdir.
    Yeni torpaq sahələrinin əkin döv-
riyyəsinə daxil edilməsi məqsədilə
Kəngərli rayonunun Xok və Yeni
Kərki kəndləri arasındakı ərazidə
meliorativ tədbirlər görülmüş, torpaq
əkin üçün yararlı hala gətirilmişdir.
Həmçinin payız suvarma mövsü-
münə hazırlıqla əlaqədar olaraq bü-

tün hidrotexniki qurğularda, nasos
stansiyalarında, elektrik avadanlıq-
larında, təzyiqli və suvarma boru
xətlərində təmir-bərpa işləri apa-
rılmışdır. Yaşayış məntəqələrini və
əkin sahələrini sel sularının zərərli
təsirindən qorumaq məqsədilə Ar-
paçay, Naxçıvançay və Cəhriçay

selovlarında, ümumilikdə, 2,4 ki-
lometr uzunluğunda istiqamətlən-
dirici bənd tikilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisində əhalinin içməli su tə-
minatını yaxşılaşdırmaq üçün ok -
tyabr ayında tədbirlər görülmüş,
“Su Təchizatı və Kanalizasiya İn-
vestisiya Proqramı” layihəsi çər-
çivəsində Şərur rayonunda 956
metr su və 4551 metr kanalizasiya
xətləri çəkilmişdir. 

    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi
tərəfindən oktyabr ayında qaz tə-
sərrüfatında istismarda olan avtomat
qazpaylayıcı stansiyalarda təzyiq
tənzimləyicilərinə, odorant qurğu-
larına, ölçü qovşaqlarına və onların
üzərində quraşdırılan texnoloji ava-
danlıqlara qrafik üzrə texniki baxış
keçirilib, aşkar olunan nöqsanlar
aradan qaldırılıb.
    Bu dövrdə daxil olan müraciət-
lərə əsasən 113 fərdi ev və 5 müxtəlif
təyinatlı obyekt qazlaşdırılıb.

    Muxtar respublikanın şəhər, rayon
qaz istismar idarələrinin qəza dis-
petçer xidmətlərinə istehlakçılardan
qaz sızması, qazın təzyiqinin düşməsi,
tənzimləyicilərin dayanması və digər
səbəblərə görə 1600 çağırış daxil
olub. Daxil olan çağırışlara uyğun
olaraq təbii qazın nəqli bərpa edilib.
Həmçinin ötən ayda qaz təsərrüfatı
şəbəkəsində 1695 sızma aşkarlanaraq
aradan qaldırılıb.

    Muxtar respublikada dəmir
yolu nəqliyyatının inkişafı
diqqət mərkəzindədir. Ok -
tyabr ayında da bu istiqamət-
də bir sıra tədbirlər görülmüş,
“Naxçıvan Dəmir Yolları”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiy-
yətinin Yük və Sərnişin Da-
şımaları İdarəsi tərəfindən
muxtar respublika ərazisindəki ayrı-ayrı tikinti təşkilatlarının ünvanına
12 min 780 ton müxtəlif təyinatlı yük, yük-sərnişin qatarları vasitəsilə
isə 12 min 284 sərnişin  daşınmışdır.
    Culfa Lokomotiv Deposunda lokomotivlər texniki baxışdan keçirilmiş,
Culfa İstismar Vaqon Deposunda 11 müxtəliftipli vaqon cari təmir olun-
muşdur. Həmçinin Ordubad-Vəlidağ sahəsində yük-sərnişin qatarlarının
fasiləsiz hərəkətinin təmin olunması məqsədilə zəruri tədbirlər həyata
keçirilmiş, xidməti ərazidəki bütün keçidlər, yol yatağı, yoldəyişən və
süni qurğular yoxlanılaraq çatışmazlıqlar aradan qaldırılmışdır. Muxtar
respublikamızda dəmir yolu infrastrukturunun texniki bazasının güclən-
dirilməsi istiqamətində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlərin davamı olaraq
Culfa stansiyasında müasir tələblərə cavab verən yeni İstismar Vaqon
Deposunun tikintisi davam etdirilmişdir.
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“Naxçıvan oykonimləri” kitabı Şahbuz
toponimi haqqında 

nə deyir və ya tarixə qısa səyahət

Şahbuz rayonu haqqında bu yazını
hazırlayarkən eşitdiklərimin, oxu-

duqlarımın hamısını bir kənara qoyub,
bu qədim yurd yerinin adının etimologi-
yası haqqında düşündüm. AMEA-nın
müxbir üzvü mərhum Adil Bağırova
görə, Şahbuz toponimi ilə bağlı müxtəlif
versiyalar mövcuddur. Tarixi mənbələrdə
“Şahbuz” adına ilk dəfə Eldənizlərin mis
sikkə dəfinəsini göstərən xəritədə və
Əmir Teymurun tarixçisi Şərəfəddin Əli
Yəzdinin “Zəfərnamə” əsərində rast gə-
linir. Ancaq faktlar göstərir ki, Şahbuz
ərazisi daha qədim yaşayış məskənidir.
Bu cəhətdən adın mənası ilə bağlı xalq
etimologiyasında, Q.Qeybullayev, M.Təh-
masib, T.Hacıyev kimi tədqiqatçıların
araşdırmalarında müxtəlif fikirlər səslənir.
Həqiqətə daha uyğun olanı isə M.Təh-
masibin gəldiyi qənaətdir. “Şahbuz” sö-
zünün “şah” hissəsi “hündür, yüksək”
anlamlarında işlənir. Alim “Şahbuz” sö-
zünün ikinci komponentini (bus//buz)
qəbilə adı ilə əlaqələndirir. Və bu qəbiləni
Midiya qəbilələrindən biri kimi təqdim
edir. Buslar türkmənşəli etnos olub, öz
adlarını bir qisim toponimlərdə, o cüm-
lədən Şahbuz adında yaşatmışlar. Belə
ehtimal olunur ki, sözün birinci hecası
olan “şah” “bus//buz” tayfa adı ilə birlə-
şərək “buslara məxsus yüksək yer” mə-
nasını verir. 
    Adil Bağırova görə, bu adın məna
açımı ilə bağlı belə bir ehtimal da məqbul
sayıla bilər. Sözün “şah” komponentinin
vaxtilə bu ərazilərdə yaşamış “saq” türk
qəbilə birləşməsinin adından götürülməsi
mümkündür... 
    Qədim yurd yerinin tarixi barədə nə
deyə bilərik? XVI əsrdə burada 27 kəndi,
Oyuqlucaqaya, Bazaryurd, Dərəbaş gədiyi,
Qaçdaş, Nərkeçi və Armudlu yaylaqlarını
əhatə edən Dərəşahbuz nahiyəsi yaradılıb,
XIX əsrin 40-cı illərinə qədər fəaliyyət
göstərib. 1925-ci ildə Naxçıvan inzibati
ərazi vahidində “Nərimanov rayonu” ad-
landırılıb (30 kəndi əhatə edib), 1930-cu
ildən “Şahbuz” adı bərpa olunub. Rayon
1963-cü ildə ləğv edilərək Naxçıvan
(indiki Babək) rayonuna birləşdirilib,
1965-ci ildə yenidən təşkil olunub. 
    Şahbuz qəsəbəsinə 2007-ci ildə şəhər
statusu verilib. Ümumilikdə, rayonun əra-
zisi 836,6 kvadratkilometrdir. Əhalisi 25
min nəfərdən artıqdır. Rayonda 1 şəhər,
1 qəsəbə, 22 kənd vardır. 

*  *  *
    ...Kiçik Qafqazın Dərələyəz silsiləsinin
cənubuna, Zəngəzur silsiləsinin qərb ya-
maclarına sığınıb bu qədim yurd yeri. Bu
ərazidəki təbiət abidələri dağlar qoynunda
yerləşən Şahbuza bir məğrurluq və əzəmət
bəxş edib. Şəninə nəğmələr qoşulan Sal-
vartı dağı, Şapur qalası, Üçqardaş, Qo-
naqgörməz, Ağdaban dağları min illərdir,
bu bölgəni dövrəsinə alıb. Batabat yayla-
ğındakı “Üzən ada” təbiətin ən böyük
möcüzələrindən biridir. Sovet dönəmində
“Üzən ada”nı ləğv etmək üçün buraya
texnikalar gətirilsə də, rayonun yurd təəs-
süblü insanları bu təbiət möcüzəsini qo-
ruyub saxlaya biliblər.
    Yolumuz gözəlliklər məskəni Şahbu-
zadır. Təbiəti gözoxşayan bölgəyə gedən
yolboyu dağların yamaclarında terras üsulu
ilə salınmış yaşıllıq zolaqları qədim yurd
yerinin təbiətini daha da zənginləşdirib.
Burada bir məsələni xüsusi qeyd edim ki,

aran və düzəngah yerlərdə əkilən ağacların
su ilə təchizatı o qədər də çətin məsələ
deyil. Problem dağ yamaclarına su qaldı-
rılmasındadır ki, bu da öz həllini tapıb. 

      Rayonun tikinti-quruculuq xəritəsi
genişləndirilir

Bu, ümummilli lider Heydər Əliyevin
adını daşıyan prospektdir. Prospekt

elə bir füsunkar görkəmə gətirilib ki, bu
gözəlliyə vurğun olmamaq mümkün deyil.
Prospektdə salınmış park insanların ən
çox üz tutduğu ünvanlardan biridir. Elə
buradaca köhnə tanışlarımdan Məhərrəm
İsmayılovla rastlaşıram. Həmsöhbət oluruq.
Onun dediklərindən: 

– Rayonumuzun bugünkü görkəmini
görəndə istər-istəməz onun keçmişini xa-
tırlayırıq. Sözün həqiqi mənasında, Şahbuz
gözdənuzaq, könüldəniraq düşmüş bir ya-
şayış məntəqəsini xatırladırdı. Son illərdə
şahbuzlular da gördülər və inandılar ki,
təşəbbüskarlıq, əzmkarlıq, insana qayğı
olan yerdə hər şeyə nail olmaq mümkün-
dür. Bu gün Şahbuz müasir Azərbaycan
rayonunun canlı nümunəsidir. Bizə o qalır
ki, belə gözəl görkəmə gətirilmiş rayo-
numuzda qurulanları, yaradılanları qoru-
yaq. Şahbuzlular çəkilən zəhməti qiymət-
ləndirməyi, gözəlliyi qorumağı bacaran,
onun qədrini bilən insanlardır.
    Onunla parkı gəzirik. Prospektə paralel
olan yuxarıdakı küçəyə gözüm sataşır.
Bu ünvan da quruculuq donuna bürünüb.
Belə qənaətə gəlirəm ki, Şahbuzdan bir
neçə il əvvəl ayrılan insan indi rayon
mərkəzinə üz tutarsa, mübaliğəsiz demək
olar ki, şəhəri tanımaz. Bu fikrimlə mü-
sahibim də razılaşır. Çünki burada yeni-
lənməyən bina qalmayıb. Bütün idarə,
müəssisə və təşkilatlar üçün müasir me-
marlıq üslubunda binalar inşa olunub. 
    Onu da qeyd edək ki, quruculuq təd-
birləri rayon mərkəzilə məhdudlaşmayıb.
Bütün kəndlərdə belə tədbirlər həyata
keçirilib. Ən ucqar dağ və sərhəd yaşayış
məntəqələrinin belə, siması tanınmaz
dərəcədə dəyişilib. Həmin ünvanlarda
kompleks quruculuq tədbirləri aparılıb,
müasir infrastruktur yaradılıb. Cari ildə
də həm rayon mərkəzində, həm də kənd
yaşayış məntəqələrində belə tədbirlər
həyata keçirilib və keçirilməkdədir. Belə
ki, cari ilin yanvar ayında ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə “Şahbuz
rayon mərkəzi və ətraf kəndlərin içməli
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması” layihəsi çərçivəsində
Şahbuz Şəhər Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi və su-kanalizasiya şəbəkəsi
istifadəyə verilib. Bu dərs ilindən Kolanı
kənd tam orta məktəbinin şagirdləri təh-
sillərini yeni binada davam etdirirlər.
2017-ci il rayon elektrikləri üçün də
uğurlu illərdən biri sayıla bilər. Onlar
üçün yeni bina istifadəyə verilib. Rayonda
tikinti-quruculuq tədbirləri bir neçə ün-
vanda davam etdirilir. Rayon Mədəniyyət
və Turizm Şöbəsi üçün yeni bina inşa
olunur. Şahbuz şəhər çirkab sutəmizləyici
qurğuda tikinti işləri davam etdirilir.
“Badamlı” Mineral Sular Zavodunun is-
tehsal sahələri yenidən qurulur. Badamlı
qəsəbəsində ictimai yaşayış binaları
əsaslı təmir edilir. 

        Torpaq mülkiyyətçiləri ili uğurla
başa vururlar

Rayon İcra Hakimiyyətindən aldı-
ğımız məlumata görə, bölgədə,

əsasən, əkinçilik, heyvandarlıq, arıçılıq
və bağçılıq inkişaf etdirilir. 2017-ci ildə

1834 hektar sahədən 4993 ton dənli və
dənli-paxlalı bitkilərin məhsulu, 424
hektar sahədən kartof, 9 hektar sahədən
yüksəkkeyfiyyətli bostan məhsulları tə-
darük olunub. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2016-
2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası
istiqamətində rayonda həyata keçirilən
tədbirlər meyvə və tərəvəz istehsalının
artımına müsbət təsir göstərir. Məlumat
üçün bildirək ki, bu proqramın qəbulundan

ötən müddət ərzində rayonda bağ sahələri
xeyli artırılıb.
    Rayonda sənaye məhsulunun həcmi
də ildən-ilə artır. 2017-ci ilin yanvar-
sentyabr aylarında bölgədə yerli məh-
sulların istehsalında artım müşahidə olu-
nub. Sahibkarlığa göstərilən dövlət qayğısı
öz bəhrələrini verib. Bu, sənaye sahəsində
də özünü göstərib. Belə ki, bəhs olunan
dövrdə 8 milyon 848 min manatlıq,
yaxud 2016-cı ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 0,9 faiz çox sənaye məhsulu
istehsal edilib.

         Bütün sahələrə göstərilən qayğı
bəhrələrini verir

İldən-ilə təhsilin səviyyəsi yüksəl-
dilən rayonda 23 tam orta məktəb,

6 məktəbdənkənar müəssisə fəaliyyət
göstərir. Ötən tədris ilində məktəbləri
133 məzun bitirib. Onlardan 119-u ali
və orta ixtisas məktəblərinə sənəd verib.
85 abituriyent tələbə adına layiq görülüb,
19 nəfər 500-700 intervalında bal toplayıb.
Bölgənin pedaqoji kollektivləri yeni dərs
ilinə ötən  tədris ilinin uğurlarının sevinci
ilə başlayıblar. 
    Rayonda səhiyyə sisteminin inkişafı
diqqətçəkən sahələrdən biridir. Bu gün
bölgədə 1 mərkəzi xəstəxana, 12 həkim
ambulatoriyası, 10 feldşer məntəqəsi fəa-
liyyət göstərir, 21 səhiyyə müəssisəsi son
20 ildə yeni binalarla təchiz olunub.
    Əhaliyə göstərilən mədəni xidmətin
günün tələbləri səviyyəsində qurulması
üçün rayonda hərtərəfli şərait yaradılıb.
Ötən dövr ərzində bütün mədəniyyət
müəssisələrində tarixi-əlamətdar və bayram
günlərinin qeyd olunması, milli və mənəvi
dəyərlərimizin qorunması, təbliği diqqət
mərkəzində saxlanılıb. Yaradılmış ansambl -
lar, folklor qrupları rayonun mədəni hə-
yatında fəal iştirak edirlər. Vaxtilə Şahbuz
Rayon Mədəniyyət Evi nəzdində dram
dərnəyi kimi yaradılan və bu gün Xalq
teatrı statusu ilə fəaliyyət göstərən kollektiv
insanların asudə vaxtının səmərəli təşkilinə
öz töhfəsini verir. Son illərdə Xalq teatrı
bir neçə əsəri tamaşaya qoyub, muxtar
respublika səviyyəsində keçirilən müsa-
biqənin qalibi olub.

* * *
    Rayonda başlıca məsələlərdən biri də
öz həllini tapıb. Qış mövsümünü mütə-
şəkkilliklə başa vurmaq üçün bütün
aidiyyəti təşkilatlarda məqsədyönlü təd-
birlər həyata keçirilib. Qaz, elektrik, su,
yol təsərrüfatlarında, digər idarə, müəs-
sisələrdə bununla bağlı xeyli iş görülüb.
İnzibati və ictimai yaşayış binalarında
cari təmir işləri aparılıb, mövcud nöqsanlar
aradan qaldırılıb, tələb olunan mal-material
ehtiyatı yaradılıb, maarifləndirici tədbirlər
diqqətdə saxlanılıb.
    Rayonda cari ilin ötən dövründə həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbirlər belə de-
məyə əsas verir ki, bu dağlıq zonada
sosial rifahın, yaxşı gün-güzəranın təmin
olunmasında dövlət qayğısı başlıca amilə
çevrilib. Davamlı xarakter alan, hər ad-
dımda müşahidə edilən və bəhrələri gö-
rünən belə qayğı isə bölgə sakinlərinin
doğma yurd yerinə bağlılığını daha da
gücləndirib. Bu isə o deməkdir ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
quruculuq siyasətinə muxtar respublikada
böyük ehtiram göstərilir. Məhz bunun nə-
ticəsidir ki, bütün bölgələrimizdəki  sürətli
inkişaf qaynar həyatdan soraq verir. Elə
haqqında danışdığımız Şahbuz rayonu
kimi...

- Muxtar MƏMMƏDOV

Dövlət qayğısının başlıca məqsədi: sosial rifah, yaxşı gün-güzəran 

Şahbuz rayonunda da bu məqsədə nail olunub

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında torpaq münasibət-
lərinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
2016-cı il 2 aprel tarixli Fərmanı muxtar respublikamızda
torpaqların elektron uçotunun aparılması yolu ilə torpaq
ehtiyatlarından daha səmərəli istifadənin təmin edilməsi
üçün olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. 
     Fərmandan irəli gələn məsələlərin icrasının təmin
edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti “Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində,
habelə xüsusi mülkiyyətdə olan bütün kateqoriyalı torpaqların
elektron uçotunun aparılması və xəritələşdirilməsi yolu
ilə torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminin
yaradılmasının və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib edil-
məsinin 2020-ci ilədək mərhələlərlə təmin olunmasına
dair tədbirlər planı”nı təsdiq etmişdir. Tədbirlər planına
uyğun olaraq Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsi tərəfindən sistemin fəaliyyəti üçün
proqram təminatının xüsusiyyətləri, sistem üçün tələb
olunan avadanlıqlar müəyyənləşdirilmiş, sistemə daxil
ediləcək məlumatların strukturu öyrənilmişdir. Bunun
üçün proqram təminatının hazırlanmasına başlanılmışdır.
    Torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sis-
teminin yaradılması üçün ərazi vahidlərini, inzibati ərazi
dairələrini və sahə inzibati ərazi dairələrini əks etdirən
xəritələr və müxtəlif miqyaslı plan və kartoqrafik mate-
rialların, bələdiyyə xəritələrinin elektron variantda hazır -
lanması davam etdirilmişdir. Torpaq payı almış ailələrin
siyahısı, pay torpaqlarının sahəsi barədə məlumatlar və
verilmiş sənədlərin rekvizitləri, torpaq islahatı zamanı
pay almaq hüququ olan subyektlərin siyahısında sonradan
əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə aqrar islahat ko-
missiyasının qərarları və qanuni qüvvəyə minmiş məh-
kəmə qərarları, torpaqların texniki uçotunun nəticələrinə
dair əvvəlki illərə aid hesabatlar və yerquruluşu planları
təhlil edilməklə sistemə daxil ediləcək məlumatlar də-
qiqləşdirilmişdir. Ərazi vahidlərinin, inzibati ərazi dai-
rələrinin, sahə inzibati ərazi dairələrinin, bələdiyyələrin,
yaşayış məntəqələrinin sərhədləri, kənd təsərrüfatı yerləri,
torpaq islahatına cəlb edilmiş kənd təsərrüfatı yerlərinin
sərhədləri, meşə və kolluqlar, qeyri-kənd təsərrüfatı tə-
yinatlı torpaqlar haqqında məlumatlar hazırlanaraq ko-
mitənin elektron məlumat bazasına yığılmışdır.
    Mülkiyyətdə, istifadədə və icarədə olan torpaq sahələri
və onların üzərində mövcud olan daşınmaz əmlaklar
haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, yerli
icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə
nümayəndəlikləri tərəfindən aparılan təsərrüfatbaşına
kitablarda saxlanılan məlumatların sistemləşdirilməsi,
təhlili və uyğunsuzluqların aradan qaldırılması istiqa-
mətində işlər davam etdirilmişdir.
    Torpaq sahələrinin konturlarının çöl geodeziya-ölçmə
işləri aparılmaqla dəqiqləşdirilməsi və parametrlərin
torpaqların elektron kadastr uçotu informasiya sisteminə
daxil edilməsi məqsədilə müasir geodeziya-ölçü ava-
danlıqları vasitəsilə Naxçıvan şəhərinin, Şərur və Babək
rayonlarının ərazilərində daşınmaz əmlak obyektlərinin
plana alınması işləri aparılmışdır. Topoqrafik elementlərin,
mühəndis-kommunikasiya xətləri və qurğularının, xüsusi
qorunan ərazilərin, hidroqrafiya elementlərinin sərhədləri
müəyyənləşdirilmişdir. Ötən müddət ərzində Naxçıvan
şəhərinin 292,5 hektar ərazini əhatə edən 1 saylı sahə
inzibati ərazi dairəsi üzrə 1536, 248 hektar ərazini əhatə
edən 2 saylı sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə 3064, 1046,5
hektar ərazini əhatə edən 3 saylı sahə inzibati ərazi
dairəsi üzrə 3278 daşınmaz əmlak obyekti plana alınmış,
644,3 hektar ərazini əhatə edən 4 saylı sahə inzibati
ərazi dairəsi üzrə planaalma işləri davam etdirilmişdir.
    Babək rayonunun Babək qəsəbə, Məzrə, Didivar,
Nəzərabad, Qahab, Naxışnərgiz, Xəlilli, Aşağı Uzunoba,
Yuxarı Uzunoba, Vayxır, Xal-xal, Güznüt, Çeşməbasar,
Aşağı Buzqov, Payız, Sirab və Gülşənabad kəndlərinin
ərazisində planaalma işləri başa çatdırılmış, 5812
daşınmaz əmlak obyekti plana alınmışdır.
    Şərur rayonunun Mahmudkənd, Vayxır, Tumaslı, Di-
yadin, Təzəkənd və Yengicə kəndləri üzrə 3032 daşınmaz
əmlak obyekti plana alınmış, Düdəngə kəndində planaalma
işlərinə başlanılmışdır.
    Torpaqların elektron kadastr uçotuna dair aparılan
çöl geodeziya-ölçmə işlərinin keyfiyyəti və informasi-
yaların məlumat modelinin tələblərinə uyğun toplanması
nəzarətdə saxlanılmışdır. Planaalma işlərinin başa çatdığı
ərazilərdə fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətindəki və
qanuni istifadəsindəki fərdi yaşayış evlərinin, həyətyanı
sahələrin və torpaq islahatı zamanı verilmiş pay torpaq-
larının hüquqi və texniki sənədlərindəki məkan göstəriciləri
ilə torpaqların faktiki istifadə vəziyyətinin məkan gös-
təriciləri arasındakı mövcud uyğunsuzluqlar müəyyən-
ləşdirilmiş, araşdırılaraq aradan qaldırılmışdır.
    Muxtar respublikanın torpaq fonduna dair müfəssəl
kadastr uçotunun aparılması və rəqəmsal kadastr xəritə-
sinin tərtib edilməsi istiqamətində Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi səylərini daha
da artıracaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin mətbuat xidməti

Torpaqların elektron uçotunun aparılması
və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib 

edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir
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    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Həmkarlar İttifaqları
Şurasının yaranmasının 50
illiyi ilə bağlı yubiley tədbiri
keçirilib. 
    Əvvəlcə tədbir iştirakçıları
müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu və memarı, ümum-
milli liderimizin Naxçıvan şə-
hərinin baş meydanında əzə-
mətlə ucalan abidəsi önünə gül
dəstələri qoyub, ulu öndərin
xatirəsini dərin ehtiramla yad
ediblər. Sonra Heydər Əliyev
Muzeyi ziyarət olunub. 
    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Həmkarlar İttifaqları Şu-
rasında keçirilən tədbirdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Aparatının Humanitar
siyasət məsələləri və ictimai
təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri
Rəhman Məmmədov çıxış edə-

rək Həmkarlar İttifaqları Şu-
rasının yaradılmasının 50 illiyi
münasibətilə həmkarlar ittifaq-
larının üzvlərini təbrik edib.
    Bildirilib ki, Naxçıvanda
həmkarlar hərəkatı böyük və
şərəfli yol keçib, insanların
əmək, sosial-iqtisadi hüquq-
larının və qanuni mənafelərinin
qorunmasına xidmət edib. Nax-
çıvanda həmkarlar hərəkatı
1921-ci ildən təşkilatlanıb,  20-dən
artıq şəhər və rayon həmkarlar
ittifaqları komitəsi,  3 vilayət
həmkarlar ittifaqları komitəsi
yaranıb. Bunlar isə öz ətrafında
həmkarların 400-ə yaxın ilk
təşkilatını birləşdirirdi. Geniş-
lənməkdə olan böyük bir hə-
rəkatın mərkəzləşmiş qaydada
idarə olunmasma ciddi ehtiyac
yarandığından 1967-ci il no-
yabrın 17-də Naxçıvan Muxtar

Respublikası Həmkarlar İtti-
faqları Şurası təşkil olunub.
Artıq 50 ildir ki, Həmkarlar
İttifaqları Şurası Naxçıvanda
həmkarlar hərəkatına rəhbərlik
edir, bu təşkilatın potensialın-
dan məqsədyönlü şəkildə isti-
fadə olunmasına öz töhfəsini
verir.
    Vurğulanıb ki, Həmkarlar
İttifaqları Şurasının 50 illik
fəaliyyətinin 30 ili ümummilli
lider Heydər Əliyevin siyasi
rəhbərliyi dövrünə düşüb. Bu
dövr olduqca məsul və tələbkar
dövr, inkişaf mərhələsi olub.
Ümummilli liderin təşəbbüsü
ilə Naxçıvanda Həmkarlar İtti -
faqları Şurasının yeni inzibati
binasının tikintisinə başlanılıb
və həmin obyekt 1974-cü ildə
istifadəyə verilib. Ölkəmiz müs-
təqillik əldə etdikdən sonra
muxtar respublikanın həmkarlar
ittifaqları Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin diqqət və qayğısı sa-
yəsində öz inkişaflarının yeni
mərhələsinə qədəm qoyub.
Muxtar respublikada yaradılan
şərait bu kütləvi ictimai təşki-
latların da fəaliyyətinə geniş
imkanlar açıb. Ötən illərin təc-
rübəsi göstərir ki, muxtar res-
publikanın həmkarlar ittifaqları
yaradılan şəraitdən səmərəli
istifadə edir, işçilərin sosial

hüquqlarının qorunması, onla-
rın sanatoriya-kurortlara gön-
dərilməsi, istirahətlərinin təşkili
istiqamətində məqsədyönlü fəa-
liyyət göstərirlər.
    Sonra Naxçıvan Muxtar
Respublikası Həmkarlar İtti-
faqları Şurasının sədri Sucaxan
Novruzov, Mədəniyyət İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Naxçıvan
Muxtar Respublika Komitəsi-
nin sədri Rövşən Hüseynov,
Ordubad Rayon Birləşmiş
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin
sədri Mahir Şıxəliyev çıxış
edərək həmkarlar ittifaqlarına
göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədrinə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Qeyd olunub ki, həmkarlar itti -
faqlarının üzvləri yaradılan şə-
rait müqabilində fəaliyyətlərini
daha da genişləndirməyə çalı-
şacaq, muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən bütün təşkilat-
larla əlaqələri daha da möh-
kəmləndirərək günün tələbləri
səviyyəsində fəaliyyət göstər-
məyə çalışacaqlar. Əminliklə
demək olar ki, Həmkarlar İtti-
faqları Təşkilatı qarşıdakı il-
lərdə muxtar respublikanın ən
aparıcı təşkilatlarından birinə
çevriləcək. 
    Sonda şuranın bir qrup
əməkdaşına pul mükafatları
təqdim edilib. 

- Nail ƏSGƏROV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları 
Şurasının yubileyi qeyd edilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin fərman və sərəncamlarından, qəbul edilmiş
dövlət proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Tu-

rizm Nazirliyi tərəfindən oktyabr ayında da diqqət
mərkəzində saxlanılıb, mədəniyyət müəssisələrində
40-dan çox konfrans, dəyirmi masa və yığıncaq
keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş oxunması zəruri olan kitablarla
bağlı konfrans və müzakirələr olub, kitabxanalarda
263 yeni oxucu qeydiyyata alınıb. 
    Ötən ay “Ulu öndər Heydər Əliyev gənc rəs-
samların gözü ilə” adlı rəsm müsabiqəsinə start
verilib, müsabiqənin ilk mərhələsi Ordubad rayo-
nunun ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında
keçirilib. Oktyabrın 24-də görkəmli şair-dramaturq
Hüseyn Cavidin 135 illik yubileyi qeyd olunub,
görkəmli ədibin “İblis” faciəsi əsasında hazırlanan
tamaşa ictimaiyyətə təqdim olunub. Bu dövrdə
muxtar respublikadakı muzeylərin fondlarına 85
eksponat daxil olub və muzeyləri 38 min 285 ta-
maşaçı ziyarət edib. Ziyarətçilərin 10 min 194-ü
xarici ölkə vətəndaşı olub. 
    Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzinin rəsmi
internet səhifəsinə ay ərzində 12 min 393 baxış
olub. Mərkəz tərəfindən Azərbaycanın digər böl-
gələrində fəaliyyət göstərən turizm informasiya
mərkəzlərinə və turizm şirkətlərinə, həmçinin xarici
ölkələrə 246 məlumat göndərilib. Mərkəzin “Fa-
cebook” sosial şəbəkəsindəki səhifəsinə 101 məlumat
daxil edilib, 34 min 531 baxış olub, səhifə istifa-
dəçilərinin sayı 2092 nəfərə, qrup üzvlərinin sayı
isə 12 min 750-yə çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti

Mədəni tədbirlərin əhatə dairəsi
genişlənib

    Tarixdə iz qoyan igid və cəsur
sərkərdələrimizin şəxsi nümunəsi
bizə əsas verir deyək ki, xalqımız
qəhrəmanlar yetişdirən xalqdır. Və
istənilən siyasi şəraitdə bu xalq öz
Vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa
hazır olan mətin gənclər yetirib.
Muxtar respublikamızda erməni
qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim sa-
vaşında həlak olmuş qəhrəmanları-
mızın ibrətamiz həyatı, şəxsi nü-
munəsi bu gün məktəblərdə aparılan
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi işində
ön plana keçib. Naxçıvan şəhərində
yerləşən muzeylərimiz, eləcə də Xa-
tirə Muzeyi ilə məktəblər arasında
yaradılan inter aktiv əlaqələr, distant
dərslərin keçilməsi dediklərimizə
sübutdur. Bu dərslər vasitəsilə şa-
girdlərə bir daha aşılanır ki, yaxın
keçmişin acı təcrübəsi müstəmləkə
siyasətinə xidmət edən, əslində,
Azərbaycan xalqına müsibətlər gə-
tirən beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin,
sən demə, genosid planının və anti-
türk siyasətinin tərkib hissəsi oldu-
ğunu sübuta yetirib. İnteraktiv dərs-
lərdə o da qeyd edilir ki, rus impe-
riyası işi qəsdən elə qurmuşdu ki,
xalq öz soykökündən, qəhrəmanlıq
tarixindən, adət-ənənələrindən uzaq
düşsün.
    Naxçıvan şəhərinin ümumtəhsil
məktəblərində tədris olunan təbiət
və cəmiyyət elmləri, humanitar fən-
lər gənclərə hərbi-vətənpərvərlik
hissləri aşılamaq üçün çox böyük
imkanlara malikdir. Məktəblilərə
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ona
görə daha yaxşı aşılanır ki, bu gün
orta məktəblərin X-XI siniflərində
oxuyan şagirdlərə ayrı-ayrı fənləri
tədris edərkən hərbi məzmunlu bi-
liklər də öyrədilir, xüsusən tarix
fənnində bu məlumatlara geniş yer
verilir.
    Onu da qeyd etmək yerinə düşər
ki, keçmiş Sovetlər Birliyi dövründə
mövcud dərsliklərdə, dərs vəsaitlə-
rində və metodik ədəbiyyatda hər-
bi-vətənpərvərlik hissləri aşılayan
məlumatlar və hərbi məzmunlu bi-
liklər məxfilik üzündən verilmirdi.

Əslində, bu, şüurlu surətdə edilirdi
ki, gənclər vətənpərvərlik duyğula-
rından məhrum olsunlar, vətənin
müdafiəsi üçün lazımi bilikləri al-
masınlar. Artıq bu gün muxtar res-
publikamızda böyüyən nəslin təlim-
tərbiyə işinin düzgün təşkilinə, və-
təndaş hazırlığına xüsusi diqqət
 yetirilir. 
    Məktəbli uşaq və yeniyetmələrin
bir vətəndaş kimi böyüməsində ai-
lənin, cəmiyyətin, ümumilikdə, mü-
hitin rolu böyükdür. Hərbi-vətən-
pərvərlik tərbiyəsini, sadəcə, quru
sözlərlə, nəsihətlərlə məhdudlaşdır-
maq olmaz. Çünki vətən sevgisi
gənc vətəndaşlarımızın məqsədyönlü
davranışının və fəaliyyətinin motivi
və ideyasıdır.
    Danılmaz faktdır ki, düşmən ölkə
ilə olan müharibə vəziyyəti hər an
torpaqlarımızın güc yolu ilə azad
olunması reallığını ortaya qoyur. Bu
işin reallaşdırılması, əsasən, gənc
nəslin üzərinə düşür. Belə bir şəraitin
mövcud olması gənc nəslin vətən-
pərvərlik ruhunda formalaşdırılma-
sını labüd edir. Bu baxımdan muxtar
respublikamızın tam orta məktəb-
lərində tədris olunan çağırışaqədərki
hərbi hazırlıq fənninin böyük əhə-
miyyəti vardır. Həmin dərslərdə şa-
girdlər təkcə silahlardan istifadə

qaydalarını öyrənmir, eyni zamanda
Vətənə bağlı lıq hisslərini artırır, onu
müdafiə etmək borcunu öz üzərlərinə
götürürlər. 
    Məktəblərdə bu fənnin tədrisinin
əsas məqsədi, birinci növbədə,
gənc ləri ölkənin müdafiəsinə in-
didən psixoloji cəhətdən hazırla-

maqdır. Təhsil ocaqlarında, eyni
zamanda, çağırışaqədərki hərbi
hazır lıq dərslərinin tədrisi onların
vətənpərvər ruhda böyüməsinə öz
təsirini göstərir. Bütün bu kimi
işlər, nəticə etibarilə, gənclərə və-
tənpərvərlik hisslərinin aşılanma-
sında mühüm rol oynayır. Orduya
çağırılan gənc lərin orta məktəbdə
oxuduğu dövrdə müəyyən hərbi
biliklərə yiyələnməsi sonrakı dövr-
də onların peşəkar hərbçi kimi ye-
tişməsində də vacib rol oynayır.
Ötən tədris ilində keçirilən ali mək-
təblərə qəbul imtahanlarında muxtar
respublikanın ayrı-ayrı məktəblə-
rinin məzunları xüsusi təyinatlı
ali məktəblərin tələbəsi adını qa-
zanıb, Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyə qəbul
olunanların da sayı artıb. Ancaq
bu nəticə də son hədd sayıla bilməz.
Buna görə də məktəblərdə çağırışa -
qədərki hərbi hazırlıq fənninin yük-
sək səviyyədə keçirilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir, hərbi rəhbərlər Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Səfər-
bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin rəyi əsa-
sında məktəblərdə dərs demək hü-
ququ qazanırlar. 
    Məktəblilər arasında hərbi-id-
man oyunlarının keçirilməsi də

yeniyetmələrə vətənpərvərlik hiss-
lərinin aşılanmasında əhəmiyyət
kəsb edir. Belə oyunlar mütəmadi
olaraq keçirilməsinə ciddi diqqət
yetirilir. Bu oyunlarda qazanılan
təcrübə isə ölkə miqyasındakı ya-
rışlarda öz sözünü deyir. Buna mi-
sal kimi deyə bilərik ki, ölkəmizin

cənub bölgəsi olan Lənkəran ra-
yonunda bu ilin iyul ayında keçi-
rilən “Sərhəd” hərbi-idman oyun-
larında Naxçıvan şəhər 2 nömrəli
tam orta məktəbin “Şimşək” ko-
mandası birinci yerin sahibi olub.
Belə uğurlara daha bir əlavə olaraq
bu ilin oktyabr ayının əvvəllərində
keçirilən “Vətənin müdafiəsinə
 hazıram” poliatlon birinciliyində
qazanılan nailiyyətləri xüsusilə
qeyd etmək lazımdır. Belə ki, mux-
tar respublika birinciliyində qalib
olan Naxçıvan şəhər 16 nömrəli
tam orta məktəbin şagirdləri ölkə
miqyasında da qələbə bayrağını
əldən verməyərək birinci yeri qa-
zanıblar. Təbii ki, bu qalibiyyətlər
digər  şagirdləri də qələbəyə ruh-
landırır, onlarda yarış əzmini artırır.
Sevindirici haldır ki, bu yarışlarda
fəal iştirak edən şagirdlərdə cəsa-
rətlilik, cəldlik, mübarizlik, qələbə
qazanmaq uğrunda iradə möhkəm-
liyi təmin olunur. Ona görə də
belə oyunların  məktəblərdə mü-
təmadi olaraq təşkilinə xüsusi diq-
qət yetirilir. Bu işdə Gənclər və
İdman, Təhsil nazirliklərinin, idman
federasiyalarının fəaliyyətlərini xü-
susi qeyd etmək lazımdır. Sözügedən
yarışların son zamanlarda kütləvi-
liyinin artırılması da diqqətəlayiqdir.
Keçirilən oyunlarda oğlanlarla ya-
naşı, qızların da iştirakı təmin edilir
ki, bu da təqdirolunasıdır. 
    Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
çağırışaqədərki hərbi hazırlıq dərs-
lərinin ehtiyatda olan zabitlər tərə-
findən keçilməsi bu işdə əhəmiyyətli
rol oynayır. Belə mütəxəssislər şa-
girdlərə hərbi-vətənpərvərlik hiss-
lərini daha keyfiyyətli şəkildə aşılaya
bilirlər. 
    Şagirdlərin hərbi-vətənpərvərlik
hisslərinin artırılmasında hərbçilərlə
canlı ünsiyyət də mühüm rol oynayır.
Hərbi dərslər zamanı şagirdlərin

hərbi hissələrə aparılması və onların
əsgərlərlə söhbətlər etməsi də yeni -
yetmələrin formalaşmasında, onların
vətənə bağlılığının artırılmasında
və vətənin, torpağın müdafiəsində
durmaq kimi hisslərinin inkişaf et-
dirilməsində böyük əhəmiyyətə
 malikdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin xüsusi diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunan məktəb-
lərin qarşısında gənc nəslin hərbi-
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi sa-
həsində məsul və təxirəsalınmaz və-
zifələr qoyulması təsadüfi deyil. Bu
vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə son
dövrlərdə məktəblərimizdə şagird-
lərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
xeyli yüksəlib. Hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsinin faktlar və zəngin əyani
vasitələr əsasında aparılması tərbiyə
işinin bu mühüm sahəsi üzrə maraqlı
forma və üsulları da meydana çıxarıb,
məktəblərlə hərbi hissələr arasında
əlaqələrin yaradılması daha da güc-
ləndirilib. Bu sahədə məktəblərdə
toplanmış qabaqcıl təcrübə hərbi-
vətənpərvərlik tərbiyəsini daha məz-
munlu və məqsədəuyğun şəkildə
aparmağa imkan verir. 
    Sonda onu da qeyd edək ki, pe-
daqoji kollektivlər hərbi-vətənpər-
vərlik tərbiyəsinin bu forma və
üsullarından istifadə etməklə ona
nail olmağa çalışırlar ki, şagirdlərdə
vətənə məhəbbət hissi daha da qüv-
vətlənsin, həqiqi vətənpərvərliyin
məzmununu onlar düzgün dərk edə
bilsinlər, vətəni müdafiə etməyi,
onun şərəfini qorumağı özünün
xalq qarşısında şərəfli vəzifəsi
hesab etsinlər. 
    Bu gün çağırışaqədərki hərbi
hazırlıq dərslərinə cəlb edilən hər
bir yuxarı sinif şagirdi yaxşı bilir
ki, ordumuz varlığımız deməkdir,
bu sarsılmaz qüvvə, sözün əsl mə-
nasında, xalqın gücüdür, gənclərin
minlərlə igid və mərd nümayən-
dələrini öz sıralarında birləşdirən
yumruqdur. Ona görə də bütün
xalq öz ordusu ilə fəxr edir, onu
yüksək məhəbbət hissi ilə sevir.
Həyatda hər şeydən əziz olan ana
vətənlə bağlı hər bir tapşırıq onun
gənc övladları üçün ən şərəfli və
ülvi bir vəzifədir. Xalqın alovlu
məhəbbəti, hörməti və qayğısı isə
əsgərlərin qəlbini oxşayır, onları
ruhlandırır. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

Gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi 
günün tələbidir 

    Dövlətimiz gələcəyimiz olan gənc nəslin Vətənə məhəbbət, xalqa,
elinə və obasına hörmət, soykökünə, adət-ənənələrinə sədaqət ruhunda
tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb və buna həyati
əhəmiyyətli məsələ kimi baxıb. Bu bir həqiqətdir ki, vətənpərvərlik
insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissləri yaradır,
apardığı mübarizədə onda inam hissini gücləndirir. Vətənpərvərlik
qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. 

Vətənpərvərlik ən ülvi hissdir



    Zaman su kimi axıb gedir. Onu nə mən,
nə sən, nə də bir başqası dəyişdirə, qabaqlaya,
yaxud da saxlaya bilər. Saatın əqrəbi, təq-
vimin günləri, ilin fəsilləri bizə məhəl qoy-
madan öz işini görür, yəni addım-addım
bizi gələcəyə aparır. Yazıçı Elçin Əfəndiyevin
dediyi kimi, təqvim özü də son payız çağında
üşüm-üşüm üşüyən ağacdır: gündə bir sarı
yarpaq salır.  Bəli, payızda yarpaqlarını bir-
bir yerə tökən ağacın qışdakı mənzərəsinə
hamımız şahidik. Bu, çox gözəl bənzətmədir,
lakin bir fərq də var ki, ağac yazda yenidən
çiçəkləyir, lakin insan elədirmi? Onun üçün
zaman bir daha geri qayıtmamaq şərtilə
keçib gedir.
    Bir Afrika atalar sözündə deyilir ki, bu
həyatda hər ötən gündən daha sürətli qaç-
maq lazımdır. Deyirlər, insan bir sağlam-
lığının, bir də gəncliyinin qədrini yalnız
onları itirdikdən sonra anlayır. Əlimizdə-
kilərin qədrini onların başına bir şey gəlmə -
mişdən əvvəl bilməli və tələsməliyik.
 Peyğəmbərimiz deyir ki, xəstəlik gəlmədən
əvvəl səhhətin, yaşlılıq gəlmədən əvvəl

gəncliyin, kasıblıq gəlmədən əvvəl zən-
ginliyin, məşğuliyyət gəlmədən əvvəl boş
vaxtın, ölüm gəlmədən əvvəl dünya həya-
tının qədrini bilin.
    Zaman axar çay kimidir. O həm özünü
aparar, həm də üzərindəkiləri.
    Bəli, zaman axıb gedir və özü ilə birlikdə
bizim gücümüzü, cavanlığımızı, həvəsimizi
də aparır. Bununçün deyilib ki, hər işi öz za-
manında görmək daha səmərəlidir. 
    Əziz oxucular, unutmayaq, kim oldu-
ğumuzun heç bir önəmi yoxdur, zaman
kimsə üçün geri qayıtmaz. Düşünün, dün-
yanın ən varlı insanısınız və lazım oldu-
ğunda əlinizin çatmadığı yer yoxdur. Sahib
olduqlarınızla uşaqlığınıza, ya da gəncli-
yinizə geri qayıtmaq istəsəniz bacararsı-
nızmı? Bəlkə də, hə. Əldə edə bilərsiniz,
lakin həmin illərə aid çox olsa, bir neçə
foto, yaxud da köhnə tanış... Gerisi mümkün
deyil. 
    Mövzuyla əlaqəli bir internet portalında
rast gəldiyim çox maraqlı bənzətmə ilə sizi
tanış etmək istəyirəm. Ümid edirəm ki,

sizin üçün də faydalı olacaq: “Təsəvvür
edin ki, bankda hesab açmısınız və hər gün
bu hesaba 86 min 400 manat qoyursunuz,
amma axşamadək o pulları xərcləməli olur-
sunuz. Pulu xərcləməyinizdən asılı olma-
yaraq, hesabınız sıfırlana bilər. Belə olduğu
təqdirdə nə edəcəksiniz? Təbii ki, pulun
hamısını xərcləməyə çalışacaqsız. İndi isə
deyilənlərə diqqət edin! Hər birimiz zaman
adlı bankın müştəriləriyik. Hər səhər 86
min 400 saniyəyə sahib oluruq. Bu saniyələr
həmin gün tükənir və ertəsi gün bizə qayta-
rılmır. Bir sözlə, geriyə yol yoxdur. Saniyələri
elə həmin halda yaşamalı və sabaha saxla-
mamalıyıq. Elə isə hər anın dəyərini bilib
ondan səmərəli istifadə etməliyik”. 
    Hər yeni günlə yeni bir fürsət, yeni bir
imkan təqdim edilir bizə. “Al, bu gün sənindir.
Bu gün də sənə bir fürsət verildi”, – deyilir.
Amma məsələnin mahiyyəti insanın o für-
sətdən necə istifadə etməsindədir.
    Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir. Onu
israf etməyin qarşılığı çox sərt şəkildə üzü-
müzə çırpıla bilər. Bu, eyni şəkildə “Qurani-
Kərim”in bir çox ayəsində qadağan olunmuş
və qulların bundan çəkinməsi ifadə edilmişdir.
Texnologiyanın həyatımızı “əsir almasından”
sonra zaman bizə yetməməyə başladı və
hətta zamansızlıqdan şikayət edər hala gəldik.
İnsan həyatını məşğul edən hər şey onun za-
manını işğal etməkdədir. Vaxtdan istifadə
edə bilməyən adam həmişə onun yel kimi

uçmasından gileylənər. 
    Bəs zamanımızdan necə səmərəli istifadə
edə bilərik? 
    Yəqin ki, çoxları çatışmazlığının plansızlıq
olduğunu özləri də etiraf edərlər. Elə isə işə
günlük plan hazırlayaraq başlaya bilərsiniz.
Hər iş üçün saat limiti qoyun.
    Təqvimdən istifadə edin. Özünüzə son
tarix qoyun. Məsələn, öz-özünüzə deyin ki,
nə olur-olsun, filan tarixə qədər bu işi görüb
qurtaracam. 
    “Yox” deməyi bacarın. Bəli, əgər yox de-
məyi bacarırsınızsa, bu, çox yerdə karınıza
gələcək. Biz insanlar bəzən yanlış işlərə həd-
dindən artıq çox vaxtımızı sərf edirik. 
   Erkən qalxmağı hədəfləyin. Çox güman

ki, bu, bilmədiyiniz bir şey deyil. Bu, eyni
zamanda sağlamlıq baxımından da faydalıdır.
Səhərlər tez yuxudan qalxan insanlar həm
gümrah olur, həm də işləri bir-neçə saat tez
görüb qurtarır. 
    Heç xoş ovqat yaratmasa da, bu, həqi-
qətdir ki, gündəlik yaşamımızda yemək ye-
mək, yol getmək, ictimai nəqliyyatı gözlə-
mək, yatmaq və sair kimi işlər vaxtımızı
həddindən çox aparır. Zamanımıza nə qədər
qənaət etsək də, bütün bunlar olmadan da
mümkün deyil. Heç olmazsa, yerdə qalan
zamanımızı mənalı, səmərəli yaşayaq. Heç
olmazsa, sabahımızın xətrinə bu günümüzün
qədrini bilək. 

- Fatma BABAYEVA

Zamandan düzgün istifadə edək
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    Ötən ilin may ayından bu səhiyyə
müəssisəsində çalışan Günel həkim
kolonoskop və fibroqastroskop apa-
ratları vasitəsilə xəstələrə tibbi xid-
mət göstərir. Məlum olduğu kimi,
mədə-bağırsaq xəstəliliklərinin
(mədə xərçəngi, mədə və onikibar-
maq bağırsağın xorası, mədə di-
vertikulu və digər xəstəliklərin)
rentgen müayinələri əhəmiyyətli rol
oynasa da, erkən mərhələdə diaq-
nozun dəqiq qoyulmasını tam təmin
etmir. Yaponiyanın Olympus firma-
sının istehsalı olan bu aparatlar isə
həmin problemi tam həll edir. Fibro -
qastroskopla ehtiyac olan hallarda
patoloji prosesdən histoloji müayinə
üçün biopsiya materialı da götürülür.
Odur ki, müasir dövrdə fibroqas-
troskop müayinəsi mədə-bağırsaq
xəstəliklərinin diaqnostikasında qızıl

standart sayılır. Bu aparatla həmçinin
mədədəki xora, qanaxma, divertikul
müalicəsi də həyata keçirilir. 
    Üç hissədən ibarət kolonoskop
aparatından bağırsağın qeyri-spesifik
xəstəlikləri, xərçəng və ya xərçəng -
önü xəstəliklərinin, poliplərin erkən
diaqnozu, kəskin qanaxma, səbəbi
bilinməyən anemiyalar, uzunmüd-
dətli ishallar, bağırsağın divertiku-
liyar xəstəliklərinin aşkarlanmasında
tətbiq olunur. Xəstələr xüsusi hazır -
lıq keçdikdən, həkim təyinatına uy-
ğun olaraq xüsusi prosedurdan sonra
bu müayinələrə cəlb edilirlər. Nax-
çıvan Muxtar Respublika Xəstəxa-
nasında ilk dəfə tətbiq olunan ko-
lonoskop vasitəsilə cari ilin ötən
dövründə 50-yə yaxın xəstə müayinə
və müalicə olunub. 

Hüseyn ƏSGƏROV

Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında 
qızıl standart tətbiq olunur

    Naxçıvan Dövlət Uşaq Filar-
moniyasının Şərur şəhərindəki
“Bahar” kinoteatrında konserti
olub. 

    Konsertdə ilk olaraq xalq çalğı
alətləri ansamblının ifasında “Ça-
hargah kompozisiyası” səslənib.
Uşaq Filarmoniyasının solistləri
Babək Səmədzadə və Kənan Ək-
bərovun ifalarında “Salam, Naxçı-
van” mahnısı alqışlarla qarşılanıb.
    Kollektivin solistlərindən Xəzər
Məmmədov, Təvəkkül Vəlizadə,
Məhəmməd Kəngərli və başqaları-
nın ifalarında xalq mahnıları, təs-
niflər, ritmik muğamlar konsert iş-

tirakçılarında xoş ovqat yaradıb.
    Solistlərdən Seymur Fərəcovun
sazda, Ələkbər Məmmədovun ba-
labanda, Azər Məmmədovun na-

ğarada ifa etdikləri “Ovşarı” saz
havası maraqla qarşılanıb.
    Həmçinin solistlərdən Fuad Mə-
miyev, Mikayıl Nəsirov, Səfər Cə-
fərov, Musa Abdullayev və başqa-
larının ifalarında görkəmli bəstəkar -
larımızın şən və lirik mahnıları
 səslənib.
    Konsert bəstəkar Rauf Hacıyevin
populyar “Azərbaycan” mahnısı ilə
başa çatıb.

Əli RZAYEV

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının 
Şərur şəhərində konserti keçirilib

    Mineral və vitamin tərkibinə
görə alma bir sıra meyvələrdən üs-
tündür. İnsan orqanizmində qanaz-
lığına səbəb olan dəmir çatışmazlığı
zamanı bu meyvədən yemək məs-
ləhət görülür. O, yuxusuzluğa qarşı
ən yaxşı təbii vasitələrdən biri hesab
olunur. Artıq çəkidən əziyyət çə-
kənlərə də müntəzəm alma yemək
məsləhət görülür. Bu dadlı meyvə
yuxarıdakı  xüsusiyyətləri ilə yanaşı,
həm də gözəllik ölçüsüdür. Sənət
adamları alyanaqlı gözəlləri vəsf
edəndə məhz bu cənnət meyvəsinin
adı təsadüfən seçilməyib. Toy xon-
çalarındakı şirniyyatlarla yanaşı
aparılan almalar ən yaxşı hədiyyə-
lərdən biri olub. Doğma Naxçıva-
nımız özünün təravətli Şərur şafta-
lısı, Nehrəm qarpızı, Sədərək üzümü,
Şahtaxtı qovunu, Ordubad əriyi ilə
yanaşı, həm də bal kimi dadlı Kükü
alması ilə də tanınır. 
    Şahbuz rayonunun dağlar qoy-
nunda yerləşən Kükü kəndi əlverişli
iqlim şəraiti, təmiz havası, bol sulu
çayları, dumduru bulaqları və nə-
hayət, barlı-bəhərli meyvə bağları
ilə adama “gəl-gəl” deyir. Kəndin

füsunkar təbiəti, səfalı havası, ekoloji
cəhətdən saf məhsulları təkcə isti-
rahət üçün deyil, yaşayış üçün də
əlverişli olduğundan bu ünvanı se-
çənləri həmişə cəlb edir. Odur ki,
bu kənddə yurd-yuva salanlar alma
tingi salmağı da unutmurlar. Axı
alma Kükünün simvoludur. 

    Təbiətin alma bəxşişi Kükü bağ-
larının payına düşüb, – desək, ya-
nılmarıq. Elə ki payız fəsli təşrif
gətirdi, alyanaqlı almalar budaq
sındırar. Ağacların barın-bəhərin
yığmaqla qurtarmaz. Odur ki, bu
kənddə alma yığımına bütün ailə
üzvləri qatılar. Xüsusən payızda
Kükü kəndinə yolunuz düşsə, alma
ətrini kəndin girişindən duymaq
mümkündür. Payızın sonlarına doğ-
ru artıq meyvəsi toplanılmış alma
bağlarında yalnız sarı yarpaqlar
qalsa da, insanın ruhunu təzələyən
alma ətri hələ də duyulmaqdadır.
Elə süfrələrdən də bu nazlı nemətin
ətri kəsilmir. Hansı həyətə daxil
olsan, çay süfrəsində hökmən tabaq
dolusu alma da görəcəksən. Kükü
kəndinin camaatı çox qonaqpər-
vərdir. Onlar deyirlər ki, Kükü al-
ması dağlardan gələn təmiz su ilə
qidalanır, heç bir kimyəvi dərman
vurulmur, can dərmanıdır. 
    Kükülülər meyvəçilikdə yaxşı
təcrübə əldə ediblər. Çünki bu, on-
ların əsas məşğuliyyət sahələrindən
biridir. Meyvəçilikdə isə alma və
cəviz bağları əsas yer tutur. Kükünün

dondurma kimi ağ və dadlı cəvizi
ilə ətirli almalarının sirri isə həm
bu kəndin yerləşdiyi coğrafi mövqe,
həm də torpağın mineral və su tər-
kibindədir. Bütün bunlar burada
alma bağlarının salınmasına şərait
yaradıb. Kənd sakini, təqaüdçü
müəllim Quşdan Qəhrəmanov deyir
ki, Küküdə almanın çoxlu sortları
vardır. Ağ-qırmızı “Palmet”, “Belf-
lor”, “Banan”, “Qışqızılı”, “Konfet
alma”, “Söyüd alma”, “Toz alma”
və digər sortlar burada torpağa və
iqlimə yaxşı uyğunlaşıb. Azərbay-
canın digər bölgələrindən də buraya
alma tingləri gətirilib, yerli şəraitə
uyğunlaşdırılıb. Burada alma ağacı
əkib, bəhrəsini görməyi çox sevirlər.
Elə ən yaxşı sovqat da almadır.
Qohumlara, dostlara, tanışlara hə-
mişə ən gözəl, alyanaq almaları
pay göndəririk. 
    Kükü alması həm də kənd ca-
maatı üçün yaxşı qazanc mənbəyidir.
Oktyabr ayında yığılan almanı növ-
bəti ilin may ayına qədər saxlayıb,
sata bilirlər. Dərildiyi kimi təzə,
dadlı qalan Kükü almasının Naxçı-
van bazarında həmişə alıcısı var.
    Qısa payız günündə Küküdən
Naxçıvan şəhərinə qayıtdığımızda
artıq Günəş qüruba doğru əyilmişdi.
Doğma torpağa məhəbbətlə əkilib,
ərsəyə gətirilmiş alma bağlarının
bu il də bol məhsullu olduğuna biz
də sevinirdik. Axı süfrələrimizi bə-
zəyən bütün nemətlərimiz öz tor-
pağımızın bərəkətidir. Bu nemətlərin
adı da, dadı da bizim üçün çox qiy-
mətlidir. Tamı damaqlardan getmə-
yən Kükü alması kimi. 

Ruhiyyə RƏSULOVA
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının

baş redaktoru

Dadı damaqlardan getməyən 
Kükü alması

Yurdumuzun nemətləri

Hər fəslin öz rəngi, öz
gözəlliyi var. Qızılı payız

da özü ilə qızıl qədər dəyərli
meyvələrini yetirir. Bu meyvələr
içərisində, bəlkə də, təkcə al-
madır ki, nə qədər çox yeyilsə,
insan orqanizminə bir o qədər
faydası var. 

    “Zamanının qədrini bil, onu lazımsız işlərə sərf etmə”. Valideynlərimiz tərəfindən
məyuscasına deyilən bu cümləni, yəqin ki, vaxtaşırı hər birimiz eşidirik. Eşitməyənlər
isə, çox güman ki, böyüyüb valideyn olub və artıq özləri övladlarına bunu nəsihət
edirlər. Zamanını nə qədər səmərəli keçirsən də, vaxt ötdükdən sonra “kaş ki”lərin
qalır geridə. Çox uzağa getmirəm, lap elə götürək gün növbələşməsini. Heçmi olmayıb
günün sonuna çatdığınızın fərqinə vardığınızda zamanınızı səmərəli keçirməyinizə
baxmayaraq, “kaş ki bir az daha cəld olsaydım və filan işimi də yoluna qoysaydım”, –
dediyiniz?! Bəs yaxşı, heyifsilənməyimiz nəsə ifadə edirmi? Əfsuslar olsun ki, arxada
qoyduğumuz zaman, sadəcə, keçmişə çevrilir.

    Əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 2015-ci ildə isti-
fadəyə verilən Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası bu gün
bölgədə ən mühüm səhiyyə müəssisələrindən biri kimi fəaliyyət
göstərir. 300 çarpayılıq xəstəxanada müasir standartlara cavab
verən tibbi avadanlıq, aparat və cihazların qurulması həm həkimlərin
işini asanlaşdırıb, həm də xəstələrin düzgün şəkildə müalicə olun-
masına şərait yaradıb. Bu aparatlardan səmərəli istifadə edilməsi
üçün həkimlər ixtisasartırma kurslarına göndərilib, onlar təcrübə
mübadiləsi keçərək nəzəri bilik və peşə bacarıqlarını artırıblar.
Həmin həkimlərdən biri də qastroenterologiya bölməsinin gənc
həkimi Günel Həsənovadır.


