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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanvarın 18-də Dünya İqtisadi
Forumunun icraçı sədri Klaus Şvab ilə görüşü olub.

Prezident İlham Əliyev onu növbəti dəfə Dünya İqtisadi Forumuna dəvət etdiyinə görə
Klaus Şvaba təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan ilə Dünya İqtisadi Forumu arasında səmərəli
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu deyən dövlətimizin başçısı bu əməkdaşlığın Davos
Forumunun dünya ölkələrində vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı məqsədlərinə tam
uyğun gəldiyini qeyd edib. 

Davos Forumu çərçivəsində keçirdiyi görüşlərin bir sıra mühüm layihələrin reallaşmasına
səbəb olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev son illərdə Azərbaycanda mötəbər beynəlxalq
tədbirlərin keçirildiyini, Bakının birinci Avropa Oyunlarına uğurla ev sahibliyi etdiyini
deyib, Roma Papası Fransiskin ölkəmizə səfərini Azərbaycandakı yüksək tolerantlıq
mühitinə verilən qiymətin nümunəsi kimi dəyərləndirib.

Dünya İqtisadi Forumunun icraçı sədri Klaus Şvab Azərbaycan ilə Dünya İqtisadi
Forumu arasındakı əməkdaşlığın səmərəli olduğunu, Azərbaycan Prezidentinin bu forumda
iştirakının ikitərəfli əməkdaşlığa töhfə verdiyini vurğulayıb. Klaus Şvab ölkəmizə səfəri
zamanı güclü inkişafın şahidi olduğunu deyib, Bakının gözəlliyindən danışıb, Azərbaycandakı
təhlükəsizliyin və sabitliyin ölkəmizin inkişafında mühüm rol oynadığını bildirib. 

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin
II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında daxili işlər orqanlarında
səmərəli fəaliyyətlərinə görə:
    Əliyev Azər İsmayıl oğlu
    Əliyev Sədi Cəbrayıl oğlu
    Həsənov Namiq Teymur oğlu
    Həsənov Səbuhi Məhəmmədəli oğlu
    Hüseynəliyev Şərif Rövşən oğlu

    Quliyev Qulu Məhərrəm oğlu  
    Nəcəf Sahib Əjdər oğlu
    Rüstəmov Rauf Rüstəm oğlu
    Səfərov Zahir Nəriman oğlu – “Rəşadətli əməyə görə” nişanı
ilə təltif edilsinlər.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası  
   Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 18 yanvar 2017-ci il

“Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon Təş-
kilatında 2016-cı ilin yekunları, cari ildə təşkilat
üzvlərinin qarşısında duran vəzifələrlə bağlı
şura iclası keçirilib. Gündə likdə duran məsələ
ilə əlaqədar rayon təşkilatının sədri, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Əmir Baba yevin məruzəsi dinlənilib.    
    Bildirilib ki, 2016-cı ildə muxtar respublika
həyatının bütün sahələrində inkişaf təmin edilib,
əvvəlki illərdə olduğu kimi, tikinti-quruculuq,
abadlaşdırma, yaşıllaşdırma işləri davam etdirilib,
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması is-
tiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılıb. Bütün
uğurlar Azərbaycanda, onun ayrılmaz tərkib
hissəsi olan muxtar respublikamızda ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin quruculuq xəttinin ardıcıllıqla
davam etdirilməsi hesabına əldə olunub. 
    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon Təş-
kilatının ötən ildəki fəaliyyətindən danışan Əmir
Babayev təşkilatın xətti ilə il ərzində bir sıra təd-
birlər keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki,
rayonda hərtərəfli sosial-iqtisadi inkişafın təmin
olunmasında, genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin
yerinə yetirilməsində hər bir Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvü fəallıq nümayiş etdirib. 

Vurğulanıb ki, ötən il Yeni Azərbaycan Partiyası
rayon təşkilatının 4 şura, 10 idarə heyətinin yı-
ğıncağı keçirilib. Hazırda təşkilatın əhatə etdiyi
87 ərazi ilk partiya təşkilatının uçotunda 10 min
361 nəfər partiya üzvü vardır ki, onların 3 min 2
nəfərini, yəni 30 faizini qadınlar, 3 min 393 nə-
fərini, yəni 32,7 faizini gənclər təşkil edir. İl
ərzində Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına 112
nəfər qəbul olunub. Onların 65 nəfərini qadınlar,
94 nəfərini gənclər təşkil edir. Bundan sonra da
partiyanın boy artımı diqqətdə saxlanılmalı, ona
nail olunmalıdır ki, təşəbbüskar, ictimai işlərə
daha çox maraq göstərən gənclər Yeni Azərbaycan
Partiyası sıralarına qəbul edilsinlər. 
    Əmir Babayev 2017-ci ildə qarşıda duran
vəzifələrdən də danışıb. Vurğulanıb ki, təşkilatın
əsas vəzifəsi Yeni Azərbaycan Partiyasının ya-
radıcısı, müstəqil respublikamızın qurucusu və
memarı olan ulu öndərin siyasəti nəticəsində
qazanılan uğurları xalqa çatdırmaq, əhali arasında
ideya-siyasi işi gücləndirməkdən ibarət olmalıdır.
Tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, hər bir
partiya üzvü Proqram və Nizamnamənin tələb-
lərinə, prinsiplərinə əməl etməli, siyasi proses-
lərdə, rayonda gedən quruculuq-abadlıq işlərində,
yaşıllaşdırma tədbirlərində və qarşıya qoyulan
digər vəzifələrin həyata keçirilməsində  fəallıq
göstərməlidir. 
    Yığıncaqda partiya fəallarının çıxışları olub.

Elman MƏMMƏDOV

Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon 
Təşkilatının şura iclası olub

Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin
akt zalında “Görkəmli ictimai və elm
 xadimi Əziz Əliyev: həyatı və
fəaliyyəti” mövzusunda elmi konfrans 
keçirilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin əməkdaşlarının, Naxçıvan şə-
hərindəki tibb müəssisələrinin baş həkim-
lərinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Tibb fakültəsinin, “Naxçıvan” Universite-
tinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun,
Naxçıvan Tibb Kollecinin müəllim və tə-
ləbələrinin iştirak etdiyi konfransı giriş
sözü ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh
Məhərrəmov açıb. Bildirib ki, görkəmli
dövlət və elm xadimi Əziz Əliyev müxtəlif
məsul vəzifələrdə çalışaraq dövlət idarəçi-
liyinin təkmilləşdirilməsində səmərəli fəa-
liyyət göstərib, Azərbaycanda səhiyyə sis-
teminin və tibb təhsilinin formalaşdırılmasına
layiqli töhfələr verib. Azərbaycan və Da-
ğıstan xalqları arasında dostluq və qardaşlıq
əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi
Əziz Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev “Azərbaycanın görkəmli dövlət və
elm xadimi Əziz Əliyevin 120 illik yubile-
yinin keçirilməsi haqqında” 2016-cı il 18
noyabr tarixli Sərəncam imzalayıb. Yubileyin
Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçiril-
məsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
21 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Tədbirlər
Planı təsdiq olunub. Tədbirlər Planına əsasən
muxtar respublikada müxtəlif tədbirlər ke-
çirilir. Naxçıvan Dövlət Universitetində ke-
çirilən elmi konfrans da növbəti tədbirlərdən
biridir.
    Konfransda Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının səhiyyə naziri Niyazi Novruzov
“Əziz Əliyevin tibb sahəsindəki fəaliyyəti”,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru,
professor Oruc Həsənli “İstedadlı həkim,
fədakar alim”, “Naxçıvan” Universitetinin
prorektoru İbrahim Kazımbəyli “Əziz
Əliyevin həyatı və dövlətçilik fəaliyyəti”,
Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının baş
həkimi Rəhim Rəhimov “Əziz Əliyev Azər-

baycanda tibb elminin təşkilatçısı kimi”
mövzularında çıxış ediblər.
    Qeyd olunub ki, XX əsrdə Azərbaycan
xalqının yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyət-
lərdən biri olan Əməkdar həkim, tibb
elmləri doktoru, professor Əziz Əliyev
dərin ağıl və düşüncəyə, rəhbərlik etmək
qabiliyyətinə və zəngin həyat təcrübəsinə
malik idi. Görkəmli alim Azərbaycanda
səhiyyə işinin təşkilinə xüsusi diqqət yetirib,
onun bu sahədəki əvəzsiz xidmətləri tarixə
qızıl hərflərlə həkk olunub. Əziz Əliyev
Xalq Səhiyyə Komissarlığı Müalicə şöbə-
sinin müdiri, Bakı Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin
müdiri, Xalq Səhiyyə Komissarlığında
müavin, xalq səhiyyə komissarı və digər
vəzifələrdə çalışarkən respublikanın bütün
rayonlarını gəzib, bu sahədə problemlərin
aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər
görüb. 1930-cu ildə indiki Bakı Dövlət
Universitetinin Tibb fakültəsinin bazası
əsasında Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitu-
tunun yaradılmasında yaxından iştirak edən
Əziz Əliyev sonrakı çətin mərhələlərdə
instituta rəhbərlik edib. Həmin illərdə res-
publikada yüksək ixtisaslı həkim kadrların
çatışmazlığı, Azərbaycan dilində tibbi ədə-
biyyatın və dərs vəsaitlərinin azlığı, tədris
bazalarının zəifliyi və digər məsələlər
həllini gözləyən problemlər idi. Bu prob-
lemlərin aradan qaldırılması üçün Əziz
Əliyev yorulmadan çalışıb, azərbaycanlı
kadrları işə cəlb edərək onların fəaliyyət
dairəsini genişləndirib və beləliklə, ana di-
lində dərsliklər, dərs vəsaitləri, mono -
qrafiya və tövsiyələrin yazılmasına nail
olub.
    Vurğulanıb ki, görkəmli alim 87 elmi
əsərin müəllifidir. Bu əsərlərin böyük bir

hissəsi təbabətin ayrı-ayrı sahələrinə, bir
qismi isə tarixi və  siyasi problemlərə həsr
olunub. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, 1998-ci il may
ayının 14-də görkəmli alim, ictimai xadim
Əziz Əliyevin anadan olmasının 100 illik
yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunub.
Yubiley tədbirində çıxış edən ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyev alimin şəxsiyyətini
yüksək qiymətləndirərək deyib: “Əziz
Əliyev Azərbaycan xalqının görkəmli nü-
mayəndələrindən biridir. O, lap əvvəldən
qeyri -adi insan idi. O, həm həkim, həm
alim, həm də səhiyyə təşkilatçısı idi. O,
dövlət xadimi, nazir, çətin illərdə Azər-
baycanın rəhbərlərindən biri, XX əsrin
ən ağır illərində Dağıstanın birinci rəhbəri
idi, Moskvada, sonra isə Azərbaycanda
məsul işdə çalışmışdı. Ancaq eyni zamanda
onun həyatı heç də asan keçmirdi, ma-
neələrlə, çətinliklərlə, özünə qarşı edilən
bir çox haqsızlıqlarla rastlaşırdı. Amma
bunların hamısını aradan qaldırır və yo-
lundan dönmürdü”.
    Görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz
Əliyevin 110 illik yubileyi də ölkəmizdə
və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında geniş qeyd
olunub. 
    Bildirilib ki, böyük alim, görkəmli dövlət
xadimi Əziz Əliyevin xatirəsi muxtar res-
publikada da əbədiləşdirilib, Naxçıvan şə-
hərindəki küçələrdən birinə və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstə-
xanasına onun adı verilib.
    Elmi konfransda görkəmli alimin həyat
və fəaliyyətinin bəzi məqamları slaydlar
vasitəsilə göstərilib.

- Səbuhi HÜSEYNOV

“Görkəmli ictimai və elm xadimi Əziz Əliyev: həyatı və fəaliyyəti” mövzusunda
elmi konfrans keçirilib



2

    Bildirilib ki, hesa-
bat dövründə muxtar
respublikada yol-nəq-
liyyat infrastrukturu-
nun müasir standartlar
səviyyəsinə çatdırıl-
ması diqqət mərkə-
zində saxlanılıb. İran
İslam Respublikası-
nın ərazisindən keç-
məklə Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-
Bakı marşrutu üzrə 2016-cı ildə
Naxçıvandan Bakıya 29 min 741
nəfər, Bakıdan Naxçıvana isə 29
min 491 nəfər sərnişin daşınıb.
    Naxçıvan-Batumi-Naxçıvan
marşrutunun fəaliyyətə başlaması
beynəlxalq sərnişindaşıma sahəsində
mühüm bir addım olub, “Azərbaycan
Respublikasının Naxçıvan və Gür-
cüstanın Batumi şəhərləri arasında
Qardaşlıq və Əməkdaşlığa dair Me-
morandum”da nəzərdə tutulmuş ti-
cari-iqtisadi əlaqələrin daha da güc-
ləndirilməsinə öz töhfəsini verib.
     Vurğulanıb ki, muxtar respublikada
139 marşrut xəttində işləyən 305 ədəd
avtobusla rayon mərkəzləri və kənd -
lərin hamısı marşrutla təmin edilib,
ucqar dağ kəndlərinə işləyən marşrut
avtobuslarının hərəkətinə nəzarət ar-
tırılıb. Muxtar respublikada 493 ədəd
taksi ilə əhaliyə nümunəvi nəqliyyat
xidməti göstərilib. Hesabat dövründə
avtonəqliyyat vasitəsi sahibləri tərə-
findən 150 min 250 manat vergi ödə-
nilib, 10 min 686 ədəd “Fərqlənmə
nişanı” alınıb. Yükdaşıma fəaliyyəti
göstərən fiziki və hüquqi şəxslərin
avtonəqliyyat vasitələrinə baxış ke-
çirilib, yükdaşımalarda təhlükəsizlik
tədbirləri haqqında həmin sürücülərlə
profilaktik söhbətlər aparılıb, 3455
ədəd maşına “İcazə blankı” verilib. 
     “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə 2016-cı
il ərzində görülmüş işlərdən də da-
nışan nazir bildirib ki, dəmir yolunda
sağlamlaşdırma işləri aparılaraq qa-
tarların hərəkətinin təhlükəsizliyi tə-
min edilib və Türkiyə Respublikasının
dəmir yolları ilə birləşdirilməsi məq-
sədilə Culfa-Sədərək sahəsi üzrə ilkin
layihələndirmə işləri həyata keçiril-
məkdədir. “Azərbaycan Dəmir Yol-
ları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
nümayəndə heyəti ilə İran Dəmir
Yollarının İdarə Heyəti arasında Nax-
çıvan, Təbriz, Tehran və Bakı şəhər-
lərində bir neçə görüş keçirilib, im-
zalanmış ikitərəfli protokollara əsasən
Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhəd
beynəlxalq sərnişin qatarının fəaliy-
yətə başlaması ilə bağlı tariflər müəy-
yən edilib. Dekabrın 29-da bu marşrut
fəaliyyətə başlayıb. Naxçıvan-Təb-
riz-Tehran-Məşhəd beynəlxalq sər-
nişin qatarının fəaliyyətə başlaması
ilə əlaqədar Bakı şəhərindən 3 ədəd
yeni sərnişin vaqonu gətirilib. Nax-
çıvan və Culfa stansiyalarında sər-
nişinlərin gömrük və sərhəd buraxılışı
qeydiyyatının asanlaşdırılması məq-
sədilə yeni müasir avadanlıqlar alı-
naraq quraşdırılıb. Həmin stansiya-

larda əlavə olaraq miqrasiya və viza
xidmətləri də yaradılıb. Növbəti mər-
hələdə bu dəmir yolu xətti ilə yük-
daşımaların da həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur. Bu da dəmir yolunun
iqtisadi potensialını xeyli artıracaqdır.
Yaxın gələcəkdə Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun Naxçıvan-Culfa-Təbriz
dəmir yolu xəttinə birləşdirilməsi is-
tiqamətində də zəruri tədbirlər həyata
keçirilir. Bunlarla yanaşı, İran İslam
Respublikası ərazisindən keçməklə
Naxçıvan Muxtar Respublikasına gə-
tirilən və aparılan yüklərin daha ucuz
qiymətə daşınması işi təşkil edilib.
Ötən dövr ərzində Türkmənistan Res-
publikasından İran İslam Respubli-
kasının ərazisindən keçməklə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasına 53 va-
qon – 3 min 383 ton 860 kiloqram
gübrə daşınıb.
    Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası üçün hava nəqliyyatı
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanının mad-
di-texniki bazasının möhkəmləndi-
rilməsi ötən ildə də davam etdirilib.
Hava nəqliyyatında infrastrukturun
yenilənməsi, xidmətin səviyyəsinin
yüksəldilməsi tədbirləri çərçivəsində
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Lima-
nında daha bir terminal istifadəyə
verilib. Yenidənqurma tədbirlərindən
sonra hava limanının illik sərnişin
və yükdaşıma dövriyyəsi xeyli artıb,
aerovağzal binasından istifadə im-
kanları saatda 600 nəfərə çatdırılıb.
     Hava nəqliyyatı ilə 2016-cı il ər-
zində Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə
263 831 nəfər, Naxçıvan-Gəncə mar -
şrutu üzrə 6317 nəfər, beynəlxalq
hava xəttində Naxçıvan-Moskva reysi
ilə 3342 nəfər, Naxçıvan-İstanbul
reysi ilə 5437 nəfər sərnişin daşınıb.
    Bildirilib ki, Naxçıvan Avtomobil
Yolları Dövlət Şirkəti və onun ta-
beliyində olan Yol İstismar idarələ-
rinin maddi-texniki bazası möhkəm-
ləndirilib, şirkətin xidmət etdiyi
1473 kilometr respublika və yerli
əhəmiyyətli avtomobil yollarında 6
istismar və 2 podrat təşkilatının
gücü ilə təmir, istismar və yenidən-
qurma işləri həyata keçirilib.
    Sonra “Naxçıvan Dəmir Yolları”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
direktoru Mahir Əliyev, Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanının direktoru
Mənşur Gülməmmədli, “Naxavtoyol”
Dövlət Şirkətinin baş direktoru Bəh-
ruz Əsgərov görülmüş işlərlə bağlı
ətraflı məlumat verib, qarşıda duran
vəzifələrdən danışıblar.
    Kollegiya iclasına nəqliyyat naziri
Mirsənani Seyidov yekun vurub.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Nəqliyyat Nazirliyində 2016-cı ilin
yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya iclası
keçirilib. Kollegiya iclasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının nəqliyyat
naziri Mirsənani Seyidov açaraq məruzə ilə çıxış edib. 

    Bildirilib ki, aparılan meliorasiya,
irriqasiya tədbirlərinin gücləndiril-
məsi, lizinq xidmətinin genişləndi-
rilməsi, taxıl  və  soyuducu  anbar-
ların  tutumunun  artırılması,  istixana
komplekslərinin, quşçuluq və ba-
lıqçılıq təsərrüfatlarının, meyvə-tə-
rəvəz emalı müəssisələrinin işə sa-
lınması kənd təsərrüfatının sürətli
inkişafına əlverişli şərait yaradıb.
Toxumçuluq və tingçiliklə məşğul
olan təsərrüfatlara subsidiyaların
ödənilməsi,  yanacaq-sürtkü mate-
riallarına görə verilən yardımların
25 faiz artırılaraq 50 manata çatdı-
rılması, istifadə olunan gübrələrin
və herbisidlərin 70 faizinin pulsuz
verilməsi, satılan texnikaların də-
yərinə 40 faiz güzəşt tətbiq edilməsi
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sa-
hibkarlara bu sahəni inkişaf etdirmək
üçün güclü stimul verib.
    Kənd təsərrüfatı işlərinin mütə-
şəkkil keçirilməsi üçün nazirliyin
Texniki nəzarət və aqroservis sektoru
tərəfindən texnikanın sazlığı vəziy-
yəti öyrənilib, lazım olan ehtiyat
hissələrinin alınıb gətirilməsi və sa-
hibkarlara çatdırılması üçün tədbirlər
həyata keçirilib. 2016-cı ildə “Nax-
çıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin xətti ilə muxtar res-
publikaya daha 66 ədəd müxtəlif

kənd təsərrüfatı tex-
nikası və texnoloji
avadanlıq gətirilərək
lizinq yolu ilə torpaq
mülkiyyətçilərinə ve-
rilib. Bundan əlavə,
məhsul istehsalçıları 4 min 923 ton-
dan çox mineral gübrə ilə təmin
edilib.
    Vurğulanıb ki, muxtar respublika
üzrə 2947 ədəd kənd təsərrüfatı tex-
nikası mövcuddur. Onlardan 185
ədədi və ya 6,3 faizi “Naxçıvan Aq-
rolizinq” ASC-də, qalanları isə özəl
qurum və ya sahibkarlardadır. 141
ədəd kombayn, 107 ədəd tırtıllı trak-
tor, 898 ədəd təkərli traktor, 373
ədəd kotan, 53 ədəd buldozer, 125
ədəd ekskavator, 27 ədəd özüyeriyən
texnika, 161 ədəd otbiçən aqreqatlar,
269 ədəd ot, küləşpresləyən, 29
ədəd  özüyeriyən  yemyığan  kom-
bayn, 297 ədəd traktor yedəyi, 83
ədəd toxumsəpən, 384 ədəd digər
kənd təsərrüfatı aqreqatları saz və-
ziyyətə gətirilib, kənd təsərrüfatı iş-
lərinin gedişində həmin texnikaların
gücündən istifadə edilib.
    Nazirliyin Fitosanitar nəzarəti,
bitkilərin mühafizəsi və karantini
şöbəsi tərəfindən kənd təsərrüfatı
bitkilərinin xəstəlik və zərərverici-
lərinə qarşı mübarizə aparmaq məq-

sədilə muxtar respublikaya dərman
preparatları gətirilib, pulsuz olaraq
yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyələr
vasitəsilə sahibkarlara çatdırılıb. Pa-
yız əkinlərində müşahidə edilən gə-
miricilərə qarşı mübarizə məqsədilə
müraciət edən vətəndaşlara dərman
preparatları verilib. 
    Muxtar respublikada taxıl sahə-
lərində alaqların yayılması çox olan
sahələrdə herbisidlərlə mübarizə işi
aparılması məqsədilə müşahidələr
aparılaraq sahibkarlara məsləhətlər
verilib və alaq otlarına qarşı 11215
hektardan artıq sahədə kimyəvi mü-
barizə işləri təşkil edilib. 
    Qeyd edilib ki, kənd təsərrüfa-
tının əsas sahələrindən biri olan
heyvandarlığın inkişafı istiqamə-
tində  tədbirlər  davam  etdirilib, 6
yeni heyvandarlıq təsərrüfatı yara-
dılıb, ümumilikdə, bank və kredit
təşkilatları tərəfindən bu sahəyə 8
milyon 27 min manat həcmində
kreditlər verilib.
    Sonda məruzə ətrafında çıxışlar
olub.

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekolo-
giya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində keçi-
rilən kollegiya iclasını ekologiya və təbii
sərvətlər naziri Hafiz Yaqubov açaraq
məruzə edib. 

    Bildirilib ki, 2016-cı ildə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası ərazisində mövcud ekoloji
vəziyyətin (ekoloji tarazlığın) qorunması,
ətraf mühitin mühafizəsi, əlverişli ekoloji
mühitin yaradılması məqsədilə dövlət ekoloji
siyasəti uğurla davam etdirilib. Belə ki, he-
sabat ilində 546 hektar sahədə meşəsalma
və meşəbərpa tədbirləri aparılıb, yeni meyvə
bağları salınması diqqət mərkəzində saxla-
nılıb. Yaşıllaşdırma tədbirlərində 213 min
500 ədəd meyvə, 238 min 500 ədəd meşə,
həmişəyaşıl və bəzək kolları olmaqla, cəmi
452 min ədəd ting əkilib. 50 hektarı püstə
bağı olmaqla, 200 hektar sahədə meyvə

bağları salınıb.
    Qeyd edilib ki, “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında mey-
vəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, mey-
vəçiliyin inkişaf etdirilməsi məqsədilə
Naxçıvan şəhərində və şəhərətrafı əra-
zilərdə 15,3 hektar, Babək rayonunda
16,5 hektar, Şərur rayonunda 26,5 hektar,
Culfa rayonunda 46,8  hektar, Ordubad
rayonunda 34,2 hektar, Şahbuz rayo-
nunda 11 hektar, Kəngərli rayonunda
45,2 hektar, Sədərək rayonunda isə 10 hektar
ərazidə yeni meyvə bağları salınıb. Nazirlik,
onun tabeli idarə və müəssisələri tərəfindən
111,2 hektar sahədə salınmış yaşıllıq zolaqları
və meyvə bağları diyarımızın yaşıl örtüyünü
daha da zənginləşdirib, 229,4 hektar sahədə,
o cümlədən xüsusi mühafizə olunan təbiət

ərazilərində, meşə fondu torpaqlarında, əv-
vəllər salınmış yaşıllıq sahələrində ting və
toxumla bərpa işləri aparılıb. 
    Vurğulanıb ki, nazirliyin tingçilik təsər-
rüfatları tərəfindən 7,5 hektar sahədə toxum
səpini, tingböyütmə sahələri yaradılıb, 400
min ədəddən çox əkinəyararlı, standart ting

yetişdirilib və əkin materialı kimi istifadə
olunub. Dağlıq ərazilərdə meyvəçiliyin inkişaf
etdirilməsində həmin ərazilərin iqlim və
torpaq xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış ting -
lərin yetişdirilməsi məqsədilə milli park və
yasaqlıq ərazilərində 1,5 hektar sahədə ting-
çilik təsərrüfatları yaradılıb. Regionumuzun
mövcud iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq
əkin-bərpa işlərinin davamlılığını təmin etmək
üçün 6 min ədəddən çox dibçəkdə ting ye-
tişdirilib. Haliyədə tingçilik təsərrüfatlarında
500 min ədəddən çox meşə və meyvə tingləri,
həmişəyaşıl ağacların fidanları yetişdirilir.
    Sonra çıxış edənlər hesabat ilində işdə
buraxılan nöqsanlardan danışıb, həmin nöq-
sanların qısa müddətdə aradan qaldırılmasının
vacibliyini vurğulayıb, qarşıda duran vəzi-
fələrdən bəhs ediblər.

Xəbərlər şöbəsi

    “Muxtar respublika iqtisadiyya-
tının bütün sahələri 2016-cı ildə
yüksək nailiyyətlərlə əlamətdar
olub, makroiqtisadi sabitlik qorunub
saxlanılıb, özəl bölmənin inkişafına
əlverişli mühit yaradılıb. Muxtar
respublikada iqtisadiyyatın bütün
sahələrində dövlət maliyyə dəstəyi
və özəl investisiya hesabına 49 is-
tehsal və xidmət sahəsi istifadəyə
verilib. Yerli istehsal sahələrinin
inkişafının nəticəsidir ki, bu gün
muxtar respublikada 366 növdə
məhsul istehsal olunur. 107-si ərzaq,
237-si qeyri-ərzaq olmaqla, 344
növdə məhsula olan tələbatın yerli
imkanlar hesabına ödənilməsi təmin
edilib”. Bu fikirlər Naxçıvan Muxtar
Respublikası İqtisadiyyat Nazirli-
yində keçirilən kollegiya iclasında
səsləndirilib.
    2016-cı ilin yekunlarına və qar-
şıda duran vəzifələrə həsr olunan
kollegiya iclasında iqtisadiyyat naziri
Famil Seyidov çıxış edərək bildirib
ki, kənd təsərrüfatı məhsulları is-
tehsalının mühüm əhəmiyyətini nə-

zərə alaraq aqrar sek-
torun inkişafı ötən il
də diqqət mərkəzində
saxlanılıb. Kənd tə-
sərrüfatı məhsulları
istehsalı yönümlü 16
layihənin maliyyələş-
dirilməsinə 989 min
700 manat dövlət ma-
liyyə dəstəyi göstəri-
lib. Həyata keçirilən
ardıcıl və məqsədyön-

lü tədbirlər bu sektorda iqtisadi ak-
tivliyi artırıb, muxtar respublika
üzrə 2016-cı ildə 429 milyon 448
min manatlıq kənd təsərrüfatı məh-
sulu istehsal edilib ki, bu da 2015-ci
illə müqayisədə 6 faiz çoxdur.
    “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçi-
liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı”nın uğurlu icrası
dinamik inkişafa təkan verib, məhsul
istehsalının həcmi əhəmiyyətli də-
rəcədə artıb. Belə ki, 2016-cı ildə
kartof istehsalı 46 min 400 tona, tə-
rəvəz istehsalı 83 min tona, meyvə
və giləmeyvə istehsalı 52 min tona
çatıb.
    Vurğulanıb ki, mövsüm ərzində
əhalini təzə meyvə-tərəvəzlə təmin
etmək üçün soyuducu anbarların və
istixana komplekslərinin yaradılması
diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu
məqsədlə 2016-cı ildə 6 yeni soyu-
ducu anbar və 3 istixana təsərrüfatı
yaradılıb, ümumilikdə, anbarların
sayı 31-ə, ümumi tutumu isə 14 min
30 tona, istixanaların sayı 21-ə,

ümumi sahəsi 127 min 162 kvad-
ratmetrə çatdırılıb.
    2016-cı ildə sahibkarların fəa-
liyyətinin stimullaşdırılması məq-
sədilə müxtəlif sahələri əhatə et-
məklə 25 layihənin maliyyələşdi-
rilməsinə 15 milyon 69 min manat
güzəştli maliyyə dəstəyi göstərilib,
ümumilikdə, 2000-ci ildən ötən
müddət ərzində 1219 layihənin ma-
liyyələşdirilməsinə 134 milyon 204
min manatdan artıq həcmdə kredit
verilib.
    Muxtar respublikada həyata ke-
çirilən məqsədyönlü tədbirlər nəti-
cəsində sahibkarlığın inkişafı sahə-
sində mühüm nailiyyətlər əldə edilib,
ümumi daxili məhsul istehsalında
özəl bölmənin payı 87 faizi ötüb.
    Qeyd olunub ki, ötən il muxtar
respublikanın xarici ticarət dövriyyəsi
457 milyon 421 min ABŞ dolları
təşkil edib. Ticarət əməliyyatlarının
92 faizi ixracın, 8 faizi idxalın payına
düşüb. 2015-ci illə müqayisədə ix-
racın həcmi artıb, idxalın həcmi isə
61 faizədək azalıb.
    İstehsal olunan məhsulların ta-
nıdılması, sərgi-satışının təşkil edil-
məsi və sahibkarların beynəlxalq
təcrübəni mənimsəmələri məqsədilə
2016-cı ildə ölkə daxilində və xaricdə
keçirilən 16 biznes-forum, 2 bey-
nəlxalq sərgidə 147 sahibkarlıq sub-
yektinin iştirakı təmin edilib.
    Sonra çıxışlar olub, qazanılan
nailiyyətlərdən danışılıb, işdə bura-
xılan nöqsanlar təhlil edilib, qarşıda
duran vəzifələr müəyyənləşdirilib.

2016-cı ilin yekunları müzakirə edilib, qarşıda duran
vəzifələr müəyyənləşdirilib

*     *     *

*     *     *

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyində də 2016-cı ilin yekunları və qarşıda duran vəzi-
fələrə həsr olunmuş kollegiya iclası keçirilib. Kollegiya
iclasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatı
naziri Elşad Əliyev açaraq məruzə ilə çıxış edib.
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    Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiy-
yətində 2016-cı ilin yekunlarına və
2017-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə
həsr olunan müşavirə keçirilib.
Müşavirəni Naxçıvan Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Sə-
fərov açaraq məruzə ilə çıxış edib.
    Bildirilib ki, 2016-cı ildə Naxçı-
van şəhərində genişmiqyaslı tikin-
ti-quruculuq işləri görülüb. Belə ki,
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komis-
siyasının Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Regional Bölməsinin, Naxçı-
van Muxtar Respublikası Daşınmaz
Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsinin, Naxçıvan Döv-
lət Texniki Kollecinin binalarının,
7 mərtəbəli yaşayış binasının, Av-
tomobil və Ehtiyat Hissələrinin Satış
Mərkəzi və yeraltı qarajın, Bəhruz
Kəngərli adına Rəssamlar Parkının,
Naxçıvan şəhərinin Bulqan kəndində
kənd və xidmət mərkəzlərinin, feld-
şer-mama məntəqəsinin, Tumbul
kəndində məktəb binası və digər in-
frastruktur obyektlərinin, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Miq-

rasiya Xidmətinin Miqrantların Mü-
vəqqəti Saxlanma Mərkəzinin,  Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Fövqə-
ladə Hallar Nazirliyinin zabitləri
üçün yataqxananın, Naxçıvan şəhər
3 nömrəli  tam orta məktəbin, “Gənc -
lər şəhərciyi” yaşayış kompleksinin,
4 yaşayış binasının tikintisi və ye-
nidən qurulması, 2 yaşayış binasının
əsaslı təmiri başa çatdırılıb. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Standartlaş-
dırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinin inzibati bina-
sının, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

üçün korpusların,
400 yerlik avtomo-
bil dayanacağının
tikintisi, yenidən
qurulması, əsaslı tə-
miri və digər qurucu -
luq tədbirləri davam
etdirilib.

Qeyd olunub ki,
sahibkarlığın  in-
kişafı ötən il də

diqqətdə saxlanılıb,  yeni müəssi-
sələr fəaliyyətə başlayıb. Belə ki,
“Naxçıvan Məhsulları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən
makaron istehsalı, bal, pendir və
yabanı tərəvəz məhsullarının qab-
laşdırılması sahəsi, “Fərda” şirniyyat
istehsalı müəssisəsi istifadəyə ve-
rilib, “Dadlı qaymaq” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən
xama istehsalı, “Naxçıvan Taxıl
Məmulatları Sənaye Kompleksi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
tərəfindən qarışıq yem istehsalı,

elektrod istehsalı sahələrinin, “Bə-
rəkət” Toxumçuluq Təsərrüfatı üçün
yeni kompleksin, “Cahan Holdinq”
Kommersiya Şirkətlər İttifaqı tə-
rəfindən “Cahan Sənaye Komplek-
si”nin yeni istehsal sahələrinin ya-
radılması davam etdirilib və digər
işlər görülüb.
    İcra başçısı yeni yaşıllıq zolaqla-
rının salınması istiqamətində görülən
işlərdən də danışaraq bildirib ki,
2016-cı ildə Naxçıvan şəhəri ərazisinə
1275 ədəd müxtəlif meşə, 20 min
830 ədəd müxtəlif meyvə tingi, 2737
ədəd həmişəyaşıl ağac, 26 min 491
ədəd müxtəlif  gül və dekorativ
kollar əkilib. Meyvəçiliyin və tərə-
vəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət pro -
qramına uyğun olaraq 10,8 hektarda
meyvə bağı salınıb, 4,6 hektar meyvə
bağında bərpa işləri aparılıb.
    Vurğulanıb ki, 2016-cı ilin qış
mövsümündə 38 fərdi, 5 mərkəz-
ləşmiş qazanxana vasitəsilə 173
bina, 7634 mənzil, 30 inzibati bina

istiliklə təmin olunub. 2016-2017-ci
illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq
diqqət mərkəzində saxlanılıb, istilik
qazanxanalarında cari təmir işləri
həyata keçirilib. Naxçıvan Şəhər
Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən 1 yanvar
2017-ci il tarixədək 14800 ədəd
smartkarttipli elektrik sayğacı  qu-
raşdırılıb, 260 yeni  mənzilə  elektrik
xətti çəkilib. Naxçıvan  Şəhər Rabitə
İdarəsi tərəfindən 1274 ədəd telefon
çəkilişi aparılıb. 831 mənzil, 41
müəssisə və özəl təşkilat yeni qaz
xətti ilə təchiz olunub.
    Qeyd edilib ki, hesabat dövrü
ərzində  594  nəfər işlə təmin edilib.
Keçirilən əmək yarmarkalarında 61
şəxsə göndəriş verilib, onların hamısı
işlə təmin olunub. 
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar
olub. Çıxışlarda qarşıda duran və-
zifələr barədə danışılıb. Qeyd edilib
ki, 2017-ci ili uğurla başa çatdırmaq
üçün hər birimiz məsuliyyət hissini
daha da artırmalı, göstərilən diqqət
və qayğıya əməli işimizlə cavab
verməliyik.

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində müşavirə keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda
keçirilən kollegiya iclasında fondun
sədri Əli Quliyev məruzə ilə çıxış
edib. 
    Qeyd edilib ki, 2016-cı ildə fon-
dun hesabına 52 milyon 966 min
500 manat plana qarşı 65 milyon
985 min 520 manat vəsait daxil
olub. Daxil olan vəsait nəzərdə tu-
tulan məbləğdən 13 milyon 19 min
20 manat, yaxud 24,6 faiz, 2015-ci
ilin müvafiq dövründə yığılan və-
saitdən isə 4 milyon 215 min 760
manat, yaxud 6,8 faiz çox olub. 
    2016-cı il  ərzində fondun yerli
orqanları tərəfindən 1449 nəfərə
yaşa görə, 634 nəfərə əlilliyə görə,
653 nəfərə isə ailə başçısını itirməyə
görə, ümumilikdə, 2736 nəfərə əmək
pensiyası təyin edilib.
    Muxtar respublikada sahibkarlıq
fəaliyyətinin genişlənməsinin, da-
vamlı sosial-iqtisadi yüksəlişin, yeni
istehsal, emal, ticarət, xidmət ob-

yektlərinin yaradılması-
nın, aparılan tikinti-qu-
ruculuq işlərinin və yeni
açılan iş yerlərinin nəti-
cəsidir ki, əmək pensi-
yaları və müavinətlərin
ödənişi üçün tələb olu-
nan vəsaitin 53 faizi sı-
ğortaedənlərdən məcburi
dövlət sosial sığorta-
haqqı şəklində yığılıb.

    Bildirilib ki, hesabat ilində məc-
buri dövlət sosial sığorta haqlarının
ödənilməsində mütərəqqi ödəniş
metodlarından, o cümlədən onlayn
ödəniş sistemindən istifadə davam
etdirilib. Sığortaedənlər tərəfindən
məcburi dövlət sosial sığorta haq-
larının internet və banklar vasitəsilə
onlayn qaydada ödənilməsi təmin
olunub. 2016-cı ildə  943 min manat
məcburi dövlət sosial sığortahaqqı
onlayn ödəmə sistemi vasitəsilə
ödənilib. 
    Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi,
2016-cı ildə də əmək pensiyalarının
plastik bankomat kartları ilə ödə-
nilməsi üçün müvafiq işlər davam
etdirilib. Ötən il ödəniş aparılan
pensiyaçıların 100 faizi plastik ban-
komat kartları ilə təmin edilib.
    “Dövlət sosial sığorta sistemində
fərdi uçot haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa müvafiq
olaraq muxtar respublikada fərdi
uçot sisteminin qurulması ilə əla-

qədar müvafiq işlər davam etdirilib.
Hesabat dövründə 4708 sığorta -
olunan sosial sığorta şəhadətnaməsi
ilə təmin edilib. Beləliklə, fərdi
uçot sistemində qeydə alınaraq sosial
sığorta şəhadətnaməsi alan sığorta -
olunanların sayı ilin əvvəli ilə mü-
qayisədə 3 faiz artaraq 164 400 nə-
fərə çatıb.
    Bildirilib ki, 2016-cı il ərzində
fondun əhatə etdiyi sahələr üzrə in-
formasiya sistemlərinin təkmilləş-
dirilməsi və yeni proqram təminat-
larından istifadəyə üstünlük verilib.
Avtomatlaşdırılmış pensiya təyinatı
sisteminə keçidlə bağlı xüsusi pro -
qram təminatı vasitəsilə 2006- 2016-
cı illər üzrə sığortaolunanlar haq-
qında məlumatlar, həmçinin sığorta -
olunanların 2006-cı il 1 yanvar ta-
rixinədək bütün əmək fəaliyyəti
dövrləri onlar üçün fondda açılmış
fərdi şəxsi hesablara işlənilib. 2016-cı
il ərzində əmək kitabçalarını fondun
yerli orqanlarına təqdim edən 40
nəfərin də 2006-cı il 1 yanvar tari-
xinədək bütün əmək fəaliyyəti dövr-
ləri onların fərdi şəxsi hesablarına
işlənilib. Avtomatlaşdırılmış pensiya
təyinatı sistemi vasitəsilə 2016-cı
il ərzində 142 nəfərə yaşa görə
əmək pensiyası təyin olunub.  
    Sonra məruzə ətrafında çıxış-
larda görülmüş işlər ətraflı təhlil
olunub, qarşıda duran vəzifələr
müəyyənləşdirilib.

    Komitənin müvafiq işçi qrupları
tərəfindən elektrik, qaz və su say-
ğaclarının istismar müddətinə, mək-
təbli, tələbə və müəllim geyim for-
malarının, eləcə də məktəbli ləva-
zimatlarının keyfiyyət göstəricilərinə,
təhsil müəssisələrinin yeməkxana-
larına alınan ərzağın keyfiyyətinə,
tikinti məhsullarının istehsalı sahə-
sində, ticarət, ictimai iaşə, məişət
və digər xidmət sahələrində texniki
normativ hüquqi aktların tələblərinə
əməl olunmasına, istehlak bazarında
məhsulların keyfiyyətinə nəzarət
məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır.
Monitorinqlər zamanı normativ gös-
təriciləri standarta uyğun olmayan
253 elektrik və 67 qaz sayğacı aş-
karlanaraq idxalçı müəssisəyə geri
göndərilmişdir. Komitənin labora-
toriyasında ölçmə vasitələrinin yox-
lanılmasında istifadə olunan sınaq
stendləri və nümunəvi ölçmə vasi-
tələri ixtisaslı mütəxəssislərin iştirakı
ilə kompleks kalibrlənmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya və

Patent üzrə Dövlət Komitəsi key-
fiyyətə nəzarət infrastrukturunun
və bu sahədə texniki tənzimləmə
sisteminin qabaqcıl tələblərə uy-
ğunlaşdırılmasını, istehlakçılara tək-
lif olunan məhsulların keyfiyyətinin
müasir standartların tələblərinə ca-
vab verməsini və əhalinin etibarlı
ərzaq məhsulları ilə təmin olun-
masını diqqətdə saxlamışdır. Ötən
il təsərrüfat subyektlərinə 1540 uy-
ğunluq sertifikatı, 20 təsdiqedici
sənəd, əmtəə nişanlarının mühafi-
zəsinə dair 73 şəhadətnamə, coğrafi
göstəricinin mühafizəsinə dair 1
şəhadətnamə, ixtiranın mühafizəsinə
dair 2 və sənaye nümunəsinin mü-
hafizəsinə dair 7 patent, əmtəə ni-
şanının qeydiyyatının qüvvədəolma
müddətinin uzadılması üçün 13 bil-
diriş verilmişdir. Komitənin əsas
fəaliyyət istiqaməti qismində is-
tehsal və idxal olunan məhsulların
keyfiyyətinə nəzarət işi xüsusilə
diqqətdə saxlanılmış, il ərzində,
ümumilikdə, 1589 halda məhsulların
keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanıl-

ması təmin edilmişdir.
    Yerli istehsal məhsullarının key-
fiyyətinə nəzarət məqsədilə 255 qida
istehsalı müəssisəsinə baxış keçi-
rilmiş, məhsul nümunələrinin 1392
halda laboratoriya analizləri aparıl-
mış, aşkar olunmuş nöqsanlar aradan
qaldırılmış və “Qida təhlükəsizliyi”
mövzusunda sahibkarlar üçün 8 se-
minar keçirilmişdir. Bundan başqa,
meyvə-tərəvəz və onlardan hazır-
lanmış məhsulların keyfiyyətinə nə-
zarəti təmin etmək məqsədilə 5 is-
tixanadan, 2 istehsal müəssisəsindən,
3 anbardan, 40 bostandan və 43
satış obyektindən götürülmüş məh-
sulların 210 halda laboratoriya ana-
lizləri aparılaraq keyfiyyət göstəri-
cilərinin standartların tələblərinə uy-
ğun olduğu müəyyən edilmişdir.
    Muxtar respublikada xidmət
müəssisələrində mövcud standartlara
əməl olunması, yoluxucu xəstəlik-
lərin qarşısının alınması istiqamə-
tində aid qurumlarla birlikdə bir sıra
tədbirlər həyata keçirilir. Bərbərxana
və gözəllik salonlarında istifadə olu-
nan alətlərin mütəmadi olaraq ste-
rilizasiyasının təmin edilməsi bu ba-
xımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Ona görə də ötən dövrdə muxtar
respublikadakı 200 bərbərxanada və
103 gözəllik salonunda monitorinqlər

aparılmışdır. Ümumiyyətlə, ötən il
muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən 114 ictimai iaşə və xidmət sa-
həsində maarifləndirmə xarakterli
monitorinqlər aparılmış, çatışmaz-
lıqlar aradan qaldırılmışdır.
    Payız-qış mövsümünə hazırlıq
çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi,
Dövlət Gömrük Komitəsi və Stan-
dartlaşdırma, Metrologiya və Patent
üzrə Dövlət Komitəsinin birgə iş
planı təsdiq edilmişdir. İş planına
uyğun olaraq muxtar respublikada
elektrik və qaz cihazlarının satışını
həyata keçirən 119 təsərrüfat sub-
yektində müşahidə xarakterli mo-
nitorinqlər aparılmış, 776 qazanxa-
nada 4047 ədəd ölçmə vasitəsi yox-
lamadan keçirilmişdir. 
    Ümumilikdə, 2016-cı ildə muxtar
respublikada standartların tələblərinə
uyğun olmayan 2567 manat dəyə-
rində yararlılıq müddəti bitmiş, key-
fiyyətsiz və ya kontrafakt məhsul
satışdan çıxarılmışdır. 
    2016-cı ildə əməkdaşların kurs-
larda iştirakı və peşəkarlığının artı-
rılması da diqqətdə saxlanılmış, Ko-
reya Respublikasının Seul şəhərində
təşkil olunmuş “Azərbaycan üçün
əqli mülkiyyət siyasət kursu” möv-
zusunda təlim kursunda komitənin

3 əməkdaşı iştirak edərək sertifikat
almışdır. Ötən il aprelin 22-də isə
Almaniyanın “DQS UL Group” şir-
kətinin Azərbaycan təmsilçiliyinin
rəhbərinin iştirakı ilə OHSAS 18001
“Peşə sağlamlığının və təhlükəsiz-
liyinin idarə edilməsi” beynəlxalq
standartı üzrə sahibkarlar üçün se-
minar keçirilmişdir. Azərbaycan Res-
publikası Standartlaşdırma, Metro-
logiya və Patent üzrə Dövlət Komi-
təsinin 2014-2015-ci illərdə dövlət
qeydiyyatına alınan ixtira patentləri
arasında “İlin patenti” nominasiyası
üzrə ixtiraçılıq sahəsində nailiyyətlərə
görə III Respublika Müsabiqəsinə
4 patent göndərilmiş və 1 patent sa-
hibi müsabiqənin qalibləri sırasına
düşmüşdür. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsinin kol-
lektivi 2017-ci ildə də verilmiş tapşı -
rıqların və qarşıya qoyulmuş vəzi-
fələrin icrası istiqamətində səylə ça-
lışacaq, əhalinin sağlamlığının və
istehlakçıların hüquqlarının qorun-
ması sahəsində həyata keçirilən təd-
birlər davam etdiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Standartlaşdırma, Metrologiya və

Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 2016-cı ili uğurla başa vurub

    Bu fikirlər Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dini Qurumlarla İş üzrə
İdarənin ötən ilin yekunları və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş icla-
sında səsləndirilib. İdarənin rəisi Vü-
qar Babayev bildirib ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında milli-dini
ənənələri yaşatmaq, dini maariflən-
dirmə işini gücləndirmək, dini abidə
və ziyarətgahları qorumaq və onlardan
düzgün istifadə etmək məqsədilə
2016-cı il mayın 3-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikası qazisi yanında Şura
yaradılıb. Şuraya Naxçıvan Muxtar
Respublikası qazisi sədr təyin edilib.
2016-cı ildə idarənin əməkdaşları
Naxçıvan Muxtar Respublikası qazisi
yanında Şuranın sədri ilə birlikdə
muxtar respublika ərazisində yerləşən
pir və ziyarətgahlara baxış keçirib.
    Qeyd olunub ki, ötən il muxtar
respublikada dini bayramlar, ayinlər
və yas mərasimlərinin yüksək səviy-
yədə, milli-mənəvi dəyərlərimizə və
ənənələrimizə uyğun şəkildə keçi-
rilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Dini mərasimləri idarə edən 280 din
xadimi attestasiyadan keçirilib, 230

din xadiminə vəsiqələr verilib. Din
xadimlərinin yas mərasimlərində və
dini tədbirlərdə vahid geyim forma-
sına riayət etmələri, yeni din xadim-
lərinin müvafiq vəsiqələrlə və geyim
formaları ilə  təmin olunması diqqət
mərkəzində saxlanılıb, 230 din xa-
diminə yeni geyim formaları verilib.
İdarə rəisi deyib ki, dini təyinatlı
ədəbiyyatların, əşyaların və dini məz-
munlu başqa məlumat materiallarının
muxtar respublika ərazisində yayıl-
masına nəzarətin həyata keçirilməsi
məqsədilə bir sıra tədbirlər görülüb.
Ekspert rəyi verilməsi üçün müvafiq
orqanlardan  idarəyə 735 adda 1618
ədəd dini təyinatlı ədəbiyyat və 189
ədəd broşür daxil olub, aparılmış
araşdırma zamanı dövlətçiliyimizə
zidd, məzhəb ayrı-seçkiliyi salan və
ifrat məzhəbçiliyi təbliğ edən 849
ədəd dini təyinatlı ədəbiyyatın muxtar
respublika ərazisində yayılmasının
qarşısı alınıb.
    Sonra çıxışlar olub, 2017-ci ildə
qarşıda duran vəzifələr müəyyənləş-
dirilib. 

Xəbərlər şöbəsi

Ötən il məzhəbçiliyi təbliğ edən dini 
ədəbiyyatların muxtar respublika ərazisində

yayılmasının qarşısı alınıb

    “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi
2016-cı ildə  dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi və bundan irəli
gələn vəzifələrin təkmilləşdirilməsinə, radikal və dini nifrət yayan
cərəyanlara qarşı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə, cəmiyyətdə
milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğinə diqqəti artırıb”. 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasında keyfiyyətə nəzarət infrastruk-
turunun inkişafı, standartlaşdırma, akkreditasiya, patentləşdirmə,
metrologiya, uyğunluğun qiymətləndirilməsi istiqamətləri üzrə fəa-
liyyətin səmərəli təşkili daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsi 2016-cı ildə fəaliyyətini gücləndirmiş, dövlət pro -
qramlarının qarşıya qoyduğu vəzifələr, sessiya və müşavirələrdə
verilmiş tapşırıqlar uğurla icra olunmuşdur.

Ötən il Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olan vəsaitlərin həcmi artıb
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    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Təhsil, Gənclər və İdman nazirliklərinin
birgə təşkilatçılığı ilə məktəblilərdə və-
tənpərvərlik hisslərinin yüksəldilməsi
məqsədilə muxtar respublikada fəaliyyət

göstərən tam orta məktəblərin şagirdləri
arasında keçirilən “Torpaq, uğrunda
ölən varsa, Vətəndir” mövzusunda inşa
yazı müsabiqəsinə yekun vurulub. Mü-
sabiqə iki mərhələdən – şəhər (rayon)
və muxtar respublika mərhələsindən
ibarət olub. Müsabiqədə VIII-XI sinif
şagirdləri iştirak ediblər. 
    Münsiflər heyətinin yekun qərarına
əsasən, Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam
orta məktəbin X sinif şagirdi Zöhrə
Kəngərli qalib adını qazanıb. Şərur
rayon Zeyvə kənd tam orta məktəbinin
X sinif şagirdi Həsən Hüseynov ikinci,
Naxçıvan şəhər Heydər Əliyev adına
tam orta məktəbin IX sinif şagirdi Nər-
min Abazərli isə üçüncü olub. Naxçıvan
şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin VIII
sinif şagirdi Samirə Məhərrəmova, Kən-
gərli rayonundakı Təzəkənd tam orta
məktəbinin XI sinif şagirdi Akif Budaqlı,
Ordubad şəhər 3 nömrəli tam orta mək-
təbin IX sinif şagirdi Alsu Cəfərli isə
həvəsləndirici yerlərə layiq görülüblər.

Xəbərlər şöbəsi

İnşa yazı müsabiqəsinə 
yekun vurulub

    Babək rayonunda “Zərərli vərdişlərə
yox deyək, həmişə sağlam olaq” devizi
altında “Babək” və “Naxçıvan” koman-
daları arasında MMA qarışıq döyüş növü
üzrə yoldaşlıq görüşü keçirilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc -
lər və İdman Nazirliyi ilə Şərq Döyüşü
Sənəti Federasiyasının birgə təşkil etdiyi
yoldaşlıq görüşündə idmançılar 8 çəki
dərəcəsində mübarizə aparıblar. Yekun
nəticəyə əsasən,“Naxçıvan” komandası
babəkli həmkarları üzərində 5:3 hesabı
ilə qalib gəlib.
    Sonda qalib gələn komanda üzvlərinə
Şərq Döyüşü Sənəti Federasiyasının
diplom, medal və hədiyyələri təqdim
edilib.

.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Babək” və “Naxçıvan”
komandaları arasında 

yoldaşlıq görüşü 

    Çapay QUlİYEV – Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun müəllimi, psixoloq:
    – Vətənpərvərlik anlayışına bir çox as-
pektlərdən baxmaq olar. Sokrata görə, və-
tənpərvərlik döyüşdə vuruşub böyük qəhrə-
manlıq göstərməklə bitmir. Hər bir insanın
üzərinə düşən vəzifəni ədalətlə, vicdanla ye-
rinə yetirməsi də vətənpərvərlikdir. Vətən-
pərvərlik hissi insanın daxilində olan bir
hissdir. Əgər bu hiss sənin daxilində yaran-
mayıbsa, o zaman  vətənini   sevə bilməzsən.
Bəzən yanlış olaraq vətənpərvərliyi hərbi-
vətənpərvərlik amili ilə də qarışdırırıq. Ancaq
unuduruq ki, vətənpərvərlik kompleks tərbiyə
sistemidir. Ən adi bir işi ləyaqətlə görməklə
yaxşı bir vətənpərvərlik nümunəsi ortaya
qoya bilərik. Digər tərəfdən, vətənpərvərlik
amilində milli dəyərlər sisteminin qorunması
əsas rol oynayır. Bu sistemdə isə dil böyük
rola malikdir. Bu gün hər birimiz övladımızın
əlavə xarici dil öyrənməsini istəyirik. Bu,
övladlarımızın gələcək karyerası baxımından,
eləcə də ölkəmizə müəyyən sahələrdə fayda
vermək baxımından lazımlıdır, bunu təqdir
edirəm. Lakin məsələ burasındadır ki, bəzən
kiçikyaşlı uşaqlarımıza əcnəbi dil öyrədərkən
həmin dilin aid olduğu xalqın dəyərlər sis-
temini də öyrədirik. Bu isə, təbii ki, uşaqla-
rımızın öz dəyərlərinə kifayət qədər yaxın
olmamasına qapı açır. Aydındır ki, uşaq öy-
rəndiyi dili gələcək həyatında davamlı olaraq
istifadə edəcəksə, o dilə mənsub xalqın də-
yərlərini də öyrənəcək, əlbəttə, öz dəyərlərini
tam mənimsədikdən sonra. 
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nömrəli tam orta məktəbin direktor müavini:
    – Vətənpərvərlik elə bir anlayışdır ki, onu
sözlə ifadə etmək çox çətindir. Bu sözün kö-
kündə “Vətən” kəlməsi dayanır. Vətən isə
bizim doğulduğumuz, böyüdüyümüz, yaşadı-
ğımız yurd yeridir. Vətənpərvərlik hər insanın,
ilk növbədə, öz ailəsinə, evinə, eyni zamanda
Vətəninə olan münasibətinin göstəricisidir.
    Bəhruz GülMAlıYEV – Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə
İdarənin əməkdaşı:
    – Böyük İslam Peyğəmbərinin tanınmış
səhabəsi, İslam alimi və fəqihi olmuş Abdullah
ibn Abbas Məhəmməd Peyğəmbərin Mək-
kədən Mədinəyə hicrəti zamanı dediyi bu
sözləri belə rəvayət edərmiş: “Sən necə də
gözəl vətənsən! Sən mənə necə də sevimlisən!
Əgər qövmüm məni səndən çıxartmasaydı,
səndən qeyrisində yaşamazdım”. Buradan
anlaşılan odur ki, Məhəmməd Peyğəmbər
Məkkəni çox sevirdi. Əgər səbəb olmasaydı,
oradan çıxmaq istəməzdi. Peyğəmbərimiz
Mədinəyə hicrət edərək orada məskunlaşdı.
Məkkəni sevdiyi kimi, Mədinəni də sevdi və
ona öyrəşdi. Hətta Mədinəni sevmək üçün
dua edərək deyərmiş: “Allahım, Məkkəni
sevdiyimiz kimi, Mədinəni də bizə daha çox
sevdir”. Göründüyü kimi, vətənpərvərlik an-
layışı doğulub böyüdüyün, yaşadığın yurdla
bilavasitə bağlı məfhumdur. Vətənpərvərlik,
sadəcə, vətən üçün döyüşmək, şəhid olmaq
deyil. Doğru bildirildi ki, biz bəzən vətən-
pərvərliyi hərbi-vətənpərvərlik məfhumu ilə
məhdudlaşdırırıq. Ancaq yolda adi bir daşı
kimsəyə zərəri olmasın deyə, götürüb bir kə-
nara atmaq da vətənpərvərlikdir. Gündəlik
qarşımızda duran vəzifələri layiqincə yerinə
yetirmək də vətənpərvərlikdir. Adicə ailədə
valideynlərə və yaxud böyüklərimizə hörmət
etmək, onlara qayğı göstərmək də vətənpər-
vərlikdir. Yəni vətənpərvərliyin predmetləri

çoxdur.
    Namiq ƏlİYEV – “Şirvanşahlar” Ayaqqabı
Fabrikinin direktoru, sahibkar:
    – Vətən bizim doğulub boya-başa çatdığımız
və hazırda yaşadığımız, müəyyən sərhədləri
olan fiziki ərazidirsə, vətənpərvərlik sərhədi
olmayan, insanları yaşadığı yurdun dünəni,
bu günü və gələcəyi ilə bağlayan bir anlayışdır.
Canlı aləmdə fərdlərin dünyaya gəlməsində
ana necə bir müqəddəs rola malikdirsə, Vətən
də o yaradılışın böyüməsində o qədər rola
malikdir. Elə buna görə də “Ana” kəlməsi
“Vətən” kəlməsi ilə birgə çəkilir.
    – Bu gün cəmiyyətimizdə vətənpərvərlik
tərbiyəsi necə təlqin olunur? Ailədə, məktəbdə
və digər yerlərdə.
    Aytən Bektaşi:

    – Əvvəlcə onu deyim ki, orta ümumtəhsil
məktəblərində vətənpərvərlik tərbiyəsi paralel
olaraq təhsillə birlikdə ibtidai siniflərdən baş-
layır. Ancaq nəzərə alaq ki, ibtidai sinifdə
oxuyan uşaq “Vətən” məfhumunu uşaq dü-
şüncəsinə görə o qədər də dərindən dərk etmir.
Çünki o, vətəni, sadəcə, yaşadığı məhəllə,
məktəb, uzağı yaşadığı kənd, qəsəbə və yaxud
şəhərin çərçivəsində görür. Buna görə də
müəllimlər şagirdlərə Vətəni müəyyən vasi-
tələrlə – şəkillərlə, şeirlərlə, atributlarla başa
salmağa çalışırlar. Məsələn, əlifbamızdakı ilk
“A” hərfi və bu hərfin köməkliyi ilə yaranan
“Ana” sözü şagirdlərə Vətəni anlatmaqda əhə-
miyyətli rol oynayır. Uşaqlara başa salınır ki,
analar sizin böyüməyinizdə hansı rolu oyna-
yırsa, Vətən də sizin növbəti mərhələlərdə
böyüməyinizdə, yetişməyinizdə, yaxşı təhsil
alıb gələcəyinizi qurmağınızda əhəmiyyətli
yer tutur. Təbii ki, şagirdlərin hamısı eyni
dünyagörüşdə olmur və deyilənləri də bütün
şagirdlər eyni tərzdə qəbul etmirlər. Yuxarı
siniflərdə isə metodlar dəyişir, bu tərbiyəvi
hiss daha geniş anlamda təlqin olunur. Buna
görə də müəllimlər, xüsusilə ibtidai sinif müəl-
limləri geniş dünyagörüşə, yüksək psixoloji
və pedaqoji bacarığa malik olmalıdırlar ki,
uşaqları da bu ruhda tərbiyə edə bilsinlər.
    – Ailədəki mühit də bu sahədə uşaqlara
təsir edən mühüm amillərdən sayılır.
    – Bəli, ailədəki mühit, valideynlərin öz
övladlarını bu sahədə istiqamətləndirməyi işin
əsas tərəflərindən sayılır. Elə düşünürəm ki,
ailədə ata və ananın təhsili uşaqların vətən-
pərvərlik tərbiyəsində böyük rola malikdir.
    – Mən bu fikrinizlə razılaşmıram. Doğrudur,

təhsilli valideyn uşağın gələcəyində müəyyən

rol oynayır. Ancaq mən müasir cəmiyyətimizdə

hər birinizin tanıdığı onlarla vətənpərvər in-

sanın adını çəkə bilərəm ki, onların ali təhsilli

valideynləri olmayıb. Hətta bəzi hallarda

özləri belə, ali təhsil almayıb. Bu baxımdan

vətənpərvərliyin tamamən təhsillə əlaqələndi -

rilməsini qüsurlu hesab edirəm.

    – Bəhruz müəllim, vətənpərvərlik dinimizdə
necə qiymətləndirilir?
    – Ümumiyyətlə, vətənpərvərlik dünyəvi
olaraq necə qəbul edilirsə, dini baxımdan da
o mahiyyəti daşıyır. Məsələn, İslam dininə
müraciət etsək, Məhəmməd Peyğəmbərin hə-
yatından bununla bağlı çoxsaylı misallar gətirə
bilərik. Söhbətimizin əvvəlində belə misallardan
birini səsləndirdik. Bu misalda Peyğəmbəri-
mizin öz Vətəninə necə bağlı olduğu onun
haqqında böyük sevgi ilə dediyi cümlələrdən
görünür. Və yaxud başqa bir misal: “Vətən
sərhədlərini qoruyan gözlər qiyamətdə ağla-
maz”. Diqqət edin, bu fikirlərdə nə qədər
böyük məna yatır. İslamda Vətəni, torpağı,

canı, namusu uğrunda mübarizə aparanların
haqq yolunda olduğu dəfələrlə vurğulanır və
bunun Uca Yaradan tərəfindən mükafatlandı-
rılacağı vəd olunur. Vətəni sevmək insan da-
xilində kök salmış elə bir xüsusiyyətdir ki,
insanı orada qalarkən rahatlıq tapmağa, oradan
gedərkən darıxmağa, ora hücum olunarsa,
müdafiə etməyə və torpağı alınarsa, qəzəb-
lənməyə sürükləyir. Bu, təbii formada olan
vətənpərvərlik kimi bəyənilən bir əməl, ülvi
bir hissdir. İnsan vətənini tərk etməyə nə qədər
məcbur olsa belə, yenə də vətən həsrəti
zehnində qalaraq ondan ayrılmayacaqdır. Eyni
zamanda bunu vurğulamağı lazım bilirəm ki,
vətənpərvərliyin standartı yoxdur. Məsələn,
insanın əxlaqı təhsillə ölçülmədiyi kimi, və-
tənpərvərliyin də ali təhsillə və yaxud ziyalılıqla
birbaşa əlaqəsi yoxdur. 
    – Namiq müəllim, siz sahibkarsınız və sa-
hibkar olduğunuza görə Naxçıvanımızı, Azər-
baycanımızı təbliğ etmək, dolayısı ilə, vətən-
pərvərlik nümunəsi ortaya qoymaq üçün ki-
fayət qədər imkanlarınız var. Bu imkanlardan
necə istifadə edirsiniz?
    – Bəli, vətənpərvərlik tərbiyəsində biz sa-
hibkarların üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Biz yerli məhsul istehsal edirik və bu məhsulu
satışa çıxarırıq. Mənə görə əgər sahibkar key-
fiyyətli məhsul istehsal edirsə, bu məhsulu
milli brend altında satışa çıxarırsa və istehlakçı
da bu məhsuldan razıdırsa, bu, əsl vətənpər-
vərlik nümunəsidir. Əgər bu gün naxçıvanlı
sahibkar digər xarici ölkə vətəndaşının dilində
öz məhsulundan bəhs etdirməyi bacarırsa,
bundan gözəl şey yoxdur. Şükürlər olsun ki,
bu gün bizə belə bir imkan verilib. Ola bilər
ki, bizə yaxın coğrafi ərazilərdə yerləşən öl-
kələrin birində Naxçıvanı tanımasınlar. Ancaq
biz həmin bazarlara çıxış əldə edərək regio-
numuzu istehsal etdiyimiz məhsullarla tanıda
bilərik. O bazarlara çıxmaq üçünsə keyfiyyətli
mal istehsal etməliyik. Ona görə də sahibkar
üçün ən böyük qürur hissi öz məhsulu ilə Və-
tənini tanıtmaqdır. Bu isə öz milli dəyərlərinə
sadiq, vətənini sevən sahibkarların işidir.
    – Vətənpərvərlik təbliğatını necə apar-
malıyıq?
    Çapay Quliyev:

    – Bildiyiniz kimi, xalqımız tarixən fərqli
quruluşlarda yaşayıb, ancaq heç zaman öz
milli köklərindən, dəyərlərindən ayrılmayıb.
Artıq 25 ildir ki, dünyada müstəqil, azad və
güclü Azərbaycan dövləti var. Müstəqilliyimizin
indiyədək qorunub saxlanılmasında, inkişafında
vətənpərvərlik amili mühüm rol oynayıb. Ulu
öndərimiz Heydər Əliyev bütün sahələrdə ol-
duğu kimi, milli vətənpərvərliyimizin əsas
ideologiyası olan Azərbaycançılıq ideologi-
yasının da istiqamətini müəyyən edib. Yəni
yolumuz bəllidir. Bu gün vətənpərvərlik tər-
biyəsi təkcə müəllimlərimizin yox, hər bir
fərdin üzərinə düşür. Burada diqqət ediləsi
məqam ondan ibarətdir ki, biz uşaqlarımıza,
gənclərimizə bu işi nəzəri və yaxud əzbərçi
olaraq öyrətməməliyik. Ən çox ictimai rəyə
təsir edən nümunələri təbliğ etməklə mənim-
sətməliyik. Təcrübə də göstərir ki, vətənpər-
vərlik tərbiyəsi fərdlərin davranışında daha
nümunəvi təsir bağışlayır. Bu fərd cəmiyyətdə
tanınmış birisi olanda isə təsir daha effektiv
olur. 
    Aytən Bektaşi:

    – Mənə görə vətənpərvərlik tərbiyəsində
müəllimlərimizin üzərinə böyük məsuliyyət
düşür. Ancaq, hər şeydən əvvəl, müəllim özü
vətənpərvər olmalıdır ki, bunu öz davranışla-
rında şagirdlərinə çatdıra bilsin.
    Bəhruz Gülmalıyev:

    – Düşünürəm ki, vətənpərvərlik hər birimizin
həyat tərzinə çevrilməlidir. Əgər hər kəs bunu
bacarsa, ölkəmizin gələcək uğurları da çox
olacaq. İnanıram ki, ölkəmizin gələcək inkişafı
da ona təmənnasız xidmət edən vətəndaşları-
mızın sayəsində mümkün olacaq.
    Namiq Əliyev:

    – Vətənpərvərlik hər birimizin əqidəsi ol-
malıdır. Məhz bu əqidə ilə Vətənə xidmət ən
ali xidmət sayıla bilər.  
    – Müsahibə üçün sağ olun.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Vətənpərvərlik Vətənə xidmətin ən ali zirvəsidir
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 Vətənpərvərlik insanın daxili zənginliyidir. Bu zənginliyin toxumları kiçik
yaşlarımızdan daxilimizdə cücərib boy atmağa başlayır. Zaman keçdikcə daha da
böyüyür, ailəmizə, torpağımıza, vətənimizə bağlılıq hissi yaradır. Bu bağlılıq milli əx-
laqımızı və dünyagörüşümüzü formalaşdıran, milli və mənəvi dəyərlərimizə sahiblik
etmək və onu qorumaq haqqını verən, eyni zamanda sözlə ifadə edilməyəcək qədər
müqəddəs hissdir. Vətənpərvərlik dövlət quruluşundan asılı deyil, ancaq insanı öz
dövləti və bu dövlətin milli ideologiyasını özündə əks etdirən dövlətçilik ənənələri ilə
sıx bağlayır. Bəlkə də, buna görədir ki, vətənpərvərlik ideyası bir xalqın müstəqilliyinin
əsas sütunlarından sayılır. Azərbaycan xalqı da gələcəyimiz olan gənc nəslin Vətənə
məhəbbət, xalqa, elinə və obasına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə
sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb və ona
həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxıb. Bəs ümumilikdə götürsək, vətənpərvərlik özündə
hansı meyarları birləşdirir? Bu meyarları necə təbliğ etməliyik? Bu və bu kimi
suallarla redaksiyamızın qonaqlarına müraciət etdik.

    Virus hepatitləri və onlarla əlaqədar
xəstəliklərə görə profilaktika tədbirlərinin
gücləndirilməsi, B virusu hepatiti əley-
hinə vaksinasiya ilə əhatə olunmanın
genişləndirilməsi və bu peyvəndin milli
immunizasiya proqramlarına inteqrasi-
yası, eləcə də hepatitə qarşı qlobal cavab
tədbirlərinin əlaqələndirilməsi müasir
dünya səhiyyəsinin əsas fəaliyyət isti-
qamətlərindən biridir. Muxtar respubli-
kamızda da bu istiqamətdə ardıcıl təd-
birlər görülür. 
    İnfeksion xəstəliklər, onların yayılması
yolları, profilaktikası və hepatitlərə qarşı
aparılan vaksinlərlə əlaqədar Naxçıvan
Muxtar Respublikası Stomatoloji Mər-
kəzinə cari ilin yanvar ayından başlayaraq
müraciət edən xəstələrdən şəxsiyyət və-
siqəsi tələb olunacaqdır. Vətəndaşlar
həkim müayinəsindən əvvəl ekspres test
müayinəsindən keçəcəklər. Müraciət
edən şəxslərdə yoluxucu xəstəlik aşkar-
lanarsa, onlar məxfi saxlanılmaqla Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu
Xəstəliklər Mərkəzinin QİÇS-lə mübarizə
şöbəsində müayinəyə cəlb ediləcəkdir.
Test müayinəsi almış xəstələr altı ay
müddət keçdikdən sonra təkrar mərkəzə
müraciət edərlərsə, yenidən ekspres test
müayinəsindən keçiriləcəklər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Virus hepatitlərinə qarşı mübarizə 
tədbirləri gücləndirilir


