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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 19-da ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri Stefan Viskontini, İqor Popovu, Riçard Hoqlandı və ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul edib.

Son vaxtlarda təmas xəttində nisbi sakitliyin hökm sürdüyünü deyən Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, bu, danışıqlar prosesini sürətləndirmək üçün mühüm amildir. Lakin baş verənlər
aydın şəkildə göstərdi ki, Ermənistan nəyin bahasına olursa-olsun Minsk qrupu həmsədrlərinin
fəaliyyətini pozmağa çalışır. 

Söhbət zamanı Fransadan olan həmsədr Stefan Viskonti, ABŞ-dan olan həmsədr Riçard
Hoqland və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Anji Kaspşik danışıqlar
prosesi ilə bağlı fikirlərini ifadə ediblər.

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı
aparılan danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 19-da Laos Xalq Demokratik Res-

publikasının xarici işlər naziri Salımsay Kommasitin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Ərəbyengicə kəndi iki aydan artıqdır ki, tikinti meydançasına

çevrilib. Hazırda bu yaşayış məntəqəsində 4 obyekt inşa olunur. 

    Kəndin simasını əsaslı surətdə dəyişəcək müasir obyektlərin
inşasını Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsi Şərur Rayon İdarəsinin inşaatçıları həyata
keçirirlər. Obyektlərdən biri kənd mərkəzi üçün nəzərdə tutulub.
Müasirtipli layihə əsasında inşa edilən ikimərtəbəli binada hörgü
işləri, demək olar ki, başa çatdırılıb, qapı-pəncərələr salınıb,
suvaq işlərinə hazırlıqlara başlanılıb.
    Kənddə yeni həkim ambulatoriyasının inşası əhalinin sağlam-
lığına xidmət edən quruculuq tədbirlərindəndir. Bu bina da iki
mərtəbədən ibarətdir. Yeni səhiyyə ocağında müasir tibbi ava-
danlıqlar vasitəsilə əhaliyə nümunəvi səhiyyə xidməti göstəriləcək. 
    Ərəbyengicədə inşası davam etdirilən daha bir obyekt isə
kənd tam orta məktəbi üçün nəzərdə tutulan binadır. Yeni məktəb
binasında təhsilin müasir tələblər səviyyəsində qurulması üçün
hər cür şərait yaradılacaq. Bu kənddə tikintisi aparılan xidmət
mərkəzində isə ərzaq və sənaye malları mağazaları, gözəllik
salonu, bərbərxana, dərzi sexi və ət satışı dükanı sakinlərə xidmət
edəcək.
    Kənddə aparılan kompleks quruculuq tədbirlərinin davamı
olaraq Naxçıvan Yol Təmir-Tikinti İdarəsi tərəfindən İbadulla-
Qışlaqabbas-Ərəbyengicə kəndlərindən keçərək Qarahəsənli kən-
dinədək uzanan avtomobil yolunun da əsaslı şəkildə yenidən qu-
rulmasına başlanıb. Burada da işlər  layihəyə uyğun olaraq
ardıcıl davam etdirilir: yol yatağı genişləndirilir, bərkidilir, su
keçidləri təmir olunur. Bütün bu işlər başa çatdırıldıqdan sonra
yola asfalt örtüyü salınacaq. Qeyd edək ki, kənddə aparılan qu-
ruculuq işləri ilə yanaşı, rabitə, qaz, elektrik enerjisi infrastrukturu
da yenilənir. 
    Rayonun şəhərləşməkdə olan kəndlərindən biri də Ələklidir.
Kəndin mərkəzində yerləşən köhnə tam orta məktəb binası
sökülüb, yerində üçmərtəbəli 216 şagird yerlik yeni təhsil ocağının
inşasına başlanıb. Binada işıqlı sinif otaqları, fizika, kimya,
biologiya laboratoriyaları, kompüter və elektron lövhəli siniflər,
hərbi kabinə, idman zalı, direktor, psixoloq, müəllimlər üçün
otaqlar, bufet müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Burada
həm də ikimərtəbəli kənd mərkəzi ucaldılır. Binada ərazi icra nü-
mayəndəliyi, bələdiyyə, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk
təşkilatı, poçt, ATS, klub, kitabxana, polis və baytarlıq məntəqələri
fəaliyyət göstərəcək.  
    Ələkli kəndində digər bir quruculuq ünvanı isə ticarət mərkəzi
üçün inşa olunan binadır. Burada mağazalar, dərzi, bərbər, qadın
gözəllik salonu yerləşəcəkdir.
    Kənddə tikintisi aparılan daha bir bina isə uşaq musiqi məktəbi
üçün nəzərdə tutulub. Bu mədəniyyət müəssisəsinin istifadəyə
verilməsi uşaqların ilkin musiqi təhsili almasına göstərilən dövlət
qayğısının daha bir nümunəsidir. Tikintilərdə, əsasən, yerli inşaat
materiallarından istifadə olunur, işçi qüvvəsinin əksər hissəsini
kənd camaatı təşkil edir. Tikinti işlərini “Artay” LTD-nin inşaatçıları
aparırlar. İşlərin vaxtında və keyfiyyətlə aparılması üçün obyektlər
lazım olan texnika və tikinti materialları, işçi qüvvəsi ilə tam
təmin olunub. Bu da tikintidə sürətli və keyfiyyətli iş ahənginə
zəmin yaradır. 

Elman MƏMMƏDOV
“Şərurun səsi” qəzetinin redaktoru

Şərur rayonunun Ərəbyengicə və Ələkli 
kəndləri də müasir ünvanlar sırasına qoşulacaq

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər
Nazir liyindən aldığımız məlumata görə, bu ilin
ötən 5 ayı ərzində nazirlik və onun yerli vergi
orqanları tərəfindən operativ nəzarətin əhatə
funksiyalarına daxil olan məsələlər üzrə 15 ver -
gi ödəyicisində qanunvericiliyin pozulması
faktları aşkar edilib və müvafiq tədbirlər görülüb. 
     Həyata keçirilən operativ nəzarət tədbirləri
zamanı 5 vergi ödəyicisi tərəfindən əhali ilə
nağd hesablaşmaların aparılması qaydalarının
pozulması, 5 vergi ödəyicisi tərəfindən xarici
valyuta məbləğlərinin ödəniş vasitəsi kimi
qəbul edilməsi və valyuta sərvətlərinin ticarət,

iaşə və xidmət müəssisələrində qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydalar pozulmaqla alınıb-
satılması və ya dəyişdirilməsi faktları aşkarlanıb. 
    Vergi nəzarəti tədbirləri zamanı 2 vergi
ödəyicisinin fərqlənmə nişanı olmadan avto-
mobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşıması, 2 vergi
ödəyicisində isə aksiz markası olmadan alko -
qollu içki və tütün məmulatlarının satışı
faktları aşkar edilib. 
     Bundan başqa, nəzarət tədbirləri zamanı bir
şəxsin vergi orqanlarında uçota durmadan sa-

hibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu aşkarlanıb
və həmin şəxs barəsində qanuna müvafiq tədbirlər
görülüb. Aparılan operativ nəzarət işləri zamanı
tərtib edilmiş 1820 manat həcmində inzibati
cərimə və maliyyə sanksiyası məbləğlərinin
 tamamilə büdcəyə ödənilməsi təmin edilib.
    Bu ilin bəhs olunan dövründə vergidən
yayınma və dövriyyənin gizlədilməsi hallarına
qarşı mübarizə məqsədilə 8 vergi ödəyicisində
xronometraj metodu ilə müşahidələr aparılıb.
Bu zaman müşahidəyədək olan dövriyyələr

ilə müqayisədə 8805.62 manat dövriyyə artı-
mına nail olunub. Bu da hər bir vergi ödəyi-
cisinə məxsus obyekt üzrə orta hesabla ay
ərzində 22 manata yaxın vergi məbləğinin
əlavə olaraq büdcəyə ödənilməsi deməkdir. 
    Bu ilin ötən 5 ayı ərzində 233  obyektdə
aparılmış araşdırmalar zamanı 218 yeni əmək
müqaviləsinin bağlanması və 732 əmək mü-
qaviləsində isə əməkhaqlarının real əməkhaqları
səviyyəsində göstərilməsinə nail olunub.
    Operativ vergi nəzarəti tədbirləri  davam
etdiriləcəkdir.

Xəbərlər şöbəsi

Operativ vergi nəzarəti tədbirləri gücləndirilir

    Biznesə yeni başlayan kiçik və orta
sahibkarlıq qurumlarına maliyyə dəstəyi
göstərmək, bölgələrdə əhalinin məş-
ğulluğunun təmin edilməsinə şərait
yaratmaq məqsədilə aparılan kredit-
ləşmədə fəaliyyətdə olan sahibkarların
özəl investisiya qoyuluşu ilə yanaşı,
Naxçıvan Muxtar Respublikası İqti-
sadiyyat Nazirliyinin nəzdindəki Sa-
hibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən
göstərilən maliyyə dəstəyinin də mü-
hüm rolu vardır. Belə ki, indiyə qədər
fond tərəfindən 1200-dən çox layihənin
maliyyələşdirilməsi həyata keçirilib. 
    Göstərilən dövlət maliyyə dəstəyi
sənaye, xidmət və kənd təsərrüfatı tə-
yinatlı müəssisələrin yaradılmasında
istifadə olunub. Aparılan kreditləşmədə
əsas məqsəd sənaye sahəsində yeni la-
yihələrin dəstəklənməsi, aqrar sektorun,
kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf et-
dirilməsi olub. Ayrılmış kreditlər muxtar
respublikada qəbul olunmuş dövlət
pro qramlarının icrası, yerli sənaye və
istehlak malları istehsalının həcminin
artması və yeni iş yerlərinin yaradılması
baxımından əhəmiyyətli rol oynayıb. 
    Cari ildə də bu istiqamətdə tədbirlər
davam etdirilib. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İqtisadiyyat Nazirliyindən
aldığımız məlumata əsasən, Sahibkar-
lığa Kömək Fondu tərəfindən bu ilin
ötən dövründə yeni layihələrin real-
laşdırılmasına 335 min 900 manat

kredit ayrılıb. Kredit qoyuluşları sənaye,
kənd təsərrüfatı sahələri üzrə olmaqla,
ümumilikdə, 11 layihəni əhatə edib. 
    Bu il sənaye sahəsi üçün ayrılan
kreditlər “D-adlı qaymaq” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətində xama is-
tehsalı, Naxçıvan şəhərində “Prestij
Naxçıvan Pivəsi” Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyətində pivə istehsalı üçün
yeni texnoloji avadanlıqların quraş-
dırılması və Şərur şəhərində unlu-
qənnadı məmulatları istehsalı müəs-
sisəsinin yaradılması məqsədilə verilib.
Belə ki, göstərilən dövlət maliyyə
dəstəyi ilə “D-adlı qaymaq” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətində 5 ton südün
emalı mümkün olacaq və burada
10 nəfər yeni iş yeri ilə təmin ediləcək.
Alınmış kreditlər hesabına yaradılan
bu üç istehsal və iaşə xidməti sahə-
sində, ümumilikdə, 38 nəfər üçün
yeni iş yeri yaradılacaq. 
    Kənd təsərrüfatı sahəsinə verilmiş
dövlət maliyyə dəstəyi sırasında ilk
olaraq Naxçıvan şəhərində “Bərəkət
Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti üçün ayrılmış vəsaitin əhə-
miyyətini də qeyd etmək yerinə düşər.
Belə ki, mövsüm üçün 6 min ton toxum
istehsal edən bu müəssisədə 35 nəfərin
yeni iş yeri ilə təmin olunması nəzərdə
tutulub. Bundan başqa, Şərur rayonunun
Dərvişlər kəndində Miribrahim Seyid -
ovun iribuynuzlu heyvandarlıq təsər-

rüfatı, Babək rayonunun Naxışnərgiz
kəndində Araz Məmmədovun xırda-
buynuzlu heyvandarlıq təsərrüfatı və
Culfa rayonunun Qızılca kəndində
İlqar Hüseynovun arıçılıq təsərrüfatı
üçün verilmiş kredit dəstəyi diqqəti
cəlb edir. Bu müddətdə kənd təsərrüfatı
üzrə dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmiş
digər layihələrlə birgə, ümumilikdə,
48 nəfər işlə təmin olunacaq. 
    Muxtar respublikamızda kənd tə-
sərrüfatı sahəsində yeni investisiyalar
arasında özəl sərmayə qoyuluşunun
da payı ildən-ilə artmaqdadır. Onlardan
7 nəfərin işlə təmin olunduğu Culfa
rayonunun Xanağa kəndində Mustafa
Novruzova məxsus 200 başlıq iribuy-
nuzlu heyvandarlıq təsərrüfatı, 6 nəfərin
işlə təmin olunduğu Şərur rayonunun
Axura kəndində Abbas Məmmədova
məxsus 64 başlıq iribuynuzlu heyvan-
darlıq təsərrüfatı və 6 nəfərin işlə təmin
olunduğu Şahbuz rayonunun Kiçikoba
kəndində Samiq Əliyevə məxsus 900 baş
keçi saxlanılan xırdabuynuzlu heyvan-
darlıq təsərrüfatı diqqəti cəlb edir. 
    Muxtar respublikamızda arıçılığın
genişləndirilməsi və bal istehsalının
artırılmasına diqqət böyükdür. Bu
baxımdan Şahbuz rayonunun Sələsüz
kəndində Etibar Məmmədov tərəfin-
dən saatda 40 kiloqram mum vərəqi
istehsalı sahəsinin yaradılması da
diqqətçəkicidir. 
    Özəl investisiya hesabına yeni ya-
radılan sahibkarlıq subyektlərindən
olan, Naxçıvan şəhərində fəaliyyət
göstərən “Danyeri” iaşə, ticarət xidməti
və istehsal sahəsində isə 62 nəfər işlə
təmin olunub. 
    Göründüyü kimi, muxtar respubli-
kamızda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
yaradılmış şərait öz bəhrəsini verməklə,
hər keçən gün yeni biznes sahələrinin
yaradılmasına səbəb olur. Sahibkarlara
maliyyə dəstəyinin göstərilməsi, biz-
nesin təşkilinin sadələşdirilməsi, texniki
avadanlıqların alınmasına güzəştlər
edilməsi və daxili bazarın qorunması
çoxlu sayda yeni sahibkarlıq obyekt-
lərinin yaradılmasına imkan verir ki,
bütün bunlar da muxtar respublika
əhalisinin daha çox və daha keyfiyyətli
yerli məhsullarla təmin olunmasına
xidmət edir. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları
davam etdirilir    İqtisadi inkişafın davamlı olması üçün dövlətin həyata keçirdiyi ən

mühüm tədbirlərdən biri kreditləşmədir. İstehlak bazarında formalaşmış
tələbin ödənilməsi üçün zəruri olan, yeni istehsal və xidmət sahələrinin yara-
dılmasına təkan verən kreditləşmə siyasəti bu baxımdan mühüm dövlət tən-
zimlənməsi vasitəsidir. Muxtar respublikamızda yeni istehsal sahələrinin ya-
radılması, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsinə xidmət edən bu
tədbirlər, son nəticədə, özünü əhalinin rifah halının artması, yeni iş yerlərinin
yaradılması və istehlak bazarındakı bolluğun təmin olunmasında göstərir. 

- Əli CABBAROV
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    Muxtar respublikamızın zəngin
bitki örtüyü Azərbaycan florasının
62,4 faizini təşkil edir. Ata-babala-
rımız bu torpaqlarda, əsasən, üzüm
və meyvə bağları salmışlar. Ordu-
badın Dəstə kəndindəki ərik bağları,
Sabirkənd, Əndəmic kəndindəki
şaftalı, ərik, armud, badam bağları,
Tivi kəndindəki alma bağı və Bist-
dəki  “Güney” bağ, Culfa rayonunun
Dizə kəndindəki badam bağı və
başqaları ləzzətli meyvələriylə şöhrət
qazanmışdır. Muxtar respublikamız
həm də süfrə üzümünün yetişdiril-
məsi ilə məşhur olmuşdur.
    Təəssüflə qeyd edə bilərik ki,
80-ci illərin sonuna yaxın bu bağlar
baxımsızlıq ucbatından tamamilə
məhv olmuşdu. Bu bağların əksə-
riyyəti dağ çaylarının suları ilə qida -
lanırdı. Muxtar respublika ərazisində
su anbarlarının olmaması ucbatın-
dan yaşıllıqların artırılması və mü-
hafizəsinə o qədər də ciddi fikir
verilmirdi. Ona görə də ötən əsrin
 50-60-cı illərində diyarımızın yaşıl
örtüyü 0,6 faiz təşkil edirdi.
    O illərin acınacaqlı və ürək ağ-
rıdan mənzərəsini gözlərimiz önünə
gətiririk: Naxçıvan şəhərindən baş-
lamış Sədərəyə qədər uzanan yol-
larda tək-tük görünən ağaclarla bir-
likdə əsas diqqəti cəlb edən tikan-
lıqlar idi. Şahbuzda ancaq Kolanı
və Batabatda nəzərəçarpan yaşıllıq
zolaqları, Ordubad zonasında isə,
yuxarıda söylədiyim kimi, bəzi mey-
və bağları diqqəti cəlb edirdi. Culfa
ərazisində də yaşıllıq çox az idi.
Naxçıvan şəhərində isə “Böyük bağ”
və “Sabir bağı”ndan başqa bir yaşıl -
lıq gözə dəymirdi. İnsanlar qızmar
yay günlərində sərinləmək, kölgə-
sində dincəlməyə yaşıllıq axtarırdılar. 
    Müdrik bir xalq məsəli var. De-
yərlər ki: meşə sudur, su məhsuldur,
məhsul isə həyatdır. Günəş enerjisini
planetimizdə üzvi maddəyə çevirən
bitkilər, o cümlədən meşələrdir. On-
ların məhv edilməsi, bulaqların,
çayların qurumasına səbəb ola bilər.
Bir el ağsaqqalı söyləyir ki, təbiətin
yaxın dostu Həsən Əliyev muxtar
respublikamızın təbiətinin qorun-
masının əsl keşikçisi olub. 1975-ci
ildə muxtar respublikanın rəhbərliyi
Batabat suyunun Naxçıvana gəti-
rilməsi təşəbbüsündə olanda, Həsən
Əliyev sinəsini qabağa verib, bu
faydasız təşəbbüsə öz iradını bildirib.
Deyib ki, ana təbiət nə qədər əliaçıq
və səxavətlidirsə, onun həm də üzü
bozdur, kinlidir, qısqancdır. Onunla
hesablaşmayana, ona endirilən zər-
bəyə qarşı birə-beş qüvvətli cavab
verir. Əgər Batabatın suyu Naxçı-
vana gətirilərsə, bu təbiət muzeyinin
fauna və florasından əsər-əlamət
də qalmaz. Görkəmli alimin bu
haqlı iradından sonra belə bir tə-
şəbbüsün həyata keçirilməsinə son
qoyuldu. Əvəzində yeni bir layihə
həyata vəsiqə aldı. Həmin illərdə
Naxçıvanda olan görkəmli alim
 Həsən Əliyevin təşəbbüsü ilə Culfa
rayonunun Dizə kəndində 4-5 hektar
ərazini əhatə edən “Sarı zəmi” de-
yilən yerdə badam bağı salındı.
Bağı suvarmaq üçün artezian vu-
ruldu, göl yaradıldı. 10 ildən çox
bol məhsul verən bu bağ da 80-ci
illərin sonuna yaxın baxımsızlıq
ucbatından quruyub  yararsız hala
düşdü, məhv oldu.
    Ulu öndər Heydər Əliyevin Azər-
baycana rəhbərlik etdiyi bütün dövr-
lərdə ətraf mühitin mühafizəsi, eko-
loji problemlərin həlli və təbiətin
zənginləşdirilməsi diqqət mərkə-
zində saxlandı. Dahi rəhbərin tə-
şəbbüsü ilə 1969-1982-ci illərdə
ölkəmizin hər yerində, eləcə də

muxtar respublikamızda keçirilən
iməciliklər yolu ilə geniş yaşıllıq
sahələri yaradıldı. Ərazilərdə körpə
fidanlar əkildi. Xüsusi mühafizə
olunan təbiət ərazilərinin qayğısına
qalındı. 1969-cu ildə Ordubad Döv-
lət Yasaqlığı yaradıldı. 
    Ata-babalarımızın su ilə bağlı
çoxdankı arzu-muradı da gözündə
qalmadı. Ulu öndərin Naxçıvana
qayğısı sayəsində Araz dəryaçası
yaradıldı. Şərur rayonunda möhtə-
şəm bir tikintinin əsası qoyuldu.
Çayın səmti dəyişdirildi. Qranit
dağların altından geniş yol açıldı.
Neçə minillik dağ çayı tunelə sı-
ğışdırıldı. Sonradan nəhəng bənd
ucaldıldı. Bu çayın suyu min hek-
tarlarla torpağa həyat verdi. Yol kə-
narlarına əkilən ağaclar göz oxşadı.
Muxtar respublikamızın iqtisadiyyatı
yüksəldi. Onun iqtisadi bölgələr sı-
rasında xüsusi çəkisi artdı. Atalar
demişkən, “Bağa baxarsan, bağ olar,
baxmazsan, dağ olar”, “Nə əkərsən,
onu da biçərsən”.
    Ancaq haradan bilərdik ki, çox
keçməyəcək bədnam qonşularımızın
çirkin niyyəti sayəsində Naxçıvan
blokadaya düşəcək, işığı, qazı kə-
siləcək. Əhalisi qışın sərt şaxtası
ilə üz-üzə qalacaqdı. Bəzən də kör-
pəsinin soyuqdan donduğunu görüb
onu xilas etmək üçün bir zamanlar
kölgəsində dincəldiyi, meyvəsini
dərdiyi ağaclara balta çalacaqdı.
Təki, sobası yansın, beşikdəki kör-
pəsi soyuqdan donmasın.
    Bəli, 1991-ci ildən 1992-ci ilə
keçən qış çox sərt gəlmişdi. Günlərlə
elektrik enerjisinə möhtac qalan,
təbii qazı çoxdan kəsilən, hər tə-
rəfdən blokadaya alınan Naxçıvanda
həyat iflic vəziyyətinə düşmüşdü. 
    “Çətin günün ömrü az olar”, –
deyib atalar. Bu çətin günlər nax-
çıvanlıların iradəsini qıra bilmədi.
Naxçıvan bu ağır və çətin imta-
handan üzüağ və alnıaçıq çıxdı.
İradə və dözüm, bir də muxtar res-
publika vətəndaşlarının öz rəhbərinə
yüksək inam hissi hər şeyə qalib
gəldi. 
    Naxçıvanda 1996-cı ilin yazından
başlanan yaşıllaşdırma və abadlaş-
dırma tədbirləri vətəndaşlarımızı
böyük həvəslə iməciliklərə çıxardı.
Muxtar respublikamızın şəhər və
rayonları, qəsəbə və kəndlərində,
yol kənarlarında on minlərlə ting
basdırıldı, minlərlə yaşıllıq zolaqları
yaradıldı. Onların becərilməsi
ümumxalq işinə, ümumxalq qay-
ğısına çevrildi. İdarə, müəssisə və
təşkilatların kollektivləri yaz-payız
mövsümündə bu nəcib və xeyirxah
işə cəlb olundu. Çox keçmədi ki,
Naxçıvan başdan-başa yaşıllığa,
gül-çiçəyə büründü.
    Ağac əkmək, bağ salmaq hünər
deyil. Gərək onu qoruyub saxlamağı
bacarasan. Bu gün muxtar respub-
likamızda yaşıllıqlara göstərilən
qayğı belədir. Əkmisən, çox yaxşı,
becər, əkdiyin tutsun, ağacların cər-
gəsinə qoşulsun. Yoxsa təkcə ək-
məklə iş bitmir. Təbiəti sevmək,
onu qorumaq bu gün muxtar res-

publika vətəndaşlarının amalına
çevrilib. 
    Muxtar respublikada hər ilin yaz-
payız aylarında yaşıllaşdırma, tə-
mizlik və abadlıq aylığı elan olundu,
iməciliklərin keçirilməsi ənənə halını

aldı.
     Naxçıvanın coğrafi mövqeyi, rel-
yefi, təbii iqlim və torpaq xüsusiy-
yətləri, təbii su potensialı nəzərə alın-
mış, meşəsalma və meşəbərpa təd-
birlərinə xüsusi əhəmiyyət verilmiş,
yaşıllıq və meşə-meliorativ tədbirləri
həyata keçirilmişdir. Təkcə ötən ildə
440 mindən çox ağac əkilmiş, yaşıllıq
sahələri genişləndirilmişdir. 
    Cari ilin yazında muxtar respub-
likada 200 hektardan çox ərazidə
yaşıllaşdırma tədbirləri aparılmışdır.
Kəngərli rayonunda salınmış püs tə
bağı 20 hektar genişləndirilmiş, 80
mindən çox üzüm və iydə qələmi
əkilmişdir. Keçirilən iməciliklər za-
manı Naxçıvan-Batabat magistra-
lının ətrafında 0,6 hektar sahədə
yeni meyvə bağı salınmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı sə-
rəncamlar və qəbul etdiyi dövlət
proqramlarının icrası bu gün muxtar
respublikamızı yaşıl bir diyara çe-
virmişdir. Şahbuz Dövlət Təbiət Qo-
ruğu, “Arazboyu” və “Arpaçay” Döv-
lət Təbiət yasaqlıqları və Akademik
Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli
Parkı diyarımızın yaşıllıqlar məs-
kənidir. Qədim Naxçıvana gələn
turistlər bu təbiət muzeylərinin on-
lara bəxş etdiyi təmiz havasından
və saf suyundan könülxoşluğu və
ürəkaçıqlığı ilə danışırlar. İran İslam
Respublikasından diyarımıza gələn
və Naxçıvanla yaxından tanış olan
turistlərdən biri deyir:
     – Mən Naxçıvanda ilk dəfə 1994-cü
ilin yayında olmuşam. O zaman is-
təyim Əshabi-Kəhfi ziyarət etmək
idi. Buna nail oldum. Amma deyim
ki, Culfa şəhərindən ziyarətgaha –
Əshabi-Kəhfə qədər uzanan yol
nəinki daşlı, toz-torpaqlı idi, heç
yaşıllıq da gözə dəymirdi. Maşını-
mızın şüşələrini bərk-bərk bağlamış-
dıq ki, içəriyə toz-torpaq dolmasın.
Ziyarətgaha ikinci dəfə 2014-cü ildə
yenidən gəldim. Bu dəfə heyranedici
bir mənzərə ilə qarşılaşdım. Burada
hər şey dəyişmişdi. Əshabi-Kəhfdə
bərpa işləri aparılmış, yollar ha-
marlanmışdı. Sevindirici hal o idi
ki, yol kənarlarında səliqə ilə əkilən
ağaclar yaşıl bir tuneli xatırladırdı.  
    Son 20 il ərzində Naxçıvanda
bu istiqamətdə aparılan işlər muxtar
diyarımızı gözəlliklər məskəninə
çevirmişdir. Gözəlliyin isə əsas at-
ributu, simvolu təmizlikdir. Əvvəllər
Naxçıvanda külək əsəndə insanlar
daldalanmaq üçün yer axtarır, qaçıb
gizlənirdi. İndi isə şəhərimizin, bü-
tövlükdə, diyarımızın təmizliyi
o səviyyədədir ki, hamını valeh edir.
Bu gün gülkarlığa çevrilən, abad-
laşdırılan küçələr, park və xiyabanlar
göz oxşayır, hər bir naxçıvanlını
sevindirir, zəhmətə həvəsini artırır. 
    Bu gün iftixar hissi ilə deyə bi-
lərik ki, ata-babalarımızın arzuları
çin olub. Onların bir vaxtlar həsrətini
çəkdiyi yaşıllıqlarla bağlı ümidləri
göyərib. Diyarımız, sözün həqiqi
mənasında, gülüstana dönüb.

Rövşən HÜSEYNOV
Naxçıvan Mətbuat Şurasının sədri

    Ulu öndər Heydər Əliyev ötən
əsrin 70-ci illərindən başlayaraq
ölkə mizdə enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi sahəsində mühüm
qərarlar qəbul etmiş, yaşayış mən-
təqələrinin qazlaşdırılması istiqa-
mətində kompleks tədbirlər görül-
müşdür. 1980-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasına yüksəktəz-
yiqli qaz xətti çəkilmiş, yaşayış
məntəqələrinin 52 faizi mavi ya-
nacaqla təmin edilmişdir. Lakin
ötən əsrin 90-cı illərində Ermənis-
tanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində
muxtar respublika blokada vəziy-
yətinə düşmüş, bütün kommuni-
kasiya xətləri kəsilmiş, o cümlədən
qazın ötürülməsi dayandırılmışdı.
Uzun fasilədən sonra, 2005-ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikasına
təbii qazın verilməsi bərpa edilmişdir.
Fəaliyyətə başladığı 2005-ci ildən
bu günə qədər “Naxçıvanqaz” İs-
tehsalat Birliyi muxtar respublikanın
yaşayış məntəqələrini mavi yana-
caqla tam təmin edir. İstehlakçıların
fasiləsiz və təhlükəsiz təbii qazla
təmin edilməsi ilə yanaşı, bu sahədə
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi
məsələləri də diqqət mərkəzində
saxlanılır, mövcud qaz xətlərində
təmir-bərpa işləri aparılır, istismara
yararsız orta və aşağıtəzyiqli daşıyıcı,
paylayıcı və ötürücü qaz kəmərləri
yeniləri ilə əvəz olunur. Görülən iş-
lərin nəticəsi olaraq muxtar respub-
lika üzrə 87 min 430 təbii qaz is-
tehlakçısı olmuşdur ki, bunlardan
85 min 189-u əhali abonenti, 2241-i
isə qeyri-əhali abonentlərdir.
    Muxtar respublikada qaz təsər-
rüfatının inkişafı daim diqqətdə
saxlanılır. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi
olaraq 2013-cü ildə 27 kilometr
uzunluğunda Naxçıvan-Şahbuz orta -
təzyiqli qaz xətti istifadəyə veril-
mişdir. Bundan başqa, uzunluğu
81,6 kilometr olan Naxçıvan-Sə-
dərək magistral qaz kəməri izolya-
siyalı borularla yenidən çəkilmişdir. 
    Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev
muxtar respublikanın enerji təhlü-
kəsizliyi sahəsində görülən işləri
yüksək qiymətləndirərək demişdir:
“Naxçıvanda enerji təhlükəsizliyi
məsələləri öz həllini tam şəkildə
tapıbdır. Bu da çox sevindirici
haldır. Bu gün Naxçıvan 100 faiz
səviyyəsində qazlaşdırılıbdır. Bütün
yaşayış məntəqələrində təbii qaz
vardır”.
    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyi
tərəfindən təbii qaz təchizatının
yaxşı laşdırılması və etibarlığının
artırılması istiqamətində ardıcıl təd-
birlər görülür. İstehlakçıların fasiləsiz
və təhlükəsiz mavi yanacaqla tə-
minatını diqqət mərkəzində saxlayan
birliyin kollektivi qarşıda duran və-
zifələri uğurla yerinə yetirir. Muxtar
respublikada həyata keçirilən geniş -
miqyaslı tikinti-quruculuq işləri ilə
əlaqədar olaraq müvafiq sosial ob-
yektlərin, inzibati binaların qaz təc-
hizatı yenidən qurulur. Birliyin şəhər,
rayon qaz istismarı idarələrinin qəza
dispetçer xidmətləri istehlakçılardan
daxil olmuş çağırışlara uyğun vax-
tında tədbirlər görür, qəzaların qarşısı
alınır, mavi yanacağın fasiləsiz nəqli
təmin edilir.
    Birlik tərəfindən təbii qazdan
səmərəli istifadəni təmin etmək
məqsədilə təzyiqin normalara uyğun
saxlanılması üzrə gündüz və gecə
texnoloji rejimləri yaradılmış və

sərfiyyat qeydiyyatının aparılması
ciddi nəzarətə götürülmüşdür. Av-
tomat qazpaylayıcı stansiyalarda
avadanlıqlara texniki xidmət işləri
qrafik üzrə həyata keçirilmiş, cari
təmir işləri görülmüş, nasazlıqlar
aradan qaldırılmışdır. Həmçinin
maşın-mexanizmlər, qaynaq və di-
gər avadanlıqların texniki vəziyyəti
yoxlanılmış, çətin şəraitdə etibarlı
istismar üçün hazır vəziyyətə gə-
tirilmişdir. Mütəmadi olaraq yeraltı
xətlərdə korroziyaya uğrayan his-
sələr yeni borularla əvəz olunmuş,
yeraltı yüksək və ortatəzyiqli ma-
gistral qaz kəmərlərinin üzərində
quraşdırılmış katod elektrokimyəvi
mühafizə qurğularına nəzarət olun-
muş, xətlərdəki potensial fərqi ölçü -
lərək nəzarətdə saxlanılmışdır.
    Muxtar respublikada qaz təsər-
rüfatında infrastrukturun təkmil-
ləşdirilməsi məsələləri də daim
diqqət mərkəzindədir. Bu tədbirlər
çərçivəsində aşağıtəzyiqli qazdan
istifadə edən istehlak obyektlərində
smartkarttipli elektron qaz sayğac-
larının quraşdırılmasına başlanıl-
mışdır. Bu günə qədər Naxçıvan
şəhərində 15 min 231 ədəd smart-
karttipli elektron qaz sayğacı qu-
raşdırılmışdır. Bu sahədə görülən
işlərin davamı olaraq muxtar res-
publikada təbii qaz istehlakçıları
tərəfindən istifadə olunan və qaz
təsərrüfatında istismarda olan nə-
zarət-ölçü cihazlarının yoxlanma
və kalibr edilməsi laboratoriyası
qurulmuşdur.
    Kadr potensialının artırılması,
qaz istismar sahəsində çalışanların
ixtisas dərəcəsi və peşəkarlıq sə-
viyyəsinin yüksəldilməsi vacib mə-
sələdir. 2016-cı ildən başlayaraq
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Naxçıvan Re-
gional Peşə Tədris Mərkəzində qaz
avadanlıqlarının istismarı və təmiri
üzrə çilingər peşəsinin ixtisasartırma
kursu fəaliyyətə başlamışdır. Qaz
təsərrüfatında, xüsusilə qəza xid-
mətində çalışanların peşəkarlıq sə-
viyyəsini artırmaq məqsədilə şəhər,
rayon qaz istismarı idarələrinin iş-
çiləri müntəzəm qaydada kurslara
cəlb olunmuşdur. Kursu bitirən
müdavimlərə müvafiq qaydada ser-
tifikatlar təqdim edilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sına təbii qazın verilməsi enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasına,
ətraf mühitin qorunmasına da mü-
hüm töhfə verir. Belə ki, muxtar
respublikanın təbii qazla davamlı
və keyfiyyətli təminatı təbiətin qo-
runmasında və ekosistemin zən-
ginləşdirilməsində əhəmiyyətli rola
malikdir.
    Muxtar respublikanın qaz təsər-
rüfatında idarəetmə sisteminin daha
da təkmilləşdirilməsi, itkilərin azal-
dılması yolu ilə səmərəliliyin artı-
rılması, qazın nəqli və paylanma-
sında operativliyin təmin edilməsi,
istismar və texniki təhlükəsizliyə
nəzarətin gücləndirilməsi istehlak-
çıların təbii qazla etibarlı təminatına
şərait yaratmışdır. Təbii qazdan
təhlükəsiz və səmərəli istifadə olun-
ması məqsədilə abonentlərin maa-
rifləndirilməsinə xüsusi diqqət ye-
tirilir, baş verə biləcək bədbəxt ha-
disələrin qarşısının alınması üçün
mütəmadi olaraq iş aparılır.
    Qaz təsərrüfatı işçiləri yara-

dılan şəraitdən səmərəli istifadə

edərək bundan sonra da muxtar

respublikada enerji təhlükəsizli-

yinin möhkəmləndirilməsinə öz

töhfəsini verəcək, abonentlərin

 təbii qazla fasiləsiz təminatı üçün

səylə çalışacaqlar.

“Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyinin 
mətbuat xidməti

Abonentlər dayanıqlı təbii qazla 
təmin olunur

 Dünya şöhrətli alim Həsən Əliyev yazırdı ki, Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanın təbiəti son dərəcə füsunkardır.
Zahirən nə qədər quru və çılpaq görünsə də, daxilən bir o qədər
zəngin və rəngarəngdir. Geniş ərazisi, münbit torpağı, saf suyu,
təmiz havası, bol günəş şüası və qüdrətli insan qüvvəsi! Bütün
bunlar təbii zənginlik deyilmi?

20 iyun qaz təsərrüfatı işçilərinin

peşə bayramı günüdür

  Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 12 iyun
tarixli Sərəncamına əsasən hər
il iyunun 20-si “Qaz təsərrüfatı
işçilərinin peşə bayramı günü”
kimi qeyd olunur.

Əkilən ümidlər, pöhrələnən yaşıllıqlar
Yaşıl guşə
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   Naxçıvandakı səhiyyə müəssisələrində

ən ağır və mürəkkəb əməliyyatların apa-

rılması üçün hazırda bütün şərait möv-

cuddur. Naxçıvanlı həkimlərin bilik sə-

viyyəsi və burada onkologiya sahəsində

vəziyyət qənaətbəxşdir.

    Bu sözləri “Şərq qapısı” qəzetinə müsa-
hibəsində Milli Onkologiya Mərkəzinin Baş-
boyun şişləri şöbəsinin cərrah-onkoloqu, pro-
fessor Əziz Əliyev deyib.
    O bildirib: “Biz çalışacağıq ki, naxçıvanlı
həkimlərlə ildə 2-3 dəfə təcrübə mübadiləsi
aparaq. Milli Onkologiya Mərkəzinin hə-
kimləri Naxçıvana gələcək, naxçıvanlı

 həkimlərlə birlikdə
əməliyyatlar apara-
caqlar. Naxçıvanlı
həkimlər də Bakıya
gələrək təcrübələrini
artıracaqlar”.

Əziz Əliyev qeyd
edib ki, Milli Onko-

logiya Mərkəzinin yüksəkixtisaslı həkim he-
yətinin iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında keçirilən konfrans da təcrübə

mübadiləsi baxımından əhəmiyyətli olub:
“Biz bu sahədə təcrübə və informasiya mü-
badiləsini müzakirə etdik və onkoloji xəstə-
liklərdə erkən diaqnostikanın vacibliyini
diqqətə çatdırdıq. Bundan başqa, iki gün ər-
zində Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstə-
xanasında xəstələri müayinə etdik və cərrahi
əməliyyatlar apardıq. Həmin əməliyyatlar
uğurla nəticələndi”.
    Professor bildirib ki, Milli Onkologiya
Mərkəzi bu gün respublika əhalisinə göstərilən

ixtisaslaşmış onkoloji yardım üzrə aparılan
elmi-metodik və profilaktik işlərin koordi-
nasiyası ilə məşğul olan əsas mərkəz funksi-
yasını daşıyır. Mərkəzin əməkdaşları tərə-
findən hər il onkoloji xidmətin təkmilləşdi-
rilməsinə dair səyyar sessiyalar keçirilir.
Respublikanın kliniki və eksperimental on-
kologiya, şüa diaqnostikası və şüa terapiyası
ixtisasları üzrə aparıcı mütəxəssislərinin
böyük əksəriyyəti bu mərkəzdə cəmləşib.

- Rauf KƏNGƏRLİ

Əziz Əliyev: Naxçıvandakı səhiyyə müəssisələrində 
ən mürəkkəb əməliyyatların aparılması üçün bütün şərait var

  İyunun 17-də Naxçıvan Mux-
tar Respublika Xəstəxanasında
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi Milli Onkologiya Mər-
kəzinin yüksəkixtisaslı həkim-
lərinin iştirakı ilə “Onkoloji xəstə -
liklərin müayinə və müalicəsinə
müasir yanaşma” mövzusunda
elmi konfrans keçirilib.

    Konfransı giriş sözü ilə açan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
səhiyyə naziri Niyazi Novruzov
tədbir iştirakçılarını 17 iyun – tibb
işçilərinin peşə bayramı günü mü-
nasibətilə təbrik edib. Bildirib ki,
bu gün ölkəmizdə, o cümlədən Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında sə-
hiyyənin inkişafı istiqamətində kom-
pleks tədbirlər həyata keçirilir, sə-
hiyyə infrastrukturunun yenilənməsi,
yeni ambulator və stasionar müali-
cə-profilaktika müəssisələrinin ya-
radılması əhalinin sağlamlığının
qorunmasına xidmət edir. Bu gün
Naxçıvanda digər xəstəliklərlə
yanaşı, onkoloji xəstəliklərin də
müalicəsi və profilaktikası diqqət
mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Onkoloji Mər-
kəzin həkimləri mütəmadi olaraq
muxtar respublikanın bölgələrində
profilaktik müayinələr aparırlar.
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi Milli Onkologiya Mər-
kəzinin yüksəkixtisaslı həkim bri-
qadasının iyunun 15-dən 17-dək
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəs-
təxanasında tibbi aksiya keçirməsi
də muxtar respublikada əhalinin
sağlamlığının qorunması istiqamə-
tində görülən işlərin tərkib hissə-
sidir. Niyazi Novruzov konfransın
işinə uğurlar arzulayıb.
    Milli Onkologiya Mərkəzinin
Baş-boyun şişləri şöbəsinin cərrah-

onkoloqu, professor Əziz Əliyev
“Baş-boyun şişlərinin müasir cərrahi
müalicəsi” mövzusunda çıxışında
əvvəlcə ölkəmizdə bu sahədə əldə
olunan nailiyyətlərdən danışaraq
qeyd edib ki, bu gün respublika-
mızın sürətli iqtisadi inkişafı bütün
sosial sahələrin, o cümlədən sə-
hiyyənin inkişafına müsbət təsir
göstərib. Prezident İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı nəticəsində sə-
hiyyə sahəsində uğurla aparılan is-
lahatlar, tibb müəssisələrinin maddi -
texniki bazasının təkmilləşdirilməsi,
təchizat və kadr hazırlığı ilə bağlı
görülmüş işlər yeni-yeni uğurlara
yol açıb.
    “Ölkəmizdə səhiyyənin ən vacib
sahələrindən olan onkologiyaya da
xüsusi diqqət yetirilir. Prezident
 İlham Əliyevin diqqət və qayğısının
nəticəsi olaraq hazırda Milli On-
kologiya Mərkəzi ən müasir tibbi
avadanlıqlarla, o cümlədən mobil
diaqnostik komplekslə təchiz edi-
lib”, – deyən Əziz Əliyev bildirib
ki, 2009-cu ildə mərkəzin cərrahiyyə
korpusunun və 2012-ci ildə isə
Uşaq Onkologiya Korpusunun açı-
lışı olub. Mərkəzin nəzdində regi-

onda birinci olan Uşaq Klinikasının
yaradılmasında birinci vitse-prezi-
dent Mehriban Əliyevanın böyük
əməyi var. Ötən il mərkəzin nəz-
dində Nüvə Təbabəti Mərkəzi də
açılıb. Bu mərkəz nəinki Azərbay-
canda, hətta regionda butipli ilk və
yeganə tibb müəssisəsidir.
    Vurğulanıb ki, zəngin maddi-
texniki bazası və güclü kadr po-
tensialı olan Milli Onkologiya Mər-
kəzi bu gün akademik Cəmil
Əli yevin rəhbərliyi altında uğurla
fəaliyyət göstərir. Dünyanın ən qa-
baqcıl səhiyyə müəssisələri ilə mü-
qayisə olunan mərkəz Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı, “MD Anderson”
və “Sloan Kettering” Onkoloji mər-
kəzləri, Avropa Nüvə Təbabəti
Assosiasiyası və digər nüfuzlu mər-
kəzlərlə, təşkilatlarla əməkdaşlığını
davam etdirir. Bu gün mərkəzin
təcrübəli əməkdaşları tərəfindən
respublikanın onkoloji xidmətinin
strukturunun təşkili, bədxassəli şiş-
lərin erkən diaqnostikası və bu
xəstələrə müasir cərrahi, şüa və
dərman müalicəsinin aparılması,
mövcud müalicə metodlarının daha
da təkmilləşdirilməsi istiqamətində

böyük elmi araşdırmalar həyata
keçirilir.
    Diqqətə çatdırılıb ki, mərkəzə
müraciət edən xəstələrin sayı hər il
daha da artmaqdadır. Təkcə 2016-cı
ildə 91 minədək xəstə bura müraciət
edib, onlardan, təxminən, 31 mini
onkoloji xəstə kimi qeydiyyata alı-
nıb. 60 min nəfərin isə qeyri-onko-
loji xəstə olduğu müəyyənləşib.
Həmin il mərkəzdə 4 minədək uğur-
lu cərrahiyyə əməliyyatı aparılıb.
    Milli Onkologiya Mərkəzinin
Baş-boyun şişləri şöbəsinin cərrah-
onkoloqu deyib ki, hazırda şöbədə
qırtlağın xərçəngində larinqekto-
miya, qırtlağın tam və ya qismən
çıxarılması əməliyyatları həyata ke-
çirilir. Yeni üsulla aparılan larinqek -
tomiya zamanı xəstənin cəmiyyətə
normal adaptasiyası, digər insanlar
kimi adekvat həyat tərzinə malik
olması üçün də bütün zəruri tədbirlər
görülür. Bu prosesin reallaşması
üçün “Provoks” səs bərpa sistemi
və ya protezi tətbiq olunur. “Pro-
voks” protezindən hava xəstəyə bir-
başa traxestoma ilə yox, protezin
süzgəcləri vasitəsilə daxil olur. Buna
görə də xəstədə ağciyər iltihabının

baş verməsi təhlükəsinin qarşısı alı-
nır. Nəticədə, xəstə özünü yaxşı
hiss edir, rahat, sərbəst şəkildə
doğma ları və yaxınları ilə ünsiyyətdə
ola bilir. Mərkəzdə son 3 ildir tətbiq
edilən bu cərrahi əməliyyat tibb sa-
həsində çox böyük addım, nailiyyət
hesab olunur.
    Daha sonra konfransda mərkəzin
həkimlərinin “Xərçəng xəstəliyinin
profilaktikası”, “Qalxanabənzər
vəzi xərçənginin erkən diaqnosti-
kasında incə iynə biopsiyasının
rolu”, “Onkourologiyada minimal
invaziv cərrahi üsullar”, “Onkoloji
diaqnostika yeni era: PET-KT”,
“Onkologiyada invaziv radiologi-
yanın rolu”, “Magistral damarların
rezeksiyası ilə törəmələrin çıxa-
rılması”, “Süd vəzi xərçənginin
müasir diaqnostika və müalicə
üsulları”, “Uşaqlıq boynu xərçən-
ginin erkən mərhələdə aşkarlanması
metodları”, “Həzm və tənəffüs or-
qanlarında aparılan müasir endos-
kopik müayinə və müalicə üsulları”
mövzularında çıxışları dinlənilib.
Xərçəng xəstəliyinin müalicə və
müayinəsində müasir yanaşmaları
özündə əks etdirən çıxışlar maraqla
qarşılanıb.
    Konfransda xərçəng xəstəliyinin
cərrahi əməliyyatlarında tətbiq olu-
nan yeni üsullar videogörüntülər
vasitəsilə izah olunub, suallar
 cavablandırılıb.
    Tədbir iştirakçılarına akademik
Cəmil Əliyevin və professor İsa
İsayevin “Bəd xassəli şişlərin şüa
müalicəsi: nəzəri əsasları, tətbiqi
və nəticələri” adlı kitabı və xərçəng
xəstəliyinin yaranmasına səbəb olan
amilləri, onun diaqnostikasını, cər-
rahi müalicəsini əks etdirən kitab-
çalar və broşürlər paylanılıb.

“Onkoloji xəstəliklərin müayinə və müalicəsinə müasir yanaşma”
mövzusunda elmi konfrans keçirilib

    Görülən işlərin nəticəsidir ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ümumi ərazisinin 27 faizi xüsusi
mühafizə olunan təbiət ərazisinə
çevrilib. Təbii ki, muxtar respubli-
kanın coğrafi ərazilərinin böyük bir
hissəsini dağlıq və dağətəyi ərazilər,
nisbətən düzəngahlar təşkil edir. Bu
ərazilərdə yüzlərlə təbiət abidələrinin,
mineral bulaqların, tarixi tikililər və
arxeoloji obyektlərin olduğunu nə-
zərə alsaq, ərazini müxtəlif turizm
növlərinin inkişafı üçün ideal məkan
saymaq olar. Xüsusilə son dövrlərdə
dünyada piyada turizminin inkişaf
etdirilməsi üçün müxtəlif ölkələrin
təqdim etdiyi yeni layihələr muxtar
respublikamızın tanıdılması baxı-
mından əvəz olunmaz imkanlar ortaya
çıxarır. 
    İldən-ilə daha çox nüfuz qazanan
piyada turizmi insanın psixo -
emosional və fiziki aləminə ahəngdar
şəkildə təsir göstərir, onda dözüm,
iradə, nizam-intizam, komandada
işləmək bacarığı kimi müsbət key-
fiyyətlər yaradır. Piyada turizmi həm
də qeyri-formal ünsiyyət forması
kimi çıxış edir. Bu turizm növü ilə
məşğul olan insan ətraf mühitlə

birgə yaşayış qaydalarına, turizm
texnikasının vərdişlərinə yiyələnir.
O, piyada yürüşlərdə təbiətə qayğı
ilə yanaşmağı, ekstremal situasiya-
ların öhdəsindən gəlməyi, zərərçə-
kənlərə ilk tibbi yardım göstərməyi
öyrənir. Muxtar respublikamızda
coğrafi şəraitin müxtəlifliyi turizmin
piyada, o cümlədən macəra növünə
marağı artırır. Bu baxımdan paytaxt
Naxçıvan şəhərindən muxtar res-
publikamızın istənilən bölgəsinə pi-
yada turizminə maraq göstərənlər
üçün müxtəlif marşrutlar hazırlayıb
təqdim etmək mümkündür. 
    Piyada turizminin maraqlı tərəf-
lərindən biri də odur ki, yerli və əc-
nəbi turistlər hərəkət etdikləri marşrut
boyu muxtar respublikanın təbiəti
ilə birbaşa təmasda olur, flora və
faunasını öyrənir, tarixi və mədəni
abidələrlə daha yaxından tanış olmaq
imkanı əldə edirlər. Necə deyərlər,
bu turizm növü insanlara hansısa
obyekti əllə göstərməklə yox, ya-
xından görməklə təqdim etmək im-
kanı verir. 
    Turizmin bu növünə daha yaxın
hesab edilən sektorlardan biri də
dağ turizmidir. Dağ turizmi dünyada

dağlıq ərazilərdə turizmin inkişaf
etdirilməsi üçün təklif olunan isti-
qamətlərdən biridir. Dağ turizminin
alpinizmlə fərqli cəhətlərindən biri
odur ki, turistlər alpinistlərdən fərqli
olaraq hər hansı dağ zirvəsini fəth
etməyi qarşılarına məqsəd qoymurlar.
Onlar üçün dağlıq ərazilərə gəzinti

xarakterli səyahətlər, çətin yol şərt-
lərinə dözümlülük, səyyar çadırlarda
gecələmək daha çox ön planda olur.
Bu turizm növünün inkişafında da
dağ turist düşərgələrində təlim keç-
miş fiziki, nəzəri və praktik cəhətdən
hazır olan kadrların hazırlanmasına
ehtiyac var. 
    Ekstremal turizmin bir növü kimi,
dağ turizmi özündə müəyyən risk
və təhlükələr daşısa da, nəticə eti-
barilə, bu, bir çoxları üçün əsrarəngiz
istirahət deməkdir. Onu da xatırlat-
maq lazımdır ki, Kiçik Qafqaz dağ-

ları əhatəsində olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası turistlər üçün bu gün
regionda ən maraqlı coğrafi ərazi-
lərdən biridir. Mövzu ilə əlaqəli ol-
duğundan onu da qeyd edək ki, Gür-
cüstanda fəaliyyət göstərən Trans-
qafqaz Piyada Turizmi Assosiasiyası
ötən ildən Cənubi Qafqaz ölkələrini
birləşdirəcək piyada turizm şəbə-
kəsinin yaradılması ilə bağlı yeni
layihə həyata keçirməyə başlayıb.
Beş ilə başa çatacaq layihə Cənubi
Qafqazda 20-dən çox milli parkı
əhatə edəcək. Layihənin Azərbay-

canda da həyata keçirilməsi turistlərin
regionumuza marağının artmasına
səbəb olacaq. Nəzərə alaq ki, muxtar
respublikamızda mövcud rayonların
hər biri ayrılıqda dağlıq ərazilərə
malikdir. Bu əraziləri bir-biri ilə
əlaqələndirəcək yeni dağ turizm
marşrutlarının işlənilməsi və turizmin
bu növünü seçənlərə təqdim edilməsi
dağ turizminin yeni imkanlarını or-
taya qoyacaq. 
    Beynəlxalq statistikaya görə,
hazır da dünya turizm bazarının
10 faizi ekstremal turizmin payına
düşür. Bu gün ölkəmizdə dağ turizmi
yeni formalaşan turizm sahələrindən
biridir. Vaxtilə turizm nöqteyi-nə-
zərindən diqqətdən kənarda qalan
dağlıq ərazilər getdikcə daha çox
əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Bu
sahədə muxtar respublikamızda pe-
şəkar kadrların yetişdirilməsi, dağ
idmanı üzrə bələdçilərin hazırlanması
yaxın gələcəkdə piyada və dağ tu-
rizminin inkişafında əhəmiyyətli rol
oynayacaq.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Piyada və dağ turizminin inkişafı üçün  
geniş imkanlar mövcuddur

   Naxçıvan Muxtar Respublikası özünəməxsus coğrafi zənginliklərə
malikdir. Onun əzəmətli təbiəti, nadir landşaft tipləri, ayrı-ayrı guşələrinin
təkrarolunmaz gözəlliyi turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı üçün
geniş imkanlar açır. Son 20 ildən artıq bir dövrdə muxtar respublika
təbiətinin mühafizəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər bu qədim
Azərbaycan diyarının daha da gözəlləşməsinə, təbiətinin zənginləşməsinə,
flora və fauna növlərinin sürətlə artmasına gətirib çıxarıb. 
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     Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin
rayon (şəhər) məşğulluq mərkəzləri tətil
günlərində işləmək arzusunda olan tə-
ləbələrin xüsusi peşə hazırlığı tələb et-

məyən mövsümi və digər müvəqqəti xa-
rakterli işlərə göndərilməsini təmin edir. 
     Tətil günlərində işləmək arzusunda
olan tələbələr yaşadıqları ərazinin Məşğul -
luq Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. 
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Elan

    Festival Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin
2009-cu il 7 fevral tarixli “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında Xalq ya-
radıcılığı günlərinin keçirilməsi haq-
qında” Sərəncamına uyğun olaraq
keçirilir.
    Dünən Naxçıvan Şəhər “Gənc-
lik” Xalq Teatrı Xalq şairi Süleyman
Rüstəmin “Çimnaz xanım yuxuda-
dır” tamaşasını nümayiş etdirib.
Birpərdəli komediya obrazların sa-
yının az olması ilə diqqəti cəlb etsə
də, yumor elementləri ilə zəngindir.
Tamaşa həm də mahnı və rəqslərlə
şən əhval-ruhiyyə yaradır.
    Tamaşada hadisələr Qafarın (akt-
yor Akif Əsədov) evində cərəyan

edir. Çimnaz xanımı (aktrisa Maral
Rzayeva) ehtiyac üzündən 16 ya-
şında ikən sevmədiyi Qafara ərə
veriblər. Çimnaz gözəl əxlaqlı xa-
nımdır. Qafar isə xoşagəlməz dav-
ranışı ilə onu bezdirib və yaşına
uyğun olmayan hərəkətlər edir.
Çimnaz xanım qulluqçusu Nabatı
(aktrisa Nurdinar Kərimova) sevdiyi
Əliyə (aktyor Sultan Səfərov) ərə
vermək istəyir.
    Çimnaz xanımın teatr həvəskarı
kimi evində qurduğu oyun əsərin
əsas mövzusudur. O, qulluqçusu
Nabatı başa salır ki, əri Qafar evə
gələndə ona desin ki, xanımın başı
ağrıdığı üçün yatıb, onu narahat et-
məsin. Tamaşadakı gülməli hadisələr

də bundan sonra başlayır.  
    Tamaşanın əsas ideyası və məz-
munu ailədə sədaqəti və düzgün-
lüyü təbliğ etməkdir. Aktyorlar rol-
ları  təbii və canlı təqdim edərək
sağlam gülüş yarada bilirlər. Ta-
maşadakı gülüş tərbiyəvi xarakter
daşıyır. 
    Səhnə əsərində insanların dün-
yagörüşündə meydana gələn dəyişik -
lik və yeniliyin ilk nişanələri əks
etdirilir ki, bu da yeni ictimai-siyasi
quruluşdan irəli gələn əsas tenden-
siyaların ilk ünsürlərindəndir.
    Tamaşanın quruluşçu rejissoru
və rəssamı Akif Əsədov, musiqi
tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Əli RZAYEV

“Xalq teatrlarının muxtar respublika festivalı – 2017”
davam edir

 Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Mədəniyyət və Turizm
Nazir liyi və Naxçıvan Müəl-
limlər İnstitutunun birgə təş-
kilatçılığı ilə kitabxana işçiləri
üçün keçirilən 10 günlük kurs
başa çatmışdır. 

    Bu münasibətlə Naxçıvan Mu-
siqi Kollecində keçirilən tədbirdə
çıxış edən Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının mədəniyyət və turizm
naziri Natəvan Qədimova bildir-
mişdir ki, bu artıq Naxçıvan Müəl-

limlər İnstitutu ilə
birgə təşkil olunan
üçüncü kursdur.
Qeyd olunmuşdur
ki, muxtar respub-
likamızda mədəniy-
yətin bütün sahələri
kimi, kitabxanalara
da diqqət və qayğı
göstərilir. Bu gün
kitabxanaların qar-

şısında keyfiyyətcə yeni vəzifələr
qoyulmuşdur. Kitabxana əməkdaş-
ları ənənəvi kitabxanaçılıq təcrübəsi
ilə kifayətlənməməli, oxuculara
göstərilən xidmət işini yüksək sə-
viyyədə qurmağı bacarmalıdırlar. 
    Nazir çıxışında bildirmişdir ki,
bu gün muxtar respublikamızda ki-
tabxanaların təmir olunması, yeni
inşa olunmuş binalara köçürülməsi,
onların maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, kitab fondu-
nun zənginləşdirilməsi sahəsində

mühüm tədbirlər görülür.
    Vurğulanmışdır ki, kurslar kitab -
xana əməkdaşlarına müasir  kitabxana
işi ilə bağlı görülən işlər, bu sahədə
yeni texnologiyaların tətbiqi haq-
qında məlumat vermək baxımından
əhəmiyyətli olmuşdur. Bu da işin
düzgün qurulmasına köməklik
 edəcəkdir. 
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitu-
tunun rektoru, professor Oruc Hə-
sənli kursu bitirmiş kitabxanaçıları
təbrik etmiş və təcrübəli müəllim-
lərə öz minnətdarlığını bildirmişdir.
O qeyd etmişdir ki, bundan sonra
da kitabxanaçılıqla bağlı kurslar
təşkil ediləcəkdir. Çünki bütün sa-
hələr kimi, kitabxana işi də yeni-
liklərlə zənginləşir. Yeni yaradılan
elektron kitabxanalar bunun bariz
nümunəsidir.
    Sonda kursu bitirmiş 27 nəfər
kitabxana əməkdaşına sertifikatlar
verilmişdir.

Kursu bitirənlərə sertifikatlar verilmişdir

    Narkotik qaçaqmalçılığı faktı Naxçıvan Muxtar
Respublikasının İran İslam Respublikası ilə sərhədində
yerləşən Şahtaxtı gömrük sərhəd-keçid məntəqəsində
qeydə alınıb.
    Belə ki, 1967-ci il təvəllüdlü Türkiyə Respublikası
vətəndaşı Cəlal Böyükaslanın idarə etdiyi 07 MCK 92
dövlət nömrə nişanlı “Volvo” markalı yük maşınına
rentgen qurğusu vasitəsilə gömrük baxışı həyata ke-
çirilən zaman qoşqunun döşəmə hissəsinin təsvirləri
əsasında gizli saxlanc yeri müəyyən olunub.
    Gömrükçülər tərəfindən 34 JA 7009 nömrə nişanlı

qoşqunun şübhəli hissəsinə fiziki baxış həyata keçiri-
lərkən 180 bükümdə qablaşdırılaraq gizlədilmiş ümumi
çəkisi 93 kiloqram narkotik vasitə – heroin aşkar
edilərək götürülüb.
    Narkotik yüklü avtonəqliyyat vasitəsinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə
İran İslam Respublikasından Türkiyə Respublikasına
gedəcəyi müəyyən olunub. Saxlanılan şəxs ilkin ifa-
dəsində narkotik vasitəni Xoy şəhərindən aldığını,
Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə keçirməklə Mardin
vilayətində adı istintaqa məlum olan şəxsə təhvil ve-
rəcəyini deyib. 
    Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin İstintaq şöbəsi tərəfindən Azər-
baycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206.2-ci
maddəsi ilə (qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitələrin
gömrük nəzarətindən kənar və ya ondan gizli keçiril-
məsi) cinayət işi açılıb.
    Faktla bağlı araşdırma aparılır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi əmin edir ki, qaçaqmalçılığa, o cümlədən
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mü-
barizə tədbirləri bundan sonra da qətiyyətlə davam
etdiriləcək, narkoticarətdə muxtar respublikamızın
tranzit kimi istifadə olunmasına imkan verilməyəcəkdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Dövlət Gömrük Komitəsinin 

mətbuat xidməti

Naxçıvan gömrükçüləri 93 kiloqram
heroin aşkar edib
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    Həmin gün respublika üzrə, ümu-
milikdə, 76 min 636 şagird imtahan
verib ki, onlardan da 43 min 781
nəfəri IX, 32 min 855 nəfəri isə XI
sinif şagirdləridir. 
    İmtahanda iştirak edən şagirdlər
“İmtahana buraxılış vərəqəsi”ni in-
ternet vasitəsilə əldə ediblər. Bura-
xılış vərəqəsi ilə yanaşı, onlara
“Yaddaş kitabçası” da təqdim olu-
nub. Burada şagirdlərə imtahan pro-
sesi ilə bağlı vacib tövsiyələr, onların
əməl etməli olduqları qaydalar və
digər zəruri məlumatlar çatdırılıb.
    İmtahanların idarə olunmasına
264 imtahan rəhbəri, 3356 nəza-
rətçi-müəllim ayrılıb. İmtahanda iş-
tirak edən nəzarətçilər, imtahan rəh-
bərləri, mühafizə əməkdaşları üçün

təlim-seminarlar keçirilib. Təhlü-
kəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə
imtahandan bir gün əvvəl imtahan
mərkəzlərinə Dövlət İmtahan Mər-
kəzi əməkdaşlarının iştirakı ilə baxış
keçirilib və bütün imtahan zalları,
giriş-çıxış qapıları, binalar möhür-
lənməklə Daxili İşlər Nazirliyi Baş
Mühafizə İdarəsinin əməkdaşlarına
mühafizə üçün təhvil verilib.
    Muxtar respublikada keçirilən
imtahanlarda IX siniflər üzrə 3703
şagird, XI siniflər üzrə isə 2969
şagird iştirak edib. 
    Qeyd edək ki, imtahanların idarə
olunması üçün, ümumilikdə, 26 im-
tahan rəhbəri, 12 ümumi rəhbər,
352 nəzarətçi-müəllim ayrılıb.

- Fatma BABAYEVA

IX və XI sinif şagirdləri üçün buraxılış 
imtahanı keçirilib

 Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 17-də Bakı, Sumqayıt şəhərlərində,
Abşeron rayonunda və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən
ümumtəhsil müəssisələrinin buraxılış siniflərində təhsil alan
şagirdlər üçün (IX-XI siniflər) mərkəzləşmiş qaydada buraxılış
imtahanı keçirib. 

№ İxtisaslar Qəbul planı

1. Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 15

2. Riyaziyyat müəllimliyi 15

3. İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi 15

4. İqtisadiyyat 20

5. Mühasibat uçotu və audit 20

6. Beynəlxalq münasibətlər 15

7. Tarix müəllimliyi 20

8. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 20

9. Hüquqşünaslıq 45

10. Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili) 20

11. Musiqişünaslıq 15

12. Biologiya müəllimliyi 15

13. Kimya müəllimliyi 15

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti 2017-2018-ci tədris ilində
aşağıdakı ixtisaslar üzrə ikinci ali təhsil almaq üçün

qiyabi şöbəyə tələbə qəbulu elan edir

İkinci ali təhsil ödənişli formada
müəssisə, təşkilat, idarə və ayrı-ayrı
vətəndaşlarla Naxçıvan Dövlət Uni-
versiteti arasında bağlanmış fərdi
müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
İkinci ali təhsil müvafiq ixtisas üzrə
bakalavr (və ona bərabər tutulan)
səviyyəsi üçün mövcud olan baza təh-
sil proqramlarındakı ümumi və ixtisas
fənləri bölümlərini əhatə etməklə,
tələbənin əvvəlcə aldığı baza təhsil
proqramı ilə yeni ixtisasın baza təhsili
proqramı arasındakı fərq nəzərə alın-
maqla, xüsusi hazırlanmış təhsil pro-
qramları əsasında aparılır. Şəxsin
ikinci ali təhsil üzrə seçdiyi ixtisas
onun tutduğu vəzifənin profilinə
uyğun olmalıdır.

İkinci ali təhsil almaq istəyən şəxs-
lər aşağıdakı sənədləri təqdim etmə-
lidirlər:

- rektorun adına ərizə;

-ali təhsil haqqında sənədin (diplo-

mun) və qiymət kitabçasından çıxarışın

(diploma əlavə) notariusda təsdiq

olun muş surətləri;

-3x4 sm ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil; 

- sağlamlıq haqqında arayış; 

- əmək kitabçasından çıxarış;

- şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

- şəxsiyyət vəsiqəsi və diplom

şəxsən təqdim olunur. 

Xarici ali təhsil müəssisələrinin
məzunları aldıqları ixtisasların Azər-
baycan Respublikası ərazisində tanın-
ması və ekvivalentliyi barədə Təhsil
Nazirliyi tərəfindən verilmiş şəhadət-
namə təqdim etməlidirlər.

Sənədlər 2017-ci il iyun ayının
20-dən iyul ayının 20-dək hər gün
(istirahət günlərindən başqa) saat
 1000-dan 1600-dək Naxçıvan Dövlət
Universitetində qəbul edilir (əsas bina
2-ci mərtəbə, 207 saylı otaq).

İkinci ali təhsil almaq üçün univer-
sitetə sənəd vermiş şəxslərlə müəyyən
edilmiş qaydada müsahibə aparılır.
Müsahibədən uğurla keçənlər müqa -
vilə yolu ilə müvafiq ikinci ali təhsil
 ixtisası üzrə tələbələr sırasına qəbul
edilirlər. Təhsil haqqı  müqavilə əsasında
müvafiq ixtisaslar üzrə uyğun qaydada
ödənilir.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, 
Universitet şəhərciyi, əsas bina.

Telefon: 545-45-59

    Naxçıvan gömrükçüləri külli miqdarda narkotik
vasitənin muxtar respublika ərazisindən tranzit keç-
məklə, qaçaqmalçılıq yolu ilə aparılmasına cəhdin
qarşısını alıblar.


