
İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafı
sahələrarası balansın tənzimlənməsi
istiqamətində görülən işlərdən çox ası-
lıdır. Sahənin fəaliyyətinin canlandı-
rılması üçün kredit qoyuluşları  həmişə
öz əhəmiyyətini qorumaqdadır. 

    Muxtar respublika  iqtisadiyyatının əsas
sahələri olan sənaye, inşaat, nəqliyyat və
rabitə ilə yanaşı, kənd təsərrüfatına da kredit
qoyuluşlarının artımı bu sahənin əhəmiyyə-
tindən xəbər verir. Muxtar respublikamızda
ərzaq təhlükəsizliyi istiqamətində görülən
işlər, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı və
emalı sahəsinə göstərilən dövlət qayğısı bu
sahənin kreditləşdirilməsində də görünmək-
dədir. Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Res-

publikası İdarəsindən 2014-cü ilin ilk 7 ayının
yekunları üzrə aldığımız məlumata əsasən,
kənd təsərrüfatına verilmiş kreditlərin həcmi
ümumi kredit qoyuluşlarının 30,1 faizini
əhatə etməklə, 9 milyon 879 min manata
yaxın olmuşdur. Bu sahəyə ayrılan kredit

məbləği  isə, ümumən,  digər sahələrlə mü-
qayisədə ilk yeri tutmaqdadır. Ötən ilin mü-
vafiq dövrünə baxdıqda kənd təsərrüfatına
qoyulan kredit qoyuluşlarının həcmində 0,9
faiz müsbət artım görünməkdədir. Qeyd edək
ki, kənd təsərrüfatı sahələri arasında kreditlə
yüklənmə əmsalına görə ilk yeri 70,1 faizlə
heyvandarlıq, ikinci yeri 25,7 faizlik göstərici
ilə bitkiçilik, üçüncü yeri isə 3,5 faizlə arıçılıq
tutur.

    2014-cü ildə Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin ya-
radılmasının 10 ili tamam olur.
    2004-cü ilin sentyabrında Naxçıvan şəhərinin Babək mə-
həlləsində yaradılan nümunəvi tam orta məktəbə ümummilli
lider Heydər Əliyevin adı verilmiş, məktəbin açılışında
iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev təhsil və tədrisin təşkili ilə bağlı qarşıya
mühüm vəzifələr qoymuşdur. Ötən müddət ərzində ölkə
Prezidentinin tapşırıq və tövsiyələri icra olunmuş, məktəb
ulu öndərin adına layiq yol keçərək qabaqcıl tədris mərkəzinə
çevrilmişdir. 
    Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə maddi-texniki
baza daim təkmilləşdirilmiş, təlim-tədris üçün əlverişli şərait
yaradılmışdır. Hazırda müəllim və şagirdlərin istifadəsində

ən müasir elektron lövhə və  kompyuterlər vardır. Yaradılmış
şəraitdən düzgün istifadə edilmiş, gənc nəslin təhsili və əsl
vətəndaş kimi formalaşdırılması sahəsində zəruri işlər gö-
rülmüşdür. 10 ildə məktəbin məzunlarından 300 nəfərinin
və ya 83 faizinin ali məktəblərə qəbul olunması tədrisin sə-
viyyəsinin günün tələbləri səviyyəsində təşkil olunmasının
əyani sübutudur. Vətənpərvər gəncliyin formalaşdırılmasına
da xüsusi diqqət yetirilmiş, məzun və şagirdlərdən 42 nəfəri
ali hərbi və xüsusi təyinatlı ali məktəblərə, eləcə də Heydər
Əliyev adına Hərbi Liseyə qəbul olunmuşdur. 
    2007-2008-ci tədris ilinin yekununa görə, ölkəmizdə
“Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qalibi olan
Heydər Əliyev adına tam orta məktəb əldə etdiyi uğurlu nə-
ticələrə görə muxtar respublikada digər təhsil ocaqları üçün

bir nümunə səviyyəsinə çatmış, tədrisin və təlim-tərbiyə
prosesinin təşkilində burada əldə olunmuş təcrübənin geniş
şəkildə yayılması üçün ciddi əsaslar yaratmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq 

    1. Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin yaradılmasının
10 illiyi münasibəti ilə tədbirlər keçirilsin.
    2. “Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin yaradılmasının
10 illiyi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.
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Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin yaradılmasının 10 illiyinin qeyd olunması haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sta-
tistika Komitəsindən verilən məlumata görə,
iqtisadi inkişafın əsas göstəricisi kimi 1 mil-
yard 203 milyon 308 min 900 manatlıq Ümu-
mi Daxili Məhsul istehsal olunmuşdur ki,
bu da 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları ilə mü-
qayisədə 0,8 faiz çoxdur. 
    Hər bir nəfərə düşən Ümumi Daxili Məh-
sulun həcmi 2013-cü ilin yanvar-iyul ayları
ilə müqayisədə 0,3 faiz artaraq 2755,5 manata
(3513,3 ABŞ dollarına) çatmışdır.

*   *   *
    Muxtar respublikada yaradılan Ümumi
Daxili Məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye

sahəsi tutur. Sənaye üzrə 545 milyon 226
min manat həcmində məhsul istehsal edil-
mişdir ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq döv-
ründəki göstəricini 1,3 faiz üstələmişdir. 

*   *   *
    İnfrastruktur quruculuğu çərçivəsində
əsas kapitala 554 milyon 565 min manat
həcmində investisiya yönəldilmişdir ki,
bunun da 492 milyon 811 min manatı və ya
88,9 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına
düşmüşdür.

*   *   *
    İnformasiya cəmiyyətinin inkişafına pa-
ralel olaraq davamlı artan informasiya və

rabitə xidmətlərinin həcmi 27 milyon 100 min
manata yaxın olmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,9 faiz
çoxdur. Bu müddət ərzində mobil rabitə
xidmətlərinin həcmi 22 milyon 889 min
manat olmuş və bir il öncəki göstəricini 0,8
faiz üstələmişdir.

*   *   *
    İqtisadi inkişafın prioritet istiqaməti kimi
ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üzrə səmərəli
ərzaq balansı formalaşdırılmaqdadır. Bu dövr
ərzində 185 milyon 207 min manat həcmində
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur
ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövründəki

göstəricini 7,1 faiz üstələmişdir. Cari ilin
yanvar-iyul aylarında muxtar respublikada
11,3 min ton ət (diri çəkidə), 56,2 min ton
süd istehsal edilmiş, 2013-cü ilin yanvar-
iyul ayları ilə müqayisədə ət istehsalı 1,8

faiz, süd istehsalı 0,3 faiz artmışdır.
*   *   *

    Əhalinin artan gəlirlərinin davamlılığının
təmin olunması və onun inflyasiyadan qo-
runması üzrə səmərəli mexanizmlərin tətbiqi
ardıcıl təşviq olunmaqdadır. Cari ilin yan-
var-iyul aylarında muxtar respublikada əha-
linin gəlirləri 2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 3 faiz artaraq 927 milyon 951
min manata yaxın, onun hər bir nəfərə düşən
həcmi isə 1,4 faiz yüksələrək 2125 manat
təşkil etmişdir. 

*   *   *
    İqtisadi siyasətin əsas hədəflərindən biri
kimi əməkhaqlarının davamlı artımı təşviq
olunur və bu məqsədlə, ilk növbədə, sahibkarlığın
inkişafına ciddi dəstək verilir. 2014-cü ilin
yanvar-iyul aylarında muxtar respublika iq-
tisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış orta
aylıq əməkhaqqının məbləği 384,2 manat
təşkil etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 2,4 faiz artmışdır. 

*   *   *
    Dərinləşən iqtisadi münasibətlərə paralel
olaraq bank işi təkmilləşməkdədir. 1 avqust
2014-cü il tarixə muxtar respublikanın bankla-
rında açılmış bank hesablarının sayı 31476-ya
çatmışdır ki, bunun da 28542-si və ya 90,7

faizi aktiv hesablardır. 2014-cü ilin yanvar-
iyul ayları ərzində açılmış 11199 bank
hesabının 11144-ü və ya 99,5 faizi aktiv
hesablardır.

*   *   *
    İqtisadi inkişafın yüksək templəri, öz növ-
bəsində, xarici ticarət həcminin və onun coğ-
rafiyasının genişlənməsini təmin etməkdədir.

Ötən dövr ərzində muxtar respublikanın 270
milyon 821 min Amerika Birləşmiş Ştatları
dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi
olmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricini
0,6 faiz üstələmişdir. İxracın həcmi son bir
il ərzində 5,1 faiz artaraq 201 milyon ABŞ
dollarını ötmüş və xarici ticarət üzrə 132
milyon ABŞ dollarına yaxın həcmdə müsbət
saldo yaranmışdır.

*   *   *
    Sahibkarlıq strukturlarının kredit resurs-
larına çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşı-
laşdırılmaqdadır. 2014-cü ilin yanvar-iyul
aylarında muxtar respublikanın bank və kredit
təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə
32 milyon 836 min manatdan çox həcmdə
kreditlər verilmişdir ki, bu da 2013-cü ilin
müvafiq dövründəki göstərici ilə müqayisədə
22,6 faiz çoxdur.  
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Kəngərli Rayon Məşğul-
luq Mərkəzində növbəti əmək
yarmarkası keçirilib.
    Tədbiri giriş sözü ilə mər-
kəzin direktoru Məzahir Rüs-
təmov açıb. Bildirib ki, ölkə -
mizdə “Azərbaycan Respub-
likasının Məşğulluq Strate-
giyası (2006-2015-ci illər)”nın
birinci mərhələsinin uğurlu
icrası yoxsulluğun nəzərə-
çarpacaq dərəcədə azalmasına
gətirib çıxarıb. Həyata keçi-
rilən məşğulluq tədbirləri əha-
linin sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsində, insanların
daimi işlə təmin olunmasında
mühüm rol oynayır və muxtar
respublika sakinləri tərəfindən
onlara göstərilən böyük qayğı
kimi dəyərləndirilir.
    Kəngərli Rayon İcra Ha-
kimiyyəti başçısının müavini
Nazim Canbaxşıyev çıxış
edərək  qeyd edib ki, ötən
illər ərzində  muxtar respub-
likanın bütün bölgələrində,

eləcə də Kəngərli rayonunda
təşkil olunan əmək yarmar-
kalarında işaxtaran vətəndaş-
lara boş iş yerləri təklif olun-
maqla yanaşı, onların mövcud
əmək bazarının tələblərinə
uyğun peşələr üzrə hazırlıq
kurslarına və haqqıödənilən
ictimai işlərə cəlb olunması
da təmin edilib. Kəngərli ra-
yonu əhаlisinin məşğulluğu-
nun gücləndirilməsi, işахtа-
rаnlаrlа işəgötürənlər аrаsındа
birbаşа əlаqələrin yаrаdılmаsı
və məşğulluq оrqаnlаrının
fəаliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi istiqamətində
təşkil edilən əmək yarmar-
kalаrı mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Bu istiqamətdə ke-
çirilmiş tədbirlərin təhlili gös-
tərir ki, belə tədbirlərdə işax-
taran vətəndaşlar yerli məş-
ğulluq orqanlarının xidmət-
lərindən daha çox bəhrələnir,
işəgötürən müəssisələrin mə-
sul nümayəndələri ilə birbaşa

ünsiyyət yaratmaq imkanı
qazanırlar.
    İşaxtaran vətəndaş Şəhri-
yar Quliyev çıxışında bildirib
ki, belə tədbirlər əhali tərə-
findən rəğbətlə qarşılanır, on-
ların müvafiq işlə təmin olun-
maq imkanlarını artırır. O,
bu gün təşkil olunan növbəti
əmək yarmarkasında işə gön-
dəriş alanlar adından min-
nətdarlığını bildirib.
    12 özəl və dövlət müəssi-
səsindən  49  boş iş yerinin
çıxarıldığı yarmarkada 16 nə-
fərə işə göndəriş verilib, 1
nəfər isə peşə hazırlığı kur-
suna cəlb olunub. 

*   *   *
    Şahbuz rayonunda da
əmək yarmarkası keçirilib.
Yarmarkaya 15 idarə, müəs-
sisə və təşkilatdan 146 boş
iş yeri çıxarılıb. 26 nəfərə
işə göndəriş verilib, 4 nəfər
isə peşə hazırlığı kursuna
göndərilib.

     İqtisadiyyatda qeyri-nağd ödənişlərin həc-
minin artırılmasında və pul dövriyyəsinin sü-
rətləndirilməsində POS-terminalların rolu bö-
yükdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
nağdsız ödənişlərin sürətləndirilməsi istiqamə-
tində görülən tədbirlər bu sahənin də inkişaf
etdirilməsinə şərait yaradır. Mərkəzi Bankın
Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsindən
2014-cü ilin ilk 7 ayının yekunları üzrə  aldığımız
məlumata əsasən, muxtar respublikanın ticarət

və digər xidmət sahələrində nağdsız ödənişlərin
həyata keçirilməsi üçün quraşdırılan POS-ter-
minalların sayı xeyli artmışdır. Təkcə cari ilin
iyun ayının yekunlarına görə, muxtar respubli-
kada 33 yeni POS-terminal quraşdırılmışdır.
2014-cü ilin əvvəli ilə müqayisədə isə bu rəqəm
2,7 dəfə artaraq 679-a çatmışdır. Qeyd edək ki,
belə artımın böyük bir hissəsi muxtar respubli-
kanın rayon mərkəzlərinin payına düşür.
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    Ali məktəb auditoriyalarının kür-
süsündən mühazirə oxuyan müəl-
limlər tədris etdiyi fənnin ali səviy-
yədə mənimsədilməsinə bilavasitə
məsuldur. Buna görə də belə müəl-
limlər öz ixtisaslarını mükəmməl
bilməklə yanaşı, onun mənimsədil-
məsi mexanizmini də peşə qabiliy-
yətinə çevirməyi bacarmalıdırlar.
Çünki cəmiyyətimizin gələcəyi ali
məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin
pedaqoji ustalığının nəticəsindən
asılıdır. Bu mənada ali məktəblərdə
müəllim işləmək insan fəaliyyətinin
ən mürəkkəb növlərindən biridir.
Müəllim peşəsi təkcə öyrətmək və
tərbiyə etməklə məhdudlaşmır. Müəl-
limin başlıca vəzifəsi təlim prosesini
idarə etməkdir. Yəni ali məktəbdə
tələbələrdə müasir dünyagörüş for-
malaşdırmaq və onu inkişaf etdirmək,
öyrədilən peşə üzrə sərbəst təhlil
və müşahidə aparmaq bacarığı aşı-
lamaq təlim prosesinin əsas amillə-
rindəndir. O həmçinin təlim prosesinə
rəhbərlik edir və onu birbaşa məq-
sədə doğru istiqamətləndirir, yəni
verilən biliyin ağılda inikasını təmin
edir. Belə olduqda tələbə yaradıcı
insan kimi yetişir və nəticədə, sa-
vadlı, bacarıqlı kadr hazırlığı prosesi
uğurla başa çatmış olur. Vaxtilə məş-

hur yunan filosofu Sokrat peşəkar
pedaqoqları “əqlin törədiciləri”
adlandırmışdır. 
    Ali məktəb müəlliminin vəzifə-
lərindən biri də ali tərbiyə prosesini
həyata keçirməkdir. Bu, o deməkdir
ki, müəllim auditoriyada təhsilin
məzmunu ilə təlimin forma və me-
todlarını vəhdətdə təşkil etməyi ba-
carmalıdır. Başqa sözlə, müəllim
keçilən mövzuya uyğun forma və
metodlardan düzgün istifadə et-
məklə gənc tələbələri həmin möv-
zunu ətraflı öyrənməyə təşviq et-
məlidir. Tanınmış rus pedaqoqu
K.D.Uşinski belə müəllimləri “gənc
qəlblər üçün məhsuldar Günəş şüa-
ları”na bənzətmişdir. 
    İnformasiya-kommunikasiya  tex-
nologiyalarından istifadənin geniş
yayıldığı müasir günümüzdə ali
məktəb müəllimi keyfiyyətli tədrisə
nail olmaq üçün mühazirə və semi-
narlarını bu texnologiyaların im-
kanlarından istifadə etməklə apar-
malıdır. Müasir dünya təcrübəsi gös-
tərir ki, İKT-dən istifadə etməklə
qurulan müasir təhsil modeli ali
məktəbin pedaqoji heyəti qarşısında

yeni tələb və vəzifələr qoyur.
    Bütün bu sadalanan təlim-tərbiyə
prosesinin uğurla həyata keçirilməsi
üçün ali məktəblərdə təlim-tərbiyə
prosesində müəllim və tələbələr ara-
sında qarşılıqlı münasibət düzgün
qurulmalı, müəllim və tələbələrin
bir-birləri ilə informasiya mübadiləsi
təşkil etmələri üçün sağlam mühit
formalaşdırılmalıdır. Belə olan halda

pedaqoji münasibət yaranmış olur
ki, bu münasibətin müvəffəqiyyətlə
qurulması pedaqoji ünsiyyətdən çox
asılıdır. Ona görə ki, pedaqoji ün-
siyyət, yəni verilən biliyin müəllim
və tələbələr arasında sərbəst müza-
kirəsi olmadan heç bir müəllim tə-
ləbələrlə birgə fəaliyyətə nail ola
bilməz. Məhz birgə fəaliyyət sayə-
sində müəllim və tələbələr bir-bir-
lərini daha çevik başa düşür, müəllim
öz bilik və təsəvvürlərini, mühazi-
rələrini, rəy və münasibətlərini tə-
ləbəyə daha asan çatdıra bilir. Bu
ünsiyyət tələbələrin hərtərəfli inki-
şafına, formalaşmasına, onlar ara-
sında sosial mühitin yaradılmasına
və qrupdakı sosial-psixoloji proses-
ləri idarə etməyə imkan verir. Pe-
daqoji ünsiyyət mədəniyyəti isə
müəllimin ünsiyyətin üsul və texni-
kasına dərindən yiyələnməsinin, pe-
daqoji ustalığının və yaradıcı lığının
nəticəsidir. Ali məktəbin auditoriya
və laboratoriyalarında müəllimin tə-
ləbəyə müraciət tərzinə görə ünsiy-
yəti bir neçə növə bölmək müm-
kündür: 1. təşkiledici; 2. qiymət-
ləndirici; 3. intizamyaradıcı.

    Ali məktəbdə müəllimlə tələbə
arasındakı münasibətin səmərəli ol-
ması ünsiyyətin motivlərindən də
asılıdır. Bu motivin düzgün dərk
edilməsi pedaqoji ünsiyyəti səmə-
rəliləşdirir. Həmçinin müəllim və
tələbə arasındakı münasibətlər xarici
və daxili şərtlərlə də bağlı ola bilir.
Ona görə ki, ünsiyyətin qurulduğu
mühit və vəziyyət onun ən vacib

şərtlərindən biridir.
    Unutmamalıyıq ki, müəllim-tə-
ləbə münasibəti o zaman yüksək
nəticələrə səbəb olur ki, onun əsa-
sında qarşılıqlı hörmət və humanist
münasibət dayanır.
    Pedaqoji səriştəsi yüksək olan
müəllim pedaqoji fəaliyyətində müx-
təlif xarakterli tələbələrlə qarşılaşa-
cağını əvvəlcədən müəyyənləşdirərək
onların heç birini diqqətdən kənarda
saxlamamağa çalışır, hər birinin
fərdi xüsusiyyətinə dərindən bələd
olmağı gələcək dərslərinin yüksək
səviyyədə təşkilinin əsas arqumenti
hesab edir. Bu isə müəllimdən səbir,
təmkin, pedaqoji ünsiyyətin qayda-
qanunlarına bələd olmaq, bacarıq
və ali mədəniyyət tələb edir. Bu
mənada ali məktəb müəllimi mər-
həməti, dözümlülüyü, vicdanı, mə-
suliyyəti, vətənpərvərliyi, eləcə də
mehriban və yüksək mədəniyyətə
malik olmaq kimi insani keyfiyyətləri
ilə səciyyələnir. 
    Tələbə şəxsiyyətinin formalaş-
masında müəllimin təvazökarlığı və
özünə qarşı tələbkarlığı da mühüm
rol oynayır. Bu isə əsl müəllim üçün

xarakterik haldır. Həmçinin müəllim
tədris ili müddətində tələbənin fəa-
liyyətinə tələbkar olmalı, eyni za-
manda onun fikirlərinə hörmətlə ya-
naşmalı, bir şəxsiyyət kimi inkişafına
kömək etməli və bu münasibətləri
hər zaman eyni səviyyədə aparmağı
bacarmalıdır. S.Makarenko qeyd et-
mişdir ki: “Pedaqoji ustalıq peşədir
və onu öyrənmək lazımdır. Ustalığın
mahiyyəti isə müəllimin təşkilatçılıq
qabiliyyətindədir”.
    Nəticə etibarilə qeyd edək ki,
ali məktəbdə çalışan müəllimlər
vəzifəsindən, elmi dərəcəsindən
asılı olmayaraq, tələbələrlə dostluq
mövqeyinə üstünlük verməli, rəf-
tarında, səmimiyyətində ideal müəl-
lim səviyyəsini qorumalıdırlar.
Ümumiyyətlə, hər bir işinin ustası
olan müəllim tələbəni təlim fəaliy-
yətinə cəlb etməyi bacarmalı, ona
tədris etdiyi fənni sevdirməklə öy-
rənməyə sövq etməyin səmərəli
yollarının axtarışında olmalıdır.
Unudulmamalıdır ki, ali məktəblər
tələbələrə yalnız informasiyanın
ötürüldüyü tədris müəssisələri de-
yildir, həm də onlara biliklərin müs-
təqil qazanılması üçün istiqamətlərin
verildiyi ali təhsil ocaqlarıdır. Tə-
ləbələrə ən vacib təlim materialını
öyrətməklə müəllim həm də dərs
prosesində tələbəyə qanunauyğun-
luqları üzə çıxarmağı, mühüm və
dərin ümumiləşdirmələr aparmağı,
nəticə çıxara bilməyi və əsl tədqi-
qatçı olmağı öyrətmək yolunda bə-
lədçi olmalıdır. 

Taleh XƏLİLOV
Naxçıvan Dövlət Universitetinin

əməkdaşı 

    Ali məktəb müəllimləri gənc nəslin təlim-tərbiyə olunması kimi mə-
suliyyətli və şərəfli bir peşəni yerinə yetirən pedaqoqlardır. Pedaqoji
fəaliyyətdə əsas simalardan olan müəllim əgər ünsiyyətin yaradılması
mexanizminə yiyələnməyi bacarıbsa, onda o, ali məktəblərdə təhsil
alan tələbələrdə təlim-tərbiyə prosesinin səmərəliliyini artırmağa nail
ola biləcəkdir. Ona görə ki, pedaqoji fəaliyyət tələbatdan yaranır,
tələbatların ödənilməsi ilə təşəkkül tapır. Məhz bu zaman pedaqoji
fəaliyyət prosesində müəllim şəxsiyyəti formalaşır. Burada pedaqoji
fəaliyyət dedikdə ali məktəblərdə tələbələrin təlim-tərbiyəsi prosesinə
yönələn fəaliyyət başa düşülür. 

    Ümummilli liderimiz Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri seçildikdən cəmi dörd gün
sonra, 1991-ci il sentyabr ayının
7-də Naxçıvanda Dövlət Müdafiə
Komitəsinin yaradılması barədə qərar
qəbul etmişdi. Bununla da, Azər-
baycanda ilk peşəkar vahid koman-
danlığa tabe olan milli ordunun əsası
qoyulmuşdu. Ulu öndərin rəhbərliyi
ilə Müdafiə Komitəsinin statusu,
strukturu, təşkili haqqında qanun-
vericilik bazası yaradılmış, fəaliyyət
istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdi.
Həmin vaxt Naxçıvandakı sərhəd
dəstəsinin əmlakının, silah-sursatının
tamamilə Azərbaycan sərhədçilərinə
təhvil verilməsi işi də ölkəmizin
milli maraqlarına uyğun şəkildə həll
olunmuşdu. Belə ki, SSRİ-nin Nax-
çıvandakı sərhədlərində 41-ci Sərhəd
Qoşunları Dəstəsi dayanmışdı. Lakin
birbaşa Zaqafqaziya Sərhəd Qoşun-
ları Dairəsinə tabe olan bu qurum
muxtar respublika ərazisindəki bütün
sərhəd məntəqələrini əhatə etmirdi
və sərhədin Ordubad və Sədərəkdən
keçən hissələrinin mühafizəsini apa-
ran 7 sərhəd zastavası Ermənistan
ərazisindəki sərhəd dəstəsinin tabe-
çiliyində idi.
    Ulu öndərimizin səyi nəticəsində
3 gün ərzində bu sərhəd zastavaları
41-ci Sərhəd Qoşunları Dəstəsinin
tabeliyinə verildi. 1992-ci il avqustun
22-də Naxçıvandakı sərhəd dəstə-
sində ilk dəfə müstəqil Azərbaycanın
üçrəngli bayrağı qaldırıldı. Rusiya
Sərhəd Qoşunları Baş Komandanlığı
və Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları
Dairəsinin rəhbərliyi ilə aparılan da-
nışıqların nəticəsi olaraq, 1992-ci il
sentyabrın 29-da isə 41-ci Sərhəd
Qoşunları Dəstəsi ləğv olundu, onun
bütün hərbi və təsərrüfat əmlakı
Naxçıvanda yeni yaradılmış birinci
Sərhəd Dəstəsinin sərəncamına ve-
rildi. 215 kilometrlik sərhəd ərazisi

ilk dəfə olaraq milli sərhəd qoşunları
tərəfindən mühafizəyə qəbul edildi.
1992-ci il oktyabrın 18-də isə Azər-
baycan Sərhəd Qoşunlarının Nax-
çıvan Sərhəd Dəstəsində gənc əs-
gərlərin andiçmə mərasimi keçirildi.
Bu andiçmə Azərbaycan Respubli-
kası sərhədçilərinin birinci andiçmə
mərasimi idi.
    Azərbaycan xalqı əsrlər boyu
müstəqillik uğrunda mübarizə apar-

mış, milli əraziyə və sərhədlərinə
malik olmaq üçün cəhdlər göstərmiş,
nəhayət, ümummilli lider Heydər
Əliyevin gərgin dövlətçilik fəaliyyəti
sayəsində bu arzusuna qovuşmuşdu.
1992-ci il oktyabrın 9-da Naxçı-
vanda keçirilən hərbi paradda çıxış
edən ulu öndərimiz demişdir: “Nax-
çıvanın qonşu İran və Türkiyə ilə
sərhədləri on illər boyu rus qo-
şunları tərəfindən qorunmuşdur.
Biz keçmiş Sovetlər İttifaqının,
sonra isə Rusiyanın burada yerlə-
şən 41-ci sərhəd qoşunları hissə-
sinin buradan tamamilə çıxıb get-
məsinə nail olduq və Azərbaycanda
ilk dəfə olaraq milli sərhəd qo-
şunlarının birinci dəstəsi yaradıldı.
İndi artıq qonşu İran və Türkiyə
ilə sərhədlərimizi Azərbaycan milli
sərhəd qoşunlarının Naxçıvanda
yerləşən dəstəsi mühafizə edir.
Bütün bunlar tarixi hadisələrdir
və nəinki bugünkü, həmçinin gə-
ləcək nəsillər tərəfindən layiqincə
qiymətləndiriləcəkdir”.
    Ölkəmizdə sərhəd qoşunlarının
yaradılması ümummilli lider Heydər
Əliyevin ali hakimiyyətə ikinci qa-

yıdışından sonra da dövlət siyasətinin
mühüm tərkib hissəsinə çevrilmiş,
Azərbaycan öz sərhədlərini müstəqil
qorumağa qadir olduğunu bütün
dünyaya nümayiş etdirmişdir. Ulu
öndərimizin 2000-ci il 16 avqust ta-
rixli Sərəncamı ilə Sərhəd Qoşunları
əməkdaşlarının peşə bayramı günü
təsis edilmiş, 2002-ci il iyul ayının
31-də isə Azərbaycan Respublikası
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Sər-

həd Qoşunları İdarəsinin əsasında
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Sərhəd Xidməti yaradılmış və ona
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı sta-
tusu verilmişdir.
    Bu gün ölkəmizdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə digər
sahələrdə olduğu kimi, sərhəd qo-
şunlarının da maddi-texniki bazasının
təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətin dö-
yüş qabiliyyətinin artırılması, zabit
və gizirlərin sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində də
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Gös-
tərilən dövlət qayğısı nəticəsində
sərhəd qoşunları günü-gündən daha
da qüdrətlənir, möhkəmlənir. Son
illər ölkə başçısı tərəfindən Dövlət
Sərhəd Xidməti ilə bağlı bir çox
fərman və sərəncam imzalanmış,
normativ-hüquqi baza təkmilləşdi-
rilmişdir. Həmçinin Dövlət Sərhəd
Xidmətinin hərbi qulluqçularının və
mülki işçilərinin vəzifə maaşlarının
artırılması, xidmətdə fərqlənənlərin
orden və medallarla təltif edilməsi
sərhədçilərdə böyük ruh yüksəkli-
yinin yaranmasına səbəb olmuşdur.

Azərbaycan Prezidentinin 2005-ci
il dekabr ayının 27-də Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədinin
mühafizəsi sisteminin 2006-2010-cu
illərdə texniki inkişafına dair Dövlət
Proqramını təsdiq etməsi sərhəd qo-
şunlarında quruculuq işlərinə böyük
təkan vermişdir. Göstərilən qayğı
nəticəsində dövlət sərhədlərimizin
daha etibarlı şəkildə qorunması,
hərbi hissələrin maddi-texniki ba-

zasının möhkəmləndirilməsi, müasir
texnika, avadanlıq və ləvazimatlarla
təminatı sahəsində tədbirlər görül-
müş, şəxsi heyətin peşəkarlığı artı-
rılmış, yeni sərhəd infrastrukturları
yaradılmışdır. Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyev sərhədlərin qo-
runmasının əhəmiyyətini bildirərək
demişdir: “Sərhəd hər bir dövlət
üçün onun müstəqilliyini təcəssüm
etdirən çox önəmli əlamətdir. Sərhəd
müstəqillik deməkdir. Müstəqillik
sərhədsiz mümkün deyil”.
    Sərhəd qoşunlarının formalaşması
və inkişafı istiqamətində həyata ke-
çirilən ardıcıl və məqsədyönlü təd-
birlər bu gün də muxtar respubli-
kamızda uğurla davam etdirilir.
“Naxçıvan” Sərhəd Diviziyasının
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi daim diqqət mərkəzində
saxlanılır, hərbi qulluqçulara yüksək
dövlət qayğısı göstərilir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2004-cü il 14 yanvar
tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Sərhəd
Dəstəsinin bazasında “Naxçıvan”
Sərhəd Diviziyası yaradılmışdır.
Bundan sonra muxtar respublikanın
sərhədlərinin mühafizəsi, bu sahədə
həyata keçirilən quruculuq işləri
yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Sovet dövründən qalan sərhəd zas-
tavalarının yerində çoxsaylı müasir
sərhəd zastava kompleksləri tikilərək
istifadəyə verilmiş, sərhədçilərin
xidmət və məişət şəraiti əsaslı şəkildə
yaxşılaşdırılmışdır. Muxtar respub-
likanın sərhəd zastavaları indi mər-
kəzləşdirilmiş istilik sisteminə, su
və qaz təminatı olan müasir sərhəd
strukturlarına malikdir. Sərhəd Di-
viziyası müasirləşdirilmiş, maddi-

texniki bazası xeyli möhkəmləndi-
rilmiş, müasir texniki avadanlıq və
vasitələrlə təminat yüksək səviyyəyə
çatdırılmışdır.
    “Naxçıvan” Sərhəd Diviziyasında
aparılan quruculuq işləri davamlı
xarakter daşıyır. Belə ki, 2005-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qay-
ğısı nəticəsində Sərhəd Diviziyası
qərargahının, əsgər xəstəxanasının

və yeməkxanasının əsaslı təmiri,
hamam-camaşırxana kompleksinin,
çörək sexinin tikilib istifadəyə ve-
rilməsi, Şərur Sərhəd Komendant -
lığının bir hərbi hissə kimi yenidən
qurulması həyata keçirilmişdir. 2007-
2012-ci illər ərzində isə ən müasir
tələblərə uyğun doqquz sərhəd zas-
tavası kompleks şəkildə tikilmiş,
Culfa Sərhəd Komendantlığı yenidən
qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Yeni inzibati binaların və zabit-gizir
ailələri üçün nəzərdə tutulmuş mən-
zillərin mebel, məişət avadanlıqları
və istiliklə təmin olunması, sərhəd
zastavalarında əsaslı təmir işlərinin
aparılması dövlət sərhədlərimizin
etibarlı mühafizəsinin təşkilinə öz
müsbət təsirini göstərmişdir. Hazırda
hərbi hissənin yaşayış şəhərciyinin
binaları, anbarları əsaslı təmir edilir,
avtomobil saxlancları, qarovul və
qazanxana binaları inşa edilir.
    “Naxçıvan” Sərhəd Diviziyasının
maddi-texniki bazasının müasir tə-
ləblərə uyğun təkmilləşdirilməsi,
şəxsi heyətin təminatının yaxşılaş-
dırılması, sərhəd zastavalarının müa-
sir texnika və avadanlıqlarla təmin
edilməsi şəxsi heyət qarşısında mü-
hüm vəzifələr qoyur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi
kimi: “Müasir Azərbaycan sərhəd-
çisi universal funksiyaların icra-
çısıdır. O, sərhədlərin mühafizəsi
ilə yanaşı, beynəlxalq terrorizmə,
təxribatçı qüvvələrə, narkotik mad-
dələrin və silah-sursatın qanunsuz
dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı
da mübarizə aparmalı, fədakarlıq
göstərməlidir”.

“Şərq qapısı”

Azərbaycan Respublikası
Sərhəd Qoşunlarının

formalaşmasında ümummilli
liderimizin siyasi fəaliyyətinin
1990-1993-cü illəri əhatə edən
Naxçıvan dövrü müstəsna əhə-
miyyətə malikdir. Bu dövrdə
ulu öndər Heydər Əliyevin rəh-
bərliyi ilə ilk milli sərhəd qu-
rumları yaradılmışdır.

Culfa rayonunda Sərhəd Komendantlığı və Sərhəd Zastavası
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Ölkəmizin ayrı-ayrı re-
gionlarında olduğu

kimi, muxtar respublikamızda
da irimiqyaslı layihələr real-
laşdırılır, genişmiqyaslı qu-
ruculuq tədbirləri həyata ke-
çirilir. Təbii ki, bu da tikinti-
quruculuq işlərinin sürətlə
aparılmasına rəvac verir. İn-
şaat işlərinin vaxtında və key-
fiyyətlə aparılmasında beton
qarışığı istehsal edən müəs-
sisələr mühüm rol oynayır.
Odur ki, muxtar respublikada
beton qarışığı istehsal edən
müəssisələrin yaradılması da
diqqət mərkəzində saxlanılır. 

    Daxili bazarı tələbata uyğun
keyfiyyətli tikinti materialları ilə
təmin edən belə müəssisələrdən
biri də 2005-ci ildən fəaliyyətə
başlayan “Gəmiqaya Beton Mə-
mulatları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətidir. Babək rayonunun
Qoşadizə kəndi yaxınlığında, Nax-
çıvançayın sahilində yerləşən müəs-
sisə son illər muxtar respublika-
mızda həyata keçirilən genişmiq-
yaslı quruculuq tədbirləri nəticə-
sində yerli tikinti materiallarına
olan tələbatın ödənilməsi zərurə-
tindən yaradılmışdır. Müəssisə is-

tifadəyə verilənədək muxtar res-
publikamızda aparılan tikinti işləri
üçün lazım olan inşaat  materialla-
rından beton primitiv üsullarla
hazır lanır, qum istehsalı kortəbii
şəraitdə həyata keçirilirdi. Həmçinin
obyektlərdə istifadə olunan kilid
daş, dekorativ kərpic və digər beton
məmulatları qonşu ölkələrdən gə-
tirilirdi. Bu müəssisənin işə salın-
ması ilə həmin problemlər aradan
qaldırılmışdır. Müəssisədə Türki-
yədən alınmış müasir texnoloji ava-
danlıqlar quraşdırılmış, istehsal

gücü saatda 50 kubmetr olan qum-
çınqıl karxanası, 60 kubmetr olan
beton zavodu və 35 kvadratmetr
olan dekorativ daşlar istehsalı sexi
fəaliyyətə başlamışdır. 
    Müəssisədə yeni layihə həyata
keçirilmiş, beton boru istehsalı sa-
həsi yaradılmışdır. 2012-ci ilin av-
qust ayından fəaliyyətə başlayan
sexdə müasir texnoloji avadanlıqlar
quraşdırılmışdır. İstehsal gücü sa-
atda 10 ədəd beton boru və beton
daban olan müəssisədə istehsal
prosesi avtomatlaşdırılmış, keyfiy-

yətli məhsul istehsalına nail olun-
muşdur. Yeni istehsal sahəsində di-
varının qalınlığı 8, hündürlüyü 60
santimetr, diametri 600-800-1000
millimetr olan beton borular istehsal
edilir. Yeni istehsal sahəsinin ya-
radılması tikinti obyektlərində, o
cümlədən muxtar respublikamızda
su-kanalizasiya sistemlərinin ye-
nilənməsi ilə əlaqədar keyfiyyətli
beton borulara olan tələbatı ödə-
məklə yanaşı, yeni iş yerlərinin
açılmasına da səbəb olmuş, 12
nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur. 
    Ötən ildə də bu istiqamətdə işlər
uğurla davam etdirilmiş, “Gəmiqaya
Beton Məmulatları” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyətində fəaliyyət
göstərən beton zavodunun istehsal
gücünün artırılması məqsədilə yeni
layihə həyata keçirilmişdir. Türkiyə
Respublikasından istehsal gücü sa-
atda 100 kubmetr olan müasir tex-
noloji avadanlıqlar alınıb gətirilərək
quraşdırılmışdır. İstehsal prosesi
konveyer üsulu ilə  təşkil edilən
müəssisədə əvvəlcə beton istehsalı
üçün keyfiyyətli qum tədarük edilir.
Qum-çınqıl karxanasında bir saat

ərzində 50 kubmetr qum yuyularaq
ələnir və çınqıl 3 növə ayrılır. Son-
rakı mərhələdə isə yuyulmuş qum
beton zavoduna daşınır. Buradakı
texnoloji proseslərə kompüter va-
sitəsilə nəzarət olunur. Betonun
hazırlanması üçün qumun, sementin
və suyun həcmi kompüterlə müəy-
yənləşdirilir. Eyni zamanda istehsal
prosesinə laboratoriyada qurulmuş
kompüterlə nəzarət təmin olun-
muşdur ki, burada da betonun key-
fiyyət göstəriciləri barədə məlumat
öz əksini tapır. Bu da, son nəticədə,
keyfiyyətli beton istehsal edilmə-
sinə, istehsal prosesinin müasir tə-
ləblərə uyğun qurulmasına, müəs-
sisənin daha rentabelli işləməsinə
əlverişli şərait yaradır.  Beton  mə-
mulatları istehsalı sexində istehsal
gücü saatda 35 kvadratmetr kilid
daş olan avadanlıqlar quraşdırıl-
mışdır. Hazırda 2 istehsal xəttinin
fəaliyyət göstərdiyi sexdə müxtəlif
beton məmulatları – kilid daş, de-
korativ kərpic, yağış kanalı, bordür
istehsal olunur. 
    Müəssisə istehsal etdiyi məh-
sulları ilə həm muxtar respublika
əhalisini, həm də bütün tikinti ob-
yektlərini təmin edə bilir. 

- Kərəm HƏSƏNOV

Muxtar respublikada tikinti sek-
torunun əsas istiqamətlərindən bi-
rini də elə əhalinin yeni mənzillərə
olan tələbatını ödəmək təşkil edir.
Əhalinin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması sahəsində vahid
dövlət siyasətinin formalaşdırılması
indi bu sektorun imkanlarını daha
da artırıb. Ötən dövr ərzində Nax-
çıvan şəhəri də daxil olmaqla,
digər rayon mərkəzlərində də yüz-
lərlə yaşayış binası əsaslı təmir
olunub, mənzillərin sahəsi geniş-
ləndirilib, binaların əksəriyyətinin
təməli möhkəmləndirilərək əlavə
mərtəbələr artırılıb, binalar müasir
kommunikasiya xətləri ilə təmin
edilib. Əlbəttə ki, yaradılan şərait
yaşayış binaları sakinlərinin ra-
hatlığının təmin olunması, onların
yaşayış şəraitinin daha da yaxşı-
laşdırılması məqsədini daşıyır.
Muxtar respublikada əhalinin mən-
zil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması istiqamətində atılan bu ad-
dımlar son illərdə daimi yaşayış
üçün buraya qayıdanların da sayının
artmasına səbəb olub. Bundan əla-
və, il ərzində muxtar respublikada,
orta hesabla, 4 mindən çox gəncin
ailə qurduğunu da nəzərə alsaq,
mənzil bazarında mövcud tələbin
ildən-ilə yüksəldiyini indidən proq-
nozlaşdırmaq mümkündür. Gənc
ailələrin bir qismi fərdi ev inşa et-
məyə, digər böyük bir hissəsi isə
hazır mənzil almağa üstünlük verir.
İl ərzində Naxçıvan Muxtar Res-

publikası üzrə əhalinin şəxsi vəsaiti
hesabına tikilən, orta hesabla, 300
min kvadratmetr yaşayış sahəsinin
də məhz böyük bir hissəsi belə ai-
lələrin payına düşür. Təbii ki, Nax-
çıvanı yaşayış yeri seçənlər üçün
burada qaz, elektrik, su təminatının
yüksək səviyyədə olması, məhəl-
lədaxili abadlıq və təmizlik işlərinin
aparılması mühüm əhəmiyyətə
malikdir. 

Bəli, bütün bu qeyd etdiklərimiz
paytaxt Naxçıvan şəhərində mənzil
bazarının dinamik inkişafı ilə ya-
naşı, yeni mənzillərə olan tələbatı
da artırır. Əvvəlki illərdə olduğu
kimi, cari ildə də şəhərimizin müx-
təlif ünvanlarında yeni binaların
tikintisi, həmçinin mövcud yaşayış
binalarının əsaslı şəkildə təmiri
və yenidən qurulması davam et-
dirilir. Muxtar respublikada döv-
lət-gənclər siyasətinin uğurla da-
vam etdirilməsinin nəticəsidir ki,

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il
31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “2014-2015-ci il-
lərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-
iqtisadi inkişafı üzrə Proqram”a
əsasən, Naxçıvan şəhərinin Əziz
Əliyev küçəsində yeni yaşayış
kompleksinin – “Gənclər şəhər -
ciyi”nin tikintisinə start verilib.
“Gənc lər şəhərciyi” yaşayış kom-
pleksinin təməlatma mərasimində
çıxış edən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri

cənab Vasif Talıbov demişdir:
“Gənc lərin mənzil təminatının
ödənilməsi məqsədilə tikilən yeni
şəhərcik mühüm əhəmiyyət da-
şıyır. Çünki gənclərin mənzillərlə
təmin olunması qarşıda duran
başlıca vəzifələrdəndir”.  

Dövlət dəstəyi hesabına tikilən
yaşayış kompleksinin hər cür kom-
munal-məişət şəraiti olacaq. Tikinti
işləri 2 il müddətində başa çatdırı-
lacaq və mənzillərin satışı ipoteka

yolu ilə həyata keçiriləcəkdir. Bu
da gənclərin tez bir zamanda mən-
zillə təmin olunmalarına imkan ve-
rəcəkdir. Hazırda ərazidə ikisi 9
mərtəbəli, ikisi 11 mərtəbəli ol-
maqla, 4 bina inşa olunur. Bina-
lardakı ikiotaq lı mənzillərin sahə-
sinin 60-77 kvadratmetr, üçotaqlı
mənzillərin sahəsinin isə 104-142
kvadratmetr olması nəzərdə tutulub.

Yaşayış binalarının hər birində sər-
nişin və yük lifti quraşdırılacaq,
323 yer lik yeraltı avtomobil daya-
nacağı yaradılacaq. 

Kompleksdə olarkən öyrəndik
ki, 9 mərtəbəli binalarda 7-ci mər-
təbəyədək, 11 mərtəbəli binalardan
birində 5-ci, digərində isə 8-ci
mərtəbəyədək sütunlar qaldırılıb,
yaxın günlərdə bütün binalarda
sütunlararası arakəsmələrin hörül-
məsinə başlanılacaq. Bu ərazidə
daha iki 13 mərtəbəli binanın təməli
qoyulacaq, ümumilikdə, tikilən bi-

naların sayı 6-ya çatdırılacaq. Şə-
hərciyin kommunal-məişət şəraiti
və sosial infrastrukturu da ən müa-
sir tələblər səviyyəsində qurulacaq.
Həyətyanı sahədə müasir işıqlan-
dırma və təhlükəsizliyi təmin etmək
üçün videokamera sistemləri qu-
raşdırılacaq, uşaq bağçası, basket-
bol və voleybol, eləcə də açıq şah-
mat meydançaları inşa olunacaq.
Həmçinin yaşayış kompleksini
“Cahan” Ticarət Mərkəzi ilə bir-
ləşdirən yeraltı keçid istifadəyə
veriləcək. Qeyd edək ki, tikintidə
təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl
olunmaqla yanaşı, yerli tikinti ma-
teriallarından istifadəyə də böyük
önəm verilir. 

Naxçıvan şəhərinin “İstiqlal”
küçəsində də yaşayış binalarının
əsaslı şəkildə təmiri davam etdirilir.
Hazırda “Dizayn” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları
tərəfindən 87 nömrəli binada son
tamamlama işləri görülür. Burada
əsaslı təmir edilən bina zirzəmi ilə

birlikdə 5 mərtəbədən ibarətdir.
Binanın bünövrəsində bərkitmə iş-
ləri aparılaraq yeni dayaqlar qo-
yulub, eni 3 metr artırılıb. 33 mən-
zildən ibarət binanın dam örtüyü
yenilənib, kommunikasiya xətləri
dəyişdirilib, qapı-pəncərələr salınıb.
Fasad hissə üzlük daşla üzlənib.
Digər 91 nömrəli binada isə yeni-
dənqurma işlərinə başlanılıb. 36

mənzilli bu binanın da eni 3 metr
artırılıb. Hazırda burada beton-
qəlib işləri görülür.

Naxçıvan şəhərinin mərkəzi kü-
çələrindən olan Atatürk küçəsi də
bu quruculuq tədbirlərindən öz pa-
yını almış ünvanlardan birinə çev-
rilib. Bu küçədə inşa olunan yeni
yaşayış binası isə öz əzəməti ilə
göz oxşayır. Zirzəmi ilə birlikdə 9
mərtəbədən ibarət olan binada tikinti
işlərinə 2013-cü ilin fevral ayından
başlanılıb. 54 mənzilli nəzərdə tu-
tulmuş yaşayış binasında hörgü iş-

ləri başa çatdırılıb, dam örtüyü vu-
rulub, pəncərələr salınıb. Hazırda
daxildə və fasad hissədə suvaq
işləri görülür. Binanın tikintisi “Gə-
miqaya” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyətinin inşaatçıları tərəfindən
aparılır.

Atatürk küçəsində 5 nömrəli ya-
şayış binasının isə əsaslı şəkildə
yenidən qurulmasına başlanılıb.
Naxçıvan Şəhər Abadıq və Təmir-
Tikinti İdarəsinin inşaatçıları tərə-
findən yenidən qurulan bina əv-
vəllər ikimərtəbəli olub. İndi isə
bina bir mərtəbə artırılaraq 7 met-
rədək genişləndirilib. İşlər yekun-
laşdıqdan sonra 30 mənzildən ibarət
olan binanın birinci mərtəbəsində
mağazalar və xidmət obyektləri
fəaliyyət göstərəcək.  

Naxçıvan şəhərinin Heydər
Əliyev prospektində isə “Gəmi-
qaya” Məhdud Məsuliyyətli Cə-
miyyətinin inşaatçıları tərəfindən
9 mərtəbəli yaşayış binasının ti-
kintisi sürətlə davam etdirilir. 36
mənzilli bu binada hazırda fasad
hissə boyanır,  8-ci mərtəbədə ara-
kəsmələr hörülür, digər mərtəbə-
lərdə suvaq işləri aparılır, elektrik
xətlərinin çəkilişi davam etdirilir.
Binanın birinci mərtəbəsi üzlük
daşla üzlənib, pəncərələr salınıb.
Obyekt hazır olduqdan sonra bi-
nanın zirzəmi hissəsində avtomobil
dayanacağı yerləşəcək, birinci mər-
təbədə isə ticarət obyektləri fəa-
liyyət göstərəcək. Dördotaqlı mən-
zillərdən ibarət bu yaşayış binası
mənzillərinin genişliyinə və ra-
hatlığına görə seçilən ünvanlardan
olacaq ki, bu da ev almaq arzu-
sunda olan ailələr üçün geniş im-
kanlar açır.

Bəli, Naxçıvan şəhərinin sima-

sına yeni gözəlliklər qatacaq bu

binalar həm də əhalinin mənzil-

məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına

öz töhfəsini verəcək.

- Səbuhi HƏSƏNOV

NNaxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafı
bütün sahələri əhatə edir. Son 18 ildə muxtar respub-

likada məqsədyönlü şəkildə atılan uğurlu addımlar bu inkişafın
əsasını təşkil etməklə bərabər, demoqrafik vəziyyətin nizam-
lanmasında da mühüm rol oynayır. Muxtar respublikanın
paytaxtı Naxçıvan şəhəri də daxil olmaqla, bütün bölgələrimizdə
aparılan kompleks quruculuq işləri, şəhər, qəsəbə və kəndlərin
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər indi
öz bəhrəsini verməkdədir. Əldə olunmuş nəticələri görmək
üçün heç də bələdçiyə ehtiyac yoxdur. Təkcə elə Naxçıvan şə-
hərinin ilbəil deyil, aybaay dəyişməsi dediklərimizin sübutudur.
Nəzərəçarpan əsas də yişikliklərdən biri də şəhərimizdəki
yaşayış binalarının əsaslı təmiri və yeni yaşayış komplekslərinin
yaradılmasıdır. 
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     Futbol üzrə Topaz Premyer-
Liqasının 3-cü turu çərçivəsində
“Araz-Naxçıvan” futbol komandası
doğma meydançada Ağdamın “Qa-
rabağ” futbol komandasını qəbul
edəcək. İlk iki turda 3 xal toplayan
və turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində
qərarlaşan muxtar respublika təm-
silçisi bu görüşə ciddi hazırlaşır.
Gündə iki dəfə olmaqla məşqlərini
davam etdirən qırmızı-ağların he-
yətində yeganə itki Hüseyn Axund -
ovun zədəli olmasıdır. Belə ki,
yarımmüdafiəçi həkim müayinə-
sindən sonra belindəki ağrılara
görə bir müddət məşqlərə ara ver-
məli olub. 
    “Qarabağ” futbol komandası
“Araz-Naxçıvan” üçün yad ko-

manda deyil. Azərbaycan çempionat-
ları tarixində Naxçıvan təmsilçisi ağ-
damlı həmkarları ilə 4 dəfə üz-üzə
gəlib. Səfərdə keçirilən hər iki oyunda
məğlub olan muxtar respublika təm-
silçisi doğma azarkeşləri önündə rə-
qibinə məğlub olmayıb; hər iki qar-
şılaşmada “Araz-Naxçıvan” meydanı
qalib tərk edib – 2:1, 3:2 
     Ağdam klubu Avropa Liqasında
çıxış etdiyindən onların Naxçıvana
gələcəyi vaxt dəqiq məlum deyil.
Həmçinin bu amili nəzərə alan Peşəkar
Futbol Liqası oyunun tarixini də də-
yişərək avqustun 23-dən 24-nə keçirib.
Naxçıvan Muxtar Respublika Stadio-
nunda keçiriləcək görüşün başlama
saatı isə 1800-dir.
                 - Ceyhun MƏMMƏDOV

    Muxtar respublikamızda fəaliyyət

göstərən məktəbdənkənar tərbiyə

müəssisələrindən biri də Estetik

Tərbiyə Mərkəzidir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Es-
tetik Tərbiyə Mərkəzinin əsas fəaliyyət
istiqaməti uşaq və gənclərin mənəvi-
estetik tərbiyəsinin yaxşılaşdırılması,
bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin in-
kişaf etdirilməsi və asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili üçün şərait yaradıl-
masından ibarətdir. Bu günlərdə mər-
kəzin fəaliyyəti ilə yaxından tanış ol-
maq üçün həmin ünvanda olduq. Mər-
kəzin direktoru Elxan Məmmədov
söhbət zamanı bildirdi ki, mərkəz
1990-cı ildən fəaliyyətə başlayıb. Bu
gün dövlətimizin təhsilə göstərdiyi
yüksək diqqət və qayğıdan Estetik
Tərbiyə Mərkəzinə də pay düşüb,
mərkəzin fəaliyyət göstərdiyi bina
əsaslı təmir olunaraq 2004-cü ildə
müəllim və şagirdlərin istifadəsinə
verilib.
     Müsahibim vurğuladı ki, mərkəzin
kollektivi şəhər ümumtəhsil məktəbləri
şagirdlərinin dərnəklərə cəlbini yax-

şılaşdırmaq, onların yaradıcılıq qabi-
liyyətlərini daha da inkişaf etdirmək
və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
məqsədilə ardıcıl tədbirlər həyata ke-

çirir. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən 192
qrupa 1600 nəfər məktəbli cəlb edilib.
Bu şagirdlərlə 62 ali təhsilli müəllim
məşğul olur. Estetik Tərbiyə Mərkə-
zində 23 adda studiya fəaliyyət göstərir.
Təlimata uyğun olaraq, avqust-sentyabr
aylarında mərkəzdə qruplaşmalar apa-
rılır, maraq və yaş xüsusiyyətlərinə
görə uşaqlar studiyalara cəlb edilir.
Uşaqların maraqlarına uyğun olaraq,
bu studiyalarda onlara toxuma, tikmə,
rəsm, aplikasiya, bədii qiraət, rəqs,
solo ifa, vokal sənətinin sirləri öyrədilir,
uşaqlarda xalq yaradıcılığına, milli
dəyərlərimizə uyğun vərdişlər aşılanır.
Keçirilən bayramlarda, el şənliklərində
uşaqlar çıxış edir, qazandıqları vər-
dişləri nümayiş etdirirlər. Mərkəzdə
tarixi və əlamətdar günlərdə tədbirlər
keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verilir.
15 sentyabr – Bilik Günü, 18 Oktyabr –
Müstəqillik Günü, 9 Noyabr – Bayraq
Günü, 31 Dekabr – Dünya Azərbay-

canlılarının Həmrəyliyi Günü, Yeni il
bayramı və 15 İyun – Milli Qurtuluş
Günü münasibətilə məktəblilərlə bir-
likdə tədbirlər keçirilir, əl işlərindən

ibarət sərgi təşkil edilir.
    Elxan Məmmədov onu da qeyd
etdi ki, məktəblilərin yay tətili gün-
lərində onların asudə vaxtlarının sə-
mərəli təşkili üçün mərkəzin “Yay
tədbirlər planı” hazır lanıb. Həmin
tədbirlər planına uyğun olaraq, Heydər
Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət
Parkına, “Naxçıvanqala” Tarix-Me-
marlıq Muzey Kompleksinə və
C.Naxçıvanskinin, C.Məmmədqulu-
zadənin, H.Cavidin ev-muzeylərinə
ekskursiyalar keçirilib.
    Həmsöhbətim sonda onu da vur-
ğuladı ki, uşaqların asudə vaxtlarının
daha səmərəli təşkili üçün üzərimizə
düşən hər bir işi layiqincə yerinə
yetirməliyik. Sabahımız olan uşaqlara
qayğı və diqqət hər bir dövlətin
siyasətində önəmli yer tutur. Çünki
hər bir xalqın, millətin gələcəyi
uşaqlardır.

- Sona MİRZƏYEVA

    Bu gün Naxçıvan
Muxtar Respublikasında
müasir standartlara ca-
vab verən, informasiya
texnologiyaları ilə təmin
olunan məktəblər şa-
girdlərin rahat və key-
fiyyətli təhsil almalarına
geniş imkanlar açır. Bu imkan-
lardan səmərəli istifadə edən
gənclər  isə ali məktəblərə qəbul
imtahanlarında göstərilən eti-
madı doğruldurlar. Bunu son
illərdə  yüksək bal toplayanların
sayının artmasında da görmək
mümkündür.
    III ixtisas qrupu üzrə  yüksək
bal toplayan Samirə  Əliyeva on-
lardan biridir. O, 682 balla Azər-
baycan Respublikası Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Aka-
demiyasının “politologiya” ixti-
sasına qəbul olunub.  
    Samirə bizimlə söhbətində bil-

dirdi ki, muxtar res-
publikamızda təhsil
quruculuğu sahəsində
aparılan islahatlar
gənc lərin savadlı, dün-
yagörüşlü və fiziki cə-
hətdən sağlam böyü-
mələrinə imkan verir. 

Qeyd edək ki, Samirə Naxçıvan
şəhər 12 nömrəli tam orta mək-
təbdə təhsil alıb. Təhsil aldığı
illərdə elmlərin sirlərinə dərindən
yiyələnmək üçün bütün imkan-
lardan istifadə edib, əlavə ədə-
biyyatlar oxuyub. Test-sınaq im-
tahanlarında daim yüksək bal
toplayıb. 
    Söhbət zamanı Samirə xüsusi
vurğuladı ki, Azərbaycanın gələ-
cəyi biz gənclərə etibar oluna-
caqdır. Ölkəmizin rifahı üçün ça-
lışmalı, müstəqil dövlətimizə,  Və-
tənimizə və xalqımıza layiq mü-
təxəssislər kimi yetişməliyik. 

İtmişdir
Şərur rayonunun Mahmudkənd sakini Babayeva Hədiyyə

Həsənalı qızının adına olan JN-276A inventar nömrəli, 10204028
kodlu “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə”
itdiyindən etibarsız sayılır.

*    *    *
Naxçıvan şəhərinin Bulqan kənd sakini Mustafayev Səlim

Sədi oğlunun adına olan JN-1019A inventar nömrəli “Torpağın
mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız
sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru İlhamə Mustafayeva

və kollecin kollektivi iş yoldaşları Aynurə və Könül 
Əliyevalara, bibiləri

HƏMƏNGÜL XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondunun sədri Rasim Hüseynov və fondun kollektivi 

iş yoldaşları
SEVİNC PAŞAYEVANIN

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

    16-18 avqust tarixlərində Bakıda qarışıq
döyüş növləri – MMA üzrə Azərbaycan çem-
pionatı keçirilib. Ölkə birinciliyində Naxçıvan
Muxtar Respublikasının idmançıları da iştirak
ediblər. Hövsan Olimpiya-İdman Komplek-
sində təşkil olunan çempionatda Naxçıvan
idmançısı – 60 kiloqram çəki dərəcəsində
mübarizə aparan Rəhman Quliyev uğurlu
çıxışı ilə yadda qalıb. Finala kimi 3 rəqibini
məğlub edən idmançımız yalnız həlledici qar-

şılaşmada məğlub olub və ölkə birinciliyini
ikinci pillədə başa vurub. 
    Qeyd edək ki, Rəhman Quliyev ötən ay
keçirilən Azərbaycan çempionatında qalib
adını qazanmışdı. 19-20 iyul tarixlərində Sa-
birabadda təşkil olunan birincilikdə Rəhman
Quliyev 65 kiloqramda mübarizə aparmış və
bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion adına
layiq görülmüşdü.

- C.MƏMMƏDOV

    Nuranə Məmmədli ali
məktəblərə qəbul imta-
hanında 631 bal toplaya-
raq  Qafqaz Universitetinə
qəbul olunub. Nuranəni
yüksək balla tələbə adı
qazanması  münasibətilə
təbrik etdik. O, “qəbul
imtahanında böyük uğur qazan-
mağında hansı amilləri əsas gö-
rürsən?” sualını belə cavablandırdı: 
    – Əvvəlcə onu deyim ki, əgər
tələbə adını qazanmaq, gələcəkdə
xalqın və dövlətin üçün layiqli
vətəndaş kimi yetişmək istəyir-
sənsə, təbii ki, çox oxuyub, çox
öyrənməlisən. Uşaqlıqdan tələbə
olmaq ən böyük arzularımdan biri
olub. Ona görə var gücümlə ça-
lışmağa başladım. Tələbə adını
qazanmağımda dövlətimizin biz
gənclərə göstərdiyi qayğını, ya-

radılmış şəraiti əsas
amil hesab edirəm.

Yaşadığımız dövr
indiki gənclərdən yük-
sək bilik, intellektual
səviyyə tələb edir. Ya-
radılan şəraitdən düz-
gün və səmərəli isti-

fadə edən hər kəs buna nail ola
bilər. İndi muxtar respublikada
təhsilə qayğı əsas vəzifəyə çev-
rilib. Qəbul imtahanlarından sonra
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin tələbələrlə
görüşünü də həyatımın ən yad-
daqalan, unudulmaz hadisələrin-
dən biri hesab edirəm. Bu görüş
zamanı muxtar respublika rəh-
bərinin biz gənclərə verdiyi töv-
siyələr yaddaşımdan hec vaxt
silinməyəcək. 

- S.MİRZƏYEVA

        Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyi 2014-2015-ci dərs ili üçün
yeni yaranmış “arıçı” ixtisas qrupuna şagird qəbulu elan edir.
Ümumi orta təhsil bazasını bitirən şagirdlər avqustun 31-dək
liseyin qəbul komissiyasına müraciət edə bilərlər.

Ünvan: Zərifə Əliyeva küçəsi 9, əlaqə telefonu: 545-25-80

Elan

Şahbuz rayonu üzrə 2014-2015-ci tədris ilində pedaqoji kadrlara olan ehtiyac haqqında məlumat

Gəncliyimiz, gələcəyimiz

*    *    *

Məktəbin adı

Azərbaycan dili
və ədəbiyyat

Tarix Riyaziyyat Xarici dil Coğrafiya Fizika Kimya Biologiya İnformatika Əmək            Fiziki tərbiyə
hazırlığı

1 Mahmudoba kənd tam orta məktəbi 6 1 8 1 8

2 Nursu kənd tam orta məktəbi 12 1 12 1 18 1 12 1 12 2 48 1 4 7 106

3 Güney Qışlaq kənd tam orta məktəbi 17 1 12 1 12 1 12 1 12 1 24 5 72

4 Yuxarı Qışlaq kənd tam orta məktəbi 17 1 12 1 12

5 Gömür kənd tam orta məktəbi 22 1 12 1 12 1 24 3 48

6 Ağbulaq kənd tam orta məktəbi 16 1 12 1 12 1 12 1 24 4 60

7 Badamlı kənd tam orta məktəbi 14 1 12 1 12 2 24

8 Türkeş kənd tam orta məktəbi 13 1 12 1 12 1 6 1 12 2 48 1 7 1 12 8 109

9 Şada kənd tam orta məktəbi 22 1 18 1 8 1 12 1 6 1 8 2 48 1 12 8 112

10 Aşağı Qışlaq kənd tam orta məktəbi 13 1 14 1 14

11 Daylaqlı kənd tam orta məktəbi 4 1 8 1 8

12 Biçənək kənd tam orta məktəbi 24 1 12 1 12

13 Sələsüz kənd tam orta məktəbi 5 1 12 1 8 1 7 1 4 4 31

14 Badamlı qəsəbə tam orta məktəbi 8 1 24 1 4 2 28

15 Şahbuzkənd tam orta məktəbi 7 1 12 1 12 1 8 3 32

16 Kolanı kənd tam orta məktəbi 10 1 12 1 18 1 12 3 42

17 Kükü kənd tam orta məktəbi 16 1 12 1 12

18 Külüs kənd tam orta məktəbi 14 1 18 1 18

19 Qızıl Qışlaq kənd tam orta məktəbi 7 1 12 1 18 1 12 3 42

20 Ayrınc kənd tam orta məktəbi 3 1 12 1 12

Cəmi: 4 48 3 36 5 60 8 126 5 56 3 36 3 24 7 80 4 32 10 240 2 14 3 38 3 12 60 802

Gənclərin 
çağırışaqədərki

hazırlığı

Cəmi
İbtidai
sinif


