
    Oktyabrın 21-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin muxtar res-
publikada səfərdə olan nümayəndə heyəti
ilə görüşmüşdür.
    Qonaqları salamlayan Ali Məclisin Sədri
nümayəndə heyətinin Naxçıvana səfərinin

iki ölkə arasındakı dostluq və qardaşlıq əla-
qələrinin nəticəsi kimi dəyərləndirmiş, Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin muxtar respublikada
ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərdəki rolunu vurğulamışdır. Azər-
baycan-Türkiyə arasındakı münasibətlərin
müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən hərbi

sahədə uğurla davam etdirildiyini qeyd edən
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının bu əlaqələrin inkişafındakı
rolunu diqqətə çatdırmışdır.
     Ali Məclisin Sədri nümayəndə heyətinin
səfərinin hərbi sahədəki əlaqələrin inkişa -
fına mühüm töhfə verəcəyinə əminliyini
bildirmişdir.
    Nümayəndə heyətinin rəhbəri, Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin Ərzurum şəhərində
yerləşən 9-cu Ordu Korpusunun komandiri,
general-polkovnik Şərəf Önqay səmimi qə-
bula görə minnətdarlığını bildirmiş, dost
və qardaş ölkə olan Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikasında olmaqdan məm-
nunluğunu ifadə etmişdir. Naxçıvana səfə-
rinin onda böyük təəssüratlar yaratdığını
bildirən Şərəf Önqay muxtar respublikada
ordu quruculuğu sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin qürurverici olduğunu diqqətə
çatdırmışdır.
    Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı
Baş konsulu Əli Rza Akıncı  görüşdə iştirak
etmişdir.
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Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun 21 avqust 2014-cü il ta-
rixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbin yaradılmasının 10 illiyi
ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” çər-
çivəsində oktyabrın 21-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təhsil Na-
zirliyinin, Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun və Naxçıvan Özəl
Universitetinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Heydər Əliyev adına tam orta
məktəb: uğurlar və perspektivlər”
mövzusunda konfrans keçirilib. 
    Konfransda çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının təhsil naziri
Piri Nağıyev bildirib ki, ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev hakimiy-
yətdə olduğu bütün dövrlərdə təhsilə,
təhsil işçilərinə yüksək diqqətlə ya-
naşıb, Azərbaycan təhsilinin inkişafı
və dünya təhsil sisteminə inteqra-
siyasını təmin etmək məqsədilə bir
çox mühüm layihələr həyata keçirib.
Bu uzaqgörən siyasət ölkə başçısı
cənab İlham Əliyev tərəfindən bu
gün uğurla davam etdirilir.
    “Böyük qürur hissi ilə qeyd etmək
istəyirəm ki, özünün intibah dövrünü
yaşayan Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında da təhsilin inkişafı prioritet
sahə kimi önə çəkilir, bu istiqamətdə
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir”, – deyən Piri Na-
ğıyev əlavə edib ki, Naxçıvanda
aparılan  tikinti-quruculuq işlərinin
önündə təhsil işçilərinin fəaliyyəti
üçün yüksək təhsil şəraitinin yara-
dılmasına xidmət edən təhsil qurucu -
luğu dayanır. Naxçıvanın ən ucqar
dağ kənd lərini də əhatə edən 56
min 926 şagird yerlik 150-yə yaxın
orta məktəb binasının tikilməsi və
ya əsaslı şəkildə yenidən qurulması
təhsilə göstərilən yüksək diqqət və

qayğının bariz nümunəsidir.
    Qeyd olunub ki, həmin məktəb-
lərdən biri də 2004-cü il sentyabrın
2-də Naxçıvan şəhərinin Babək mə-
həlləsində istifadəyə verilən və
ümummilli liderimizin adını daşıyan
nümunəvi tam orta məktəbdir. Hər
cür maddi-texniki baza ilə təchiz
olunmuş məktəbin açılışında Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev iştirak edib.
Açılış mərasimində təhsil və tədrisin
təşkili ilə bağlı məktəbin pedaqoji
kollektivi qarşısında mühüm vəzi-
fələr qoyulub. Ötən müddət ərzində
geniş tədbirlər həyata keçirilib və
nəticədə, məktəb ulu öndərimizin
adına layiq yol keçərək respublika-
mızın qabaqcıl təhsil müəssisələ-
rindən birinə çevrilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın təhsil naziri deyib ki, ümummilli
liderimizin adını daşıyan tam orta
məktəbin pedaqoji kollektivinə hə-
mişə yüksək qayğı və diqqət gös-
tərilir. Yaradılan şəraitin nəticəsidir
ki, 2007-2008-ci tədris ilinin ye-
kunlarına əsasən, təhsil ocağı “Ən
yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsa-
biqəsinin qalibi olub və 10 min

manat pulla mü-
kafatlandırılıb.
Bununla yanaşı,
məktəbin müəl-
limlərindən 4 nə-
fəri “Azərbaycan
Respublikasının
əməkdar müəlli-
mi”, 2 nəfəri
“Naxçıvan Mux-
tar Respublika-
sının əməkdar
müəllimi” fəxri

adlarına layiq görülüb, 4 nəfər isə
medallarla mükafatlandırılıb.
    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-
nun rektoru, professor Oruc Həsənli
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov un sözlərini xatırladıb və
bildirib ki, bu sözlər Heydər Əliyev
adına tam orta məktəbin pedaqoji
kollektivinin devizinə çevrilib. Ali
Məclisin Sədri deyib: “Bizim təh-
silimizin məqsədi təkcə savadlı,
intellektli gənclər yetişdirmək deyil,
həm də yüksək mənəviyyatlı, Azər-
baycan xalqının milli dəyərlərinə
sadiq vətənpərvər gənclər yetiş-
dirməkdir. Bununla yanaşı, təh-
silimizin məqsədi Azərbaycan və-
təndaşını, müstəqil Azərbaycan
cəmiyyətinin ləyaqətli üzvünü
yetişdirməkdir”.
    Bildirilib ki, təhsil müəssisəsində
şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsinə,
müasir düşüncə tərzinin formalaş-
masına, onların milli və ümumbəşəri
dəyərləri mənimsəmələrinə, vətən-
pərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirilir. Hər il əlamətdar günlərlə
bağlı yaddaqalan tədbirlər keçirilir.
Məqsəd isə ondan ibarətdir ki, şa-

girdlər biliklərə yiyələnməklə yanaşı,
Heydər Əliyev ideyalarına, Heydər
Əliyev yoluna, dövlətimizə, müs-
təqilliyimizə sadiq vətəndaşlar kimi
yetişsinlər. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevlə bağlı keçirilən mü-
sabiqələrdə məktəbin şagirdlərinin
fəal iştirakını da xüsusi qeyd etmə-
liyik. Hər il keçirilən müsabiqələrdə
məktəb yeni uğurlara imza atır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi və Heydər Əliyev Fon-
dunun təşkilatçılığı ilə keçirilən
müsabiqədə məktəbin bir nəfər şa-
girdi birinci yerin sahibi olubdur. 
    Naxçıvan Özəl Universitetinin
rektoru, professor İsmayıl Əliyev
ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil
islahatlarından ətraflı söhbət açıb.
Bildirib ki,  Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi оlan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi kursu bütün sahə-
lərdə uğurla davam etdirilir. Təhsil
sahəsində həyata keçirilən böyük
tədbirlər də bu siyasətin üzvi tərkib
hissəsidir. 
    İsmayıl Əliyev Heydər Əliyev
adına tam orta məktəblə  Naxçıvan
Özəl Universiteti arasındakı əmək-
daşlıqdan da söhbət açaraq deyib
ki, universitet tələbələrinin bütün
pedaqoji təcrübələrinin planlaşdı-
rılması bu məktəblə birlikdə aparılır.
“Universitetimizlə olan əlaqələrin
nəticəsidir ki, hər il bu məktəbdən
universitetimizə qəbul olan tələbə-
lərin sayı artmaqdadır”, – deyən
rektor əlavə edib ki, hazırda ali
təhsil ocağının İdarəetmə, Xarici
dillər,  Pedoqoji  və İqtisad fakül-
tələrində bu məktəbdən məzun olan
15 tələbə təhsil alır. Eyni zamanda

universitet məzunlarından olan 6
nəfər hazırda bu məktəbdə müəllim
kimi fəaliyyətlərini davam etdirir. 
    Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbin Azərbaycan dili və ədə-
biyyatı müəllimi, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əməkdar müəllimi
Gülşən Fətullayeva qeyd edib ki,
göstərilən diqqət və qayğının nəti-
cəsində 10 il ərzində təhsil ocağını
bitirən 362 məzundan 300-ü ali təh-
sil müəssisələrinə qəbul olunaraq
tələbə adını qazanıb. Həmin mə-
zunlardan 39 nəfəri 2013/2014-cü
tədris ilində məktəbi bitirənlərdir.
Bu günədək ali məktəblərə qəbul
olunan məzunlardan 68 nəfəri im-
tahanlarda daha yüksək nəticələrə
nail olaraq 500-700 intervalında
bal toplayıblar ki, onların da 14
nəfəri 2014-cü ilin məzunlarıdır.
10 il ərzində məktəbi yüksək qiy-
mətlərlə bitirən məzunlardan 12
nəfər fərqlənmə attestatına, 3 nəfər
“Qızıl” medala, 1 nəfər isə “Gümüş”
medala layiq görülüb. Ötən dövr
ərzində məktəbin məzunlarından
11 nəfəri xüsusitəyinatlı ali təhsil
müəssisələrinə qəbul olunub. Mək-
təbdə hərbi təhsil sahəsinə maraq
xeyli artıb, bu günə qədər şagird-
lərdən 31 nəfəri Heydər Əliyev
adına Hərbi Liseyə daxil olaraq
kursant adını qazanıb.
    Gülşən Fətullayeva məktəbin pe-
daqoji kollektivinin ulu öndərin
adını daşıyan bu təhsil ocağında
çalışmağın nə demək olduğunu
yaxşı bildiyini vurğulayıb və əlavə
edib ki, təhsil ocağının müəllim və
şagird kollektivi bundan sonra da
respublika səviyyəli uğurlar qazan-
maq üçün daim inamla çalışacaqdır.  
    Konfransa təhsil naziri Piri
Nağıyev yekun vurub.

Xəbərlər şöbəsi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusi-
yasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci
bəndini rəhbər tutaraq 

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil
sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə: 

    Əliyev Səfa Əli oğluna
    Zeynalova Ruqiyyə Məhərrəm qızına –

fəxri adı verilsin.

Naxçıvan şəhəri, 21 oktyabr 2014-cü il

“Əməkdar müəllim” fəxri adının 
verilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı



2

    Sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların fiziki və əqli inkişafını,
habelə yaradıcılıq qabiliyyətlərini
inkişaf etdirmək məqsədilə onların
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə
cəlbi diqqət mərkəzində saxlanıl-
mışdır. Belə ki, ötən dövr ərzində
muxtar respublikada məktəbəqədər-
yaşlı sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar haqqında məlumat bazası
yaradılmış, 32 uşaq məktəbəqədər
təhsil müəssisələrinə cəlb edilmişdir.
8 uşaq isə Naxçıvan Şəhər Körpələr
Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzinə
yerləşdirilmişdir. 2013-2014-cü tədris
ilinin sonunda məktəb yaşının çat-
ması ilə əlaqədar olaraq, müvafiq
kateqoriyalı 27 uşaq məktəbəqədər
təhsil müəssisələrindən buraxılmışdır.
Hazırda belə müəssisələrdə sağlamlıq
imkanları məhdud 58 uşaq qeydiy-
yatdadır və bu istiqamətdə işlər da-
vam etdirilir. Bundan başqa, mək-
təbəqədər təhsil müəssisələrində tə-
lim-tərbiyə işinin təşkilinə məsul
işçilərin bu sahədə peşəkarlıq sə-
viyyəsinin artırılması məqsədilə
şəhər və rayon icra hakimiyyətləri,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi və Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutu tərəfindən kurs-
lar təşkil olunmuşdur. Kurslarda
müəssisə rəhbərləri, müəllim, me-
todist və tərbiyəçilərlə söhbətlər
aparılmış, maarifləndirici materiallar
təqdim edilmişdir.
    Proqramın icrası çərçivəsində
muxtar respublikada məktəb yaşına
çatan sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar haqqında məlumat bazası
yaradılmışdır. Bu kateqoriyadan olan
şagirdlərin ümumtəhsil müəssisələ-
rinə cəlb edilməsi istiqamətində apa-
rılan işlərin nəticəsi olaraq, 2014-
2015-ci tədris ilində 62 uşaq ümum-
təhsil müəssisələrinin birinci sinif-
lərinə, 2 nəfər gözdən əlil uşaqlar
üçün xüsusi ibtidai məktəbinə, 1
nəfər isə Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərən eşitmə qabiliyyəti məhdud
uşaqlar üçün xüsusi internat məktə-
binə qəbul olunmuşdur. Əqli və
fiziki imkanları ümumtəhsil müəs-

sisələrində təhsil almağa imkan ver-
məyən və hərəkət qabiliyyətinin
məhdudluğu səbəbindən təhsil ala
bilməyən 18 uşaq isə distant tədrisə
cəlb olunmuşdur. Eyni zamanda mü-
vafiq kateqoriyalı 246 uşaq məktəbli
geyimi və ləvazimatları ilə təmin
olunmuşdur.
    Ümumtəhsil müəssisələrində təh-
sil alan sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlara qarşı tolerant mühit yara-
dılmış, bu məqsədlə aidiyyəti dövlət
orqanları tərəfindən bütün məktəb-
lərin şagird və müəllimləri arasında
maarifləndirici söhbətlər aparılmışdır.
Eləcə də müvafiq kateqoriyalı uşaq-
ların tədrisdə iştirakının vəziyyəti
barədə, onların fərdi nəticələrini
müəyyənləşdirmək məqsədilə vali-
deynlərlə görüşlər keçirilmiş, mü-
vafiq tövsiyələr verilmişdir. Həm-
çinin Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün
Naxçıvan Regional İnformasiya Mər-
kəzində uşaq serebral iflicli, autizm
və daun sindromlu uşaqların vali-
deynlərinə bu kateqoriyadan olan
uşaqlarla təlim-tərbiyənin təşkili,
evdə davranış və ünsiyyətqurma ba-
carıqlarının inkişaf etdirilməsinə dair
məsləhət xidməti göstərilmişdir.
    Dövlət proqramının tələblərinə
uyğun olaraq, 2014-cü il oktyabrın
1-də Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün
Naxçıvan Regional İnformasiya Mər-
kəzində Distant Tədris Mərkəzi is-
tifadəyə verilmişdir. Bununla da hə-
rəkət qabiliyyəti məhdud uşaqların
təhsilə cəlbi təmin olunmuşdur. Dis-
tant tədrisə cəlb olunmuş uşaqların
yaşadığı mənzillərdə asinxron rə-
qəmsal abunəçi avadanlığı, noutbuk
və vebkameralar quraşdırılmışdır.
Eyni zamanda mərkəzdə çalışan 4
müəllimə və uşaqların valideynlərinə
sistemdən istifadə qaydalarının öy-
rədilməsi məqsədilə kurslar keçil-
mişdir. Hazırda Distant Tədris Mər-
kəzinin imkanlarından 18 məhdud
fiziki imkanlı uşaq istifadə edir. Bu-
nunla yanaşı, Məhdud Fiziki İm-

kanlılar üçün Naxçıvan Regional
İnformasiya Mərkəzində eşitmə qa-
biliyyəti məhdud 7 uşaq üçün də
distant dərslər keçilir.
    Sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsilə cəlbində əsas mə-
sələlərdən biri də yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin və peşəkar müəl-
limlərin hazırlanmasıdır. Tədrisin
yeni metodlarla təşkilində bu, vacib
amildir. Artıq muxtar respublikada
bu məsələ diqqət mərkəzindədir.
Belə ki, Bakı şəhərindəki Nitq İn-

kişaf Mərkəzinin baş mütəxəssisi
tərəfindən 3 ay müddətində müvafiq
mütəxəssislər üçün təlimlər keçil-
mişdir. Həmçinin Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional
İnformasiya Mərkəzinin defektoloqu
cari ilin fevral və iyun aylarında
Nitq İnkişaf Mərkəzində kursda ol-
muşdur. Mərkəzin defektoloji böl-
məsinin mütəxəssisinin iş təcrübə-
sini daha da artırmaq məqsədilə
bundan sonra da təlimlərin davam
etdirilməsi nəzərdə tutulur. Pro -
qrama əsasən, sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların ünsiyyətqurma
bacarığının inkişafı və sosial rea-
bilitasiyası istiqamətində də bir sıra
işlər görülmüş, Naxçıvan Uşaq Bər-
pa Mərkəzində multisensorlu tera-
piya otağı quraşdırılmışdır. 
    Ötən tədris ilində sağlamlıq im-
kanları məhdud 55 uşaq orta məktəbi
bitirmiş, 9-cu sinfi bitirən sağlamlıq
imkanları məhdud 16 şagird buraxılış
imtahanlarından azad edilmişdir.
Hazırda ümumtəhsil müəssisələrində
təhsil alan sağlamlıq imkanları məh-
dud uşaqların sayı 763 nəfərdir. On-
ların 62-si bu tədris ilində ümum-
təhsil müəssisələrinin 1-ci siniflərinə
qəbul olunanlardır.
    Sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsilə cəlbi və cəmiyyətə
inteqrasiyası onların psixoloji cə-
hətdən hazırlıqlı olmasından da çox
asılıdır. Buna görə də məktəb psi-
xoloqlarının sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlarla iş üzrə təcrübələ-
rinin artırılması xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Dövlət proqramına uyğun
olaraq, məktəb psixoloqlarının sağ-
lamlıq imkanları məhdud hər bir
uşaq üçün fərdi proqramı hazırlanmış
və digər zəruri tövsiyələr verilmişdir.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu tə-
rəfindən məktəb psixoloqlarının bi-
liklərinin artırılması məqsədilə mux-
tar respublikanın bütün rayonlarının
ümumtəhsil müəssisələrində “Psi-
xologiyanın aktual məsələləri və

müasir kurikulumların tətbiqi” möv-
zusunda elmi-praktik konfranslar
keçirilmiş, “Xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan şagird haqqında məlumat” ki-
tabçası hazırlanaraq təhsil şöbələrinə
təqdim edilmişdir. Həmçinin sağ-
lamlıq imkanları məhdud şagirdlər
üçün həvəsləndirici tədbirlər görül-
müş, tədrisdə yüksək nəticələr gös-
tərən şagirdlərin valideynlərinə tə-
şəkkür məktubu göndərilmişdir.
    Ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı
siniflərində təhsil alan sağlamlıq im-

kanları məhdud uşaqların bacarıq,
imkan və maraqları nəzərə alınmaqla
peşə təhsilinə cəlb edilməsi məqsədilə
müvafiq komissiyalar yaradılmışdır.
Komissiyalar tərəfindən keçirilən
monitorinqlər zamanı maarifləndirici
söhbətlər aparılmış, rayon məşğulluq
mərkəzləri tərəfindən peşə seçiminə
köməklik məqsədilə şagirdlərə tədris
müddəti ərzində əmək bazarının tə-
ləbinə uyğun peşə və ixtisaslar barədə
məlumatlar verilmiş və sorğular ke-
çirilmişdir. 2014-2015-ci tədris ilində
sağlamlıq imkanları məhdud 2 uşaq
Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyində fəa-
liyyət göstərən “elektrik qaz qay-
naqçısı” və “elektrik montyoru” peşə
kurslarına cəlb edilmişdir.
    “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə
cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nda bu
kateqoriyadan olan uşaqların mək-
təbdənkənar müəssisələrə cəlb olun-
ması da konkret vəzifə kimi müəy-
yənləşdirilmişdir. Ötən dövr ərzində
bu istiqamətdə də işlər uğurla davam
etdirilmiş, bacarıq və maraqları nə-
zərə alınaraq sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların musiqi məktəb-
lərinə, məktəbdənkənar dərnəklərə,
idman qruplarına cəlb edilməsi is-
tiqamətində bir sıra işlər görülmüş-
dür. Belə ki, bu il müvafiq kateqo-
riyalı 11 uşaq musiqi məktəblərinə
cəlb edilmişdir. Hazırda muxtar res-
publikanın musiqi məktəblərində
sağlamlıq imkanları məhdud 58
uşaq təhsilini davam etdirir. Həm-
çinin ötən dövr ərzində müvafiq
kateqoriyalı 68 uşaq məktəbdənkə-
nar müəssisələrin dərnəklərinə, 4

nəfər Məhdud Fiziki İmkanlılar
üçün Naxçıvan Regional İnforma-
siya Mərkəzində brayl əlifbasının
tədrisi məqsədilə təşkil edilmiş kurs-
lara cəlb edilmişdir.
    Bu günədək sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların istedadlarının aş-
kara çıxarılması məqsədilə də ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilmiş, 80 uşağın
Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Nax-
çıvan Regional İnformasiya Mər-
kəzinin məşğələlərində iştirakı təmin
edilmişdir. Mərkəzdə müvafiq ka-
teqoriyalı uşaqlar arasında 6 dəfə
intellektual və kinekt oyunları, “Oxu,
qavra” adlı mütaliə yarışları keçi-
rilmişdir. Bu dövr ərzində məhdud
fiziki imkanlı uşaqlar arasında şahmat
yarışı, xalq uşaq oyunlarından ibarət
əyləncəli idman yarışları, futzal və
yüngül atletika üzrə muxtar respub-
lika birincilikləri keçirilmişdir. Mü-
vafiq dövr ərzində idman qruplarına
sağlamlıq imkanları məhdud 24 uşaq
cəlb edilmişdir. Görmə qabiliyyəti
məhdud şəxslər üçün “Könül işığı”
adlı brayl jurnalın təqdimatı olmuş,
mərkəzin audiokitabxana xidmətinin
10 nəfər aktiv dinləyicisinə hədiy-
yələr verilmişdir. Həmçinin uşaqlar
Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yara-
dıcılıq Mərkəzində “Naxçıvanım
mənim” mövzusunda keçirilən rəsm,
əl işləri, musiqi müsabiqələrində də
həvəslə iştirak etmişlər.
    Bu istiqamətdə görülən işlər çər-
çivəsində 1 İyun – Uşaqları Bey-
nəlxalq Müdafiə Günü münasibətilə
sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
ların iştirakı ilə asfalt üzərində rəsm
müsabiqəsi təşkil olunmuşdur. Eləcə
də Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında
uşaqlar üçün tamaşa nümayiş etdi-
rilmiş, Körpələr Evi və Ailələrə
Dəstək Mərkəzində müxtəlif təd-
birlər keçirilmiş, uşaqlara hədiyyələr
verilmişdir. Uşaqların asudə vaxtının
səmərəli təşkili onların psixoloji
və əqli inkişafına xidmət edir. Bu
məqsədlə ötən yay tətili dövründə
sağlamlıq imkanları məhdud 47
uşaq Ağbulaq İstirahət Mərkəzinə
göndərilmişdir. Hazırlanmış pro -
qrama əsasən, yeddigünlük istirahət
müddətində uşaqlar arasında müx-
təlif idman yarışları və “Karaoke”
müsabiqəsi keçirilmiş, qaliblər
mükafatlandırılmışlar.

Muxtar respublikada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 18 dekabr
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə
Dövlət Proqramı” da bu mənada mühüm əhəmiyyətə malikdir. Proqramda
inklüziv və məsafədən təhsil üçün əsaslı zəminin yaradılması, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilinin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi
və bu sahədə müvafiq pedaqoji kadr hazırlığının təkmilləşdirilməsi
məsələləri öz əksini tapmışdır. Dövlət proqramı ötən dövrdə uğurla icra
olunmuş, muxtar respublikada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
məktəbəqədər, ümumtəhsil və məktəbdənkənar müəssisələrinə cəlbi, habelə
onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində bir sıra işlər görülmüşdür.

Dövlət proqramında qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasının bundan
sonra da davam etdirilməsi muxtar respublikada sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların təhsilə cəlbinin sistemli xarakter almasına və distant
tədrisin genişləndirilməsinə şərait yaradacaqdır. Həmçinin bu tədbirlər
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasına və cə-
miyyətin fəal bir üzvü kimi formalaşmasına imkan verəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi

Nazirliyinin mətbuat xidməti

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyindən aldığımız mə-
lumata görə, nazirlik tərəfindən
cari ilin ötən 9 ayı ərzində dövlət
proqramının icrası ilə bağlı əmək
bazarında tələb və təklifin müəy-
yənləşdirilməsi, aktiv məşğulluq
tədbirlərinin keçirilməsi, əmək ba-
zarının tələbinə uyğun işaxtaran-
ların peşə hazırlığının təşkili, ha-
belə sosial cəhətdən həssas əhali
qrupların məşğulluğunun təmin
edilməsi istiqamətində bir sıra işlər
görülmüşdür. 
    Belə ki, əmək bazarının təhlili
aparılmış, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Vergilər Nazirliyindən
qeydiyyatdan keçmiş fiziki və hü-
quqi şəxslər haqqında hər ay təq-
dim edilən məlumata əsasən, mü-
təmadi olaraq müəssisələrdə olan

boş iş yerləri haqqında məlumatlar
toplanaraq işaxtaranlara təqdim
edilmişdir.
    Əmək bazarında müxtəlif peşə
istiqaməti üzrə kadrlara olan tələ-
batın müəyyənləşdirilməsi məqsə-
dilə nazirlik tərəfindən rübdə bir
dəfə olmaqla, ümumilikdə, 332 döv-
lət və özəl müəssisədə sorğuların
keçirilməsi təmin edilmişdir.
    Müvafiq dövr ərzində məşğulluq
xidməti orqanlarına müraciət edən
2142 işaxtaranın peşə və ixtisasına
uyğun vakant yerlərə göndərilməsi
təmin olunmuşdur.
    Cari ilin ilk 9 ayı ərzində Nax-
çıvan şəhəri və bütün rayon mər-
kəzlərində 3 dəfə əmək yarmarkaları
keçirilmiş, ümumilikdə, 747 nəfər
peşə və ixtisasına uyğun işlə təmin
edilmişdir. 
    Əlavə olaraq, təhsil sahəsi üzrə

təşkil olunan əmək yarmarkasında
93 nəfər, səhiyyə üzrə keçirilən
əmək yarmarkasında isə 11 nəfər
münasib işlə təmin olunmuşdur. 
    İşaxtaran vətəndaşların müvəq-
qəti məşğulluğunu təmin etmək
məqsədilə haqqıödənilən ictimai
işlərin təşkili də diqqət mərkəzində
saxlanılır. Belə ki, bu müddət ər-
zində 244 nəfər sosial əhəmiyyətli
haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb
edilmişdir.
    Qeyd edək ki, məşğulluq mər-
kəzləri tətil günlərində işləmək
arzusunda olan tələbələrin xüsusi
peşə hazırlığı tələb etməyən haq-
qıödənilən ictimai işlərə, mövsümi
və digər müvəqqəti xarakterli işlərə
göndərilməsini də təmin etmişdir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
21 tələbəsi öz ixtisaslarına uyğun
sahələrə, 5 tələbə isə digər mü-
vəqqəti xarakterli işlərə göndəril-
mişdir. Əmək bazarının tələbləri
nəzərə alınaraq Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələri üzrə “trak-
torçu-maşınçı”, “qaz təsərrüfatının
istismarı və təmiri üzrə nəzarətçi-
çilingər”, “elektrik montyoru”,
“kabel lehimləyicisi və elektrik
montyoru”, “qazanxana maşinisti”,

“kinooperator”, “televiziya rejis-
sorluğu”, “teleaparıcı” və xidmət
sahələri üzrə peşəkar kadrların
hazır lanması məqsədilə ofisiant,
aşpaz köməkçisi, dərzi, bərbər,
milli və xalq tətbiqi sənəti növləri
üzrə xalçaçı, misgər və ağac üzə-
rində oyma üzrə təşkil edilmiş
peşə kurslarını, ümumilikdə, 216
nəfər bitirmişdir.
    Muxtar respublikanın əmək ba-
zarına daxil olan əcnəbi işçi qüv-
vəsinin keyfiyyət tərkibi nəzərə alı-
naraq işçilərin ixtisasının artırılması
və müəssislərdə mövcud olan va-
kansiyaları yerli işçi qüvvəsi hesa-
bına təmin etmək məqsədilə maa-
rifləndirici bukletlər hazırlanmış və
işəgötürənlərə təqdim edilmişdir. 
    Təhsil Nazirliyi və Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin birgə təsdiq etdiyi qrafikə uy-
ğun olaraq, tədris müddəti ərzində
rayon (şəhər) məşğulluq mərkəzləri
tərəfindən muxtar respublikanın bü-
tün ümumtəhsil məktəblərində yu-
xarı sinif şagirdlərinin peşə seçim-
lərinə köməklik məqsədilə peşə -
yönümü məşğələlər təşkil edilmişdir.
Məşğələlərdə muxtar respublikanın
əmək bazarının tələbinə uyğun peşə
və ixtisaslar barədə məlumatlar ve-

rilmiş və sorğular keçirilmişdir.
    Dövlət və özəl müəssisələrdə
sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların
və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən-
lərin işlə təmin olunması üçün 163
kvota yerinin ayrılması təmin edil-
miş və qeyd olunan dövr ərzində
sosial müdafiəyə ehtiyacı olan 88
şəxsin kvota yerlərinə göndərilməsi
təmin edilmişdir.
    Evlərdə xalça toxunuşu ənənəsini
davam etdirmək üçün təşkil edilmiş
“Ənənəni qoruyaq, evdə xalça to-
xuyaq” adlı haqqıödənilən ictimai
işlərə sosial qayğıya ehtiyacı olan
27 şəxs cəlb olunmuşdur.  
    Əmək bazarının tələblərinə uy-
ğun təşkil olunan məşğulluq təd-
birlərinin – peşə kursları, haqqı -
ödənilən ictimai işlər, vakansiyalar,
habelə işəgötürənlərin işçi qüvvəsinə
olan tələbləri barədə məlumatların
işaxtaranlara çatdırılması məqsədilə
Dövlət Məşğulluq Xidmətinin
isaxtar.nmr.az internet saytı hazır-
lanmışdır. 
    Qarşıdakı dövrdə dövlət pro -
qramında əks olunan tapşırıqların
tam həcmdə yerinə yetirilməsi mux-
tar respublika sakinlərinin səmərəli
məşğulluğunu təmin edəcəkdir.

- Muxtar MƏMMƏDOV

    Muxtar respublikada əmək bazarının tənzimlənməsi və əhalinin
səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 18 dekabr 2013-cü il tarixli Sə-
rəncamı ilə “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq
edilmişdir. Dövlət proqramının icrası ilə əlaqədar işaxtaran vətən-
daşların qeydiyyatda olan vakant iş yerlərinə göndərilməsi, müvəqqəti
məşğulluğunu təmin etmək məqsədilə sosial əhəmiyyətli haqqıödənilən
ictimai işlərə cəlb olunması, özünüməşğulluğun təmini üçün şəraitin
yaradılması, habelə əmək bazarının tələbləri nəzərə alınaraq rəqa-
bətqabiliyyətli ixtisaslar üzrə peşə hazırlığı kurslarının təşkili
sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. 
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     “Dördüncü Bakı Beynəlxalq Hu-
manitar Forumu kimi mötəbər bir
tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi
bu ölkənin beynəlxalq aləmdə daha
çox tanınması üçün vacib idi. Bakı
Humanitar Forumunda dünya sə-
viyyəli nüfuzlu siyasətçilər, dövlət
xadimləri, alimlər, rəssamlar, bir
sıra ölkələrin vətəndaş cəmiyyətlə-
rinin aparıcı nümayəndələri iştirak
edirdilər. Yəni bu, dünyanın intel-
lektual elitasının toplaşdığı nüfuzlu
bir beynəlxalq tədbir idi. Bu forum
dünyanın müxtəlif bölgələrindən in-
sanları bir araya gətirdi. Forum çər-
çivəsində Naxçıvana səfər isə mənim
üçün ikiqat əhəmiyyətli oldu”.
    Bunu “Forum Daily” qəzetinə
müsahibəsində IV Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumunun iştirakçısı,
“İsrail səsi” radiosunun şərhçisi,
beynəlxalq münasibətlər, Cənubi
Qafqaz üzrə tanınmış ekspert, “Azər-
baycan-İsrail” Beynəlxalq Assosia-
siyasının (Azİz) həmsədri Arye Gut
deyib.
    A.Gut qeyd edib ki, bu il Azər-
baycan Respublikasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası muxtariyyət
qazanmasının 90 illiyi təntənəli təd-
birlərlə qeyd olunur. Bunun səbəbi
odur ki, XX əsrin əvvəllərində Nax-
çıvan muxtariyyət qazanmaqla Azər-

baycanın tərkibində qalmış və inkişaf
edə bilmişdir. “Mən burada öyrəndim
ki, bir sıra qədim tarixi mənbələrdə
Naxçıvan adı həm də “Nuh yurdu”,
“Nuhun çıxdığı məkan” kimi ad-
landırılır”, – deyən Arye Gut onu
da əlavə edib ki, Naxçıvan şəhəri
orta əsrlərdə Atabəylər dövlətinin
paytaxtı olub. 1924-cü ildən isə
Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının paytaxtıdır.
    Naxçıvan çoxəsrlik dövlətçilik
ənənələrinə sahibdir və Azərbaycan
xalqının zəngin mədəni irsi burada
daha diqqətlə qorunub saxlanılır.
Burada elm, mədəniyyət yüksək sə-
viyyədə inkişaf edib. Dahilər yurdu
deyilən bu diyar bir sıra tarixi şəx-
siyyətlərin doğulduğu məkan olub.
Həmin şəxsiyyətlər Azərbaycanın
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni
həyatına əvəzsiz töhfələr vermişlər.
Heç şübhəsiz, Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev
Naxçıvanın Azərbaycana bəxş etdiyi
tarixi şəxsiyyətlərin fövqündə da-
yanan böyük dövlət xadimidir.
    A.Guta görə, Heydər Əliyev
Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu
bütün dövrlərdə Naxçıvana daim

böyük diqqət və qayğı göstərib,
onun problemlərinin həllinə xüsusi
diqqət yetirib: “Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin uğurlu daxili
və xarici siyasəti nəticəsində Azər-
baycan çox böyük geosiyasi və geo -
iqtisadi uğurlar əldə edib. Prezident
İlham Əliyev Azərbaycan xalqının
ümummilli liderinin yolunu uğurla
davam etdirərək Azərbaycanın ay-
rılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının inkişafına
xüsusi diqqət yetirib. 23 ildir, blo-
kadada yaşayan muxtar respublika
cənab İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı sayəsində  bu gün dinamik
sürətdə inkişaf edir. Bunu faktlar
da sübut edir. 2003-2013-cü illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası çox
böyük inkişaf yolu keçib. Bu dövrdə
muxtar respublikada Ümumi Daxili
Məhsul 8,3 dəfə, sənaye məhsulunun
həcmi 49 dəfə, əsas kapitala yönəl-
dilən investisiyalar 16,4 dəfə, kənd
təsərrüfatının ümumi məhsulu 4,7
dəfə, ixracın həcmi 96,6 dəfə, icmal
büdcənin həcmi 12,7 dəfə, əhalinin
gəlirləri 10,2 dəfə, hər bir nəfərə
düşən gəlirlər 8,8 dəfə, orta aylıq
əməkhaqqı isə 9,8 dəfə artıb. Bir

sıra iş yerləri açılıb, təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət, infrastruktur və digər
sahələrdə çox böyük irəliləyişlər
nəzərə çarpıb. Məhz buna görə də
bu gün Naxçıvan dövlət və hökumət
başçılarının, iri beynəlxalq konfrans
və forumların keçirildiyi məkana
çevrilib. 2018-ci ildə isə İslam mə-
dəniyyətinin paytaxtı olacaq Nax-
çıvan çox əhəmiyyətli bir missiyanı
yerinə yetirəcək”.
    İsrailli ekspertin sözlərinə görə,
hazırda qədim Naxçıvan, həqiqi mə-
nada, intibah dövrünü yaşayır: “Müs-
bət dəyişikliklər hər sahədə özünü
göstərir. Kiçik və orta biznes inkişaf
edir. Həmçinin dövlət sektoru ilə
yanaşı, özəl iqtisadi sektor da güc-
lənir, münbit rəqabət mühiti yaradılıb.
Yüksək texnologiyaların tətbiqinə
üstünlük verilir, sistemli və çox fay-
dalı, elmi əsaslara söykənən islahatlar
davam etdirilir. Biznestənzimləyən
inzibati tədbirlər həyata keçirilir, li-
berallaşmaya üstünlük verilir, la-
zımsız məhdudiyyətlər aradan qal-
dırılır, daxili və xarici investisiyalar
cəlb olunur. Bu proseslər Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin də diq-
qətindədir”.

    Arye Gut onu da bildirib ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının çox
güclü turizm potensialı vardır. İn-
frastruktur çox yüksək səviyyədə
qurulub. Gözəl, rahat otellər tikilib,
yollar salınıb. Tarixi məkanlar isə
hər bir qonağın diqqətini cəlb edir.
Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, Nuh Pey-
ğəmbərin, Yusif Küseyir oğlu, Mö-
minə xatın, Gülüstan, Xanəgah tür-
bələri, Naxçıvan Cümə məscidi,
Qeysəriyyə, qədim hamam, Gəmi-
qaya və sair bunların sırasında yer
alır. Yəni Naxçıvan öz tarixi abidələri
ilə zəngin qədim Azərbaycan tor-
pağıdır. Naxçıvanın gözəl təbiəti ilə
yanaşı, gözəl memarlıq üslubu da
hər kəsi valeh edir. Burada 250-dən
çox mənbədə mineral su vardır.
Sirab, Badamlı, Darıdağ, Nəhəcir,
Cəhri, Qəmur, Qahab və digərləri
çox tanınıb. 
    “Naxçıvanda əla, müalicəvi isti-
rahət mərkəzləri fəaliyyət göstərir.
Bunlar arasında Duzdağ Fiziotera-
piya Mərkəzi xüsusilə diqqətimi
çəkdi. Burada astmanın ən ağır for-
maları belə, müalicə oluna bilir. Hər
il dünyanın müxtəlif ölkələrindən
yüzlərlə insan bura gəlir və şəfa ta-
pır”, – deyən Gut Naxçıvanda tu-
rizmin daha da inkişaf edəcəyinə
əminliyini bildirib.

    “Naxçıvan şəhəri bu gün Avro-
panın gözəl şəhərlərindən daha ca-
zibədardır. Şəhər planlı şəkildə ye-
nidən qurulub, yeni və müasirtipli
yollar, möhtəşəm parklar salınıb.
Hər tərəf abadlaşıb, yaşıllaşdırma
işləri isə yüksək səviyyədə aparılıb.
Muxtar respublikada, demək olar
ki, gördüyüm bütün tarixi abidələr
isə müasir texnologiyanın son nai-
liyyətlərindən istifadə olunmaqla
yüksək səviyyədə bərpa edilib, əv-
vəlki görkəminə qayıdıb”.
    Bu sözləri IV Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumunun bir qrup iş-
tirakçısı sırasında Naxçıvanda olan

Rusiya Federasiyasının Kazan Fe-
deral Universitetinin professoru Al-
bert Burxanov AzərTAc-a müsahi-
bəsində deyib.
     A.Burxanov onu da qeyd edib ki,
Naxçıvanda tarixi-mədəni abidələrin
bərpasına, milli-mənəvi dəyərlərin
qorunmasına göstərilən diqqət, verilən
əhəmiyyət heyranedicidir.
    “Bir çoxları kimi məni də 23 il
blokadada yaşayan Naxçıvanın bu
şəkildə sürətlə inkişaf etməsi təəc-
cübləndirir. Bu, Azərbaycan Res-

publikasının qazandığı çox böyük
uğurlardan biridir. Əsl möcüzədir”, –
deyən professor əlavə etdi ki, muxtar
respublikada aparılan genişmiqyaslı
quruculuq işləri, müasir dövrün tə-
ləbləri ilə səsləşən islahatlar daha
böyük nailiyyətlər qazanılmasına
səbəb olacaqdır.
    Naxçıvanın elmin inkişafında da
uğurlar qazandığını bildirən A.Bur-
xanov onu da qeyd etdi ki, bu ba-
xımdan Naxçıvan Dövlət Universiteti
ilə tanışlıq onda çox böyük təəssürat

yaratdı. Universitetin 11 fakültəsində
47 ixtisas üzrə 5 min nəfərədək tə-
ləbənin təhsil alması, Rusiya, ABŞ,
İngiltərə, Çin, Fransa, Almaniya, İs-
paniya, Türkiyə və digər ölkələrin
universitetləri ilə geniş əlaqələrə
malik olması təhsil ocağının regional
elm mərkəzinə çevrildiyindən xəbər
verir.
    Professor deyib: “Naxçıvanın tu-
rizm potensialı çox yüksəkdir. Bu-
rada yaradılan şərait, eyni zamanda
Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi kimi

şəfalı məkanların olması turizmə
geniş imkanlar açır. Fizioterapiya
Mərkəzində olarkən öyrəndim ki,
burada duz layları arasında oksigen
20 faiz təşkil edir. Həmçinin duzun
tərkibindəki zəngin minerallar və
kimyəvi elementlər orqanizmə şə-
faverici təsir göstərir. Mərkəzdə,
əsasən, allergik xəstəliklərdən, xü-
susilə də bronxial-astmadan əziyyət
çəkənlər müalicə olunurlar. Təkcə
bu amil muxtar respublikada səhiyyə
turizminin inkişaf etdirilməsi üçün
kifayət edir”.
                   Rauf ƏliyeV, AzərTAc

Naxçıvan, 20 oktyabr

    Muxtar respublikada sahibkar-
lığın, xüsusilə kiçik və orta sahib-
karlığın inkişafına köməklik etmək,
onlara maliyyə dəstəyi göstərmək
və əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsinə şərait yaratmaq məqsə-
dilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Sahibkarlığa Kömək Fondu fəaliyyət
göstərir. Fondun vəsaitləri sosial-
iqtisadi inkişafın prioritet istiqa-
mətləri üzrə investisiya layihələrinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.
Yerli sahibkarlarla iş başında gö-
rüşmək üçün bu dəfə yolumuzu
Culfa rayonundan saldıq.
    Culfa Rayon İcra Hakimiyyə-
tindən öyrənirik ki, Sahibkarlığa
Kömək Fondu tərəfindən indiyədək
rayonda 27 sahibkara 1 milyon 269
min manat kredit verilib. Bu vəsait
1 arıçılıq, 1 dekorativ istixana kom-
pleksi, 9 bağçılıq təsərrüfatı, 1 tə-
rəvəzyetişdirmə, 2 heyvandarlıq, 5
quşçuluq, 1 kompot istehsalı, 1 qa-
rışıq yem istehsalı, 1 bərk pendir
istehsalı, 1 meyvə-tərəvəzlərin qə-
bulu və qurudulması, 1 kimyəvi tə-
mizləmə, 1 qənnadı məhsulları is-
tehsalı, 1 göbələk yetişdirmə və 1
lavaş istehsalı müəssisələrinin ya-
radılmasına yönəldilib. 
    Müxtəlif istiqamətlər üzrə istehsal
fəaliyyəti ilə məşğul olan bu müəs-
sisələrdən əvvəlcə “Təbiət” Göbələk
İstehsalı Müəssisəsində oluruq.
Müəssisənin rəhbəri Cəfər Əhmədov
bildirir ki, bu istehsal müəssisəsi

2011-ci ildə qurulub. Dövlət dəstəyi
hesabına qurulan müəssisəyə Sa-
hibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən
90 min manat kredit verilib. Müasir
tələblərə uyğun olaraq qurulan
müəssisədə göbələyin yetişdirilməsi,
toplanması və qablaşdırılması üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb. Müsahi-
bimiz deyir ki, müəssisədə 4 üstü-
qapalı göbələkyetişdirmə bölməsi
var. Yetişdiriləcək göbələklər üçün
xammal (torf) xaricdən gətirilir və
burada əkinə hazırlıq prosesindən
sonra polietilen torbalarda mərtəbəli
rəflərə qoyulur. Burada havanın
temperaturuna və nəmliyə müəssi-
sənin texnoloqu tərəfindən daim
nəzarət edilir. Məhsulun hasil olun-
ması 33 gün çəkir. Göbələyin əkini
elə tənzimlənir ki, məhsulun yığım
prosesi davamlı olsun. Cəfər Əh-
mədov qeyd edir ki, müəssisənin
gündəlik istehsal gücü 200 kilo-
qrama yaxındır. Bu göbələklərin
üstünlüyü ondadır ki, onların is-
tehsalı zamanı heç bir kimyəvi pre-
paratdan istifadə olunmur. Buna
görə də bu göbələklərdən zəhər-
lənmə ehtimalı yoxdur. 400 qramlıq
xüsusi qablarda istehsal olunan bu
məhsullar, əsasən, daxili bazarda
satılır.
    Culfa rayonunda fəaliyyət gös-
tərən sahibkarlıq subyektlərinin ək-
səriyyəti kənd yaşayış məntəqələ-
rində yerləşir. Belə müəssisələrdən
biri də rayonun Kırna kəndində

yerləşən “Kırna” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətidir. Quş əti is-
tehsalı ilə məşğul olan bu müəssisə
2012-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
Müəssisənin sahibi İmaməddin Qu-
liyevdən aldığımız məlumata görə,
müəssisədə Türkiyə istehsalı olan
avadanlıqlar quraşdırılıb. “Kırna
Broyler” adı ilə satışa çıxarılan quş
əti məhsulları dadına görə seçilir
və 1,8-2,5 kiloqram çəkilərdə olur.
Bu quşçuluq təsərrüfatında quşların
yemlənməsi yerli yem hesabına
ödənilir. Müəssisədə illik 250 min
başa yaxın quş yetişdirilir. Quşların
kəsilməsi prosesi İslam dini qay-
dalarına uyğun olaraq əllə aparılır.
Buna görə də 10 nəfər işçi heyəti
olan müəssisəyə müxtəlif dövrlərdə
mövsümi olaraq əlavə işçilər də
cəlb edilir. Müəssisə rəhbəri qeyd
edir ki, istehsal edilən quş əti əvvəlcə
burada yeni yaradılmış soyuducu
anbara yığılır və qaydalara uyğun
olaraq 36 dərəcəyədək dondurulur.
Bir gündən sonra isə məhsul satış
üçün mağazalara göndərilir.
    Polietilen torba istehsalı üzrə ix-
tisaslaşan digər sahibkarlıq subyekti
isə Bənəniyar kəndində yerləşir. Bu
müəssisə 1995-ci ildə qurulub. 500
kvadratmetrlik sahədə qurulan müəs-
sisədə xarici ölkələrdən alınıb gə-
tirilmiş avadanlıqlar vasitəsilə ərzaq
və qeyri-ərzaq məhsullarının da-
şınması üçün polietilen torbalar is-
tehsal edilir. Sahibkar Bəhruz Nu-

rinin verdiyi məlumata görə, müəs-
sisədə gün ərzində 500 kiloqramadək
3,5,10 və 25 kiloqram yükgötürmə
qabiliyyətinə malik 4 çeşiddə po-
lietilen torba istehsal olunur. 3-5
kiloqramlıq bu torbalar, əsasən, da-
xili bazarda satılır. Sahibkar bizimlə
söhbətində bildirdi ki, istehsalda
həm xaricdən gətirilən xammaldan,
həm də istifadə olunmuş köhnə po-
lietilen torbalardan istifadə edilir.
Müvafiq avadanlıqlar vasitəsilə po-
lietilen 300 dərəcəyədək qızdırılır
ki, bu da istehsal olunan məhsulun
keyfiyyətində mühüm rol oynayır.
    Həmin kənddə fəaliyyət göstə -
rən digər sahibkar – Məhəmməd
Hüseyn ov isə qarışıq yem istehsalı
ilə məşğuldur. 2013-cü ildə Sahib-
karlığa Kömək Fondundan 12 min
500 manat kredit alan Məhəmməd
Hüseynovun istehsal müəssisəsi,
hələlik, 55 kvadratmetrlik sahəni
əhatə edir. Gələcəkdə istehsal sa-
həsini böyüdəcək sahibkar qeyd
edir ki, burada ev heyvanlarının qi-
dalanmasında istifadə olunan yem
məhsulları istehsal olunur. Yem is-
tehsal edən avadanlığın gücü saatda
400 kiloqramdan çoxdur. Əsas müş-
tərilər Bənəniyarın və qonşu kənd -
lərin heyvandarlıqla məşğul olan
sakinləridir. Məhəmməd Hüseyn -
ovun dediklərindən: “Kənddə tə-
sərrüfatımıza aid 20 hektar torpaq
sahəmiz var ki, burada da, əsasən,
taxıl əkirik. Çalışırıq ki, istehsal
etdiyimiz qarışıq yem məhsulları

üçün xammalı özümüz əkib-becərək.
Kənd zəhmətkeşlərinin bu müəssi-
sənin imkanlarından istifadə etməsi
onlar üçün nəqliyyat xərclərinin
minimuma endirilməsi baxımından
faydalıdır”.  
    “Nazlı” Meyvə-Tərəvəzqurutma
Müəssisəsi rayonun Əbrəqunus kən-
dində yerləşir. Sahibkar İntiqam
Hüseynovla da elə müəssisədə gö-
rüşüb söhbət etdik. Sahibkar bildirdi
ki, muxtar respublikamız öz dadlı
meyvələri, keyfiyyətli tərəvəz məh-
sulları ilə tanınır. Bu meyvə-tərə-
vəzlərin qurudularaq digər fəsillərdə
istifadəsi məni hər zaman düşün-
dürürdü. Buna görə də muxtar res-
publikamızda sahibkarlığın inkişa-
fına göstərilən dövlət qayğısından
yararlanaraq 2013-cü ildə Sahib-
karlığa Kömək Fondundan 34 min
manat kredit alaraq düşündükləri-
mizi həyata keçirməyə başladıq.
Türkiyə Respublikasından müasir
avadanlıqlar alıb gətirdik. Yaxın
gələcəkdə bu sahəni daha da ge-
nişləndirəcəyik. Müəssisədə, əsasən,
yerli meyvələr qurudulur və paket-
lənir. Muxtar respublikamızın müx-
təlif bölgələrindən yığılan bu məh-
sullar əvvəlcə burada təmizlənib
yuyulur, sərilir, müəyyən vaxtdan
sonra qurutma avadanlıqlarına qo-
yulur və burada məhsulun quru-
dulması üçün gözlənilir. Qurudulan
meyvələr 200, 400, 800 qramlıq
qablarda və 10 kiloqramlıq taralarda
paketlənir.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə başlanmış genişmiqyaslı sosial-iqtisadi
islahatlar nəticəsində iqtisadi və siyasi sabitlik təmin edilib, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin nüfuzu

əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib və iqtisadiyyatın dinamik inkişafının əsası qoyulub. Həyata keçirilən
islahatların başlıca məqsədi isə güclü iqtisadiyyata malik müstəqil dövlətin qurulması və inkişaf etdirilməsi
olub. İqtisadi sahədə həyata keçirilən tədbirlər bazar iqtisadiyyatı mexanizmləri əsasında sahibkarlıq fəa-
liyyətinin genişləndirilməsinə, yerli və xarici investisiyaları, müasir texnologiyaları cəlb etmək və qabaqcıl
idarəetmə təcrübəsindən faydalanmaqla rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin, həmçinin
yeni iş yerlərinin yaradılmasına və nəticə etibarilə, ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasına yönəldilib. Bu
sahədə görülən işlərin nəticəsidir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da özəl sektorun inkişaf etdirilməsinə
böyük diqqət göstərilib, yeni müəssisələrin qurulmasına, iş yerlərinin açılmasına nail olunub. 

BBəli, Culfa rayonunda fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələrinin
bir neçəsi ilə tanışlıq bizə onu deməyə imkan verir ki, bu diyarın

hər bölgəsində sahibkarlıq ruhunu özündə yaşadan zəhmətkeş insanlar
var. Doğrudur, bu yazıda adıçəkilən müəssisələrin məhsulları, hələlik,
muxtar respublikanın daxili bazarında satılır. Gələcəkdə bu məhsulların
ölkəmizin digər regionlarına, eləcə də xarici bazarlara çıxarılması da
diqqət mərkəzindədir. Bunun üçün isə, ilk növbədə, biz özümüz yerli
məhsullardan istifadəyə önəm verməliyik. Muxtar respublikada istehsal
olunan istənilən istehlak məhsulları keyfiyyətinə görə idxal məhsullardan
xeyli fərqlənir. İnsan sağlamlığı üçün də faydalı olan bu məhsullardan
istifadə həm də sahibkarlığın inkişafına bir töhfəmiz olar. Yaddan çı-
xarmayaq ki, o ölkə güclü sayılır ki, orada güclü sahibkarlar yetişir.
Güclü sahibkar güclü iqtisadiyyat deməkdir. İqtisadiyyatı güclü olan
dövlət isə hər şeyə qadirdir. - Səbuhi HƏSƏNOV



4

İtmişdir
“Dirçəliş Sosial və İqtisadi İnkişaf Mərkəzi” İctimai Birliyinin (VÖEN-

0200219981) qeydiyyat sənədləri, möhür və künc ştampı itdiyindən etibarsız
sayılır.

    Oktyabrın 17-dən Cəlil Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Döv-
lət Musiqili Dram Teatrı muxtar
respublikanın rayon mərkəzlərinə
qastrol səfərinə çıxmışdır.

     Həmin gün teatr Şahbuz şəhərində
böyük rus yazıçısı və dramaturqu
Anton Pavloviç Çexovun (1860-
1904) “Ayı” və “Təklif” vodevilləri
əsasında səhnələşdirilmiş “Russayağı
evlənmə” tamaşasını rayon ictima-
iyyətinə təqdim etmişdir. Məlumat
üçün bildirək ki, teatr adıçəkilən ta-
maşanı dünən babəkli teatrsevərlərə
göstərmişdir. Bu gün Ordubad rayo-
nunda təqdim ediləcək “Russayağı
evlənmə” tamaşası oktyabrın 23-də
Culfa, 27-də isə Şərur və Kəngərli
rayonlarında göstəriləcəkdir. 
    Bu tamaşa XIX əsr Rusiya hə-
yatının reallıqlarını yazıçıya məxsus
kinayə və istehzalarla göstərən şən
səhnə əsəri təsiri bağışlayır. Əsəri
səhnələşdirən və ona quruluş verən
rejissor hər iki vodevilin süjetlərini
birləşdirməklə tamaşanın finalında
maraqlı rejissor təfsirinə nail ol-
muşdur. Quruluşçu rəssam, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar rəssamı Əbülfəz Axund -
ovun səhnə tərtibatı XIX əsr Rusiya
həyatının reallıqlarını özündə əks
etdirir. 
    “Ayı” vodevilində hadisələr Ye-
lena İvanovna Ponovanın (aktrisa
Zəminə Baxşəliyeva) qonaq otağında
baş verir. Buraya borcunu almağa
gələn Qriqori Stepanoviç Smirnov
(Azərbaycan Respublikasının əmək-
dar artisti Əbülfəz İmanov) komik
bir vəziyyətə düşür. Dul qalmış mül-
kədar arvadı Ponova mülkədar Smir-
nova borcunu qaytarmır. Əsərdə
Smirnov Ponovaya eşq elan edir.
Əsərdəki XIX əsr Rusiya həyatının
tipik nökər surəti olan Luka obrazını
Azərbaycan Respublikasının əmək-
dar artisti Behruz Haxverdiyev özü-

nəməxsus cizgilərlə yaratmaqla ta-
maşaya xoş ovqat qatmışdır.
    “Təklif” vodevilində hadisələr
Stepan Stepanoviç Çubukovun (Azər-
baycan Respublikasının əməkdar ar-

tisti Xəlil Hüseynov) malikanəsində
baş verir. Mülkədar İvan Vasilyeviç
Lomov (aktyor Elnur Rzayev) vəs-
vəsəli və hər şeydən şübhələnən
bir şəxsdir. Bu vodevildə isə Lomov
mülkədar Çubukovun cavan qızı
Natalya Stepanovnaya aşiq olur.
Maraqlı, komik və şən zarafatı
xatırladan bu məhəbbət sərgüzəşti
qəribə bir finalla bitir. Natalya Ste-
panovna personajının ifaçısı gənc
aktrisa Nurbəniz Niftəliyevanın ta-
maşa boyu səhnədə dinamik və
emosional hərəkətləri tamaşaçını
əyləndirir. 
     Tamaşa kilsədə maraqlı sonluqla
bitir. Rejissorun canlandırdığı Keşiş
obrazı (Tofiq Seyidov) bu eşq sər-
güzəştlərinə tamaşada cərəyan edən
hadisələrin əksinə olaraq son qoyur.
Belə ki, Qriqori Smirnov Natalya
Stepanovna ilə, İvan Lomov isə Ye-
lena İvanovna ilə evlənir. Tamaşanın
belə sonluqla bitməsi böyük Üzeyir
Hacıbəylinin “O olmasın, bu olsun”
əsərinin finalını yada salır.
    Ümumiyyətlə, “Russayağı ev-
lənmə” tamaşası böyük dramaturqun
əsərlərindəki rus həyatının özünə-
məxsus xarakterini açmaq və kiçik
əhvalatlarla böyük həqiqətləri ortaya
qoymaq ideyasını uğurla tamaşaçıya
təqdim edə bilmişdir. Tamaşada rus
xalq musiqisindən istifadə edilməsi
də hadisələrin şən və maraqlı can-
landırılmasına səbəb olmuşdur. 
    Qeyd edək ki, Naxçıvan teatrı
A.P.Çexov dramaturgiyasına so-
nuncu dəfə 1985-ci ildə müraciət
etmişdir. Həmin ildə müəllifin vode -
vil və hekayələri əsasında “Üç za-
rafat” tamaşası hazırlanmışdır.
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TURAL SƏFƏROV

     1. Sosial idarəetmə və hüquq
     2. Xarici tələbələrlə iş üzrə dekanlıq

     1. Mühasibat uçotu və audit
     2. Azərbaycan dilçiliyi

     1. Memarlıq – baş müəllim – 1 yer 
     2. Teatr və mədəniyyətşünaslıq – do-
sent – 1 yer; müəllim – 1 yer; müəllim –
1 yer (0,5şt)  
     3. Fortepiano – dosent – 1 yer
     4. Təməl-tibb fənləri – müəllim –1 yer
     5. Xalq çalğı alətləri – baş müəllim
– 1 yer; müəllim –1 yer (0,5 şt)
     6. Meliorasiya və STTM – müəllim –
1 yer 
     7. Fəlsəfə və politologiya – müəllim
– 1 yer 
     8. Əczaçılıq və stomatologiya – müəl-
lim – 2 yer; müəllim – 1 yer (0,5 şt) 
     9. Baytarlıq – müəllim – 1 yer; müəl-
lim – 2 yer (0,5şt); dosent – 1 yer (0,5şt) 
     10. Musiqi təlimi – müəllim – 1 yer;
baş müəllim – 1 yer
     11. Fiziki tərbiyə və idman oyunları
– müəllim – 2 yer 
     12. Hüquq fənləri – müəllim – 1 yer;
müəllim – 1 yer (0,5şt); baş müəllim – 2
yer 
     13. Zoologiya – müəllim – 1 yer 
     14. Arxiv işi və muzeyşünaslıq –
müəllim – 1 yer (0,5 şt) 
     15. Rabitə və informasiya texnologi-
yaları – müəllim – 1 yer; dosent – 1 yer

(0,5 şt); baş müəllim – 2 yer
     16. Coğrafiya – müəllim – 1 yer;
müəllim – 1 yer (0,5şt)
     17. Kimya – müəllim – 1 yer
     18. İnformatika – müəllim – 2 yer
     19. Ümumi tarix – müəllim – 1 yer 
     20. Azərbaycan dilçiliyi – müəllim –
1 yer (0,5şt) 
     21. Rus dili və ədəbiyyatı – müəllim
– 1 yer
     22. İngilis dili – müəllim – 2 yer
     23. Orkestr alətləri və dirijorluq –
müəllim – 1 yer
     24. Bədən tərbiyəsi və idman – dosent
– 1 yer; dosent – 1 yer (0,5 şt)
     25. İqtisadiyyat – baş müəllim – 1
yer 
     26. Fizika və energetika – dosent – 1
yer
     27. Azərbaycan tarixi – dosent – 1
yer
     28. Pedaqogika və psixologiya – baş
müəllim – 1 yer 
     29. Bələdiyyə və turizm – baş müəllim
– 1 yer
     30. Dünya iqtisadiyyatı – baş müəllim
– 1 yer 
     31. Botanika – baş müəllim – 1 yer 
     32. Azərbaycan ədəbiyyatı – dosent
– 1 yer 
     33. Kitabxanaçılıq – baş müəllim –
1  yer 
     34.Tibbi kliniki fənlər – dosent – 1
yer 
     Müsabiqə üçün sənədlər bu elan
qəzetdə dərc olunduğu gündən bir ay
müddətində müvafiq qaydada təqdim
edilə bilər.

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 18 dekabr 2013-cü il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin təşkilatçılığı ilə Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional
İnformasiya Mərkəzində nitq qüsuru
olan uşaqların valideynləri ilə maa-
rifləndirici görüş  keçirilib. 

 Tədbirdə Naxçıvan Əlillərin
Bərpa Mərkəzinin həkim-nevro-
patoloqu Rəfayil Orucov, Məhdud
Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzinin
müəllim-defektoloqu Çinarə Ab-
basova nitq qüsuru olan uşaqların
ailə üzvləri ilə psixoloji-mənəvi
söhbət aparıb. Qeyd olunub ki,
nitq qüsuru irsi olmaqla yanaşı,

hamiləlik zamanı baş verən prob-
lemlər səbəbindən, doğuş zamanı
alınan travmadan və uşaqlıq döv-
ründə baş vermiş hansısa hadisədən
sinir sisteminin pozulması, səs çı-
xaran orqanların zədələnməsi nə-
ticəsində meydana çıxır. Nitq qü-
surlarının yaranması uşağın həm
əqli, həm də psixi inkişafında
müəyyən çətinliklər törədir. Məhz
buna görə də ailə, uşaq müəssisələri
qarşısında duran ən mühüm vəzi-
fələrdən biri uşaqlarda düzgün və
səlis nitq mədəniyyətinin inkişaf
etdirilməsidir. Uşaq nitqə yiyələn-
məklə ətraf aləmi dərk edir, öz tə-
fəkkürünü inkişaf etdirir.  
    Vurğulanıb ki, Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional
İnformasiya Mərkəzində defektoloji
bölmənin təlim otağı, Naxçıvan
Uşaq Bərpa Mərkəzində isə multi-
sensorlu terapiya otağı yaradılıb.
Bütün bunlar müxtəlif psixonev-

roloji problemləri, o cümlədən nitq
qüsuru olan uşaqların reabilitasi-
yasına nail olmaqla onların sosial
adaptasiyasının təmini üçün nəzərdə
tutulub. Yaradılan şəraitdən istifadə
etməklə uşaqların nitqinin düzəl-
məsinə, həmçinin qavrama qabi-
liyyətlərinin güclənməsinə şərait
yaratmış olarıq. 
    Sonda valideynləri maraqlandıran
suallar cavablandırılıb.
    Qeyd edək ki, tədbirin təşkil
edilməsində əsas məqsəd  valideyn-
lərə bu kateqoriyadan olan uşaqlarla
evdə davranışa, onların təlim-tər-
biyəsinin təşkilinə və ünsiyyətqurma
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə
dair məsləhət xidməti göstərməklə
nitq qüsuru olan uşaqların həyat və
təhsil mühitinə inteqrasiyalarına
nail olmaqdır.  
       Naxçıvan Muxtar Respublikası

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

    Topaz Premyer-Liqasının VIII
turu çərçivəsində “Araz-Naxçıvan”
futbol komandası doğma azarkeşlər
qarşısında “AZAL” futbol koman-
dasını qəbul etdi. Bu oyun muxtar
respublika təmsilçisi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Son günlər
zədəli futbolçuları olan Naxçıvan
klubu Bakı təmsilçisi ilə oyuna
əsas heyətlə çıxmışdı. Odur ki, sta-
diona toplaşan azarkeşlər qırmızı-
ağların mükəmməl oyununun şa-
hidi oldular.

Fərqli heyət
    “Araz-Naxçıvan” futbol koman-
dasının baş məşqçisi Əsgər Abdul-
layev bu dəfə meydana tam fərqli
heyət çıxarmışdı. Qapını Kamal Bay-
ramova həvalə edən baş məşqçi mü-
dafiə xəttinin mərkəzində Ruslan Za-
manovla Saşa Yunisoğluna bel bağ-
lamışdı. Cinahlarda isə Emin Cəfər-
quliyev və Tural Hümbətov oyun ər-
zində hücuma daim dəstək verməklə
yanaşı, həm də müdafiə xəttində ak-
tivlikləri ilə seçilirdilər. Uzun müd-
dətdən sonra zədəsini tam sağaldan
Tərlan Xəlilov bu görüşdə dirijorluq
funksiyasını öz üzərinə götürmüşdü.
Eşqin Quliyevlə Aqil Nəbiyev bu
mövqedə paylayıcı yarımmüdafiəçi
vəzifəsini yerinə yetirirdilər. Hücumun
cinahlarında Ramal Hüseynov və El-
min Çobanov, sivri ucda isə  Bəxtiyar
Soltanov yer almışdı.
    Rəqibə gəlincə, “AZAL” futbol

komandası Naxçıvana tam heyətlə
gəlmişdi. Hədəfi muxtar respublikanı
3 xalla tərk etmək idi. Bunun üçün
baş məşqçi Tərlan Əhmədov mey-
dana buraxdığı heyətdə üstünlüyü
legioner futbolçulara vermişdi ki,
bu da onların atletik futbol oynama-
larına işarə idi. Lakin sürətli hücum
və müdafiədə sayıqlıq alınmayınca
baş məşqçi tez-tez futbolçuların möv-
qelərini dəyişməyə məcbur olurdu.

Üstün oyun, bir xal
    Oyun “Araz-Naxçıvan” koman-

dası üçün yaxşı başladı. Doğma mey-
danda tez bir zamanda hesabı açmağa
çalışan qırmızı-ağlar ilk 3 dəqiqə
ərzində rəqib qapısı önündə iki təh-
lükəli vəziyyət yaratdılar. Əvvəlcə
Elmin Çobanovun, ardınca Ramal
Hüseynovun zərbələri bir qədər qey-
ri-dəqiq alındı. Az sonra isə bütün
diqqətlər Bəxtiyar Soltanova yönəldi.
Onun sağ cinahdan sürətli hücumu-
nun qarşısını isə qapıçı Ruslan Mə-
cidov aldı. Təbii ki, hesabı açmaq
cəhdləri tez-tez müdafiədə boşluqların
da yaranmasına səbəb olurdu. Belə
məqamların birində rəqib futbolçu
cərimə meydançasında kobudluqla
üzləşdi. Referi Fariz Yusifov isə tə-
rəddüdsüz olaraq 11 metrlik penalti
nöqtəsini göstərdi. Topa yaxınlaşan
Rəşad Abdullayev qonaqları hesabda
önə keçirdi – 0:1. Bu qol baş məşqçi
Əsgər Abdullayevi taktiki gedişdə
dəyişiklik etməyə məcbur etdi: David

oyuna daxil edildi. Hücum xəttində
komandamız bir neçə təhlükəli və-
ziyyətdən yararlana bilmədi. 
    Nəhayət, 44-cü dəqiqədə muxtar
respublika təmsilçisi istəyini ger-
çəkləşdirdi. Künc zərbəsində edilən
asmaya əvvəlcə Elmin başla toxundu
və müdafiə xəttinin çaşqınlığından
istifadə edən David “status-kvo”nu
bərpa etdi – 1:1.
    İkinci hissə meydan sahibləri
üçün heç də yaxşı başlamadı. Rə-
qibin ilk hücumundaca Kamal Bay-
ramov topu qapıdan çıxarmağa məc-
bur oldu. Eduardo Mariel cərimə
meydançasında yaranan boşluqdan
maksimum istifadə etdi – 1:2. Məğ-
lubiyyətlə barışmaq istəməyən
“Araz-Naxçıvan” bir dəqiqə sonra
yenidən hesabı bərabərləşdirə bilərdi.
Belə ki, Tərlan Xəlilovun cərimə
zərbəsində etdiyi asmada hamıdan
yüksəyə tullanan Saşa Yunisoğlu
topu başla qapıya göndərsə də, qa-
pıçının mükəmməl reaksiyası topun
qapı xəttindən keçməsinə imkan
vermədi. 63-cü dəqiqədə azarkeşlər
yenidən ayağa qalxdılar. Bəxtiyar
Soltanov Tərlanın gözlənilməz ötür-
məsindən sonra qapıçını da keçib
topu qapıya göndərdi – 2:2. Oyunda,
demək olar ki, tam üstünlüyə yiyə-
lənən komandamız qələbə qolunu
da vura bilərdi. Son dəqiqələrdə
Bəxtiyarın başlatdığı sürətli hücum
zamanı qapıçı ilə təkbətək qalan
Tərlan toru silkələyə bilmədi. Onun
zərbəsi qapı tirinə tuş gəlincə hakim
90 dəqiqənin başa çatdığını bildirən
fiti səsləndirdi. Bununla, “Araz-
Naxçıvan” cari mövsümdə doğma
arenada keçirdiyi 3-cü görüşündə
ilk heç-heçəsini aldı.
    Qeyd edək ki, komandamız növ-
bəti turda “Simurq”la qarşılaşacaq.
Oyun oktyabrın 25-də Zaqatalada
keçiriləcək.

Premyer-Liqada “Araz-Naxçıvan”ın Premyer-Liqada “Araz-Naxçıvan”ın 
ilk heç-heçəsiilk heç-heçəsi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi və Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətinin birgə təşkilatçılığı ilə “Və-
tənin müdafiəsinə hazıram” poli-
atlon çoxnövçülüyü üzrə Naxçıvan
Muxtar Respublika birinciliyi ke-
çirilib. Muxtar respublikanın şəhər
və rayonlarının 8 komandasının
mübarizə apardığı birincilik gərgin
rəqabətlə yadda qalıb. Atıcılıq Mər-
kəzində 6 növdə keçirilən yarışda

40 idmançı qüvvəsini
sınayıb. 
    Yarışda bütün rəqib-
lərini üstələyən Şərur ko-
mandası qalib adını qa-
zanıb və muxtar respub-
likanı ölkə birinciliyində
təmsil etmək hüququ əldə
edib. Digər iki pillədə isə Sədərək
və Naxçıvan komandaları qərar-
laşıblar.
    Sonda qaliblərə təşkilatçılar tə-
rəfindən kubok və diplomlar təqdim

olunub.
    Qeyd edək ki, Şərur komandası
Qəbələdə keçiriləcək respublika
birinciliyində Naxçıvanı təmsil
edəcək.

- Ceyhun MƏMMƏDOV


