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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri 2017-ci il mayın 3-də
“Sədərək rayonunda icbari tibbi sığortanın
tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Fərman
imzalamışdır. Fərmana uyğun olaraq Sədərək
rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqi sa-
həsində bir sıra işlər görülmüşdür. 
    Yanvarın 25-də Sədərək rayonunda icbari
tibbi sığortanın tətbiqinə başlanmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov icbari tibbi sı-
ğortanın tətbiqi sahəsində görülən işlərlə
maraqlanmışdır. 
    Məlumat verilmişdir ki, muxtar respubli-
kada icbari tibbi sığortanın elektron qaydada
həyata keçirilməsi üçün its.naxcivan.az internet
saytı və “Səhiyyə informasiya idarəetmə sis-
temi” yaradılmışdır. Saytda onlayn sığorta-
lanma, müraciət və qeydiyyat bölmələri isti-
fadəyə verilmişdir. Bu da əhalinin internet
üzərindən birbaşa elektron qaydada sığorta-
lanmasına, qeydiyyatdan keçməsinə və onlayn
müraciətlərin aparılmasına imkan verəcəkdir.
Sığortaolunan vətəndaş İcbari Tibbi Sığorta
Şəhadətnaməsinin nömrəsini daxil etməklə
müayinə tarixçəsi, müayinənin gedişi və nə-
ticələrinə dair məlumatları əldə edəcəkdir.
“Səhiyyə informasiya idarəetmə sistemi” va-
sitəsilə icbari tibbi sığortanın tətbiqində iştirak
edəcək tibb müəssisələrinin İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Səhiyyə Na-
zirliyi ilə qarşılıqlı informasiya mübadiləsi
təmin edilmişdir. Sığortaolunanlar 6 aydan
bir ümumi müayinələrə cəlb olunmaları, pey-
vənd təqvimi və dispanser nəzarəti barədə
“Naxtel 4G” mobil rabitəsi üzərindən SMS
vasitəsilə məlumatlandırılır.  
    İcbari tibbi sığortanın tətbiqində iştirak
edən tibb müəssisələri – Naxçıvan Muxtar
Respublika Xəstəxanası, Diaqnostika-Müalicə
Mərkəzi, Doğum Mərkəzi, Mərkəzi Uşaq Xəs-
təxanası və Kardioloji Mərkəz kompüter və
barkod oxuyucularla təmin edilmiş, qeydiyyat
məntəqələri yaradılmışdır. İcbari tibbi sığorta
və səhiyyə maarifləndirilməsi məqsədi ilə
müxtəlif məlumat kitabçaları, müayinə və
müalicə protokolları hazırlanmışdır. İcbari
tibbi sığortanın baza zərfinə təcili və təxirə-
salınmaz tibbi yardım, ilkin səhiyyə xidməti,
ambulator müayinə və müalicə, stasionar müa-
licə, funksional-diaqnostik müayinələr, fizio-
terapevtik xidmətlər, laborator müayinələr,
hamiləlik və doğuş xidməti, təcili vaksinasiyalar,

uşaqların peyvənd təqvimi əsasında planlı
vaksinasiyası, cərrahi əməliyyatlar və müxtəlif
xəstəliklər üzrə dispanser müşahidələr daxildir.   
     Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında
23 kompüter quraşdırılmış, rayon əhalisi qey-
diyyata alınmış, vahid məlumat bazası və
server otağı yaradılmışdır. Bu da imkan verə-
cəkdir ki, hər bir həkim müayinə etdiyi xəstə
haqqında məlumatı sistemdə yerləşdirə bilsin.
Xəstəxanada ən müasir texnoloji yenilikləri
özündə birləşdirən stasionar tipli rəngli doppler
USM cihazı, spirometr, kardiomonitor, pulsok -
simetr, süni tənəffüs aparatı, LOR kabinəsi
üçün cərrahi avadanlıqlar dəsti, göz kabinəsi
üçün biomikroskop, 4 böyütməli və göz təzyi-
qinin ölçülməsi üçün tonopenli, avtokerato-
refraktometr, oftalmoloji proyektor, dioptrimetr,
oftalmoskop, vitreoktomiya əməliyyatı üçün
mikro və makro cərrahi alətlər dəsti, mirvari
suyu və göz dibi iltihabı xəstəlikləri üçün
Oertli OS4 markalı əməliyyat aparatı quraşdı-
rılmışdır. Bu cihaz vasitəsilə min katarakt
əməliy yatı, göz dibində vitreoktomiya və qlau-
koma əməliyyatı həyata keçirmək mümkündür.
Xəstəxananın təcili tibbi yardım avtomobili
də planşetlə təmin edilmiş və “Səhiyyə infor-
masiya idarəetmə sistemi”nə qoşulmuşdur.  
    Sığortaolunanlara İcbari Tibbi Sığorta Şə-
hadətnaməsinin verilməsi məqsədilə 10 min
ədəd plastik kart alınmışdır. 
    Muxtar respublikada ilk İcbari Tibbi Sı-
ğorta Şəhadətnaməsi Ali Məclisin Sədrinə

təqdim edilmişdir. 
    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada
müasir səhiyyə infrastrukturunun yaradılma-
sının, yeni texnologiyaların tətbiqinin və fiber-
optik xətlərin çəkilməsinin icbari tibbi sığor-
tanın tətbiqinə geniş imkanlar açdığını bil-
dirmiş, tibbi sığorta üzrə maarifləndirmə iş-
lərinə və seminarların keçirilməsinə diqqət
yetirilməsi, həkimlərin təkmilləşmə kurslarında
iştirakı, tibbi sığortaolunanların həkim göstərişi
əsasında müayinələrinin təşkili, həkimlərin
əməkhaqqısının artırılması, eləcə də Şərur
rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə
başlanması barədə tapşırıqlar vermişdir.   
    Sonra Sədərək rayon sakinləri ilə görüş
olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri tibbi sığortanın tətbiqi
münasibətilə sakinləri təbrik edərək demişdir:
2017-ci il mayın 3-də “Sədərək rayonunda
icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Fərman imzalanmışdır. Ötən dövrdə
bu məqsədlə bir sıra tədbirlər görülmüş, Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasında müasir avadanlıqlar
quraşdırılmış, həkimlər təyin olunmuşdur. Bu
gündən etibarən isə Sədərək rayonunda icbari
tibbi sığortanın tətbiqinə başlanır. Yeni sistem
ən müasir tələblərə uyğun qurulmuşdur. Məqsəd
ondan ibarətdir ki, həm əhali, həm də həkimlər
yeni sistemin tətbiqindən razı qalsınlar. Sədərək
rayonunda tibbi sığortanın tətbiqi sahəsində
qazanılan təcrübə muxtar respublikanın digər
rayonlarında da tətbiq olunacaqdır.  

     Ali Məclisin Sədri demişdir: Sədərək rayo-
nunun inkişafı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki
Sədərək rayonu sərhəd yaşayış məntəqəsidir.
Bu da rayonun strateji əhəmiyyətini artırır. Bu
gün dövlətimiz tərəfindən Sədərək rayonunun
inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Hər il rayonda
geniş quruculuq işləri aparılır, müasir binalar
tikilir, rayonun bütün yaşayış məntəqələrində
yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur,
insanların rahat yaşayışı təmin olunur. Sakinlər
də rayonun inkişafına öz töhfələrini verirlər,
müasir evlər tikilir, məskunlaşma artır. Rayonda
əhalinin sağlamlığının qorunması da diqqət
mərkəzindədir. Bu gün qonşu işğalçı ölkədə
səhiyyə sistemi acınacaqlı vəziyyətdədir. Orada
insanların tibbi sığorta haqqında məlumatları
yoxdur. Lakin ölkəmizdə və onun tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir
səhiyyə infrastrukturu yaradılıb. Sədərək ra-
yonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başla-
nılıb. İcbari tibbi sığorta dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin səhiyyə sistemində tətbiq olunur.
Azərbaycanda bu sistemin tətbiqi ölkəmizin
inkişaf göstəricisidir. Bütün bunlar Azərbaycanda
uğurla davam etdirilən Heydər Əliyev yolunun
bəhrələridir.
    Ali Məclisin Sədri 2017-ci ilin nəticələrinə
görə investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının lider olduğunu diqqətə çat-
dırmış, bu uğurun qazanılmasında Sədərək
rayon sakinlərinin də əməyi olduğunu bildirmiş
və onlara təşəkkür etmişdir. 
    Rayon sakini Həsən Rzayev minnətdarlıq
edərək demişdir: Bu gün göstərilən dövlət
qayğısı nəticəsində Sədərək rayonu kompleks
inkişaf edir. Hər il geniş quruculuq işləri apa-
rılır, müasir təhsil, mədəniyyət, səhiyyə müəs-
sisələri tikilərək istifadəyə verilir. Rayonda
torpaqların suvarılması üçün tədbirlər görül-
müş, nasos stansiyaları tikilərək istifadəyə
verilmişdir. Hazırda Heydərabad qəsəbəsində
tikilən 48 mənzilli yeni yaşayış binası rayonda
gənclərin sosial həyat şəraitinin yaxşılaşdı-
rılmasının və məskunlaşmanın göstəricisidir.
İcbari tibbi sığorta əhalinin sağlamlığının qo-
runmasının və sosial müdafiəsinin gücləndi-
rilməsinin bir formasıdır. Bu gün sərhəd
yaşayış məntəqəsi olan Sədərək rayonunda
icbari tibbi sığortanın tətbiqi də dövlətimizin
öz vətəndaşlarına göstərdiyi qayğının daha
bir ifadəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Sədərək rayonunda icbari tibbi sığortanın
tətbiqinə başlandı

    İqtisadi inkişafın başlıca şərtlərindən biri
olan müasir yol infrastrukturunun yaradılması
muxtar respublikamızda yol-nəqliyyat kom-
pleksinin yenilənməsinə və beynəlxalq stan-
dartlara uyğunlaşdırılmasına öz töhfəsini
verib. Qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin daha
da genişləndirilməsində, beynəlxalq yük və
sərnişin daşımalarında əhəmiyyətli rol oynayan
magistral yolların yenidən qurulması istiqa-
mətində son illər genişmiqyaslı tədbirlər
həyata keçirilib. Belə ki, 87 kilometr uzunlu-
ğunda Naxçıvan-Sədərək, 34 kilometrlik Nax-
çıvan-Culfa və 88,8 kilometrlik Naxçıvan-
Şahbuz-Batabat magistral avtomobil yolları

əsaslı təmir olunub. Ötən müddət ərzində
ölkə başçısının müvafiq sərəncamlarına uyğun
olaraq Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq dairəvi,
Çeşməbasar-Boyəhməd, Hacıvar-Vayxır-Sirab,
Şəkərabad-Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd
dairəvi və Düylün-Çənnəb-Üstüpü-Məzrə av-
tomobil yolları yenidən qurularaq istismara
verilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Avtomobil
Yolları Dövlət Şirkəti və onun tabeliyində
olan yol istismar idarələrinin kollektivləri
ötən il Şərur rayonunun Aşağı Aralıq, Or-

dubad rayonunun Sabirdizə, Culfa rayonunun
Dizə, Kəngərli rayonunun Qarabağlar, Babək
rayonunun Payız, Şıxmahmud, Gərməçataq
və Şıxmahmud-Xəlilli kəndlərini Naxçıvan
şəhəri ilə birləşdirən avtomobil yolunda,
Uzunoba çimərliyi ətrafında, Naxçıvan-
Şahbuz magistralında, Sədərək Rayon Mə-
dəniyyət Evi istiqamətindəki avtomobil yo-
lunda müxtəlif təyinatlı əsaslı təmir işləri
aparıblar. Həmçinin adıçəkilən rayonların
hər birinin daxili yolları da nəzarətdə sax-
lanılıb, ehtiyac olan hissələrdə lazımi işlər

görülüb. Artan tələbata uyğun olaraq yol-
nəqliyyat sisteminin qurulması, nəqliyyat
sektorundan səmərəli istifadənin nəticəsi
olaraq 2017-ci ildə muxtar respublikamızda
70 kilometrlik yeni asfalt yollar salınıb,
12 körpü tikilərək və ya yenidən qurularaq
istifadəyə verilib.
    Kəndlərin yol infrastrukturunun tamamilə
müasirləşdirilməsi yaşayış məntəqələri arasında
avtomobillərin təhlükəsiz və rahat hərəkətinin,
eləcə də kəndlərin turizm potensialının art-
masına və iqtisadiyyatın inkişafına səbəb
olub. 

Xəbərlər şöbəsi

Yol infrastrukturu müasirləşdirilir
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    Ötən yazıda da qeyd etdiyimiz
kimi, pərakəndə ticarət istehsalçının
düşüncə və ideyalarının son nəticəsi
olaraq istehsal etdiyi məhsulların
istehlakçı ilə “görüşdüyü” son nöq-
tədir. Bundan əlavə, marketoloqlar
öz işlərini ən yaxşı burada nümayiş
etdirə bilir, sahibkarlar məhsullarının
keyfiyyətini, reklamçılar reklam-
larının təsirini məhz pərakəndə ti-
carətdə öyrənirlər. Əbəs yerə de-
mirlər ki, güclü sahibkarlar sinfi
pərakəndə ticarətdə formalaşır. Bu,
o deməkdir ki, əsl sahibkarlar is-
tehlakçının nə istədiyini elə bu sek-
torun köməyi ilə müəyyən edirlər.
Nəyi, necə və nə zaman etməyi
yalnız biznesin bu sahəsi diktə edir.
Fərqi yoxdur, istehsal edilən neft
olsun və yaxud adicə bir qələm.
Elə buna görədir ki, pərakəndə ti-
carəti ölkə biznesinin aynası da ad-
landırırlar. Digər tərəfdən, müasir
dövrdə istənilən ölkənin iqtisadi
inkişafını iki təməl prinsip üzərində
müəyyənləşdirirlər: tikinti sekto-
runun inkişafı və pərakəndəçilik
atmosferi. Əgər bu iki sahədə irə-
liləyiş hiss olunursa, demək ki, iq-
tisadi inkişafdan danışmaq olar. Bu
yanaşma iqtisadi nəzəriyyələrdə öz
əksini tapmasa da, praktik baxımdan
özünü çoxdan isbat edib. Pərakən-
dəçilik sektoruna bu qədər həssas
yanaşmağımızın səbəbi odur ki,
biznesin bu sahəsi olmasa, hərtərəfli
inkişafdan danışmaq, sadəcə, müm-
kün deyil. Sevindirici haldır ki, son
illərdə muxtar respublikamızda da
pərakəndə ticarətin sürətlə inkişaf
etdiyinin şahidi oluruq. Bu inkişafın
gözlə nəzərəçarpan tərəfi muxtar
respublikada yerli istehsal məhsul-
larının növ və çeşidinin artması,
yeni ticarət və xidmət obyektlərinin
fəaliyyətə başlaması, ixracyönümlü
məhsul bazarlarının genişlənməsi
və sairdir. Son illərdə bu sahədə
görülən işləri pərakəndəçilər üçün
uğurlu saymaq olar.
    Qeyd edək ki, son 10-15 ildə

dünya pərakəndəçilik sektorunda
ortaya çıxan bəzi trendlərin tətbiqi
hər yerdə olduğu kimi, muxtar res-
publikamızın paytaxtı Naxçıvan şə-
hərində də hiss olunur. Bu trendlər,
əsasən, bunlardır: yeni tikilən ticarət
obyektlərinin anbar-lojistika siste-
minin təkmilləşdirilməsi, obyektə
yaxın ərazidə parkinqin təşkili, is-
tehlakçının seçim imkanlarının ar-
tırılması, alış-verişin istirahət və
əyləncə ilə birlikdə təqdim olunması
və sair. Məsələn, “Cahan Holdinq”
Şirkətlər İttifaqına məxsus “Cahan”
Alış-Veriş Mərkəzi 2011-ci ildən
fəaliyyətə başlayıb. Ötən illər ər-
zində mərkəz tikinti materiallarının,
ev əşyalarının, ərzaq məhsullarının
satışından tutmuş yeni xidmət sa-
hələrinin yaradılmasınadək böyük
bir yol keçib. İstehlakçı xidmətləri
müasir standartlara uyğun qurulub.
10 min kvadratmetr sahəsi olan
mərkəzdə yerli məhsullarla yanaşı,
dünyanın tanınmış şirkətlərinin də
məhsulları alıcılara təklif edilir.
Burada çalışan əsas xidmət heyəti
Türkiyə Respublikası və Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərində kurs keçməklə
marketinq xidmətlərinin ən yüksək
səviyyədə təqdim olunmasına çalışır.
Eyni zamanda ticarət obyektinin
yerləşdiyi ərazidə əyləncə və isti-
rahət mərkəzi də yaradılıb, burada
iaşə xidməti təşkil olunub, avto-
mobillər üçün geniş meydan ayrılıb.
Bu da şəhər sakinlərinin və qonaq-
ların alış-veriş mərkəzinə rahat şə-
kildə gəlməsinə və buradakı xid-
mətlərdən lazımınca yararlanmasına
imkan verir.
    Əvvəlki yazılarımızda da qeyd
etdiyimiz kimi pərakəndə ticarətdə
istehlakçı üçün ən mühüm amil
seçim imkanıdır. Bu isə müasir dövr-
də biznesdə dar ixtisaslaşmanı labüd
edir. Çünki bu cür ixtisaslaşmaya

getmədən istehlakçı üçün əlçatan
olmaq mümkün deyil. 2016-cı ildə
Naxçıvan şəhərinin Atabəylər mə-
həlləsində Avtomobil və Ehtiyat
Hissələrinin Satış Mərkəzi və yeraltı
qarajın istifadəyə verilməsi muxtar

respublikada avtomobil satışı və tə-
miri sektorunda dar ixtisaslaşmanın
əsl nümunəsidir. Yaxın keçmişə nəzər
salsaq, iki-üç il bundan əvvəl avto-
mobilini təmir etdirən və ya satmaq
istəyən şəxs bir çox problemlərlə
və əlavə olaraq vaxt itkisi ilə qarşı-
laşmalı olurdu. Getdiyi təmir xidməti
sexində (halbuki bu kimi təmir sex-
ləri avtomobil markalarına görə
qruplaşmayıb) hər hansı ehtiyat his-
səsi almaq üçün əlavə xərc çəkməklə
şəhərin müxtəlif yerlərinə səpələnmiş
mağazalara baxmalı idi. İndi isə av-
tomobilini satmaq, ona müxtəlif eh-
tiyat hissəsi almaq və digər xidmətlər
üçün bir mərkəzə getmək kifayətdir.
Eyni zamanda alqı-satqı zamanı av-
tomobillərin dövlət qeydiyyatı və
sığorta olunması məqsədilə mərkəzdə
səyyar xidmətin təşkili də təmin
edilib.
    2016-cı ildə Naxçıvan şəhərinin
Heydər Əliyev prospektində istifa-
dəyə verilən 19 nömrəli yeni ictimai
yaşayış binası gözəlliyi ilə yanaşı,
birinci mərtəbəsində yerləşən ərzaq
mağazası ilə də istehlakçı marağını
əhatəli təmin edən bir satış obyekti
kimi diqqəti cəlb edir. Ümumi sahəsi
687 kvadratmetr olan ərzaq mağazası
“Sizin market” adı ilə qısa müddətdə

hər kəsin marketi olduğunu göstərə
bilib. İstehlakçılar üçün bu obyektin
cəlbediciliyi münasib qiymət, çox-
saylı növ və çeşid, yerli məhsullarla
yanaşı, xarici ölkələrdə istehsal
edilən və mənşə sertifikatı olan məh-

sulları da əldə edə bilməsi ilə də
bağlıdır. Etiraf etmək lazımdır ki,
indiyədək şəhər mərkəzində yalnız
yerli və idxal ərzaq məhsullarını
növ və çeşidlilik baxımından bu qə-
dər geniş sahədə təqdim edəcək ti-
carət obyekti mövcud olmamışdı.
İki ilə yaxındır, fəaliyyət göstərən
bu ticarət obyekti müştərilərin bu
sahədəki tələbatlarını ödəyir.
    Naxçıvan şəhərində ötən il isti-
fadəyə verilən ticarət obyektləri də
pərakəndəçilik sektorunun uğuru
kimi qiymətləndirilə bilər.  Bunlardan
biri “İdeal” ətriyyat və kosmetika
mağazasıdır ki, bu mağaza öz məh-
sulları ilə yanaşı, dünyanın məşhur
firmalarının istehsal etdikləri məh-
sulları da alıcılara təqdim edir. Biz
bu mağazanın simasında da dar ix-
tisaslaşmanın şahidi oluruq. Çünki
bundan əvvəl yerli istehlakçılar dün-
yanın brend ətriyyat və kosmetika
vasitələrini almaq üçün etibarlı ma-
ğaza tapmaqda çətinlik çəkirdilər.
İndi isə “İdeal” bu vəzifəni yerinə
yetirməklə sektordakı boşluğu dol-
durmağa çalışır.
    2017-ci ildə Naxçıvan şəhərinin
Əziz Əliyev prospektində istifadəyə
verilən  “Danyeri” istehsal və xidmət
sahəsi isə hər iki sahəni özündə bir-

ləşdirən ticarət obyekti kimi diqqət -
çəkicidir. Daha doğrusu, bu ticarət
obyektində işə kompleks yanaşmanın
şahidi oluruq. Buradakı  zirzəmi ilə
birlikdə 4 mərtəbədən ibarət olan
binada gündəlik istehsal gücü 500
kiloqram olan dondurma, istehsal
gücü saatda 800 çörək olan milli
çörək və istehsal gücü saatda 80 ki-
loqram olan unlu-qənnadı sahələri,
40 və 96 yerlik iki kafe, 114  yerlik
restoran, uşaqlar üçün zal, ixtisas-
laşmış mağaza, mebel salonu,
2 ədəd soyuducu kamera, xammal
və hazır məhsul anbarları, iş və xid-
məti otaqlar vardır. Obyektdə istehsal
olunan məhsullar  “Danyeri” əmtəə
nişanı ilə muxtar respublikadakı ti-
carət mərkəzlərində satışa çıxarılır.
Buradakı ərzaq mağazasında isə
muxtar respublikada istehsal olunan
məhsullarla yanaşı, xarici ölkələrdə
istehsal edilən və mənşə sertifikatı
olan məhsullar da satışa çıxarılır.
Bundan əlavə, obyektin xidmət sa-
həsində yerli və idxal mənşəli mebel
dəstləri də alıcılara təklif olunur.
    Ötən ilin oktyabr ayında Naxçıvan
şəhərinin Atatürk küçəsində Türkiyə
Respublikasının “Koton” Moda və
Satış firmasının yeni mağazasının
istifadəyə verilməsi pərakəndə ti-
carətdə yüngül sənaye məhsullarına
olan tələbatı ödəməyə xidmət edir.
Nəzərə alsaq ki, Türkiyənin bu məş-
hur firması hər il dünyanın müxtəlif
ölkələrində 50-dən artıq kolleksiyada
alıcılarına 30 min fərqli çeşiddə
məhsullar təklif edir, o zaman muxtar
respublikada turizmin inkişafı üçün
atılan zəruri addımlar çərçivəsində
belə bir mağazanın fəaliyyətə baş-
laması əhəmiyyətlidir.

  Yazının əvvəlində də qeyd etdi-
yimiz kimi, pərakəndə ticarət biz-
nesin aynası olduğu kimi, həm
də bir ölkənin, regionun iqtisadi
inkişafının göstəricisidir. İnkişaf
isə o zaman mümkündür ki, orada
sabitlik, insanların qurub-yarat-
maq həvəsi olsun. Muxtar res-
publikada son iki-üç il ərzində
açılan yeni ticarət, xidmət və is-
tehsal sahələrinin təhlili də onu
göstərir ki, pərakəndə ticarət özü-
nün yeni inkişaf mərhələsindədir.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Pərakəndə ticarət yeni inkişaf mərhələsindədir

    “Azelektrod” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti muxtar respublikamızda sa-
hibkarlıq fəaliyyətinə göstərilən dövlət
qayğısından bəhrələnib. Ötən il Sahibkar -
lığa Kömək Fondu tərəfindən bu müəs-
sisənin yaradılması üçün 480 min manat
vəsait verilib. Bu barədə müəssisənin
rəhbəri Zamin Abbasovla söhbət zamanı
o bildirdi ki, yaradıldığı qısa müddət
ərzində uğurlu fəaliyyət göstərib, ba-
zardakı tələbata uyğun, dünya standart-
larına cavab verə bilən məhsulların is-
tehsalına nail olublar. İstehlakçılar is-
tehsal olunan məhsullar sarıdan indiyə
qədər heç bir problemlə qarşılaşmayıblar. 
    Hazırda müəssisədə 12 çeşiddə məhsul
istehsal olunur. Bunlar “Az-NaxKim”
əmtəə nişanı ilə qeydiyyatdan keçmiş
kimyəvi quru qarışıqlar – kafel, metlax,
məsaməli beton-blok yapışdırıcıları, hazır

suvaq qarışığı, beton səth sərtləşdirici,
özüyayılan döşəmə qarışığı, təmir suvağı,
aralıq doldurma qarışığı kimi tikinti-
 quruculuq işlərində çox istifadə olunan
məhsullardır. Bunlardan əlavə, müəssisədə
“Azelektrod” əmtəə nişanı ilə 2,5, 3,2
və 4 millimetr qalınlıqda, beynəlxalq
standartlara uyğun, polad və normal
dəmir qaynağı üçün elektrodlar da qab-
laşdırılır. İstehsal prosesi Türkiyə Res-
publikasından alınmış avadanlıqlar va-
sitəsilə həyata keçirilir. Onların istehsal
gücü quru qarışımlar üçün saatda 5 ton,
elektrod üçün saatda 1 tondur. Burada
işçilər üçün də normal iş şəraiti yaradılıb.
Hazırda 8 nəfərin çalışdığı müəssisədə
işçilər xüsusi geyim, yemək, çay, nəq-
liyyat servisləri ilə təmin olunublar.
Yaxın aylarda əməkhaqlarının da plastik
kartla ödənişi təmin olunacaq. Müəssisədə

keyfiyyət amilinə xüsusi diqqət yetirilir.
Bu məqsədlə, istehsal prosesinə bu sahə
üzrə mütəxəssis olan 3 nəfər ali təhsilli
işçi cəlb olunub. Xammal kimi istifadə
olunan materialların yerli məhsullar ol-
ması da keyfiyyət amilində mühüm rol
oynayır. Belə ki, quru qarışıqlar istehsalı
üçün istifadə olunan sement, əhəng, kal-
sid, gips və qumun hamısı yerli məhsul-
lardır. Bu həm də istehsal olunan məh-
sulların idxal analoqları ilə müqayisədə
daha ucuz olması deməkdir. Gələcəkdə
istehsal olunan məhsulların çeşidinin ar-
tırılması və Gürcüstan, Türkiyə, İran ba-
zarlarına ixrac olunması nəzərdə tutulur.
Bunun üçün “Azelektrod” məhsullarının
reklamına da ciddi fikir verilir. Müəssi-
sənin fəaliyyəti və istehsal olunan məh-
sulların reklamları muxtar respublika
mətbuatı ilə yanaşı, ölkə televiziya ka-
nallarında da yayımlanır. Reklam məq-
sədilə Facebook sosial şəbəkəsində “Az-
elektrod MMC” səhifəsi və Naxçıvan
Biznes Mərkəzində müəssisənin stendi
yaradılıb. Bütün bunlar isə müəssisənin
qarşıdakı dövrdə də uğurla fəaliyyət gös-
tərəcəyini deməyə imkan verir.

- Əli CABBAROV

“Azelektrod” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti  
ötən ili uğurla başa vurub

    Biznesdə istənilən sahənin inkişafı pərakəndə sektorunun vəziyyətindən
asılıdır. Bu, istehsal sahəsi də ola bilər, xidmət sahəsi də. Son nəticədə,
bütün məhsul və xidmətlərin fokuslandığı hədəf nöqtəsi istehlakçı
kütləsidir. Çünki istehlakçının məhsulla ilk təması, o məhsulun keyfiyyəti,
dəyəri, qiyməti haqqında ilkin təsəvvürü bu sektordan başlayır. Bu
sadaladıqlarımızı xidmət sektoruna da aid etmək olar.

Xidmət sektoru

İstehsal müəssisələri

    Daxili imkanlar hesabına yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması iqtisa-
diyyatın şaxələndirilməsinin əsas yollarından biridir. Bu mənada, tikinti-
quruculuq işlərində istifadə edilən müxtəlif növ inşaat materialları istehsalı
muxtar respublikamızda daxili bazarın tələbatlarının ödənilməsində mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Mövcud tələbat və dövlətimiz tərəfindən yaradılmış əlverişli
biznes mühiti bu baxımdan yeni sahibkarlıq subyektlərinin yaranmasına və
uğurlu fəaliyyətinə imkan verir. Ötən ilin mart ayında işə başlayan “Azelektrod”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti də belə müəssisələrdəndir. 

    Elektrik enerjisindən səmərəli istifadə olunması Şərur
rayonunda da diqqət mərkəzində saxlanılır. Enerji itkisinin
qarşısını almaq üçün ötən il rayonda 50,6 kilometr uzunlu-
ğunda müxtəlif gücə malik hava xətti əsaslı təmir edilib.

Əlavə olaraq 5,5 kilometr uzunluğunda yeni və 1,650 metr
uzunluğunda yeraltı kabel çəkilib, 391 ədəd elektrik dirəyi
yenisi ilə əvəz olunub.
    Hazırda rayon üzrə elektrik enerjisindən istifadə edən
abonentlərin sayı 12 min 554 nəfərdir. Ötən il 505 mənzildə
yeni sayğac quraşdırılıb, 838 ədəd sıradan çıxmış sayğac
yenisi ilə əvəz edilib.
    Rayonda uzun müddətdir, fəaliyyətini dayandıran trans-
formatorların təmiri sexinin işi də bərpa edilib. Bu sahə
üzrə təcrübəsi olan təmirçilər işə qəbul edilib, burada
yeni avadanlıqlar quraşdırılıb, kifayət qədər ehtiyat hissə
tədarük olunub. Əsaslı şəkildə təmir olunmuş binada iş-
çilərin normal fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb,
onlara xüsusi geyimlər verilib. Sex vaxtaşırı təmir ava-
danlıqları, lazım olan sarğı materialları, transformator
yağı və ehtiyat hissələri ilə təmin olunur. Müəyyən
hissələri sıradan çıxmış transformatorlar bərpa olunmaq
üçün artıq digər ünvanlara göndərilmir, rayonda fəaliyyət
göstərən sexdə əsaslı, yaxud cari təmir edilir. Burada 63,
100, 160, 250, 400, 630 kilovat gücündə olan transfor-
matorların təmiri işi görülür. İşin səmərəliliyini artırmaq
və keyfiyyətini yüksəltmək üçün bütün texniki imkanlar
mövcuddur. Sex fəaliyyətə başlayandan yaşayış məntə-
qələrini, istehsal və qeyri-istehsal sahələrini dayanıqlı və
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün 26 ədəd
transformatorda əsaslı, 70 ədəd transformatorda cari təmir
işi aparılıb, müxtəlif yerlərdə 3 ədəd transformator
quraşdırılıb.
    Onu da qeyd edək ki, ötən il rayonda 74 milyon 290 min
154 kilovat-saat elektrik enerjisi sərf edilib, 2 milyon 431
min 28 manat həcmində enerji pulu toplanılıb. İsrafçılığa
yol verilməməsi və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə
hallarının qarşısının tam alınması məqsədilə yoxlamalar
davam etdirilir. Aparılan tədbirlərin nəticəsidir ki, bütün
yaşayış məntəqələri fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi
ilə təmin edilir.

Mehman MƏMMƏDOV

Şərurda elektrik enerjisindən səmərəli
istifadə olunur
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Güləş Federasiyasının “2017-ci
ilin yekunları və 2018-ci ildə qar-
şıda duran vəzifələr” mövzusunda
iclası keçirilmişdir.
    İclası giriş sözü ilə açan Güləş
Federasiyasının sədri Azər Zeynalov
bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında idmanın inkişafı
sahəsində mühüm işlər görülür,
gənc lərin fiziki və mənəvi hazırlığı,
onların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili diqqət mərkəzində saxlanılır.
Yaradılmış idman federasiyaları,
eləcə də yeni tikilən və ya əsaslı
təmir olunan idman obyektləri, id-
manın inkişafına göstərilən dövlət
qayğısı gənclərin idmana olan ma-
rağını artırmış, istedadlı idmançıların
yetişməsini təmin etmişdir. Hazırda
muxtar respublikada 12 idman fe-
derasiyası fəaliyyət göstərir ki, on-
lardan da biri Güləş Federasiyasıdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Güləş Federasiyası 16 il bundan
əvvəl – 2002-ci ildə yaradılmışdır.
Ötən müddət ərzində federasiya tə-
rəfindən güləş idman növlərini in-
kişaf etdirmək, kütləviliyə nail ol-
maq sahəsində bir sıra işlər görül-
müşdür. Hazırda federasiyanın tər-
kibində yunan-Roma, sərbəst güləş,

cüdo və sambo idman növləri üzrə
bölmələrdə güləş idman növləri
üzrə qruplar fəaliyyət göstərir.
    Azər Zeynalov qeyd etmişdir ki,
Naxçıvan şəhəri, Şərur, Babək, Or-
dubad, Culfa, Şahbuz və Sədərək
rayonlarında yaradılmış bölmələrdə,
ümumilikdə, 95 qrupda 1258 id-
mançı güləş idman növləri üzrə
məşğələlərdə iştirak edir. 2017-ci
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Güləş Federasiyası tərəfindən muxtar
respublika, şəhər və rayon birinci-
likləri və çempionatları təşkil olun-
muş, yarışların qalib və mükafatçı-
larına diplom və hədiyyələr veril-
mişdir. Həmçinin idmançıların müx-
təlif səviyyəli beynəlxalq yarışlarda
iştirakları təmin edilmişdir.
    Federasiya idmançılarının iştirak
etdiyi yarışlar barədə məlumat verən
federasiyanın sədri vurğulayıb ki,
2017-ci il ərzində güləş idman növ-
ləri üzrə idmançılar 2 beynəlxalq,
2 respublika turniri, 4 Azərbaycan
birinciliyi, 2 muxtar respublika bi-
rinciliyində, milli və dövlət bay-
ramları ilə əlaqədar 19 daxili birin-
cilikdə iştirak etmişlər.

    Sonra çıxış edən Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Güləş Federasiya-
sının sədr müavini Faiq İsgəndərov
2017-ci ildə görülən işlər və keçirilən
yarışlar barədə məlumat vermişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
gənclər və idman naziri Azad Cab-
barov isə çıxışında vurğulamışdır
ki, güləş idman növü ötən il Naxçıvan
Muxtar Respublikasının idman hə-
yatında kütləviliyi və qazanılan uğur-
ları ilə idman ictimaiyyətinin  diqqət
mərkəzində olmuşdur. Nazirlik Güləş
Federasiyası ilə birgə sərbəst güləş,

yunan-Roma, cüdo və sambo idman
növlərini inkişaf etdirmək və idmanın
bu sahəsi üzrə kütləviliyin təmin
edilməsi məqsədilə çoxsaylı tədbirlər
həyata keçirmişdir. Ötən il Naxçıvan
güləşçiləri respublika və beynəlxalq
miqyaslı turnirlərdən fərdi qaydada
8 mükafat əldə etmişlər ki, bunların
da üçü birincilik təşkil edir. Eyni
zamanda 2017-ci ilin fevral ayında
İran İslam Respublikasının Urmiya
şəhərində keçirilmiş beynəlxalq tur-
nirdə komanda hesabına qazanılmış
qələbə də ötən ilin idman uğurları

sırasındadır.  
    Güləş Federasiyasının sədri Azər
Zeynalov 2018-ci ildə görüləcək
işlərlə bağlı tapşırıqlar vermişdir.
Bildirilmişdir ki, federasiya fəaliy-
yətini daha da gücləndirməli, fede-
rasiyanın 2018-ci il üçün tədbirlər
planında nəzərdə tutulan tədbirlərin
icrası vaxtında təmin edilməli, id-
mançıların ölkə və beynəlxalq ya-
rışlara hazırlıq səviyyəsi artırılmalı,
güləşin bütün növləri üzrə yarışlar
keçirilməlidir. Tanınmış məşqçilərin
muxtar respublikaya dəvət edilməsi,
burada seminar və məşğələlər ke-
çirmələri diqqətdə saxlanılmalıdır.
Federasiyanın bölmələri fəaliyyət-
lərini gücləndirməli, gənclərin böl-
mələrə cəlbi, eləcə də bölmələrarası
güləş yarışlarının keçirilməsi təmin
edilməlidir.  Yarışlarda yüksək nai-
liyyətlər əldə edən idmançılar
 həvəsləndirilməlidir.  
    Sonda federasiya sədri iclasa ye-
kun vuraraq qeyd etmişdir ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Güləş
Federasiyası 2018-ci ildə də fəa-
liyyətini muxtar respublikada güləş
idman növünün inkişafı məqsədilə
qarşıya qoyulan vəzifələrin icrası
istiqamətində quracaqdır. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Güləş Federasiyasının 
yekun iclası keçirilmişdir

    Tibbi xidmətlərin müasir stan-
dartlar səviyyəsinə yüksəldilməsi,
vətəndaşların sağlamlığının etibarlı
təminatı bu gün dövlətin qarşısında
duran vəzifələr kimi mühüm yer
tutur. Bu prinsip əsas götürülərək
ən son yenilikləri özündə əks etdirən
avadanlıqlarla təchiz olunmuş tibb
ocaqlarının istifadəyə verilməsi
muxtar respublikanın səhiyyə sis-
temində həyata keçirilən mühüm
tədbirlərdəndir. 
    1996-2016-cı illər ərzində 266
səhiyyə obyektinin tikilərək və ya
yenidən qurularaq istifadəyə veril-
məsi muxtar respublikada səhiyyə
sahəsində görülən işlərin əsas gös-
təricisidir. Təkcə ötən il Şərur Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasında əsaslı təmir
işləri aparılaraq yeni avadanlıqlar
quraşdırılmış, Ordubad rayonunun
Üstüpü kəndində həkim ambulato-
riyası, Naxçıvan şəhərinin Tumbul,
Qaraxanbəyli, Şərur rayonunun Çə-
mənli, Arpaçay, Qarahəsənli, Ələkli,
Babək rayonunun Payız, Gərməçataq
kənd lərində feldşer-mama məntəqə-
ləri tikilərək və yenidən qurularaq
istifadəyə verilmişdir. Duzdağ Fi-
zioterapiya Mərkəzində yeraltı böl-
mədə əlavə palata yaradılmaqla çar-
payı sayı 280-ə çatdırılmışdır. Bu il
yanvarın 11-də isə Əziz Əliyev adına
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mər-
kəzi Uşaq Xəstəxanasının yenidən-
qurmadan sonra istifadəyə verilməsi
gələcəyimiz olan uşaqlara göstərilən
tibbi xidmətin səviyyəsini daha da
yüksəldəcəkdir. 
    Son illər müasir tibbi avadanlıq-
ların alınıb gətirilməsi, müvafiq sə-
hiyyə müəssisələrində qurulması
tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsində yeni mərhələyə çevril-
mişdir. Qeyd edək ki, alınan bu tibbi
avadanlıqlar dünyanın qabaqcıl ölkə -
lərinin istehsalıdır. 
    Ötən il muxtar respublikanın sə-
hiyyə sisteminin maddi-texniki ba-
zası daha da gücləndirilmiş, fizio-
terapevtik müalicələr üçün avadan-
lıqlar alınaraq 51 kənd həkim am-
bulatoriyasında quraşdırılmışdır.
Elektroterapiya və ultrasəslə, ultra -
yüksəktezlikli cərəyanla müalicə
aparatları, parafinəritmə qazanı,
Solyusk lampası ilə müalicələr
kənd lərdə insanların hərtərəfli sə-
hiyyə xidməti ilə təmin olunmasına
şərait yaratmışdır. Ambulatoriya-
larda yerləşdirilmiş fizioterapevtik
avadanlıqların işlədilməsi ilə əla-
qədar tibb bacılarının hazırlanması
və aparatların işlədilməsi istiqamə-
tində müəyyən işlər görülmüş, hə-
min səhiyyə müəssisələrində çalışan
orta tibb işçiləri Naxçıvan Tibb
Kollecində bir aylıq müvafiq kurs
keçmiş, Naxçıvan Muxtar Respub-

lika Xəstəxanasında isə praktik
vərdiş lərə yiyələnmişlər.
    Qeyd edilməlidir ki, fiziotera-
pevtik üsullar dərman qəbul etmədən
çox təsirli və sınanmış müalicə üsul-
larıdır və bunun insan orqanizminə
heç bir mənfi təsiri yoxdur. Hazırda
kənd ambulatoriyalarında bu üsulla
müalicələrə start verilib. Həmin sə-
hiyyə müəssisələrindən biri də Culfa
rayonunun Yaycı kənd həkim am-
bulatoriyasıdır. 6 min 549 nəfərə
xidmət edən bu ambulatoriya əhaliyə
xəstəxanadankənar həkim yardımı
göstərən müalicə-profilaktika müəs-
sisəsidir. Ambulatoriya ərazi sahə
prinsipi üzrə – kənd sakinlərinə ix-
tisaslı stomatoloji, ginekoloji, pe-
diatrik tibbi yardım göstərir. 
    Yeni ilin ilk günlərindən fəaliyyətə
başlayan fizioterapiya kabinəsində
hazırda 10 nəfər müalicə alır. Parafin
müalicəsi bir neçə üsulla aparılır.
Bu müalicə metodundan dayaq-
 hərəkət aparatı, sinir sistemi, dəri –
xüsusən sklerodermiya, pullu dəm-
rov, donvurma, çapıq xəstəliklərində
istifadə olunur. Qeyd edək ki, açıq
yaralar, hissi problemlər, kəskin il-
tihabi xəstəliklər, dəri infeksiyaları,
lokal şişlər, ürəyin işemik xəstəlikləri,
epilepsiya və digər xəstəliklər zamanı
bu müalicə əks göstərişlidir.
    Ambulatoriyada üçüncü tibbi pro-
sedur alan Eyvaz Hüseynov başqa
yerlərə getmədən öz doğma kəndində
müalicə edildiyinə görə minnətdar-
lığını bildirərək bütün bunları əha-
linin sağlamlığına yönəldilmiş xüsusi
sağlamlıq layihələrinin uğurlu icrası
kimi dəyərləndirdi. 
     Ötən il noyabrın 21-də açılışı
olmuş Ordubad rayonunun Üstüpü
kənd həkim ambulatoriyasında da
tibbi xidmətin nümunəvi təşkili diqqət
mərkəzində saxlanılır. Ambulatoriyada
8 otaq – baş həkim, stomatoloq üçün
kabinə, palata, doğuş, peyvənd, mama,
qeydiyyat otağı və əczaxana yerləşir.
Həkim ambulatoriyasında stomatoloji
qurğu, doğuş masası, quruducu şkaf,
mikroskop və digər tibbi avadanlıqlar
qoyulmuş, fizioterapiya kabinəsi ya-
radılmışdır. Kabinədə elektroterapiya
və ultrasəslə, ultrayüksəktezlikli cə-
rəyanla müalicə aparatları, parafin -

əritmə qazanı və Sol-
yusk lampası vardır. Bu
müasir tibbi avadanlıq-
lar səhiyyə xidmətinin
nümunəvi təşkilinə im-
kan verir. Fizioterapev-
tik müalicə üsullarından
biri – elektroforez uğur-
la tətbiq olunur. Elek-
troforez prosesi zamanı

elektrik yükü olan atomlar elektrik
sahəsində hərəkət edir. Müxtəlif kim-
yəvi maddələr suda ionlara parçalanır
və bu ionlar elektrik cərəyanı təsirindən
hərəkət edərək insanın dərisindən,
selikli qişalardan daxilə keçir, daha
sonra isə qana və limfaya sorularaq
müxtəlif orqanlara çatdırılır və müa-
licəvi təsir edir. 
     Fizioterapiya kabinəsi Babək ra-
yonunun 2009-cu ildə istifadəyə ve-
rilmiş Sirab kənd ambulatoriyasında
da yeni xidmət sahəsidir. Bu səhiyyə
müəssisəsinin xidmətindən 4 minə
qədər insan istifadə edir. Onlardan
biri də kənd sakini Zenfira Səfərovadır.
Ona elektroforez aparatı ilə xidmət
göstərilməyə başlanandan sonra səh-
hətində müsbət dəyişikliklər baş ver-
diyini məmnunluqla ifadə etdi.
    Tibb bacısı elektrostimulyasiyanın
sinir travmaları, parezlər, insult qa-
lıqları zamanı təyin olunduğunu bil-
dirərək dedi ki, aparatın dalğası ağrı -
kəsici təsirə malikdir, yerli qan döv-
ranını yaxşılaşdırır, sinir sisteminə
stimulyasiyaedici, ödəmazaldıcı tə-
sirləri vardır. Belə aparatlar rayonun
Didivar, Kərimbəyli, Şıxmahmud,
Qahab, Güznüt, Çeşməbasar, Ya-
rımca və Zeynəddin kənd ambula-
toriyalarında da qurulmuşdur.
    Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kənd
həkim ambulatoriyası da son illərin
quruculuq ünvanlarından biridir. İki-
mərtəbəli ambulatoriya 11 otaqdan
ibarətdir. Burada baş həkim, gine-
koloq, doğuş, pediatr, peyvənd,
mama, tibb bacısı, qeydiyyat, müa-
yinə, manipulyasiya otaqları, sto-
matoloji kabinə, palata və əczaxana
vardır. Səhiyyə ocağında müasir
avadanlıqlar və istilik sistemi qu-
raşdırılmış, tibb işçilərinin səmərəli
fəaliyyəti təmin olunmuşdur. Səhiyyə
müəssisəsi Qaraçuq kəndi ilə yanaşı,
Qaraxanbəyli və Bulqan kənd sa-
kinlərinə də xidmət göstərir.
    Ambulatoriyada yeni ilin ilk gün-
lərindən fəaliyyətə başlayan fizio-
terapiya kabinəsinə gələnlərin sayı
artmaqdadır. Burada aparılan ultrasəs
müayinəsi zamanı ultrasəs dalğala-
rından müalicə məqsədilə istifadə
edilir. Müalicə zamanı insan orqa-
nizminə mexaniki, istilik və fiziki-

kimyəvi amillər təsir edir. Fasiləli
və akustik təsir nəticəsində toxu-
malarda vibrasiya və mikromasaj
effekti yaranır. Ağrıkəsici, damar-
genişləndirici təsir göstərir.
     Şərur rayonundakı Danyeri kənd
həkim ambulatoriyasında baş həkim,
ginekoloq, doğuş, pediatr, peyvənd,
mama, tibb bacısı, qeydiyyat, müa-
yinə, manipulyasiya otaqları, stoma-
toloji kabinə, palata və əczaxana var-
dır. İkimərtəbəli səhiyyə ocağında
müasir avadanlıqlar və istilik sistemi
quraşdırılmış, tibb işçilərinin səmərəli
fəaliyyəti təmin olunmuşdur. Artıq
burada fizioterapiya kabinəsi də fəa-
liyyət göstərir. 10-a yaxın xəstəyə
fizioterapiya sahəsində geniş istifadə
edilən elektroforez müalicəsi tətbiq
olunub. Bu üsul fizioterapiya və far-
makologiya sahələri arasında qalan
müalicə vasitəsidir. 
    Kəngərli rayonunun Xok kəndi
muxtar respublikanın böyük yaşayış
məntəqələrindən biridir. Burada
5 mindən artıq sakin yaşayır. Kənddə
əhalinin çoxluğu nəzərə alınaraq
burada da həkim ambulatoriyası ya-
radılmış və müvafiq ştatlarla təmin
olunmuşdur. Yaradılan şərait və möv-
cud tibbi heyət kənddə səhiyyə xid-
mətinin nümunəvi şəkildə qurulma-
sına imkan verir.
     İkimərtəbəli və 11 otaqdan ibarət
olan ambulatoriya lazımi tibbi ava-
danlıqlar və dərman vasitələri ilə təmin
olunmuşdur. Hazırda burada 11 tibb
işçisi sakinlərə xidmət göstərir. Onlar
peyvənd işinin vaxtlı-vaxtında apa-
rılmasına, səhiyyə maarifi işinin ardıcıl
olaraq həyata keçirilməsinə diqqət
yetirirlər. Fizioterapiya kabinəsində
aparılan elektroforez proseduru 10
dəqiqədən 30 dəqiqəyə kimi davam
edir. Müalicə kursu 10-20 seans ol-
maqla, göstərişə əsasən hər gün və ya
günaşırı həyata keçirilir.
    Hazırda Kəngərli rayonunun Qa-
rabağlar, Şahtaxtı, Çalxanqala, Şah-
buz rayonunun Kükü, Sələsüz, Nur-
su, Biçənək, Kolanı, Keçili və muxtar
respublikanın digər kəndlərində,
həmçinin Sədərək rayonunun Heydər -
abad qəsəbəsində də fizioterapiya
kabinələri əhalinin xidmətindədir. 
    Səhiyyə sistemində həyata keçi-
rilən belə tədbirlərin nəticəsidir ki,
əvvəllər muxtar respublika sakinləri
müalicə üçün başqa ünvanlara, eləcə
də xaricə üz tuturdularsa, bu gün
artıq öz kəndlərində müasir aparatlar
vasitəsilə keyfiyyətli müalicə alırlar.
Görülən genişmiqyaslı işlər göstərir
ki, muxtar respublikada səhiyyə sis-
temi sürətlə inkişaf edir, müasirləşir. 

Hüseyn ƏSGƏROV

Fizioterapevtik kabinələr əhaliyə keyfiyyətli
tibbi xidmət göstərir

    Naxçıvan Şəhər Təsərrüfathesablı
Nəqliyyat İdarəsində əhaliyə sərnişin -
daşıma xidməti göstərən sürücülərin
iştirakı ilə seminar-müşavirə təşkil
olunub. 

     Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Nəqliyyat Nazirliyinin Nəq-
liyyatda əlaqələndirmə və lisenziya-
laşdırma şöbəsinin müdiri Yasin Əli-
yev, Nəqliyyat müfəttişliyi və təhlü-
kəsizlik şöbəsinin müdiri Elxan Nov-
ruzov və Nəqliyyatda təhlükəsizlik
və fövqəladə hallar sektorunun müdiri
Əsgər Əhmədov çıxış edərək bildi-
riblər ki, bu gün muxtar respublikada
nəqliyyat sahəsinin inkişafı diqqət
mərkəzindədir. Sərnişindaşıma fəa-
liyyəti göstərən avtonəqliyyat vasi-
tələrinin saz vəziyyətdə saxlanılması
üçün maarifləndirmə işi aparılır, ucqar
dağ və sərhəd kəndlərində işləyən
marşrut avtobuslarının fəaliyyətinə
ciddi nəzarət olunur. 
     Qeyd edilib ki, ötən müddət ərzində
Naxçıvan Şəhər Təsərrüfathesablı
Nəqliyyat İdarəsinin maddi-texniki
bazası daha da möhkəmlənib, bey-
nəlxalq standartlara uyğun yüksək-
keyfiyyətli, iritutumlu  avtobuslar gə-
tirilərək sərnişinlərin istifadəsinə ve-
rilib. Belə ki, 2014-2017-ci illər ər-
zində müxtəlif xarici markalı avtobus
və mikroavtobuslar, habelə 13 ədəd
“NAZ Lifan” markalı taksi avtomobili
alınaraq idarənin balansına verilib. 
     Vurğulanıb ki, əhaliyə göstərilən
taksi xidmətinin vəziyyəti xüsusilə
nəzarətdə saxlanılır, taksi sürücüləri
ilə mütəmadi olaraq maarifləndirmə
işləri aparılır, onların geyim formasına,
istifadə etdiyi avtomobilin təmizliyinə,
sərnişinlərlə rəftarına, tarif qiymət-
lərinə əməl etmələrinə, məxsus ol-
duqları zona hüdudlarındakı fəaliy-
yətlərinə daim nəzarət olunur. Taksi
sürücüləri muxtar respublikanın tu-
rizm mərkəzlərini, muzeylərini, milli
mədəniyyət abidələrini  özündə əks
etdirən turist xəritələri, müxtəlif buk-
letlərlə təmin edilir, mütəmadi olaraq
muzeylərdə sürücülərin iştirakı ilə
məlumatlandırma tədbirləri həyata
keçirilir. 
     Naxçıvan Şəhər Təsərrüfathesablı
Nəqliyyat İdarəsinin rəis əvəzi İlkin
Məmmədov çıxış edərək bildirib ki,
ötən il ərzində 8 yeni iş yeri açılıb,
3 nəfər qadın taksi sürücüsü işlə
təmin olunub. Hazırda 4 nəfər qadın
taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir.
Onlara köməklik göstərilməsi və qadın
sürücülərin bu sahəyə cəlb edilməsi
işinə diqqət daha da artırılacaq.
     Sonra qadın sürücülərə idarə adın-
dan “Naxtel CDMA” mobil telefonları
və vizit kartları təqdim olunub.

- Nail ƏSGƏROV

Seminar-müşavirə olub



    Aşsüzən. Məişətimizdə işlənən
əşyalardan biri aşsüzəndir. Maraqlıdır
ki, bu əşyanın yaranma tarixi 7-8
min ildən artıqdır. Eneolit dövrünə
aid Şorsu təpəsi, Zirincli abidələrində
keramikadan, “Qələmə bulaq”da isə
yumşaq daşdan hazırlanmış aşsüzən
qırıqları aşkarlanmışdır. Forma və
ölçüsünü təyin edə bilməsək də, in-
sanların qədim zamanlardan məişətdə
aşsüzəndən istifadə etdiyi məlum
olur.
    Teşi. Qədim alətlərdən biri də
teşidir. Müasir dövrdə də istifadə
olunan, formasına görə bir-birindən
fərqlənən bu əşyadan da hələ Eneolit
dövründə istifadə edilib. İlk teşilər
daşdan, saxsıdan, iribuynuzlu hey-
vanların çanağında olan oynaq sü-
müyündən hazırlanıb. Eneolit döv-
rünə aid Zirincli abidəsində kera-
mikadan, Orta Tunc dövrünə aid
Qaratəpə abidəsində isə oynaq sü-
müyündən, Dəmir dövrünə aid “Bəy-
dilli sarıları”nda, Antik dövrə aid
“Nuvars” yaşayış yerində daşdan
düzəldilmiş teşilər aşkarlanıb. Son
dövrlərdə istifadə edilən teşilər, əsa-
sən, ağacdan düzəldilirdi.
    Mərəndi. İnsanların çox qədim
zamanlardan istifadə etdikləri alət-
lərdən biri də oraqdır. İlk istifadə
olunan oraq “dişləri” çaxmaqdaşından
düzəldilirdi. 6-8 santimetr uzunlu-

ğunda olan çaxmaqdaşlarının hər iki
tərəfi itilənirdi. Üz bölünmüş ağacın
arasına bir neçə ədəd bıçaqlardan
yerləşdirilir, ağac öz qabığı və qu-
rudulmuş bağırsaqla sıxılıb bərkidi-
lirdi. Dəmirin kəşfindən sonra müx-
təlifformalı oraqlar hazırlanıb. Kom-
bayn ixtira olunana qədər taxıl biçmək
üçün istifadə olunan oraqlar digər-
lərindən fərqlənirdi. Aypara şəklində
olan bu oraqlar “mərəndi” adlanırdı.
Xalq arasında məcazi mənada işlə-
dilən “axırda gələcəksən mərəndə”
məsəli də bu alətlə bağlıdır.
    Doğanaq. Bu alət qoşqu heyvan-
larında yük vurulan zaman istifadə
edilir. Bu, hər qolu 12-15 santimetrə
yaxın haça ağacdır. Qolların biri yo-
nulub sivriləşdirilir, digər qolda isə
kəndir üçün yer açılır ki, bağlanan
zaman sürüşüb çıxmasın. Örkənin
(uzun toxunmuş kəndir) bir ucu do-
ğanağa bağlanır. Yük vuran zaman
örkən dolanaraq doğanaqdan keçirilir.
Doğanaq olmasa, həmin yerdə düyün
vurulmalıdır ki, bu da yükü açan
zaman çətinlik törədir. Yükün miq-
darından asılı olaraq örkən bir və ya
bir neçə dəfə doğanaqdan keçirilir.
Ona görə də “örkən nə qədər uzun

olsa da, gəlib doğanaqdan keçəcək”
məsəli yaranmışdır.
    Mərkiz (kərdivar). Bu alət bel-
lənmiş sahədə tum düzəltmək üçün
istifadə edilir. 40-50, bəzən 60-70
santimetr enində, 20-25 santimetr
hündürlüyündə olan beldir. Normal
bellərdə olduğu kimi sap (dəstək)
salmağa yeri var. İçəridən belin hər
iki tərəfinə dəmir halqalar vurulur.
Həmin halqalara kəndir bağlanır.
Alətlə iki nəfər işləyir. Biri dəstəkdən,
digəri isə kəndirdən tutub torpağı
tuma komalayırlar. Ağır iş olduğu
üçün xalq arasında “ayını mərkiz
qaçırdı” məsəli yaranmışdır.

    Muğam. Qədim alətlərimizdən
biridir. Böyük ehtimalla Naxçıvan
bölgəsi üçün dialekt sözdür. 4 cildlik
“Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti”ndə
bu söz yoxdur.
     Muğam 40-50 santimetr uzunlu-
ğunda, 20-30 santimetr enində adi
taxtadır. Taxtanın ortasından sap ke-
çirmək üçün deşik açılır. Onun künc -
lərindən sapa əlavə ensiz taxta vurulur

ki, möhkəm olsun. Bu taxtalara “dən-
dənə” deyilir. Alətdən, əsasən, qar
kürəmək üçün istifadə edilir. Vaxtilə
xırmanda taxılı yaymaq, bir yerə top-
lamaq üçün də istifadə edilirdi.
     Dəc. Topa halında olan arpaya,
buğdaya toxunulmasın deyə, onu
nişan lamaq üçün taxtadan və başqa
materialdan hazırlanmış iri möhürdür
(nişandır). Xırmanlarda taxılı axşamlar
dəcləyib gözətçiyə təhvil verərdilər. 
    Taxılı yaxşı döysün deyə, vəlin
(bəzi yerlərdə buna “gəm” də de-
yərdilər) altına vurulan xırda çax-
maqdaşları və ya dəmir parçalarına
da “dəc” deyərdilər.

    Nal. Qoşqu və minik heyvanla-
rının ayağının altına vurulan dəmirdir.
Belə ki, daşlı-çınqıllı yollarda hey-
vanların ayaqları yeyilirdi. Maya ad-
lanan hissə ağrıdığı üçün onlar çə-
tinliklə yeriyirdi. Bu zaman “heyvan
daşırqayıb” deyirlər. İnsanlar minik
və qoşqu üçün at və digər heyvanlarla
yanaşı, öküz və kəldən də istifadə
edirdilər. Kəl və öküzlər cütdırnaqlı
olduğu üçün onların nalı aypara
şəkilli olub, ayaqda çətin dururdu.
Ona görə də cütdırnaqlıları daha sə-
riştəli nalbəndlər nallayırdılar.
    Od ütüsü. Elektrik avadanlığı
olmadığı dövrdə istifadə edilib. Qalın
dəmirdən hazırlanan ütünün içərisinə
yanar kömürlər salınırdı. Yan his-
sələrdə hava keçmək üçün kəsiklər
qoyulurdu. Üst qapaq qaldırılır, kö-
mür qoyulduqdan sonra örtülür və
kilidlənirdi.
    Qovurma çıxaran. Naxçıvan əra-
zisində qış azuqəsi içərisində qo-
vurma xüsusi yer tutur. Əvvəllər
saxsı küpələrdə, indi isə emallı qab-
larda olan qovurma sərin yerdə sax-
lanılır ki, xarab olmasın. Yağı donub
bərkimiş qovurmanı götürmək çətin
olur, bıçaqla çıxardıldıqda didilib
dağılır. Ona görə də dəmirdən hazır -
lanmış iki dişli qovurma çıxarandan
istifadə edilir.
    Hər biri xalqımızın yaşayış tər-
zindən, təsərrüfat mədəniyyətindən,
etnoqrafiyamızdan xəbər verən bu
qədim alətlər, əşyalar bu gün tari-
ximizin maddi-mədəniyyət nümu-
nələri kimi əhəmiyyətli eksponatlara
çevriliblər.

Zaleh NOVRUZOV

Tariximizi və məişətimizi özündə yaşadan 
maddi-mədəniyyət nümunələrimiz
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Paralimpiya
Federasiyasının 2017-ci ilin yekunları və qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı iclası keçirilib. 
    İclası federasiyanın sədri Cavid Səfərov açaraq
bildirib ki, Paralimpiya Federasiyası məhdud
fiziki imkanlı gənclərin muxtar respublikanın
idman həyatına inteqrasiyasının təmin olunmasını
daim  diqqət mərkəzində saxlayır. 2017-ci ildə
istedadlı idmançıların aşkara çıxarılması, onların
fiziki və metodik hazırlıqlarının möhkəmlənməsi
məqsədilə paralimpiyaçıların iştirakı ilə futzal,
stolüstü tennis, boccia, armrestlinq, pauerliftinq,
şahmat və voleybol üzrə yarışlar və yoldaşlıq
görüşləri keçirilib. Bununla yanaşı, il ərzində
par alimpiyaçıların muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən muzeylərə və sərgi salonlarına ziyarətləri
təşkil edilib. 
    Vurğulanıb ki, 2017-ci il yanvarın 15-də Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində “Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və
idmanın hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr”
barədə keçirilən müşavirədə verilmiş tapşırıqların
icrası ilə əlaqədar sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlar arasında idmanın kütləviliyinə nail olunması
üçün Naxçıvan şəhərində şahmat, üzgüçülük,
qolbol, boccia, stolüstü tennis, bədii gimnastika,
Şərur rayonunda bədii gimnastika, üzgüçülük,
stolüstü tennis, atıcılıq, şahmat, Ordubad rayonunda
şahmat və basketbol, Culfa rayonunda şahmat və
futbol, Şahbuz və Kəngərli rayonlarında şahmat
bölmələri fəaliyyətə başlayıb. Hazırda bütün uşaq
bölmələrinə 229 uşaq cəlb olunub.
    Qeyd olunub ki, Azərbaycan Milli Paralimpiya
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhərində

keçirilən III Uşaq Paralimpiya İdman Oyunlarında
Naxçıvan Muxtar Respublikasından qolbol, üz-
güçülük, boccia, tennis və cüdo idman növləri
üzrə sağlamlıq imkanları məhdud 12 uşaq iştirak
edib, bunlardan 11-i medal qazanıb. Həmçinin
Bakı şəhərində keçirilən Əlillərin V Respublika
İdman Oyunlarında muxtar respublikadan şahmat,
dama, nərd, stolüstü tennis və qol güləşi idman
növləri üzrə sağlamlıq imkanları məhdud 5 həm-
yerlimiz iştirak edib ki, bunlardan 3-ü mükafatçılar
sırasında yer alıb. İclasda federasiyanın fəaliyyətinin
daha da genişləndirilməsi, rayonlarda yeni idman
qruplarının yaradılması, müvafiq kateqoriyadan
olan uşaqların həmin qruplara cəlb edilməsinin
əhəmiyyəti vurğulanıb. 
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər
və idman naziri Azad Cabbarov çıxış edərək bildirib
ki, nazirlik fiziki imkanları məhdud insanların cə-
miyyətə inteqrasiyasını, sosial reabilitasiyasını və
onların arasında idmanın kütləviliyinə nail olunmasını
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Bu məqsədlə
ötən il paralimpiyaçıların işirakı ilə Naxçıvanda
8 idman yarışı təşkil edilib, respublika miqyaslı
3 yarışda isə paralimpiyaçılarımızın iştirakı təmin
olunub. Bu turnirlərdə idmançılarımız 15 medal
qazanıblar. 
    Nazir vurğulayıb ki, ötən il paralimpiya üzrə
Azərbaycan yığmasının baş məşqçisi və respublika
paralimpiya oyunlarının mükafatçıları muxtar res-
publikamıza dəvət edilib və 7 günlük proqram əsa-
sında şəhər və rayonlarımızda yeniyetmə paralim-
piyaçılarımıza təlim-məşq toplantıları, onların va-
lideynləri ilə görüşlər keçirilib. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Paralimpiya Federasiyası idmançılarının
asudə vaxtının və istirahətinin səmərəli qurulması
da nazirlik tərəfindən diqqətdə saxlanılıb, bu
məqsədlə paralimpiyaçıların Ağbulaq İstirahət  Mər-
kəzində 3 günlük istirahəti təşkil  olunub.
    Sonda Cavid Səfərov iclasa yekun vuraraq
qeyd edib ki, federasiya bundan sonra da yaradılmış
şəraitdən səmərəli istifadə edərək sağlamlıq im-
kanları məhdud şəxslər arasında idmanın kütləvi-
liyinə nail olmağa çalışacaqdır.

- C.MƏMMƏDOV

Paralimpiya Federasiyası ötən ilə uğurla 
yekun vurub

    Cəlil Məmmədquluzadə adına Nax-
çıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında
Azərbaycan Respublikasının Xalq ar-
tisti Yasəmən Ramazanovanın 60 illik
yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib.

    Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası mədəniyyət
və turizm nazirinin müavini Rəşad
Xudiyev açaraq bildirib ki, qədim
diyarımızda tanınmış sənət adam-
larına yüksək diqqət və qayğı gös-
tərilir. Bu gün anadan olmasının
60 illiyini qeyd etdiyimiz Yasəmən
Ramazanovanın yubileyi də bu diq-
qətin bariz nümunəsidir. O, Xalq
artisti Yasəmən Ramazanovanı 60 yaşının
tamam olması münasibətilə təbrik edib,
yaradıcılıq uğurları arzulayıb. 
    Nazirliyin əməkdaşı, Xalq artisti
Kamran Quliyev Yasəmən Ramazano-
vanın həyat və yaradıcılığı haqqında
çıxış edərək bildirib ki, tanınmış aktrisa
Naxçıvan şəhərinin Tumbul kəndində
dünyaya göz açıb. Sənətə, teatra maraq
və həvəs onu Naxçıvan şəhər 1 nömrəli
Mədəniyyət Evinin nəzdindəki xalq
teatrına gətirib. Xalq teatrında gənc
aktrisa görkəmli yazıçıların səhnə əsər-
lərində ilk rollarını oynayıb. Azərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirən
aktrisanın Naxçıvan teatrının səhnəsində
yaratdığı müxtəlif xarakterli obraz və
personajlar ona tamaşaçı rəğbəti qa-
zandırıb. Aktrisanın səhnəmizdə oy-
nadığı çoxsaylı rollar onun yaradıcılıq
imkanlarının geniş və rəngarəngliyindən
xəbər verir. Yasəmən Ramazanova dra-
matik, faciəvi, lirik-psixoloji obrazları
canlı və təbii yaratmaqla geniş yaradı-
cılıq imkanlarına malik olduğunu bir
daha təsdiq edib. Xalq artisti 2005-ci
ildən 2016-cı ilədək M.T.Sidqi adına
Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının bədii
rəhbəri və direktoru olub. 
    Xalq artistinin Naxçıvan teatrındakı

bugünkü fəaliyyəti barədə danışan Nax-
çıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının
direktoru, Xalq artisti Rza Xudiyev ak -
trisanın son dövrlərdəki səhnə fəaliyyə-
tindən söhbət açaraq bildirib ki, Yasəmən

Ramazanovanın teatrımızın inkişafındakı
xidmətləri dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib. O, 1987-ci ildə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının, 1999-cu
ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
artisti, 2008-ci ildə isə Xalq artisti fəxri
adlarına layiq görülüb və Prezident mü-
kafatçısı olub.
    Tədbirdə Xalq artistinin sənət dostları
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teat-
rının aktyoru, Xalq artisti Həsən Ağasoy,
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teat-
rının baş rəssamı, Xalq rəssamı Hü-
seynqulu Əliyev, Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar artistləri Yusif
Allahverdiyev, Əli Əliyev, Bəhruz Hax-
verdiyev, Prezident təqaüdçüsü Xəlil
Hüseynov, Xalq artisti, Prezident tə-
qaüdçüsü Tofiq Mövləvi, AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin əməkdaşı Nəzakət
İsmayılova və başqaları yubilyara öz
ürək sözlərini bildiriblər.
    Sonda yubilyar Yasəmən Ramaza-
nova çıxış edərək yaradıcılığına yüksək
qiymət verildiyi üçün Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə
minnətdarlığını ifadə edib, teatr sənə-
timizin inkişafı üçün bundan sonra da
fədakarlıqla çalışacağını deyib.

Əli RZAYEV

Xalq artistinin yubileyi qeyd edilib

    İnsanlar yarandığı gündən yaşamaq üçün müxtəlif əşyalardan istifadə etməyə başlamışlar. Bu
alət və əşyaların bəziləri təbiətdə hazır vəziyyətdə olmuş, bəzilərini isə düşünüb yaratmışlar. Belə ki,
daş alətlər, obsidianlar (dəvəgözü), çaxmaqdaşları insanların ilk istifadə etdiyi alətlərdir. Təxminən
9 min il əvvəl – “keramika inqilabı” dövrü adlanan Neolit dövründə keramika istehsalı insanların
həyatında mühüm irəliləyişə səbəb olub. Xörək bişirmək, maye halında olan məhsulların saxlanılması,
daşınması üçün imkan yaranıb. Lakin zaman keçdikcə bu alət və əşyalardan istifadəyə zərurət
qalmadığı üçün onlar gündəlik məişətimizdən çıxmağa, get-gedə unudulmağa başlanılıb. Zəngin ta-
riximizin, etnoqrafiyamızın araşdırılması və tədqiqi baxımından əhəmiyyətini nəzərə alaraq onların
bəziləri haqqında oxucularımıza da məlumat vermək istərdik.

Bildiriş
“Cahan-Tabak” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin

adı dəyişdirilərək “Cahan Tabak Beynəlxalq” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinə çevrilmişdir.

Etnoqrafiyamız


