
Türkiyədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev  aprelin
25-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri İsmayıl Qəhrəman ilə görüşüb.

Aprelin 25-də Türkiyə Respublikası Prezidentinin Sarayında – Külliyedə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təkbətək görüşü olub.
Aprelin 25-də hər iki ölkənin dövlət başçılarının iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə Yüksək

Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının VII iclası keçirilib.
Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə Respublikasının

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə sənədlərin imzalanması mərasimi olub.
Aprelin 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının

Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına rəsmi

səfəri aprelin 25-də başa çatıb.

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
 Məclisinin Sədri 2017-ci il sentyabrın 12-də
“Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haq-
qında” Sərəncam imzalamışdır. Ötən müd-
dətdə sərəncamın icrası istiqamətində tədbirlər
görülmüş, “Duzdağ” otelində Naxçıvan Duz
Muzeyi yaradılmışdır. 
    Aprelin 25-də Naxçıvan Duz Muzeyi
 istifadəyə verilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir.  
    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Naxçıvan Bölməsinin sədri akademik İsmayıl
Hacıyev tədbirdə çıxış edərək demişdir ki,
müstəqillik illərində Naxçıvan tarixinin hər-
tərəfli öyrənilməsinə başlanmış, 1996-cı ildə
“Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” bey-
nəlxalq simpoziumunun keçirilməsi bu sahədə
əhəmiyyətli addım olmuşdur. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq

sərəncamları ilə keçirilən “Nuh peyğəmbər,
Dünya tufanı və Naxçıvan”, “Naxçıvan: ilk
yaşayış və şəhərsalma yeri kimi”, “Naxçıvan:
ilkin şəhər və Duzdağ” və digər beynəlxalq
konfranslar Naxçıvan tarixinin, mədəniyyə-
tinin, təbii zənginliklərinin öyrənilməsində
mühüm rol oynamışdır. Muxtar respublikanın
digər ərazilərində olduğu kimi, Duzdağda
da aparılan beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya
zamanı xeyli sayda maddi-mədəniyyət nü-
munələri aşkar edilmiş, mühüm elmi nəticələr
əldə edilmişdir. Tədqiqatlar zamanı müəyyən
edilmişdir ki, Naxçıvan Duzdağından era-
mızdan əvvəl V əsrdən mədən üsulu ilə duz
çıxarılmışdır ki, bu da dünyada bu yolla
duzun ilk emalı təcrübəsidir. Duzun çıxarıl-
ması müəyyən əmək alətlərinin hazırlanmasını
tələb edir ki, bu da sənətkarlığın inkişafına
səbəb olmuşdur. Duz istehsalının ən böyük
təsirlərindən biri də duz ticarətinin inkişafına
təsir göstərməsidir. Bütün bunların nəticəsində
Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyəti forma-
laşmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 12 sentyabr
tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan Duz
Muzeyinin yaradılması da xalqımızın tarixinə,
mədəniyyətinə, milli-mədəni dəyərlərinə gös-

tərilən böyük qayğının daha bir ifadəsidir. 
    İsmayıl Hacıyev Naxçıvan tarixinin təd-
qiqinə və təbliğinə göstərdiyi diqqət və qay-
ğıya görə muxtar respublikanın ziyalıları və
elmi ictimaiyyəti adından Ali Məclisin Sədrinə
minnətdarlıq etmişdir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvan Duz
Muzeyinin istifadəyə verilməsini mühüm
hadisə kimi dəyərləndirmiş, bu münasibətlə
tədbir iştirakçılarını və gələcək ziyarətçiləri
təbrik edərək demişdir: Naxçıvanın tarixi
Naxçıvan duzunun çıxarılma tarixi ilə bağlıdır.
Naxçıvan tarixini tədqiq etmək üçün, ilk növ-
bədə, Naxçıvan duzunun tarixini öyrənmək
lazımdır. Çünki Naxçıvanın şəhər kimi for-
malaşmasında Naxçıvan duzunun, Duzdağın
böyük əhəmiyyəti olmuşdur. 5-7 min il bundan
əvvəl tədavüldə qiymətli metallardan və puldan
istifadə olunmurdu. Həmin dövrdə yeganə
tədavül vasitəsi duz olduğunu nəzərə alaraq
demək olar ki, Naxçıvan şəhəri məhz duzun
çıxarıldığı bu ərazilərdə salınmışdır. Bu da o
qənaətə gəlməyə imkan verir ki, Naxçıvan
şəhərinin formalaşması 5-7 min il bundan
əvvəl Naxçıvanda ilk dəfə duzun çıxarılması
ilə başlanmışdır. Bu barədə müxtəlif ölkələrin

tarixçiləri tərəfindən də məlumatlar verilmişdir.
Belə ki, II əsrdə yunan alimi Klavdi Ptolomey,
XVI əsrdə ərəb alimi Əl-Şərifi, XIX əsrdə
rus alimi Konstantin Nikitin və bundan sonrakı
dövrlərdə tədqiqat işləri aparan yerli tarixçi-
lərimiz öz əsərlərində Naxçıvan şəhərinin for-
malaşmasının Nuh peyğəmbərlə və duzun
 çıxarılması ilə bağlı olduğunu qeyd etmişlər. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Bu günə
qədər Naxçıvan duzunun çıxarılması və Nax-
çıvan şəhərinin yaranma tarixi ilə bağlı bir
sıra tədbirlər görülmüşdür. Naxçıvan Duzdağı
ilə bağlı ilk tədbir 1996-cı ildə keçirilən
“Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” bey-
nəlxalq simpoziumu olmuşdur. “Naxçıvan:
ilkin şəhər və Duzdağ” beynəlxalq simpo-
ziumunda isə Naxçıvanın Duzdağ mədəniyyəti
ilə bağlı  məsələlər müzakirə olunmuş, yeni
faktlar üzə çıxarılmışdır. Ötən dövrdə Naxçıvan
Duzdağı ilə bağlı beynəlxalq konfranslar da
keçirilmiş, 1 monoqrafiya, 9 kitab və 80-ə
yaxın elmi məqalə dərc olunmuşdur. Həmçinin
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxtəlif
muzeylər yaradılmışdır. Lakin Naxçıvan Duz
Muzeyinin yaradılması  xüsusi əhəmiyyətə
malikdir. Əgər Naxçıvanda ilk insanların
məskunlaşmasını və  şəhər mədəniyyətinin

formalaşmasını duzun çıxarılması ilə gö -
türürüksə, onda Naxçıvan tarixinin araşdırıl-
masına da həmin dövrdən başlamaq lazımdır.  
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan tarixinin
öyrənilməsi məqsədilə Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsini
yaratmış, bu sahədə qarşıya mühüm vəzifələr
qoymuşdur. Çünki Naxçıvan tarixi Azərbaycan
tarixinin əsas hissəsini təşkil edir. Ötən
dövrdə Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi isti-
qamətində mühüm tədbirlər görülmüş, elmi-
tədqiqat işləri aparılmışdır. Naxçıvan duzunun
tarixi ilə bağlı da tədqiqatlar aparılmış, eks-
ponatlar toplanmışdır. Həmin eksponatlar bu
gündən etibarən Naxçıvan Duz Muzeyində
nümayiş olunacaqdır. 
    Qeyd olunmuşdur ki, bu gün də öz əhə-
miyyətini itirməyən Naxçıvan duzu hazırda
məişətdə, sənayedə, təbiətdə, insan sağlam-
lığının qorunmasında geniş istifadə olunur,

ondan müxtəlif əl işləri hazırlanır. Hər il
minlərlə insan Duzdağ Fizioterapiya Mər-
kəzində müalicə olunur. Bütün bunlar bir
daha Naxçıvan duzunun bu gün də böyük
əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Qarşıda
duran əsas vəzifə isə Naxçıvanın duz tarixini
öyrənərək gələcək nəsillərə çatdırmaqdır.
Ona görə də Naxçıvan tarixi bundan sonra
da dərindən öyrənilməli, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi, mü-
vafiq dövlət qurumları və ziyalılar Naxçıvan
şəhərinin yaranmasının duzun çıxarılması
ilə bağlılığı sahəsində tədqiqatları genişlən-
dirməli, arxiv sənədləri toplanmalı, yeni ki-
tablar və elmi məqalələr yazılmalıdır. 
    Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Duz Muze-
yinin yaradılmasında əməyi olanlara təşək-
kürünü bildirmiş, kollektivə gələcək işlərində
uğurlar arzulamışdır. 
    Sonra muzeyə baxış olmuşdur. Məlumat
verilmişdir ki, muzey ekspozisiya zalı və iş
otaqlarından ibarətdir. Muzeydə 81 eksponat,
o cümlədən duzdan hazırlanmış müxtəlif fi-
qurlar, Naxçıvan Duzdağı haqqında nəşr
olunmuş kitablar, Naxçıvan şəhəri, Nuh pey-
ğəmbər və Naxçıvan, Duzdağ mədəniyyəti

Naxçıvanda Duz Muzeyi istifadəyə verilmişdir
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    Muxtar respublikamızın gələ-
cək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş
mühüm proqramlardan biri də
modern sənayeləşmədir. Son il-
lərdə həyata keçirilən uğurlu
 siyasət yeni dövrün tələblərinə
uyğun iqtisadiyyatın sənayeləş-
məsini daha da sürətləndirib. Bu
sənayeləşməni təmin edən əsas
amillər isə muxtar respublikanın
malik olduğu təbii resurslar, iq-
tisadi potensial, dövlətin yeni ya-
radılan sənaye müəssisələrinə
 aktiv dəstəyi, ixrac imkanlarının
artırılması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərdir. 
    Təsadüfi deyil ki, iri sənaye
müəssisələrinin yaradılması, yeni
məhsul növlərinin istehsalı səna-
yeləşmə prosesini daha da sürət-
ləndirmiş, dinamik inkişafın təmin
edilməsində əhəmiyyətli rol oy-
namışdır. Görülən işlərin nəticəsidir
ki, bu gün muxtar respublikada
372 növdə məhsul istehsal olunur,
344 növdə məhsula olan tələbat
tamamilə yerli imkanlar hesabına
ödənilir. Bu iqtisadi siyasətdə sa-
hibkarlığın inkişafı böyük rol oy-
nadığından, hazırda sənaye məh-
sulunun 95 faizi özəl bölmənin
payına düşür. 
    Təbii ki, sənaye məhsullarının
istehsal həcmi artdıqca, bu məh-
sulların ixrac potensialı da artır.
Çünki davamlı inkişaf istehsal və
ixrac potensialının paralel olaraq
yüksəlişini zəruri edir. Diqqət etsək,
görərik ki, sənaye məhsullarının
həcmi bütün hesabat dövrlərində
artımla müşahidə olunur. Məsələn,
bir neçə gün bundan əvvəl Naxçı-
van Muxtar Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsi muxtar respub-

likada 2018-ci ilin birinci rübünü
özündə əks etdirən statistik məlu-
matları açıqladı. Həmin dövrü təhlil
etsək, görərik ki, cari ilin yanvar-
mart aylarında muxtar respublikada
241 milyon 42 min manat dəyərində
sənaye məhsulu istehsal olunmuş-
dur ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq
dövründəki göstəricini 1,5 faiz üs-
tələmişdir. Sənaye məhsulu isteh-
salının 96,6 faizi malların, 3,4 faizi
isə xidmətlərin payına düşmüşdür.
Dövlət sektorunda 11 milyon 97
min 500 manatlıq, qeyri-dövlət
sektorunda isə 229 milyon 944
min 500 manatlıq sənaye məhsulu
istehsal olunmuşdur. İstehsal edilən
sənaye məhsulunun 95,4 faizi özəl
sektorun payına düşmüşdür. Bax-
mayaraq ki, bəhs etdiyimiz dövrdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 3 faizlik göstərici ilə
daha öndədir. Lakin məhsul ixra-
cında sənayenin payı kənd təsər-
rüfatı məhsullarını 3 dəfədən çox
üstələyir. Belə ki, 2018-ci ilin
birinci rübündə muxtar respublikada
12 milyon 86 min 600 ABŞ dolları
dəyərində kənd təsərrüfatı, o cüm-
lədən meyvə və tərəvəz məhsulları

ixrac olunmuşdursa, həmin dövrdə
ixrac edilən sənaye məhsullarının
ixrac dəyəri 41 milyon 230 min
700 ABŞ dolları həcmində qeydə
alınmışdır. 
    Sənayenin inkişafı üçün göstə-
rilən maliyyə dəstəyi də kənd tə-
sərrüfatı subyektlərinə verilən kre-
ditlərdən çoxdur. Belə ki, sənayenin
inkişafı üçün bank və kredit təş-
kilatları tərəfindən təsərrüfat sub-
yektlərinə 2018-ci ilin ilk rübündə
5 milyon 15 min manat,  kənd tə-
sərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan
təsərrüfat subyektlərinə isə ümu-
milikdə, 1 milyon 307 min 400
manat məbləğində kreditlərin ve-
rilməsi təmin olunmuşdur. Bu isə
sənaye sahibkarlığına daha çox
marağın olmasından irəli gəlir.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək
ki, hazırda dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrində də istər yeni yaradılan,
istərsə də istehsal olunan məhsul-
ların dinamikasında sənaye məh-
sullarının payı kənd təsərrüfatı
məhsullarının payından dəfələrlə
çoxdur. Bu da onunla bağlıdır ki,
təbii olaraq sənaye sahəsində məh-
sulların yeni növ və çeşidini ya-
ratmaq mühüm tələbat kimi ortaya

çıxır. Kənd təsərrüfatı məhsulla-
rında isə əksinə mövcud məhsul-
ların həcminin artırılmasına daha
çox diqqət göstərilir. Beləliklə, sə-
naye məhsulunun dinamikası ümu-
mi daxili məhsul istehsalında da
pay çoxluğu ilə özünü göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin mə-
lumatına görə, 2018-ci ilin yanvar -
mart aylarında muxtar respublikada
ümumi daxili məhsul istehsalı 524
milyon 186 min manatdan artıq
olmuşdur ki, bu da bir il öncəki
müvafiq göstəricidən çoxdur. Ümu-
mi daxili məhsulun tərkibində ilk
yeri 31,5 faizlik payla sənaye
sahəsi tutmuş və maddi istehsalın
payı 54,1 faiz təşkil etmişdir. 
    Bir məsələni də qeyd etmək is-
tərdik ki, bu gün muxtar respubli-
kada həyata keçirilən iqtisadi siya-
sətin mühüm aspektlərindən biri
də sənayeləşmədə şaxələndirməni
təmin etməkdir. Müasir texnolo-
giyaların imkanlarından istifadə
olunmaqla yaradılan yeni sənaye
müəssisələri, eyni zamanda yüksək
ixrac qabiliyyəti ilə seçilən sənaye
məhsullarının istehsalına imkan
verir. Bu mənada, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 2018-ci il 15 fevral
tarixli “Naxçıvan şəhərində xalça
istehsalı emalat xanasının tikintisi,
təchizatı və infrastrukturunun ya-
radılması ilə bağlı tədbirlər haq-
qında” Sərəncamı mühüm əhə-
miyyəti ilə seçilir. Sərəncamın
icrasına uyğun olaraq yaradılacaq
yeni xalça istehsalı müəssisəsi
muxtar respublikada yüngül sə-
nayenin inkişafına təkan verməklə
yanaşı, bu ənənəvi sahənin bazar
tələblərinə uyğun qurulmasına da
yeni imkanlar açacaq.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Sənaye məhsullarının artım dinamikası milli iqtisadiyyatın 
inkişafına öz töhfəsini verir

    2000-ci ildən başlayaraq Ümum-
dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının
təşəbbüsü ilə aprel ayının 26-sı
dünyada Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət
Günü kimi qeyd edilir. 
    Biliklərə əsaslanan XXI əsr iqti-
sadiyyatında əqli mülkiyyət intel-
lektual kapital rolunda çıxış edir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə artıq əqli
mülkiyyət aktivləri maddi aktivləri
üstələyərək dünya iqtisadiyyatında
yeni mərhələ yaratmışdır. Vaxtilə
xammal və materiala əsaslanan iq-
tisadiyyatlar yeni mərhələdə kreativ
iqtisadiyyata çevrilmiş və nəticədə,
əqli mülkiyyət fenomeni prioritet
fəaliyyət və təhlil istiqaməti kimi
formalaşmışdır. 
     Bu gün əqli mülkiyyət hər bir
 ölkənin davamlı inkişafında əsas rol
oynayır. Çünki elm, texnika və mə-
dəniyyətin inkişafı əqli mülkiyyət
hüququnun qorunmasından asılıdır.
Bu mənada, əqli mülkiyyətin müha-
fizəsi sahəsindəki dövlət siyasəti həm
də ölkənin elmi-texniki potensialının
inkişafı və bu potensialdan səmərəli
istifadəyə səbəb olur. Buna görə də
əqli mülkiyyət məsələlərinin milli
qanunvericiliyə inteqrasiyası vacib
mərhələ kimi qəbul olunmaqdadır. 
    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
əqli mülkiyyətlə bağlı münasibətlərin
tənzimlənməsi istiqamətində mühüm
işlər görülmüş, əqli mülkiyyətin qo-
runması və inkişafına diqqət artı-
rılmış, bu sahədə zəngin qanunveri -
ci   lik bazası yaradılmışdır. 1996-cı

ildə “Müəlliflik hüququ və əlaqəli
hüquqlar haqqında”, 1997-ci ildə
“Patent haqqında”, 1998-ci ildə
“Əmtəə nişanları və coğrafi göstə-
ricilər haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının qanunları qəbul olun-
muş, ölkəmiz 1995-ci ildə Ümum-
dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının
təsis etdiyi Konvensiyaya və Avra-
siya Patent Konvensiyasına qoşul-
muş, Avropa Patent Təşkilatı ilə
əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur.

     Bu gün ümummilli liderimizin si-
yasi kursunu uğurla davam etdirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata
keçirilən iqtisadiyyatın şaxələndi-
rilməsi və qeyri-neft sektorunun in-
kişafına yönəldilən məqsədyönlü iq-
tisadi siyasət təcrübələrə və insan
kapitalına hesablanan innovativ iq-
tisadiyyatın inkişafına xidmət et-
məkdədir. Cəmiyyətimizdə əqli mül-
kiyyətə iqtisadi faktor kimi artan
maraq da bütün bunların əyani sü-
butudur. Sürətlə dəyişən dünyada
Azərbaycan getdikcə öz mövqelərini
möhkəmləndirir və layiqli yerini tu-
tur. Davamlı inkişafın “Azərbaycan
modeli” bir sıra vacib amilləri, o
cümlədən biliklərə əsaslanan tərəq-
qini, informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları və əqli mülkiyyətin
prioritetliyini özündə cəmləşdirir.

“İndi dünyada inkişaf təbii sərvət
üzərində deyil, bilik, müasir texno-
logiya üzərində qurulur. Bu səbəbdən
biz təbii sərvətlərin insan kapitalına
çevrilməsinə çalışırıq”, – deyən ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı
ilə təsdiq edilən milli iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol xə-
ritələrində əqli mülkiyyətin, kreativ
sənayenin inkişaf etdirilməsi kimi
məsələlər də öz əksini tapıb.

     Əqli mülkiyyət sahələri – ixtiralar,
faydalı modellər, sənaye nümunələri,
əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər
ölkəmizdə Ümumdünya Ticarət Təş-
kilatının tələblərinə uyğunlaşdırılmış
normativ-hüquqi aktlarla tənzimlən-
məkdədir. 2012-ci ildə “Əqli mül-
kiyyət hüquqlarının təminatı və
 piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
qəbul olunması bu sahədə həyata ke-
çirilən tədbirlərin əhatə dairəsini daha
da genişləndirmişdir. Ölkəmiz əqli
mülkiyyət hüquqlarının qorunması
sahəsində beynəlxalq sistemə uğurla
inteqrasiya olunmuş, yaradıcılıq fəa-
liyyəti nəticələrinin hüquqi mühafi-
zəsinə əlverişli zəmin yaradılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında əqli mülkiyyətin qorunması
və inkişafı sahəsində həyata keçirilən
siyasət, sahibkarlığın və elmin in-

kişafına dövlət qayğısı əqli mülkiyyət
sisteminin uğurlu fəaliyyətinə təminat
yaratmışdır. Muxtar respublikada
iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi
istiqamətində, o cümlədən intellektual
kapitaldan istifadənin genişləndirilməsi
və texnoloji inkişafın  stimullaşdırılması,
kontrafakt malların dövriyyəsinə
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
üzrə ardıcıl tədbirlər bu gün də
uğurla davam etdirilir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Standartlaş-

dırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsinin qarşısında mux-
tar respublikada əqli mülkiyyətin
mühafizəsinin formalaşdırılması və
müasir trendə uyğunlaşdırılaraq sə-
nayedə tətbiqi kimi mühüm vəzifələr
dayanır. Komitə sənaye mülkiyyəti
obyektlərinin mühafizəsi üçün əqli
mülkiyyətin qorunması sahəsində
mütəmadi tədbirlər həyata keçirir,
muxtar respublikada patent sahəsinin
inkişafını diqqət mərkəzində saxlayır.
Patent sistemi vasitəsilə sənaye mül-
kiyyəti obyektlərinə dair iddia sə-
nədlərinin qəbulu və ekspertizası
həyata keçirilir, dövlət reyestri apa-
rılır, bu sahədə hüquqların qorunması
və beynəlxalq sistemlərə inteqrasiya
təmin olunur.
     Fəaliyyəti dövründə komitəyə ix-
tiraya dair iddia sənədinin qeydiyyata
alınması ilə bağlı 72, sənaye nümu-

nəsinə dair 124, faydalı model üçün
isə 6 müraciət daxil olmuş və dövlət
ekspertizası aparılmışdır. Qüvvədə-
olma müddəti 20 il olmaqla, 28 ixtira,
qüvvədəolma müddəti 10 il olmaqla,
46 sənaye nümunəsi və 1 faydalı
model patentləşdirilmişdir. Əmtəə
nişanlarına və coğrafi göstəricilərə
mühafizə sənədi almaq üçün 1744
iddia sənədi qəbul edilmiş, onlardan
qüvvədəolma müddəti 10 il olmaqla,
əmtəə nişanlarına dair 1056, coğrafi
göstəricilərə dair 5 şəhadətnamə döv-
lət reyestrində qeydiyyata alınmışdır.
Komitənin tərkibində fəaliyyət gös-
tərən Elmi-Texniki Kitabxananın pa-
tent fondu da komplektləşdirilmişdir.
Fondda xarici ölkələrə məxsus 3 min
655 ixtira, həmçinin əmtəə nişanları
və coğrafi göstəricilər, ixtiralar, faydalı
modellər və sənaye nümunələrinə
dair rəsmi bülletenlər toplanmış və
yeni ədəbiyyatlarla zənginləşdiril-
mişdir. Əqli mülkiyyət hüquqlarının
qorunmasına, bu sahədə maariflən-
dirmə işlərinin genişləndirilməsinə
və əqli yaradıcılıq nəticələrindən
qeyri -qanuni istifadənin qarşısının
alınmasına da xüsusi diqqət yetirilir.
    Muxtar respublikada əqli mül-
kiyyətin inkişaf etdirilməsi, ixtira-
ların istehsalatda tətbiqi və alınmış
patentlərin beynəlxalq mühafizəsi
tədbirləri bundan sonra da üstün is-
tiqamət kimi davam etdiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Standartlaşdırma, Metrologiya və

Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada əqli mülkiyyət hüququ
etibarlı qorunur

və duz yataqları haqqında dərc olunmuş
qəzet materialları, “Duzdağ” sənədlər toplusu
nümayiş olunur. Ekspozisiyada ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycanın
siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında
özünəməxsus rol oynayan Naxçıvanın hər
daşı, hər qayası tarixin canlı şahididir” və
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Qədim
Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən biri
olan Duzdağın hər qarışında tarixin sirli
izləri qalıb” fikirləri yer almışdır.  
    Naxçıvan duzla bağlı inam və adətlərlə
zəngindir. Muzeydə duzla bağlı şifahi xalq
ədəbiyyatı nümunələri nümayiş olunur.

 Ekspozisiyadakı daş alətlər, daş çəkic və
çapacaqlar, duz torbaları, saxsıdan və gildən
hazırlanmış duz qabları, daş həvəngdəstə və
baltalar, duz kristalları, karsit və duz süxurları
Naxçıvan Duzdağının qədim tarixini və
 mədəni potensialını özündə əks etdirir. Vaxtilə
Duzdağ mədənində istifadə olunan və hazırda
muzeydə nümayiş olunan bu alətlər Naxçı-
vanda sənətkarlıq ənənələrinin qədim dövr-
lərdən formalaşdığını göstərir. Duzdan
 hazırlanmış və üzərində “Məhəmməd və
Əli” sözləri yazılmış “Quran-i Kərim” duza
verilən böyük dəyərin ifadəsidir.  
    Muzeydə nümayiş olunan dəyərli ekspo-

natlar sırasında narın duzun saxlanmasında
və daşınmasında istifadə olunan duz torbaları
da yer alır. Bu torbalar əsasən ötən əsrin əv-
vəllərinə aid olub, Azərbaycanda, xüsusən
muxtar respublikamızda toxuculuğun inki-
şafından xəbər verir. Daşduzdan hazırlanmış
əl işləri, Azərbaycan Respublikasının dövlət
bayrağının duzdan hazırlanmış maketi də
muzeyin maraqlı eksponatlarındandır. Nax-
çıvan 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin
Paytaxtı seçilmişdir. Bununla bağlı duzdan
hazırlanmış loqotip Naxçıvanın özünəməxsus
simvollarını özündə əks etdirir.
    Duzdağla və Naxçıvan şəhər mədəniyyəti

ilə bağlılığı nəzərə alınaraq muzeydə Nuh
peyğəmbərin heykəli qoyulmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi
 tərəfindən Naxçıvan duzu ilə bağlı arxeoloji
qazıntıların aparılması, Duzdağ mədəniyyəti
ilə bağlı beynəlxalq konfransların keçirilməsi,
Naxçıvan duzunun tərkibi haqqında məlumatın
muzeydə nümayiş olunması və naxçıvanlı
sənətkarların duzdan hazırladıqları əl işlərinin
satışının təşkili barədə müvafiq tapşırıqlar
vermişdir.   

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

26 aprel Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günüdür

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yerləşən Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
bir neçə birləşmə və hissələrinin qərargah
və bölmələrinin cəlb edilməsi ilə keçirilən
komanda-qərargah təlimi başa çatıb.
    Təlim çərçivəsində qoşunların döyüşə
hazırlığının yoxlanılması məqsədilə bir-
ləşmə və hissələr “Həyəcan” siqnalı ilə
qaldırılaraq cəmləşmə rayonlarına çıxa-
rılıb. Cəmləşmə rayonlarında idarəetmə
sistemləri vasitəsilə qoşunların idarə
olunması praktik həyata keçirilib.
     Təlimdə döyüş tapşırıqlarının daha ope-
rativ və səmərəli yerinə yetirilməsinə, qə-
rargahlar tərəfindən əməliyyat planlarının
hazırlanmasına, mürəkkəb əməliyyat şə-
raitində qoşunların döyüş fəaliyyətlərinin
idarə edilməsinə, qarşılıqlı fəaliyyətin və
təminatın təşkilinə xüsusi diqqət yetirilib.
Təlimin ssenarisinə əsasən praktik fəaliy-
yətlərə cəlb edilən bölmələr yaranmış
əməliy yat şəraitinə uyğun olaraq şərti düş-
mənin hücumunu dəf edərək onları öz
mövqelərinə çəkilməyə məcbur edib, aktiv
fəaliyyətlərlə yüksəklik və hüdudları ələ
keçirib.
     Tabor və bölük taktiki qruplarının hü-
cumunu artilleriya bölmələri praktik atəşlə
dəstəkləyib, mühəndis-istehkam bölmələri
qrupların maneəsiz hərəkətini təmin edib.
    Taktiki qrupların fəaliyyəti Ordu avia-
siyası və hava hücumundan müdafiə
bölmələri tərəfindən havadan himayə
edilib, taktiki desantın təyin olunmuş
rayonlara çıxarılması həyata keçirilib.
    Zabitlərin və qərargahların komanda -
qərargah təlimində iştirakının yüksək
səviyyədə təşkil olunması məqsədilə
 Təlim-Tədris Mərkəzinin Simulyasiya
Mərkəzində qarşıda duran tapşırıqların
kompüter üzərindən məşqi keçirilən fəa-
liyyətlərin nəticələri təhlil edilib.
    Tapşırıqların yüksək peşəkarlıqla yerinə
yetirilməsi nəticəsində komanda-qərargah
təlimi uğurla başa çatıb.

Nəriman NƏCƏFOV

Təlim uğurla başa çatıb
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    Aprelin 25-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Baş Sığorta
Agentliyində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
İdarəsi ilə birgə daşınmaz əmlakın
və daşınmaz əmlakın istismarı za-
manı mülki məsuliyyətin icbari
 sığortası sahəsində görülmüş işlər
və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar
tədbir keçirilib. 
    Tədbirdə Dövlət Baş Sığorta
Agentliyinin Baş direktoru Hikmət
Əsgərov çıxış edərək bildirib ki,
muxtar respublikada həyata keçirilən
tədbirlər nəticəsində iqtisadi potensial
artıb, biznes və investisiya mühiti
yaxşılaşdırılıb. Sahibkarlığın inkişafı
üçün əlverişli şərait yaradılıb, muxtar
respublikada dövlət dəstəyi ilə iqti-
sadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində
bir çox istehsal və xidmət sahələri
fəaliyyətə başlayıb. 
    Baş direktor qeyd edib ki, “İcbari
sığortalar haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununa əsasən
ölkəmizdə sahibkarlara məxsus da-
şınmaz əmlakın və daşınmaz əmlakın
istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin
icbari sığortasının həyata keçiril-
məsinə nəzarət Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlü-
kəsizliyi İdarəsinə həvalə olunub. 
    Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında icbari sığortalar
üzrə görülmüş tədbirlər nəticəsində
1 aprel 2018-ci il tarixdə sahibkar-
lara məxsus daşınmaz əmlakın icbari
sığortası üzrə 942 müqavilə, da-
şınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı
mülki məsuliyyətin icbari sığortası
üzrə 566 olmaqla, ümumilikdə,
 sığorta növləri üzrə sahibkarlarla
1508 müqavilə bağlanılıb. Lakin
hələ də göstərilən icbari sığorta
növləri üzrə bəzi sahibkarların vax-
tında sığorta müqavilələri bağla-
maqdan yayınma halları vardır.
Belə hallara yol verilməməsi və
 sığorta müqavilələrinin vaxtında
bağlanılaraq sahibkarların öz üzər-
lərinə düşən vəzifələri yerinə ye-
tirməsini təmin etmək üçün hər iki
dövlət qurumu bu işə diqqəti daha
da artırmalı, izahat və maariflən-
dirmə işləri genişləndirilməlidir. 
    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası fövqəladə hallar
nazirinin müavini, general-mayor
Hikmət Kərimov qanuna uyğun ola-
raq Fövqəladə Hallar Nazirliyi tə-
rəfindən icbari sığortalar üzrə mü-
qavilələrin bağlanılmasına nəzarətin
gücləndirilməsinin zəruriliyini qeyd
edib, bu sahədə nazirliyin üzərinə
düşən vəzifələrdən danışıb. O bildirib
ki, Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
İdarəsi və onun yerli qurumları və
Dövlət Baş Sığorta Agentliyi və
onun yerli qurumları ilə birlikdə
muxtar respublika ərazisində yerləşən
obyektlərin digər daşınmaz əmlakın
icbari sığortası və daşınmaz əmlakın
mülki məsuliyyətin icbari sığorta-
lanması ilə bağlı idarə, müəssisə,
təşkilatlarda və sahibkarlıq subyekt-
lərində, əhali arasında mütəmadi
olaraq maarifləndirmə və məlumat-
landırma işləri aparılıb, sığortanın
mahiyyəti ilə bağlı ətraflı məlumatlar
verilib.
    Tədbirdə Dövlət Yanğın Təhlü-
kəsizliyi İdarəsinin rəisi, daxili
xidmət polkovnik-leytenantı Ehti-
ram Məmmədov və şəhər, rayon
Dövlət Sığorta agentliklərinin
 direktorları və rayon Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi şöbələrinin rəisləri
çıxış ediblər. 

- Əli CABBAROV

    Azərbaycan universitetlərində
keyfiyyət təminatı mərkəzlərinin
yaradılması və inkişaf etdirilməsi
məqsədilə yeni layihə çərçivəsində
ilk iclas keçirilib. 
    Bakı Biznes Universitetinin təş-
kilatçılığı ilə Bakı şəhərində ke -
çirilən iclasda “Naxçıvan” Univer-
sitetinin rektoru professor İsmayıl
Əliyev, Beynəlxalq əlaqələr şöbə-
sinin müdiri Rəcəb Cəfərli və Xarici
dillər fakültəsinin müəllimi Könül

Babayeva iştirak ediblər. Tədbirdə
“Naxçıvan” Universitetinin təqdi-
matı nümayiş etdirilib, layihə çər-
çivəsində görüləcək işlər müzakirə
olunub.
    Məlumat üçün qeyd edək ki, la-
yihənin yaradılmasında məqsəd key-
fiyyət təminatı mərkəzləri mövcud
olan universitetlərdə onları yenidən
qurmaq, iş prinsiplərini Avropa stan-
dartlarına uyğunlaşdırmaq, digər
universitetlərdə isə yeni belə mər-

kəzlər yaratmaqdan ibarətdir. Layihə
çərçivəsində bu sahədəki beynəlxalq
təcrübələrin öyrənilməsi və tətbiqi
məqsədilə təlimlər keçiriləcək. Av-
ropanın 4 ali təhsil ocağı ilə yanaşı,

Azərbaycanın 11 universi-
tetinin nümayəndə heyəti
də həmin təlimlərə cəlb
olunacaq. Bundan başqa,
Litvanın EKT akkreditasiya
təşkilatı tərəfindən Bakı
Biznes Universiteti ilə birgə
layihə tərəfdaşlarının işçi
heyətlərinə, tədrislə əlaqəli
əməkdaşlarına biraylıq tə-

limlər keçiriləcək. Layihə çərçivə-
sində mükəmməl idarəetmə siste-
minin formalaşdırılması məqsədilə
onlayn platforma yaradılacaq. 

    Bu gün ölkəmizdə həyatımızın
digər sahələri kimi, səhiyyənin də
inkişafı istiqamətində məqsədyönlü
və ardıcıl tədbirlər görülür, həkim
və tibb işçilərinin sosial müdafiə-
sinin gücləndirilməsi, ixtisaslı və
peşəkar həkim kadrlarının hazır-
lanması diqqət mərkəzində saxla-
nılır. Bütün bunlar isə Azərbaycan
səhiyyəsinin yeni inkişaf mərhə-
ləsinə qədəm qoymasına stimul
olub. Muxtar respublikamızda da
səhiyyənin müasir tələblər əsasında
inkişafı təmin edilib. Hər il səhiyyə
müəssisələri üçün yeni binalar
inşa olunur, tibb ocaqları müasir
avadanlıqlarla təchiz edilir.  

    Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2016-cı il noyabrın 18-də imzaladığı
“Azərbaycanın görkəmli dövlət və
elm xadimi Əziz Əliyevin 120 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında”
Sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il 21 noyabr tarixli
Sərəncamı ilə Tədbirlər Planı təsdiq
olunub. Tədbirlər Planına əsasən
muxtar respublikada bir sıra tədbirlər
keçirilib, eyni zamanda böyük alim
və tibb təşkilatçısının adını daşıyan
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mər-
kəzi Uşaq Xəstəxanasının binası
əsaslı şəkildə yenidən qurulub.
Yenidənqurma işlərindən sonra xəs-
təxana bu il yanvarın 11-də istifa-
dəyə verilib. 
    Zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən
ibarət olan bu səhiyyə ocağında
Uşaq cərrahiyyəsi, Pediatriya, Yeni -
doğulmuşlar üçün pediatriya, Nev-
roloji, Reanimasiya və intensiv te-
rapiya, Poliklinika, Stomatoloji və
Mərkəzləşmiş laboratoriya şöbələri
fəaliyyət göstərir. Şöbələrin hər bi-
rində müasir şərait yaradılıb, fizio-
terapiya, laboratoriya, əməliyyat,
kardiorevmatoloq və loqoped otaq-
larında, stomatoloji kabinələrdə və
palatalarda müasir tibbi avadanlıqlar
quraşdırılıb. Binada müasir sterili-
zasiya otağı, tibb təhsili alan tələ-
bələr üçün 4 auditoriya, eləcə də
iclas zalı və yeməkxana istifadəyə
verilib. Burada, həmçinin internet
şəbəkəsi də qurulub.
    Xəstəxananın baş həkimi, Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar
həkimi Rəhim Rəhimovla söhbəti-
miz zamanı dedi ki, 50 çarpayılıq
xəstəxanada çalışan tibbi personal
gün ərzində onlarla uşağın müayinə
və müalicəsini aparır. Bu səhiyyə
ocağında muxtar respublikanın
 kiçikyaşlı sakinlərinə keyfiyyətli
tibbi xidmətin göstərilməsi, müxtəlif
xəstəliklərin müalicəsi üçün hərtərəfli
şəraitin yaradılması onların muxtar
respublikadan kənarda müalicə olun-
maları zərurətini aradan qaldırıb. 
    Hər ilin yaz və payız aylarında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyinin tərtib etdiyi qrafik
əsasında xəstəxananın həkim bri-
qadası bağça və məktəblərdə, eləcə
də ucqar dağ və sərhəd kəndlərində
müayinələr həyata keçirir, uşaqlar
cərrah, pediatr, LOR, stomatoloq,
nevropatoloq, oftalmoloq, endo -
krinoloq, ortoped müayinəsindən
keçirlər. Məqsəd isə uşaqlarda baş
verə biləcək patologiyaları vaxtında
aşkarlamaq və ağırlaşmaların qar-
şısını almaqdır. Daha sonra uşaqlar

dispanser qeydiyyatına götürülür,
müayinə və müalicəyə cəlb
olunurlar. Müayinə zamanı sağlam-
lığında hər hansı problem aşkar
edilən uşaq dərhal xəstəxanaya gə-
tirilir. Cari ilin ilk üç ayı ərzində
xəstəxanada 19 min 507 uşaq am-
bulator, 192-si isə stasionar müalicə
olunub.
    Səhiyyə müəssisəsinin əsas və-
zifələrindən biri də yoluxucu xəstə -
liklərin qarşısını almaq üçün qoru-
yucu profilaktik peyvəndlərin vax-
tında aparılmasını təşkil etməkdir.
Peyvəndləmə prosesinin xəstəxana
tərəfindən yüksək səviyyədə təşkili

uşaqların sağlam böyüməsi
məqsədi daşıyır. Baş həkim
onu da xüsusi vurğuladı ki,
bəzi valideynlər peyvənd
haqqında tam məlumatlı ol-
madığından ondan ehtiyat
edir, uşaqlarını bu tibbi pro-
sedurdan uzaq tutmağa ça-
lışırlar. Bu səbəbdən də
sahə tibb bacıları tərəfin-
dən valideynlər arasında
maarifləndirici tədbirlər
aparılır, peyvəndlərin vacibliyi on-
lara izah olunur. Bu il 4010 uşaqda
peyvəndləmə aparılıb.   
    Baş həkim deyir ki, xəstəxanada
uşaqlar üçün elektron sağlamlıq
kartlarının açılması işi də uğurla
aparılır. Bu kartlarda uşaqların bütün
inkişaf göstəriciləri, onlara vurulan
peyvəndlər və digər məlumatlar yer
alır. Muxtar respublikadan dünyanın
müxtəlif yerlərinə səyahət edən va-
lideynlər uşağın səhhətində prob-
lemlər yaranacağı təqdirdə bu kartı
istənilən səhiyyə ocağına təqdim
edə və beləliklə də, müayinə və
müalicənin düzgün aparılmasına
nail ola bilərlər. Baş həkimin söz-
lərinə görə, bu günə qədər Naxçıvan
şəhərində 21 mindən artıq uşağa
sağlamlıq kartı verilib. 2018-ci ilin
ilk üç ayı ərzində 151 elektron sağ-
lamlıq kartı verilib, 230 belə kart
isə sifariş edilib.
    Uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması döv-
lətin sosial siyasətinin prioritet is-
tiqamətlərindən biridir. Bu istiqa-

mətdə görülən işlərin, aparılan is-
lahatların məntiqi davamı kimi uşaq-
lar icbari dispanserizasiyaya cəlb
ediliblər, – deyən Rəhim Rəhimov
onu da qeyd etdi ki,  bu gün muxtar
respublikanın səhiyyə sahəsində
kadr təminatının təkmilləşdirilməsi
ən vacib məsələ kimi diqqət mər-
kəzində saxlanılır, tibb işçiləri xarici
ölkələrdə təkmilləşdirmə kurslarına
göndərilirlər. Uşaq xəstəxanasının
da həkimləri mütəmadi olaraq xarici
ölkələrdə və Bakı şəhərində tək-
milləşdirmə kurslarında iştirak edir-
lər. Tibb bacıları, həmçinin Naxçıvan
şəhərinin bu və ya digər xəstə -

xanalarında təcrübə də keçirlər. On-
lar 2017-ci il tibb bacıları sertifi-
kasiya imtahanını müvəffəqiyyətlə
başa vurublar. 
    Xəstəxanaya gəlmişkən bu sə-
hiyyə ocağında fəaliyyət göstərən
şöbələrin işi ilə tanış olmaq, hə-
kimlərlə söhbətləşmək istədik. Bizi
İlkay həkim müşayiət etdi.
    İlk olaraq Cərrahiyyə şöbəsinə
üz tuturuq. Burada ağır və yüngül
əməliyyatların aparılması üçün
2 əməliyyat bloku, sarğı otaqları
fəaliyyət göstərir. Şöbə yeni tibbi
avadanlıqlarla təmin olunub. 
    Reanimasiya şöbəsi də funksional
çarpayılar, çarpayıbaşı monitorlar
və digər avadanlıqlarla təchiz edilib.
Şöbənin nəzdində laboratoriya da
var. Burada ağır vəziyyətdə olan
xəstələr yerləşdirilir. Xəstələrdən
birinin valideyni Qəzənfər Həsənov
dedi ki, qızını yüksək qızdırma ilə
buraya gətirib. Həkim Cabir Hə -
sənovun sözlərinə görə, xəstə ağ-
ciyərin sağ payının iltihabından
əziyyət çəkdiyindən onda boğulma,

yüksək bədən temperaturu müşahidə
olunurdu. Belə xəstələrə vaxtında
tibbi müdaxilə edilməzsə, ölüm ha-
disəsi də baş verə bilər. 
    Nevrologiya şöbəsinin baş tibb
bacısı, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Əməkdar tibb işçisi Könül
Səfərova bildirdi ki, bu şöbədə
müxtəlif nevroloji problemləri olan,
habelə doğuşda travma alan, serebral
iflic xəstələr müayinə olunurlar. 
    Loqoped Aynur Vəliyevanın söz-
lərinə görə, 2 yaşdan 6-7 yaşa qədər

olan xəstələri var. Onların hərəsi
müxtəlif narahatlıqdan ya nitq qü-
suru, ya da diqqət dağınıqlığı səbəbi
ilə bizə üz tutublar. Hətta autizm
sindromlu xəstələrimiz də var. Hər
bir xəstəyə fərdi yanaşılır və istər
diqqət oyunları, istərsə də xüsusi
masajlar və digər üsullarla sağlamlıq
problemlərini aradan qaldırmağa
çalışırıq. 
    Valideyn Səfər Məmmədov:
– Qızımın nitqində ləngimə halları
müşahidə olunurdu. Buradakı lo-
qopedə müraciət etməyi məsləhət
gördülər. Ötən il dekabr ayından
övladımı Aynur xanımın müayinə-

lərinə gətiririk. Qısa zaman
ərzində onun nitqində müs-
bət yöndə dəyişikliklər var. 

Peyvənd həkimi, həkim-
immunoloq Pərzad Fərzə-
liyeva: – Peyvənd infeksi-
yaya qarşı immunitet ya-
ratmaqda uşaq orqanizminə
kömək edir. Nəticədə, uşaq
infeksiyaların əksəriyyətin-
dən müdafiə olunur. Bu ba-
xımdan da o, uşaqlar üçün

vacibdir. 2 aylıqdan 6 yaşına kimi
peyvənd işini davam etdiririk. Pey-
vəndlər göyöskürək, tetanus, hepatit
B, qızılca, difteriya, vərəm, parolit
və məxmərəyə qarşı vurulur. 
    Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxa-
nasında hərtərəfli şərait sakinlərin
bu səhiyyə müəssisəsindən hərtərəfli
yararlanmasına imkan verir. Düzdür,
heç kim xəstəxanaya düşmək, hə-
kimə müraciət etmək arzusunda ol-
mur. Ancaq özümüzün sağlamlı -
ğımıza qarşı bəzən biganəlik gös-
tərməyimiz, bizdən asılı olmayan
səbəblər həkim köməyinə ehtiyac
yaradır. 
    Adıçəkilən səhiyyə ocağının
müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz
edilməsi, bu avadanlıqlarla diaq-
nozların dəqiq qoyulması, müayinə
və müalicələrin səmərəli aparılması
üçün ağxalatlı peşə sahibləri insan
sağlamlığı kimi mühüm və xeyir-
xah bir missiyanı uğurla həyata
keçirirlər. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Səhiyyə



    Son dövrlər geniş yayılan şəbəkə
biznesi cəmiyyətdə ciddi narahat-
çılıq doğurmaqdadır. Hətta insan-
ların aldadılma faktları çox olduğu
üçün bu cür əməllərə görə cinayət
işi də açılır. 
    Məsələnin mahiyyəti bundan iba-
rətdir ki, şəbəkəyə daxil olan şəxslər
məhsulu baha qiymətə aldıqdan
sonra onun satışına əlavə şəxsləri
cəlb edir. Cəlb etdiyi hər şəxsə görə
əlavə faiz alır, cəlb olunanlar da
yeni insanlar şirnikləşdirməklə asan
yolla qazanc əldə etməyə çalışırlar.
Nəticədə, piramidanın başında olan
şəxslər külli miqdarda qazanc əldə
etsələr də, aşağıda olanlar fırıldaq-
çılığın qurbanına çevrilirlər.
    Türkiyədə aparılan araşdırmalar
zamanı bəlli olub ki, piramida sis-
temi ilə qurulan şəbəkə biznesində
üzvlərin 83 faizi uduzur, yalnız 17
faizi udur. Udanlar şəbəkə biznesinin
başında duran dələduzlar, uduzanlar
isə onlara aldanmış sadə vətəndaş-
lardır. Türkiyədə, təqribən, 20 min
insanın hər birindən müəyyən məb-
ləğdə pul alan belə “şirkətlərdən”
birinin üst-üstə 15 milyon ABŞ dol-
larına qədər vəsaiti mənimsədiyi
bəlli olub. Məhkəmə zamanı in-
sanlardan 570 dollarla 2500 dollar
arasında pul alındığı açıqlanıb.
    Daxil olan məlumat əsasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-

lət Təhlükəsizliyi Xidməti əmək-
daşlarının apardıqları araşdırmalar
nəticəsində məlum olub ki, son vaxt-
lar Naxçıvanda da bir neçə gənc so-
sial şəbəkələrdə aldadılaraq şəbəkə
ticarətinin qurbanına çevrilib. Xid-
mətdən verilən məlumata görə,
“Nwork” və “Jeunesse” adlı firmalar
belə şəbəkələr yaradaraq gəncləri,
xüsusən tələbələri müxtəlif üsullarla
aldadır və özlərinə cəlb edirlər.
Həmin gənclərdən biri olan Fəridə
Həsənova (ad şərtidir) deyir ki,  onun
kimi bir neçə rəfiqəsi də firmaya
qeydiyyat üçün 250 dollar ödəyib.
Bundan sonra firma gənclərin hər
birinə altı ədəd tərkibi bəlli olmayan
kosmetik krem göndərir. Gənclərə
tapşırılır ki, həmin kremi ən azı 90
manata satsınlar. Üstəlik, həmin
gənc lərə qazanclarına 15 faiz əlavə
olunmaq şərti ilə yeni gənc qız və
oğlanları da tapıb bu işə qoşmaları
tapşırılır. Yəni hər qoşulan 250 dollar
ilkin ödəniş edir, başda dayanan
firma sahiblərinin cibi dolur, lakin
ehtiyacları olan tələbələr, gənclər
aldadılır.
    Məsələnin acınacaqlı tərəfi budur
ki, aralarında daha çox tələbələrin
olduğu bu gənclərin valideynləri
həmin kremləri borc pul taparaq si-
fariş ediblər. Bu kremlər isə 3 aydır

ki, pul ödəyən gənclərə göndəril-
məyib, dələduzluq yolu ilə pullar
mənimsənilib.
     Üstəlik, bundan əvvəl həmin şir-
kətlər tərəfindən satış üçün göndərilən
kremlər də baha olduğundan satıl-
mayıb. Təbii ki, məqsəd burada mal
satmaq yox, piramida üsulu ilə insanları
bu “biznesə” qoşmaq, hər kəsi öz
yaxın ətrafını bu fırıldağa cəlb etməklə
şəbəkəyə daxil etməkdir.
    Həsən Kərimov adlı gənc (ad
şərtidir) deyir ki,  əvvəlcə sosial şə-
bəkələrdə tanımadığınız, ya da elə
şəxsən  tanıdığınız biri sizi aldadıb
şirin vədlərlə sistemə üzv etməyə
çalışır. Üzv olmaq məqsədilə şirkətə
məxsus hansısa zinət əşyası, yaxud
sağlamlıq üçün lazım olan məhsul,
ya da hansısa ölkədəki hotel xid-
mətini sifariş verməyinizi tələb edir.
Həm də bunların sizə çox ucuz qiy-
mətə başa gəldiyi deyilir. Yalnız
real qiymətindən 5-10 dəfə baha
olan bu məhsulları pul verib aldıqdan
sonra şirkətə üzv ola bilirsiniz. Sonra
özünüz üçün yeni-yeni üzvlər yaz-
dırmalısınız ki, onlar vasitəsilə pul
qazana biləsiniz. Məsələn, min manat
verib 1 qızıl zinət əşyası alırsınız,
sonra 2 nəfər yazdırırsınız, həmin
adamlar da məhsul alırlar. Beləliklə,
2 nəfərdən 250 manat əldə edirsiniz.

Sonra həmin 2 nəfər hər biri 2 nəfər
yazdırdıqda əlavə 250 manat da qa-
zanırsınız. Beləcə, sizə daha çox
adam cəlb etməklə daha çox qaza-
nacağınız vədi verilir. Təbii ki, siz
də bu şirin vədlərə aldanaraq şəbəkə
biznesinə qoşulursunuz. Düşünür-
sünüz ki, tanışlarınız çox olduğuna
görə sizə insanları bu şəbəkəyə qoş-
maq üçün bircə ay kifayətdir. Beləcə,
sizi sosial şəbəkələrdə pul qazan-
mağa şirnikləndirənlər istəklərinə
nail olurlar.
    “Hətta, elə adamlar tanıyıram ki,
bu şirkətlərə qoşulmaq üçün bankdan
faizlə götürdükləri borcu 2 il müd-
dətinə güclə qaytardılar. İnternet
vasitəsilə aldığın malı da bazarda
satmaq istəyəndə ona 3-4 dəfə ucuz
qiymət qoyurlar deyə, satmağa əlin
gəlmir. Üzümü gənc lərə tutub de-
yirəm ki, mənim düşdüyüm tələyə
düşməyin, belə saxtakarlara aldan-
mayın”, – deyə Həsən bildirir.
    Qeyd edək ki, şəbəkə biznesi
ilk dəfə ABŞ-da yaranaraq sonradan
dünyanın müxtəlif ölkələrində ya-
yılıb. Amma şəbəkə biznesində iş-
tirak edənlərin böyük bir qisminin
biznesi təşkil edənlər tərəfindən al-
dadılması və eyni zamanda sözü-
gedən biznesdə iştirak edənlərin
əksəriyyətinin zərərə düşməsi sə-

bəbindən ABŞ-da bu fəaliyyət növü
qadağan edilib. Bir müddət sonra
inkişaf etmiş ölkələrdə də şəbəkə
biznesi birmənalı şəkildə insanların
aldadılmasına gətirib çıxardığından
qadağa qoyulub.
    Onda sual olunur: Əgər hesab-
ların, sifarişlərin internet üzərindən
aparıldığı bu fırıldaq biznesi “ixtira”
edənlər ondan imtina ediblərsə, biz
niyə hansısa dəllal və fırıldaqçının
toruna düşməliyik?!

Naxcivantv.az
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    Uzaq yol gəlsəm, bir az yorğun
olsam da, bu füsunkar mənzərəni
seyr etməkdən doymurdum. Axşam -
üstü idi... Göbələk, əsasən, səhər
tezdən yığıldığından həmin günü
xala qızımgildə gecələdim. İkimiz
də göbələyin bitdiyi yerləri uşaq
vaxtlarından çox yaxşı tanıyırdıq.
Hələ o zamanlar yaz aylarında heç
olmasa, həftədə bir dəfə nənəmlə
birlikdə gedərdik göbələk yığmağa.
Həmin yerlərə piyada getmək üçün
bir neçə saat vaxt sərf etməli idik.
Elə bu səbəbdən ertəsi gün sübh
tezdən üz tutduq Tillək meşəsinə,
Gəmiqayanın ətəklərinə... Meşəyə
çatanda Günəş dağların arxasından
yenicə boylanırdı. Belə sübh tezdən
düşünmürdüm ki, bu yerlərdə biz-
dən başqa göbələk axtaranlar ol-
maz. Ancaq bizdən öncə meşəyə
göbələk yığmaq üçün gələn bir
neçə ortayaşlı qadın və bir də
nurani bir ağsaqqalla rastlaşdıq.
Otların üzərindəki şehdən hiss olu-
nurdu ki, gecə bu tərəflərə xeyli
yağış yağıb. Həzin-həzin yağan
yağışdan sonra Günəşlə birlikdə
torpağın təbiətə bəxş etdiyi göbələk
isə yağışı sevdiyindən bu yerlərdə
onu tapmaq o qədər də çətin de-
yildi. Hələ balaca ikən nənəm bizə
necə göbələk yığmağı öyrətmişdi.
Elə bu səbəbdən onu yığmağın
qaydalarını bilirdik. Çoxları bilir,
göbələyi necə gəldi yığmaq olmaz.
Çünki belə olduqda torpağın ana
təbiətə bəxş etdiyi bu ləziz və
fayda lı “başıpapaqlı”nın kökünə,
necə deyərlər, daş atmış oluruq.
Onu gövdəsinin torpağa, təqribən,
2-3 santimetr  yaxın hissəsindən
iti alətlə kəsmək lazımdır. Bu zərif
neməti kobudluqla torpaqdan dartıb-
qopardıqda ovulub əlinizdə qala-
caq. Bu isə həm onun kökünə zərər
verəcək, həm də yığılan məhsul
zay olacaq. Ona görə də onu zə-

rifliklə toplamaq lazımdır. Göbələyi
polietilen torbalara yığmaq onun
tərləməsinə, əzilməsinə səbəb
olur. Əzildikdə isə qida dəyəri
azalır və daha tez xarab olur. Elə
bu  səbəbdən göbələk yığarkən
həsirdən toxunmuş səbətlərdən
 istifadə olunur. 
    Yaxınlıqda böyük sal daşın üs-
tündə əyləşib, dincini alan baba:
“Kənd adamına oxşamırsan, amma
göbələyi o qədər səliqə ilə yığırsan
ki, nə torpaq inciyir, nə göbələk,
sanki onların dilindən anlayırsan”,
– dedi. Gülümsəyərək cavab verdim:
“Düzdür, burada yaşamıram, amma
uşaqlığım bu dağda-daşda keçib.
Göbələk yığmağı da nənəmdən öy-
rənmişəm”. Ehtiyatla səbətimi
 götürüb, adını az əvvəl öyrəndiyim
İsmayıl babanın yanında əyləşdim.
Ona göbələklərlə bağlı suallar ver-
dim, xüsusilə də zəhərli göbələkləri
tanımağın yolları, üsulları barədə... 
    Hələ uşaqkən nənəm bizə 2 cür
göbələyi yığmağı məsləhət görürdü.
O deyirdi ki, bu yerlərdə çoxlu
göbələk növü olsa da, onların zə-
hərli olma ehtimalı var. Ona görə
də elə dədə-babadan onlar bu iki
göbələyi yığar, onlardan yemək
hazırlayarmışlar. Bu göbələklər
“dağ” və “çəmən” göbələyi adlanır.
Bu adlardan da məlum olduğu kimi
dağ göbələyini yalnız dağda, çəmən
göbələyini isə çayətrafı çəmənlik-
lərdə tapmaq mümkündür. Dağ
göbə ləyinə ildə yalnız yaz mövsü-
münün aprel-may aylarında, çəmən
göbələyinə isə həm yaz, həm payız,
hətta əgər hava nəm keçibsə, yay
aylarında da rast gəlinir. Dağ

 göbələyi ildə bir dəfə bitsə də,
çəmən göbələyindən daha dadlı
olur və çəmən göbələyinə nisbətən
torpağın səthində daha çox qalır.
Elə mənim tanıdığım, hələ uşaqkən
nənəmin öyrətdiyi də yalnız bu iki
göbələk idi. Onu yığarkən qarşıma

bir çox başqa göbələklər çıxsa da,
zəhərli ola biləcəyini düşünüb heç
birini dərməzdim. 
    Bunları İsmayıl babaya danı-
şarkən söhbətimə o da qoşulur,
deyir ki, bu dağlarda zəhərli gö-
bələklərin yeməlilərə nisbətən çox
az olmasına baxmayaraq, onlara
hər yerdə rast gəlmək olar. Bu sə-
bəbdən bəzən təcrübəsiz göbələk
həvəskarlarının qazanında zəhər-
lilər də bişirilir. Bəzən belə fikir
yürüdülür ki, guya zəhərli növləri
yeməlilərdən ayırmağın xüsusi
üsulları var. Məsələn, göbələk kə-
sildikdə rəngi göyərirsə, guya bu
növ mütləq zəhərlidir. Belə bir
fərziyyə də var ki, zəhərli göbə-
ləklər yeməli növlərdən fərqli ola-
raq südü çürüdür, həm də belə
göbələklərlə bir qazanda bişən baş
soğan və sarımsağın, habelə bu
qazana salınmış gümüş qaşığın
rəngi qaralır. Ən təhlükəlisi isə
budur ki, onlara əməl edilməsi
ağır zəhərlənmələrin baş verməsi

ilə nəticələnir. Buna görə də ən
etibarlı üsul tanış olmayan göbə-
ləkləri yığmamaqdır. İsmayıl baba
deyir ki, bu yerlərdə, əsasən, sənin
tanıdığın zəhərli olmayan dağ və
çəmən göbələklərinin yığımına
üstünlük verilir. Ancaq yerin sət-

hinə diqqət etsən, torpağın altında
böyüyən şampinyon göbələyinə
də rast gələ bilərsən. Bu göbələklər
yerin altında gizlənərək torpağı
cadarladıb, onun səthini şişirir.
Həmin göbələk barədə məlumatı
olmayan adam çətin bu göbələyi
tapıb, toplaya bilsin. Hazırda aran
kəndlərində ən çox yığılan və is-
tifadə olunan göbələk növü də
şampinyondur. O kəndlərdə bu
yerlərdə bitən dağ göbələyinə çətin
rast gəlmək olar. İsmayıl kişi deyir
ki, adını sadaladığımız göbələk-
lərdən başqa, yaz aylarında ağac-
larda, xüsusilə qələmə, cəviz, gilas
ağaclarında da yeməli göbələklərlə
qarşılaşa bilərik. Ancaq ağacda
bitən göbələklərin əksəriyyəti zə-
hərli olduğundan ağac göbələyin-
dən istifadə edənlər yalnız onları
peşəkarcasına tanıyanlardır. Həm
də ağac göbələyinə ona görə üs-
tünlük verilmir ki, bu göbələklər
ağac üzərində çox az sayda bitir. 
    İsmayıl kişi ilə maraqlı söhbə-

timizdən sonra onunla sağollaşıb,
zənbilimizi götürüb, yol alırıq kən-
də... Və mən səbirsizliklə evə çatıb,
zənbildəki göbələklərdən yağ-
 soğanla çığırtma hazırlamağa
səbirsizlənirəm. 
    Çöldən qayıdanda nahar vaxtı
çoxdan çatmışdı. Sübh tezdən saf,
bol oksigenli təbiət qoynunda
 olduğumdanmı, göbələk yemək
arzusundanmı yamanca iştaha gəl-
mişdim. Tez-tələsik yığdığım gö-
bələkləri səliqə ilə həyətdəki bulağın
buz kimi suyu ilə yuyub xırda-
xırda doğradım. Qaynar suda azacıq
pörtlədib qara suyunu atdıqdan
sonra soğanı yağda dağ edib, duz
və istiot vurub hər ikisinin bir
yerdə həzin odda bişməsini gözlə-
dim. Xalaqızım da yeməyin üstünə
yumurta çırpdıqdan sonra yığışdıq
süfrə başına. 
    Nahar zamanı elə sözümüz-
söhbətimiz də yediyimiz göbələ-
yin faydasından oldu. Qohumla-
rımız dedi ki, yeməklərə xüsusi
ləzzət qatan, vitamin mənbəyi
hesab olunan göbələyin sağlamlıq
faydaları tükənməzdir. Orqaniz-
min müqavimətini artıran göbələk
bir çox xəstəliyə qarşı immunitet
yaradan və həmin xəstəliklərdən
bizi qoruyan bir qida növüdür.
İçində heç bir yağ və xolesterol
saxlamayan, tərkibi zülal, lif, vi-
tamin, mineral və su baxımından
zəngin olan göbələk ət yeməklə-
rini əvəz edən ən sağlam qida
hesab olunur. Göbələk artıq çə-
kidən azad olmaq istəyənlər üçün
də əhəmiyyətli, şəkərli diabet
xəstə lər üçün ideal bir qidadır.
Çünki göbələk həm də təbii in-
sulin və ferment saxlaması baxı-
mından qanda şəkərin miqdarını
tənzimləməyə kömək edir. Göbə -
lək həm də həzmi asanlaşdırır. 
    Bir sözlə, ana təbiətimizin bizə
bəxş etdiyi göbələklər insan orqa-
nizmi üçün bir çox faydaları ilə
tanınır. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi,
göbələyi tanıyaraq toplamaq, həm
də tükənməməsi üçün bunu qay-
dalara uyğun etmək lazımdır.

- Gülcamal TAHİROVA

Mayası torpaqdan, qidası yağışdan gələn
Naxçıvan göbələyi

Yurdumuzun nemətləri

  Yaşıl dona bürünmüş uca və əzəmətli dağlar, durnagözlü
 bulaqlar, gursulu çaylar uzun yola körpü salmışdı. Bu mənzərənin
sehrinə düşə-düşə üz tutduğum ünvana yetişdim. Yaz öz gəlişi
ilə Ordubad rayonunun Bist kəndinə bir başqa gözəllik bəxş
etmişdi. 
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