
    Qədim Ordubad bu gün müasir inkişaf
tempi ilə diqqəti cəlb edir. Abadlaşan kənd
yaşayış məntəqələri rayondakı bənzərsiz
təbiət mənzərələrinin fonunda daha füsunkar
görünür. İnsana qayğını özündə təcəssüm
etdirən bu yeniləşmə və tərəqqi son illər ra-

yonun bütün kəndlərini əhatə etmişdir.
    Aşağı Əylis kəndi rayonun qədim yaşayış
məntəqələrindən biridir. Araz çayının sol sa-
hilində, dağlar qoynunda yerləşən bu kənd
xalqımızın qədim sənətkarlıq və ticarət mər-
kəzi kimi tarixən böyük şöhrət qazanmışdır.

Bu gün isə Aşağı Əylis kəndi əsl tərəqqi və
inkişaf dövrünü yaşayır. Son illər kənddə
yaradılan şərait, insanların rifahının yük-
səldilməsi istiqamətində görülən tədbirlər,
aparılan quruculuq işləri bunu bir daha
təsdiq edir.

    Muxtar respublikada müasir kənd infra -
strukturunun yaradılması istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində
sentyabrın 26-da Aşağı Əylisdə yeni mək-
təb binası və kənd mərkəzi istifadəyə
verilmişdir.

Ordubad rayonunun Aşağı Əylis kəndində 
yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir

    Sentyabrın 26-da Aşağı Əylis kənd tam
orta məktəbinin açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbi-
rində iştirak etmişdir.
    Məktəbin direktoru Vidadi Quliyev çıxış
edərək demişdir ki, kənddə müasir məktəb
binasının inşası dərslərin müasir tələblər
səviyyəsində tədrisinə imkan verəcəkdir.
Yaradılan şərait qarşıya mühüm vəzifələr
qoyur. Bu şərait müəllim və şagirdlərin mə-
suliyyətini daha da artırır. Məktəbin direktoru
söz vermişdir ki, kollektiv yaradılan şəraitdən
faydalanacaq, nailiyyətləri artıracaq, tədrisin
səviyyəsini ilbəil yüksəltməyə çalışacaqdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yeni məktəb
binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə
kollektivi təbrik etmiş, ümummilli lider
Heydər Əliyevin “Cəmiyyətin gələcək tə-
rəqqisi təhsilin vəziyyətindən asılıdır” fikrini
xatırladaraq demişdir: “Bu gün ölkəmizdə
həyata keçirilən təhsil islahatları gənc nəslin
hərtərəfli böyüməsinə xidmət edir. Ümum-
milli liderimizin müəyyənləşdirdiyi təhsil
strategiyası ölkə Prezidenti tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Gənclərimiz lazımi şəraiti
olan məktəblərdə təhsil alır, özlərini ölkəmizin
gələcəyinə hazırlayırlar. Bu gün Aşağı Əylis
kəndində müasir məktəb binasının istifadəyə

verilməsi də bu istiqamətdə görülən işlərin
tərkib hissəsidir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Məktəb bi-
nasında müasir təhsilin tələbləri də nəzərə
alınaraq hər cür şərait yaradılmışdır. Bu da
gənclərimizin yaxşı təhsil almasına, onların

müasir informasiya texnologiyalarından sərbəst
istifadə etmələrinə imkan verəcəkdir. Çünki
müasir dünyamızda informasiya texnologi-
yalarından istifadə vərdişlərinə yiyələnmək

günün tələbinə çevrilmişdir. Yeni texnologi-
yalardan, kompüter və elektron lövhələrdən
sərbəst istifadə etmədən ixtisaslı kadr kimi
formalaşmaq mümkün deyil. Ona görə də
hansı sahədə işləmələrindən və oxumalarından
asılı olmayaraq, gənclər müasir texnologiya-

lardan istifadəyə dərindən bələd olmalıdırlar”. 
    Qeyd olunmuşdur ki, gənclərin fiziki cə-
hətdən sağlam böyüməsi üçün də məktəbdə
hər cür şərait yaradılmış, idman zalı və açıq
idman qurğuları istifadəyə verilmişdir. Şa-
girdlərin fiziki cəhətdən sağlam olmaları

onların zehni inkişafına da köməklik göstə-
rəcək, dərslərin daha yaxşı mənimsənilməsinə
səbəb olacaqdır. Müəllimlər gənclərə yaxşı
təhsil verməklə bərabər, onların milli ruhda,

əsl vətənpərvər kimi böyümələrinə diqqəti
artırmalı, hər bir şagirdə ölkəmizin gələcək
təminatçısı kimi baxılmalı, onların təhsilinə
diqqətlə yanaşılmalı, qayğı göstərilməlidir.
Məktəbin nailiyyətlərinin qənaətləndirici ol-
duğunu bildirən Ali Məclisin Sədri kollektivə

təşəkkürünü bildirmiş, onlara gələcək tədrisdə
uğurlar arzulamışdır.
    Sonra Ali Məclisin Sədri Ordubad rayon
ümumtəhsil məktəblərində əla qiymətlərlə
oxuyan bir qrup şagirdə kompüter dəsti hə-
diyyə etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.

    Məlumat verilmişdir ki, 234 şagird yerlik
3 mərtəbəli məktəb binası müasir tələblər
səviyyəsində inşa olunmuşdur. Məktəbdə
13 sinif otağı, kimya-biologiya və fizika la-
boratoriyaları, hərbi kabinə, kompüter və
şahmat otaqları, müəllimlər otağı, kitabxana,
bufet və idman zalı vardır.
    Kitabxana fondu 3 minə yaxın latın qra-
fikalı dərslik və 2 mindən çox bədii ədəbiy-
yatla zənginləşdirilmişdir. Baxış zamanı Ali
Məclisin Sədri ayda bir dəfə kitabxana gün-
lərinin keçirilməsinin, o cümlədən görkəmli
yazıçı və şairlərin yubileylərinin qeyd olun-
masının əhəmiyyətini vurğulamış, kitab mü-
taliəsinə marağın artırılması barədə tapşırıqlar
vermişdir.
    Müasir təhsil sisteminin əsas tələblərindən
biri də məktəblərdə informasiya texnologi-
yalarına əsaslanan tədris mühitinin təşkil
olunmasıdır. Məktəbin kompüter otağında
19 kompüter dəsti quraşdırılmış və internetə
çıxışı təmin edilmişdir.
    Elektron lövhələr təhsildə ən səmərəli
tədris avadanlığıdır. Keçilən mövzuya aid
slaydlar, videolar göstərmək, şəkil, qrafik
və cədvəllərlə işləmək, təcrübələr aparmaq,
materialları yaddaşda saxlamaq və çap etmək
kimi çoxfunksiyalı iş prinsipinə əsaslanan
bu tədris vasitəsi muxtar respublikada geniş
tətbiq olunur. Aşağı Əylis kənd tam orta

məktəbindəki 3 elektron lövhəli sinif də
dərslərin yeni metodlarla keçilməsinə şərait
yaradacaqdır.
    Ali Məclisin Sədri birinci sinif şagirdlə-
rinin dərs prosesi ilə maraqlanmışdır.

Aşağı Əylis kənd məktəbi üçün 
yeni bina tikilmişdir
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Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin

müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, əlaqələrimizin möhkəmlənməsində
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Məlumat verilmişdir ki, bu il məktəbin
birinci sinfinə 20 şagird qəbul olunmuşdur.
Şagirdlərin məktəbəhazırlıq kursuna cəlbi,
psixoloji hazırlıq səviyyələrinin artırılması
keçilən dərslərin daha yaxşı mənimsənil-
məsinə köməklik göstərir.
    Məktəbdəki laboratoriyaların hər biri
dərsliklərdə nəzərdə tutulan mövzulara uyğun
ən müasir təcrübə avadanlıqları ilə təmin
olunmuş, fizika laboratoriyasında elektron
lövhə quraşdırılmışdır. Əyani vasitələrlə və
mövzulara uyğun multimedia proqramları
ilə təminat dərslərin praktik yolla mənim-
sənilməsinə imkan yaradır. Bu da uşaqlara
dərsləri daha yaxşı qavramaqda kömək edir,
biliyin təcrübə əsasında möhkəmləndiril-
məsinə şərait yaradır.
    Bu gün gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyəsi, hərb tariximizin öyrənil-
məsi ən mühüm məsələlərdəndir. Gənclərin
məktəb yaşlarından müəyyən hərbi biliklərə
yiyələnməsi sonrakı dövrdə onların peşəkar

hərbçi kimi yetişməsinə, eləcə də hərbi-və-
tənpərvərlik hisslərinin erkən yaşdan for-

malaşmasına xidmət edir. Məktəbdə istifadəyə
verilən hərbi kabinə bu mənada mühüm

əhəmiyyət daşıyır.
    Müasir idman zalı və məktəbin həyətində
quraşdırılan açıq idman qurğuları gələcəyimiz
olan uşaqların fiziki inkişafına və sağlam
böyüməsinə zəmin yaradacaqdır.
    Məktəbin müəllimləri ilə söhbət zamanı
Ali Məclisin Sədri demişdir ki, ölkəmizdə
təhsil quruculuğuna xüsusi diqqət yetirilir.
Şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, ən
ucqar kəndlərdə də müasir məktəb binaları
tikilir. Bu da məzunların gələcəkdə istənilən
xarici ölkədə ali təhsil almasına imkan ve-
rəcəkdir. Aşağı Əylis kənd tam orta məktə-
bində yaradılan yeni tədris şəraiti kollektivin
məsuliyyətini daha da artırır. Müəllimlər
dərsləri yaxşı tədris etməklə, şagirdlər isə
biliklərə dərindən bələd olmaqla göstərilən
etimadı doğrultmalıdırlar.
    Müəllimlər yaradılan şəraitə uğurlu nai-
liyyətlərlə cavab verəcəklərini bildirmişlər.
    Məktəbin həyətində abadlıq işləri görül-
müş, gülkarlıqlar salınmışdır.

    Həmin gün Aşağı Əylis Kənd Mərkəzinin
də açılışı olmuşdur.
    Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
İsmayıl Quliyev demişdir ki, muxtar res-
publikada aparılan quruculuq tədbirləri bu il
Aşağı Əylis kəndini də əhatə etmiş, qısa
müddətdə müasir tələblərə cavab verən

məktəb binası və kənd mərkəzi inşa edilmişdir.
Kənddə dövlət qurumları üçün nümunəvi iş
şəraiti yaradılmışdır. Göstərilən qayğı nəti-
cəsində Aşağı Əylis kəndinin siması son
illər tanınmaz dərəcədə dəyişmişdir. Kənd
təbii qaz, elektrik enerjisi və telefonla təmin
edilmiş, yollara asfalt örtük salınmış, kəhrizlər
bərpa olunmuş, fərdi təsərrüfatların inkişafı
üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Əhali, əsasən,
heyvandarlıq, bağçılıq və arıçılıqla məşğul
olur. Həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, diqqət
və qayğıdan kənarda qalsın. İsmayıl Quliyev
yaradılan şəraitə görə kənd sakinləri adından
minnətdarlığını bildirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sakinləri kənd-
də görülmüş quruculuq işləri münasibətilə
təbrik edərək demişdir: “Aşağı Əylis kəndində
aparılan quruculuq tədbirləri, istifadəyə verilən
yeni sosial obyektlər ölkəmizdə həyata ke-
çirilən tədbirlərin bir kəndin timsalında nü-
munəsidir. Bu gün dövlətimiz tərəfindən
kəndlərin inkişafına hərtərəfli qayğı göstərilir.
Kəndlərimiz abadlaşır, insanlar üçün lazımi
şərait yaradılır, onların rahatlığı təmin olunur,
gündəlik qayğıları vaxtında həll edilir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Aşağı Əylis

kəndi də müasirləşən Azərbaycan kəndlərinin
sırasına qoşulmuşdur. Vaxtilə kənddə inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə
və digər lazımi dövlət strukturları yaradılmış,
onların fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bu gün
isə dövlət qurumları və xidmət təşkilatları
üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Kənd

əhalisinin, təqribən, 270 nəfərə yaxını döv-
lətdən əməkhaqqı, müavinət və təqaüd for-
masında vəsait alır. Qurulanlar, yaradılanlar
insanların rahat yaşamasına xidmət edəcək,
əhali daha sıx məskunlaşacaqdır. Kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə və
xidmət təşkilatları yaradılan bu şəraitdən sə-
mərəli istifadə etməli, daim əhalinin problemləri
ilə maraqlanmalı, onların vaxtında həll olun-
masına nail olmalıdırlar. Kənddə fərdi təsər-
rüfatlar genişləndirilməli, dövlət qurumları ilə
yanaşı, sakinlər də kəndin abadlığının, yaşıl-
lıqlarının qayğısına qalmalıdırlar”.
    Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitdən
düzgün istifadə olunacağına əminliyini bil-
dirmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, ikimərtəbəli kənd
mərkəzində rabitə evi, polis sahə, feldşer-
mama və baytarlıq məntəqələri, kitabxana,
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik,
Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı,
kənd bələdiyyəsi, mədəniyyət evi və 75
yerlik iclas zalı vardır.
    Mərkəzdə 4 min 916 ədəbiyyat fonduna
malik kitabxana da əhalinin ixtiyarına veril-
mişdir. Kənd sakinlərinin asudə vaxtlarının
səmərəli təşkilinə xidmət edəcək kitabxanada

1265 latın, 3651 kiril əlifbası ilə çap olunmuş
Azərbaycan, eləcə də klassik və müasir dünya
ədəbiyyatı nümunələri toplanmışdır.
    Kənddə müasir rabitə sistemi mövcuddur.
Rabitə evindəki 384 nömrə tutumu olan ATS
240 abonentə xidmət göstərir. Aşağı və Yuxarı
Əylis kəndlərini əhatə edən polis sahə mən-
təqəsində də müasir şərait yaradılmışdır.
     Binanın ikinci mərtəbəsində Aşağı Əylis
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik,
bələdiyyə və Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi
ilk təşkilatı üçün iş otaqları vardır. Məlumat
verilmişdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Aşağı
Əylis kənd ərazi ilk təşkilatının 128 nəfər üz-
vünün 19-u gənclər, 24-ü isə qadınlardır.
    Feldşer-mama məntəqəsi üçün 3 otaq ay-
rılmışdır. Məntəqə səhiyyə xidmətinin nü-
munəvi təşkili üçün hərtərəfli şərait və dərman
vasitələri ilə təmin olunmuşdur. Bildirilmişdir
ki, bu gün kənd yaşayış məntəqələrində əsas
diqqət yetirilən məsələlərdən biri də insanların
sağlamlığının qorunmasıdır. Ona görə də
feldşer-mama məntəqəsində çalışan tibb iş-
çiləri yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə
edərək əhalinin sağlamlığının keşiyində da-
yanmalı, insanlara nümunəvi səhiyyə xidməti
göstərilməlidir.
    Kənd mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra Ali

Məclisin Sədri sakinlərlə görüşmüşdür.
    Kənd ağsaqqalları söhbət zamanı bildir-
mişlər ki, ümummilli liderimizin müəyyən-
ləşdirdiyi siyasi xətt bu gün ölkəmizə inkişaf
və tərəqqi bəxş edir. Son 18 ildə muxtar res-
publikada həyata keçirilən tədbirlər də bu

siyasi xəttə sədaqətin bəhrəsidir. Artıq qədim
Naxçıvanın bütün şəhər, qəsəbə və kəndləri
müasir yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir.
Aparılan quruculuq işləri bu il Aşağı Əylis
kəndini də əhatə etmiş, insanların rahatlığına
xidmət edən müasir infrastrukturlar yaradıl-
mışdır. Bütün bu tədbirləri sakinlər böyük
ruh yüksəkliyi ilə qarşılayır, onların qurub-
yaratmaq əzmi artır.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Həyata ke-
çirilən bu tədbirlər ölkəmizin iqtisadi qüdrə-
tinin göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də insan
amilinə verilən qiymətin daha bir ifadəsidir.
Kənddə qurulanlar, tikilənlər, ilk növbədə,
sakinlərin rahatlığına xidmət edəcəkdir.
Müasir məktəb binası təhsil səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, kənd mərkəzi dövlət qu-
rumlarının səmərəli fəaliyyətinə imkan ve-
rəcəkdir. Bu gün Aşağı Əylis kəndində yetişən
gənc nəsil gələcəkdə ölkəmizin inkişafında
yaxından iştirak edəcək. Kənd sakinləri qu-
rulanlardan, yaradılanlardan səmərəli istifadə
etməli, ölkəmizin inkişafına öz töhfələrini
verməlidirlər”.

*   *   *
    Görülən abadlıq işləri çərçivəsində Aşağı
Əylis kəndinin 1250 metr uzunluğundakı
kənddaxili avtomobil yollarına asfalt örtük

salınmışdır. Kənddə rabitə və elektrik sis-
temləri daha da təkmilləşdirilmiş, yeni tiki-
lilərə 110 metr uzunluğunda qaz xətti çəkil-
miş, qədim su mənbəyi olan 3 kəhriz təmir
olunmuşdur.

Aşağı Əylisdə yeni kənd mərkəzi
istifadəyə verilmişdir

Ardı 3-cü səhifədə
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    Bu il görkəmli mütəfəkkir, maarifçi və
şair Məhəmməd Tağı Sidqinin anadan ol-
masının 160 illiyi tamam olur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
2014-cü il avqustun 20-də “Görkəmli pedaqoq,
maarifçi və şair Məhəmməd Tağı Sidqinin
160 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında”
Sərəncam imzalamışdır. Sərəncamın icrası
istiqamətində muxtar respublikada ardıcıl

tədbirlər həyata keçirilir. Ali Məclis Sədrinin
2014-cü il 17 sentyabr tarixli Sərəncamına
əsasən isə Ordubad şəhərində Məhəmməd
Tağı Sidqinin ev-muzeyinin inşası nəzərdə
tutulmuşdur.
    Sentyabrın 26-da Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
vaxtilə görkəmli maarifçinin yaşadığı evə
gəlmiş, binanın inşa olunacağı əraziyə baxmış,

tikinti işlərinə başlanması barədə müvafiq
tapşırıqlar vermişdir.

*   *   *

    Həmin gün Ali Məclisin Sədri Ordubad
şəhərindəki 3 nömrəli tam orta məktəb üçün
inşa olunan yeni binada tikinti işlərinin gedişi
ilə də maraqlanmışdır.
    Məlumat verilmişdir ki, məktəb üçün 4

mərtəbəli müasir bina inşa olunmuşdur. Bi-
nada tədrisin günün tələblərinə uyğun qu-
rulması üçün lazımi şərait yaradılacaq,
müasir tədris bazası formalaşdırılacaqdır. 
    Ali Məclisin Sədri tikinti işlərinin
keyfiyyətlə aparılmasına dair tapşırıqlar
vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Ordubad şəhərində görkəmli maarifçi Məhəmməd Tağı 
Sidqinin ev-muzeyi inşa olunacaqdır

    Muxtar respublika ərazisindəki tarix və
mədəniyyət abidələrinin bərpası istiqamətində
görülən işlər tariximizin, o cümlədən milli
dəyərlərimizin qorunmasına və gələcək nə-
sillərə çatdırılmasına xidmət edir. Bu tədbir-
lərin davamı olaraq, Ordubad şəhərindəki
“Buzxana” tarix-memarlıq abidəsində də ye-
nidənqurma işləri həyata keçirilmişdir.
    Sentyabrın 26-da “Buzxana” tarix-me-
marlıq abidəsi yenidənqurma işlərindən sonra
istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ordubad şə-
hərində XIV əsrə aid qədim memarlıq abidə-
sinin yenidən qurularaq istifadəyə verildiyini
bildirmiş, bu münasibətlə sakinləri təbrik
edərək demişdir: “Tarixi abidələr ulu babala-
rımızdan bizə qalmış sənət əsərləridir. Ordubad
şəhərindəki “Buzxana” xalqımızın bir neçə
əsr bundan əvvəlki yaşayış səviyyəsini, mə-
dəniyyətini özündə təcəssüm etdirən memarlıq
abidəsidir. Məişət mədəniyyətinin ayrılmaz
tərkib hissəsi olan bu abidə vaxtilə əhalinin
buza olan tələbatının ödənilməsi üçün istifadə
edilmişdir. Bu cür abidələrin qorunub gələcək
nəsillər üçün saxlanılması, onlara ikinci həyat
verilməsi tarixi-mədəni irsimizin yaşadılmasına
xidmət edir. Aparılan yenidənqurma işləri
abidənin ömrünü xeyli uzatmışdır. Bu gün
“Buzxana” abidəsində Ordubad rayonuna xas

olan milli mətbəx nümunələri təbliğ ol u -
nacaqdır. Həmçinin burada yeni iş yerləri
açılmışdır”.

    Ali Məclisin Sədri əsaslı şəkildə yenidən
qurulan abidənin qorunub saxlanılmasına
xüsusi diqqət göstərilməsinin vacibliyini
qeyd etmiş, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, abidənin ümumi
sahəsi 166 kvadratmetr, hündürlüyü 11 metr-

dir. Burada 5 günbəz, ümumi zal, giriş və
yardımçı otaq mövcuddur. Konstruktiv ele-
menti formaca 4 tağvari sütundan ibarət olan

abidənin üzərinə latun örtük vurulmuş, buz-
xana hissəsinə enən pilləkənlər bərpa olun-
muşdur. Xalqımızın minillik məişət mədə-
niyyətinin göstəricisi olan abidənin tarixi
görkəmi qorunub saxlanılmış, divarlar əhəng-
gil qarışığı ilə hörülmüşdür.

    Abidə ilə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin
Sədri şəhər sakinləri ilə görüşmüşdür.
    Şəhər sakini, ağsaqqal Cəlil Rəhimov de-
mişdir ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin Azərbaycanın incisi adlandırdığı
Ordubad bu gün sürətlə inkişaf edir. Bütün
sahələrdə yeniləşmə, tərəqqi vardır. İnsanların
yaşayış səviyyəsi ilbəil yüksəlir. Açılan iş
yerləri əhalinin məşğulluğunu təmin edir.
Son illər Ordubad şəhərində böyük quruculuq
işləri aparılmışdır. Bu qədim diyarda həyata
keçirilən tədbirlər sakinlər tərəfindən min-
nətdarlıqla qarşılanır. Əsrlərin yadigarı olan
“Buzxana” abidəsinə ikinci ömür verilməsi
də tariximizə, mədəni irsimizə verilən qiymət
kimi yüksək dəyərə malikdir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir ki, qədim ta-
riximizi, milli dəyərlərimizi yaşatmaq xal-
qımızın gələcəyinə xidmət edir. Ordubad şə-
həri Azərbaycan xalqının istər maddi, istərsə
də mədəni irsinin toplandığı və yaşadıldığı
bir məkandır. Bu gün rayonda aparılan qu-
ruculuq işləri Ordubadı müasirləşdirməklə
yanaşı, həm də tarixinin yaşadılmasına yö-
nəldilmişdir. Dövlətimiz tərəfindən həyata
keçirilən bu tədbirlərdə sakinlərin yaxından
iştirakı isə vacib şərtdir. Hər bir şəxs çalış-
malıdır ki, tarixi abidələrimiz qorunub sax-
lanılsın, milli dəyərlərimiz təbliğ olunaraq
yaşadılsın. 

Ordubad şəhərindəki tarixi “Buzxana” abidəsində 
yenidənqurma işləri aparılmışdır

    Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ya-

nında Dövlət Qullu-
ğu Məsələləri üzrə
Komissiyada Naxçı-
van Muxtar Respub-
likasının prokurorluq
orqanlarında işləmək
istəyənlər üçün test
imtahanı keçirilib.

Komissiyanın imtahan zalında im-
tahanın şəffaf keçirilməsi üçün hər-

tərəfli şərait yaradılmışdı. Buna görə
də imtahan keçirilən üçsaatlıq müd-
dət ərzində heç bir nöqsan qeydə
alınmayıb. Azərbaycan Respublikası
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komis-
siyasının Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Regional Bölməsinin və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Proku-
rorluğunun əməkdaşları imtahanda
müşahidəçi kimi iştirak ediblər. 

    Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Proku-
rorluğa işə qəbul olunmaq üçün na-
mizədlərlə müsabiqə keçirilməsi
qaydaları haqqında Əsasnamə”yə
müvafiq olaraq keçirilən imtahanda
sənəd verən 33 namizəddən 30-u
iştirak edib. 10 vakant yer üzrə bi-
liklərini sınayan namizədlərə hüquqi

sahədə 80,  məntiqi düşüncə qabi-
liyyətini yoxlamaq üçün isə 20 sual
təqdim olunub. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyadan verilən məlumata
görə, test imtahanında ən az 70
suala düzgün cavab verən namizəd
növbəti mərhələyə buraxılacaq. 

- Səbuhi HƏSƏNOV

Prokurorluq orqanlarında işləmək 
istəyənlər imtahan veriblər
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 1980-ci ildə BMT-nin Ümum-
dünya Turizm Təşkilatının Baş
Assambleyası tərəfindən sen -
tyabrın 27-si Ümumdünya Tu-
rizm Günü elan olunmuşdur.
Turizmin təbliği, onun dünya
iqtisadiyyatının inkişafındakı
rolunun göstərilməsi, eləcə də
müxtəlif ölkələr arasında tu-
rizm əlaqələrinin inkişaf etdi-
rilməsi məqsədini daşıyan bu
əlamətdar gün 2001-ci ildən
ölkəmizdə də qeyd olunur.

    Turizm dünyanın bir çox ölkə-
lərində ümumdaxili məhsulun for-
malaşmasında, yeni iş yerlərinin
yaradılmasında və əhalinin məş-
ğulluğunun təmin edilməsində, xa-
rici ticarət balansının gücləndiril-
məsində iqtisadiyyatın əsas sahəsi
kimi götürülür. Təbii-coğrafi ba-
xımdan əlverişli mövqedə yerləşən
və zəngin təbii resurslara malik
olan Azərbaycanda da bu sahənin
inkişafi diqqət mərkəzindədir.
    Ölkəmizdə turizm sahəsinin
əsaslı inkişafı, turizm şəbəkələrinin
genişləndirilməsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ötən əsrin 70-ci illərindən başla-
yaraq bu sahədə mühüm qərarlar
qəbul edilmiş, ardıcıl tədbirlərin
həyata keçirilməsinə başlanılmış-
dır. Bu dövrdə Azərbaycanda geniş
turizm və ekskursiya bazaları şə-
bəkəsi yaradılmış, müasir meh-
manxanalar inşa olunmuşdur. Belə
ki, 1978-ci ildə Naxçıvanda, 1980-ci
ildə Lənkəranda, 1982-ci ildə
Qazaxda, Şamaxıda və Azərbay-
canın başqa bölgələrində səya-
hətlər və ekskursiya büroları fəa-
liyyətə başlamışdır. Həyata ke-
çirilən tədbirlər nəticəsində Azər-
baycanda turizm sahəsində bir
sıra uğurlu nəticələr əldə olun-
muş, turist-ekskursiya təşkilatları
keçmiş SSRİ-nin 170-dən çox şə-
hərinin turist təş  kilatları ilə əlaqə
saxlamağa başlamışdır.
    Müstəqillik illərində turizmin
dövlət tənzimlənməsi sisteminin
təkmilləşdirilməsi, turizm fəaliy-
yətinin məqsəd, prinsip və vəzi-
fələrinə cavab verən yeni yanaşma
tələb edilirdi. Ulu öndər 1999-cu
il iyulun 27-də “Turizm haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tətbiq edilməsi haqqında”
Fərman imzalamışdır. Bu fərman
Azərbaycan Respublikasında tu-
rizm bazasının hüquqi əsaslarının
bərqərar edilməsinə yönəldilmiş
dövlət siyasətinin prinsiplərini,
turizm fəaliyyətinin əsaslarını
müəyyən edir və turizm sahəsində
meydana çıxan münasibətləri tən-
zimləyir, sosial-iqtisadi inkişafı
təmin edən vasitələrdən biri kimi
turizm ehtiyatlarından səmərəli
istifadə olunması qaydalarını
müəyyənləşdirir.
    2001-ci il sentyabrın 25-də Cə-
nubi Koreya Respublikasının pay-
taxtı Seul şəhərində Ümumdünya
Turizm Təşkilatının XIV Baş As-
sambleyasında Azərbaycan Res-
publikası bu təşkilata üzv olmuşdur.
Ölkədə turizmin sürətli inkişafını
təmin etmək məqsədilə ümummilli
lider Heydər Əliyevin 2002-ci il
27 avqust tarixdə imzaladığı Sə-
rəncamla “Azərbaycan Respubli-
kasında 2002-2005-ci illərdə tu-
rizmin inkişafına dair Dövlət Pro -
qramı” təsdiq edilmişdir. Bununla,
turizm sahəsində sahibkarlığın, ilk
növbədə, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafı, turizmin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi,
mövcud turizm obyektlərinin ye-
nidən qurulması ilə yanaşı, yeni-

lərinin yaradılması istiqamətində
müvafiq tədbirlər müəyyənləşdi-
rilmişdir. Bu proqramın qəbulu
müstəqillik illərində turizmin möh-
kəm əsaslarını yaratmaq istiqamətində
mühüm rol oynamışdır. 2002-ci ildə
ilk dəfə Bakıda xarici ölkələrin
turizm şirkətlərinin iştirakı ilə
Beynəlxalq Turizm Sərgisi təşkil
olunmuşdur.
    “Turizm sahəsi hər bir ölkənin
iqtisadi potensialının möhkəm-
ləndirilməsi üçün, Azərbaycanın
imici, dünyaya inteqrasiyası üçün
çox mühüm vasitədir”, – deyən
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
bu sahəyə böyük diqqət və qayğı
göstərir. Bu qayğının nəticəsidir
ki, ölkənin regionlarında yeni tu-
rizm obyektləri tikilir, mədəni-ta-
rixi qoruqlar yaradılır və bərpa
edilir. Dövlət başçısının 2010-cu
il 6 aprel tarixli Sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikasında
2010-2014-cü illərdə turizmin in-
kişafına dair Dövlət Proqramı”
təsdiq edilmişdir. Proqramın baş-
lıca məqsədi Azərbaycanda yüksək
iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə
cavab verən müasir turizm sahə-
sinin formalaşdırılması və onun
ölkə iqtisadiyyatının əsas inkişaf
dayaqlarından birinə çevrilməsini
təmin etməkdir. Dövlət proqramı-
nın icrası sosial-iqtisadi sahədə
irəliləyişə səbəb olmuş, turizm
sektorunun ölkə iqtisadiyyatının
aparıcı sahələrindən birinə çev-
rilməsinə şərait yaratmışdır. Ölkə -
mizdə fəaliyyət göstərən müasir
mehmanxana və mehmanxanatipli
müəssisələrin sayı getdikcə artır,
respublikamıza gələn turistlər üçün
yeni imkanlar yaradılır. “2009-
2018-ci illərdə Azərbaycan Res-
publikasında kurortların inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı” isə turizm-
kurort sahələrinin planlı inkişaf
etdirilməsini və səmərəli istifadə-
sini nəzərdə tutur.
    Ölkəmizdə xarici turizmlə ya-
naşı, daxili turizmin inkişafına,
eyni zamanda sosial turizmin –
aztəminatlı ailələrin, əlillərin is-
tirahət və sağlamlıqlarının bərpa-
sına yönəldilən turizmə də diqqət
yetirilir. 2006-cı ildən ölkəmizdə
Turizm İnstitutu yaradılmış, bu
sahə üçün ixtisaslı kadrların hazır -
lanmasına başlanılmışdır. 2011-ci
ilin Azərbaycanda “Turizm ili”
elan edilməsi isə dövlətimizin bu
sahənin inkişafına xüsusi önəm
verməsinin ifadəsidir.
    Əlverişli coğrafi mövqeyi,
müx təlif iqlim qurşaqlarının möv-

cudluğu, zəngin mədəni irsi, təbii
müalicə mərkəzləri, mineral suları,
özünəməxsus mətbəxi, yüksək qo-
naqpərvərlik ənənələri və müasir
inkişafı muxtar respublikada tu-
rizmin inkişafını şərtləndirən baş-
lıca amillərdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun diqqət və
qayğısı sayəsində qədim diyarı-
mızda turizmin inkişafı üçün mü-
hüm işlər həyata keçirilir. Bu gün
muxtar respublikamızda turizm
fəaliyyətinə lisenziya almış 2 fiziki
və 2 hüquqi şəxs, 21 mehmanxana
və mehmanxanatipli müəssisə,
Naxçıvan-Qarabağlar, Naxçıvan-
Əshabi-Kəhf, Naxçıvan-Əlincə
qalası, Naxçıvan-Ordubad, Nax-
çıvan-Batabat turizm marşrutları
fəaliyyət göstərir. Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında qədim dövr-
lərin yadigarı olan təbiət və tarixi
abidələr, 250-dən çox mineral və
müalicə əhəmiyyətli su mənbələri
bu qədim diyarın turizm poten-
sialını daha da yüksəldir.
    Muxtar respublikada turizmin
inkişafını şərtləndirən əsas amil-
lərdən biri də müasir infrastruk-
turun yaradılmasıdır. Son illər bu
istiqamətdə xeyli işlər görülmüş,
şəhər və rayonlarda yeni parklar
salınmış, istirahət və əyləncə kom-
pleksləri istifadəyə verilmiş, müa-
sir tələblərə cavab verən meh-
manxanalar tikilmiş, tarixi abidələr
bərpa edilərək əvvəlki görkəminə
qaytarılmış, abad yollar salınmış,
rabitə xidməti yüksək səviyyədə
yenidən qurulmuşdur. Artıq müa-
sirləşən Naxçıvan kəndləri ekotu-
rizmin və kənd turizminin inki-
şafına öz təsirini göstərməkdədir.
Rahat yol, fasiləsiz enerji təminatı,
ən ucqar kənddə belə, sürətli in-
ternet, fondunda on minlərlə ədə-
biyyat olan kitabxanalar, mədə-
niyyət evləri bu gün muxtar res-
publikanın kəndlərini turistlərin
əsas üstünlük verdikləri məkana
çevirmişdir. Ötən il Şahbuz rayo-
nunda Ağbulaq İstirahət Mərkə-
zinin açılması turizm sahəsində
aparılan işlərin ardıcıl və davamlı
olduğunu göstərir. Ağbulaq kəndi
təmiz havası, saf suyu və ekoloji
təmiz məhsulları, əlverişli iqlim
şəraiti, abad yol və müasir rabitə
xidməti ilə turizmin inkişafı üçün
böyük imkanlar açır. Burada qış
turizminin inkişafı üçün də im-
kanlar mövcuddur.
    Mineral su bulaqlarına və duz
yataqlarına görə Naxçıvan Muxtar
Respublikası dünyanın ən zəngin

bölgələrindəndir. Bu təbii ehtiyat-
ların müalicəvi əhəmiyyəti isə mux-
tar respublikaya müalicə turizmi
məkanı kimi şöhrət gətirmişdir.
Son illər Naxçıvana şəfa tapmaq
məqsədilə gələnlərin sayının artması
turizmin bu sahəsinin inkişafına gös-
tərilən diqqətin nəticəsidir. 2008-ci
ildə yenidən qurulan Duzdağ Fi-
zioterapiya Mərkəzində müayinə,
müalicə üçün hər cür şərait yara-
dılmışdır. Unikallığı ilə dünyada
yeganə olan bu müalicə mərkəzi
tənəffüs yollarının qeyri-spesifik
xəstəliklərindən əziyyət çəkən in-
sanların ən çox üz tutduğu məkan-
dır. Darıdağ mineral su yatağı da
müalicə əhəmiyyətinə görə nadir
su mənbələrindən hesab edilir. Op-
timal arsenli su ehtiyatı olan Darı-
dağ Balneoloji Müalicəxanasında
yaradılan şərait də turistlərin diq-
qətini daha çox cəlb edir.
    Naxçıvanın dini ziyarətgahları
buraya gələn qonaqların böyük ma-
rağına səbəb olur. Qədim inancları,
möcüzəvi sirləri və əfsanələri özün-
də yaşadan “Əshabi-Kəhf” Ziya-
rətgahı Dini-Mədəni Abidə Kom-
pleksi dünyanın dörd bir yanından
gələn zəvvarların ziyarətgahına
çevrilmişdir. Bu mənada dini tu-
rizmin inkişafı istiqamətində gö-
rülən işlər, dini-mədəni abidələrin
bərpası və qorunması, təşkil olunan
turizm marşrutları mədəni irsimizin
dünyaya tanıdılmasında vasitə ro-
lunu oynayır.
    Bundan başqa, son illərdə muxtar
respublikamızda tarix-memarlıq
abidələrinin bərpasına böyük diqqət
yetirilməsi, Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetində turizm sahəsində ixti-
saslı kadrların hazırlanması turizmin
inkişafına xidmət edən amillərdən
hesab edilməlidir. Muxtar respub-
likanın turizm potensialını tanıtmaq
üçün 2006-cı ildə “Turizm, inkişaf
və perspektivlər” və 2008-ci ildə
“Dini və sağlamlıq turizmi: mənəvi
və fiziki istirahətin təşkili” bey-
nəlxalq konfransları turizm imkan-
larının təbliğ edilməsində əhəmiy-
yətli rol oynamışdır.
    2012-ci ildə Naxçıvan şəhərin-
dəki XVII əsrə aid Zaviyyə-Məd-
rəsə binası əsaslı təmir olunmuş
və Naxçıvan Turizm İnformasiya
Mərkəzi bu tarixi binada fəaliyyətə
başlamışdır. Mərkəz öz fəaliyyətini
turizm məlumat bankının hazırlan-
ması, digər turizm informasiya
mərkəzləri ilə işgüzar münasibət-
lərin yaradılması, buraya müraciət
edənlərə otellər, tarixi və mədə-
niyyət abidələri, turfirmalar və bə-

lədçilər haqqında məlumat veril-
məsi, həmçinin internet resursla-
rından səmərəli istifadə vasitəsilə
regionun ilbəil inkişaf edən turizm
potensialının təbliği istiqamətində
qurmuşdur. Artıq Naxçıvan Muxtar
Respublikası beynəlxalq və daxili
turizm sərgilərində fəal iştirak edir.
Bu il 35-dən çox ölkənin, 260-a
yaxın şirkətin iştirakı ilə Bakıda
keçirilən Azərbaycan Beynəlxalq
Turizm və Səyahətlər Sərgisində
Naxçıvan Muxtar Respublikası da
təmsil olunmuşdur. Keçən il muxtar
respublikamıza 370 min 638 nəfər
turist gəlmişdir ki, bu da 2012-ci
ildəki müvafiq göstəricini 3,3 faiz
üstələyir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov demişdir: “Müasir dün-
yada turizm sektoru iqtisadi cə-
hətdən ən gəlirli və perspektivli
sahələrdən biridir. Zəngin mədə-
ni-tarixi irsə və əlverişli şəraitə
malik olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında turizmin əksər növ-
lərinin inkişafı üçün geniş im-
kanlar mövcuddur. Hazırda mux-
tar respublikada iqtisadi-sosial və
ekoloji tələblərə cavab verən müa-
sir turizm sahəsinin formalaşdı-
rılması istiqamətində ardıcıl təd-
birlər görülür”.
    Muxtar respublikamızın təbii
və maddi-mədəni sərvətləri turiz-
min inkişafına geniş üfüqlər aç-
maqdadır. Bu potensial olduqca
böyükdür. Hər birimiz vətəndaş
kimi yaşadığımız qədim diyarın
təmiz suyunun, təmiz havasının,
nadir heyvanlar aləminin, zəngin
bitki örtüyünün, meşə massivlə-
rinin ekoturizm üçün əlverişli ol-
duğunu dərk etməklə  torpağımızın
qədrini bilməli, onu qiymətlən-
dirməyi bacarmalıyıq. Bu sahədə
maarifləndirmə və təbliğat işi apar-
maq, mövcud informasiya resurs-
larından geniş istifadə etmək, əhali
arasında bölgəmizin turizm po-
tensialını geniş izah etmək lazım-
dır. Unutmamalıyıq ki, yaxın il-
lərdə Naxçıvana gələn turistlərin
sayı daha da artacaqdır. Həm də
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
olunması da muxtar respublikanın
turizm imkanlarını təqdim etmək
baxımından əhəmiyyətli hadisə
olacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Naxçıvan turistlər üçün əlverişli məkandır
27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür

Bildiriş
“Zaman Təhsil” Məhdud Məsuliyyətli

Cəmiyyəti (VÖEN-0200018611) fəaliyyətini
dayandırdığından ləğv olunur.

*   *   *
“Zaman İstehsal və Emal Şirkəti” Məhdud

Məsuliyyətli Cəmiyyəti (VÖEN-0200262981)

fəaliyyətini dayandırdığından ləğv olunur.

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Əziz Əliyev küçəsi, bina 41,

mənzil 24-də yaşamış Musayev Əli Qasım oğlunun
adına olan 7338A inventar nömrəli texniki pasport

itdiyindən etibarsız sayılır.

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti  Nax-
çıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində
“aşpaz köməkçisi”  peşəsi üzrə kurs təşkil
edir.     
     Tədrisin müddəti 3 aydır.
     Peşə hazırlığı kursunda iştirak etmək
istəyənlər 2014-cü il oktyabr ayının
10-dək tələb olunan aşağıdakı sənədləri
yaşadıqları ərazi üzrə məşğulluq mərkəz-
lərinə təqdim edə bilərlər:
     1. Yaşayış yerindən arayış
     2. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti
     3. Tibbi yoxlama haqqında arayış

Əlaqə telefonu: 545-32-33

İşaxtaran vətəndaşların
nəzərinə!


