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    Muxtar respublikada rabitə və yeni tex-
nologiyaların tətbiqi istiqamətində kompleks
tədbirlər həyata keçirilir. Son illər Rabitə və
Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin maddi-tex-
niki bazasının gücləndirilməsi yaşayış mən-
təqələrində müasir poçt-rabitə xidmətlərinin
təşkilinə səbəb olmuşdur.
    Fevralın 27-də Babək Rayon Rabitə İda-
rəsinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Rabitə və Yeni Texnologiyalar naziri

Rövşən Məmmədov çıxış edərək demişdir
ki, muxtar respublikada bu sahədə beynəlxalq
təcrübəyə və qabaqcıl texnologiyalara əsas-
lanan fəaliyyət sayəsində müsbət nəticələr
əldə edilmiş, ən müasir standartlara uyğun
telekommunikasiya infrastrukturu formalaş-
dırılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlərin nə-
ticəsidir ki, son 11 ildə muxtar respublikada
rabitə xidmətlərinin həcmi 4 dəfə, avtomat
telefon stansiyalarının sayı 2,3 dəfə, telefon
abunəçilərinin sayı 2 dəfə, internet trafikinin
həcmi 20 min dəfə, telekommunikasiya ka-
nallarının tutumu isə 4 min dəfə artmışdır.
Muxtar respublikada informasiya cəmiyyətinə
keçid və elektron hökumətin tətbiqi istiqa-
mətində də müvafiq işlər görülmüş, “Elektron
hökumət” portalı üzərindən rabitə, genişzolaqlı
internet xidməti haqları, elektrik enerjisi və
təbii qazdan istifadə haqlarının onlayn ödə-
nişinə başlanılmışdır. “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin göstərdiyi xid-
mətlərin həcmi də artırılmış, 2014-cü ildə
12 yeni avtomat telefon stansiyası və 9 yeni
poçt bölməsi istifadəyə verilmişdir. Əldə

olunan nailiyyətlər barədə ətraflı məlumat
verən Rövşən Məmmədov yaradılan şəraitə
görə muxtar respublika rabitəçiləri adından
minnətdarlıq etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Babək Rayon
Rabitə İdarəsi və “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Babək rayon filialı
üçün yeni inzibati binanın istifadəyə verilməsi
münasibətilə kollektivləri təbrik edərək de-
mişdir: “1979-cu ildən fəaliyyət göstərən
Babək Rayon Rabitə İdarəsi 1 qəsəbə və 36
kəndi əhatə etməklə, 73 minə yaxın əhaliyə
xidmət göstərir. Rayonda rabitə xidməti 25

avtomatlaşdırılmış rabitə bölməsi
tərəfindən həyata keçirilir. Eyni
zamanda “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Babək
rayon filialı da 24 poçt bölməsi
ilə rayon əhalisinin xidmətindədir.
Babək rayonunun kənd yaşayış
məntəqələrində müasirtipli ATS-
lər qurulmuş, bütün ərazi optik
arabağlantı ilə təmin olunmuş və

internetin əhatə dairəsi 100 faizə çatdırılmışdır.
Yaradılan bu şərait rayonda rabitə və poçt
xidmətinin müasir tələblər səviyyəsində
həyata keçirilməsinə imkan verir”.
    “Yeni texnologiyaların tətbiqi, rabitə və
poçt xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi
zamanın tələbidir”, – deyən Ali Məclisin
Sədri bildirmişdir ki, ölkəmizdə rabitə və
yeni texnologiyalar sisteminin inkişafı diqqət
mərkəzində saxlanılır. Son illər bu sahənin
maddi-texniki bazası xeyli gücləndirilmiş,
qanunvericilik bazası yaradılmış, dövlət pro -
qramları qəbul olunmuşdur. Ölkəmizdə həyata
keçirilən bu tədbirlərin tərkib hissəsi kimi
muxtar respublikada da informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının inkişafına xü-
susi diqqət yetirilir, bu sahədə müvafiq təd-
birlər görülür.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Müasir cə-
miyyəti yeni texnologiyalarsız təsəvvür etmək
olmaz. Cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
yeni texnologiyaların tətbiqi vacibdir. Çünki
bunlarsız ölkənin inkişafını təmin etmək
mümkün deyil. Bu gün ölkəmizdə bu sahəyə

xüsusi diqqət yetirilməsinin əsas səbəbi də
cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını ödə-
mək, eləcə də təhsil sistemini yeni texnolo-
giyaların tətbiqi hesabına inkişaf etdirməkdir.
Muxtar respublikada buna nail olunmuş,
ümumtəhsil məktəblərində kompüter sinifləri
yaradılmış, internetə çıxış təmin edilmiş,
elektron lövhələr quraşdırılmışdır. Həmçinin
muxtar respublikada distant təhsilin tətbiqinə
başlanılmış, məktəb-muzey şəbəkəsi yara-
dılmışdır. Bundan başqa, əhalinin rahatlığını
təmin etmək üçün “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılmış, onun filial
və bölmələrinin fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Artıq muxtar respublika əhalisinə yaşadıqları
ərazilərdəki poçt şöbələri vasitəsilə müxtəlif
xidmətlər göstərilir. Muxtar respublikanın
yaşayış məntəqələrinin tamamilə optik ara-
bağlantı ilə təmin edilməsi və alternativ optik
xəttin çəkilişinin başa çatdırılması isə “Evədək
optika” layihəsinin həyata keçirilməsinə geniş
imkanlar açmışdır. Bir sözlə, bu gün rabitə
və yeni texnologiyalar sahəsində həyata ke-
çirilən tədbirlər muxtar respublikanın inkişafına

və əhalinin rahatlığına xidmət edir”.
    Ali Məclisin Sədri qarşıda mühüm vəzi-
fələrin durduğunu bildirərək demişdir:  “Bu

gün dünyada gedən prosesləri izləmək və
müasir inkişafla ayaqlaşmaq üçün informasiya
texnologiyalarının tətbiqinə, inkişafına və
öyrənilməsinə ciddi fikir verilməlidir. Yeni
texnologiyaların tətbiqi yeni mütəxəssislərin
hazırlanması deməkdir. Muxtar respublikada
yeni texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı, mü-
təxəssis hazırlığına da ciddi diqqət yetiril-
məlidir. Rabitə sistemində yeni texnologi-
yaların tətbiqi həm də əhaliyə göstərilən xid-
mətin səviyyəsini yüksəltməyi zəruri edir.
Ona görə də Rabitə və Yeni Texnologiyalar
Nazirliyi və onun qurumları əhaliyə nümunəvi
xidmət göstərməli, insanlar muxtar respub-
likada quraşdırılan yeni texnologiyaların,
müasir rabitə və poçt xidmətlərinin imkan-
larından istifadəyə təşviq olunmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri rabitə işçilərinin əhaliyə
nümunəvi xidmət göstərmək üçün səylərini
daha da artıracaqlarına əminliyini bildirmiş,
bu işlərin həyata keçirilməsində kollektivə
uğurlar arzulamışdır.
    Sonra Ali Məclisin Sədri binada yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə birlikdə
4 mərtəbədən ibarət olan binada 16 iş otağı
ayrılmış, 72 yerlik iclas zalı, yeməkxana və
digər xidməti otaqlar istifadəyə verilmişdir.
Burada informasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarının ən son yenilikləri tətbiq olunmuş,
müasir elektron avtomat telefon stansiyası,
yeni nəsil rabitə və poçt avadanlıqları quraş-
dırılmışdır. Bu da abunəçilərə çoxfunksiyalı
rabitə xidmətlərindən, o cümlədən telefon,
videotelefon, IP televiziya, genişzolaqlı in-
ternetdən istifadəyə imkan verəcəkdir.
    Binada “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin Babək rayon filialının
fəaliyyəti də təmin edilmişdir. Burada dövri
mətbuatın satışı, teleqram, məktub, pul barat -
ları və bağlamaların qəbulu və göndərişi,
elektrik enerjisi, təbii qaz və sudan istifadə
haqlarının yığılması, mobil cihazların qey-

diyyatı və digər bank-maliyyə xidmətlərinin
göstərilməsi üçün hərtərəfli şərait yaradılmışdır.

Babək Rayon Rabitə İdarəsinin yeni binası 
istifadəyə verilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 27-də Polşa Respub-
likasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Marek Tsalkanın
etimadnaməsini qəbul edib.

Səfir Marek Tsalka fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçdi.
Marek Tsalka etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi.
Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında münasibətlərin qədim tarixə malik olduğunu

vurğulayan dövlətimizin başçısı ikitərəfli əlaqələrimizin müxtəlif sahələrdə uğurla
inkişaf etdiyini bildirdi. Polşa Prezidenti Bronislav Komorovski ilə Bakıda və müxtəlif
beynəlxalq tədbirlərdə görüşlərini məmnunluqla xatırlayan Prezident İlham Əliyev
münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsində yüksək səviyyəli görüşlərin əhəmiyyətini
vurğuladı. 

Səfir Marek Tsalka ayrı-ayrı nümayəndə heyətlərinin tərkibində Azərbaycana
müxtəlif vaxtlarda səfər etdiyini vurğuladı. O, diplomatik fəaliyyəti dövründə ölkələrimiz
arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə daha da genişləndirilməsi işində səylərini
əsirgə məyəcəyini dedi.
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Poçt əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması
göndərişlərin qısa zamanda və etibarlı çatdı-
rılmasına imkan verəcəkdir.
    Binanın üçüncü mərtəbəsində tikintisi
başa çatdırılan Sədərək-Ordubad alternativ
fiber-optik kabel magistralının təqdimatı
olmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri Babək rayon telekom-
munikasiya şəbəkəsini alternativ fiber-optik
kabel magistralına birləşdirən sistemi işə
salmış, muxtar respublikanın fiber-optik kabel
şəbəkələrinin yerləşmə sxeminə və bununla
bağlı hazırlanmış filmə baxmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə
və Yeni Texnologiyalar naziri Rövşən Məm-
mədov muxtar respublikada fiber-optik kabel
şəbəkələrinin qurulması sahəsində görülən
işlər barədə məlumat vermişdir.
    Bildirilmişdir ki, tikintisinə 2005-ci ildən
başlanılan fiber-optik kabel şəbəkəsi muxtar
respublika ərazisinin 94 faizini əhatə edir.
Hazırda muxtar respublikada istismar edilən
fiber-optik kabel xətlərinin uzunluğu 1136
kilometrdən artıqdır. Bu da muxtar respubli-
kanın həm daxili, həm də xarici telekommu-

nikasiya əlaqələrinin kəsintisiz həyata keçi-
rilməsinə imkan verir. Uzunluğu 242 kilometr
olan Sədərək-Ordubad fiber-optik kabel ma-
gistralına ilkin olaraq Naxçıvan şəhəri və
Babək rayonu qoşulmuşdur. Növbəti mər-

hələdə digər yaşayış məntəqələri də bu xəttə
birləşdiriləcək və bununla da, Naxçıvanın
telekommunikasiya əlaqələrinin alternativliyi
tam təmin olunacaqdır.
    Fiber-optik kabel şəbəkəsi televiziya siq-

nallarının verici stansiyalara çatdırılmasına
və rəqəmsal yayımın tətbiqinə də imkan
verir. Artıq muxtar respublikada rəqəmsal
yayıma keçid tamamilə başa çatdırılmışdır.
Hazırda 6 güclü və 43 azgüclü verici vasitəsilə
bütün yaşayış məntəqələrində televiziyanın
rəqəmsal yayımı təşkil olunmuşdur. Bu ilin
yanvar ayında isə muxtar respublika ərazi-
sində 67 televiziya kanalının DVB-T2 stan-
dartında yayımına başlanılmış, Naxçıvan
Dövlət Televiziyasının HD formatda yayımı
təmin edilmişdir.
    Binada yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra
Ali Məclisin Sədri Babək Rayon Rabitə
İdarəsi və “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin Babək rayon filialının
kollektivi ilə görüşmüş, yaradılan şəraitdən
səmərəli istifadə olunması ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar vermişdir.
    Binanın həyəti də abadlaşdırılmış, trans-
formator yarımstansiyası və generator
quraşdırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2004-cü il 28
fevral tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Na-
zirliyi yaradılmış, ötən 11 il ərzində
muxtar respublikada rabitə və yeni
texnologiyaların sürətli inkişafına
nail olunmuşdur.
    Müasir dövrdə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyaları hər bir
ölkənin sosial-iqtisadi həyatına geniş
nüfuz etmişdir. Ölkəmizdə də müasir
informasiya-kommunikasiya infras-
trukturunun yaradılması, rabitə xid-
mətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi
prioritet məsələ kimi daim diqqət
mərkəzindədir. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev 2003-cü ilin fevral
ayında ölkəmizdə informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının geniş
tətbiq olunması və inkişaf etdirilməsi
məqsədilə “Azərbaycan Respubli-
kasının inkişafı naminə informasiya
və kommunikasiya texnologiyaları
üzrə Milli Strategiya”nı (2003-2012-ci
illər)” təsdiq etmişdir. Milli strate-
giyanın qəbulundan ötən müddət
ərzində rabitə və informasiya tex-
nologiyaları sahəsində kompleks
tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sa-
hənin qanunvericilik bazası güc-
ləndirilmiş, beynəlxalq əlaqələri
genişləndirilmişdir.
     Rabitə və yeni texnologiyaların
inkişafına mühüm əhəmiyyət verən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən də
ölkəmizdə informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları sahəsində
məqsədyönlü tədbirlər görülür. Qə-
bul olunan dövlət pro qramları və
həyata keçirilən zəruri islahatlar
nəticəsində Azərbaycanın ümum-
dünya elektron məkanına sürətli in-
teqrasiyası təmin edilmiş, elektron
hökumətin yaradılması, informasiya
təhlükəsizliyi və digər məsələlərin
həlli istiqamətində mühüm addımlar
atılmışdır. 2013-cü il fevralın 8-də
ölkəmizin ilk milli telekommuni-
kasiya peykinin orbitə göndərilməsi
ilə Azərbaycan dünya kosmik ailə-
sinin fəal üzvünə çevrilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının inkişafı diqqət
mərkəzində saxlanılır. Rabitə və
informasiya sistemlərinin inkişafı
və yeni texnologiyaların tətbiqi
məqsədilə reallaşdırılmış məqsəd-
yönlü tədbirlər muxtar respublikanın
hazırkı sosial-iqtisadi inkişafında
bu sahənin rolunu daha da artır-
mışdır. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü
il 19 sen tyabr tarixli Fərmanına
əsasən, Rabitə və İnformasiya Tex-
nologiyaları Nazirliyinin Rabitə və
Yeni Texnologiyalar Nazirliyi ad-
landırılması nazirliyin səlahiyyət-
lərini daha da genişləndirmişdir.
Son 11 ildə muxtar respublikada
əhaliyə nümunəvi rabitə xidmətinin
göstərilməsi məqsədilə konkret və-

zifələr müəyyənləşdirilmiş, bu sa-
hədə mühüm irəliləyişlər əldə olun-
muşdur. Rabitə sektoruna investi-
siyaların cəlb edilməsi nəticəsində
istismarda olan koordinattipli ATS-
lər müasir tələblərə cavab verən
elektrontipli ATS-lərlə əvəz olun-
muş, ən ucqar dağ kəndində belə,
genişzolaqlı, yüksəksürətli internet
və digər müasir telekommunikasiya
şəbəkələri istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvanda Yeni Nəsil Texno-
logiyaların tətbiqi ilə əlaqədar nə-

zərdə tutulan 4 mərhələnin 3-ü artıq
başa çatdırılmışdır. Birinci mərhə-
lədə, 2010-cu ilin may ayında Nax-
çıvan şəhərini, Babək qəsəbəsini,
Nehrəm və Yarımca kəndlərini, ikin-
ci mərhələdə 2012-ci ilin martında
Şərur və Sədərək rayonlarını, üçüncü
mərhələdə isə 2014-cü ilin fevralında
Şahbuz və Babək rayonlarını əhatə
edən 3-cü nəsil telekommunikasiya
xidmətlərindən istifadəyə imkan
verən NGN avadanlıqları istifadəyə
verilmiş, telekommunikasiya şəbə-
kəsi üzrə sabit telefon nömrələri 7
rəqəmli nömrə planına keçirilmişdir.
Hazırda istifadə olunan avtomat te-
lefon stansiyalarının 65 faizini yeni
nəsil texnologiyalar təşkil edir. Hə-
yata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəti-
cəsində muxtar respublikaya daxil
olan internetin sürəti dəfələrlə artmış,
ümumtəhsil məktəblərində quraş-
dırılan kompüterlərin 84 faizi in-
ternetə qoşulmuşdur.
    Yeni optik kabel magistrallarının
tikintisi böyüktutumlu və keyfiyyətli
rabitə əlaqəsinin həyata keçirilmə-
sinə imkan verir. Belə ki, ötən müd-
dət ərzində muxtar respublikanın
telekommunikasiya şəbəkəsi bey-
nəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-
optik kabel magistralına qoşulmuş,
Naxçıvanın tranzit telekommuni-
kasiya imkanları genişlənmişdir.
Magistralın Naxçıvan-Ordubad,
Naxçıvan-Sədərək və Naxçıvan-
Şahbuz hissələri üzərində qurulan
optik rəqəmsal şəbəkələr elektron
hökumət və digər xidmətlərin həyata
keçirilməsinə şərait yaratmışdır.
Ötən dövr ərzində muxtar respub-
likanın mövcud telekommunikasiya
şəbəkəsinin 94 faizi optik şəbəkəyə
birləşdirilmiş, Naxçıvan şəhərində
“Evədək optika” layihəsinin icrasına
başlanılmışdır.
    2014-cü ildə alternativ fiber-
optik kabel magistralının tikintisinin
başa çatdırılması muxtar respubli-
kada yeni texnoloji sistemin tətbi-
qinə geniş imkanlar açmışdır. 2013-
2014-cü illərdə muxtar respublikanın
telekommunikasiya əlaqələrinin al-
ternativliyinin təmin edilməsi üçün
sərhəd xətti boyunca ümumi uzun-
luğu 242 kilometr olan Sədərək-
Ordubad arası 48 lifli fiber-optik
kabel magistral xəttinin tikintisi
başa çatdırılmışdır. Bu da muxtar

respublikanın həm daxili, həm də
xarici əlaqələrinin tam kəsintisiz
həyata keçirilməsində, elektron hö-
kumət, 4-cü nəsil xidmətlərin və
digər informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları layihələrinin icra-
sında əvəzsiz rola malikdir. Hazırda
muxtar respublika ərazisindəki möv-
cud 158 avtomat telefon stansiya-
sından 148-i optik arabağlantı ilə
təmin edilmişdir. Müəssisə və təş-
kilatlarda telekommunikasiya şə-
bəkələrinin qurulması ilə bağlı ve-

rilən tapşırıqların icrası sahəsində
tədbirlər görülmüş, ötən il 233 ki-
lometr məsafədə fiber-optik kabel
xəttinin tikintisi həyata keçirilmişdir.
Bu gün muxtar respublika ərazisində
istismar edilən fiber-optik kabel
xətlərinin ümumi uzunluğu 1136
kilometrdən artıqdır.
    2006-cı ildə bir baza stansiyası
ilə fəaliyyətə başlayan “Naxtel”
simsiz rabitə sistemi hazırda 27
baza stansiyasına malikdir. Ötən il
Naxçıvan şəhərində əlavə 5 yeni
EV-DO texnologiyasını dəstəkləyən
baza stansiyası qurulmuş, Naxçıvan
şəhərini və ətraf əraziləri əhatə edən
simsiz internet xidməti istifadəyə
verilmişdir.
    Muxtar respublikada poçt işinin
müasir tələblər səviyyəsində qu-
rulması sahəsində görülən tədbirlər
təkcə bu sistemin maddi-texniki
bazasının gücləndirilməsi ilə məh-
dudlaşmır. Poçt orqanlarının fəa-
liyyətinin genişləndirilməsi, bu sa-
hədə idarəetmənin təkmilləşdiril-
məsi də diqqət mərkəzində saxla-
nılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rabitə və İn-
formasiya Texnologiyaları Nazirliyi
yanında “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yara-
dılması haqqında” 2013-cü il 30
iyul tarixli Sərəncamı bu sahədə
görüləcək işlərin miqyasını daha
da genişləndirmiş, “Naxçıvanpoçt”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
tam olaraq fəaliyyətə başlamışdır.
2004-cü ildə muxtar respublika
ərazisində 79 poçt bölməsi olduğu
halda, bu gün 151 poçt bölmə və
şöbəsi fəaliyyət göstərir. Naxçı-
vanda həyata keçirilən “Maliyyə
xidmətlərinin inkişafı” layihəsi
müasir informasiya texnologiyala-
rının tətbiqinə, poçt sisteminin ye-
nidən qurulmasına, qeyri-ənənəvi
və yenitipli elektron xidmətlərin
göstərilməsinə şərait yaratmışdır.
Layihəyə uyğun olaraq, muxtar res-
publikada 122 poçt şöbəsi və böl-
məsi avtomatlaşdırılmış, yeni sistem
üçün server qurulmuş və lazımi
proqram təminatı ilə təchiz edil-
mişdir. Yeni xidmətlərin göstəril-
məsi üçün poçt əməliyyatçılarına,
energetika, qaz və su təsərrüfatı
müəssisələrinin əməliyyatçılarına

nazirlikdə kurslar təşkil edilmiş,
ötən ildən başlayaraq kommunal
xidmət haqlarının poçt məntəqələ-
rində yığılmasına başlanılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 9
iyul tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası İnternet və
Yeni Texnologiyaların Tədrisi Mər-
kəzi yaradılmışdır. Hazırda mərkəzin
Şərur və Culfa şəhərlərində filialları
fəaliyyət göstərir. Muxtar respub-
likaya daxil olan internet kanalının

sürəti 512 kb/saniyədən 10 gb/sa-
niyəyədək yüksəldilməsi internet
istifadəçilərinin sayının artmasına
da səbəb olmuşdur. Hazırda muxtar
respublikanın yaşayış ərazilərinin
93 faizində genişzolaqlı internet,
83 faizində isə simsiz internet xid-
mətləri göstərilir.
    Muxtar respublikada informa-
siya cəmiyyətinə keçid və elektron
hökumətin formalaşdırılması sa-
həsində də ardıcıl tədbirlər görülür.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
dövlət orqanlarının elektron xid-
mətlər göstərməsinin təşkili haq-
qında” Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci
il 15 iyul tarixli Fərmanının icrası
ilə əlaqədar “Elektron hökumət”
portalı üzərindən rabitə, genişzo-
laqlı internet xidmət haqlarının,
elektrik enerjisi, qaz və sudan is-
tifadə haqlarının onlayn rejimdə
ödənilməsi təşkil edilmiş, istifa-
dəçilərin portalda qeydiyyatdan
keçməsi avtomatlaşdırılmış və por-
talın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar təd-
birlər görülmüşdür. Dövlət orqan-
larının elektron xidmətlərindən “bir
pəncərə” prinsipi əsasında istifa-
dənin təşkili məqsədilə 34 dövlət
orqanının xidmətləri portala inte -
qrasiya edilmişdir. Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının Rabitə və Yeni
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
82 dövlət təşkilatına və 9 idman
federasiyasına elektron poçt ün-
vanları və domen adları verilmiş,
həmin təşkilatların internet səhi-
fələri hazırlanaraq qlobal şəbəkədə
yerləşdirilmişdir. Həmçinin muxtar
respublikada “Elektron imza”nın
tətbiqi üçün Naxçıvan Şəhər Rabitə
İdarəsinin texniki binasında Elek-
tron İmzanın Sertifikat Xidməti
Mərkəzi yaradılmış, server və digər
lazımi texniki avadanlıqlarla təmin
edilmişdir.
    Muxtar respublikada elektron
təhsil infrastrukturunun yaradılması
və təhsildə yeni texnologiyaların
tətbiqi də diqqət mərkəzində sax-
lanılır. 2014-cü ildə bu istiqamətdə

işlər daha da genişləndirilmiş, əsaslı
təmir edilən və yeni istifadəyə ve-
rilən 20 tam orta məktəbdə yara-
dılan 24 kompüter sinfində 346
kompüter dəsti quraşdırılaraq in-
ternetə qoşulmuşdur. Muzeylərlə
təhsil müəssisələri arasında inte-
raktiv əlaqənin təmin edilməsi üçün
distant təhsil sistemi yaradılmışdır.
İnternet üzərindən interaktiv dərs-
lərin keçilməsi üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təhsil Na-
zirliyinin veb saytında elektron
təhsil xidməti istifadəyə verilmiş,
cari tədris ilindən etibarən orta ix-
tisas və ümumtəhsil məktəblərinin
94 faizinin iştirakı ilə distant dərs-
lərin keçilməsinə başlanmışdır.
“2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə
cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nın ic-
rası istiqamətində Məhdud Fiziki
İmkanlıların Naxçıvan Regional
İnformasiya Mərkəzində də 25 yer-
lik distant təhsil sistemi qurulmuş,
distant təhsilə cəlb edilən 21 şa-
girdin yaşadığı mənzildə quraşdı-
rılan kompüterlərlə mərkəz arasında
lokal şəbəkə yaradılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında ötən dövrdə 6 güclü və 43
azgüclü verici stansiya quraşdırılmış
və muxtar respublika ərazisində rə-
qəmsal televiziya yayımına keçid
təmin edilmişdir. Hazırda bütün ya-
şayış məntəqələrində rəqəmsal ya-
yım həyata keçirilir. Bundan başqa,
Duzdağ Radio-Televiziya Verici
Stansiyasında qurulan baş stansiya,
7 ədəd güclü rəqəmsal televiziya
vericisi vasitəsilə bu ilin yanvar
ayından Cənubi Qafqazda ilk dəfə
olaraq DVB-T2 standartında 67
tele viziya kanalının yayımına baş-
lanılmış, Azərbaycanda ilk dəfə
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının
yüksəkkeyfiyyətli HD formatda
efirə çıxışı təmin edilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov muxtar respublikada in-
formasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarının inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən tədbirləri yüksək
qiymətləndirərək demişdir: “Bu
gün muxtar respublikada infor-
masiya-kommunikasiya texnolo-
giyaları sahəsində böyük layihələr
həyata keçirilir. 1997-ci ildən baş-
layaraq muxtar respublikada bütün
telefon stansiyaları avtomatlaşdı-
rılmış, fiber-optik kabellər çəkilmiş,
yeni poçt şöbələri yaradılmış və
digər tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Qısa zaman kəsiyində görülən işlər
muxtar respublikanın informasiya
blokadasından çıxmasına səbəb
olmuşdur”.

Muxtar respublikada yeni texnologiyaların
tətbiqi diqqət mərkəzindədir

 Muxtar respublikada rabitə və yeni texnologiyaların tətbiqi və
inkişafı istiqamətində işlər bundan sonra da davam etdiriləcək,
əhaliyə keyfiyyətli poçt-rabitə xidmətləri göstəriləcəkdir.
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Nazirliyinin mətbuat xidməti
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    Fevralın 24-də Azərbaycanın
Türkiyənin Qars şəhərindəki Baş
Konsulluğunda Xocalı soyqırımının
23-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir
keçirilmişdir.
    Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qur-
banlarının və şəhidlərimizin xa-
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilmiş, Azərbaycan və Türkiyə
respublikalarının Dövlət himnləri
səsləndirilmişdir.
    Tədbirdə Baş konsul Ayxan Sü-
leymanlı çıxış edərək demişdir ki,
Xocalı hadisələri iyirminci əsrin
ən böyük soyqırımı faktıdır. 1992-ci
il fevralın 26-da işğalçı ermənilər
keçmiş sovet ordusunun 366-cı
motoatıcı alayının iştirakı ilə Xo-
calı şəhərində vəhşiliklər törət-
mişlər. Xocalı soyqırımı təkcə
Azərbaycan xalqına qarşı deyil,
bütün insanlığa qarşı törədilmiş

ən ağır cinayətdir. Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ölkə-
mizdə siyasi hakimiyyətə qayıdı-
şından sonra Xocalı faciəsinə hü-
quqi-siyasi qiymət verilmişdir. Ulu
öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il
fevralın 24-də Azərbaycan Res-
publikasının Milli Məclisi tərəfin-
dən “Xocalı Soyqırımı Günü haq-
qında” Qərar qəbul olunmuşdur.
    Baş konsul Xocalı soyqırımının
dünya dövlətləri tərəfindən tanın-
ması istiqamətində də ardıcıl təd-
birlər həyata keçirildiyini bildirmiş,
dünyanın bir sıra dövlətlərinin par-
lamentləri və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının 16 ştatının qanunverici
orqanı tərəfindən faciə ilə bağlı
qətnamələrin qəbul olunduğunu
vurğulamışdır.
    Qars Qafqaz Universitetinin

Fənn ədəbiyyat fakültəsinin Çağdaş
türk ləhcələri və ədəbiyyatları böl-
məsinin müəllimi, dosent İlkin Qu-
liyev çıxış edərək erməni terrorçu-
ları tərəfindən törədilən bu soyqı-
rımını pisləmişdir.

    Çıxışlardan sonra Xocalı soyqı-
rımı qurbanları və şəhidlərin ruhuna
“Qurani-Kərim”dən ayələr oxun-
muş, “Qar qırmızı Xocalı” sənədli
filminə baxış olmuşdur.
    Mərasim iştirakçıları Dağlıq Qa-

rabağ münaqişəsini və Xocalı soy-
qırımını əks etdirən fotostendlərə,
kitab və jurnallardan ibarət sərgiyə
baxmış, ehsan süfrəsi açılmışdır.
    Tədbirdə Qars Vilayət valisinin
müavini Musa Evin, Qars Şəhər
Bələdiyyəsinin sədri Murtaza Ka-
raçanta, Qars Vilayət Polis İdarə-
sinin müdiri Faruk Karaduman,
Qars Qafqaz Universitetinin müəl-
lim və tələbələri, eləcə də ictima-
iyyətin nümayəndələri iştirak
etmişlər.
    Tədbir yerli kütləvi informasiya
vasitələri tərəfindən geniş işıqlan-
dırılmışdır. Həmçinin Baş Konsul-
luğun dəstəyi ilə Qars, İqdır və
digər şəhərlərdə fəaliyyət göstərən
qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən
də Xocalı soyqırımı ilə bağlı müx-
təlif tədbirlər keçirilmişdir.

                                  “Şərq qapısı”

Qarsda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı dünyada
sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasında
mühüm rol oynayır. Ölkəmiz beynəlxalq
aləmə inteqrasiya kursunu seçərək qlobal
siyasi proseslərə əsaslı təsir imkanları olan
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) ilə əmək-
daşlığa mühüm önəm verir.
    1992-ci il martın 2-də Azərbaycan dün-
yanın ən mötəbər dövlətlərarası təşkilatına –
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv qəbul
edilmişdir. BMT Baş Məclisinin həmin tarixdə
keçirilən 46-cı sessiyasında Azərbaycan Res-
publikasının BMT-nin üzvlüyünə qəbul olun-
ması barədə qətnamə qəbul edilmişdir. Həmin
gün Nyu-Yorkda BMT-nin mənzil qərarga-
hında Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağı
qaldırılmış, 4 gün sonra isə Azərbaycanın
BMT yanında Daimi Nümayəndəliyi fəaliy-
yətə başlamışdır.
    Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra ölkəmizin BMT ilə əlaqələri sistemli
xarakter daşımış, fəal və ardıcıllıq prinsiplərinə
əsaslanmışdır. Ümummilli liderimizin səyi
nəticəsində respublikamız bu mötəbər quru-
mun platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin
diqqətini Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmişdir. Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi ilk dəfə
məhz ulu öndər Heydər Əliyev 1994-cü ilin
sentyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasında çıxış
edərək Azərbaycan, Qafqaz regionu və ümu-
milikdə, dünya üçün həyati əhəmiyyət kəsb
edən qlobal məsələlərlə bağlı ölkəmizin möv-
qeyini dünya ictimaiyyətinə çatdırmışdır.
1995-ci ilin oktyabrında BMT-nin 50 illik
yubileyi ilə bağlı keçirilən BMT Baş Məcli-
sinin xüsusi təntənəli iclasında və 2000-ci
ilin sentyabr ayında BMT-də minilliyin sam-
mitində çıxışı zamanı da ulu öndər Ermənis-
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sinin həllinə dair Azərbaycanın mövqeyini
bir daha bildirmişdir. Bu müddət ərzində
Azərbaycan həm də BMT-nin müxtəlif or-
qanları ilə səmərəli əməkdaşlıq qurmuşdur.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı,
YUNESKO, YUNİSEF və digər qurumlarla
sıx əməkdaşlıq edən Azərbaycan BMT Təh-
lükəsizlik Şurasına üzv olan dövlətlərlə də
əlaqələrini gücləndirmişdir.
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
böyük uzaqgörənliklə işləyib hazırladığı
xarici siyasət kursunu yeni dövrün tələblərinə
uyğun zənginləşdirərək davam etdirən, Azər-
baycanın beynəlxalq arenada nüfuzunun daha
da yüksəlməsinə, müstəqil siyasət yeritməklə
milli maraqların maksimum səviyyədə qo-
runmasına nail olan ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev Azərbaycan-BMT əlaqələrinə xüsusi
diqqət yetirir. Son 11 ildə ölkə başçısı tərə-
findən aparılan düzgün xarici siyasət nəticə-
sində ölkəmiz bu mötəbər qurumda söz sahibi
olan dövlətə çevrilmişdir. İlk dəfə Azərbaycan
Respublikasının Baş naziri kimi 2003-cü ilin
sentyabrında BMT Baş Assambleyasının 58-ci
sessiyasında çıxış edən cənab İlham Əliyev
beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cə-
rəyan etdiyi dövrdə üzvlər arasında qarşılıqlı
anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına görə
BMT Təhlükəsizlik Şurasının şəraitə uyğun
çevik və adekvat münasibət göstərə bilmə-
məsini qeyd edərək islahatların vacib məsələyə
çevrildiyini bəyan etmişdi.

    BMT Baş Məclisinin 2004-cü ilin sen -
tyabrında keçirilən 59-cu sessiyasında Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlü-
kəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamənin
hələ də yerinə yetirilmədiyini vurğulamış və
onların həyata keçirilməsinin işlək mexa-
nizminin yaradılmasını ümdə məsələ kimi
irəli sürmüşdü. Bununla yanaşı, həmin il
oktyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin sessi-
yasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin
təşəbbüsü ilə “Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində vəziyyət” adlı məsələ iclasın
gündə liyinə salınmışdır. Daha sonra BMT
Baş Məclisinin 2006-cı il sentyabrın 7-də
keçirilən 60-cı sessiyasının 98-ci plenar ic-
lasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilə-
rində vəziyyət” adlı qətnamə qəbul edilmişdir.
2008-ci il martın 14-də BMT Baş Məclisinin
geniş iclasında – 62-ci sessiyanın gündəliyində
20-ci bənd kimi duran “Azərbaycanın işğal
edilmiş ərazilərində vəziyyət barədə” qətnamə
layihəsinin müzakirəsini xüsusi xatırlamaq
lazımdır. Həmin qətnamə Azərbaycan Res-
publikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan
sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə
dəstək vermiş, işğal olunmuş bütün ərazilərdən
Ermənistan qüvvələrinin tam və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb etmişdir.
    2010-cu ilin sentyabrında BMT Baş Məc-
lisinin 65-ci sessiyasında iştirak edərək geniş
nitq söyləyən Azərbaycan Prezidenti təşkilatın
üzvlərinin diqqətini bir daha Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
yönəltmişdir. Ölkə rəhbəri Ermənistanın mü-
naqişə zamanı çox ağır beynəlxalq cinayətlər
törətdiyini, etnik təmizləmə siyasəti həyata
keçirdiyini, işğal edilmiş Azərbaycan ərazi-
lərində monoetnik mədəniyyətin yaradılmasına
çalışdığını bildirmişdir.
    Azərbaycan Respublikası 2012-2013-cü
illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey-
ri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə Şərqi
Avropa dövlətləri qrupundan namizədliyini
irəli sürmüşdür. Azərbaycan seçkilərdə 155
dövlətin dəstəyini alaraq 2011-ci il oktyabrın
24-də Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya re-
gionunda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey-
ri-daimi üzvü seçilən ilk ölkə kimi tarixə
düşmüşdür. Ölkəmiz 2012-ci ilin may və
2013-cü ilin sentyabr aylarında Təhlükəsizlik
Şurasına sədrlik etmişdir. Azərbaycanın BMT-
nin Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
seçilməsi, bütövlükdə, müasir tariximizin ən
əlamətdar, qürur doğuran hadisələrindən biri
kimi yadda qalmışdır. Bu tarixi hadisə, ilk
növbədə, ölkəmizin son dərəcə sabit və
uğurlu, eyni zamanda tarazlı xarici siyasət
yürütdüyünü təsdiqləməklə yanaşı, müstəqil
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda artan
nüfuzunun parlaq təcəssümü kimi dəyərlən-
dirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi: “Müstə-
qilliyimiz dövründə belə böyük uğurun əldə
edilməsi, doğrudan da, tarixi nailiyyətdir.
Biz müstəqil ölkə kimi özümüzü dünyada
təsdiq edə bilmişik. Biz sübut edə bilmişik
ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır, Azərbaycan
dost ölkədir və dostların sayının artması
bizim siyasətimizin təntənəsidir. Bu göstərir
ki, Azərbaycan müstəqil dövlət, dünyada bö-
yük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü
göstərib. Bu qələbə Azərbaycan xalqının qə-

ləbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin
qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir”.
    BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi
üzvü kimi ölkəmiz Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təşkilatın
qəbul etdiyi qərarların icrası istiqamətində
fəal iş aparmışdır. Məhz bu məqam Azər-
baycanın əldə etdiyi uğurun miqyası və ma-
hiyyəti barədə daha dolğun və aydın təsəvvür
formalaşdırır. BMT Təhlükəsizlik Şurasına
ilk sədrlik Azərbaycan üçün böyük sınaq olsa
da, ölkəmiz bütün vəzifələrin öhdəsindən la-
yiqincə gəlmişdir. Azərbaycanın BMT Təh-
lükəsizlik Şurasına birinci sədrliyi müddətində
şura tərəfindən üç qətnamə qəbul edilmişdir.
    Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına
ikinci sədrliyi müddətində BMT Təhlükəsizlik
Şurasının gündəliyi beynəlxalq sülh və təh-
lükəsizliyin təmin olunması ilə əlaqədar mü-
hüm məsələləri əhatə etmişdir. BMT tarixində
ilk dəfə olaraq respublikamızın təşəbbüsü
ilə “Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq
əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda
qurumun yüksəksəviyyəli iclası keçirilmişdir.
İclasın məqsədi BMT və üzv dövlətlərin
sayına görə dünyada ikinci ən böyük höku-
mətlərarası təşkilat olan İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı arasında beynəlxalq sülh və təhlü-
kəsizliyin qorunması üzrə əməkdaşlığın
hazırkı vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi və
tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da gücləndiril-
məsinə dair mümkün birgə fəaliyyət üzrə
müzakirələrin aparılması olmuşdur.
    Bir sözlə, 2012-2013-cü illərdə BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü kimi
fəaliyyəti müddətində Azərbaycan Respub-
likası bir sıra məsələlərin də gündəliyə çıxa-
rılmasına nail olmuşdur. Təkcə onu qeyd et-
mək kifayətdir ki, ölkəmizin bu quruma hər
iki sədrliyi müddətində, ümumilikdə, qurumun
59 açıq və qapalı iclası keçirilmiş, 7 qətnamə,
şura sədrinin 3 bəyanatı və 13 mətbuat bə-
yanatı qəbul edilmişdir. BMT-dəki diplomatik
uğurumuz deməyə əsas verir ki, respublika-
mızın regionda və dünyada sülh, iqtisadi və
sosial rifah, səmərəli tərəfdaşlıq təşəbbüsləri
beynəlxalq miqyasda dəstəklənir və rəğbətlə
qarşılanır.
    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının 1996-cı ildən başlayan sürətli sosi-
al-iqtisadi inkişafı da daim bu beynəlxalq
qurumun diqqətində olmuşdur. 1997-ci ilin
mayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının re-
zident əlaqələndiricisi Naxçıvana səfər etmiş,
görüşlər keçirilmiş, muxtar respublikanın
blokada şəraiti, iqtisadiyyatın inkişaf etdi-
rilməsi məqsədilə həyata keçirilən işlər və
digər məsələlər barədə müzakirələr aparıl-
mışdır. BMT nümayəndələri 2013-cü ilin
may ayında muxtar respublikaya növbəti səfər
etmişlər. Ötən dövrdə muxtar respublikada
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan
Kənd İnvestisiya Proqramı üzrə 130-dan artıq
layihəsi icra olunmuşdur.
    Bu gün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
öz layiqli yerini tutmuş, BMT-də söz sahibi
olan dövlətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu isə
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən xarici
siyasət kursunun ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf və davam
etdirilməsinin nəticəsidir.

“Şərq qapısı”

Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında böyük nüfuza 
və söz sahibinə çevrilən ölkədir

Ölkəmizin BMT-yə üzvlüyündən 23 il ötür

    Fevralın 27-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Səhiyyə Nazirliyində 2014-cü ilin
yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr
edilmiş kollegiya iclası keçirilib.

    İclası Səhiyyə naziri Niyazi Novruzov aça-
raq 2014-cü ildə səhiyyə sistemində görülən
işlərdən danışıb. Bildirib ki, ötən il 13 səhiyyə
müəssisəsi istifadəyə verilib, 6 obyekt isə
cari ildə istifadəyə verilməsi üçün hazırlanıb.
Prezident İlham Əliyevin Kəngərli Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı yenidənqurma
və təmirdən sonra açılışında iştirakı muxtar
respublika səhiyyəsi üçün yaddaqalan, əla-
mətdar hadisədir.
    Qeyd olunub ki, ötən il dispanserizasiya,
ana və uşaqların sağlamlığının qorunması,
şəkərli diabet, irsi qan xəstəlikləri, qan xidməti,
xroniki böyrək çatışmazlığı, vərəm, onkoloji,
dağınıq skleroz və digər xəstəliklər üzrə dövlət
proqramları çərçivəsində işlər davam etdirilib.
Səhiyyənin qarşısında duran ən çətin prob-
lemlərdən biri kimi xroniki böyrək çatışmazlığı
olan xəstələrin hemodializ müalicəsi, demək
olar ki, öz həllini tapıb. 2014-cü ildə Şahbuz
və Kəngərli rayonlarında dializ aparatları qu-
rulmaqla hazırda səhiyyə müəssisələrində 102
xəstə üçün 24 hemodializ aparatı fəaliyyət
göstərir.
    “Sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində
müşahidə olunan dinamik artım meyilləri,
əhali rifahının yaxşılaşdırılması, müalicə-pro-
filaktika işinin təşkili sahəsində görülən təd-
birlər, tibbi xidmətin keyfiyyətinin və əhatəli -
liyinin artırılması demoqrafik vəziyyətə də
öz müsbət təsirini göstərib”, –  deyən nazir
əlavə edib ki, ötən il təbii artım 4 min 765
nəfər olub.
    Nazir vurğulayıb ki, ötən il dispanserizasiya
işini yaxşılaşdırmaq, əhalini kütləvi müayi-
nələrdən keçirmək üçün ardıcıl tədbirlər gö-
rülüb, həkim briqadaları ucqar dağ kəndlərində
əhaliyə səhiyyə xidmətləri göstəriblər. 
    Tibb işçilərinin ixtisas səviyyəsini artırmaq
məqsədilə çoxsaylı seminar və konfranslar
keçirilib, onlar Bakı şəhərinə, Türkiyə Res-
publikasının müxtəlif klinika və xəstəxanalarına
təkmilləşdirmə kurslarına göndərilib, həkim
və orta tibb işçilərinin sertifikasiya işi davam
etdirilib. Muxtar respublikaya dəvət olunmuş
yüksəkixtisaslı həkimlər yerli həkimlərlə birgə
xeyli sayda əməliyyatlar aparıblar.
    Səhiyyə naziri cari ildə görüləcək işlərdən
də danışıb. Bildirilib ki, hər bir səhiyyə işçisi
daha səylə çalışmalı, üzərinə düşən vəzifələri
layiqincə yerinə yetirməlidir. Sağlamlığın
qorunması və sağlam həyat tərzinin təşviqi
ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər həyata ke-
çirilməlidir. Tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün profilaktika, ilkin tibbi
yardım və müalicə xidmətləri təkmilləşdi-
rilməli, xüsusilə ilkin tibbi yardım sistemi
inkişaf etdirilməlidir. 
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.

                       Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Səhiyyə Nazirliyində kollegiya 
iclası keçirilib
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     “Naxçıvan” Universitetində 2014-cü
ilin yekunlarına həsr olunmuş yığıncaq
keçirilib. Tədbiri ali təhsil müəssisə-
sinin rektoru, professor İsmayıl Əliyev
açaraq məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib
ki, 2014-cü il “Naxçıvan” Universiteti
üçün çox uğurlu il olub. Belə ki, ali
təhsil ocağının struktur vahidləri ye-
nidən işlənərək təkmilləşdirilib, sabit
ştat cədvəli təsdiq olunub, yüksək
vəzifə maaşları müəyyən edilib, yeni
maliyyə smetası dəqiqləşdirilib. Uni-
versitetdə 4 fakültə, 8 kafedra, 5
şöbə və 5 mərkəz fəaliyyət göstər-
məklə əlavə iki fakültə və 2 kafedra
yaradılıb. Ötən il təhsil müəssisəsinə
253 nəfər qəbul olunub ki, bunlardan
da 210 nəfəri muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərini bitirən mə-
zunlar, 43 nəfəri isə Azərbaycanın
digər bölgələrindən olan tələbələrdir.
Hazırda universitetdə 971 nəfər tələbə
bakalavr, 1 nəfər tələbə isə magis-
tratura təhsil pilləsi üzrə təhsil alır.
Qeyd olunub ki, ötən dövr ərzində
burada 7 binadan və yardımçı qur-
ğulardan ibarət möhtəşəm universitet
şəhərciyi salınıb. Arxitektura baxı-

mından mükəmməl ti-
kilmiş tədris korpusları
yüksək zövqlə dizayn
edilib, mühazirə və
məşğələlər üçün hərtə-
rəfli şərait yaradılıb.
Müasir informasiya-
kommunikasiya texno-
logiyalarının tətbiq
olunduğu ali təhsil
müəssisəsində hazırda
2000-2500 tələbənin

təhsil ala bilməsi üçün mükəmməl
tədris bazası mövcuddur.
    Vurğulanıb ki, hesabat dövründə
universitetdə 43 mövzu üzrə elmi-
tədqiqat işi yerinə yetirilib, 110
tələbə elmi axtarışlara cəlb edilib.
Universitet əməkdaşları tərəfindən
10 kitab, 132 məqalə və 2 tezis
hazır lanaraq çap olunub, o cümlədən
4 əməkdaş xarici ölkələrdə keçirilən
konfranslarda çıxış edib. Bəhs edilən
dövrdə Rumıniyanın Spiru Hayet
Universiteti, Çexiyanın Palaçki Uni-
versiteti və Latviyanın Beynəlxalq
Baltik Akademiyası ilə əməkdaşlığa
dair memorandum imzalanıb, əmək-
daşlıq edilən universitetlərin sayı
18-ə yüksəlib.
    Sonra məruzə ətrafında universi-
tetin təlim-tərbiyə işləri üzrə pro-
rektoru  Əli Yusifovun və ali məktəbin
müəllimi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Ceyhun Mahmudovun çıxışları
olub.
    Yığıncağa “Naxçıvan” Universi-
tetinin rektoru, professor İsmayıl
Əliyev yekun vurub.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Ötən il “Naxçıvan” Universiteti üçün 
uğurlu olub

    Hazırda dünyanın 50-dən çox
dövləti Beynəlxalq Mülki Müdafiə
Təşkilatının üzvüdür. Azərbaycan
Respublikası da bu təşkilatın üzv-
lüyünə qəbul edilmişdir. Elm və
texnikanın sürətlə inkişaf etdiyi
müasir dövrdə təbii fəlakətlərlə ya-
naşı, texnogen hadisələrin və onların
dağıdıcı nəticələrinin də artması
mülki müdafiə tədbirlərinin daha
ciddi təşkilini şərtləndirir. Bu isə
mülki müdafiənin həm dinc şəraitdə,
həm də müharibə zamanı səmərəli
fəaliyyətini və vahid sistem kimi
təkmilləşdirilməsini tələb edir.
    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə
siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra mülki müdafiə sisteminin for-
malaşdırılması yolunda qətiyyətli
addımlar atılmış, mühafizə işini
müasir tələblər səviyyəsində qur-
mağa imkan verən bir çox norma-
tiv-hüquqi sənədlər qəbul olunmuş-
dur. Sonrakı dövrdə isə ölkəmizdə
fövqəladə halların qarşısının alın-
ması və nəticələrinin aradan qaldı-
rılması məqsədilə mülki müdafiə
sistemi daha da təkmilləşdirilmiş,
təbii və texnogen fəlakətlərdən əha-
linin etibarlı şəkildə mühafizəsinin
təşkili üçün konkret addımlar atıl-
mışdır. 1997-ci il iyunun 10-da
“Yanğın təhlükəsizliyi haqqında”,
həmin il dekabrın 30-da isə “Mülki
müdafiə haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının qanunları qəbul olun-
muşdur. 2005-ci il dekabrın 16-da
isə ölkəmizdə Fövqəladə Hallar Na-
zirliyi yaradılması ilə bu sahədə
vahid dövlət siyasətinin həyata ke-
çirilməsinə başlanılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da ehtimal olunan fövqəladə

hadisələrin qarşısının alınması və
nəticələrinin aradan qaldırılması
daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
2004-cü ildə Mülki Müdafiə Mər-
kəzinin tikilib istifadəyə verilməsi,
onun bazasında əlahiddə mülki mü-
dafiə xilasetmə taborunun yaradıl-

ması bu sahəyə göstərilən diqqətin
daha bir ifadəsidir. Son illər muxtar
respublikamızda ehtimal olunan
təbii və texnogen xarakterli fövqə -
l adə hadisələrin qarşısının alınması
və nəticələrinin aradan qaldırılması,
yanğınların söndürülməsinin təşkili
və mülki müdafiə işinin təkmilləş-
dirilməsi istiqamətində mühüm təd-
birlər həyata keçirilmişdir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2005-ci il 30 dekabr tarixli
Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin yaradılması bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ötən
dövrdə nazirliyin maddi-texniki ba-
zası və ixtisaslı kadr təminatı xeyli
gücləndirilmiş, müasir texnika və
texnologiyaların iş prosesində tətbiqi
ilə bağlı kompleks tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov demişdir: “Fövqəladə
Hallar Nazirliyi öz fəaliyyətini föv-
qəladə hadisələrin qarşısının alın-
ması, bu sahədə dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsi istiqamətində
qurur. Ölkəmizdə, eləcə də muxtar
respublikamızda nazirliyin fəaliyyəti
tam təmin olunmuş, struktur qu-
rumları üçün müasir iş və xidmət

şəraiti yaradılmışdır. İnsanların
həyatının, dövlət əmlakının, fərdi
təsərrüfatların və sahibkarlıq sub-
yektlərinin baş verə biləcək hadi-
sələrdən qorunması nazirliyin və
onun müvafiq qurumlarının qar-
şısında duran başlıca vəzifələrdir”.
    Muxtar respublikada yanğın təh-
lükəsizliyinin etibarlı təmin olunması,
baş verə biləcək yanğınların vaxtında
qarşısının alınması üçün ardıcıl təd-
birlər görülmüşdür. 2008-ci ildə

Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi
və Naxçıvan Şəhər Şöbəsinin inzibati
binası, 2009-cu ildə Kəngərli, Şahbuz,
Ordubad rayon şöbələri, 2013-cü
ildə Şərur və Babək rayon şöbələri,
2014-cü ildə isə Sədərək rayon şöbəsi
üçün yeni inzibati binalar və texniki
qarajlar istifadəyə verilmiş, şöbələrdə
müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Eh-
timal olunan fövqəladə hallara çevik
reaksiyanın verilməsi və nəticələrinin
aradan qaldırılması zamanı xüsusi
riskli axtarış və qəza-xilasetmə əmə-
liyyatlarının aparılması, zərərçək-
mişlərə ilkin yardım və təxirəsalın-
maz tibbi yardım göstərilməsi məq-
sədilə 2009-cu ildə Xüsusi Riskli
Xilasetmə Xidməti yaradılmış və
bu sahədə fəaliyyətin nümunəvi təş-
kili üçün zəruri tədbirlər görülmüş-
dür. Nazirliyin mühüm fəaliyyət sa-
hələrindən biri olan aviasiya man-
qasının fəaliyyəti də təmin olunmuş,
2010-cu ildə müasir standartlara ca-
vab verən Mİ-17-1B vertolyotu gə-
tirilmiş və Mülki Müdafiə Alayının
təlim mərkəzində vertolyot mey-
dançası tikilmişdir.
    Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin iştirakı ilə 2012-ci ildə
nazirliyin yeni inzibati binasının
istifadəyə verilməsi bu sahəyə gös-

tərilən dövlət qayğısının daha bir
ifadəsi kimi mühüm əhəmiyyət kəsb
etmişdir. Binada “112” qaynar xətti
yaradılmış, fövqəladə hallar zamanı
davranış və fəaliyyət qaydalarını
öyrətmək məqsədilə mülki müdafiə
sinfi istifadəyə verilmişdir. Binada
fəaliyyətə başlayan Böhran Vəziy-
yətlərində İdarəetmə Mərkəzinin
idarəetmə zalı fövqəladə halların
qarşısının alınması və nəticələrinin
aradan qaldırılması zamanı müvafiq

qurumlarla birlikdə baş vermiş ha-
disənin təhlil edilməsi və həlli üzrə
qərarların qəbulu üçün nəzərdə tu-
tulmuşdur. İdarəetmə zalı hadisə
yerini birbaşa izləmək üçün moni-
torla təchiz edilmiş, burada video-
konfrans əlaqəsi qurmaq və baş ve-
rən hadisəni izləmək üçün zəruri
qurğular quraşdırılmışdır.
    Muxtar respublikada baş verə
biləcək fövqəladə hallar zamanı
təxliyə olunan əhalinin və zərərçə-
kənlərin tələbatının ödənilməsi, ya-
şayışın və qidalanmanın normal
təşkil edilməsi, habelə ehtimal olu-
nan radioaktiv, kimyəvi və bioloji
zəhərlənmələr zamanı əhaliyə vax-
tında fərdi mühafizə vasitələrinin
paylanması istiqamətində də məq-
sədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.
Belə ki, 2014-cü ildə Mülki Müdafiə
Alayında mülki müdafiə səfərbərlik
ehtiyat anbarı yaradılmış, Şərur şə-
hərində 2 yaşayış binasının zirzəmisi
əsaslı təmir edilmiş, Kəngərli Rayon
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şö-
bəsinin yeni inzibati binasının zir-

zəmisi fərdi mühafizə vasitələri an-
barı kimi hazırlanmış və həmin zir-
zəmilərə yığılmış fərdi mühafizə
vasitələri rayon fövqəladə hallar
komissiyalarına təhvil verilmişdir.
Həmçinin muxtar respublika əra-
zisində mövcud olan ictimai yaşayış
binalarının, fərdi yaşayış evlərinin
və inzibati binaların zirzəmiləri qey-
diyyata alınmışdır. “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 2014-2018-ci illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Pro -
qramı”na əhalinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi üzrə müvafiq bənd -
lərin salınması bu istiqamətdə gö-
rüləcək işlərə öz müsbət təsirini
göstərəcəkdir.
    Əhalinin mülki müdafiə və föv-
qəladə hallar sahəsində maariflən-
dirilməsi, idarə, müəssisə və təşki-
latlarda mülki müdafiə işinin sə-
mərəli təşkili istiqamətində də təd-
birlər uğurla həyata keçirilir. Ötən
il nazirliyin aparatı və struktur qu-
rumları tərəfindən 112 təsərrüfat
obyektində maarifləndirici tədbir,
67 müəssisədə 8 min 52 nəfərin iş-
tirakı ilə nümunəvi dərslər keçiril-
miş, nazirlik, idarə, müəssisə və
təşkilatlarda mülki müdafiə tədbir-
lərinin yerinə yetirilməsinə metodik
köməklik göstərilmişdir. Həmçinin
2014-cü il ərzində təşkil olunan
mülki müdafiə kurslarında, ümu-
milikdə, 945 nəfər rəhbər, koman-
dir-rəis heyəti iştirak etmiş, 4 təlimat
və müxtəlif mövzularda metodik
vəsaitlər işlənib hazırlanmışdır. Cari
tədris ilində ümumtəhsil, orta ixtisas
və ali təhsil məktəblərində mülki
müdafiə və fövqəladə hallarda həyat
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi fənləri
üzrə dərslərin keçilməsi diqqət mər-
kəzində saxlanılır.

Mülki müdafiənin təşkili əhalinin təhlükəsiz
yaşayışına xidmət edir 

    Hər il mart ayının 1-i “Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü” kimi
qeyd edilir. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd dünya ictimaiyyətinin
diqqətini mülki müdafiə xidmətlərinin, insanların və onların əmlakının
xilası, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ətraf mühitin qorunmasına
yönəltməkdir.

1 mart Ümumdünya Mülki Müdafiə Günüdür

    Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyə-
tində fevralın 21-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisin də
“Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında bədən tərbiyəsi və idmanın
hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran

vəzifələr” mövzusunda keçirilən
müşavirədə qarşıya qoyulmuş və-
zifələrin müzakirəsinə həsr edil-
miş yığıncaq keçirilib. Yığıncağı
giriş sözü ilə açan rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Nurəddin
Quliyev müşavirədə qarşıya qo-
yulan vəzifələrin Şahbuz rayo-
nunda da layiqincə yerinə yeti-
rilməsi istiqamətində görülən iş-
lərdən danışıb.  
    Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsinin
müdiri Tarverdi Qurbanov və Gənc -
lər və İdman İdarəsinin rəisi Vüqar
Muradov çıxış edərək bildiriblər
ki, muxtar respublikada idmanın
kütləviliyinə nail olunması, onun
inkişafı və təbliği, fiziki tərbiyə
dərslərinin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi, bu istiqamətdə yüksək
nailiyyətlər qazanılması üçün lazımi
şərait yaradılıb. Belə şərait Şahbuz
rayonunda da mövcuddur. Bu şə-
raitdən istifadə edərək biz də mux-
tar respublikada həyata keçirilən
idman siyasətinin əsas məqsədinə
nail olunmasına töhfələrimizi ver-
məyə səy göstərəcəyik. 
    Təhsil naziri Piri Nağıyev Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri tərəfindən idmanın
inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyulan
vəzifələrdən bəhs edib. Bildirilib
ki, ümumtəhsil məktəblərində fiziki
tərbiyə dərslərinin tədrisinə ciddi

diqqət yetirilir. İdmanın kütləvi-
liyinə nail olunması üçün idman
və şahmat məktəblərinin kollek-
tivləri məşqlərin müntəzəm keçi-
rilməsinə, müxtəlif bölmələrin
fəaliyyəti  nin gücləndirilməsinə,

həmçinin ümumtəhsil məktəblə-
rində şahmat dərslərinin normal
tədrisinə, ixtisaslı kadrların işə cəlb
olunmasına diqqəti artırmalıdırlar. 
    Nazir diqqətə çatdırıb ki, Şahbuz
rayonunda yaxşı nəticələr göstərən
idmançılar yetişib. Bu istiqamətdə
görülən işləri davam etdirərək id-
manın müxtəlif növləri üzrə is -
tedadlı gənclərin üzə çıxarılmasını
və onların respublika səviyyəli ya-
rışlarda iştirakını təmin etmək la-
zımdır. Unutmaq olmaz ki, gənc -
lərimizin sağlamlığının qorunması,
fiziki və əqli inkişafının təmin
olunması məqsədilə idmana ma-
rağın artırılması hər bir idman
müəlliminin qarşısında duran əsas
vəzifə olmalıdır. 
    Şahbuz Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Nurəddin Quliyev
bildirib ki, bu gün Şahbuz rayo-
nunda 20 ümumtəhsil müəssisə-
sində müasir idman zalı, idman
qurğuları məktəblilərin ixtiyarın-
dadır. Rayondakı Şahmat məktə-
binin qapıları da gənclərin üzünə
açıqdır. Rayonda əhalinin sağlam
həyat tərzinin, xüsusən böyüməkdə
olan gənc nəslin hərtərəfli inkişa-
fının təmin edilməsində mühüm
əhəmiyyətə malik olan bədən tər-
biyəsi və idmanın inkişafına geniş
yer verilir. Hazırda muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən 12

federasiyadan 11-nin fəaliyyəti
Şahbuz rayonunda təmin edilib. 
    İcra başçısı vurğulayıb ki, ra-
yonda idmana göstərilən qayğı sa-
yəsində idmançılar hər il yüksək
uğurlara nail olur, muxtar respub-

lika və ölkəmiqyaslı yarışlara qa-
tılırlar. Ötən il 12 yaşlılar arasında
Şahbuz rayon komandasının futbol
üzrə muxtar respublika birincisi
olması, Qəndab Cəfərlinin Bakı
şəhərində keçirilən Beynəlxalq
Şahmat turnirində birinci yerə layiq
görülməsi deyilənlərə nümunədir. 
    Nurəddin Quliyev rayonda id-
manın inkişafına göstərilən hərtə-
rəfli qayğıya baxmayaraq, bu sa-
hədə nöqsanların olduğunu deyərək
qeyd edib ki, rayon Gənclər və
İdman İdarəsinin kollektivi idmanın
bütün növlərinin inkişaf etdiril-
məsinə və kütləviliyinə nail olun-
ması üçün konkret tədbirlər gör-
məlidir. Bu baxımdan Təhsil Şö-
bəsinin də üzərinə mühüm vəzifələr
düşür. 
    İstər rayon Təhsil Şöbəsinin,
istərsə də Gənclər və İdman İda-
rəsinin rəhbərləri qarşıya qoyulan
vəzifələrin yerinə yetirilməsi, ra-
yonda idmanın kütləviliyinə nail
olunması və bacarıqlı gənclərin
respublika əhəmiyyətli yarışlara
hazırlanması istiqamətində qarşılıqlı
fəaliyyət göstərməlidirlər. 

Şəhla NƏBİYEVA

Müşavirədə qarşıya qoyulan vəzifələr müzakirə edilib

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Y.Cabbarov küçəsi, döngə

3, ev 10A-da yaşayan Əhmədov Əziz İbrahim
oğlunun adına olan 4356 inventar nömrəli

texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır.

     Fövqəladə Hallar Nazirliyi bundan sonra da əhalinin və ərazilərin
fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində səylə çalışacaq, muxtar res-
publikada mülki müdafiə işi müasir tələblər səviyyəsində qurulacaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti


