
    Mayın 29-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Vergilər Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İdarəsinin təşkilatçılığı
ilə Ordubad rayonunda nağdsız
ödənişlərlə bağlı maarifləndirici
tədbir keçirilmişdir. 
    Tədbiri Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Vergilər Nazirliyinin şöbə
rəisi Mirhüseyn Seyidov açmış,
mövzunun mahiyyəti ilə bağlı işti-
rakçılara məlumat vermişdir. 
    Sonra Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Vergilər Nazirliyinin şöbə
rəisləri Mübariz Əhmədov “Nağdsız
hesablaşmaların üstünlükləri”, Rəşad
Əliyev “Nağdsız ödənişlərin apa-
rılması qaydaları”, Azərbaycan Res-
publikası Mərkəzi Bankının Nax-

çıvan Muxtar Respublikası İdarə-
sinin aparıcı mütəxəssisi Elçin Əli-
yev “Plastik kartların təhlükəsizliyi
və bank xidmətləri” mövzularında
məruzələrlə çıxış etmişlər. 
    Məruzələrdə qeyd olunmuşdur
ki, nağdsız ödəniş sisteminin inkişafı,
nağdsız dövriyyənin genişləndirilməsi
cəmiyyətdə maliyyə sabitliyinin qo-
runub saxlanılması baxımından zəruri
sayılır. Belə ki, nağdsız ödənişlər
vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətlən-
dirilməsində, nağd pulların çapı, da-
şınması, saxlanılması və təsərrüfat
əməliyyatlarının xərclərinin azalma-
sında, nəticədə isə iqtisadiyyatın in-
kişafında əhəmiyyətli rol oynayır.

Nağdsız ödəniş pul ni-
şanlarından istifadə et-
mədən pul vəsaitlərinin
bir bank hesabından
digər bank hesabına
köçürülməsi vasitəsilə
həyata keçirilən hesab-
laşmadır, yəni bu gün
bank hesablarında olan
əməkhaqlarının nağd
şəkildə götürmədən xidmət göstərən
şəxsin hesabına nağdsız köçürülmə-
sidir. Hazırkı mərhələdə nağdsız
əməliyyatlar, əsasən, POS-terminal
adlanan aparatlardan və internet va-
sitəsindən istifadə etməklə plastik
kartların köməyi ilə aparılır. Bu gün

muxtar respublikada idarə, müəssisə
və təşkilatlara ödənilən rüsumların,
kommunal haqları və ticarət obyekt-
lərində aparılan əməliyyatlara görə
ödənişlərin POS-terminal və internet
vasitəsilə aparılmasına hər cür şərait
yaradılmışdır. 

    Tədbirdə nağdsız hesablaşmaların
üstünlükləri, nağdsız ödənişlərin
aparılması qaydaları, plastik kartların
növləri, ticarət və xidmət obyekt-
lərində POS-terminallardan istifadə
edilməsi, internet vasitəsilə kom-
munal xərclərin və mobil telefonlara
danışıq kartlarının yüklənməsi və
digər xərclərin ödənilməsi üçün in-
ternet üzərindən onlayn ödənişlərin
aparılması, plastik kartların təhlü-
kəsizliyi, həmçinin bank xidmətləri
ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat
verilmişdir. 
    Sonda nağdsız ödənişlərin üs-
tünlükləri barədə reklam çarxları
tədbir iştirakçılarına təqdim olunmuş
və iştirakçıları maraqlandıran suallar
cavablandırılmışdır.

Ordubad rayonunda nağdsız ödənişlərlə bağlı
maarifləndirici tədbir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 29-da Böyük Britaniya Parlamentinin
İcmalar Palatasının üzvü, Böyük Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri
Kristofer Pinçerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Görüşdə Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif istiqamətlərdə,
o cümlədən enerji sahəsində yüksək səviyyədə olduğu bildirildi, əməkdaşlığımızın möhkəmləndirilməsində
qarşılıqlı səfərlərin önəmi vurğulandı, əlaqələrimizin genişləndirilməsində parlamentlərarası
münasibətlərin əhəmiyyəti qeyd olundu, sənaye, infrastruktur, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə
əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Dövlətimizin başçısı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə
bağlı Azərbaycanın mövqeyini bir daha qonaqların diqqətinə çatdırdı.

*  *  *
Mayın 29-da Bakıda Respublika İdman Tibb, Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutunun açılışı

olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva açılışda

iştirak etmişlər.

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-
hiyyə Nazirliyi, Azərbaycan “İmplan-
toloq” İctimai Birliyi və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Stomatoloji Mər-
kəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 90 illiyinə
həsr olunmuş “Stomatologiyada in-
novasiyalar” mövzusunda elmi-praktik
seminar keçirilmişdir.

    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Səhiyyə Nazirliyi Tibbi
yardımın təşkili şöbəsinin müdiri
Süleyman Cəfərov tədbiri giriş
sözü ilə açaraq vətəndaşların
sağlamlığının qorunması istiqa-
mətində muxtar respublikada
görülən mühüm işlərdən danış-
mış, səhiyyənin modernləşdiril-
məsinin, infrastrukturunun yenilən-
məsinin, yeni ambulator və stasionar
müalicə-profilaktika müəssisələrinin
yaradılmasının və ən müasir avadan-
lıqlarla təchiz edilməsinin, səhiyyənin
informasiyalaşdırılmasının, bu sistemin
yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşdı-
rılmasının əhalinin sağlamlığının eti-
barlı təminatına geniş imkanlar açdı-
ğını bildirmişdir. 
    Qeyd edilmişdir ki, yeni tikilən və
yaxud əsaslı təmir edilərək yenidən
qurulan xəstəxanalar, həkim ambula-
toriyaları, feldşer-mama məntəqələri,
bu səhiyyə ocaqlarının müasir tibbi
avadanlıq və texnika ilə təchiz edilməsi
ixtisaslı kadrların kəmiyyət və key-
fiyyətinin daha da artırılmasını zəruri
etmişdir. Bu məqsədlə tibb işçilərinin
təkmilləşdirmə kurslarına göndərilməsi
ardıcıl xarakter almışdır. Səhiyyənin
aktual problemlərinə həsr edilən elmi-
praktik konfrans və seminarlar isə hə-
kimlərin müasir elmi biliklərə yiyə-
lənmələrində mühüm rol oynayır.

Seminarda Azərbaycan “İmplanto-
loq” İctimai Birliyinin sədri, İsveçrənin
Beynəlxalq İmplantdentlər Təşkilatının
Azərbaycandakı tədris qrupunun rəh-
bəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Cabbar

Həsənov “Dişlərin implantasiyası və
onun müasir stomatologiyada yeri”,
Azərbaycan “Ortodontlar” Cəmiyyə-
tinin üzvü, İmplantdent Klinikasının
ortodont-stomatoloqu Teymur Məm-
mədov “Retensiya olmuş dişlərin or-
todonik müalicəsi”, Azərbaycan “İm-
plantoloq” İctimai Birliyinin, Estetik
Diş Həkimliyi Akademik Dərnəyinin

və Beynəlxalq İmplantdentlər Təşki-
latının üzvü, İmplantdent Klinikasının
həkim-stomatoloqu Hikmət Baxışov
“Modern prepasiya, elementlər və qay-
dalar. Ölçü texnikasında innovasiyalar”
mövzularında məruzələr etmişlər.
    Günün ikinci yarısı öz işini davam
etdirən seminarda yerli həkimlər bilik
və bacarıqlarını paylaşmışlar. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Stomatoloji Mər-
kəzinin baş həkimi Səkinə Məmmədova
muxtar respublikamızda müasir sto-
matologiyanın inkişafı barədə məlumat
vermiş, İmplantdent Naxçıvan Klini-
kasının baş həkimi, tibb üzrə fəlsəfə
doktoru Rauf Cəfərov “Stomatoloji
xidmətdə ortodonik müalicə ilə im-
plantasiyanın birgə tətbiqi” mövzusunda
çıxış etmişdir.
    Muxtar respublika stomatoloqları,
diş texnikləri, Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin Tibb fakültəsi və Naxçıvan
Tibb Kolleci tələbələrinin iştirak
etdiyi seminarda müzakirələr aparıl-
mış, suallar cavablandırılmış, tədbir
iştirakçılarına kitabça və bülletenlər
paylanmışdır.
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  Dünən Yeni Azərbaycan Par-
tiyası (YAP) Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatı Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyinin
İdarə Heyətinin yığıncağı
keçirilmişdir.  

    Yığıncağı giriş sözü ilə açan
YAP Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının icra katibi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
deputatı Anar İbrahimov əsası
ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş gənclər
siyasətinin əhəmiyyətindən, gənclər
siyasətinin Naxçıvanda uğurla hə-
yata keçirilməsindən danışmış,
YAP Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının İcra Katibliyi, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondu və YAP Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyinin
birgə tədbirlər planına uyğun olaraq
görülən işlərdən söhbət açmışdır.
    Sonra YAP şəhər və rayon təş-
kilatlarının Heydər Əliyev adına
Gənclər Birliyi sədrlərinin, eləcə
də Naxçıvan Dövlət Universiteti-
nin, Naxçıvan Özəl Universitetinin
və  Naxçıvan Müəllimlər İnstitu-
tunun YAP ərazi ilk təşkilatı gənc -
lər birliyi sədrlərinin məlumatları
dinlənilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun icraçı direktoru
Məmməd Babayev çıxış edərək
Gənclər Fondunun yaradılması
məqsədindən və həyata keçirilən
tədbirlərdən danışmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının gənclər və idman naziri, YAP
Naxçıvan Muxtar Respublika Təş-
kilatı Heydər Əliyev adına Gənclər
Birliyinin sədri Azad Cabbarov
hesabat məruzəsində  bildirmişdir
ki, muxtar respublika rəhbərinin
diqqət və qayğısı ilə gənclərin in-
kişafı üçün hərtərəfli şərait yara-
dılmışdır. Gənclər üçün gənclik
mərkəzlərinin, elektron kitabxana-
ların, mədəniyyət evlərinin, ali
təhsil müəssisələrində yeni tədris
korpuslarının, tam orta məktəblər
üçün yeni binaların, olimpiya-
idman komplekslərinin, idman mər-
kəzlərinin və digər obyektlərin ti-
kilərək istifadəyə verilməsi, Gənc -
lər Fondunun yaradılması, gənc -
lərin dövlət qulluğu vəzifələrində
irəli çəkilmələri, istedadlı gənclərə
dövlət qayğısı muxtar respublika-
mızda gənclərlə bağlı aparılan uğur-
lu siyasətin bariz nümunələridir.
Bu il fevral ayının 17-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təş-
kilatının Sədri cənab Vasif Talıbovun

sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisində Yeni Azər-
baycan Partiyası Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatı İdarə Heyətinin
2013-cü ildəki fəaliyyəti və qarşıda
duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilmiş
iclasda Ali Məclisin Sədri partiyanın
apardığı ideoloji işin miqyasının
genişləndirilməsi, ilk partiya təş-
kilatlarının işinin səmərəliliyinin
artırılması isti qamətində müvafiq
tapşırıqlar vermişdir. 
    Azad Cabbarov YAP Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının
Heydər Əliyev adına Gənclər Bir-
liyinin gələcəkdə də gənclər ara-
sında vətənpərvərlik ruhunun yük-
səldilməsi, gənclərin milli dəyər-
lərimizə bağlılığının möhkəmlən-
dirilməsi, onların intellektual sə-
viyyəsinin artırılması, gələcəyə
hazırlanması məqsədilə tədbirlərin
həyata keçirilməsini davam etdi-
rəcəyini bildirmişdir. 
    Naxçıvan Dövlət Universiteti
Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədri
Arzu Abdullayev çıxış edərək
gənc lərin cəmiyyətin bütün sfe-
ralarında təmsil olunmasında ya-
radılan şəraitə görə gənclər adından
minnətdarlığını bildirmişdir. 
    İclasda həmçinin bələdiyyə seç-
kilərinə hazırlıq, yerli özünüida-
rəetmə orqanlarında gənc lərin iş-
tirakının təşviq edilməsi, cəmiy-
yətdə qadınların siyasi və sosial
aktivliyinin daha da artırılması,
kütləvi informasiya vasitələri ilə
işin təşkili, sosial şəbəkələrdə gənc -
lərin aktivliyinin əhəmiyyəti barədə
fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
    Tədbirə Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının icra katibi Anar İb-
rahimov yekun vurmuşdur. 

Xəbərlər şöbəsi

Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika 
Təşkilatı Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin 

yığıncağı keçirilmişdir

- Kərəm HƏSƏNOV
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     İndi mən Naxçıvanda özümü əvvəllər hiss etdiyimdən daha çox rahat
hiss etdim. Bir neçə il bundan əvvəl mən Naxçıvana səfər etdiyim vaxt
getdiyim yerləri öyrənmək istəyirdilər. Və 10 il bundan qabaq bu yerlərin
şəklini çəkəndə məni saxlayıb sorğu-sual etmişdilər. Əlbəttə ki, 10 il çox
uzun müddətdir. İndi əminliklə deyə bilərəm ki, Naxçıvan sakit və qo-
naqpərvərdir – mən o vaxtkı qadağaları polisin gözünün qabağında şəkil
çəkərək dəfələrlə yoxladım və ictimai yerlərdə bir balaca da narahatçılıq
hiss etmədim. Eyni zamanda Naxçıvanın yolları və tarixi abidələri tam
gözəlləşdirilib. Adama elə gəlir ki, real dünyada yox, illüstrasiyada
gəzirsən. Naxçıvan çox cazibədar məkandır.  

Turist və səyahətçilər üçün bələdçi kitabları yazarı, İngiltərə 
vətəndaşı Mark Eliyotun Naxçıvana səfəri haqqında təəssüratları

    Blokadanın yaratdığı çətinliklər,
yanacaq və nəqliyyat vasitələrinin
ehtiyat hissələrinin qıtlığı muxtar
respublikada nəqliyyat sektorunu
da ağır vəziyyətə salmışdı. Əhalini
qısa müddət ərzində çətin vəziy-
yətdən çıxararaq insanlar üçün ra-
hat həyat şəraitindən biri olan
geniş nəqliyyat xidmətləri yarada
bilmək isə heç də asan məsələ de-
yildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
qayğısı ilə Naxçıvan Hava Lima-
nının dünya standartlarına uyğun
şəkildə yenidən qurulması, limana
beynəlxalq status verilməsi, reys-
lərin sayının artırılması muxtar
respublika sakinləri tərəfindən bö-
yük sevinclə qarşılanmışdır. Ulu
öndərin uzaqgörən siyasətinin
uğurla  davam etdirildiyi muxtar
respublikamızda bu istiqamətdə
sonrakı illərdə də nəqliyyatın müx-
təlif sahələrində bir sıra yeniliklər
oldu. Muxtar respublika rəhbərinin
bütün sahələrə olduğu kimi, nəq-
liyyat-yol kompleksi sisteminə də
göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğı
nəticəsində bir sıra məqsədyönlü
islahatlar həyata keçirilmişdir. Yeni
avtovağzalların tikilib istifadəyə
verilməsi, rahat, geniş, müasir
standartlara cavab verən yolların
çəkilməsi, müasir sərnişin daya-
nacaqlarının quraşdırılması, şə-
hərdaxili və şəhərlərarası sərni-
şindaşımada istifadə olunması üçün
iritutumlu, rahat avtobusların alınıb
muxtar respublikamıza gətirilməsi
buna bariz nümunədir. Bütün bun-
lar ildən-ilə yeniləşən, müasirləşən
doğma diyarımızda əhaliyə gös-
tərilən nəqliyyat xidmətinin də
günü-gündən yüksəlməsinə zəmin
yaradır.
    Son illər muxtar respublikamızda
əhaliyə göstərilən bu xidmətin sə-
viyyəsini yaxşılaşdırmaq məqsədilə
həyata keçirilən tədbirlərin miqyası
olduqca böyük və əhəmiyyətlidir.
    Cəmiyyətin inkişafı, əhali sa-
yının artması, şəhərlərin sürətlə
böyüməsi, öz növbəsində, nəqliyyat
sektorunun da inkişafını, yeniləş-
dirilməsini tələb edir. Naxçıvanda
da bu sahədə atılmış addımlar, ilk
olaraq, geniş əhali təbəqəsinin
gündəlik ehtiyaclarının ödənilmə-
sində ən yüksək səviyyəyə çatmaq
və regionun sürətlə inkişaf edən
iqtisadiyyatının tələblərinə cavab
verən müasir nəqliyyat infrastruk-
turu şəbəkəsi yaratmaq məqsədi
daşıyır. Muxtar respublikanın nəq-
liyyat infrastrukturunun müasir-
ləşdirilməsi məqsədilə bu sahədə
mühüm islahatlar həyata keçiril-
mişdir. İnsanlara nümunəvi xidmət
göstərə bilmək üçün yeni nəqliyyat
vasitələri ilə yanaşı, layiqli xid-
mətin göstərilməsi də tələb olunan
amillər sırasındadır. Bu gün muxtar
respublikamızda sərnişindaşıma
ilə məşğul olan sürücülərin nü-
munəvi, səliqəli geyimi sərnişin-
daşımanın səviyyəsinin yüksəldil-
məsi sahəsindəki intizamın bir his-
səsidir. Sürücülərin sərnişinlərlə
rəftarı, nəqliyyat vasitələrinin tex-
niki və sanitar, gigiyenik vəziyyəti
daim nəzarətdə saxlanılır və rübdə
bir dəfə nəqliyyat vasitələri texniki
müayinədən keçirilir. Görülən işlər
sərnişindaşıma sahəsində həyata
keçirilən tədbirlərin daha da sə-
mərəli olmasına, əhaliyə göstərilən
nəqliyyat xidmətinin yaxşılaşdı-
rılmasına şərait yaradır.
    Əhalinin daha çox istifadə etdiyi

nəqliyyat xidməti növlərindən biri
də taksi xidmətidir. Regionumuzun
hərtərəfli inkişafı taksilərin də daha
müasir, təhlükəsiz və nümunəvi sə-
viyyədə olmasını tələb edir. Muxtar
respublikanın sakinləri və qonaqları
münasib qiymətlərlə salonunda hər
cür rahatlığı olan taksilərdən istifadə
edirlər. Sevindirici haldır ki, taksi
kimi fəaliyyət göstərən nəqliyyat
vasitələri muxtar respublikamızda
istehsal olunur.
    Əhaliyə göstərilən taksi xidmə-
tində şəffaflığın təmin olunması
üçün, eləcə də sürücü və sərnişin
arasında heç bir narazılığın yaranma -
ması məqsədilə muxtar respublika -
da fəaliyyət göstərən taksilərə tak-
sometr quraşdırılmışdır. Sərnişinlərlə
yanaşı, sürücülərin də razılıqla
qarşıladı ğı taksometrlərin tətbiqi
zamanı sərnişinlər onlara göstərilən
xidmə  tin müqabilində taksometrdə
qeyd olunmuş məbləğdə ödənişi
həyata keçirirlər.
    Son illər muxtar respublikamızda
sərnişindaşıma xidmətinin səviy-
yəsini daha da yaxşılaşdırmaq üçün
Şərur rayonunda olan tələbat nəzərə
alınaraq Naxçıvan-Bakı istiqamə-
tində hərəkət edən marşrut avto-
buslarından birinin gündəlik olaraq
Şərur şəhərindəki avtovağzaldan
yola salınması işi davam etdiril-
məkdədir. İndi artıq Naxçıvan-Bakı
marşrutuna muxtar respublikamızda
fəaliyyət göstərən bütün avtovağ-
zallarda bilet satışı təşkil olunmuş-
dur. Bir vaxtlar bütün rayonların
sakinləri Bakı şəhərinə getmək üçün
bir neçə gün əvvəl Naxçıvan şəhə-
rinə gəlib bilet almalı idi. Bu isə
bir tərəfdən vaxt itkisi, digər tərəfdən
isə əlavə xərc demək idi. Rayon
avtovağzallarında Naxçıvan-Bakı
marşrutuna bilet satışı işi təşkil
olunduqdan sonra bütün bu prob-
lemlərə son qoyulmuşdur.
    Bundan əlavə, Şərur-Bakı isti-
qamətində hərəkət edən marşrut
avtobusu təyin edilmiş qrafikə uyğun
olaraq, Culfa şəhərindəki avtovağ-
zala daxil olub, həmin avtovağzaldan
bilet almış sərnişinləri də qəbul
edir. Heç şübhəsiz ki, görülən bu
tədbirlər muxtar respublikada sər-
nişindaşıma xidmətinin səviyyəsinin
yüksəldilməsi, əhalinin rahatlığının
yüksək səviyyədə təmin edilməsi
məqsədini daşıyır.
    Bu reyslərin fəaliyyətə başlaması,
hər şeydən əvvəl, muxtar respubli-
kamızda əhaliyə, onun layiq olduğu
yüksək səviyyədə yaşamasına, tə-
ləbatının ödənilməsinə ən böyük
dövlət qayğısıdır. Sözün əsl məna-
sında, xidmətin keyfiyyəti yüksək
səviyyədədir. Bilet almaq üçün ödə-
nilən vəsait də sərnişinləri tam qane
edir. Bütün bunlar isə muxtar res-
publika sakinlərinin paytaxt Bakı
və ölkəmizin digər regionları ilə
əlaqəsini daha da yaxşılaşdırır, blo-
kada şəraitinin  muxtar respublika
sakinlərinə yaratdığı çətinlikləri
unutdurur.
    Həyata keçirilən tədbirlər muxtar
respublikanın təkcə paytaxt Bakı
ilə əlaqələrinin yaxşılaşdırılması ilə
məhdudlaşmır. Xarici ölkələrlə də
bu əlaqələrin yaradılması diqqət
mərkəzində saxlanılır. Bu gün Nax-
çıvan şəhərinin İstanbul, Moskva
kimi iri sənaye və ticarət mərkəzləri
ilə hava nəqliyyatı əlaqələrinin ya-
radılması, hər şeydən əvvəl, muxtar
respublikamızın uğurlu iqtisadi in-
kişafının göstəricisidir.

Nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı 
diqqət mərkəzindədir

    Blokada şəraitində yaşayan muxtar respublikamızın bu gün sosial-
iqtisadi inkişafı özünün elə bir mərhələsinə qədəm qoyub ki, hərtərəfli
inkişaf, tərəqqi hər kəsin öz gündəlik həyatında hiss olunur. Yaxın
keçmişə nəzər salsaq, muxtar respublikadan kənara çıxmaq üçün
nəqliyyatda yaranmış çətinliklər göz önünə gələcək.

Muxtar respublikanın böyük
bölgələrindən biri olan Ba-

bək ötən illərdə həyata keçirilən
məhz belə tədbirlər hesabına müasir
rayonlarımız sırasında özünəməxsus
yer tutur. Cari ildə rayonda qurucu -
luq tədbirləri aparılan ünvanlardan
biri Nehrəm kəndidir. Məlumat
üçün bildirək ki, son illərdə Nehrəm
kəndində kompleks quruculuq təd-
birləri çərçivəsində bir sıra işlər
görülüb. Yeni məktəb və xəstəxana
binaları, kənd mərkəzi, ticarət ob-
yektləri inşa olunub. Kəndarası yollara
qara örtük salınıb. 1941-1945-ci illər
müharibəsində və Qarabağ döyüş-
lərində həlak olmuş nehrəmlilərin
xatirəsinə abidə ucaldılıb. Hazırda
kənddə 2 nömrəli tam orta məktəbin
binası yenidən qurulur. Quruculuq
tədbirini “Dizayn” Məhdud Məsu-
liyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları
həyata keçirirlər. 738 şagird yerlik
məktəb binasında müəllim və şa-
girdlərin ixtiyarına işıqlı sinif otaq-
ları, fənn kabinələri, laboratoriyalar,
idman zalı, kitabxana veriləcək.
Obyektdə yaradılmış şəraitdən sə-
mərəli istifadə edən inşaatçılar key-
fiyyət amilini diqqətdə saxlayır, bi-
nanın tikintisini nəzərdə tutulmuş
vaxtda başa çatdırmaq üçün səylərini
əsirgəmirlər. Tikintidə yerli inşaat
materiallarından istifadəyə üstünlük
verilir.
    Nehrəm kəndindəki Cəlil Məm-
mədquluzadənin Xatirə Muzeyinin
direktoru, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının əməkdar mədəniyyət
işçisi Akif Hacıyev kənd ziyalısı
kimi yaşayış məntəqəsində həyata
keçirilən tədbirlərə öz münasibətini
belə bildirir:
    – Nehrəm təkcə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının deyil, ümumilikdə,
ölkəmizin ən böyük və qədim kənd -
lərindən biridir. Mövcudluğu ərzində
bir çox tarixi hadisələrin şahidi olub.
Nehrəm həm də ölkəmizə çoxlu zi-
yalılar bəxş etmiş kəndlərimizdən
biridir. Bu yaşayış məntəqəsində son
illər geniş vüsət və davamlı xarakter
alan quruculuq tədbirləri kəndin si-
masını dəyişib, insanların rahat ya-
şayışını təmin edib. İnanırıq ki, kənd-
də tikilən, yaxud yenidən qurulan
sayca üçüncü bu məktəb binası təh-
silin səviyyəsinin yüksəldilməsində
mühüm rol oynayacaq, pedaqoji kol-

lektiv vətənpərvər, müstəqilliyimizə
və dövlətçiliyimizə sadiq gənclər
yetişdirilməsində böyük uğurlara
imza atacaq. 

*   *   *

Adıçəkilən tikinti təşkilatının
inşaatçılarının bir qrupu isə

rayon mərkəzində Rabitə İdarəsi
üçün inşa olunan obyektdə çalışır. İş
icraçısı Samiq Rüstəmovdan aldığı-
mız məlumata görə, yeni obyekt zir-
zəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət
olacaq. İnşaatçıların səyi hesabına
qısa müddət ərzində zirzəmi və birinci
mərtəbədə hörgü işləri başa çatdırılıb.
Hazırda həmin mərtəbələrdə suvaq,
ikinci mərtəbənin isə qəlib işləri hə-
yata keçirilir. 
    Qeyd edək ki, rayonda həyata
keçirilən tikinti-quruculuq tədbir-
lərində “Naxçıvan Əcəmi Tikinti-
Quraşdırma” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin inşaatçıları da fəallıq
göstərirlər. Adıçəkilən təşkilatın bir
qrup inşaatçısı hazırda Güznüt kən-
dində kompleks quruculuq tədbirləri
həyata keçirir. İş icraçısı Adil Bax-
şəliyevdən aldığımız məlumata görə,
bu yaşayış məntəqəsində kənd mər-
kəzi, həkim ambulatoriyası və xid-
mət mərkəzi üçün binalar inşa edilir.
İki mərtəbədən ibarət olacaq kənd
mərkəzində inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, Yeni
Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təş-
kilatı, rabitə evi, polis sahə və bay-
tarlıq məntəqələri, kitabxana və mə-
dəniyyət evi fəaliyyət göstərəcək.
Obyektdə tikinti işləri sürətlə davam
etdirilir. 
    Həkim ambulatoriyası üçün inşa
edilən bina da 2 mərtəbədən ibarət
olacaq. Kənd adamlarına böyük döv-
lət qayğısının daha bir ifadəsi olan
bu obyektin inşasında da keyfiyyət
amilinə ciddi diqqət yetirilir. 
    Yeni obyektlər sırasında 1 mər-
təbədən ibarət xidmət mərkəzi də
var. Hər 3 obyektin inşası başa çat-
dırıldıqdan sonra ərazi abadlaşdı-
rılacaq, yaşıllıq zolaqları, gülkar-
lıqlar salınacaq.  
    Güznüt kəndinin ağsaqqallarından
Qurban Hüseynovla tikintinin ya-
xınlığında həmsöhbət oluruq. Kənd
sakininin sevinc hisslərini duymaq
çətin deyil. Kənddə həyata keçirilən
tədbirlər onun da ürəyincədir:
    – Bir neçə il əvvəl kəndimizdə

yeni məktəb binasının tikintisi bu
yaşayış məntəqəsində quruculuq təd-
birlərinin müjdəçisi oldu. Hazırda
daha 3 yeni obyektin inşası muxtar
respublikada heç bir yaşayış mən-
təqəsinə fərq qoyulmadığının və di-
yarımızda təmin olunmuş inkişafın
göstəricisidir. Quruculuq tədbirləri
kənd sakinləri tərəfindən böyük min-
nətdarlıq hissləri ilə qarşılanıb. Onlar

muxtar respublikada həyata keçirilən
bu siyasəti ürəkdən dəstəkləyirlər.

*   *   *

Qoşadizə kəndində də qurucu-
luq tədbirləri həyata keçi-

rilir. Burada kənd və xidmət mər-
kəzləri inşa olunur. Kənd mədə-
niyyət evinin müdiri Zeynəb Aslan
yaşayış məntəqəsində aparılan qu-
ruculuq işlərinə görə kənd sakinləri
adından minnətdarlığını bildirərək
vurğuladı ki, həm paytaxt şəhərimiz
Naxçıvanın, həm də rayon mərkəzi
Babək qəsəbəsinin lap yaxınlığında
yerləşən Qoşadizədə quruculuq təd-
birləri bir neçə ildir ki, davam et-
dirilir. Bir neçə il əvvəl burada yeni
məktəb binası inşa olunub. Kəndin
ərazisindən keçən yol qaydaya sa-
lınıb. Bu ərazidə müxtəlif sahibkarlıq
subyektləri yaradılıb. Bütün bunlar
Qoşadizə kəndinin simasını əsaslı
surətdə dəyişdirib. 

*   *   *

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Dövlət Şəhərsalma və

Arxitektura Komitəsinin Babək Ra-
yon İdarəsinin inşaatçılarının bölgədə
həyata keçirilən inşaat tədbirlərində
rolunu xüsusi qeyd etmək lazımdır.
İdarənin inşaatçıları hazırda rayon
mərkəzinə gedən yolun genişləndi-
rilməsi, Qahab və Naxışnərgiz kənd -
lərində kompleks quruculuq tədbirləri
ilə məşğuldurlar. İdarənin rəisi Rə-
vayət İmanovla söhbət zamanı bil-
dirdi ki, inşaatçılar Qahab kəndində
kənd və xidmət mərkəzlərinin, həkim
ambulatoriyasının tikintisində, kənd
tam orta məktəbinin binasının yeni-
dən qurulmasında, Naxışnərgizdə
isə kənd mərkəzinin və məktəb bi-
nasının tikintisində çalışırlar. Hər
iki kənd mərkəzi və həkim ambula-
toriyası iki mərtəbədən ibarətdir.
Qahab kənd tam orta məktəbinin 2
mərtəbədən ibarət olan 2 korpusuna
daha 3 korpus əlavə edilir. Həmin
korpuslar isə 3 mərtəbədən ibarətdir.
Yeni məktəb binası 612 şagird yerlik
olacaq. 234 şagird yerlik Naxışnərgiz
kənd tam orta məktəbinin binası zir-
zəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarət
nəzərdə tutulub. Göründüyü kimi,
bu il Babək rayonunun müasir kənd
yaşayış məntəqələrinin sırasına bir
neçə kənd də daxil olacaq.

*   *   *

Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisi Sədrinin

dediyi: “Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
siyasi xətt bu gün ölkəmizdə uğurla
davam etdirilir. Həyata keçirilən
islahatlar Azərbaycanı inkişaf və
tərəqqiyə qovuşdurmuş, bütün sa-
hələrdə uğurlu nəticələr qazanıl-
mışdır” sözlərini bu gün bütünlükdə
muxtar respublikamıza aid etmək
olar. Elə bu yazıda bəhs etdiyimiz
Babək rayonunda həyata keçirilən
quruculuq tədbirləri də bu inkişaf
və tərəqqinin bariz ifadəsidir.

- Muxtar MƏMMƏDOV

    İldən-ilə həcmi artırılan, istiqamətləri genişləndirilən quruculuq
tədbirləri paytaxt şəhərimiz Naxçıvandan başlayaraq ən ucqar dağ və
sərhəd kəndlərini belə əhatə edir. Rayon mərkəzlərində tikilən obyektlərdən
heç də seçilməyən obyektlərin kənd yaşayış məntəqələrinə gətirdiyi
yeniliklər hər birimizin zövqünü oxşamaqla həmin ünvanlarda yaşayan
insanların mövcud problemlərinin aradan qaldırılmasını təmin edir.
“Muxtariyyət ili”ndə belə tədbirlərin həcmi daha çoxdur. Babək rayonu
da bu cəhətdən istisna deyil. Hazırda rayon mərkəzində və bir neçə kənd
yaşayış məntəqəsində müxtəliftəyinatlı tikintilərin aparılması bu bölgədə
də davamlı quruculuq siyasətinin həyata keçirildiyini göstərir. 

Müasirləşən yaşayış məntəqələrimizin sayı çoxalır
Babək rayonunda müxtəlif ünvanlarda aparılan quruculuq tədbirləri 

sosial-iqtisadi inkişafın göstəriciləridir

Göründüyü kimi, doğma diyarımızda hər sahənin inkişafı ilə
yanaşı, nəqliyyat infrastrukturu da daim diqqət mərkəzində

saxlanılır. Məqsəd isə aydındır: insanlarımız daha rahat olsunlar;
əziyyət çəkmədən nümunəvi nəqliyyat xidmətindən istifadə etsinlər.     

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin 

mətbuat xidməti     



     Şəhər həyatına maraq, ilk növbədə,
burada yaşayan insanların tarixi in-
kişaf boyu bəşər mədəniyyətinə ver-
diyi töhfələrlə əlaqəlidir. Tarixən şə-
hərlərin ticarət, sənaye, elm və incə-
sənət mərkəzi kimi formalaşmasında
onların dünya ölkələri ilə əlaqələri
mühüm rol oynamışdır. Çünki məhz
mədəniyyətlərarası mübadilədə imzası
olan bir sivilizasiyanın özünü digər-
lərinə etiraf etdirə bilməsi mümkün-
dür. Digər xalqlar tərəfindən tanınıb
maraqla qarşılanan hər bir mədəniyyət
mərkəzi isə insanların ondan gözlədiyi
hər cür tanışlıq-rekreasiya dəyərini
turizm yolu ilə hər kəslə paylaşmağa
hazırdır. 
    Şəhər turizm mövzusu şəhərin
rəngarəngliyi qədər mürəkkəbdir. Şə-
hərdə ekoloji maraqların qorunması
və şəhərin tarixiliyinin mühafizə edil-
məsi vacib məsələlərdəndir. Şəhərlərə
hər gün ətraf yaşayış məntəqələrindən
və xarici ölkələrdən axışıb gələn in-

sanların da buradakı rahat hərəkəti,
onların sosial-mədəni tələbatlarının
ödənilməsi, yol hərəkəti qaydalarının
tənzimlənməsi və ümumi təhlükəsiz-
liyin nəzarətdə saxlanılması buradakı
həyatın özünəməxsusluğudur. Şəhərdə
yaşayıb arabir kəndə gələnlər buradakı
səssizliyə qapılsalar da, qısa müd-
dətdən sonra şəhərin müasirliyi ye-
nidən onları özünə çəkir. Özünün
yüksək inkişaf mərhələsini yaşayan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
paytaxtı Naxçıvan şəhəri də son iki
onilliyə sığan intibah ilə belə bir
cazibə mərkəzi halına gəlmiş və indi
artıq Naxçıvan şəhəri bu regionun
turizm mərkəzi olmaq yolundadır. 
    Dünyada şəhərlər çoxdur və on-
lar haqqında danışarkən bəziləri
buradakı göydələnlər, tarixi binalar,
elm, mədəniyyət müəssisələrini
yada salır, digərləri insanların həyat
tərzi və adət-ənənələrini xatırla-
yırlar. Şəhər böyük və ya kiçik ol-

masından asılı olmayaraq, həmişə
belə keyfiyyətlərlə zəngindir və
onun digər yaşayış məntəqələrindən
də fərqi elə bundadır. Ona görə də
şəhərləşməni inkişafın əsas göstə-
ricilərindən biri hesab edənləri hə-
mişə haqlı hesab etmək olar. Çünki
hər şəhərin öz tarixi inkişafı boyu
yalnız özünəməxsus olan tarixi bir
hekayəsi vardır ki, onu da buraya
ilk dəfə səfər edən qonaqlara da-
nışanda bu, turizm baxımından ən
maraqlı təqdimat ola bilər. Beləliklə,
şəhərin turizm potensialı onun baş-
qalarına bənzədilməsi ilə deyil,
özünün bütün çalarlarının yerli əha-
linin qonaqpərvərliyi və xidmət
sektorunun peşəkarlığının uğurlu
sintezi ilə üzə çıxır. Qayıdaq öz
şəhərimizə, doğma Naxçıvana. 
    Naxçıvanda turizmin inkişafı ilk
olaraq, burada mövcud olan tarixi

və mədəni turizm ehtiyatları ilə,
muxtar respublikada yaradılmış tu-
rizm infrastrukturunun müasir və-
ziyyəti ilə sıx əlaqədardır. Naxçıvan
şəhərinə təşkil olunan bir tur, əslində,
bütün muxtar respublikanın məcmu
turizm məhsuluna verilən qiymətdir.
Yəni muxtar respublikanın inzibati
və mədəniyyət mərkəzi kimi Nax-
çıvan şəhəri, əslində, turizm baxı-
mından da regionun döyünən ürə-

yidir. Elə bir hal olmaz ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səyahət etmiş
bir turist onun paytaxtını görmədən
evinə qayıtsın. Biz bəzən tənbəllik-
dənmi, ya nədənsə turistlərə təqdim
üçün bir mövzu tapa bilməsək də,
amma çox hallarda şəhərdə gəzən
turistlərimizin bəzən bir tarix şahidi
önündə donub qalaraq dəqiqələrcə
onlara tamaşa etdiyini görmüşük.
Yəni şəhərimizdə hələ ekskursiya
büroları və ya onların peşəkar bə-

lədçiləri olmasa da, özü turistlərlə
sanki hər dildə söhbət etməyi bacaran
abidələrimiz, qala divarlarımız, kəh-
riz və bulaqlarımız vardır. Onlar
Naxçıvanın gur axınlı, ancaq sakit
və təmiz guşələrində günün istənilən

saatlarında öz ziyarətçilərini gözləyir.
Naxçıvan şəhəri başdan-başa açıq
hava altında muzey təsiri bağışlayır.
Yaxşı turizm təşkilatçısı isə bu mu-
zeyin təqdimatına hələ turistlər Nax-
çıvan torpağına ayaq basmamış, ha-
vada ikən də başlaya bilər. Şübhəsiz,
Naxçıvana hava yolu ilə gələndə
hava gəmisinin pəncərəsindən Araz-
üstü şəhərin – Naxçıvanın ecazkar
görüntüsü bir anda hər kəsin diqqətini
cəlb edər. Uzun yol gəlmiş turistlərin

hava limanında qarşılanıb şəhərdəki
4 və 5 ulduzlu otellərin birində yer-
ləşdirilməsindən sonra şəhərlə ta-
nışlığın növbəti mərhələlərinə baş-
lamaq mümkündür. 
     Naxçıvan müqəddəs şəhərdir. Bu
təkcə şəhərin cəmi on-on beş kilo-
metrliyində yerləşən müqəddəs Əs-
habi-Kəhf ziyarətgahı və ya digər
yerlərlə əlaqəli deyildir. Naxçıvan
ona görə müqəddəsdir ki, bu torpaq
tarixin bütün çətin sınaqlarında sanki
ilahi bir qüvvə tərəfindən hifz olunur.
Bu torpaq həm də tarixin dönüş an-
larında bütöv bir dövrə adını yaz-
dırmış xilaskarların da vətənidir. Bu
torpağa səfər etmək, onun möcüzələri
ilə yaxından tanış olmaq istəyənlərə
isə bu ən maraqlı təqdimat mövzusu
olardı. 
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    Hər bir azərbaycanlının ruhuna,
duyğusuna vətənpərvərlik toxumları
səpən ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin milli dövlətçilik, vətən-
pərvərlik ideyaları bugünkü inkişa-
fımızın təməlini təşkil edir. Ulu
öndər Heydər Əliyevin milli şüur –
vətənpərvərlik şüuru elmi konsep-
siyası bu gün yeni mahiyyət almış,
daha da genişlənərək, bütünlükdə,
xalqımızın vətənpərvərlik tərbiyə-
sində əvəzsiz örnəyə çevrilmiş, və-
təndaşlarımıza Vətən sevgisi, Vətən
birliyi, Vətən bütövlüyü aşılamışdır.
Ulu öndərin fikrincə, Vətən yalnız
insanların toplumu olan, sadəcə,
coğrafi ərazi deyil, Vətən hər bir
azərbaycanlının harada yaşamasından
asılı olmayaraq, şan-şöhrəti, namusu,
qeyrəti, əyilməz vüqarı, qürur mən-
bəyi, bütün varlığı, bəxti, taleyi,
gücü, qüdrəti, əbədi səcdəgahıdır.
Bugünkü, müasir, müstəqil, çiçək-
lənən Azərbaycan bütün varlığını,
ömrünü, zəkasını öz xalqına, millə-
tinə həsr etmiş ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin bizə ən müqəddəs, ən ülvi

əmanəti, yadigarıdır. 
    Özünü ölkəsinin əsl vətəndaşı
hesab edən hər bir ləyaqətli, dəya-
nətli, iradəli, əqidəli vətənpərvər
gənc özünün əməli fəaliyyəti ilə
millətin adı və varlığı ilə fəxr edir,
onda milli xarakter və milli mənə-
viyyat formalaşır. Çünki milli mən-
likdə milli ideal, milli ləyaqət, milli
şərəf, milli birlik hissi, azadlıq, müs-
təqillik arzuları, milli qürur hissi
ehtiva olunur. Milli mənlik hər bir
şəxsin özünün milli mənsubiyyətini
ətraflı dərk etməsinə imkan yaradır.
Milli mənliyi olan şəxs həyatın heç
bir hadisəsinə laqeyd qala bilməz.
Vətən, torpaq məhəbbəti, millətin
və xalqın qayğıları onun şəxsi istək
və arzularını üstələyir, onu xalq
üçün çalışmağa sövq edir.
    İnsanın ən ali və əzəli hisslərin-
dən olan vətənpərvərlik hər kəsin
doğulub boya-başa çatdığı elə, oba-
ya, torpağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə
məhəbbətdən qaynaqlanır. Lakin
vətənpərvərlik təkcə Vətəni sevmək
deyil: vətənpərvərlik həm də Vətəni

naminə çalışmaq, Vətəni qorumağa
hər an hazır olmaq, onun yolunda
qəhrəmanlıqlar, fədakar lıqlar gös-
tərmək, Vətənin, xalqın hər bir uğu-
runa sevinməkdir. Bu hiss insanda
anadangəlmə olsa da, bütün digər
hisslər kimi tərbiyəyə möhtacdır
və tərbiyə yolu ilə daha da möh-
kəmlənir və inkişaf edir. Vətənpər-
vərlik insanı səciyyələndirən ən
mühüm keyfiyyətlərdən olduğundan
onun böyüməkdə olan nəslə aşı-
lanması, uşaq, yeniyetmə və gən-
clərin vətənpərvərlik ruhunda tər-
biyə olunması həmişə təlim-tərbiyə
işinin ən mühüm istiqamətlərindən,
təhsil müəssisələrinin ən vacib və-
zifələrindən olub.
    Hər bir ölkənin gələcəyi onun
gənc lərinin düşüncə tərzindən, in-
tellektual səviyyəsindən, milli ru-
hundan və digər amillərdən asılıdır.
Azərbaycan gəncliyi bütün dövr-
lərdə ölkə nin taleyüklü məsələlərinə
münasibətdə, həlledici məqamlarda
öz sözünü deyib. Ölkəmiz müstə-
qillik əldə etdikdən sonra gənc
nəslin üzərinə daha böyük məsu-
liyyət düşür. Müstəqilliyin əldə
edilməsində olduğu kimi, onun qo-
runub saxlanmasında da gənclərin
rolu danılmazdır. Gənc nəsil həm
də xalqın əsrlər boyu yaradıb ya-
şatdığı ənənələri, milli mədəniyyəti
yaşadır və gələcək nəsillərə ötürür.
Bu mənada gənclərin çiyinlərinə

böyük yük düşmüş olur, çünki
gənc lər dövlətin həm bu günü, həm
də gələcəyidir.
    Bu gün Azərbaycanda həyata
keçirilən gənclər siyasətinin, gənc -
lərə göstərilən diqqət və qayğının
əsasında ölkə üçün layiqli vətəndaş
və sağlam nəslin yetişdirilməsi da-
yanır. Müstəqilliyin üçüncü onil-
liyinə qədəm qoymuş Azərbaycana
məhz milli şüura malik, vətənpərvər
gənclər lazımdır. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
müstəqil Azərbaycanın gənclər si-
yasəti də məhz bu amala xidmət
edir. Dahi rəhbərimiz müstəqil dü-
şüncə tərzinə sahib vətənpərvər
nəslin yetişməsini dəfələrlə qürur
hissi ilə vurğulayaraq demişdir:
“Məni hədsiz dərəcədə sevindirən
odur ki, Azərbaycanın gələcəyini
möhkəm əllərdə saxlaya bilən,
Azərbaycanı daim bütün xətalar-
dan qoruya bilən, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyini, demokratik
dövlətini qoruya bilən gənc liyi
var”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da da yeniyetmə və gənclərin və-
tənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təş-

kili, milli dəyərlərin qorunub sax-
lanılması, vətəndaşlıq hisslərinin
aşılanması diqqət mərkəzindədir.
Belə ki, muxtar respublika rəhbərinin
qayğısı ilə yeniyetmə və gənclərin
təhsili, sağlamlığının qorunması,
asudə vaxtının səmərəli təşkili, vahid
mərkəzlərdə eyni ideya ətrafında
birləşməsi sahəsində əhəmiyyətli
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Eyni
zamanda şəhid ailələri və müharibə
iştirakçıları üçün hərtərəfli şəraitin
yaradılması, onların qayğıyla əhatə
olunması da bilavasitə gəncliyin və-
tənpərvərlik tərbiyəsinə təsir edən
amillərdəndir. Bu baxımdan Azər-
baycan Vətən Müharibəsi Veteranları
və Şəhid Ailələri Naxçıvan Muxtar
Respublikası Təşkilatı mütəmadi
olaraq təhsil müəssisələrində müxtəlif
tədbirlər keçirir, Milli qəhrəmanla-
rımızın tanıdılmasına, onların keçdiyi
şərəfli döyüş yolunun gənc nəslə
çatdırılmasına çalışır. Təşkilat nü-
mayəndələri hərbi xidmətə yolasalma
mərasimlərində müntəzəm iştirak
edirlər. Bütün bunlar bu gün gənc
nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinə,
vətəni sevmək hisslərinin formalaş-
masına təsir edir.

Müstəqil dövlətimizin xoş gələcəyi naminə 
vətənpərvər gənclər yetişdirməliyik

    Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları və Şəhid Ailələri Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təşkilatı bundan sonra da bu sahədə fəaliyyətini
davam etdirəcəkdir.

Mirməcid SEYİDOV
Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları və     

Şəhid Ailələri Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri

     Vətən barədə deklorativ bəyanatlar verməzdən öncə kamil insan və
ədalətli cəmiyyət barədə bəzi prinsipləri dərk etmək lazımdır. İnsanı vətənə
bağlayan və onun müdafiəsinə qalxmağa məcbur edən amillər təkcə ruhi
həyəcanın doğurduğu şüarlar deyil, həmçinin bu şüarları doğuran mad-
di-mənəvi sərvətlərdir. Qəribədir ki, maddi nemətlər uğrunda aparılan
qanlı müharibələr, son nəticədə, yeni ideoloji şüarları üzə çıxararaq onları
“vətən uğrunda aparılan müharibə” müstəvisinə daxil edir. Deməli, vətənin
qorunması və müdafiəsinin təşkili o ölkədə yaşayan cəmiyyətin milli
birliyindən və sahib olduğu maddi nemətlərin qorunmasından hədsiz
asılıdır. Vətənpərvər insan amilinin kökündə duranlardan ən əsası yaşadığı
və ruzi qazandığı, nəslinin yüz illər sonra da yaşayacağı torpağı qorumaq
qayğısıdır. Bu şərtlər onun üçün vətəni qorumağı vacib amilə çevirir.

Ətraf aləmin gözəlliklərini dərk etmək, səyahət edərək mənəvi
zövq almaq insanın mühüm təməl ehtiyaclarındandır. Bu ba-

xımdan mədəni inkişaf mərkəzi  kimi şəhər həyatının da rəngarəngliyi
həmişə insanları cəlb etmişdir. İşgüzar, qaynar mühitin, müasirlik ilə
tarixiliyin bir arada yaşadıldığı şəhərlər ölkələrin iqtisadi və mədəni
həyatında rol oynadığı kimi, tanışlıq-dərketmə turizminin də yaranıb
inkişaf etməsi üçün ən əlverişli məkanlardandır. Özünün minilliklərdən
gələn şanlı tarixi və bugünkü müasir iqtisadi-mədəni inkişaf səviyyəsi
ilə Naxçıvan şəhəri malik olduğu turizm potensialı ilə bu bölgəyə səfər
etmək istəyən turistlərə bol təəssürat vəd edir. 

Şəhər turizmi mədəniyyətimizin 
təbliği yoludur

Turizm baxımından şəhərimizin imkanları genişdir və ilin müəyyən
fəsillərində və əlamətdar günlərdə bunlardan geniş istifadə olunur.

Turizm mövsümü başladıqda isə Naxçıvan şəhəri həm buraya səfər edən,
həm də tranzit marşrut kimi buradan istifadə etmək istəyənlər üçün çox
əlverişlidir. Muxtar respublikada rahat yol-nəqliyyat infrastrukturunun
yaradılması və təhlükəsizlik baxımından regionun çox əlverişli olması
dünyanın istənilən yerindən buraya gəlmək istəyən və Şərqlə Qərbin as-
tanasında inkişaf edib gözəlləşən bu Azərbaycan diyarından keçib getmək
istəyən turistlərə çox maraqlı təəssüratlar vəd edir. Bunları yaxşı qiymət-
ləndirib, tarixi fürsətlərdən və yaradılmış imkanlardan turizm məqsədilə
də istifadə etməyin isə tam vaxtıdır. - Əli CABBAROV
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     Kitabda qədim diyarın faunasının
müasir vəziyyətini düzgün qiymət-
ləndirmək üçün onun formalaşması
prosesi olduqca sadə və anlaşıqlı
dildə izah edilmişdir. “Ön söz”ündə
professor Tariyel Talıbov haqlı olaraq
qeyd edir ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının ərazisi Qafqazın bir his-
səsini təşkil etdiyindən onunla birlikdə
eyni geoloji dəyişikliklərə məruz qal-
mış, başqa sözlə, eyni geoloji tarixi
yaşamışdır.
    Kitabın birinci və ikinci fəsillə-
rində ardıcıl olaraq birhüceyrəli və
çoxhüceyrəli orqanizm növlərinin
nəfis şəkildə işlənilmiş taksonomik
spektri verilmişdir. Həmin fəsillərdə
həmçinin onurğasızların təbiət kom-
plekslərində oynadığı rol, bir hissə-
sinin vəhşi, kənd təsərrüfatı heyvan-
larında, o cümlədən insanlarda ağır
gedişli parazitar xəstəliklər və hel-
mintozlar törətməsi, faunanın öyrə-
nilmə dərəcəsi və tədqiqatçılar haq-
qında yığcam məlumatlar verilmişdir. 
     İkinci fəsildə muxtar respublikanın
su və yerüstü ekosistemlərində geniş
yayılmış, zəngin növ müxtəlifliyinə
malik olan buğumayaqlılar haqqında
məlumatlar yer almışdır. Bu fəsildə
ən böyük sinfi təşkil edən həşəratların
növ tərkibi, təsərrüfat əhəmiyyəti,
zərərvericiliyi, faydalılığı və sair mə-
sələlərə xüsusi yanaşma vardır. Misal
üçün, bu fəsildə qeyd edilir ki, muxtar
respublikanın zəngin entomofauna-
sının tərkib hissəsi olan pulcuqqanadlı
və digər dəstə növlərinin xeyli hissəsi

Qafqaz və ya Cənubi Qafqaz ende-
mikidir, bölgədə tapılmış bəzi kəpənək
növlərinə isə Azərbaycanın digər
təbiət rayonlarında, hələlik, rast gə-
linməmişdir. Son illərdə elmi-tədqiqat
institutunda entomoloq-mütəxəssisin
apardığı tədqiqat işlərinin nəticəsi
kimi Naxçıvan Muxtar Respublika
faunası üçün təkcə pərdəqanadlılar
dəstəsindən 223 arıkimi növü ilk dəfə
göstərilmişdir. Ümumiyyətlə, institutun
əməkdaşları tərəfindən son on ildə
aşkar edilən hər üç onurğasız növün-
dən biri faunamız üçün ilk dəfə qeyd
edilmişdir. Müəlliflərin özü tərəfindən
çəkilmiş və yeri gəldikcə mətnə daxil
edilən keyfiyyətli fotoşəkillər mo-
noqrafiyanı daha oxunaqlı edir.
    Üçüncü fəsildə onurğasızlar fau-
nasının sistematik quruluşu haqqında
məlumatların rəqəmlərlə ifadəsi öz
əksini tapmışdır. Dəqiq işlənmiş
cədvəldə əsas taksonların istifadəsi
ilə faunamızın hansı heyvan tiplə-
rindən, siniflərindən və dəstələrindən,
rəqəmlərlə isə hər bir dəstənin neçə
fəsil, cins, növ və yarımnövdən
ibarət olduğu aydın görünür. İnanırıq
ki, fəaliyyəti biologiya elmi ilə bağlı
olan hər bir mütəxəssis, müəllim
və tələbə üçün kitabdakı izahlı sis-
tematika lüğəti çox faydalı olacaq.
    Dördüncü fəsildə xüsusi elm sa-
həsi olan bioloji sistematikanın əsas
və yardımçı taksonlarının, iyerarxik
prinsipin, sinonimikanın və başqa
anlayışların müxtəsər və sadə izahı
öz əksini tapmışdır.

    Kitabın sonunda müəlliflərin is-
tifadə etdiyi çoxsaylı ədəbiyyat mən-
bələrindən və internet saytlarından
yalnız 241-nin adı siyahıda əks olun-
muşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,
son tələblərə uyğun olaraq düzgün
tərtib edilmiş belə ədəbiyyat siyahısı
dissertantlar, doktorantlar, elmi işçilər
və magistrantlar tərəfindən mənbə
və nümunə kimi istifadə edilə bilər.
    Monoqrafiyada həmçinin istəni-
lən növün, cinsin və ya digər iri
taksonun tapılmasını asanlaşdırmaq
məqsə di lə yüksək dəqiqliklə hazır-
lanmış latın adlarının göstəricisi öz
əksini tapmışdır. Mətndə fəsilələrin
növ tərkibi əlifba sırası ilə yazıl-
mışdır. Belə düzülüş fəsilə daxilində
həm cinsin, həm də növün axtarışını
xeyli asanlaşdırır.
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin di-
gər institutları kimi, Bioresurslar
İnstitutunun da hərtərəfli dövlət qay-
ğısı ilə əhatə olunması bölgədə
bioloji ehtiyatların öyrənilməsi, qo-
runması, onlardan səmərəli istifadə
edilməsi istiqamətində müntəzəm
olaraq sistemli zooloji tədqiqat iş-
lərinin aparılmasına əsaslı şərait ya-
ratmışdır. Bununla belə, araşdırma-
ların təhlili göstərir ki, faunamızda
xeyli sayda vacib, təsərrüfat əhə-
miyyəti daşıyan dəstə, fəsilə, hətta
cinslərin növ tərkibinin və bioekoloji
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi hələ
kifayətedici səviyyədə deyildir. 
    Ümid edirik ki, monoqrafiya mux-
tar respublikamızın onurğasız hey-
vanlar faunasının müasir taksonomik
tərkibi haqqında elmi təsəvvürlərin
genişləndirilməsinə, onun mühafizə
olunub qorunmasına, zərərverici və
xəstəlikkeçirici onurğasız növləri ilə
effektli mübarizə tədbirlərinin işlənib
hazırlanmasına xidmət edən faydalı
mənbə olacaqdır.

Abbas MEHDİYEV

biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Faunamız haqqında dəyərli kitab

Yeni nəşrlər

     Bu günlərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası (AMEA) Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar
İnstitutunun Zooloji tədqiqatlar şöbəsi əməkdaş-
larının müəllifi olduqları “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının onurğasızlar faunasının taksonomik
spektri” adlı monoqrafiya işıq üzü görmüşdür.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr
olunmuş bu kitab institutun direktoru, biologiya
elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü
Tariyel Talıbovun elmi redaktorluğu ilə ərsəyə gəlmişdir.

30 iyun 2014-cü ildə keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyəti haqqında 
məlumat

S/s
Səhmdar cəmiyyətin adı,
təsis tarixi və sərəncam 

nömrəsi

Səhmdar 
cəmiyyətin 

hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının

həcmi
(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılan 
səhmlər

Satışa 
çıxarılan 
səhmlərin 
nominal
dəyəri
(manat)

Satışa 
çıxarılan
səhmlərin 

ilkin hərrac
(satış) 

qiyməti 
(manat)

İlkin satış
qiymətinin 

10%-i 
həcmində 

hesablanmış 
behin 

məbləği
(manat) 

Sayı
(ədəd)

Nizamnamə 
kapitalında 

%-lə

1 Naxçıvan “Şüşə Qablar”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
17.05.2006; №78

Naxçıvan şə-
həri, Ə.Qəm-
küsar küçəsi

343.652,00 171826 2,00 77322 45 154.644,00 154.644,00 15.464,40

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq
alıcı hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri
təqdim etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bi-
lərlər. Pul hərracına çıxarılan səhmlərin ilkin satış
qiymətinin 10 % məbləğində beh Naxçıvan Muxtar
Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İda-
rəsindəki AZ30NABZ12360150000000065944 №li
hesabına 25 iyun 2014-cü il tarixədək ödənilməlidir.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auk-
sion Mərkəzində (Heydər Əliyev prospekti 6) 25
iyun 2014-cü il tarixə qədər hər gün saat 900-dan

1800-dək qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu
gündən auksionda iştirak etmək arzusunda olan hü-
quqi və fiziki şəxslər səhmləri satışa çıxarılan
müəssisənin emissiya prospekti (özəlləşdirmə
planı) ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion
Mərkəzində tanış ola bilərlər. Auksionda iştirak
etmək üçün auksion komissiyasına aşağıdakı sənəd-
lər təqdim olunmalıdır:

- Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mər-
kəzi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş;

- Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat və
Sənaye Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş behin

hesaba ödənilməsini təsdiq edən ödəmə sənədinin
surəti;

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən
olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin
surəti.

Pullu hərrac 30 iyun 2014-cü il, saat 1000-da Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində
keçiriləcək.

Əlavə məlumatı auksion komissiyasından ala
bilərsiniz.

Əlaqə telefonu: 545-01-38

    1 İyun – Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günü ilə əlaqədar Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsinin, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollektivləri
könüllü qanvermə aksiyası keçiriblər.

    Növbəti qanvermə aksiyasının keçirilməsində əsas məqsəd qana
ehtiyacı olan uşaqlara tibbi yardımın
keyfiyyətinin artırılması, faktor pre-
paratları ilə müalicənin təşkil edilməsi
və digər tədbirlərin görülməsindən
ibarət idi.
    Əvvəlcə donorlardan arterial təz-
yiq, hepatit və digər yoluxucu xəstə -
liklərin müəyyən edilməsi üçün qan
analizləri götürülərək testdən keçi-
rilib, qan qrupları təyin edilib. Donorlardan götürülən 7 litrə yaxın
qanın qrupları müəyyənləşdirilərək birli, ikili və üçlü torba larda
Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzinin qan bankına təhvil
verilib.

- Sona MİRZƏYEVA

Uşaqların həyatını birgə xilas edək

     Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi M.A.Topçubaşov adına
Elmi-Cərrahiyyə Mərkəzinin nəzdindəki Uşaq Ürək Cərrahiyyə Mərkəzinin
həkim briqadası Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə
əlaqədar Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində uşaqlar üzərində açıq
ürək cərrahiyyə əməliyyatları keçirir. Mərkəzin kardiocərrahı Elnur
Həsənovun, uşaq cərrahı Faiq Mirzəzadənin, əməliyyat, reanimasiya, palata
tibb bacılarının təmsil olunduğu heyət son 4 gündə 7 uşaq üzərində açıq
ürək əməliyyatları aparıb. 
    Artıq 3 ildir ki, muxtar respublikada uşaqların ürək müayinəsini
invaziv üsulla aparan kollektiv bu dəfə açıq ürək əməliyyatlarını da
uğurla həyata keçirir. Qeyd edək ki, 4 kiloqram çəkisi olan 6 aylıq
körpə Rəna Səfərova, 10 yaşlı  Rəhman Məmmədov və 1 yaşlı Zümrüd
Əliyeva üzərində mitral qapaq prolapsına görə mürəkkəb cərrahiyyə
əməliyyatları icra olunub. Dünən isə Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə
Mərkəzində daha bir ağır əməliyyat aparılıb. Şərur rayonundakı Cəlil-
kənddən gətirilmiş anadangəlmə ürək qüsurlu 50 günlük körpə Fəridə
Kəlbiyeva üzərində aparılan açıq ürək əməliyyatı zamanı mədəcikarası
çəpər qüsuru aradan qaldırılıb. Hazırda həkim nəzarətində olan körpə
tezliklə öz valideynlərinə qovuşacaqdır.
     İnvaziv kardioloq Elnur İmanov isə son iki gün ərzində 42 nəfər ana-
dangəlmə ürək qüsurlu uşaqları exokardioqrafik müayinədən keçirib. 
    Belə tədbirləri yüksək qiymətləndirən sakinlər yaradılan şəraitə görə
muxtar respublika rəhbərinə və bu işdə zəhməti olan həkimlərə minnətdar -
lıqlarını bildiriblər.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda 50 günlük körpə üzərində
açıq ürək əməliyyatı aparılıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 18 dekabr 2013-cü
il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə
cəlbi üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasının, 1 İyun – Uşaqları Beynəlxalq
Müdafiə Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirlərin
davamı olaraq, mayın 29-da Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzində intellektual və kinekt oyunları üzrə
yarış keçirilib.
    Tədbirdə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək 21 uşaq iştirak
edib. Yarış üç turdan ibarət olub. İştirakçılar hər biri 7 nəfərdən ibarət
olan üç qrupda yarışıblar. 
    Həsrət Abdullayev, Nihal İmanov və Mirəli Yusifli müvafiq olaraq
turların qalibləri olublar. Hər turun qalibinə mükafatlar, yarışın digər iş-
tirakçılarına isə həvəsləndirici hədiyyələr verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin

Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidməti

İntellektual və kinekt oyunları üzrə yarış

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru İlhamə

Mustafayeva və kollecin kollektivi iş yoldaşları
Cahan Səfərəliyevaya, əzizi

RƏFİQƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərinin bildirir və dərin hüznlə

başsağlığı verirlər.

    “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq
Muzey Kompleksində Naxçıvan şə-
hərindəki 2 nömrəli  tam məktəbin
şagirdləri üçün açıq dərs keçilmiş-
dir. Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının 90 illik yubileyi münasibətilə
keçilən açıq dərsdə məktəbin di-
rektoru Sevil Salayeva muxtar res-
publikanın keçdiyi inkişaf yolundan
bəhs etmişdir. 
    Sonra məktəbin tarix müəllimi
Sevda İsmayılova “Naxçıvanın qə-
dim tarixi” mövzusunda danışmışdır.
Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisi dünyanın ən
qədim insan məskənlərindən biridir.

Bunu bu ərazidə tarixin bütün dövr-
lərinə aid zəngin mədəniyyət və me-
marlıq nümunələri də sübut edir.
Bu abidələr arasında Naxçıvanqa-
lanın mühüm əhəmiyyəti vardır.
XVII əsrin ortalarınadək müdafiə
istehkamı kimi mövcud olmuş Nax-
çıvanqala müharibələr nəticəsində
dağıdılmış və əvvəlki möhtəşəmliyini
itirmişdir. 2010-cu ildə Naxçıvan-
qalanın bərpasına başlanmış, tarixi
ərazidə yenidənqurma işləri aparıl-
mış, qalanın əvvəlki görkəmi özünə
qaytarılmışdır.
    Açıq dərsdə bildirilmişdir ki,
kompleksin orijinal tərtibatı ilə se-

çilən muzeyində Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisində aşkarla-
nan tarixi əşyalar xronoloji ardıcıl-
lıqla düzülmüşdür. Eramızdan əvvəl
V minilliyə aid təsərrüfat küpü, era-
mızdan əvvəl V-III minilliyə aid
müxtəlif məişət əşyaları, Son Tunc
və Erkən Dəmir dövrlərinə aid ke-
ramika məmulatları, mis alətlər, qə-
birüstü abidələr, silahlar, zirehli ge-
yim hissələri muzeyin qiymətli eks-
ponatlarındandır. Burada həmçinin
xalça və XIX əsrə aid milli geyimlər
də nümayiş olunur. 
    Sonda  şagirdlər komplekslə tanış
olmuşlar.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvanqalada növbəti açıq dərs


