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31 yanvar 2013-cü il, cümə axşamı
2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə “Naxçıvan” Sərhəd Diviziyasında tədbir keçirilmişdir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi ilə “Naxçıvan” Sərhəd
Diviziyasının birgə keçirdiyi tədbiri
diviziya komandirinin tərbiyəvi işlər
üzrə müavini Həmzə İmanov açmışdır.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri
Canməmməd Canməmmədov, “Naxçıvan” Sərhəd Diviziyasının zabiti
Akif Əsədov çıxış edərək bildirmişlər
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkəmizin bütün sahələri kimi, gənclərlə iş sahəsi də inkişaf etdirilmiş, dövlət siyasətinin
əsas istiqamətlərindən birinə çevril-

Qiyməti 20 qəpik

Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi
2 fevral – Gənclər Günü ilə bağlı bu mövzuda tədbirlər keçirilib
mişdir. Ötən illər ərzində gənclərin
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında
fəal iştirakı, gənclərin təşkilatlanması,
milli maraq və mənafelərinin təminatı
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, bu gün dövlətin apardığı gənclər siyasəti keyfiyyətcə yeni mərhələdə davam etdirilir.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi dövlət gənclər siyasəti
nəticəsində gənclərimiz cəmiyyətimizin
inkişafında fəal sosial təbəqəyə çevrilmişdir. Son illər bu sahədə görülən
işlər, həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan gəncləri
öz intellektual səviyyələri, bilik və

bacarıqları ilə nəinki regionda, ümumiyyətlə, dünyada tanınır və qəbul
olunurlar. Vurğulanmışdır ki, muxtar
respublikamızda da gənclərin sağlam,
vətənpərvər ruhda böyümələri, yüksək
səviyyədə təhsil almaları, onların cəmiyyətin müxtəlif sahələrində fəal iştirakını təmin etmək üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bu gün muxtar
respublikamızda məşğul əhalinin əksəriyyətinin gənclərdən ibarət olması,
onların dövlət qulluğunda layiqincə
təmsil olunması gənclərə göstərilən
diqqət və qayğıdan xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində də 2 fevral – Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə kollecin
direktor müavini Asəf Ruşanov
açaraq müasir dövrdə cəmiyyətimizdə gənclərin rolundan danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki, müstəqillik yolu ilə addımlayan ölkəmizin
parlaq gələcəyi bugünkü gənclərin
təhsil və tərbiyəsindən asılıdır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş
dövlət gənclər siyasəti ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Tədbirdə kollecin müəllimlə-

Naxçıvan Avtomobil Zavodunda yeni modellərdə
avtomobil istehsalına başlanılıb
Məqsəd bazarı öyrənmək və gələcəkdə tələbat olarsa, kütləvi istehsala başlamaqdır.
Texnoloji proseslərə və texniki
təhlükəsizlik qaydalarına ciddi
əməl olunan müəssisədə 5 modeldə
“NAZ Lifan” markalı minik avtomobilləri istehsal edilir. İllik istehsal gücü 4-5 min ədəd minik
avtomobili olan Naxçıvan Avtomobil Zavodu Azərbaycanda yeganə müəssisədir ki, avtomobillərin
bütün hissələri burada yığılır. Bu
da zavodda istənilən modeldə
minik və yük avtomobillərinin is-

laşdırılır. Avtomobil hissələrinin
51 faizinin ölkəmizdə istehsal
olunması şərtdir. Bunun üçün avtomobilin müəyyən hissələrinin
ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvanda istehsal edilməsi nəzərdə
tutulur.
Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal olunan minik avtomobillərinin satışı da yüksək səviyyədə qurulub, Naxçıvan və Bakı
şəhərlərində satış mərkəzi, texniki
xidmət şöbələri və avtomobillərin
ehtiyat hissələrinin satışı mağazası
yaradılıb. Mühərrik və sürət qu-

N

axçıvan Avtomobil Zavodu 2010-cu il yanvarın 11-də
istifadəyə verilib. Zavodda Almaniya, İtaliya və Belçikadan gətirilmiş müasir texnoloji avadanlıqlar quraşdırılıb.
Zavodun açılışında iştirak edən danlıqları quraşdırılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
İstehsal prosesi konveyer üsulu
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif ilə təşkil edilən müəssisədə “NAZ
Talıbov belə tədbirləri ölkəmizdə Lifan” markası ilə istehsal olunan
ulu öndərimizlə başlanan işlərin avtomobillər baqaj hissəsi salonda
davamı kimi dəyərləndirərək de- olan (xetçbek) 320 və 520İ, baqaj
mişdir: “Əgər Sovet hakimiyyəti bölməsi salondan kənarda yerləillərində ulu öndərimiz Gəncə şən (sedan) 520 və 620 modelləAvtomobil Zavodunun qurulması rindən ibarətdir. Bu avtomobillər
işinə başlamasaydı, müstəqillik ayrı-ayrı hissələrdən yığılıb sınaq
illərində isə cənab Prezident hə- meydançasına çıxarılır. Burada

min zavodun fəaliyyətinin təmin
olunmasına şərait yaratmasaydı,
indi Naxçıvan Avtomobil Zavodunun qurulması da sual altında
ola bilərdi”.
Naxçıvan Avtomobil Zavodunda tikilib istifadəyə verilən ikimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində Satış şöbəsi və sərgi-satış
salonu, ikinci mərtəbədə isə Marketinq şöbəsi və inzibati heyət
üçün ayrı-ayrı otaqlar yerləşir.
Marketinq şöbəsi daxili bazarın
tələbatını öyrənməklə yanaşı, xarici
əlaqələrin yaradılmasını və ehtiyat
hissələrinin alınıb gətirilməsini
təşkil edir. Müəssisədə yığım sexi,
anbar, yük boşaldılması üçün platforma, sınaq yolu və sınaq ava-
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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

2011-ci ildə yeni “NAZ Lifan”
X-60 modelinin istehsalı üçün
konveyer xəttində müəyyən dəyişikliklər aparılıb, 2012-ci ilin
yanvar ayından etibarən isə “NAZ
Lifan” X-60 modelinin kütləvi istehsalına başlanılıb. Həmçinin
müəssisəyə təcrübə-sınaq məqsədilə ötən ilin sonunda kiçik partiyada 6 nəfərlik mikroavtobus və
800 kiloqram yükgötürən avtomobillərin hissələri idxal olunub.
Artıq “NAZ Lifan” markalı 6 nəfərlik mikroavtobusun LF 6401
modeli, 800 kiloqram yükgötürən
furqonlu avtomobilin LF 5028
modeli və 800 kiloqram yük götürən bortlu yük avtomobilinin
LF 1022 modeli satışa çıxarılıb.

rindən Xəzər Hüseynov, Rəfail
Abdullayev, tələbələrdən Səkinə
Haşımlı və başqaları çıxış edərək
dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən, iqtisadi cəhətdən
dinamik inkişaf edən Azərbaycanda gənclərin ölkənin ictimaisiyasi, iqtisadi və mədəni həyatında, dövlət idarəçiliyində fəal
iştirakından danışmışlar. Bildirilmişdir ki, muxtar respublikamızda
da gənclərin inkişafı üçün bütün
lazımi tədbirlər görülmüşdür. Onlar
həyatımızın bütün sahələrində
uğurlar qazanır, təhsil, mədəniyyət,
idman sahələrində nailiyyətlər əldə
edir, muxtar respublikamızı ölkə
və dünya səviyyəli tədbirlərdə layiqincə təmsil edirlər.
Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan şəhərində
saat qülləsi inşa olunur

Naxçıvan şəhərində muxtar respublikada aparılan quruculuq işlərinin yeni
simvoluna çevriləcək saat qülləsi inşa
edilir. Yanvar ayının əvvəlindən tikintisinə start verilən saat qülləsində beton-qəlib işləri, demək olar ki, yekunlaşıb. “Dizayn İnşaat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları tərəfindən inşa edilən qüllənin hündürlüyü
21 metrdən çoxdur. İş icraçısı İlqar Fətəliyevdən aldığımız məlumata görə,
qüllənin ən hündür yerində dörd böyük
saat yerləşdiriləcək. Klassik və ən yeni
arxitektura elementləri ilə bəzədiləcək
bu qüllə şəhərimizin müasir memarlıq
nümunələrindən birinə çevriləcək.

POS-terminallardan
istifadənin əhəmiyyəti
müzakirə edilib
tehsalına imkan verir. Zavodda
həm mexaniki, həm də sürət qutusu
ilə işləyən avtomobillər istehsal
edilir.
İstehsal olunan avtomobillər
Nəzarət şöbəsindən keçdikdən sonra satış sahəsinə buraxılır. Zavod
fəaliyyətə başlayan zaman ilkin
mərhələdə istehsal xəttinin icraçıları və nəzarətçiləri xarici mütəxəssislər idisə, hazırda istehsal
prosesi yerli mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir.
Avtomobil zavodunun fəaliyyətə başladığı dövrdən ötən 3 il
“NAZ Lifan” markalı minik avtomobilinin tanıdılması mərhələsi
oldu. Hazırda istehsal olunan maşınların daha münasib qiymətə istehlakçılara təqdim olunması ilə
əlaqədar layihələr hazırlanır. Müəssisədə möhürləmə, qaynaq və boyama sahələrinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
Bu isə ban hissələrinin sökülü vəziyyətdə gətirilməklə müəssisədə
qaynaq olunmasına imkan verəcək.
Hesablamalara görə, 1 konteynerə
orta hesabla 6 avtomobil banı yerləşirsə, sökülü vəziyyətdə 150200 avtomobil banı yerləşir ki,
bu da daşınma xərcinin azalması
deməkdir. İstehsal olunan avtomobillərin milliləşdirilməsi plan-

tusuna 40 min kilometr və ya 2 il
zəmanət verilməklə avtomobillərin
satışı nağd və sərfəli kredit şərtləri
ilə aparılır.
Avtomobil istehsalı makroiqtisadi sahənin ən mühüm göstəricilərindən biridir. Əmtəənin dəyəri onun makroiqtisadi sahədə
əhəmiyyətlilik dərəcəsini müəyyən edir. Beş modeldə istehsal
olunan avtomobillərin dəyərinin
8400-15200 manat arasında dəyişməsi makroiqtisadi sahədə avtomobil zavodunun əhəmiyyətlilik
dərəcəsinin göstəricisidir. Ötən
3 il müddətində 1582 ədəd “NAZ
Lifan” markalı minik avtomobili
istehsal olunub, bunlardan 1362
ədədi satılıb. Bu isə onu göstərir
ki, “NAZ Lifan” markalı minik
avtomobilləri maşın bazarında
artıq özünəməxsus yerə malikdir.
Sevindirici haldır ki, yerli istehsala önəm verilir, Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal olunan avtomobillər ölkəmizin digər
regionlarında da istehlakçılar
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
Hazırda muxtar respublikamızda,
Bakı, Sumqayıt və Neftçala şəhərlərində “NAZ Lifan” markalı
minik avtomobilləri ilə taksi xidməti göstərilir.
- Kərəm HƏSƏNOV

POS-terminalların əhəmiyyəti ilə
bağlı Babək Rayon Vergilər Şöbəsində
keçirilən tədbirdə nağdsız ödənişlərin
həcminin yüksəldilməsi, alğı-satqı əməliyyatları üzrə hesablaşmalarda plastik
kartlardan istifadənin miqyasının genişləndirilməsi, eləcə də POS-terminalların quraşdırılması istiqamətində
görülən işlərlə bağlı məsələlər müzakirə
edilib.
Rayonda fəaliyyət göstərən sahibkarların, idarə və təşkilatların nümayəndələrinin də iştirak etdiyi tədbiri giriş
sözü ilə rayon Vergilər Şöbəsinin rəisi
Səftər Əliyarov açaraq bildirib ki,
ölkədə, eləcə də muxtar respublikada
POS-terminalların qeydiyyatı, quraşdırılması və tətbiqi prosesinin sadələşdirilməsi Babək rayonunda da ticarət və
xidmət obyektlərinin POS-terminallarla
təchiz olunması prosesinə təkan verib,
qısa müddət ərzində ciddi dəyişikliklərə
nail olunması üçün konkret addımlar
atılıb.
Bildirilib ki, nağd pul dövriyyəsi iqtisadiyyatı iri həcmdə investisiya və
kredit resurslarından məhrum etməklə
yanaşı, vergidənyayınma hallarına da
səbəb olur. Vəziyyətdən çıxış yolu isə
ödəniş kartları vasitəsilə nağdsız dövriyyənin inkişafını sürətləndirməkdir.
Sonra şöbənin əməkdaşlarından Habil
Fərhadovun, Faiq Hümbətovun və başqalarının çıxışları olub, sahibkarları
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Xəbərlər şöbəsi
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– Keçmiş SSRİ Əmanət Bankıər bir ölkənin inkişafında bank sisteminin müstəsna rolu vardır. komatla xidmət göstərilmiş, o cümBu baxımdan sistemin fəaliyyətinin düzgün tənzimlənməsi lədən 50-si Naxçıvan şəhərində, nın Azərbaycan Respublikası Banbaşlıca vəzifədir. Muxtar respublikada banklara göstərilən dövlət qayğısı 34-ü isə rayon mərkəzlərində və bö- kının Naxçıvan Muxtar Respublihəmin vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmişdir. Bunu bankların yük kənd yaşayış məntəqələrində kasında yaşayan əmanətçilərinin
2012-ci ildəki fəaliyyətində də görmək olar. Bank sistemində həyata olmaqla, muxtar respublika əhalisi əmanətlərinin ödənilməsi ilə bağlı
keçirilən tədbirlər, qazanılan uğurlar, qarşıda duran vəzifələrlə bağlı tamamilə bu xidmətlə əhatə olun- nə deyə bilərsiniz?
suallarımıza Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin muşdur. Eyni zamanda əlavə ban– 1 iyun 2012-ci il tarixdən etisədr müavini Elvin Axundov cavab verir.
komatların gətirilərək böyük kənd- barən keçmiş SSRİ Əmanət Bankının
– İqtisadiyyatın inkişafı bu saƏhaliyə müasir bank xidmətlərinin göstərilməsi
həyə yönəldilən kredit qoyuluşladiqqət mərkəzindədir
rından xeyli dərəcədə asılıdır. Ötən
il muxtar respublikanın bank sis- təsərrüfatı məhsulları istehsalı və lərdə qurulması istiqamətində işlər Azərbaycan Respublikası Bankının
temində bu məsələ öz həllini necə biznes üçün 20 milyon 393 min ma- aparılır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası idarə
nat, o cümlədən 19 milyon 749 min
tapıb?
Muxtar respublika üzrə əmək- və şöbələrində olan əmanətçilərinin
– Naxçıvan Muxtar Respubli- manat qısamüddətli, 644 min manat haqqı, pensiya və fərdi ödəniş kartı ərizələrinin qəbuluna və birdəfəlik
kasında fəaliyyət göstərən banklar isə uzunmüddətli kreditlər verilmiş- alanların sayı ötən ilin müvafiq döv- fərdi ödəmələrə başlanılmışdır. Muxvə digər kredit təşkilatları tərəfindən dir. Verilmiş kreditlərin 27,7 faizi ründə 139 min 970 idisə, hazırda tar respublika üzrə 64 min 944 nəfər
1 yanvar 2013-cü il tarixə muxtar bank olmayan kredit təşkilatlarının elektron ödəniş kartı alanların ümumi əmanətçidən 1 yanvar 2013-cü il
respublikanın iqtisadiyyatına yö- üzərinə düşür. Gələcəkdə bu cür sayı 161 min 268-ə çatmış və ya tarixə 36 min 689 nəfərinin ərizəsi
nəldilən kredit qoyuluşu 88 milyon kreditlər verilməsinin həcminin ar- ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqa- qəbul olunmuş, 10 yanvar 2013-cü
34 min manat, o cümlədən uzun- tırılması istiqamətində lazımi iş apa- yisədə 21 min 298 ədəd artmışdır. il tarixə 34 min 897 nəfərə 13 milyon
müddətli kredit qoyuluşu 62 milyon rılır. 2012-ci ildə verilən kreditlər Vətəndaşların, xüsusilə kənd yerlə- 569 min 758 manat birdəfəlik fərdi
877 min manat, qısamüddətli kredit üzrə orta faiz dərəcəsi 12 faiz ol- rində əməkhaqqı, pensiya və müa- ödəmə həyata keçirilmişdir.
– 2012-ci ildə bank işçilərinin
qoyuluşu isə 25 milyon 157 min muşdur ki, bu da Azərbaycan Res- vinətlərin tamamilə ödəniş kartları
manat təşkil edir. 1 yanvar 2012-ci publikasında ən aşağı faiz dərəcəsidir. vasitəsilə ödənilməsinin təşkili daim peşə hazırlığının artırılması və əhaMuxtar respublikada fəaliyyət diqqət mərkəzində saxlanılır.
linin maarifləndirilməsi istiqaməil tarixlə müqayisədə kredit qoyuluşu 12 milyon 687 min manat və göstərən banklar tərəfindən fiziki
Nağdsız hesablaşmalara keçidlə tində hansı işlər görülüb?
və hüquqi şəxslərə açılmış bank he- əlaqədar olaraq əməkhaqqı, pensiya
ya 16,8 faiz artmışdır.
– Əvvəlki illərdə olduğu kimi,
Bəhs olunan dövrdə səmərəli sablarının işlək hesablara çevrilməsi və digər sosial ödəmələrin ödəniş bəhs olunan dövrdə də bank işçiləkreditləşmə mexanizmi yeni istehsal istiqamətində də lazımi tədbirlər hə- kartları ilə verilməsi ilə yanaşı, büdcə rinin peşə hazırlığının artırılması
və xidmət sahələrinin yaradılmasına yata keçirilmişdir. Banklar tərəfindən və büdcədənkənar xərclərin aparıl- diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
təsir göstərən əsas amillərdən biri 2012-ci il ərzində 2161 hüquqi, 14 masında 100 faiz hüquqi şəxslərə Bu müddət ərzində 1 nəfər Türkiyə
olmuşdur. Belə ki, bank və digər min 676 fiziki şəxs olmaqla, 16 min verilən korporativ kartlardan istifadə Mərkəzi Bankında, 3 əməkdaş Azərkredit təşkilatları tərəfindən il ər- 837 müştəriyə xidmət göstərilmişdir. olunur.
baycan Mərkəzi Bankında kurs və
zində 58 milyon 680 min manat Xidmət olunan hesabların 14 min
Muxtar respublikada Mərkəzi təcrübə mübadilələrində iştirak etmiş,
kredit verilmişdir ki, bunun da 33 57-si işlək hesab olmuşdur ki, onların Bankın lisenziyası ilə 21 valyuta yanvar, aprel və noyabr aylarında
milyon 141 min manatını qısamüd- 1214-ü hüquqi, 12 min 843-ü fiziki mübadilə şöbəsi fəaliyyət göstərir. Mərkəzi Bankın və Bank Tədris
dətli, 25 milyon 539 min manatını şəxsdir. Ötən il 54 hüquqi, 4868 Bu şöbələrdə əhaliyə xarici valyuta Mərkəzinin ekspertlərinin iştirakı
isə uzunmüddətli kreditlər təşkil fiziki şəxs olmaqla, 4922 müştəriyə mübadiləsi və digər xidmətlər gös- ilə muxtar respublikada fəaliyyət
edir. Kreditlər 2011-ci ilin müvafiq yeni bank hesabı açılmışdır.
tərilir. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən göstərən bankların 105 nəfər əmək–
Muxtar
respublikada
elektron
dövrü ilə müqayisədə 11 milyon
13 bank qurumunun hamısında 19 daşına xüsusi təlim kursları keçiri451 min manat artmış və ya bu ar- ödəniş sisteminin tətbiqi hansı növ təcili pul köçürmələri sistemi lərək müvafiq sertifikatlar verilmiş,
tım 124,2 faiz təşkil etmişdir. 2012-ci səviyyədədir?
vardır. 2012-ci ildə təcili pul 8 nəfər Bakı şəhərində müxtəlif
– Muxtar respublikada bu sahənin köçürmələri vasitəsilə dünyanın bank kurslarında və beynəlxalq seildə verilmiş kreditin 23 milyon
587 min manatı kənd təsərrüfatı, inkişaf etdirilməsi, iqtisadi fəaliyyət 45-dən çox ölkəsindən muxtar res- minarlarda iştirak etmişdir.
8 milyon 12 min manatı sənaye, göstərən şəxslərin və əhalinin elek- publika sakinlərinin adına 8 milyon
15 oktyabr 2012-ci il tarixdə
762 min manatı tikinti,100 min tron ödəniş sistemlərindən daha fəal 113 min ABŞ dolları məbləğində Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar
manatı səhiyyə sahələrinə, 2 milyon istifadə etməsi, dövriyyədə olan pul köçürülmüş və banklar vasitəsilə Respublikası İdarəsində Azərbaycan
199 min manatı kommersiya, 521 nağd pul kütləsinin nağdsız dövriyyə ödənilmişdir.
Respublikası Mərkəzi Bankının,
ilə
əvəz
edilməsi,
ticarət,
iaşə
və
min manatı nəqliyyat, 8 milyon
Hazırda muxtar respublikada fəa- Bank Tədris Mərkəzinin və Almaniya
650 min manatı maliyyə fəaliyyə- digər xidmət müəssisələrində müş- liyyət göstərən banklarda fiziki şəxs- Əmanət Bankları Fondunun təşkitinə, 718 min manatı daşınmaz tərilərlə hesablaşmaların ödəniş kart- lərin əmanətlərinin həcmi 6 milyon latçılığı ilə “Maliyyə savadlılığının
əmlakla əlaqədar ipoteka kreditlə- ları vasitəsi ilə aparılması üçün 320 min manat, o cümlədən xarici artırılması” mövzusunda birgünlük
rinin verilməsinə, 14 milyon 131 POS-terminalların quraşdırılması valyuta ilə 2 milyon 93 min manat biznes-forum keçirilmişdir.
– 2013-cü ildə bank sistemində
min manatı digər kommunal, sosial daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, təşkil edir. Əmanətlərin həcmi
və istehlak kreditlərinin verilməsi 1 yanvar 2013-cü il tarixə onların 2011-ci ilin müvafiq dövrü ilə mü- hansı işlərin görülməsi nəzərdə
sayı 96 ədəd olmaqla, ötən ilin mü- qayisədə 1 milyon 750 min manat tutulub?
kimi sahələrə yönəldilmişdir.
Mərkəzi Bankın lisenziyası ilə vafiq dövrü ilə müqayisədə 20 ədəd artmışdır. Banklara qoyulan əma– Öncə onu qeyd edim ki, 22 defəaliyyət göstərən 4 bank olmayan artmışdır.
nətlər üçün müddətindən və növün- kabr 2012-ci il tarixdə keçirilmiş
Vətəndaşlara müasir bank xidməti dən asılı olaraq 4 faizdən 20 faizədək dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar
kredit təşkilatı və 4 kredit ittifaqı
göstərilməsi
məqsədilə 84 ədəd ban- illik faiz ödənilir.
vasitəsilə 14 mindən çox şəxsə kənd
Respublikası Ali Məclisinin altıncı

sessiyasında bank qurumları qarşısında da mühüm vəzifələr qoyulmuşdur. Mərkəzi Bankın Naxçıvan
Muxtar Respublikası İdarəsi 2013-cü
ildə göstərilən qayğıya əməli işlə cavab vermək üçün bir sıra tədbirlərin
reallaşdırılmasını nəzərdə tutmuşdur.
Nağdsız hesablaşmalara keçidin sürətləndirilməsi, muxtar respublikanın
şəhər və rayon mərkəzlərində, böyük
kənd yaşayış məntəqələrində bankomat və POS-terminalların quraşdırılması davam etdiriləcək. Muxtar
respublikada əməkhaqqı və pensiyaların ödəniş kartları ilə ödənilməsi,
həmçinin bir çox ticarət obyektlərində
POS-terminalların quraşdırılması,
alğı-satqı əməliyyatları zamanı nağdsız hesablaşmalardan geniş istifadə
üçün əlverişli şərait yaradıldığını nəzərə alaraq quraşdırılan POS-terminallardan səmərəli istifadə təmin olunacaq. Nağd pul dövriyyəsinin həcmini azaltmaq məqsədilə də bir sıra
tədbirlər həyata keçiriləcək. Əhalidə
POS-terminallardan istifadə mədəniyyətinin gücləndirilməsi üçün banklar mətbuat, televiziya və digər vasitələrlə müvafiq təbliğat işlərini davam
etdirəcək. Özəl sektorun inkişafı və
sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə
dəstəyinin gücləndirilməsi məqsədilə
verilən kreditlərin coğrafiyası tələbata
uyğun olaraq genişləndiriləcək. Kənd
təsərrüfatı kreditləri xüsusi nəzarətdə
saxlanılmaqla bu kreditlərin çoxsahəli və səmərəli olmasına, kreditlərin verilməsində daha münasib
faiz dərəcələrinin tətbiqinə və verilmiş kreditlərin vaxtında qaytarılmasına diqqət artırılacaq. Bütün
bank qurumları nağd pul kütləsinin
bank dövriyyəsinə cəlb edilməsini
diqqət mərkəzində saxlayacaq. Emissiyanın artım tempinin aşağı salınması üçün də tədbirlərə önəm veriləcək. Sabit pul-kredit siyasətinin
həyata keçirilməsi, bank sisteminin
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, kredit portfelinin keyfiyyətinə nəzarətin gücləndirilməsinin
təşkili daha da müasirləşdiriləcək.
İnflyasiya hədəfi çərçivəsində iqtisadiyyatın pula tələbatının ödənilməsi, bank infrastrukturunun inkişafı, qeyri-nağd ödənişlərin miqyasının artırılması, yeni bank xidmətlərinin yaradılması prioritet sahə
kimi nəzarətdə saxlanılacaq.
Söhbətləşdi:
Muxtar MƏMMƏDOV

Davamlı turizmin inkişafı
tiyatları da səmərəli istifadə şərti
əsas məqsədimizdir
ilə insan tələbatlarının ödənilməsinə

Müasir dövrün sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri arasında turizm
xüsusi yer tutmaqdadır. Ölkələr sahib olduqları turizm ehtiyatlarından
maksimum səmərə ilə istifadə etməklə onun davamlılığına nail olmaq,
bununla da, təbiət, cəmiyyət, iqtisadi inkişaf və ekoloji vəziyyət arasında
dayanıqlı əlaqələr yaratmağa çalışırlar. Ölkəmizin və muxtar respublikamızın
sosial-iqtisadi inkişafı, əhalinin rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş təbii
və mədəni ehtiyatlardan istifadə prioritetləri turizm sahəsində də dayanıqlı
inkişafa nail olmaq üçün əlverişli məqam yaratmışdır. Bu istiqamətdə
məqsədlərə çatmaq üçün qarşıya konkret vəzifələr qoyulmuşdur.
Təbiət insan fəaliyyətinə çox həs- sonra da bu sahədə vacib məsələsasdır. İnsanın yaxşı yaşamaq üçün lərdən biri olacağı gözlənilir. Planetdə
təbii sərvətlərə, təbiətin hazır ne- insan sayının və mədəni tələbatların
mətlərinə ehtiyacı olduğu kimi, təbiət artması ilə bərabər, eyni zamanda
də eyni qayğıya möhtacdır. Başqa ehtiyatların məhdudluğu da turizmdə
sözlə, təbiətin özünü daimi olaraq dayanıqlı inkişafın təkcə bir region
yeniləyib tənzimləməsi kimi, insanlar üçün deyil, bütün dünya üçün vacib
da öz fəaliyyətlərində, xüsusilə tu- olduğunu ortaya qoyur. Dayanıqlı
rizmin inkişafı zamanı davamlılığı turizm təkcə bir mövsüm ərzində
təmin etməyə, turizm ehtiyatlarının mümkün olduğu qədər turizmdən
uzun illər boyu tükənmədən insanlara gəlir əldə etmək, yaxud da turizm
xidmət etməsinə çalışmalıdırlar.
ehtiyatlarını tükətmək hesabına daha
Dayanıqlı turizm haradan başla- çox turist cəlb etmək deyildir. Dayır? Bu sual turizmdən ilk gəlirlərin yanıqlı turizm ideyası altında turizm
alınmağa başladığı andan insanları ehtiyatlarının səmərəli istifadədən
düşündürmüşdür. Turizmin hazırkı kənar saxlanılması da doğru səsinkişaf mərhələsində isə bu, öz ak- lənmir. Başqa sözlə, digər təbii və
tuallığını ortaya qoymuş, yüz illər mədəni ehtiyatlar kimi, turizm eh-

yönəldilməlidir. Dayanıqlı turizm,
hər şeydən əvvəl, həmin turizm ehtiyatlarının turizm məhsulu dövriyyəsinə cəlb olunması ilə yaradılmış
infrastrukturun və əmək ehtiyatlarının
gücündən istifadə olunmasıdır. Sosial
və ekoloji maraqların gözlənilməsi
ilə təşkil olunan belə turizm fəaliyyətinin gətirdiyi gəlirlər heç bir
fəsad yaratmadan turizmin daha sonrakı inkişafı üçün maraq oyadacaqdır.
Belə maraqlı tərəflər isə hökumət,
yerli əhali, turizm xidməti göstərən
kiçik müəssisələr və ümumiyyətlə,
bütün cəmiyyətdir. Çünki bütün turizm ehtiyatları təkcə onlardan iqtisadi və sosial fayda əldə edən yerli
əhaliyə deyil, eyni zamanda bütün
bəşəriyyətə xidmət edən bir sərvətdir.
Dayanıqlı turizmin inkişafı region
üçün xarakterik turizm ehtiyatlarının
özünəməxsusluğundan yaranır. Hər
bir regionun iqtisadi və sosial inkişaf
səviyyəsinə görə burada təşkil olunacaq turizm xidmətləri region iqtisadiyyatında elə bir paya malik olmalıdır ki, onlar balanslı şəkildə iqtisadiyyatın digər sahələrinə öz stimullaşdırıcı təsirini göstərə bilsin.
Bu, mürəkkəb bir məsələ olmaqla,
turizmin uzunmüddətli planlaşdırılması zamanı qarşıya çıxan ən mühüm
şərtlərdən biri sayılır. Ona görə də
turizm idarəolunması təşkilatlarının,
yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə
nümayəndələrinin, turizm firmalarının
və sahə üzrə kadr hazırlığı aparan
təşkilatların birgə fəaliyyəti öz aktu-

allığını həmişə saxlamaqdadır.
Muxtar respublikamızda turizmin
dayanıqlı inkişafı üçün zəruri olan
bütün təməl şərtlər mövcuddur. Bu,
hər şeydən əvvəl, regionumuzda turizm ehtiyatlarının öz təbii formasını
saxlaması, onların daha az süni təsirlərə məruz qalması ilə bağlıdır.
Ona görə də bütün dünya üçün aktual
olan bu məsələnin muxtar respublikamız üçün, əslində, bir sərvət olduğu
yaxşı qiymətləndirilməli, bundan səmərəli istifadə edilməlidir. İqtisadi
dövriyyəyə cəlb olunmuş hər bir turizm ehtiyatının cazibədarlığından
maksimum istifadə olunaraq sosial,
ekoloji maraqların uzlaşdırılması
uzunmüddətli turizm planlaşdırılması
üçün əsas hədəflərimizdəndir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm
infrastrukturu quruculuğu ilə yanaşı,
ekoloji vəziyyətin tam nəzarətdə

saxlanılması, tarixi və mədəni ehtiyatların qorunub öz əvvəlki görkəminə qovuşdurulması, hər şeydən
əvvəl, yüz ildən sonra da bu qiymətli
xəzinənin Azərbaycan xalqının və
bütün dünyanın istifadəsinə verilməsi
deməkdir. Buna nail ola bilmək üçün
isə turizmdə təsadüfi, qeyri-elmi yanaşmalara yol verməmək, sahə üzrə
kadrların hazırlanmasına ciddi diqqət
yetirmək lazımdır. Naxçıvan Dövlət
Universitetində və ölkəmizin digər
təhsil müəssisələrində hazırlanan,
ixtisaslı, xarici dillər bilən, Azərbaycanın və dünyanın turizm ehtiyatlarının potensialına yaxşı bələd
olan gənc bakalavr və magistrlər bu
vəzifənin yerinə yetirilməsində ən
ümidverici qüvvəmizdir. Məqsəd
turizmin dayanıqlı inkişafına nail
olmaqdır.
- Əli CABBAROV
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2012-ci ili başa vurduq. Ötən illərdə olduğu kimi, 2012-ci ildə də
muxtar respublikamızda bütün sahələrdə inkişaf davam etmişdir. Bəs
mədəniyyət sahəsində hansı tədbirlər həyata keçirilmişdir? Təbii ki,
2012-ci ilin ən yaddaqalan hadisəsi ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin
muxtar respublikaya səfəridir. Bu səfər zamanı ölkə başçısı bir gün
ərzində 10 yeni obyektin açılış mərasimində iştirak etmişdir. Həmin obyektlər sırasında Culfa şəhərində Uşaq Musiqi Məktəbinin, Kəngərli
rayonunun mərkəzində Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət
Parkının, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Evinin olması mədəniyyətə
davamlı qayğının ifadəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 2012-ci ildə həmçinin
Kəngərli rayonunun Çalxanqala Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin, Şərur
rayonunun Aşağı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binaları
istifadəyə verilmişdir. Ötən il Şərur rayonunun Dərəkənd, Danyeri, Kərimbəyli, Qorçulu, Kəngərli rayonunun Çalxanqala, Ordubad rayonunun
Behrud, Biləv, Parağa,Yuxarı Əylis, Culfa rayonunun Milax, Ləkətağ,
Boyəhməd, Sədərək rayonunun Sədərək kəndlərində istifadəyə verilən
kənd mərkəzlərində mədəniyyət müəssisələri üçün də yerlər ayrılmışdır.
Hər bir xalqın milli dəyərləri
onun milli pasportudur. Bu gün heç
bir xalqı öz milli dəyərlərindən ayrılıqda təsəvvür etmək mümkün deyil. Xalqımıza xas olan milli dəyərlərin bərpası və yaşadılması məqsədilə 2012-ci il “Milli dəyərlər ili”
elan olunmuş, bununla bağlı geniş
Tədbirlər Planı hazırlanmış və xeyli
iş görülmüşdür. “Milli dəyərlərimiz
– milli sərvətimiz” folklor və muğam
festivalı, ədəbi tədbirlər, yaradıcılıq
təşkilatları üzrə müsabiqələr, ailə
dəyərlərinin qorunub saxlanılması
ilə bağlı seminarlar keçirilmiş, milli
dəyərlərin əsas daşıyıcısı olan xalq
yaradıcılığının müxtəlif sahələri üzrə
kurslar təşkil olunmuşdur. Bu dövrdə

dən ibarət fərdi sərgi təşkil edilməsini də xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Rəssamın əsərlərindən ibarət “Mircəlil Seyidovun rənglər dünyası”
adlı kitab-albomun təqdimat mərasimi də sənətkara qayğının ifadəsi
kimi qiymətləndirilməlidir.
Oxucuların mütaliə mədəniyyətini
yüksəltmək məqsədilə həyata keçirilən tədbirləri də ayrıca vurğulamalıyıq. Kitabxanaların maddi-texniki
bazalarının möhkəmləndirilməsi, kitabxana xidmətinin müasir tələblər
səviyyəsində təşkili istiqamətində
də müvafiq işlər görülmüşdür. İlin
yaddaqalan hadisələrindən biri də
Məmməd Səid Ordubadi adına Nax-

2012-ci il mədəniyyət sahəsində hansı
hadisələrlə yadda qaldı?

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi
“Naxçıvan mətbəxi” və “Naxçıvan
tikmələri” kitabları çap edilmiş, xalq
yaradıcılığının ən qədim qaynağını
özündə yaşadan “Şərur yallıları”ndan
ibarət disk buraxılmışdır.
Naxçıvanda musiqi sənətinin
müxtəlif janrlarının inkişafına da
qayğı ilə yanaşılmış, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri
yaradılmışdır. Yaradılan şəraitə, göstərilən qayğıya cavab olaraq yeni
kollektiv ilk günlərdən muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal
iştirak etməyə başlamışdır.
Naxçıvan torpağı müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan mədəniyyətinin və
ədəbiyyatının, eləcə də ictimai fikrin
inkişafına mühüm təsir göstərmiş
qüdrətli sənətkarlar yetişdirmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrının banisi Məmməd Səid
Ordubadinin 140, filosof-şair Hüseyn
Cavidin 130 illik yubileyləri ötən il
geniş şəkildə qeyd olunmuşdur. Milli
rəssamlığın inkişafında özünəməxsus
rol oynayan, Azərbaycan rəssamlıq
sənətinə yeni üslub və milli ruh gə-
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lu Vətənin bütövlüyündən
yalnız coğrafi baxımdan
ayrılan bir torpaq – Naxçıvan.
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan bu qədim diyar həmişə
bütöv üçün, onunla birgə, həmahəng yaşayıb, bütövlüyün, vahidliyin, tamlığın simvolu olub.
Naxçıvan tarixən Azərbaycan
dövlətçiliyinin və Azərbaycançılığın
qorunub saxlanmasında özünəməxsus rol oynayıb. Əlverişli təbii-coğrafi mövqeyi, Şərqlə Qərbi birləşdirən qədim İpək Yolunun üzərində
yerləşməsi onu fatehlərin, böyük
dövlətlərin geosiyasi maraqlarının
kəsişdiyi regiona çevirib. Ərazisi
dəfələrlə işğal olunsa da, tarixi ərazisini günümüzədək qoruyub saxlaya
bilib.
İnkişaf etmiş, əhalisinin rifahının
yüksək olduğu ölkələrdə belə, həmişə problemlər olur və elə indi də
bu ölkələrin çoxu sosial-iqtisadi

tirən, geniş və rəngarəng yaradıcılıq
imkanlarına malik Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində rəssamın əsərlərindən ibarət
ilk albom-kataloq nəşr olunmuş,
Naxçıvanda ilk dəfə Bəhruz Kəngərli
yaradıcılığının tam külliyyatını əks
etdirən sərgi təşkil edilmiş, “Sənətin
Bəhruz zirvəsi” adlı sənədli film
hazırlanmışdır.
“Milli dəyərlər ili”ndə muxtar
respublikamızda “Naxçıvan – bəşəriyyətin beşiyi” mövzusunda Beynəlxalq Rəsm Festivalının keçirilməsi Naxçıvan rəsm sənətinin inkişafına böyük töhfələr verməklə
yanaşı, muxtar respublika mədəniyyətinin, incəsənətinin, rəssamlıq
sənətinin təbliğində də mühüm rol
oynamışdır. Festivalın bədii hissəsində muxtar respublikanın folklor
kollektivlərinin çıxışları təşkil olunmuşdur. Bu tədbirlər sırasında ötən
ilin yanvarında Naxçıvan şəhərindəki
Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı Mircəlil Seyidovun əsərlərin-

çıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik yubileyinin qeyd
olunması, bu mədəniyyət ocağında
elektron kitabxana yaradılmasıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
Elmi-Metodik Mərkəzi öz işini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa
çalışır. Mərkəz Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral
tarixli Sərəncamında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsində
fəallığını artırmışdır. Ötən il mərkəz
tərəfindən “Ozan” Yaradıcılıq Studiyasının yaradılması buna əyani
misaldır. Studiyaya 15 nəfər yeniyetmə qız cəlb olunmuşdur. ElmiMetodik Mərkəzin nəzdində fəaliyyət
göstərən “Sazçı qızlar” ansamblının
da fəaliyyəti qeyd edilməlidir. Ansamblın mart ayında Ordubad, Şərur,
Şahbuz, Culfa rayonlarının ictimaiyyəti qarşısında çıxışları olmuşdur.
Kollektiv unudulmaqda olan saz havalarını repertuara daxil etmişdir.
Bəhs olunan dövrdə Şərur Xalq
Yallı Ansamblının qardaş Türkiyə
Respublikasının Gümüşhanə şəhərində keçirilən folklor festivalında
iştirakı və çıxışı da uğurlu alınmışdır. Şərur Xalq Yallı Ansamblı
həm də Masallı şəhərində keçirilən
folklor festivalının iştirakçısı olmuşdur. Naxçıvan şəhərindəki
“Gənclik” Mərkəzində Naxçıvan
Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin təşkilatçılığı, Mədəniyyət

üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin köməyi ilə keçirilən “Milli dəyərimiz –
aşıq sənəti” tədbiri qədim aşıq sənətinin böyüməkdə olan gənc nəslə
təbliğ edilməsi baxımından olduqca
əhəmiyyətlidir.
2012-ci ildə Cəlil Məmməd quluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrı, Naxçıvan
Dövlət Uşaq Teatrı və digər teatr
kollektivləri mədəniyyətə göstərilən
qayğıdan bəhrələnərək yeni tamaşalar
hazırlamış, muxtar respublika sakinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli
keçməsinə töhfələrini vermişlər. Onu
da qeyd edək ki, ötən ilin fevral
ayında Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının binası yenidənqurmadan sonra
istifadəyə verilmişdir. Martın 10-da
– Milli Teatr Günündə Mirzə Fətəli
Axundzadənin 200 illik yubileyi ilə
əlaqədar yazıçı-dramaturq Şəfaət
Mehdiyevin ikihissəli “Mirzə Fətəli”
dramı teatrsevərlərə təqdim olunmuşdur. Mart ayının 27-dən aprelin
2-dək Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrının kollektivi qardaş
Türkiyə Respublikasının Tarsus şəhərində keçirilən Türk Dünyası Teatr
Günləri Festivalında iştirak etmişdir.
Kollektiv festivalda böyük alman
dramaturqu və maarifçisi Q.Lessinqin “Müdrik Natan” ikihissəli psi-

bu problemlər tamamilə aradan qaldırılıb. Ulu öndərin davamçısı cənab
İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik
etdiyi 9 il ərzində isə Azərbaycan
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm
qoyub.
Paytaxt Bakıdan uzaqda olan,
ölkə sənayesində layiqli yer tutan,
88 minə yaxın sakinə qoynunda yer
verən Naxçıvan şəhərinin, 430 minə
yaxın əhalisi olan muxtar respublikanın gözlərimizin qarşısında gözəlləşdiyi, inkişaf etdiyi qürurverici
bir həqiqətdir. Şübhəsiz ki, ölkəmizin
digər ərazilərində də regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı çərçivəsində çox uğurlu sosial-iqtisadi
və infrastruktur layihələri həyata
keçirilir. Lakin dünyanın heç bir
ölkəsində blokada vəziyyətində olan
bir regionun bu səviyyədə inkişafına
rast gəlinməyib. Naxçıvan, birmənalı

xoloji dramını göstərmişdir. Böyük
türk şairi və dramaturqu Nazim Hikmətin 110 illiyi münasibətilə ədibin
“Kəllə” pyesinin hazırlanaraq tamaşaçılara təqdim edilməsi də kollektivin yeni uğuru sayıla bilər. Ötən
il oktyabrın 24-də isə görkəmli ədib
Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyi
ilə bağlı “Şeyx Sənan” faciəsi yüksək
səviyyədə tamaşaya qoyulmuşdur.
Bundan başqa, teatrın kollektivi Hüseyn Cavidin 130 illik yubileyi ilə
bağlı TÜRKSOY səviyyəsində dekabrın 24-də Ankarada, dekabrın
26-da isə İstanbulda “İblis” tamaşasını göstərmişdir.
Ötən il Naxçıvan teatrının qazandığı ən böyük nailiyyətlərdən
biri də kollektivin Naxçıvan Dövlət
Filarmoniyası ilə birgə Ü.Hacıbəylinin “Koroğlu” operası əsasında
hazırladığı kompozisiyadır.
Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı və
Məhəmməd Tağı Sidqi adına
Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da
2012-ci ili yaddaqalan tamaşalarla
yola salmışlar. Kukla teatrı ötən ilin
aprel ayında Tacikistan Respublikasının paytaxtı Düşənbə şəhərində
keçirilən “Kuklaların fantaziyası”
III Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalında uğurla iştirak etmiş və Səbuhi Hüseynovun əsəri əsasında
hazırlanmış “Möcüzəli adanın sakinləri” tamaşasını göstərmişdir.
Qeyd edək ki, ötən il 2 mehmanxanaya lisenziya verilmişdir. Verilən
lisenziyalar və icazələr haqqında
məlumatlar elektron portala daxil
edilmək üçün hazırlanmışdır. Xidmət
obyektlərində yerlərin və burada qalan qonaqların sayı artmış, xidmətin
keyfiyyəti yüksəldilmişdir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyində Naxçıvan diyarının təbiətini, tarixini, folklorunu
özündə əks etdirən materiallar,
YUNESKO-nun “Dünya mədəni irs
siyahısı”na salınmaq üçün Möminə
xatın, Gülüstan, Yusif Küseyir oğlu,
Qarabağlar türbələri və Gəmiqaya
abidəsi haqqında materiallar və onların xəritələri hazırlanmışdır.
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öründüyü kimi, 2012-ci ildə muxtar respublikada mədəniyyət və
turizm sahəsində böyük işlər görülmüşdür. Məqsəd isə aydındır.
Muxtar respublikamızda bu sahə daha da inkişaf etsin, qədim tarixə malik
olan mədəni irsimiz gələcək nəsillərə çatdırılsın, ölkəmiz inkişaf etmiş
ölkələr sırasında layiqli yerini tutsun.
- Sara ƏZİMOVA

Naxçıvan – gələcəyin mədəniyyətlər mərkəzi ...
problemlərdən əziyyət çəkirlər. Əslində, bir çox hallarda problem və
onun həlli yeniliyə stimul verir. 21
illik müstəqilliyi dövründə hüquqi,
demokratik dövlət və müasir vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna ardıcıl olaraq uğurla nail olan Azərbaycan unudulmamalıdır ki, 70
ildən çox liberal iqtisadiyyatın olmadığı, əvəzində birpartiyalı avtoritar-totalitar sistemin hakim olduğu
qondarma ideologiyaya əsaslanan
bir dövlətin – SSRİ-nin tərkibində
olub. Keçmiş SSRİ-nin dağılması
ilə yenicə müstəqillik qazanan dövlətlərin hamısında bir ideoloji boşluq
yaranıb və bu çatışmazlıq müxtəlif
problemlər, o cümlədən mənəvi
böhranla müşayiət olunub. Amma
bu gün qətiyyətlə demək olar ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
ölkəmizə rəhbərliyi dövründə bütün

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Evi

mədəni-mənəvi proseslər baş verir.
Hər bir rəhbərin fəaliyyətinin
əsasını,
onun öz xalqına və xalqın
olaraq, Azərbaycanımızın öz inkişafının miqyasına görə ən öndə ge- da ona olan münasibətini onun
dən regionu statusunu illərdir ki, qəbul etdiyi dəyərlər istiqamətlənqoruyub saxlayır. Əgər bu gün dün- dirir, müəyyənləşdirir. Bu dəyəryanın inkişaf etmiş, aparıcı ölkələ- lər ümummilli liderimiz Heydər
rindən olan Yaponiyanın nüfuzlu Əliyevin Azərbaycançılıq, müstə“Nikkey” jurnalı Naxçıvandan, onun qillik, azadlıq və milli dövlətçilik
təbii sərvətlərindən, buradakı inki- ideallarından qaynaqlanan Və şafın müasirliyindən yazırsa, bu, tən sevgisi, millət təəssübkeşliyi,
bütövlükdə Naxçıvanın, naxçıvan- möhkəm dövlətçilik qətiyyətindən
ibarətdir.
lıların uğurudur.
2018-ci ildə islam mədəniyyətinin
Bakıdan, yaxud Azərbaycanın
istənilən bir hissəsindən Naxçıvana paytaxtı elan edilmiş Naxçıvanın
gəlib qayıdan insanların, bu qədim intibahın ən yüksək zirvəsini fəth
diyarın qonağı olan əcnəbilərin ha- etməsi üçün naxçıvanlıların siyamısının gəldiyi nəticə, adətən, belə si-ideoloji, iradə və ən müasir praqolur: hər yerdə təmizlik, səliqə-sah- matik idarəetmə metodlarını realman, abadlıq və quruculuq, ən əsası laşdıran qətiyyətli rəhbər formuisə qayda-qanun və nizam-intizam lundan ibarət qarantları var.
ruhu hökm sürür. Naxçıvanda hazırRuhəngiz ƏLİYEVA
da daha dərin dəyişikliklər, mədəni
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin üzvü
inqilab adlandırılması mümkün olan
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Ali təhsil ocağı yeni TEMPUS layihəsinə qoşulmuşdur
Müasir dövrdə turizmin imkanlarından maksimum istifadə etmək
və bu sahənin dayanıqlığını təmin
edə bilmək üçün aparılan tədbirlər
arasında bu sahə üzrə kadr təminatı
mühüm yer tutur. Turizm sahəsində
bakalavr və magistr hazırlığı üzrə
beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində
Avropa universitetləri ilə aparılan
təcrübə mübadiləsi Naxçıvan Dövlət Universitetində diqqət mərkəzində saxlanılır. Belə ki, universitetdə 2004-cü ildən turizm və otelçilik ixtisası üzrə ixtisaslı kadrlar
hazırlanır. Bu ildən isə universitet
“Dayanıqlı turizmin idarə olunma-

sında beynəlxalq səviyyəli bakalavr
və magistr proqramları üzrə yeni
modulların inkişaf etdirilməsi” istiqamətində yeni TEMPUS layihəsinə qoşulmuşdur. Layihə Almaniyanın Jade Tətbiqi Elmlər Universitetinin koordinatorluğu ilə
Azərbaycan universitetləri ilə yanaşı, digər Cənubi Qafqaz ölkələri,
habelə Latviya və İrlandiya universitetlərinin əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir.
Üç il ərzində həyata keçiriləcək
layihə çərçivəsində bu il yanvarın
21-25-də Jade Universitetində keçirilmiş başlanğıc konfransında Nax-

çıvan Dövlət Universitetini Beynəlxalq Turizm Akademiyasının üzvləri,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Məmməd Rzayev və iqtisad üzrə
fəlsəfə doktoru Əli Cabbarov təmsil
etmişlər. Onların Naxçıvan Muxtar
Respublikasının turizm perspektivləri
və universitetdəki turizm ixtisası
üzrə kadr hazırlığı barədə məruzələri
dinlənilmişdir. Konfransda qarşıdakı
dövr ərzində layihədə nəzərdə tutulmuş işlər müzakirə edilmiş, yerinə
yetiriləcək 12 modul üzrə birgə
əməkdaşlıq imkanları və işçi qrupların
vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir.
Mehriban SULTAN

“Abituriyent” jurnalının təqdimatı keçirilib
Yanvarın 30-da Bakı şəhərində
“Abituriyent” jurnalının 12-ci sayının təqdimatı keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Tələbə
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası
Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsindən aldığımız məlumata görə, videobağlantı vasitəsilə
tədbirə muxtar respublikanın ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
nümayəndələri də qoşulublar.
Tədbirdə qeyd edilib ki, “Abituriyent” jurnalının 12-ci sayında
2012-2013-cü tədris ili üçün Azər-

baycan Respublikasının ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə
qəbulunun və ümumi təhsil müəssisələri üzrə buraxılış imtahanlarının
nəticələrinin elmi-statistik təhlili verilib. Bundan başqa, jurnalda tələbə
qəbulunun müxtəlif parametrlər üzrə
göstəriciləri – ixtisaslar üzrə qəbul
aparılan yerlərin sayı, sənəd verən
gənclərin ümumi sayı, onların ixtisas
qrupları üzrə paylanması, müsabiqə
vəziyyəti, imtahanların nəticələri,
yüksək nəticəli rayonların və məktəblərin təcrübəsi analiz edilib, təklif

və tövsiyələr irəli sürülüb. Ali təhsil
müəssisələrinə dövlət sifarişi əsasında tələbə qəbulunun nəticələrinin
təhlili xüsusi bölmədə verilib. Jurnalın bu sayının elektron versiyası
da hazırlanaraq ona əlavə edilib.
Təqdimat mərasimindən sonra
muxtar respublika ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin nümayəndələri jurnalda qeyd edilən məsələlərlə bağlı müzakirələr apararaq
verilən təhlillər haqqında fikirlərini
bildiriblər.
- Dilrubə NOVRUZOVA

Radon qazı xərçəng xəstəliyinə səbəb olan ikinci əsas risk faktorudur
Planetimizdə əsas radiasiya
fonu təbii şüa mənbəyi hesabına
yaranır. Təbii radiasiya mənbələri
arasında ümumi radiasiya dozasına səbəb olan radon qazı birinci
yerdədir. Adi radon maddəsi normal şəraitdə rəngsiz, dadsız, iysiz,
təsirsiz qazdır. Həyat üçün təhlükəli ola bilər. Otaq temperaturunda ən ağır qazlardan biridir,
havadan 7,5 dəfə ağırdır. O, yer
qatının qalınlıqlarında mövcud
olur və atmosferə tədricən yayılır.
Amma öz-özlüyündə deyil, daha
yüngül qazlar olan hidrogen,
karbon qazı, metan, azot və başqalarına qarışaraq yayılır.
Son zamanlar alimlər aydınlaşdırmışlar ki, insanın radiaktiv şüalanmasına ən çox məhz radon qazı
səbəb olur, radon qazı insanlar tərəfindən alınan şüalanmanın illik
dozasının dörddə üçünü və təxminən
bütün təbii mənbələrdən bu dozanın
yarısını təşkil edir.
Qeyd edək ki, radon qazı insan
orqanizmi üçün çox təhlükəlidir.
Bu qaz, əsasən, texnogen proseslərlə
yayılmış radionuklidlərin parçalanması nəticəsində əmələ gəlir. Radonun əsas mənbəyi geoloji süxurlardan hazırlanan və binaların inşasında istifadə olunan tikinti materiallarındakı radioaktiv elementlərdir. Radioaktiv tullantıların çox
olduğu ərazilərdə, neftlə çirklənmiş
torpaqlarda insan orqanizmi üçün
zərərli olan radon qazı daha çox
olur. Radon qazının digər başlıca
mənbəyi tektonik çatlardır. Seys-

moaktiv zona olan Azərbaycan ərazisində bu cür çatlar çoxdur. Belə
çatlardan çıxan radon qazı, əsasən,
binaların zirzəmilərində və birinci
mərtəbələrində toplanır.
Radonun təhlükəsi nədən ibarətdir? Radon qaz olaraq tənəffüs vaxtı
insan orqanizminə daxil olur və nəticədə, sağlamlıq üçün təhlükəli olan
fəsadlar törədir. Hətta ağciyər xərçənginə də səbəb ola bilər. ABŞ-ın
İctimai Sağlamlıq Xidmətinin məlumatına görə, radon insanlarda siqaretdən sonra ağciyər xərçənginin
yaranmasına səbəb olan ikinci əsas
risk faktorudur. Bütün onkoloji
xəstəliklərin 20 faizinin səbəbi radonun orqanizmə təsiri ilə bağlıdır.
Əgər mənzilinizdə radonun miqdarının çox olduğunu düşünürsünüzsə, bir neçə sadə qaydalara əməl
etməlisiniz. Bunun üçün döşəmənin
çatlarını bağlamaq və divar kağızlarını düzgün yapışdırmaq lazımdır.
Radon yığımının və radonun yayılmasının qarşısını almaq üçün mətbəxdə havatəmizləyici aspirator quraşdırmaq məsləhət görülür. Çalışın
ki, zirzəmilərin və evinizin otaqlarının
havasını tez-tez dəyişəsiniz. Unutmayın ki, havası dəyişilməyən yerdə
radonun konsentrasiyası çox olur.
Evin su təchizatı zamanı quyudan
istifadə edərkən radon suyun tərkibində evə daxil olur. Mətbəxdə və
vanna otaqlarında əhəmiyyətli
miqdarda toplana bilər. Radonla
yeraltı suların əlaqəsi zamanı radon
suda çox yaxşı həll olunur. Və su
vasitəsilə orqanizmin həzm və nəfəs

sisteminə daxil olur. Vanna otaqlarında nəfəsliklərin olmaması buxarın
vanna otağında yığılmasına səbəb
olur. Aldığımız nəfəslə birlikdə radon qazı da bədənimizə daxil olaraq
ağciyər xərçənginin yaranmasına
gətirib çıxarır.
Suyun tərkibindəki radonla mübarizə aparmaq kifayət qədər effektlidir. Radonla mübarizənin ən
səmərəli metodlarından biri suyun
hava ilə zənginləşdirilməsidir. Şəhərdə içməli su kəmərlərindən istifadə edərkən narahatlığa əsas yoxdur. Çünki sutəmizləyici stansiyalarda su emalının standart əməliyyatı
aparılır. Fərdi su quyuları istifadəçilərinin aktivləşdirilmiş kömürdən
istifadə etmələri məqsədəuyğundur.
Aktivləşdirilmiş kömür əsasında
hazırlanmış filtr sudakı radonun
99,7 faizini məhv edir.
Bir məqamı da unutmayaq ki,
təbiətdə heç nə artıq deyil. Sadəcə,
ondan düzgün və qədərində istifadə
etmək lazımdır. Hər bir maddənin
zərərli xassələri ilə bərabər, müsbət
xüsusiyyətləri də vardır.
Tibdə radondan məlhəmlər hazırlanmasında, radikulit, ağır əsəb və
uroloji xəstəliklərin müalicəsində
istifadə olunur.
Təkcə öz sağlamlığımız üçün
yox, həm də ətraf mühitin təmizliyi
üçün radon qazının mənfi təsirlərindən qorunmalıyıq.
Əbülfəz QAFAROV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
əməkdaşı

Hava haqqında
Sinoptiklərin məlumatına əsasən, 30 yanvar saat 21-dən 31 yanvar saat 21-dək muxtar respublikamızın ərazisində hava arabir yağıntılı olacaq, saniyədə 5-10 metr sürətlə qərb küləyi əsəcək.
Naxçıvan şəhəri
Gecə 0...-4
Gündüz 2...6
Şərur rayonu
Gecə 0...-5
Gündüz 1...6
Babək rayonu
Gecə 0...-4
Gündüz 2...6
Ordubad rayonu
Gecə -4...1
Gündüz 2...7

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
TURAL SƏFƏROV

Culfa rayonu
Gecə -4...1
Gündüz 2...7
Kəngərli rayonu
Gecə 0...-5
Gündüz 1...6
Şahbuz rayonu
Gecə 0...-5
Gündüz 1...6
Sədərək rayonu
Gecə 0...-5
Gündüz 1...6

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Çat “xəstəliy i”
Bu mövzuya toxunmaqda əsas məqsədim internet səhifələrindəki
söhbət kanallarında vaxtını boşa keçirən insanlara bunun bir
“xəstəlik” olduğunu xatırlatmaqdır. Əksər insanlar bunun
“xəstəlik” olduğunun fərqində deyillər; əksinə, bunu sosiallaşma
kimi başa düşürlər.
Bir az oturub düşünür, bu cür “xəstələri” anlamağa çalışıram. Çünki
bir şeyi ittiham edərkən ilk olaraq onu dərk etmək lazımdır. Bu andan
sonra mən də bu “xəstəliyə məruz qalan bir xəstə” rolunu oynayıram.
Çətin olacaq, amma bunun, doğrudan da, bir xəstəlik olduğunu insanlara
çatdırmaq üçün bu rolu “oynamalıyam”. Əlimdəki mobil telefonla bu
“xəstələrin” “yatırıldığı xəstəxanaya” – söhbət (çat) saytına daxil
oluram. Burada o qədər “xəstə” var ki, saymaqla bitməz. Mən də bir
müddət buradakı “xəstələrlə” ünsiyyət qurmağa çalışıram. Söhbətlər
məndə də saxta sevinclər yaratsa da, mənə təsir edə bilmir. Çünki
bunun bir “xəstəlik” olduğunu əvvəlcədən bilirəm. “Bəs bunu bilməyənlər
nə edəcəklər?” – deyə düşündüm və bu yazını qələmə aldım.
İndi isə buna niyə “xəstəlik” deməyimə gələk. Bir dəqiqənizi mobil
telefonunuza baxmadan keçirə bilmirsiniz. Ən vacib işlərinizi – sağlamlığınızı, dərslərinizi, münasibətlərinizi təxirə salır, ya da gecikdirirsiniz.
Yemək yeyərkən, küçədə yol gedərkən, dərsdə olarkən, avtobusda ikən
artıq telefon əlinizdən yerə düşmür... Azca vaxt sərf edib düşünməklə
bu sadalananların səhhətinizə necə mənfi təsir etdiyini özünüz görəcəksiniz.
Bəs qazancınız nə oldu? Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, saxta sevinc.
Saxta sevinc isə aldığınız ismarışlardan sonra bir neçə dəqiqəlik
çöhrənizdə yaranan təbəssüm və bu təbəssümün sizin əhvalınıza etdiyi
təsirdir. Burada danışdığınız şəxslə heç bir ciddi münasibətiniz ola
bilmir.
Çox böyük yayılma sürətinə malik bu “xəstəlik”, əsasən, düşünən
kütləni – gəncləri hədəf alır. Bu isə gələcəyimiz üçün olduqca
təhlükəlidir. Bugünkü gəncliyin ölkədə gedən tərəqqini, dünyada baş
verən ictimai-siyasi hadisələri öz süzgəcindən keçirmək əvəzinə,
əlindəki mobil telefonla söhbət kanallarında heç bir faydası olmayan
məşğuliyyətlə vaxtını itirməsi, sözün əsl mənasında, gələcəyimizi
təhlükə altına salmış olar. Və bu xəstəliyə göz görə-görə tutulmaq isə
tamamilə öz seçimimizdir.
Bəs bu xəstəlikdən qurtulmağın və yaxud bu xəstəliyə tutulmamağın
yolları nələrdir? Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, artıq adət halına
gəlmiş bir məşğuliyyətdən qurtulmağın yolu başqa bir məşğuliyyət
tapmaqdır. Bu isə heç də çətin deyil. Unutduğumuz bir çox xeyirli məşğuliyyətlə məşğul olsaq, bu problemi bütünlüklə həll edərik. Xeyirli
dediyim məşğuliyyətlərin başında kitab oxumaq durur. “Şərq qapısı”
qəzetinin 7 dekabr 2012-ci il tarixli nömrəsində çap olunan “Niyə oxumuruq?” adlı yazıda bu çatışmazlıq statistik rəqəmlərlə qələmə alınıb.
Bildirilib ki, kitab oxumağa görə bir çox ölkələrdən geridəyik.
Digər bir tərəfdən, bu məsələnin həlli sosial şəbəkələrdə faydalı və
aktiv fəaliyyət göstərməklə də mümkündür. Bununla yanaşı, burada
bir qazancdan da danışmaq olar. Buradan əldə etdiyimiz informasiya
ilə sosial əhatəmizdə daha sayılan və seçilən bir fərd ola bilərik.
Çat saytlarının bizə vurduğu ziyan gündən-günə artır. Bu ziyanı
görməmək və yaxud görməzlikdən gəlmək bizim özümüzə verdiyimiz
dəyəri göstərir. İndi özümüzə bir sual verək: gözümüzün önündə
yayılan bu xəstəliyə son verməyin vaxtı deyilmi? Qızıldan dəyərli
vaxtımızı özümüzə ziyan verməklə keçirməkdən bezmədikmi?
Elvin BUDAQOV

Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
2013-cü il üçün kotirovka elan edir
1. Dərman preparatlarının satın alınması
2. Ərzaq məhsullarının satın alınması
Kotirovka 5 fevral 2013-cü il tarixədək qəbul edilir. Sorğuda aşağı qiymət,
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, texniki, iqtisadi və
maliyyə imkanlarına malik olması göstəricilərinə üstünlük veriləcəkdir. Kotirovka
zərfi 6 fevral 2013-cü il tarixdə, saat 1200-da Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs: Nərman Seyidov
telefon: 549-02-16

Kəngərli Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi
2013-cü il üçün kotirovka elan edir
1. Təsərrüfat mallarının satın alınması
Kotirovka 4 fevral 2013-cü il tarixədək qəbul edilir. Sorğuda aşağı qiymət,
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, texniki, iqtisadi və
maliyyə imkanlarına malik olması göstəricilərinə üstünlük veriləcəkdir. Kotirovka
zərfi 5 fevral 2013-cü il tarixdə, saat 1100-da Mədəniyyət və Turizm Şöbəsində
açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs: Rza Rzayev
telefon: 548-09-33

İtmişdir
Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kəndində yaşamış Səfərov Salman Səfər oğlunun adına olan “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair” JN-173A nömrəli,
10304005 kodlu şəhadətnamə itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Ordubad Rayon Elektrik Şəbəkəsinin direktoru Ramazan Rzayev və
şəbəkənin kollektivi Yasin Səfərova, anası
GÜLLÜ XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Nömrəyə məsul: Dilrubə Novruzova
Qəzet redaksiyanın kompyuter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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