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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 6-da Litva Respublikasının
xarici işlər naziri Linas Linkyeviçyusun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
2013-cü ildə Avropa İttifaqına sədrlik edəcək Litva Respublikasının xarici işlər naziri
Linas Linkyeviçyus Avropa İttifaqının genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissarı
Ştefan Fülenin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı.
Görüşdə Azərbaycan ilə Litva arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafından məmnunluq
ifadə olundu, Azərbaycanın Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində
əməkdaşlığı ilə bağlı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldı.
Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqının genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti üzrə komissarının salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Ştefan Füleyə
çatdırmağı xahiş etdi.

“İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “İnzibati və yardımçı
vəzifələrin Təsnifat Toplusunun təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust
tarixli 911 nömrəli Fərmanını “Dövlət qulluğu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 1 oktyabr
tarixli 424-IVQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi
ilə qərara alıram:
1. “İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusunun
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli 911 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003,
№ 8, maddə 440; 2006, № 3, maddə 229, № 6, maddə 498;
2007, № 2, maddələr 86, 101, № 3, maddələr 217, 227, № 7,
maddə 714, № 9, maddə 867, № 10, maddə 948, № 12,
maddə 1242; 2008, № 1, maddə 9, № 3, maddələr 173, 179,
№ 6, maddələr 498, 499, № 8, maddələr 717, 723; 2009, № 2,
maddə 66, № 6, maddələr 419, 421, 422; 2010, № 2, maddə
80, № 3, maddə 183, № 10, maddə 850; 2011, № 2, maddə
85; 2012, № 11, maddə 1078) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 7-ci bəndə “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Məhkəməsinə,” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna,” sözləri əlavə edilsin.
1.2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “İnzibati və yardımçı
vəzifələrin Təsnifat Toplusu”nda:
1.2.1. 2.1.4-cü yarımbənd üzrə:
1.2.1.1. on dördüncü abzasa “aparatlarında” sözündən
sonra “, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda”
sözləri əlavə edilsin;
1.2.1.2. iyirminci abzasa “şöbə müdirləri” sözlərindən
sonra “, Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda
və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Prokurorluğunda şöbə
müdirləri” sözləri əlavə edilsin;
Dünən Heydər Əliyev Muzeyində Naxçıvan Dövlət Texniki
Kollecinin tələbələri üçün açıq
dərs keçilib. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin anadan olmasının
90 illik yubileyi münasibətilə və
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
“Heydər Əliyev ili” elan olunması
ilə əlaqədar keçilən açıq dərsdən
əvvəl tələbələr muzeydəki eksponatlarla tanış olublar.
“Heydər Əliyev və Azərbaycanda
neft strategiyası” mövzusuna həsr
edilən dərsdə kollecin tarix müəllimi,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru Xəzər
Hüseynov çıxış edərək 1993-cü ildə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
ölkəmizdə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra qısa müddət ərzində sabitliyin bərqərar edildiyini,
dövlətin malik olduğu təbii sərvətlərin xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasına yönəldildiyini bildirib. Xəzər Hüseynov deyib ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə bağlanan Əsrin müqaviləsi Azərbaycan xalqının rifah
halının yaxşılaşdırılmasında yeni
dövrün əsasını qoyub. Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə müs-

1.2.2. 2.1.5-ci yarımbəndin üçüncü abzasına “məsləhətçi”
sözündən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi,
aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi” sözləri əlavə edilsin;
1.2.3. 2.1.6-cı yarımbənd üzrə:
1.2.3.1. üçüncü abzasa “Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər Kabinetinin” sözlərindən sonra “aparatında, Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Prokurorluğunda” sözləri əlavə
edilsin;
1.2.3.2. doqquzuncu abzasa “onun müavini” sözlərindən
sonra “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda və Bakı Şəhər Prokurorluğunda şöbə müdirləri”
sözləri əlavə edilsin;
1.2.3.3. on ikinci abzasa “məsləhətçi” sözündən sonra
“, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun madditexniki təminat funksiyalarını həyata keçirən şöbəsində
sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi,
aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi” sözləri əlavə edilsin;
1.2.4. 2.1.7-ci yarımbəndin üçüncü abzasına “hakimin
köməkçisi” sözlərindən sonra “, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda və Bakı Şəhər Prokurorluğunda sektor müdiri, baş mühasib, baş məsləhətçi, böyük
məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi” sözləri əlavə
edilsin;
1.2.5. 2.1.8-ci yarımbəndin ikinci abzasına “rayon (şəhər)
məhkəmələrinin” sözlərindən sonra “aparatlarında, rayon
(şəhər) prokurorluqlarında və hərbi prokurorluqlarında”
sözləri əlavə edilsin;
1.2.6. 2.3.2-ci yarımbəndin ikinci abzasına “aparatlarında”
sözündən sonra “, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda” sözləri və üçüncü abzasına “İşlər İdarəsində”
sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun maddi-texniki təminat funksiyalarını həyata

keçirən şöbəsində” sözləri əlavə edilsin;
1.2.7. 2.3.3-cü yarımbəndin ikinci abzasına “hərbi məhkəmələrin aparatlarında” sözlərindən sonra “, Azərbaycan
Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Prokurorluğunda, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda və Bakı Şəhər Prokurorluğunda” sözləri əlavə edilsin;
1.2.8. 2.3.4-cü yarımbəndin ikinci abzasına “rayon (şəhər)
məhkəmələrinin” sözlərindən sonra “aparatlarında, rayon
(şəhər) prokurorluqlarında, hərbi prokurorluqlarında” sözləri
əlavə edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı
təkliflərini hazırlasın və Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. üç ay müddətində Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və
normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
İlham Əlİyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 mart 2013-cü il

Heydər Əliyev Muzeyində keçilən açıq dərslər davam etdirilir

təqil Azərbaycan dövlətinin tarixində yeni milli neft strategiyasının
həyata keçirilməsinə başlanılıb.
Təməli ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan bu strategiyanın gerçəkləşməsi və beynəlxalq neft şirkətləri ilə sazişlərin
imzalanması sayəsində ölkənin neft
ehtiyatlarının istismarına xarici investisiyalar cəlb edilib.
Neft strategiyasının mühüm tərkib hissəsini xarici şirkətlərlə birlikdə hasil olunan neftin və qazın

irihəcmli nəqlini və xarici bazarlara
ixracını təmin edəcək çoxvariantlı
boru nəqliyyat infrastrukturunun
yaradılması təşkil edib. Belə ki,
neft strategiyasının həyata keçirilməsinin ilk illərində, ilk növbədə,
Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa
boru kəmərləri yenidən qurulub.
Sonra neftin və qazın etibarlı və
irimiqyaslı ixracını təmin etmək
məqsədilə Heydər Əliyev adına
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac
və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac

boru kəmərləri tikilərək istismara
verilib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum əsas ixrac
boru kəmərlərinin fəaliyyət göstərməsi və bu kəmərlər ilə neftin və
qazın nəqlinin ildən-ilə genişlənməsi
ulu öndərimizin neft strategiyasının
qələbəsidir.
Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin tarix müəllimi Sürəyya Ələkbərova açıq dərs zamanı dövlətin
artan maliyyə imkanları hesabına
ölkədə mühüm investisiya, o cümlədən regional proqramların və infrastruktur layihələrin maliyyələşdirilməsinə şərait yarandığını vurğulayıb. O qeyd edib ki, son illər
ərzində həyata keçirilən Dövlət
proqramları və tədbirlərin icrası
çərçivəsində ölkəmizdə müxtəlif
infrastruktur layihələri həyata keçirilir, təhsil, sosial və digər obyektlərin inşası uğurla davam etdirilir. İnsanların həyat səviyyəsinin
və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, sosial məsələlərin həlli istiqamətində mühüm işlər görülür,
əhalinin rifah halı günü-gündən

yaxşılaşır. Ölkənin artan maliyyə
imkanları hesabına eyni zamanda
beynəlxalq əhəmiyyətli strateji infrastruktur layihələri uğurla həyata
keçirilir ki, bu layihələr təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun
infrastrukturunun modernləşdirilməsinə şərait yaradır. Eyni zamanda
neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına
bu gün ordumuzun inkişafı, ölkənin
kadr potensialının artırılması istiqamətində də mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Neft strategiyasının
uğurlarının nəticəsi olaraq, Azərbaycan regionun lider dövlətinə,
eləcə də regional və qlobal iqtisadi
layihələrin aparıcı iştirakçılarından
birinə çevrilib.
Həmin gün Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyin kursantları və Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri də muzeydə olaraq
açıq dərslərdə iştirak ediblər. Naxçıvan şəhər 12 nömrəli tam orta
məktəbin və Naxçıvan Türk Liseyinin şagirdlərinin isə muzeyə ekskursiyaları təşkil edilib.
- Səbuhi HÜSEYNOV
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üstəqillik illərinin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərtərəfli inkişafın əsasını qoyan ümummilli
lider Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşması bu
gün yüksək iqtisadi artımla nəticələnməkdədir. Ulu öndərin müəyyən
etdiyi inkişaf strategiyasının uğurlu icrası makroiqtisadi göstəricilərin
hər il dinamik yüksəlişi ilə nəticələnmiş və 2012-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əsas makroiqtisadi göstərici olan Ümumi
Daxili Məhsulun həcmi 2 milyard 103 milyon 424 min manata çatmışdır. Görülən kompleks tədbirlər sayəsində Ümumi Daxili Məhsulun
həcminin 1995-ci illə müqayisədə 48 dəfə artması adambaşına düşən
Ümumi Daxili Məhsulun müvafiq dövrlə müqayisədə 38 dəfə, əhali
gəlirlərinin isə 51,5 dəfə artması ilə nəticələnmişdir.

İqtisadi artım maddi
rifahın təminatıdır
İqtisadi artımın makroiqtisadi
göstəricilərindən biri olan Ümumi
Daxili Məhsul ölkə və ya regionda
il ərzində yerli və xarici şirkətlər
tərəfindən istehsal edilən bütün son
hazır əmtəələrin və xidmətlərin
məcmusunu ifadə etməklə, iqtisadiyyatda hər kəsin ümumi gəlirləri,
həmçinin əmtəə və xidmətlərin alınmasına çəkilən xərclərlə ölçülür.
Bu iki göstəricinin məbləği eyni
bir rəqəmi ifadə etməsi ölkənin iqtisadiyyatında ümumi gəlirin ümumi
xərclər hesabına formalaşması ilə
izah olunur. Ümumi Daxili Məhsul
iqtisadi fəaliyyətin təkmilləşdirilmiş
ölçüsü olub, insanların yaxşı yaşaması üçün lazım olan əsas şərtlərdən
biridir. Yüksək Ümumi Daxili Məhsul istehsalına malik olan ölkə öz
vətəndaşlarının qayğısına qalır, hərtərəfli inkişafa diqqət yetirir, insanların maddi ehtiyaclarının ödənilməsinə geniş imkanlar açır. Ümumi Daxili Məhsulun həcmi yüksək
həyat səviyyəsi ilə əlaqəli olub, insanların ömür müddəti və onların
savadlılıq dərəcəsi ilə xarakterizə
edilir. Ümumi Daxili Məhsulun
yüksək olması ölkənin yaradıcı
insan potensialını reallaşdırmağa
imkan verir.
Muxtar respublikamızın sosialiqtisadi inkişafı və əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən son 17 ildə həyata keçirilən
islahatlar nəticəsində ciddi iqtisadi
uğurlara nail olunmuş, sürətli inkişaf üçün zəngin potensial formalaşmış, muxtar respublika iqtisadiyyatında həyata keçirilən tarazlaşdırılmış iqtisadi siyasət öz
bəhrəsini vermiş, əldə edilmiş makroiqtisadi sabitlik innovasiyalı iqtisadiyyata keçidin təmin olunması
və Ümumi Daxili Məhsulun dinamik inkişafı üçün böyük imkanlar
yaratmışdır. Yeni müəssisələrin və
iş yerlərinin yaradılması, kommunal
xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, əhalinin
məşğulluq səviyyəsinin artırılması,
yoxsulluğun azaldılması nəticəsində
insanların maddi-rifah halının yüksəlməsində əhəmiyyətli nailiyyətlər
əldə olunmuşdur.
İdxalın strukturunda texnologiyaların xüsusi çəkisinin artması ilə
yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalı,
yeni texnologiyalardan istifadə və
məhsul çeşidlərini yeniləşdirməklə
rəqabət qabiliyyətinin artırılması,
əlverişli biznes mühitinin yaradılması məhsul istehsalının artmasına
təkan vermiş, 1995-ci ilə nisbətən
2012-ci ildə sənaye məhsulunun
həcmi 87,5 dəfə, kənd təsərrüfatının
ümumi məhsulu 8,3 dəfə, nəqliyyat
sektorunda yükdaşımalar 22 dəfə,
informasiya və rabitə xidmətlərinin
həcmi 101 dəfə artmışdır. Həmin
dövr ərzində əsas kapitala yönəldilmiş investisiyaların həcmi 322
dəfə yüksəlmişdir ki, bu da tikintinin
həcminin dinamik şəkildə artması
ilə nəticələnmişdir.
Ümumi Daxili Məhsulun tərkibində malik olduğu paya görə 26,9
faizlik xüsusi çəkiyə qədər yüksələn
sənaye sahəsində aparılan uğurlu
islahatlar nəticəsində bu sahədə sürətli inkişafa nail olunmuş və aqrar
region kimi tanınan muxtar respub-

likada sənayeləşmə prosesinə start
verilmişdir. Təbii sərvətlərin və
əmək resurslarının səfərbər edilməsi,
sənaye müəssisələrinin bərpa olunması və yenidən qurulması, müəssisələrin dünya standartlarına uyğun
texnologiyalarla təmin olunması,
səmərəli kredit mexanizminin qurulması, xarici bazarlara çıxış imkanlarının sadələşdirilməsi istiqamətində lazımi tədbirlər həyata keçirilmiş, sənaye Ümumi Daxili Məhsulun sahə strukturunda ilk yerə
sahib olmuş və təkcə 2012-ci ildə
799492,4 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir. Məhsul istehsalı üzrə digər iqtisadi fəaliyyət
sahələrində də dinamik inkişaf əldə
olunmuş, 2012-ci ildə tikinti sahəsi
25,8, kənd təsərrüfatı sahəsi isə
11,8 faizlik payla Ümumi Daxili
Məhsulun tərkibində öz yerini almış
və beləliklə, Ümumi Daxili Məhsulun 64,5 faizi məhsul istehsalı,
digər 35,5 faizi isə xidmət və xalis
vergilər hesabına formalaşmışdır.
Sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə
edilən gəlirlər ümumi gəlirlərin əsas
hissəsini təşkil edir və əhali gəlirlərinin artmasının əsas mənbəyi rolunu oynayır. Muxtar respublikada
azad sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması nəticəsində iqtisadiyyatın davamlı inkişafına nail olunmuş, Ümumi Daxili
Məhsulun tərkibində özəl bölmənin
payı 87 faiz təşkil etmişdir ki, bu
da öz əksini məşğulluğun səviyyəsinin yüksəlməsilə orta aylıq
əməkhaqqının məbləğinin artmasında tapmışdır. Əhali gəlirlərinin
dinamik artımı nəticəsində muxtar
respublikamızda əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini səciyyələndirən orta aylıq əməkhaqqı
2012-ci ildə 365 manat təşkil etmişdir ki, bu da 1995-ci illə müqayisədə 23 dəfə çoxdur.
Əhalinin orta gəlir və xərclərini
ifadə edən adambaşına düşən Ümumi Daxili Məhsul hər bir vətəndaşın
iqtisadi rifah ölçüsü olub, insanların
alıcılıq qabiliyyətini müəyyən edir.
Muxtar respublikada əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi, öz
növbəsində, istehlak bazarının canlanmasına səbəb olmuş, ötən il əhali
tərəfindən 1 milyard 125 milyon
manatdan çox əmtəə və xidmət istehlak olunmuşdur ki, bu da 1995-ci
ilə nisbətən 28 dəfə çoxdur. İstehlak
olunan məhsul və xidmətlərin
975352,6 min manatı pərakəndə
əmtəə dövriyyəsinin, 149734,9 min
manatı isə pullu xidmətlərin payına
düşür.
Gəlirlərin artması istehlak xərclərinin strukturunun dəyişməsinə səbəb olur, nəticədə, əhali gəlirləri artdıqca ərzaq məhsullarına çəkilən
xərclərin xüsusi çəkisi azalır və rifah
səviyyəsi bir o qədər artır. İstehlak
strukturunda ərzağa olan tələbatın
azalması onun miqdarının azalması
ilə deyil, gəlirlərin artması sayəsində
ərzaqla yanaşı, digər məhsulların istehlakının da artması ilə izah olunur.
Bütün bu göstəricilər müstəqillik
illərinin əvvəllərində mövcud olan
iqtisadi tənəzzül dövrü ilə iqtisadi
yüksəliş illərində əhalinin həyat səviyyəsi arasındakı kəskin fərqi və
ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi iqtisadi inkişaf strategiyasının
düzgünlüyünü bir daha sübut edir.
Mehriban İMANOVA
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Müasir dövrün reallığı – “elektron hökumət”
Bəs “Elektron hökumət”in qu“Elektron hökumət” anlayışı nədir? Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
dilində işlənən “elektron hökumət” termini ingilis dilində olan “Elektronic rulması sahəsində ölkəmizdə və onun
government (e_government)” termininin tam, dolğun tərcüməsi deyil. İngilis ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan
dilində “government” sözü bütövlükdə, dövlət məfhumunu bildirir. Beləliklə, Muxtar Respublikasında hansı təde_government daha çox “elektron dövlət hakimiyyəti” anlamına uyğun birlər həyata keçirilir?
Azərbaycan Respublikası e_dövgəlir. “Elektron hökumət” və “elektron dövlət” anlayışları bir-birindən
lətin
həyata keçirilməsinə görə 133
fərqlənsə də, əsas üstünlük “elektron dövlət” anlayışına verilir. Çünki bu
anlayış dünyada qəbul edilmiş beynəlmiləl terminologiyaya daha uyğundur. ölkə arasında 78-ci yerdədir. Bu vəLakin məhz icra hakimiyyəti orqanlarında formalaşan bu rəsmi anlayışın ziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün respublikamızda ciddi addımlar atılır. Hər
“elektron hökumət” sözü ilə ifadə olunması daha məqsədəuyğundur.
“Elektron dövlət” (e_dövlət) döv- hazırda “Elektron hökumət”in dörd şeydən əvvəl qeyd olunmalıdır ki,
ölkəmizdə informasiya texnologiyalətin vətəndaşlar qarşısında vəzifə modelindən istifadə edilir:
və xidmətlərinin elektron rabitə va1. Dövlət təşkilatları ilə vətən- larının inkişafına, informasiya cəmiyyəti və onun elementlərinin forsitəsilə rahat və təhlükəsiz bir şəraitdə daşlar (fiziki şəxslər) arasında
həyata keçirilməsidir. E_dövlət eyni
2. Dövlət təşkilatları ilə sahibkar- malaşmasına cavabdeh olan dövlət
strukturları yaradılmışdır. İKT-nin
zamanda dövlət və vətəndaş müna- lar (hüquqi şəxslər) arasında
sibətlərinin sürətli, asan, ucuz və təh3. Müxtəlif dövlət orqanları ara- inkişafının Milli Strategiyası, bir çox
sahələri əhatə edən “Elektron Azərlükəsiz şəraitdə tənzimlənməsidir.
sında
Dünya təcrübəsi sübut edir ki,
4. Dövlət təşkilatları ilə onların baycan” Dövlət Proqramı, İKT sek“Elektron dövlət”in və ya “Elektron qulluqçuları (məmurlar) arasında. torunun inkişafını tənzimləyən bir
Bu modellər praktik olaraq ABŞ, sıra qanunlar, o cümlədən “Telehökumət”in yaradılması, yəni dövlət
idarəçiliyinin keyfiyyətini informa- Avropa, Asiya (Sakit okean hövzəsi) kommunikasiya haqqında”, “Elektron
ticarət haqqında”, “Elektron imza
siyalaşdırma vasitəsilə yaxşılaşdırmaq ölkələrində tətbiq olunmaqdadır.
Qeyd edək ki, son dövrlər ölkə- və elektron sənəd haqqında” qanunlar
üçün bir sıra amillərin mövcud olması
mizdə də bu sahədə Dövlət pro- qəbul edilmişdir.
vacibdir:
İnformasiya texnologiyaları sek● inkişaf etmiş texnoloji infra- qramları və Milli Strategiya qəbul
toru
iqtisadiyyatımızın ən perspektivli
strukturun (kompyuterlərin, şəbəkə- olunub. Məhz bu proqramlar “Eleklərin və onlardan istifadə vərdişlə- tron hökumət”in qurulmasına və in- və dinamik inkişafda olan sektorudur.
kişafına xidmət edir. Məsələn, “Azər- Lakin cəmiyyət bu tərəqqini tam
rinin) mövcud olması;
● uçot və qarşılıqlı təsirin elektron baycan Respublikasında rabitə və mənimsəyə bilməmişdir və ona görə
formalarının hüquqi qüvvəyə malik informasiya texnologiyalarının in- də rəqəmsal cəmiyyətə keçid prosesi
olması, onların etibarlılığını təmin kişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün ləng gedir. Ölkədə fundamental elmi
edən təşkilati və texnoloji mexanizm- Dövlət Proqramı” (“Elektron Azər- və sosioloji tədqiqatlar, demək olar
baycan”) ölkədə informasiya cəmiy- ki, aparılmır. Bu isə məcbur edir ki,
lərin olması;
● dövlət aparatında və inzibati yətinin qurulmasına yönəldilmiş in- xarici ölkələrin təcrübəsinə müraciət
proseslərdə dəyişikliklərin aparıl- kişaf proqramıdır. Bu proqram hüquqi edilsin. Bu günə olan vəziyyət onu
masında siyasi iradənin nümayiş et- normativ bazanın təkmilləşdirilmə- deməyə əsas verir ki, bir sıra qanunlar,
sinə, İKT-nin geniş tətbiqinə imkan məsələn, “Elektron ticarət haqqında”,
dirilməsi;
“Elektron imza və elektron sənəd
● dövlət idarəetməsində bütün yaradan konsepsiyadır.
haqqında”
qanunlar hələ ki çox zəif
“Elektron dövlət” üçün ən mühüm
sahələrin, o cümlədən icra hakimiyyəti, parlament və məhkəmələrin texnologiyalardan olan e_imza (elek- işləyir. Dövlət qulluqçularının peşə
informasiyalaşdırma proseslərinə tron imza) və e_sənədin (elektron ixtisaslarının artırılması üçün xüsusi
sənəd) xüsusiyyətləri və üstünlükləri kursların açılması, İKT-nin tətbiqinin
qoşulması.
Hazırda ölkəmizdə informasiya- imkan verir ki, həm məmurlar, həm hüquqi tənzimlənməsi, vətəndaşların
kommunikasiya infrastrukturu ya- də vətəndaşlar bu texnologiyalara ya- dövlət orqanlarının informasiya reradılır, informasiya-kommunikasiya xından bələd olsunlar, informasiyanın surslarına müraciəti, infrastrukturun
xidmətlərinin genişləndirilməsinə mühafizəsi və təhlükəsizliyi məsələ- inkişafı e_hökumət quruculuğunun
lərini mənimsəsinlər. Dövlət haki- vacib məsələlərindəndir.
böyük diqqət yetirilir.
“Elektron hökumət”lə bağlı mux“Elektron hökumət” artıq günün miyyət orqanlarının kommunikasireallığı kimi XXI əsrdə dünya döv- ya-şəbəkə infrastrukturunun inkişaf tar respublikada da müəyyən işlər
lətlərinin fəaliyyətini təmin edən, etdirilməsi, dövlət orqanlarının internet görülmüşdür. Ötən il dekabr ayının
səmərəliliyi artıran mexanizmlər- adreslərinin (saytların) yaradılması, 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
dəndir. Dünyanın bir sıra ölkələrində e_dövlətin normativ hüquqi bazasının Ali Məclisində “Elektron hökumət”
“Elektron hökumət” artıq qurulmuş- formalaşdırılması, təhsil sisteminin layihəsinin həyata keçirilməsi və
dur. Mərkəzi Avropa ölkələrində, müxtəlif pillələrində “informatika” qarşıda duran vəzifələr mövzusunda
“Asiya pələngləri” kimi tanınan ölkə- fənninin tədrisi, vətəndaşlar haqqında müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə
lərdə (Cənubi Koreya, Yaponiya, fərdi və biometrik məlumatların “Əha- çıxış edən Ali Məclisin Sədri cənab
Tailand, Sinqapur, İndoneziya və linin reyestri” sistemində saxlanılması Vasif Talıbov “Naxçıvan Muxtar
sair) hökumətlər bu istiqamətdə uğur- və sair ilə bağlı bu gün ölkəmizdə Respublikasında dövlət orqanlarının
elektron xidmətlər göstərməsinin təşla fəaliyyət göstərirlər. Keçmiş post- mühüm işlər görülür.
E_hökumətin qurulmasında əsas kili haqqında” Naxçıvan Muxtar
sovet ölkələrində isə hal-hazırda
“Elektron hökumət”in əsasını təşkil məqsəd dövlət orqanlarının fəaliy- Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
yətində şəffaflığın, informasiya azad- 2011-ci il 15 iyul tarixli Fərmanını
edəcək layihələr reallaşdırılır.
“Elektron hökumət” konsepsiya- lığının təmin olunması, dövlət or- xatırladaraq qeyd etmişdir ki, keçən
sının həyata keçirilməsi təkcə dövlət qanlarının fəaliyyətinin səmərəlili- dövr ərzində bu sahədə bəzi işlər
aparatının işinin səmərəliliyini ar- yinin yüksəldilməsi, demokratiyanın görülmüşdür. “Elektron hökumət”
tırmır, mahiyyət etibarilə, prinsipial inkişafı və insan hüquqlarının təmin portalının struktur layihəsi hazırlanyeni demokratiya modelinin – rə- olunması, vətəndaşların fiziki im- mış, 73 dövlət orqanının internet səqəmsal demokratiyanın formalaşma- kanlarından asılı olmayaraq, dövlətin hifəsi yaradılmış, onlara domen adsına şərait yaradır. Bu isə o deməkdir idarə olunmasında yaxından iştirakı, ları, elektron poçt ünvanları verilmiş
ki, vətəndaşlar dövlətin idarə edil- onlayn mühitdə dövlət xidmətlərinin və bu saytlar şəbəkədə yerləşdirilmiş,
dövlət orqanlarının informasiya sisməsində, müxtəlif məsələlərin həl- göstərilməsidir.
lində birbaşa, yəni onlayn səsvermə
E_hökumətin qurulması üçün qa- temləri arasında informasiya mübayolu ilə iştirak edirlər. “Elektron hö- baqcıl ölkələrin təcrübəsindən ya- diləsinin aparılmasının təmin edilməsi
kumət” vətəndaşların dövlətin idarə rarlanmaq təqdirəlayiqdir. Bu istiqa- üçün fiberoptik kommunikasiya şəedilməsindəki rolunu məhdudlaşdır- mətdə kompleks problemlərin (tex- bəkəsinin genişləndirilməsi davam
mır, əksinə, dövlət idarəçiliyinin sə- noloji, normativ hüquqi baza, kadr- etdirilmişdir.
Ali Məclisin Sədri müşavirədə
mərəliliyini daha da artırır.
ların təhsili və sair) həlli zəruridir.
görülən
işlərlə yanaşı, hələ çox işlərin
Elektron idarəetmə ölkə vətən- E_hökumətin kommunikasiya-şəbəkə
daşlarının dövlətin idarə edilməsində infrastrukturunun yaradılmasında görülməli olduğunu vurğulamış və
iştirakını təmin edir. Artıq yeni cə- e_hökumətin tərkibinə daxil olan hər tapşırıqlar vermişdir.
Dövlət orqanlarının, eləcə də “Elekmiyyət tipi – informasiya cəmiyyəti, bir qurumun bu istiqamətdə fəaliyyət
tron
imza” xidmətindən istifadə məqyeni idarəçilik tərzi – “Elektron hö- planı olmalı, bu prosesin menecmenti
kumət” formalaşır.
həyata keçirilməli, eyni zamanda sədilə müraciət edən hüquqi və fiziki
Elektron idarəetmə dövlətdə şəf- e_hökumətin baza və spesifik indi- şəxslərin elektron imza ilə təmin edilməsinin təşkili barədə tapşırıqlar verən
faflığı artırmağa, qərar qəbul edən ic- katorlar sistemi işlənilməlidir.
raedici və qanunverici dövlət orqanƏhalinin kompyuter biliklərinə Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki,
larında vətəndaşların aktiv iştirakına yiyələnməsi (e_vətəndaş) e_höku- Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə
imkan yaradacaq demokratik prosesləri mətin qarşısında duran ən mühüm və İnformasiya Texnologiyaları Nainkişaf etdirməyə imkan verir.
vəzifələrdən biridir. Bu istiqamətdə zirliyi bunun üçün lazım olan ava“Elektron hökumət” quruculuğu dünyada mövcud olan müxtəlif təc- danlıqları 2013-cü ilin birinci yarısında
sahəsində uğur qazanmış ölkələr sı- rübələrdən istifadə edərək yeni alıb istifadəyə verməli, “Elektron hörasında Kanada, ABŞ, Sinqapur, Bö- tədris mexanizmlərinin işlənilməsi kumət”ə keçid növbəti ildə tam başa
çatdırılmalıdır.
yük Britaniya, Finlandiya, İrlandiya, zəruridir.
Estoniya, Almaniya, Türkiyə, Danizərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü ili ölkəmizdə
marka, Tayvan, Cənubi Koreya xü“İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları ili” elan etməsi
susilə seçilirlər.
onu deməyə əsas verir ki, ümumiyyətlə, İKT-nin dövlət idarəçiliyində
Dünya təcrübəsində dövlət or- tətbiq edilməsi ölkədə iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək, vətəndaşların və
qanlarının qarşılıqlı əlaqəsini yarat- təşkilatların işinin səmərəliliyini yüksəldəcəkdir.
maq məqsədilə “pəncərə” sxemindən
Nazim ƏHMƏDOV
istifadə olunur. Bunun üçün haliqtisad elmləri doktoru, professor
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axçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi muxtar respublikada ailə,
qadın və uşaq siyasətinin formalaşmasında iştirak edir və bu siyasətin həyata keçirilməsinin təmin olunmasında mühüm rol
oynayır. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədr müavini Aytən Məmmədova suallarımızı cavablandırır:
– Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 5
ildən artıq bir müddətdir ki,
larla bağlı şeir, inşa yazı, rəsm müfəaliyyət göstərir. Ötən bu dövrsabiqələri, hemofiliyalı və talassedə komitənin gördüyü işlər nəmiyalı uşaqlar üçün qanvermə akdən ibarət olub? İstərdim ki,
siyaları təşkil edilmişdir.
söhbətimizə buradan başlayaq...
Milli dəyərlərimizlə, qadınların
– Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri sağlamlığı ilə bağlı müxtəlif mövüzrə Dövlət Komitəsi Naxçıvan zularda hazırlanmış broşürlər, uşaqMuxtar Respublikası Ali Məclisi ların öz hüquqlarını öyrənməsi
Sədrinin 2007-ci il 28 sentyabr ta- məqsədilə milli və beynəlxalq qarixli Fərmanı ilə yaradılmış, nunvericilik aktlarının mətnləri
2007-ci il 25 oktyabr tarixli Fər- keçirilən tədbirlərdə iştirakçılara
mana əsasən, Əsasnaməsi təsdiq paylanılmışdır. Valideynlərini itiredilərək komitənin fəaliyyəti üçün miş və ya valideyn himayəsindən
konkret vəzifələr müəyyənləşdiril- məhrum olmuş uşaqların himayəyə
mişdir. Muxtar respublikada ailə, və qəyyumluğa verilməsinin, övqadın və uşaq siyasətinin forma- ladlığa götürülməsinin ümumi
laşmasında iştirak etmək və bu si- uçotu aparılmış, ailə, qadın və
yasətin həyata keçirilməsini, inki- uşaqlarla bağlı məlumat bazası,
şafını təmin etmək komitənin fəa- məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat
liyyətinin əsas istiqamətləridir. bankı yaradılmışdır.
Ümumiyyətlə, komitənin ötən
Həmçinin öz səlahiyyətləri daxilində insan və vətəndaş hüquqlarının dövr ərzində fəaliyyətini xarakterizə
və azadlıqlarının, xüsusilə uşaq və etdikdə görünür ki, ailə institutuqadın hüquqlarının qorunmasını muzun qorunmasında, gender bətəmin etmək və onların pozulma- rabərliyinin təmin edilməsində,
sının qarşısını almaq komitənin uşaqların hüquqlarının müdafiəsi
əsas vəzifələrindəndir. Göründüyü istiqamətində mühüm işlər görülkimi, komitə mühüm vəzifələri ye- müş, əhatə olunan sahələr üzrə verinə yetirir: dövlətin, cəmiyyətin rilən tapşırıqların, qarşıya qoyulan
özəyi olan ailələrin bütövlüyünü vəzifələrin yerinə yetirilməsinə
qoruyur, həssas zümrənin üzvləri – çalışılmışdır.
– Muxtar respublikamızın
qadınların və uşaqların hüquqlarını
ictimai-siyasi, mədəni həyatında
müdafiə edir.
fəal iştirak edən qadınlarımıza
Məlumdur ki, yaşadığımız qloyüksək
qiymət verilmiş, onlar
ballaşma əsrində milli və ailə dəhər zaman diqqət və qayğı ilə
yərlərimizin, adət-ənənələrimizin
əhatə
olunmuşlar. Komitə təqorunub saxlanılması əsas şərtdir.
rəfindən bu yöndə hansı tədBirmənalı olaraq etiraf etmək olar
birlər həyata keçirilmişdir?
ki, tarixən ailə xalqımızın mənəvi
– Tarix boyu həm Şərq, həm də
dəyərlərinin qoruyucusu kimi milli
inkişafımızda mühüm rol oyna- Qərb cəmiyyətləri üçün örnək olan
mışdır. Ailələrimiz xalqımızın mə- Azərbaycan qadınları həmişə özdəniyyətini, folklorunu, dilini, adət- lərinin ictimai fəallığı, Vətənə səənənələrini ailə daxilində qoruyub daqəti, ailəyə bağlılığı və fədakarsaxlamaqla yanaşı, həmçinin on- lıqları ilə seçilmişlər. Əlbəttə, ölkəların nəsildən-nəslə ötürülməsində mizdə, eləcə də muxtar respubliəvəzolunmaz bir körpüdür. Əlbəttə, kamızda qadın siyasətinin dövlət
bunların yerinə yetirilməsi üçün idarəçiliyi kursunun prioritet istiailənin düzgün əsaslar üzərində qamətlərindən birinə çevrilməsi ulu
qurulması zəruridir. Məhz bu zə- öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə
rurilik nəzərə alınaraq komitə tə- bağlıdır. Ümummilli liderimizin
rəfindən milli dəyərlərimizdən olan 1993-cü ildə ölkəmizdə siyasi haailə institutunun qorunması və kimiyyətə qayıdışından sonra qadınonun inkişafının təmin edilməsini, ların ictimai-siyasi həyata transerkən və qan qohumluğu nikahla- formasiyasına, dövlət idarəçiliyində
rının qarşısının alınmasını, ailə təmsilçiliyinə, bütün sahələrdə kimünasibətlərinin hüquqi tənzim- şilərlə bərabər hüquqlara malik ollənməsini, sağlam ailənin forma- masına ciddi diqqət göstərilmiş və
laşmasının əsaslarını, ailə üzvlə- bu sahənin inkişaf parametrlərini
rinin hüquq və vəzifələrini gənc tənzimləyən milli qanunvericiliyin
ailələrə aşılamaq məqsədilə muxtar yaradılmasında, təkmilləşdirilmərespublikanın rayonlarında, eləcə sində ardıcıl islahatlar həyata
də əhalisi çox olan kəndlərdə kon- keçirilmişdir.
Bu ənənələr müstəqilliyimizin
franslar keçirilmişdir. Həmçinin
üçüncü
onilliyində də davam etdiuşaqların zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırılması və dərslərdən yayın- rilir. Qadınlar hərtərəfli dövlət qaymasının qarşısını almaq üçün ra- ğısı ilə əhatə olunmuşlar. Onlar
yon, şəhər və kənd tam orta mək- təhsil alır, peşə səviyyəsini artırır,
təblərində seminarlar keçirilmiş, ictimai-siyasi, mədəni proseslərdə
internet klublarında monitorinqlər iştirak edir, özəl sektorda geniş
təmsil olunur, bütün dövlət quaparılmışdır.
Hər il beynəlxalq günlərin, eləcə rumlarında, o cümlədən hüquqdə xalqımızın tarixində mühüm yer mühafizə orqanlarında, təhsil, sətutan günlərin qeyd edilməsi diqqət hiyyə, mədəniyyət müəssisələrində
mərkəzində saxlanılmış, geniş təd- fəaliyyət göstərirlər. 2009-cu ildə
birlər keçirilmiş, müvafiq mövzu- keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində

375 qadın üstün səs toplayaraq
muxtar respublikanın yerli özünüidarəetmə orqanlarında təmsil
olunurlar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 45 deputatından 6-sı qadındır, onlarla qadın

böyükdür. Danılmaz faktdır ki, ailə
institutumuzun möhkəmlənməsi,
qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi uzunömürlü ailələrin nümunəsinə əsaslanır. Bu ailələrin
keçdiyi həyat yolu xalqımızın ailə

Muxtar respublikada ailə, qadın və uşaq problemləri
ilə iş sahəsində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir
müxtəlif sahələrdə rəhbər vəzifələrdə çalışır.
Ötən müddət ərzində komitə
qadınlarla bağlı üzərinə qoyulmuş
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə
çalışmış, muxtar respublikada
qadınların cəmiyyətdəki fəallıqlarının genişləndirilməsi, onların
baş verən ümumi proseslərdə, ictimai-mədəni həyatdakı rolunun
canlandırılması ilə əlaqədar təbliğat
işləri aparılmış, xüsusən də tənha
ahıl, əlil qadınların qarşılaşa biləcəyi problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülmüşdür. Qadınların cəmiyyətdə
yerini möhkəmləndirmək, özünütəsdiq yollarını və hüquqlarını təbliğ etmək məqsədilə konfranslar
keçirilmişdir. Məşğulluq strategiyası üzrə Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində öz səlahiyyətləri daxilində iştirak edən Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi tərəfindən onlarla
əmək qabiliyyətli qadının müraciəti
əsasında işlə təmin olunmasına
köməklik göstərilmiş, ahıl, tənha,
aztəminatlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan qadınlarla görüşlər keçirilmiş, yaşayış vəziyyətləri ilə
maraqlanılmış, ehtiyacları aradan
qaldırılmışdır. Bundan əlavə, muxtar respublikanın ictimai həyatında
öz fəaliyyətləri ilə seçilən qadınların, eləcə də ömrünün yüzüncü
baharını yaşayan qadınların yubileyləri qeyd edilmişdir.
Muxtar respublikada 2012-ci ilin
“Milli dəyərlər ili” elan edilməsi
ilə əlaqədar Heydər Əliyev Sarayında istedadlı qadınların əl işlərinin
satış-sərgisi təşkil edilmiş, 72 qadının 428 əl işi satış-sərgidə nümayiş
etdirilmişdir. Bu da istedadlı Naxçıvan qadınlarının tanıdılması, onların muxtar respublikanın ictimaimədəni həyatında iştirakını genişləndirmək baxımından əhəmiyyətli
olmuşdur. Həmçinin qadınların təhsildənyayınma halları və hüquqlarının pozulması kimi səciyyələnən
erkən nikah məsələsi ilə bağlı mütəmadi olaraq kütləvi informasiya
vasitələrində, keçirilən seminar və
konfranslarda geniş maarifləndirmə
işləri aparılmışdır.
– Nümunəvi ailələrin cəmiyyətdə tanıdılmasının gənc
nəslin tərbiyəsində əhəmiyyətli
rolu vardır. Bu nəzərə alınaraq
belə ailələrin tanıdılması istiqamətində hansı işlər görülüb?
– Bilirsiniz, qloballaşma dövründə yaşayırıq. Müasir cəmiyyətdə
həmin qloballaşan məqamla uzlaşmadan yaşamaq qeyri-mümkündür.
Amma bu heç də o demək deyil
ki, öz milli xüsusiyyətlərimizdən,
ailə dəyərlərimizdən, adət-ənənələrimizdən geri çəkilməliyik. Əksinə,
həmin xüsusiyyətləri yeni şəraitə
uyğunlaşdıraraq daha da inkişaf etdirməliyik. Bu işə isə ailədən başlanılmalıdır. Əlbəttə, burada nümunəvi, uzunömürlü ailələrin rolu

dəyərləri, mentaliteti ilə zəngindir.
Onlara mənəvi dayaq olmaq, qayğı
göstərmək, həyat salnamələrini gənc
ailələrə mənimsətmək diqqət mərkəzində saxlanılmış, onlarla uzunömürlü ailənin yubileyi (gümüş,
qızıl və brilyant toyları) yaşadıqları
ünvanlarda, eləcə də xüsusi tədbirlərdə geniş qeyd edilmişdir. Məqsəd isə bu ailələr vasitəsilə digər
ailələrimizə dəyərlərimizi, yaratdıqları ailənin bütövlüyünü qorumalarına təsir etməkdir. Düşünürəm
ki, seçilən mexanizm bu yolda çox
əhəmiyyətli faktordur.
– Komitənin əsas vəzifələrindən biri də xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan qadınların, uşaqların problemlərinin öyrənilməsi və həlli ilə əlaqədar müvafiq işlər görməkdən ibarətdir.
Bu istiqamətdə görülən işlər
barədə nə deyə bilərsiniz?
– Dövlətimiz tərəfindən bu qəbildən olan vətəndaşlarımıza daim
həm maddi, həm də mənəvi dəstək
vardır. Ölkəmizdə qəbul olunmuş
müvafiq qanunlar, Dövlət pro qramları, Milli Fəaliyyət planları
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin – əlil, tənha, ahıl qadınların,
sağlamlıq imkanları məhdud, hər
iki valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, ehtiyaclarının ödənilməsinə, cəmiyyətə inteqrasiyasına stimul verir. Xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan qadınların problemlərinin öyrənilməsi, hüquqlarının
qorunması, sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və digər tələbatlarının ödənilməsi, güzəranlarının
yaxşılaşdırılması istiqamətində
mühüm işlər görülmüş, yaşayış
şəraitlərilə maraqlanılmışdır. Belə
ki, muxtar respublikada yaşayan
tənha, ahıl və əlil qadınların yaşadığı evlərə baş çəkilir, onlar
tibbi müayinədən keçirilir, müalicəyə cəlb edilir, məişət şəraitləri
yaxşılaşdırılır.
Son illər 854 nəfər 18 yaşınadək
sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaqlar valideynləri ilə birlikdə komitəyə
dəvət olunmuş və ya əlaqə yaradılaraq onlarla geniş söhbətlər aparılmış, valideynlərlə maarifləndirmə
işi gücləndirilmiş, potensialına uyğun olaraq həmin uşaqlardan
150-si məktəbəqədər, məktəb və
məktəbdənkənar təlim-tərbiyə müəssisələrinə göndərilmişdir. Hazırda
bu işlər davam etdirilir. Bununla
yanaşı, valideynlərini itirmiş və ya
valideyn himayəsindən məhrum olmuş 94 uşağın, bir valideyni vəfat
etmiş, digər valideyni I və ya II
qrup əlil olan 13 uşağın yaşadığı
evlərə monitorinqlər təşkil edilmiş,
onların yaşayış şəraitləri araşdırılmış,
problemləri öyrənilmiş və həll edilmişdir. Hər il dövlətimizin qayğısı
ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlara məktəbli forması və dərs
ləvazimatları, hədiyyələr verilir,

Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir
Naxçıvan Dövlət Universitetində 8 Mart – Beynəlxalq
XX əsrin ortalarından etibarən
Qadınlar Günü münasibətilə
Azərbaycan cəmiyyətində qadının
tədbir keçirilmişdir.
ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və
Rektor, akademik İsa Həbibmədəni sahələrdə rolu artmağa
bəyli universitetin qadın əməkbaşlamışdır.
daşlarını təbrik edərək ali məktəb
Jurnalistika və dünya ədəbiytarixində onların rolundan danışyatı kafedrasının dosenti, filolomışdır. Qeyd olunmuşdur ki, Azərgiya üzrə fəlsəfə doktoru Xumar
baycan qadını mənəvi təbiətinə
Məmmədova çıxış edərək Zərifə
sadiq qalaraq, zərifliyin, ülviliyin
xanım Əliyeva, Sara xatın, Xurvə gözəlliyin rəmzi olan adının müdrikliyi, işgüzarlığı və saflığı gənc xanım və qızlarımız bu nai- şidbanu Natəvan, Züleyxa Seyiducalığını həmişə layiqincə qoruyub ilə tariximizə parlaq səhifələr yaz- liyyətlərin layiqli davamçıları kimi məmmədova, Qəmər Salamzadə,
saxlamışdır. Əsrlər boyu o, özünün mışdır. Fərəhləndirici haldır ki, nəsillərin varisliyini qoruyurlar. Qəmər Almaszadə, Leyla Məm-

asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri
üçün onların muxtar respublikanın
tarixi abidələrinə, muzeylərinə, istirahət guşələrinə səyahətləri təşkil
edilir.
– Bir qədər də qeyri-höku
mət təşkilatları ilə əlaqələriniz
barədə məlumat verməyinizi
xahiş edirik.
– Komitənin fəaliyyət sahəsi
qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx
əlaqədə işləməyi tələb edən sahədir.
Sözsüz ki, ailə, qadın və uşaqlarla
bağlı problemləri qeyri-hökumət
təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələr vasitəsilə həll etmək daha məqsədəuyğundur. Əlbəttə, cəmiyyətdəki
məsələlərin həllinə dövlət və qeyridövlət təşkilatlarının yanaşması
fərqli ola bilər. Hesab edirəm ki,
ortaq məxrəcə gəlib müvafiq sahədə
olan problemi aradan qaldırmaq
daha effektli və səmərəli olar. Ötən
il komitə ATƏT-in Bakı Ofisi ilə
birgə “Məişət zorakılığının qarşısının
alınması haqqında Qanunla bağlı
məlumatlandırma” mövzusunda geniş seminar keçirmişdir. Bundan
əlavə, komitə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səhiyyə, Təhsil, Daxili
İşlər nazirlikləri və digər dövlət
qurumları ilə birgə ailə planlaşdırılması, reproduktiv sağlamlıq, uşaqların hüquqlarının qorunması, erkən
nikahlara daxil olması və təhsildən
yayınmasının qarşısının alınması
ilə əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata
keçirmişdir.
– Komitənin gələcək planları
nədən ibarətdir?
– Bilirsiniz ki, 2013-cü il muxtar
respublikamızda “Heydər Əliyev
ili” elan edilmişdir. Ümummilli
liderimizin Azərbaycan ailələri,
qadınları və uşaqları ilə bağlı ideyaları komitənin fəaliyyətinin prioritet istiqaməti, dəst-xətti olacaqdır.
Çünki bu ideyalar hər bir cəmiyyət
üzvünün xoşbəxtliyinin, səadətinin
əsasıdır. Eləcə də komitənin iş planına, digər icra hakimiyyəti orqanları
ilə birgə hazırlanaraq təsdiq olunmuş
tədbirlər planlarına uyğun olaraq,
uşaqların zərərli vərdişlərdən, təhsildən yayınmasının qarşısını almaq,
ailələrin sağlam təməllər üzərində
qurulması, bütövlüyünün qorunması,
qadınların hüquqlarının təbliği istiqamətində tədbirlərin keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Fevralın 4-də
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində “2012-ci ilin yekunları
və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda müşavirə keçirilmişdir. Həmin müşavirədə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə aztəminatlı ailələrin sosial
problemlərinin həlli üçün aidiyyəti
orqanlarla birlikdə müvafiq işlərin
həyata keçirilməsi, ailə dəyərlərinin
qorunması sahəsində maarifləndirici tədbirlərin gücləndirilməsi ilə
bağlı tapşırıqlar vermişdir. Komitənin əməkdaşları verilən tapşırıqların və qarşıya qoyulan vəzifələrin
uğurla yerinə yetirilməsinə çalışacaq, aztəminatlı ailələrin aşkarlanması və sosial ehtiyaclarının
ödənilməsi, ailə dəyərlərinin təbliği
istiqamətində lazımi tədbirlər həyata keçirəcəklər.
Müsahibəni apardı:
Sara ƏZİMOVA

mədbəyova kimi xalqımızın tarixində silinməz izlər qoymuş görkəmli qadın şəxsiyyətlər haqqında
danışmışdır. Vurğulanmışdır ki,
ölkədə qadın problemlərinin həllinə daim dövlət qayğısı göstərilir
və sevindirici haldır ki, bu gün
Azərbaycan qadını dünya səviyyəsində öz sözünü deyə bilir.
Bayram tədbiri İncəsənət fakültəsinin təqdim etdiyi konsert proqramı ilə davam etmişdir.
Mina QASIMOVA
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Bol məhsul üçün aqrotexniki qaydalara
vaxtında əməl olunmalıdır

Dünən Babək rayonunun Şıxmahmud
kəndində torpaq mülkiyyətçiləri ilə təşkil
edilən görüşdə bu barədə geniş söhbət
aparılıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan
Babək Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Abbas Əliyev bildirib ki, rayonun müxtəlif kəndlərində torpaq mülkiyyətçiləri ilə “Torpaq və iqlim xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla bitkiçilik
məhsullarının rayonlar üzrə yerli şəraitə
uyğun inkişaf etdirilməsi, növbəli əkin
sisteminin tətbiqi və torpaqların münbitliyinin artırılması” mövzusunda maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Şıxmahmud
kəndində bu yaşayış məntəqəsinin, Xəlilli, Aşağı və Yuxarı Uzunoba, Nəzərabad, Didivar kəndlərinin torpaq mül-

kiyyətçilərinin iştirakı ilə
keçirilən görüş də həmin
tədbirlərin davamıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin əməkdaşı Yaşar Quliyev deyib ki, torpaq mülkiyyətçilərinin ilin
bu dövründə qayğıları
daha çox olur. Taxılçılıqla
məşğul olanlar üçün indi
ən məsuliyyətli dövrdür.
Taxıl əkinlərinin suvarılmasını, gübrələnməsini, digər aqrotexniki tədbirləri
vaxtında həyata keçirən torpaq adamları
sahələrdən yüksək məhsul götürülməsinə
nail ola bilirlər. Muxtar respublikada
bu strateji sahənin məhsuldarlığını artırmaq üçün torpaq mülkiyyətçilərinə
hərtərəfli şərait yaradılıb.
Yaz-tarla işlərinin mütəşəkkil keçirilməsi üçün əsas vəzifələrdən birinin
torpaqların münbitliyinin artırılması
olduğunu vurğulayan Yaşar Quliyev
torpaq mülkiyyətçilərinin nəzərinə çatdırıb ki, əkiləcək sahələrdən nümunələr
götürülərək torpaqların kimyəvi tərkibini, hansı sahədə hansı bitkilərin əkilməsinin məqsədəuyğun olduğunu, əra-

ziyə nə qədər üzvi və ya mineral gübrələr verilməsini öyrənmək üçün Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin Layihə Axtarış
Kimyalaşdırma Stansiyasına müracət
etmək olar. Nazirliyin Dövlət Toxum
Müfəttişliyindən isə əkinçiliyin inkişafında vacib olan yüksək reproduksiyalı
toxumlar haqqında məlumat əldə etmək
mümkündür.
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin əməkdaşı İntizar
Həziyev bildirib ki, muxtar respublikamızda kənd əhalisinin əsas məşğuliyyəti və gəlir mənbəyi torpaqdır. Bu
qiymətli sərvətdən səmərəli istifadə
edən kənd adamları öz həyat şəraitlərini
yüksək səviyyədə qura bilirlər.
Tədbirdə təcrübəli torpaq mülkiyyətçisi Zahir Tağıyev çıxış edərək əkinçilikdə qazanılmış təcrübədən, belə
tədbirlərin kənd adamları üçün əhəmiyyətindən danışıb.
Torpaq mülkiyyətçilərinə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mövcud iqlim
şəraitində taxıl əkini və becərilməsi
texnologiyasına aid tövsiyələrdən ibarət
bukletlər təqdim olunub.
- Muxtar MƏMMƏDOV

Muxtar respublikamızda təsərrüfatın
çox mühüm və gəlirli sahəsi olan arıçılığın
inkişafına böyük diqqət yetirilir. Bunun
nəticəsidir ki, arıçılığa maraq daha da
artmışdır. Aqrar sahədə aparılan islahatlardan əvvəl muxtar respublikamızda
cəmi 6045 arı ailəsi olmuşdursa, indi
arı ailələrinin sayı artaraq 65 min 185-ə
çatmışdır. Arı ailələrinin belə artımı nəticəsində ötən il muxtar respublikamızda
bal istehsalı 1175 tona çatmışdır.

qapalı binada saxlamaq faydasız, bəzən
də təhlükəli ola bilər. Fındıq ağacları
çiçək açmağa və tozunu tökməyə başladığı zaman (gecələr hələ şaxta olsa
da, gündüzlər temperatur 12 dərəcədən
yuxarı olur) arıçı arıları qışlama binasından çıxarmaq vaxtının çatdığını bilməli, küləksiz, günəşli günlərin birində,
səhərçağı ehtiyatla arı pətəklərini qışlama
binasından çıxararaq qabaqcadan hazırlanmış yerə qoymalıdır.

manı yuvada 3-4 kiloqram yem və 1,5
çərçivə güləm olarsa, ailəyə əlavə ehtiyat
yem olaraq 1-2 çərçivə ballı şan və 1-2
çərçivə güləmli şan verilməlidir.
Arı ailəsinə ballı şanı verməzdən əvvəl
onu bir gün isti yerdə saxlamaq məsləhətdir. Belə olarsa, isti bal yuvanı soyutmur
və onu arılar həvəslə qəbul edirlər.
Arıxanada ehtiyat ballı şanlar olmadığı halda yem ehtiyatı az olan arılara
şəkər şərbəti vermək lazımdır.

Mütəxəssis sözü

Arıçılıq iqtisadi cəhətdən gəlirli, qida
və müalicəvi əhəmiyyət baxımından ən
xeyirli təsərrüfat sahəsidir. Belə ki, arıçılıq təsərrüfatının yaradılmasına lazım
olan xərc az, qoyulmuş xərcin qaytarılma
müddəti qısa, iş şəraiti ekoloji-sağlamlıq
cəhətdən əlverişlidir.
Elm sübut etmişdir ki, tərkibi sadə
şəkərlər, qlükoza və fruktozadan ibarət
olan bal insan orqanizmi tərəfindən 100
faiz mənimsənilir.
Yazın başlanğıcında qışlamadan çıxmış arı ailələrinə göstərilməli olan qulluq
haqqında arıçılıqla məşğul olan sahibkarlara köməklik məqsədilə müəyyən tövsiyələr verməyi məqsədəmüvafiq hesab
edirik.
Qışlama dövrü arı ailələri, əsasən,
açıq havada və qışlama binalarında saxlanılır. Muxtar respublikamızda qışın
şaxtalı keçməsi arı ailələrini qışlama binalarında saxlama məcburiyyəti yaradır.
Yaz yaxınlaşan kimi arılar narahat
olmağa başlayır. Çünki qışın sonunda
hər bir arı ailəsində artım (bala) olur,
pətəyin daxilində temperatur 35 dərəcəyə
qalxır. Arılar çoxlu yem sərf edir və
bağırsaqda qış ərzində toplanmış qida
qalığını saxlamağa çətinlik çəkirlər.
Novruzgülü açandan sonra arıları

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
TURAl SƏFƏROv

Qışdan yenicə çıxmış arı ailələri yoxlanmalıdır. Bunun üçün havanın temperaturu 10-12 dərəcədən yuxarı olduqda
yuva qısa müddət ərzində açılır və çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. Pətəyin
içərisini ölmüş arılardan təmizləmək lazımdır. Bu işlər cəld görülməli və pətəyin
qapağı tez bağlanmalıdır. Əks təqdirdə
bala arılar soyuqlayıb tələf ola bilərlər.
Qışlama dövründə və ya yazda pətəkdə
arı sürfələri olduqda onların normal inkişafı üçün istilik vacib şərtdir. Ona
görə pətəyin qapağının altından və yanlardan istiləşdirici material qoyulur.
Arı ailəsinin yaz yoxlaması zamanı,
əsasən, ailədəki yem ehtiyatına diqqət
yetirmək lazımdır. Belə ki, ailədə nə
qədər bal sərf edilməsi ailənin gücündən
və ailədə yetişdirilən sürfənin sayından
asılıdır.
Gündəlik sərf edilən balın miqdarını
gəlir olmayan vaxt pətəyi hər gün tərəzidə çəkməklə müəyyən etmək olar.
Yazda 6-8 çərçivə aralığı arısı olan
ailə gündə təxminən 300-400 qram bal
və güləm sərf edir. Yayda arılar gəlir
gətirdiyinə görə sərf edilən yemin bir
hissəsi bərpa olunur.
Pətəkdə yem ehtiyatı və onun hazırlanması arı ailəsinin yaz yoxlaması za-

Şərbət 40-45 dərəcəyə qədər soyudulduqdan sonra xüsusi yem qablarında,
yem qabları olmadıqda yarımlitrlik şüşə
qablarda arılara verilməlidir. Arıların
şərbətə batmaması üçün qabın içərisinə
taxta parçaları, yaxud quru ot dəstəsi
salmaq lazımdır.
Yemləmə aparılmazdan qabaq üzərini
arıların örtmədiyi boş şanlar yuvadan
çıxarılır. Yem qabları yuvaya yerləşdirildikdən sonra pətəyin qapağı örtülür.
Qüvvəli arı ailəsi bir gündə 3-4 kiloqram
şərbət tükədə bilir.
Yazda havalar isindikcə ana arı gündən-günə daha çox yumurta qoyur, balanın sayı artır və getdikcə daha çox
sahəni tutur. Balanın yetişməsi ilə bağlı
olaraq, cavan arıların sayı artır, yuvada
darısqallıq əmələ gəlir. Ailənin gələcək
inkişafına şərait yaratmaq üçün əlavə
şanların verilməsi yolu ilə yuvanı genişləndirmək lazımdır.
Adətən, yuvanın genişləndirilməsinə
ehtiyacın yarandığını müəyyən etmək
üçün heç də yuvadakı çərçivələrin hamısını çıxarıb baxmaq lazım deyil. Yuvaya üstdən baxmaq kifayətdir. Bütün
çərçivələrin arası arılarla doludursa və
hətta çərçivələrdən qıraqda arılar vardırsa, yuvanı genişləndirmək lazımdır.
Arı ailəsi nə qədər güclü, ana məhsuldar, hava əlverişli və gəlir çoxdursa,
yuva da bir o qədər tez genişləndirilməlidir. Yuva süni şan vərəqi çəkilmiş
çərçivələr qoyulmaqla genişləndirilir.
Çərçivələr yuvanın sonuncu ballı çərçivəsinin yanına məftilli tərəf içəri istiqamətdə olmaqla qoyulur.
Arıçılıqla məşğul olan sahibkarlar
tövsiyə olunan tədbirləri vaxtında aparsalar, arı ailələrinin sayını artırmış olar
və yüksək keyfiyyətli bol məhsul istehsal
edə bilərlər.
Vəli NOVRUZOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşı

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

Tibb Kollecində Naxçıvanda
yaşayıb-yaradan şairlərlə görüş
Tədbiri giriş sözü ilə kollecin müəllimi Rəna Vəliyeva
açıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri
Asim Yadigar, kollecin müəllimi Xanım Kazımova, yazıçı
Sona Teymurbəyli, şair Nazlı Hacılı, Elnur Kəlbizadə və
başqaları çıxışlarında Azərbaycan qadınına xas olan müsbət
keyfiyyətlərdən danışıblar. Qeyd olunub ki, ictimai-siyasi və
sosial-mədəni həyatda qadınların fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Naxçıvan qadınları doğma
Naxçıvanımızın çiçəklənməsində, inkişafında, qüdrətli bir
regiona çevrilməsində əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bildirilib
ki, bu sözlər Naxçıvanın yazar qadınlarının fəaliyyətində
özünü qabarıq şəkildə göstərir. Onlar öz yaradıcılıqları ilə
milli mədəniyyət tariximizin səhifələrinə yeni töhfələr bəxş
edirlər.
Tədbirdə Sona Teymurbəylinin yeni çapdan çıxmış “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan qadınlarımız” adlı
kitabı haqqında da fikirlər söylənilib. Vurğulanıb ki, kitabda
keçmişlə bu günə körpü salınaraq Naxçıvanda yazıb-yaradan
qadınlarımızın Vətənə məhəbbəti, torpağa bağlılığı, sevgi
dünyası və sair mövzulara aid əsərləri portret, məqalə-oçerk
şəklində çap edilib.
Sonra çıxış edənlərin hər biri öz şeirləri ilə qadınları qarşıdan
gələn 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə təbrik
ediblər.
Tədbirə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin
sədri Asim Yadigar yekun vurub.
Xəbərlər şöbəsi

Şagirdlər arasında tibbi yoxlamalara
start verilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin iş planına
uyğun olaraq, Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublika
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası tərəfindən mart ayının 4-dən Naxçıvan
şəhərində yerləşən tam orta məktəblərin şagirdləri arasında tibbi
yoxlamalara start verilib. Belə müayinələr ildə iki dəfə – yaz və
payız mövsümlərində aparılır. Növbəti tədbirin reallaşdırılması
üçün müxtəlif ixtisaslı həkimlərdən ibarət həkim briqadası yaradılmış, onun tərkibinə uşaq müəssisələri üzrə təşkil olunmuş pediatrik kabinənin həkim-pediatrları da daxil edilmişlər. Pediatr,
nevropatoloq, burun-qulaq-boğaz, cərrah, stomatoloq, psixonevroloq
və ortoped həkimlərindən ibarət briqada aprelin 10-dək hər bir
şagirdin tibbi yoxlamaya cəlb edilməsi üçün ardıcıl iş aparacaqdır.
Məqsəd aşkar olunan xəstəliklərin dispanser qeydiyyatını aparmaq,
şagirdləri müalicə və reabilitasiyaya cəlb etmək, dispanser qeydiyyatında olan xroniki xəstələrin müayinə-müalicə və reabilitasiyasını
təşkil etməkdən ibarətdir.
Briqadanın fəaliyyəti dövründə səhiyyə maarifi işinin aparılması da nəzərdə tutulmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvanlı sənətkarların əl işləri
Parisdə sərgilənib
Sənətkarlıq xalqlar arasında mövcud olan dostluq əlaqələrini
bir-birinə daha da sıx bağlayır. Fevralın 19-da Parisdə açılan
“Azərbaycan – ənənəvi və müasir incəsənəti” sərgisi də bu
amala xidmət edir. Martın 4-dək davam edən sərgidə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvlərinin də əsərləri
nümayiş etdirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar
Birliyindən aldığımız məlumata görə, sərgidə Azərbaycanın
müasir sənətkarlarının qədim ənənələr üzərində köklənmiş əl
işləri – xalça və xalça məmulatı, tikmə, şəbəkəbənd, zərgərlik,
metal, ağac, keramika və başqa nümunələr yer alıb.
Naxçıvan sənətkarlarından Akif Həsənovun taxta üzərində
oyma üsulu ilə hazırladığı “Sarmaşığ”ı, Oktay Həşimovun
“Nərd”i və “Mücrü”sü, Sabir Məmmədovun mis üzərində
döymə üsulu ilə hazırladığı “Molla Nəsrəddin”i, Murad
Babayevin “Bir millət, iki dövlət” əsəri sərgiyə gələnlərin
böyük marağına səbəb olub.
Parisdə keçirilən sərgidə Naxçıvanda yaşayan xalçaçı sənətkarlardan Azadə Məmmədovanın “Kənarə xalça”sı, Yasəmən
Alıverdiyevanın və Zərnigar Cəfərovanın “Göllü xalça” adlı
iki əsəri xalça sənətini sevənlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
İsmayıl Babayevin papaqçılıq sənəti nümunəsi olan “Milli papağ”ı da sərgiyə xüsusi çalar gətirən əsərlərdən olub. Ümumilikdə,
bu sərgidə 9 həmyerlimizin 12 əsəri nümayiş etdirilib.
Xəbərlər şöbəsi

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Əliabad qəsəbəsi, döngə 18, ev 13A-da yaşayan
Məmmədov Eyvaz Rəşid oğlunun adına olan evin 0023866 inventar
nömrəli çıxarışı itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
kollektivi iş yoldaşları Əyyub
Abdullayevə, əzizi
RÜBABƏ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı
verir.
Əziz Əliyev adına Naxçıvan

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Muxtar Respublikası Mərkəzi
Uşaq Xəstəxanasının baş həkimi
Rəhim Rəhimov və xəstəxananın
kollektivi iş yoldaşları Sevil
Zeynalovaya, əmisi
MƏHƏRRƏM ZeyNAlOvUN
vəfatından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.

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