Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

qapısı
ØßÐÃ
Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Qəzet 1921-ci
ildən çıxır

Sayı: 216 (20.870)

19 noyabr 2013-cü il, çərşənbə axşamı

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik

Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 17-də Ukraynaya rəsmi səfərə getmişdir.
Noyabrın 18-də Kiyevdə, Ukrayna Prezidenti Administrasiyasının binası qarşısında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olmuşdur.
Noyabrın 18-də Kiyevdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna Prezidenti
Viktor Yanukoviçin təkbətək görüşü olmuşdur. Təkbətək görüşdən sonra iki ölkənin Prezidentləri Şurasının
dördüncü iclası keçirilmişdir. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukoviç və Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev iclasda çıxış etmişlər.
* * *
Həmin gün Kiyevdə Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanma mərasimi olmuşdur. AzərbaycanUkrayna sənədlərinin imzalanması mərasimindən sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ukrayna
Prezidenti Viktor Yanukoviç mətbuata bəyanatlarla çıxış etmişlər.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 18-də Kiyevdə, onun üçün ayrılmış
dövlət iqamətgahında Ukraynanın Baş naziri Nikolay Azarov ilə görüşmüşdür.
* * *
Noyabrın 18-də Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Kiyevdəki Heydər Əliyev parkında görülən işlərlə tanış olmuşdur.

Uzunoba Su Anbarının ətrafında yeni meyvə bağı salınmışdır
Məclisinin, Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan
Şəhər İcra Hakimiyyətinin kollektivləri Uzunoba Su Anbarının ətrafındakı ərazidə keçirilən
iməcilikdə iştirak etmiş, 3 hektardan çox
ərazidə yeni meyvə bağı salmışlar.
Yeni salınan meyvə bağının ərazisi əvvəlcədən texnikanın köməkliyi ilə hamarlanmış, terraslar yaradılaraq ting əkininə
hazır vəziyyətə gətirilmişdir. İməcilik zamanı
burada 2 mindən artıq yerli şəraitə uyğun
meyvə tingləri əkilmiş, ətrafda səliqə-sahman
yaradılmışdır. Meyvə bağının suvarılmasında
damcı üsulundan istifadə ediləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov iməcilikdə iştirak etmiş,
meyvə tingləri əkmiş, payız iməciliklərində
bundan sonra da ting əkinlərinin davam etdirilməsi barədə tapşırıq vermişdir.

Ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi ekoloji siyasət uğurla davam etdirilir. Ekoloji problemlərin həllinə
ciddi diqqət yetirən, təbiətin qorunması və
zənginləşdirilməsini mühüm vəzifələrdən
biri kimi qarşıya qoyan Prezident İlham
Əliyev demişdir: “Bu sahə hamı üçün prioritet olmalıdır. Çünki biz bu torpaqda yaşayırıq, bu havanı uduruq. Azərbaycanda
ekoloji tədbirlərin gücləndirilməsi insanların
sağlamlığı üçün başlıca şərtdir”.
Yaşıllıqların artırılmasında və onların qorunmasında ənənəvi olaraq keçirilən iməciliklərin də mühüm rolu vardır. Noyabrın
16-da muxtar respublikada payız mövsümünün növbəti iməciliyi keçirilmiş, ictimaiyyətin
nümayəndələri, idarə, müəssisə və təşkilatların
kollektivləri yaşıllıq zolaqlarında və meyvə
bağlarında çalışmış, yeni tinglər əkmişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Kəngərli rayonunun Xok kəndində
yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir
Dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən birini regionların hərtərəfli
inkişafı təşkil edir. Bu mənada muxtar respublikanın ən gənc rayonu olan Kəngərli

son illər sürətli sosial-iqtisadi inkişaf mər- yeni sosial obyektlərin tikilməsi, xidmət
hələsinə qədəm qoymuşdur. Rayonun sosi- sahələrinin yaradılması ilə də xarakterizə
al-iqtisadi göstəricilərinin ilbəil artması və olunur.
yaşayış məntəqələrinin inkişafı kəndlərdə
Noyabrın 18-də Kəngərli rayonunun

Xok kəndində avtomobil yolunun, məktəb binasının, həkim ambulatoriyasının,
kənd və xidmət mərkəzlərinin açılışı
olmuşdur.

Kənd yolu yenidən qurulmuşdur

Müasir yol şəbəkələrinin salınması və
yol-nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi iqtisadi inkişafı şərtləndirən əsas
amillərdəndir. Ona görə də muxtar respublikada magistral yollarla bərabər, kənd yollarının
inşası və yenidən qurulmasına da xüsusi
diqqət yetirilir.

Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin
davamı olaraq, noyabrın 18-də Xok kənd avtomobil yolu yenidənqurma işlərindən sonra
istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmiş, yeni yolun istifadəyə verilməsi

münasibətilə sakinləri təbrik etmişdir.
Kənd sakini Davud Abbasov yolun yenidən
qurulmasının, kəndin abadlaşmasının, ümumilikdə, sakinlərin rahat yaşayışına xidmət
etdiyini qeyd etmiş, yaradılan şəraitə görə sakinlər adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Məlumat verilmişdir ki, ümumi uzunluğu

7,6 kilometr olan yol iki hərəkət zolağından
ibarətdir. Yenidənqurma işləri zamanı yolda
80 su keçidi tikilmiş, beton kanal çəkilmiş,
yola yeni asfalt örtük verilərək rənglənmişdir.
Tikinti işləri zamanı yol boyu yaşayış məntəqələrinin girişi və daxili yollarında da təmir
işləri görülmüşdür.

“Heydər Əliyev ili”ndə 15-ci məktəb binası Xok kəndində istifadəyə verilmişdir
Hər bir ölkədə təhsilli və intellektli gəncliyin yetişdirilməsi həm də güclü madditexniki bazaya malik olan məktəb binalarının
istifadəyə verilməsi hesabına mümkündür.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə məktəb bina-

larının tikintisi diqqət mərkəzində saxlanılmış,
şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, ən ucqar
kəndlərdə belə, yeni təhsil ocaqları yaradılmışdır. Bu gün ulu öndərin təhsil strategiyasının
uğurla davam etdirilməsi muxtar respublikamızda da yeni məktəb binalarının tikintisinə

və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
səbəb olmuşdur.
Noyabrın 18-də Xok kənd tam orta məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasi-

mində iştirak etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Kəngərli Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Ramiz Cəfərov bildirmişdir ki, muxtar respublikada aparılan
abadlıq-quruculuq işləri Kəngərli rayonunu
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təhsil məktəbində müəllim
tələbkarlığı və şagird çalışqanlığı
ön planda olmalıdır. Muxtar respublikada bu işlərin görülməsi
üçün lazımi şərait yaradılmış, müasir məktəb binaları tikilmiş, təhsil
ocaqları lazımi tədris avadanlıqları
ilə təmin olunmuşdur. Xok kənd

700 intervalında yüksək bal toplamışdır.
Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə
görə məktəbin kollektivinə təşəkkürünü bildirmiş, Kəngərli rayonunun ümumtəhsil məktəblərində əla qiymətlərlə oxuyan bir qrup
şagirdə kompüter dəsti hədiyyə etmişdir.
Sonra Ali Məclisin Sədri məktəb binasının
açılışını etmişdir.

da əhatə etmiş, rayonun kəndlərində yeni
sosial obyektlər tikilmiş, yaşayış məntəqələri
müasir görkəm almışdır. Hazırda rayon Mərkəzi Xəstəxanası əsaslı təmir olunur, şahmat
məktəbi üçün yeni bina inşa edilir, içməli
su və kanalizasiya xətləri çəkilir. Eyni zamanda rayonda özəl sektorun inkişafı və
yeni müəssisələrin istifadəyə verilməsi əhalinin məşğulluğu sahəsindəki problemlərin
aradan qaldırılmasına şərait yaratmışdır. Həyata keçirilən bu tədbirlər təhsil sisteminin
də müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına
səbəb olmuşdur. Son illər rayonda 10 məktəb
binası, 2 uşaq musiqi məktəbi üçün binalar
tikilmişdir. Ramiz Cəfərov yaradılan şəraitə
görə rayon ictimaiyyəti adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Ali Məclisin Sədri Xok kənd tam orta
məktəbinin istifadəyə verilməsi münasibətilə
kollektivi təbrik edərək demişdir: “Bu gün
ölkəmizdə təhsilə, məktəb işinə xüsusi diqqət
və qayğı göstərilir. Çünki hər bir ölkənin gələcəyi olan gənclərin hazırlanması məktəblərdən başlanır. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev bu amili yüksək qiymətləndirərək deyirdi ki: “Təhsil, məktəb Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük məsuliyyət daşıyır”.

tam orta məktəbinin müasir tədrisin tələbləri
səviyyəsində qurularaq kollektivin istifadəsinə
verilməsi də bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır”.
“Müəllim səyi və şagird çalışqanlığı hər
bir məktəbin nailiyyətlərinin əsasını təşkil

Məlumat verilmişdir ki, məktəb binası
1080 şagird yerlikdir. Binada 60 sinif otağı,
kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları,
hərbi kabinə, 4 kompüter, 2 müəllimlər otağı,
kitabxana, idman zalı və bufet vardır.
Məktəbin kitabxana fonduna 10 mindən

Ali Məclisin Sədri demişdir: “Məktəb
işinin təkmilləşdirilməsi, təhsilin səviyyəsinin
yüksəldilməsi ölkəmizin gələcəyinə xidmət
edir. Müəllimlər bilməlidirlər ki, onlar ölkəmizin gələcəyini hazırlayırlar. Şagirdlər isə
unutmamalıdırlar ki, onlar bu gələcəyin əsas
təminatçısıdırlar. Ona görə də hər bir ümum-

edir”, – deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir
ki, Xok kənd tam orta məktəbində də tədris
bu istiqamətdə qurulmuş, uğurlu nailiyyətlər
qazanılmışdır. Ötən tədris ilində məktəbin
məzunlarından 16-sı ali məktəblərə, 5-i orta
ixtisas məktəbinə, 4-ü Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyə qəbul olunmuş, 2 məzun 500-

artıq dərslik və bədii ədəbiyyat verilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, şagirdlərin mütaliə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, müxtəlif səpgili
materiallarla mütaliəyə marağın artırılmasında
məktəb kitabxanaları əvəzsiz vasitədir. Ona
görə də kitabxanada şagirdlərin bilik və bacarıqlarına uyğun tədbirlər təşkil edilməli,

onların mütaliəyə marağı artırılmalıdır.
Ali Məclisin Sədri məktəbə ilk dəfə qədəm
qoyan birincilərin dərs prosesi ilə maraqlanmışdır.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, 2013-2014-cü tədris
ilində Xok kənd tam orta məktəbində birinci
sinfə 62 şagird qəbul olunmuşdur.
Müasir informasiya texnologiyalarını tətbiq
etməklə tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək muxtar respublikada qarşıda duran əsas
vəzifələr sırasındadır. Məqsəd tədris
prosesini xeyli canlandırmaq, təhsilin və biliyin səviyyəsini artırmaq,
dərsləri şagirdlər üçün daha maraqlı
və başadüşülən etməkdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin
tərkib hissəsi kimi məktəblərin yeni
kompüter dəstləri və elektron lövhələrlə təminatı vacib məsələdir.
Xok kənd tam orta məktəbində də
76 kompüter quraşdırılmış, 4 elektron lövhəli sinif yaradılmışdır.
Dəqiq elmlərin tədrisi zamanı
şagirdlərə biliklər nəzəri cəhətdən
öyrədilməklə yanaşı, dərslərin praktik mənimsənilməsi də diqqət yetirilən amillər sırasındadır. Bu gün
muxtar respublikada istifadəyə verilən məktəb binalarında müvafiq
fənlər üzrə laboratoriyalar yaradılır.
Xok kənd tam orta məktəbinin kimya, biologiya və fizika laboratoriyaları da lazımi avadanlıqlarla təmin edilmişdir.
İdman zalına baxış zamanı qeyd olunmuşdur ki, bədən tərbiyəsi və idman dərslərinin düzgün tədrisi şagirdlərin fiziki cəhətdən
sağlam böyüməsinə imkan verir, eləcə də
onların müxtəlif idman növlərinə olan maraqlarını artırır. Ona görə də məktəbdə bu
fənnin tədrisinə diqqət artırılmalı, yaradılan
idman infrastrukturundan lazımınca istifadə
olunmalıdır.
Məktəbdə hərbi dərslərin tədrisinə xüsusi
diqqət yetirilir. Hər il məktəbin məzunları
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə, eləcə də
ali hərbi məktəblərə qəbul olunurlar. Müasir
avadanlıqlarla təchiz olunmuş hərbi kabinə
bundan sonra da ilkin hərbi hazırlıq fənninin
hərtərəfli tədrisinə imkan verəcəkdir.
Məktəbin pedaqoji kollektivi ilə söhbət
zamanı Ali Məclisin Sədri qeyd etmişdir ki,
hər bir müəllimin fəaliyyəti tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəldilməlidir. Çünki
gənc nəslin formalaşması məktəb kollektivinin
qarşısında duran əsas vəzifədir. Pedaqoji kollektiv çalışmalıdır ki, gələcəyimiz olan gənclər
intellektli və vətənpərvər yetişsinlər. Bu və-

zifələrin icrası üçün dövlətimiz tərəfindən
lazımi şərait yaradılmış, müasir məktəb binası
istifadəyə verilmişdir. Müəllimlər göstərilən
qayğı müqabilində daha səylə çalışacaqlarına
söz vermişlər.
Məktəb binasının həyətində də abadlıq
işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmışdır.

Xok kəndinin idarəetmə qurumları yeni binada yerləşəcək
Həmin gün Xok kəndində yeni kənd mərkəzi də istifadəyə verilmişdir.
Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
Mübariz Əliyev minnətdarlığını bildirərək
demişdir ki, kənddə fəaliyyət göstərən dövlət
qurumları bu günədək şəraiti olmayan binada
yerləşirdi. Lakin bu il kənddə yeni kənd
mərkəzi tikilmiş, dövlət qurumlarının fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmış, yeni
sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi kəndi
müasirliyə qovuşdurmuşdur. İnzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndə demişdir ki, Xok
kəndində əhalinin əsas məşğuliyyəti kənd
təsərrüfatıdır. Kənddə 1808 baş iribuynuzlu
mal-qara, 15 min başdan artıq xırdabuynuzlu
heyvan saxlanılır. 7 min hektara yaxın əkinəyararlı torpağı olan Xok kəndində hazırda

payızlıq taxıl əkini həyata keçirilir. Dövlət
tərəfindən verilən güzəştli kreditlər, kənd
təsərrüfatının inkişafı üçün yaradılan əlverişli
şərait fərdi təsərrüfatların genişləndirilməsinə,
məhsul istehsalının artırılmasına, əhalinin
sosial rifah halının yüksəldilməsinə səbəb
olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov aparılan kompleks tikinti-quruculuq işləri nəticəsində Xok
kəndinin müasir yaşayış məntəqəsinə çevrildiyini bildirərək demişdir: “Müasir kənd
bütün sosial problemləri həll olunan, abadlaşan, yeni inzibati binalar tikilən, əhalinin
məşğulluğu və yaşayış şəraiti təmin olunan
yaşayış məntəqələridir. Bu gün Xok kəndində
məktəbin, kənd və xidmət mərkəzlərinin,

həkim ambulatoriyasının fəaliyyəti təmin
edilmiş, kənd yolu abadlaşdırılmışdır. Mənzillərə fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi və
təbii qaz verilir, keyfiyyətli rabitə xidməti
göstərilir. Kənddə əhalinin məşğulluğu da
diqqət mərkəzində saxlanılır, sakinlərə güzəştli
şərtlərlə kreditlər verilir. Həmçinin Xok kəndində 945 nəfər dövlət büdcəsindən müavinət,
pensiya və əməkhaqqı formasında vəsait
alır”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Xok kəndində
yeni sosial obyektlərin istifadəyə verilməsi,
aparılan abadlıq işləri insanların rahatlığına
xidmət etməklə yanaşı, kəndin simasını da
tamamilə dəyişmişdir. Qurulanlar, yaradılanlar
kənddə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının,
eləcə də kənd əhalisinin üzərinə mühüm və-

zifələr qoyur. Yerli idarəetmə qurumları və
sakinlər bundan sonra da kəndin inkişafında
yaxından iştirak etməli, qurulanları qorumalı,
yaşıllıqların artırılmasında, fərdi təsərrüfatların
genişləndirilməsində üzərlərinə düşən vəzifələri
layiqincə yerinə yetirməlidirlər”.
Ali Məclisin Sədri bu işlərin görülməsində
sakinlərə uğurlar arzulamış, açılışı bildirən
lenti kəsmişdir.
İki mərtəbədən ibarət olan kənd mərkəzində
rabitə evi, polis sahə və baytarlıq məntəqələri,
kitabxana, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi
ilk təşkilatı, inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, kənd mədəniyyət evi və
83 yerlik zal yerləşir.

Ardı 3-cü səhifədə
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Rabitə xidmətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Xok kəndində mühüm tədbirlər
görülmüş, mərkəzdə yerləşən rabitə evində
poçt bölməsi yaradılmış, bank xidməti təşkil
olunmuşdur. Burada 820 nömrəlik elektron
avtomat telefon stansiyası quraşdırılmış, mobil
operatorların xidməti təmin edilmiş, fiberoptik rabitə xətti çəkilmişdir. Bu da kənddə
abunəçilərə yüksək səviyyədə telefon, videotelefon, İP televiziya, genişzolaqlı internet

və digər elektron xidmətləri göstərməyə imkan
verəcəkdir. Hazırda kənddə bu xətt üzərində
51 internet istifadəçisi vardır.
Kənd mərkəzində baytarlıq məntəqəsinin
fəaliyyəti üçün də lazımi şərait yaradılmış,
dərman preparatları qoyulmuşdur. Baytarlıq
məntəqəsi kənddə mal-qaranın təhlükəli xəstəliklərdən qorunmasında, heyvanlar arasında
yoluxucu xəstəliklərin yayılmaması üçün
planlı şəkildə epizootiya əleyhinə profilaktik

tədbirlərin aparılmasında, heyvandarlıq məhsullarının sanitar keyfiyyətinə nəzarətin həyata
keçirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Binada kənd kitabxanasının fəaliyyəti də
təmin olunmuş, kitabxana fonduna 3 minə
yaxın kitab verilmişdir.
Kəndlərdə aparılan quruculuq işləri zamanı
polis sahə məntəqələrinin işinin təkmilləşdirilməsi, polis sahə inspektorlarının fəaliyyəti
üçün zəruri şəraitin yaradılması da diqqət

mərkəzində saxlanılır, kənd mərkəzlərində
sahə məntəqələri üçün otaqlar ayrılır. Bu da
polis sahə inspektorlarının yerli idarəetmə
orqanları ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin edir. Yaradılan şərait Xok kəndində də əhali arasında hüquqi maarifləndirmə
tədbirlərinin, eləcə də profilaktika işinin gücləndirilməsinə imkan verəcəkdir.
Binanın həyətində abadlıq işləri aparılmış,
ağac və gül kolları əkilmişdir.

Xok kəndində xəstəxana tipli yeni həkim
ambulatoriyası fəaliyyətə başlamışdır

Muxtar respublikada səhiyyə infrastrukturunun müasirləşdirilməsi əhalinin sağlamlığının etibarlı şəkildə qorunmasına, insanların
lazımi tibbi xidmətlərlə təmin olunmasına
imkan verir.
Noyabrın 18-də Xok kəndində yeni həkim
ambulatoriyasının açılışı olmuşdur.
Tibb bacısı Leyli Həsənova həkim ambulatoriyasında yaradılan şəraitə görə kollektiv
adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov kollektivi
salamlamış, yeni həkim ambulatoriyasının
istifadəyə verilməsi münasibətilə onları təbrik
edərək demişdir: “Xok kəndi muxtar respub-

likanın böyük yaşayış məntəqələrindən biridir.
Kənddə 5 mindən artıq əhali yaşayır. Kəndin
böyüklüyü və əhalinin çoxluğu nəzərə alınaraq
burada həkim ambulatoriyası yaradılmış və
müvafiq ştatlarla təmin olunmuşdur. Bu il
ambulatoriya üçün yeni bina tikilmiş, lazımi
tibbi avadanlıqlar verilmişdir. Yaradılan şərait
və mövcud tibbi personal kənddə səhiyyə
xidmətinin nümunəvi şəkildə qurulmasına
imkan verəcəkdir”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Səhiyyə xidməti kəndlərdən başlamalıdır. Bunun üçün,
ilk növbədə, səhiyyə ocaqlarının tikilməsi və
ixtisaslı kadrlarla təminat diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır. Son illər muxtar respublikanın

kəndlərində yeni tibb ocaqları tikilərək istifadəyə verilmişdir. Həmçinin muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsil
müəssisələrində müvafiq ixtisasların açılması
səhiyyə müəssisələrinin ixtisaslı tibbi kadrlarla
təminatına şərait yaratmışdır. Bu gün Xok
kənd həkim ambulatoriyası da həkim və orta
tibb işçiləri ilə təmin olunmuşdur. Ambulatoriyanın kollektivi göstərilən qayğıdan səmərəli
istifadə etməli, əhali arasında səhiyyə maarifi
işini gücləndirməli, gigiyenik qaydalara əməl
edilməli, insanların sağlamlığının qorunması
sahəsində ardıcıl tədbirlər görülməlidir”.
Ali Məclisin Sədri bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində kollektivə uğurlar arzulamışdır.

Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra
həkim ambulatoriyasına baxış olmuşdur.
İki mərtəbədən ibarət olan binada 11 otaq,
o cümlədən stomatoloq üçün kabinə, pediatr,
palata, doğuş, peyvənd, aptek, mama və manipulyasiya otaqları yerləşir. Ambulatoriya
lazımi tibbi avadanlıqlar və dərman vasitələri
ilə təmin olunmuşdur. Haliyədə ambulatoriyada
11 tibb işçisi sakinlərə xidmət göstərir. Tibb
işçiləri peyvənd işinin vaxtlı-vaxtında aparılmasına və gigiyenik qaydalara əməl olunmasına, səhiyyə maarifi işinin ardıcıl olaraq
həyata keçirilməsinə diqqət yetirirlər.
Həkim ambulatoriyasının həyətində də
abadlıq işləri aparılmışdır.

Kənddə yeni xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir

Həmin gün Xok kəndində yeni xidmət
mərkəzinin açılışı olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir.
Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın gözəllik salonu, ət satışı yeri, ərzaq və təsərrüfat

malları mağazaları fəaliyyət göstərəcəkdir.
Mərkəzdə 5 nəfər işlə təmin olunmuşdur.
Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzindəki
mağazalara baxmış, satılan malların keyfiyyəti
və göstərilən xidmətin səviyyəsi ilə maraqlanmışdır. Bildirilmişdir ki, mağazalarda yerli
kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının sa-

tışına daha çox üstünlük verilir, istehlakçıların
gündəlik tələbatı nəzərə alınır.
Xidmət mərkəzinə baxışdan sonra kənd
sakinləri ilə görüşən Ali Məclisin Sədri demişdir ki, muxtar respublikanın bütün bölgələrini əhatə edən tikinti-quruculuq işləri Xok
kəndini də əhatə etmişdir. Yeni sosial ob-

yektlərin istifadəyə verilməsi, yaradılan şərait,
suvarma və içməli su ilə təminat kəndin inkişafına, məskunlaşmanın artmasına səbəb olmuşdur. Sakinlər yaradılan bu şəraitdən səmərəli istifadə etməli, muxtar respublikamızın
inkişafına öz töhfələrini verməlidirlər.
Ardı 4-cü səhifədə
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Kənd ağsaqqalı Yadulla Bağırov muxtar ticəsi kimi dəyərləndirmiş, göstərilən qayğıya
respublikanın bütün bölgələrini əhatə edən görə kənd sakinləri adından minnətdarlıq
tikinti-quruculuq və abadlıq işlərini ölkə- etmişdir.
* * *
mizdə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi
Muxtar respublikanın kəndlərində aparılan
kursunun uğurla davam etdirilməsinin nə-

kompleks tikinti-quruculuq işləri ilə yanaşı,
bir sıra abadlıq tədbirləri də görülür, kəndlərin
rabitə, elektrik, qaz və su xətləri yenilənir.
Xok kəndində də 410 metr fiber-optik, 4800
metr elektrik, 264 metr qaz və 470 metr

“Araz-Naxçıvan”ın növbəti qələbəsi

Azərbaycan I divizionunun 10-cu turu da “Araz-Naxçıvan”
futbol komandası üçün uğurlu oldu. Bundan əvvəlki oyunda
doğma arenada “Bakılı”nı məğlubiyyətə uğradan muxtar
respublika klubu bu dəfə paytaxtın digər bir təmsilçisi
“MOİK”i də (Mərkəzi Ordu İdman Klubu) məğlub etməyi
bacardı.
İki görüş
raz-Naxçıvan” hələ
2001/2002-ci illər
mövsümündə “MOİK”lə 2 dəfə
qarşılaşmış və birində qələbə
qazanmış, digərində isə meydanı
məğlub tərk etməli olmuşdu.
Xüsusilə Bakıda keçirilən oyun
qolların sayına görə yadda qalmışdı: 3:4.
“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi Əsgər Abdullayev yetirmələrini bu matç üçün xüsusi hazırlamışdı. Düzdür, komandamız
11 il bundan öncə səfərdə məğlubiyyətlə üzləşmişdisə, “ev”də
minimal hesabla qalib gəlməyi
bacarmışdı. I divizionda öz dəstxətti ilə seçilən “Araz-Naxçıvan”
bu görüşdə də meydana 4-3-3
taktikası ilə çıxmışdı. Matçın taleyini elə ilk hissədə həll etmək
istəyən Əsgər Abdullayev yetirmələrinə hücum xəttində aktiv
olmalarını tapşırmışdı.
“MOİK”ə gəlincə, meydan
sahibləri cari mövsümdə qeyriadi çıxışları ilə hamını təəccübləndirməkdədirlər. Son iki turu
qələbə ilə başa vuran “MOİK”
ötən mövsümün çempionu “Ağsu”dan da xal almağı bacarıb.
Həmçinin Bakı klubu bir sıra iddialı komandalardan xal almaqla
hamının diqqətini cəlb edib. Bu
futbol komandası yeni baş məşqçi
Namiq Adilovun rəhbərliyi altında
istənilən iddialı komandadan xal
almağa qadir olduğunu nümayiş
etdirməkdədir.

“A

Davidin uğurlu seriyası
urnir cədvəlinin 6-cı
pilləsində qərarlaşan
“MOİK” qarşısına ideal heyətlə
çıxan “Araz-Naxçıvan”ı bu görüşdə azarkeşlər tək buraxmadılar.
Belə ki, ötən həftə Bakıda yeni
yaradılan “Nəqşicahan” fan-klubunun 200-dən çox azarkeşi matçın keçirildiyi stadionda sevimli
komandalarını dəstəklədi.
İlk dəqiqələrdən sərt mübarizə
şəraitində keçən matçı ələ almaq
istəyən referi Anar Salmanov
ara-sıra futbolçulara vərəqə göstərərək görüşdə təzyiqin artmasına səbəb olurdu. İlk hissənin
ortalarında üstünlüyü tam olaraq
ələ alan muxtar respublika təmsilçiləri bir neçə epizodda hesabı
aça bilərdilər. Xüsusilə David
Canıyevin mükəmməl zərbəsi
qapı tirində “partlayandan” sonra
rəqib qapısına hücumların sayı
daha da artmağa başladı. Sol cinahdan edilən ardıcıl asmalar
və uzaqdan zərbələr “MOİK”in
müdafiə xəttində vəlvələ yaratmışdı. Buna baxmayaraq, topun
qapı xəttini keçməməsi futbolçularımızın da psixoloji durumunu çətinə salırdı. Böyük azarkeş dəstəyi ilə keçən matçın ilk
hissəsində tablodakı sıfırlar dəyişməz olaraq qaldı.
İkinci hissədə meydan sahiblərinin əsas məqsədi hesabı
bu cür saxlamaq, qonaqların
isə hədəfi Naxçıvana 3 xalla
qayıtmaq idi. Buna görə rəqibin
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baş məşqçisi Namiq Adilov müdafiə xəttini gücləndirdi. Onun
əksinə olaraq Əsgər Abdullayev
qələbə qazanmaq üçün heyətdə
bir sıra dəyişikliklər etdi. Akif
Tağıyev və Eşqin Quliyevin
əvəzinə meydana Emin İmaməliyevlə Elgün Abbaslını buraxan baş məşqçi hücumdakı təzyiqi daha da artırdı. Oyunda
cinahları tam olaraq ələ alan
qırmızı-ağlar matçın son 15 dəqiqəsini, demək olar ki, rəqibin
cərimə meydançasında keçirdi.
Sərbəst zərbələrdən edilən asmalar isə “MOİK” müdafiəsinin
çaxnaşmada olduğunu göstərirdi. Ardıcıl edilən bu hücumlar
artıq qolun gələcəyini qabaqcadan xəbər verirdi. Hakimin
matçın sonuna əlavə etdiyi son
4 dəqiqədə isə “Araz-Naxçıvan”
istəyinə nail oldu. Sağ cinahdan
Cavid Həsənovun cərimə meydançasında olan Emin İmaməliyevə ötürməsinin qarşısını
rəqib müdafiəçilər kobudluqla
aldılar. Anar Salmanov isə tərəddüdsüz olaraq penalti nöqtəsini göstərdi. Referinin bu qərarı “MOİK” futbolçularının və
rəsmilərinin etirazına səbəb
oldu. Hətta bir məqamda rəqib
futbolçular etiraz əlaməti olaraq
meydanı tərk etmək istədilər.
Sonradan meydana qayıdan
“MOİK” futbolçuları penalti
zərbəsinin yerinə yetirilməsinə
tamaşa etdilər. Topa yaxınlaşan
David Canıyev topu qapıçının
əks tərəfindən tora göndərdi –
1:0. Bu, “Araz-Naxçıvan”ın hücumçusunun cari mövsümdə rəqib qapılarından keçirdiyi 9-cu
qol oldu. Bundan sonra əsəblərinə hakim ola bilməyən meydan
sahibləri oyunu azlıqda başa
vurmağa məcbur oldular. Belə
ki, “MOİK”in kapitanı Zeynalabdin Hüseynov sürəkli etirazlardan sonra meydandan qovuldu. Hesabı sonadək qoruyan
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə 9-cu qələbəsini bayram etdi
və liderliyini qorudu. Hazırda
aktivində 28 xalı olan muxtar
respublika təmsilçisi növbəti
matçını noyabrın 23-də doğma
arenada “Şuşa” futbol komandasına qarşı keçirəcək.
- Ceyhun MƏMMƏDOV

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

yeni içməli su xətti çəkilmiş, yaşıllıqlar
salınmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Muxtar respublika əhalisinin dispanserizasiya işinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin, Mərkəzi Uşaq
Xəstəxanasının, Doğum Mərkəzinin,

profilaktik tibbi müayinədən keçirmişdir.
Kənddə 44 nəfər 1 yaşa qədər, 725
nəfər 18 yaşa qədər uşaqlardan 110 nəfərinə tibbi xidmət göstərilmiş, aşkar
edilmiş bəzi xəstələrin əlavə müayinə

Uşaqlar kütləvi profilaktik tibbi
müayinədən keçirilmişlər
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının, Diaqnostika-Müalicə Mərkəzinin, dispanser və rayon mərkəzi xəstəxanalarının yaratdığı həkim briqadaları
ayda bir dəfə müxtəlif ucqar dağ kəndlərində, yaşayış məntəqələrində olur,
əhaliyə tibbi xidmət göstərərək onları
müayinədən keçirirlər.
Ə.Əliyev adına Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasının həkim briqadası ənənəni davam
etdirərək Babək rayonundakı Zeynəddin
kəndində olmuşdur. Pediatr, stomatoloq,
oftalmoloq, LOR, ftiziatr və laborantlardan ibarət briqada kəndin feldşermama məntəqəsində uşaqları kütləvi

və müalicəsi üçün Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasına gəlmələri məsləhət görülmüşdür. 80 nəfər valideynlə səhiyyə
maarifi işi aparılmış, uşaqların sağlamlığının qorunmasında səhiyyə müəssisələri ilə valideynlərin birgə fəaliyyətinin
zəruriliyi qeyd edilmişdir.
Xəstələrə pulsuz dərman və sarğı materialları verilmiş, peyvəndlərin təqvim
üzrə aparılması və dispanserizasiya işinin
təşkili, tibbi sənədləşmənin düzgün həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar məntəqə işçilərinə
metodik köməklik göstərilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Birinci yerləri tutmuş şahmatçılar ölkə üzrə
seçmə yarışlarında iştirak edəcəklər
Noyabrın 16-da Naxçıvan şəhərindəki Şahmat Mərkəzində muxtar respublika
üzrə şahmat birinciliyi keçirilmişdir. İki qrupda təşkil edilmiş yarışda 100-ə yaxın
şahmatçı öz qüvvə və bacarığını sınamışdır. Doqquz turdan ibarət yarışda idmançılar
İsveçrə sistemi ilə mübarizə aparmışlar. Birincilikdə oğlanlar arasında Aydın
İsmayılov, Pərviz Qasımov, Siyavuş Bağırov, Sadiq Qarayev, Seyid Hüseyn, qızlar
arasında isə Qəndab Cəfərli, Aynur Kətanova, Fatimə İsmayılova, Yeganə Əhmədova
və Zərrin Məmmədova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmışlar. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi və Şahmat Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda fəxri yerləri tutmuş şahmatçılara diplomlar verilmişdir.
Eyni zamanda birinci yerləri tutmuş idmançılar ölkə üzrə seçmə yarışlarında
iştirak etmək hüququnu əldə etmişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti

İtmişdir
Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq kəndində yaşayan Qurbanov Əbülfəz Qurban oğlunun adına olan 367
inventar nömrəli texniki pasport və JN-250A nömrəli, 10304028 kodlu “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə
dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
rektorluğu və professor-müəllim heyəti iş
yoldaşları Əli Mirzəyevə, atası
QƏNBƏR MİRZƏYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru İlhamə
Mustafayeva və kollecin kollektivi iş yoldaşları
Sübahət İsmixanov və Xalidə Babayevaya,
əzizləri
QƏRİB BUDAQOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru İlhamə
Mustafayeva və kollecin kollektivi iş yoldaşları
Mehriban Əliyeva və Pünhanə Ələkbərovaya,
əzizləri
MƏHƏRRƏMİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

İlhamə Mustafayeva və kollecin kollektivi iş
yoldaşları Xədicə Qazıyevaya, qardaşı
ƏBÜLFƏZ QAZIYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.
“Şərq qapısı” qəzetinin kollektivi iş yoldaşları
Məhəbbət Mirzəyevaya, əzizi
QƏNBƏR MİRZƏYEVİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan şəhər 10 nömrəli tam orta
məktəbin kollektivi iş yoldaşları Gülçin
Tarverdiyevaya, qardaşı
ELXANIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.
Elxan Yurdoğlu ailəsi ilə birlikdə
Sara Əzimovaya, əzizi
QÜDRƏTİN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Nömrəyə məsul: Səbuhi Həsənov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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