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: 226 (20.880)

3 dekabr 2013-cü il, çərşənbə axşamı

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik

Rəsmi xronika
Dekabrın 2-də Bakı Sərgi Mərkəzində “BakuTel-2013” XIX Azərbaycan Beynəlxalq telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları sərgisi açılmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev sərgi ilə tanış olmuşdur.
Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli Abbasov dövlətimizin başçısına məlumat verdi
ki, sərgidə yerli iştirakçılarla yanaşı, dünyanın 28 ölkəsindən 300 şirkət iştirak edir. Builki sərgidə
15 ölkə milli pavilyonu ilə İKT sahəsində Azərbaycan və bütün Xəzər regionu üçün innovativ olan
maraqlı proqramların, habelə məhsul və xidmətlərin təqdimatını keçirir. Əfqanıstan, İtaliya və
ABŞ-dan olan milli qruplar isə sərgidə ilk dəfə iştirak edirlər. Həmçinin aparıcı İKT şirkətləri, Azərbaycanın mobil rabitə operatorları, internet provayderləri, sistem inteqratorları və distribüterlər də
sərgidə təmsil olunurlar.
Diqqətə çatdırıldı ki, builki sərginin fərqli cəhəti Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin fəal dəstəyi ilə təşkil edilən milli stendlərin say etibarilə daha çox olmasıdır.
Sərgidə MDB ölkələri arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda “Titan” robotu nümayiş etdirilir.
Prezident İlham Əliyev sərgi ilə tanışlıq zamanı “Euronews” televiziyasına müsahibə verdi.
Dövlətimizin başçısı milli və xarici pavilyonlarla tanış oldu.
Azərbaycan Prezidenti sərginin iştirakçılarına uğurlar arzuladı, tapşırıq və tövsiyələrini verdi.
* * *
Dekabrın 2-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin yeni binasında sərgilərin tərtibatının təşkili ilə tanış olmuşdur.

Ekoloji cəhətdən təmiz su insan sağlamlığının qorunmasında vacib amildir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin dediyi kimi: “Müstəqil Azərbaycanda hər bir insan üçün vacib olan
su təchizatı məsələləri uğurla icra edilir.
Bu, insanların sağlamlığına qoyulan
investisiyalardır”.
Muxtar respublikamızda da mövcud hidroresurslardan istifadə olunaraq əhalinin
ekoloji cəhətdən təmiz və dayanıqlı içməli
su ilə təmin olunması istiqamətində ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda Naxçıvan

qayğıya görə kollektiv adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasimində çıxış edərək demişdir: “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramının uğurlu icrası iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafına səbəb olmuşdur. Dövlət proqramına uyğun olaraq,
ölkəmizdə su və kanalizasiya sistemləri də
yenidən qurulur. Bu işlər Azərbaycan dövlətinin ölkə vətəndaşlarına göstərdiyi qayğının

H.H.İbrahimova “Əməkdar dövlət qulluqçusu” fəxri adının
verilməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə Həbib
Hüseyn oğlu İbrahimova “Əməkdar dövlət qulluqçusu” fəxri adı verilsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri

Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 30 noyabr 2013-cü il

Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi istifadəyə verilmişdir

şəhərində və rayon mərkəzlərində istehlakçıların tələbatına uyğun içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur, bu sahədə müasir
infrastruktur yaradılır.
Dekabrın 2-də bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq, Naxçıvan
Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri Əsgər Əsgərov
bildirmişdir ki, muxtar respublika iqtisadiyyatının müasirləşdirilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlər meliorasiya və su
təsərrüfatı sistemini də əhatə etmiş, bu
sahənin maddi-texniki bazası gücləndirilmişdir. Bu baxımdan muxtar respublikada
son illər içməli su təminatının ödənilməsi
məqsədilə görülən işlər mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Hazırda Naxçıvan şəhərində və
rayon mərkəzlərində su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur. Bu gün
istifadəyə verilən kompleks də Naxçıvan
şəhərinin içməli su sisteminin yenidən qurulması tədbirləri çərçivəsində inşa edilmişdir.
Əsgər Əsgərov yaradılan şəraitə və göstərilən

daha bir ifadəsidir. 2009-cu ildən etibarən
muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində də içməli
su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulmasına başlanılmışdır. Bu işlərin görülməsində məqsəd əhalini keyfiyyətli içməli
su ilə təmin etməkdən və gigiyenik qaydalara
uyğun kanalizasiya sistemlərinin qurulmasından ibarətdir. Artıq Naxçıvan şəhərində

və rayon mərkəzlərində tikinti işlərinin əsas
hissəsi başa çatdırılmışdır”.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Naxçıvan
şəhərinin mövcud içməli su sistemi ötən
əsrin 60-70-ci illərində qurulmuşdur. O dövrün tələblərinə uyğun qurulan və uzun
müddət istismar olunan sistem bu gün Naxçıvan şəhərində əhalinin keyfiyyətli içməli
suya olan tələbatını ödəmirdi. Lakin bu gün

istifadəyə verilən yeni kompleks Naxçıvan
şəhərində 90 minə yaxın əhali və sənaye
obyektini perspektiv nəzərə alınmaqla fasiləsiz olaraq ekoloji cəhətdən təmiz su ilə
təmin edəcəkdir”.
“Təmiz su sağlam həyat deməkdir”, –
deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki,
kompleksdə xarici ölkələrin istehsalı olan
müasir avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Təmizlənmə prosesində xammal kimi ozon və
duzdan istifadə olunması isə suyun insan
sağlamlığı üçün yararlı olacağına tam zəmanət verir. Eyni zamanda sutəmizləyici
qurğuda bütün iş prosesinin avtomatik olaraq
tənzimlənməsi sistemin etibarlılığını və davamlılığını təmin edəcəkdir.
Ali Məclisin Sədri avadanlıqların qorunmasının və istismar qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini qeyd etmiş, kompleksin
istifadəyə verilməsi münasibətilə istifadəçiləri
təbrik etmişdir.
Sonra Ali Məclisin Sədri sutəmizləyici
qurğunu işə salmış, kompleksdə yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur.
Bildirilmişdir ki, kompleksin tikintisinə
2012-ci ildə başlanılmışdır. Kompleksə sutəmizləyici qurğu, inzibati bina və su anbarları daxildir. İnzibati binada işçilərin
Ardı 2-ci səhifədə
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normal fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılmış, iş otaqları, idarəetmə mərkəzi, laboratoriya, iclas zalı və yeməkxana istifadəyə
verilmişdir. Laboratoriyada quraşdırılan
müasir avadanlıqlar suyun tərkibinə gündəlik
nəzarət etməyə və analizlər aparmağa imkan
verəcəkdir.
İqtisadi cəhətdən səmərəli olan yeni nanosüzgəcli qurğu ənənəvi qum süzgəclərindən
fərqli olaraq, suda olan bütün zərərli mikrobları tutaraq saxlayır. Bununla da, su təbii
mineral tərkibi saxlanılmaqla təmizlənir.
Nanosüzgəcdən keçən su içməyə tam yararlı
olur və emal zamanı onun xlordan istifadə
etməklə zərərsizləşdirilməsinə ehtiyac qalmır.
Suyun sərfinə, təzyiqinə, elektrik keçiriciliyinə və bulanıqlığına idarəetmə mərkəzində
quraşdırılmış kompüterlə nəzarət olunur və
iş prosesi avtomatik idarə edilir.
İlkin mərhələdə dezinfeksiya etmək üçün
suya xüsusi qurğu vasitəsi ilə havadan ozon
vurulur. Mexaniki filtrlərə daxil olan su 100
mikrona qədər təmizlənir və avtomatik əksyuma aparılır. Bundan sonra su 2 mərhələli
filtrdən keçərək 0,001 mikrona qədər təmizlənir. Təmizlənmiş suya natrium hipoXX əsr Azərbaycan tarixinin ən parlaq
siması, qüdrətli şəxsiyyəti olan ulu öndər
Heydər Əliyev elə şəxsiyyətlərdəndir ki,
keçdiyi həyat yoluna nəzər yetirdikdə
bütöv bir xalqın dünəni, bu günü və sabahı aydın görünür. Azərbaycan xalqı
çox haqlı olaraq ulu öndərin adını müstəqillik tarixinə dövlətimizin milli xilaskarı,
memarı və böyük qurucusu kimi həkk
etmişdir.
Bəşəriyyətin mövcudluq salnaməsinə
möhürünü vurmuş görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin mənsub olduqları xalqların, millətlərin tarixindəki rolunu tədqiq etmiş
böyük mütəfəkkirlər daim bu fenomen insanların fəaliyyətini dərindən öyrənməyə,
obyektiv elmi-politoloji nəticələr çıxarmağa
səy göstərmişlər. Çoxsaylı nəzəriyyələrə,
geniş fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, ümumi qənaət belə olmuşdur ki, hər bir xalqın
milli inkişaf yolu müəyyənləşdirilərkən həmin xalqı dünya miqyasında tanıdan, layiqli
mövqelərə ucaldan məhz belə xarizmatik
milli liderlərdir. Çin mütəfəkkiri X.Fey
yazırdı: “Şəxsiyyət xalqın məşəlidir, onsuz
irəliyə yol yoxdur. Çünki şəxsiyyətin işini
ayrı-ayrı fərdlər görə bilməzlər. Şəxsiyyətlər
səma adamlarıdır, yerə müəyyən missiya
üçün göndərilir”.
Bu mənada ümummilli lider Heydər
Əliyevin müstəsna missiya ilə müasir Azərbaycan dövlətinin ideoloji-siyasi əsaslarını
milli irs və düşüncə əsasında yaradaraq təcrübi
surətdə həyata keçirmiş böyük şəxsiyyət
olduğu danılmaz həqiqətdir. Ulu öndərin
siyasi kimliyi xalqımızın uzun minillikləri
əhatə edən dövlətçilik tarixində iz qoymuş
görkəmli şəxsiyyətlərin ən müsbət cəhətlərinin ümumiləşmiş obrazıdır. O, Azərbaycanın müasir tarixini əhatə edən, zaman baxımından bir qərinəlik, mahiyyətcə isə əhəmiyyəti əsrlərlə ölçülən mərhələsində həm
dünya şöhrətli uzaqgörən siyasi və dövlət
xadimi, həm mahir strateq və yenilməz sərkərdə, həm iqtisadi-mədəni intibahın memarı
və milli-mənəvi mədəniyyətin böyük hamisi,
həm yorulmaz vətənpərvər və polad əqidəli
vətəndaş, həm də görkəmli mütəfəkkir və
milli ziyalılığın öndəri kimi titanik fəaliyyət
göstərmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
1993-cü ildə ölkədə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın hüquqi-siyasi
və sosial-iqtisadi inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu, cəmiyyət həyatının müxtəlif
sahələrinin tərəqqisi istiqamətində aparılan
islahatlar, bu islahatlar nəticəsində yalnız
ölkəmizdə deyil, hətta regionumuzda baş
verən dəyişikliklər, mütərəqqi yeniliklər ən
yaxın tariximizin siyasi reallığıdır. Milli
istiqlaliyyətimizin 23-cü ilinə qədəm qoyduğumuz bu müddətdə xalqımız məhz
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
konseptual irsinə sadiq qaldığı üçün müstəqilliyini və suverenliyini qoruyub saxlamış,
uzun müddət davam edən dərin iqtisadi
böhrandan çıxaraq sürətli və hərtərəfli
inkişaf yoluna qədəm qoymuş, zəruri demokratik islahatlar nəticəsində Avropa ailəsinə qoşulmuş, bu gününün və gələcəyinin
rifahını təmin etmişdir. Ulu öndərimizin
əfsanəvi şəxsiyyətini, onun malik olduğu
bilik və qabiliyyətləri fenomenal keyfiyyətləri ilə birlikdə tam xarakterizə etmək

xlorid qatılaraq su anbarlarına vurulur. Bunun
üçün binada natrium hipoxlorid qurğusu
yerləşir. Qurğu duz çənindən, məhlulu yumşaltma sistemindən, elektrolizəetmə sistemindən və hazır natrium hipoxloridin yığıl-

cəkdir. Kompleksdə ümumi tutumu 25 min
kubmetr olan 3 su anbarı tikilmişdir. Su anbarlarının inşası zamanı hündürlük fərqinin
nəzərə alınması şəhərin su təchizatının özüaxımlı rejimdə təmin olunmasına imkan
verəcəkdir.
Komplekslə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin
Sədri Naxçıvan şəhərinin içməli su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
tədbirləri çərçivəsində görülən işlərin gedişi
ilə maraqlanmışdır.
Məlumat verilmişdir ki, Naxçıvan şəhərində bu günə qədər 218 kilometr içməli su
və 200 kilometr kanalizasiya xətti çəkilmiş,
19 minə yaxın mənzildə ev birləşmələri qoşulmuşdur. Tikinti işləri aparılarkən keyfiyyət
amilinə xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan şəhərində su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması tədbirlərinin 2014-cü ildə
başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur.
Kompleksin həyətində də abadlıq işləri
ması üçün 3 tonluq çəndən ibarətdir. Məh- aparılmış, yaşıllıqlar salınmış, işıqlandırma
suldarlığı saniyədə 472 litr olan sutəmizləyici sistemi qurulmuş və ərazinin mühafizəsi təqurğu əhalini keyfiyyətli və dayanıqlı içməli min edilmişdir.
su ilə təmin etməklə yanaşı, həm də elektrik
Naxçıvan Muxtar Respublikası
enerjisinə qənaət olunmasına imkan verəAli Məclisinin mətbuat xidməti

Ulu öndər Heydər ƏLİyеV: Azərbaycan Respublikasında dövlətçilik ənənələrinin zənginləşdirilməsi, müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi,
onun əbədi edilməsi hər birimizdən var qüvvəsini sərf etməyi tələb edir. İnanıram ki, tarixin bir çox sınaqlarından ləyaqətlə çıxmış xalq bu ali məqsəd
uğrunda bütün imkanlarından lazımınca istifadə edəcək, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bu günü və sabahının tam təminatçısı olacaqdır.

reallaşdırılan taleyüklü siyasi vəzifələr idi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev özünün
öndərliyində Azərbaycanda həyata keçirilən
müstəqil dövlət quruculuğu tədbirlərini belə
dəyərləndirirdi: “Qısa bir müddət ərzində
biz qabaqcıl Avropa təcrübəsinə əsaslanaraq
çox şeyə nail ola bildik. Biz bütün çətin-

Azərbaycanın özü qədər əbədi

Müstəqil Azərbaycanın
memarı və qurucusu
bütöv bir tarixi dövrü təsvir etmək qədər
çətin bir elmi-ictimai vəzifədir. Lakin bir
həqiqət artıq tarixin daş yaddaşına qızıl
hərflərlə həkk olunmuşdur: ulu öndər Heydər
Əliyevin bütünlüklə ana Vətəninə, xalqına,
dövlətinə, doğma torpağına həsr edilmiş
həyat və fəaliyyətinin müasir müstəqil Azərbaycanla, onun tarixi ilə sıx bağlı və paralel
olduğu danılmazdır.
XX əsrdə dövr, zaman xalqımızı bir
neçə dəfə ağır imtahana, sınağa çəkmişdir.
Sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində –
xalqımızın 1918-ci ildə qazandığı müstəqilliyin itirilməsindən 70 ildən artıq vaxt
keçməsinə, nəsillərin dəyişməsinə baxmayaraq, qəlblərdəki azadlığı, müstəqillik arzusunu boğmaq mümkün deyildi. Ümummilli liderimizin Azərbaycana rəhbərliyinin
ilk dövründə, 1969-1982-ci illərdə həyata
keçirdiyi ardıcıl milli dirçəliş konsepsiyasının bütöv sistem təşkil edən tarixi yubiley
tədbirləri, ümumxalq mərasimləri, milli ziyalılığın gizli və açıq şəkildə qətiyyətlə
dəstəklənməsi xalqımızın milli-tarixi yaddaşını məhv olmaqdan qurtardığı kimi,
müstəqillik ərəfəsində və istiqlaliyyət illərində qlobal miqyaslı maddi-mənəvi səfərbərlik və quruculuq tədbirləri Azərbaycanın yaxın-uzaq imperiya maraqları ilə
təhlükəyə məruz qoyulmuş dövlətçiliyini
intibaha qovuşdurmuşdur. XX əsrin sonunda
özünün rəhbərliyi altında keçilən tarixi
yola nəzər salaraq ulu öndər deyirdi: “Bu
gün tam əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi
müstəqilliyi, sistemli şəkildə artan xarici
iqtisadi əlaqələri, dünya iqtisadiyyatına
get-gedə daha dərindən inteqrasiya olunması hələ 1970-1985-ci illərdə təməli qoyulmuş xalq təsərrüfatına əsaslanır”.
1982-1987-ci illərdə SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini və Sov.İKP Siyasi
Bürosunun üzvü vəzifəsində işlədiyi dövrdə
də böyük öndərin həyatı və fəaliyyəti doğma
xalqının mənafeyi ilə sarsılmaz şəkildə bağlı
olmuş, hətta bütün türk xalqlarının maraqlarının ardıcıl müdafiəsinə yönəlmişdi.
1986-cı ildə türklər Bolqarıstandan didərgin
salınanda, Qazaxıstan rəhbəri D.Kunanbayev
qeyri-milli kadrla əvəz olunanda sovet rəhbərliyinə qəti etirazını bildirərək onları antitürkçülükdə ittiham edən dahi rəhbər Heydər
Əliyev bir xalqın liderliyindən həm keçmiş
SSRİ tərkibində, həm də bütün dünyada yaşayan türk xalqlarının ən böyük şəxsiyyətinə
çevrilmişdi.
Bu böyük şəxsiyyət ali dövlət vəzifələrində
olmadığı dövrlərdə belə, xalqımız qarşısında

xidmətlərini davam etdirmiş, həyatını təhlükə
qarşısında qoyaraq 1990-cı ilin Qanlı Yanvar
faciəsini törətdiyinə görə bədnam sovet rəhbəri M.Qorbaçovu və bu qanlı cinayətin
digər təşkilatçılarını kəskin ittiham etmişdi.
Xalqımızın böyük oğlunun 1990-cı il iyulun
22-də çox ciddi maneələrə və həyati təhlükələrə sinə gərərək Moskvadan doğma Vətəni
olan Naxçıvana gəlməsi, torpağımızın ən
məşəqqətli günlərində burada yaşayıb siyasi
fəaliyyət göstərməsi, 1991-ci il sentyabrın
3-də muxtar respublika əhalisinin təkidli
tələbi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri seçilməsi Naxçıvanı siyasi
oyunlardan və erməni işğalından xilas etmişdir. Ümummilli liderimizin bu dövrdə
həyata keçirdiyi uzaqgörən tədbirlər, qəbul
etdiyi tarixi-siyasi qərarlar yalnız Naxçıvanın
yox, bütövlükdə Azərbaycanın xilasına xidmət
edirdi.
Müstəqilliyimizin ilk illərinin acı ibrət
dolu dərsləri elə sarsıdıcı oldu ki, səbri daşan
xalq 1993-cü ilin iyununda ulu öndəri öz
dövlətinin rəhbərliyinə çağırmaqla ağıl, cəsarət, ədalət üzərində qurulan xoşbəxtliyə –
əbədiyyətə uzanan Heydər Əliyev yoluna
qədəm qoydu. Beləliklə, həm real dövlətçilik
fəaliyyətində, həm də mənəvi sferada ideologiyasızlıq problemi birdəfəlik həll edildi.
Böyük öndərin müəllifi olduğu Azərbaycançılıq məfkurəsi cəmiyyətdə mənəvi-ideoloji boşluğun olduğu bir vaxtda irəli sürüldü
və ötən dövrdə bu fəlsəfənin alternativsizliyi
tam təsdiqini tapdı. 1994-cü il sentyabrın
20-də imzalanmış Əsrin müqaviləsi (sonralar
daha 20-dən artıq belə müqavilə) ilə ölkəmizdə sosial-iqtisadi yüksəlişin təməli atıldı.
Hüquqi dövlət quruculuğunun əsasını təşkil
edən 1995-ci il Konstitusiyası isə qanunçuluğun ən ali səviyyədə təmin edilməsinin
əbədi nümunəsi oldu.
Müstəqil dövlətçiliyin əsas istiqamətləri
kimi irəli sürülən milli təhlükəsizlik və milli
maraqların qorunması, Dağlıq Qarabağ üzərində konstitusion səlahiyyətlərin bərpa edilməsi, ordunun gücləndirilməsi, ölkənin müdafiə potensialının inkişafı, xarici siyasət
və beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi
1993-2003-cü illərdə ümummilli liderimizin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi
çoxşaxəli fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri
oldu. Cəmiyyətin siyasi sisteminin inkişaf
etdirilməsi, sosial-iqtisadi siyasət, sosialmədəni və mənəvi inkişaf sahəsində fəaliyyətin əsas istiqamətləri Azərbaycanın müstəqilliyinin xilaskarı kimi dövlət rəhbərliyi
missiyasını öz üzərinə götürmüş ulu öndərin
daxili siyasətdə əsaslandığı sabit və uğurla

liklərə baxmayaraq, liberal iqtisadiyyat və
sivil cəmiyyət quruculuğu yolu ilə irəlilədik.
Biz insan haqlarının qorunmasını önə
çəkdik, Vətənimizin və vətəndaşlarımızın
totalitarizm dövrünün ağır irsindən xilas
olmasına çalışdıq. Biz demokratiyanın inkişafı üçün mühüm şərtlərdən olan daxili
sabitliyə nail olduq. Biz azad söz, azad
mətbuat və çoxpartiyalı siyasi sistem yaratdıq. Biz milli Konstitusiya qəbul etdik.
Prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri
keçirdik, mühüm siyasi və iqtisadi islahatlar
apardıq”.
Böyük öndərin milli dövlətçilik konsepsiyası müstəqil dövlətçiliyimizin bundan
sonrakı inkişafının bütün mərhələlərini əhatə
edəcək qədər uzaqgörən və bəşəridir. Elə
buna görə də 2003-cü ilin prezident seçkiləri
öncəsi Azərbaycan xalqına tarixi müraciətində
ümummilli lider deyirdi: “Mənim hələ
tamamlanmamış çox perspektivli planlarım
var. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları,
işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham
Əliyev başa çatdıra biləcəkdir...”
Son üç dövlət başçısı seçkilərində xalqımız
cənab İlham Əliyevi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçməklə həm öz liderinə
qədirbilənliklə vəfa borcunu göstərmiş, həm
də Heydər Əliyev yolu ilə gələcəyə doğru
getməkdə qətiyyətli olduğunu sübut etmişdir.
Ötən dövr ümummilli liderimizin tarixi müraciətində irəli sürdüyü müddəaların onun
adına layiq şəkildə yerinə yetirilməsi ilə
əlamətdar olmuşdur. Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək
Heydər Əliyev yolunun davam və inkişaf
etdirilməsinə dayanıqlı siyasi və güclü mənəvi stimul yaratmışdır. Möhtərəm Prezidentimiz elə rəhbərliyinin ilk günlərindən
ölkəmizin strateji yolunun dəyişməzliyini
qətiyyətlə bəyan etmişdir: “Azərbaycanın
qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün ölkədə
Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir”.
Ümummilli liderimizin milli dövlətçilik irsinin layiqli siyasi varisi Prezident cənab
İlham Əliyevin dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin ilk günündən elan etdiyi bu xətt
müstəqil Azərbaycanı əsl tərəqqiyə qovuşdurmuş, ölkəmiz regionda lider dövlətə çevrilmişdir: “Həyat yerində durmur, qarşımıza
yeni tələblər çıxır. Amma prinsipial istiqamət, ideoloji istiqamət dəyişməz olaraq
qalır. Bu, Heydər Əliyev fəlsəfəsidir, siyasətidir, ideologiyasıdır...”
Elman CƏFƏRLİ
YAP Naxçıvan Şəhər Təşkilatının sədri,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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“Heydər Əliyev lektoriyası”nın
növbəti məşğələsi keçirilib

Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində ümummilli lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 90 illik
yubileyi münasibətilə “Heydər
Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda “Heydər Əliyev lektoriyası”nın növbəti məşğələsi keçirilib.
Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman nazirinin
müavini Məcid Seyidov açıb.
Lektoriyada Naxçıvan Dövlət
Universitetinin müəllimi, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Elbrus İsayev
“Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda çıxış edərək müstəqil Azərbaycanın keçdiyi tarixi inkişaf yoluna nəzər salıb, müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsində böyük öndərin
fəaliyyətindən danışıb. Qeyd olunub
ki, gənclər hər bir ölkənin ictimaisiyasi və elmi-mədəni həyatında potensial qüvvə kimi mühüm yer tuturlar. Ümummilli lider Heydər
Əliyev həmişə gənclərə güvənərək
onlara böyük etimad göstərib. Azərbaycanda gənclər siyasəti həmişə
dövlət siyasətinin əsas tərkib hissəsi
kimi xüsusi yer tutur və Azərbaycan

Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzi

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
Məclisinin 1992-ci il 14 oktyabr tarixli qərarı ilə hər il dekabrın 3-ü
dünyada “Beynəlxalq Əlillər Günü”
kimi qeyd olunur.
Dövlətimizin sosial siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biri məhdud fiziki imkanlı şəxslərin, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların sosial müdafiəsinin təmin
olunmasından ibarətdir. Ölkəmizdə
bu kateqoriyadan olan şəxslərə göstərilən xidmətləri tənzimləyən, onlara
sosial, iqtisadi və hüquqi təminatlar
verən bir sıra normativ-hüquqi aktlar
qəbul edilmişdir. Belə ki, “Əlilliyin
və uşaqların sağlamlıq imkanları
məhdudluğunun qarşısının alınması,
əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası və sosial
müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununun qəbul
edilməsi sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin reabilitasiyası və cəmiyyətə
inteqrasiyası baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır.
Bu gün ölkəmizdə məhdud fiziki
imkanlı şəxslərin sosial müdafiəsini
gücləndirmək, onlara dövlət qayğısını
artırmaq məqsədilə təqaüd və müavinətlər təsis edilir, pensiyaların, təqaüdlərin və sosial müavinətlərin
məbləği mütəmadi olaraq artırılır.
Muxtar respublikamızın da davamlı
sosial-iqtisadi inkişafı məhdud fiziki
imkanlı şəxslərin, həmçinin sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların hüquqlarının qorunması, tibbi-sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə inteqrasiyası
istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Müvafiq kateqoriyadan olan şəxslər
üçün fərdi evlərin və ümumi yaşayış
binalarının tikilib istifadəyə verilməsi,

gəncliyi dövlətin diqqət və qayğısını
hər zaman öz üzərində hiss edir.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev ölkə
rəhbəri olduğu ilk dövrlərdən gənclərin himayədarı olaraq sağlamdüşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsini
dövlət və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi
hesab edib, onların cəmiyyət quruculuğunun bütün sferalarında təmsil
olunmalarına geniş imkanlar yaradıb.
Məruzəçi bildirib ki, ulu öndər
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan gənclər siyasəti yeni nəslin
fiziki, mənəvi-psixoloji cəhətdən
sağlam yetişməsini, istedadlı gənclərin üzə çıxarılması və onların ölkənin gələcəyinə töhfə verməsini təmin
edib. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu
gün ölkəmizdə, eyni zamanda muxtar
respublikamızda yüksək intellektual
səviyyəyə, milli düşüncəyə, vətənpərvərlik hissinə malik gənclər formalaşır. Azərbaycanın gələcəyi olan
bu gəncliyin formalaşmasının əsasında Heydər Əliyev ideyalarına
sədaqət dayanır.
Tədbirə Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər və idman nazirinin müavini Məcid Seyidov yekun
vurub.

Ulu öndərimizin xatirəsi anılmışdır
Naxçıvan Qızlar Liseyində
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir. Tədbiri liseyin direktoru,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Aidə Allahverdiyeva açaraq geniş məruzə ilə çıxış
etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, ölkəmiz üçün kifayət qədər mürəkkəb
sayılan taleyüklü bir dönəmdə xilaskarlıq və quruculuq missiyasını
yerinə yetirən müasir Azərbaycanın
memarı ulu öndər Heydər Əliyev
bəşəriyyətin yetişdirdiyi ən böyük
şəxsiyyətlərdən biri kimi tarixdə silinməz iz qoymuşdur. Məhz ümummilli liderin titanik xidmətləri sayəsində həqiqi dövlət müstəqilliyinə
qovuşan, dinamik və sürətli bir in-

kişaf yoluna çıxan Azərbaycan dünyanın siyasət meydanında öz sözünü
deyə bilən qüdrətli bir dövlətə çevrilmişdir. Ümummilli liderimizin
tarixi xidmətlərini hər zaman dərin
ehtiramla anan xalqımız Azərbaycanın qurtuluşuna və tərəqqisinə
həyatını həsr etmiş ulu öndərin xatirəsini daim əziz tutur, onu böyük
minnətdarlıq hissi ilə yad edir.
Sonra liseyin müəllimlərindən
Səkinə Allahverdiyeva, Fərqanə Həsənova, Gülüstan Cabbarova çıxış
etmişlər. Bildirilmişdir ki, bu gün
Azərbaycanın qazandığı uğurlar dünyanın diqqət mərkəzindədir. Ümummilli liderin siyasi kursunu uğurla
davam etdirən ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin yeritdiyi daxili və

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutu hesabat verdi
“AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun bu il əldə etdiyi ən böyük
uğur “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin
I cildinin hazırlanaraq nəşrə təqdim
edilməsidir”. İnstitutun 2013-cü ilə
dair еlmi və еlmi-təşkilаti fəаliyyəti
hаqqındа hesabat yığıncağını giriş
sözü ilə açan AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl
Hacıyev belə deyib.
2013-cü ildəki fəaliyyət haqqında
geniş hesabat məruzəsi ilə çıxış edən
AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix,
Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, tarix elmləri doktoru, professor Hacıfəxrəddin Səfərli
qeyd edib ki, bu il АMЕА Nахçıvаn
Bölməsi Tаriх, Еtnоqrаfiyа və Аrхеоlоgiyа İnstitutunun əməkdаşlаrı
5 iş üzrə 14 mərhələdə elmi-tədqiqat

işləri aparıblar.
Ümumilikdə, 2013-cü
ildə əməkdаşlаrın 159 еlmi
əsəri, (40-ı xaricdə), 167 qəzеt məqаləsi nəşr оlunub.
İnstitutdа еlmi-tədqiqаt işləri
ilə bаğlı 7 sеminаr, Еlmi Şurаnın 10 iclаsı kеçirilib.
İnstitutun əməkdaşları
Bаkı şəhərindəki bir sırа аli
məktəblər, АMЕА-nın Аrхеоlоgiyа
və Еtnоqrаfiyа, Tаriх institutlаrı,
АBŞ-ın və Frаnsаnın elm və təhsil
müəssisələri, həmçinin Rusiya, İrаn,
Türkiyə və Gürcüstan аlimləri ilə sıх
еlmi əlаqələrdə оlublar.
Hesabat dinlənildikdən sonra
AMEA Naxçıvan Bölməsi Rəyasət
Heyətinin üzvlərindən Bioresurslar
İnstitutunun direktoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Tariyel Talıbov, Tarix,

muşdur. Sağlamlıq imkanları məhdud
şəxslərin həyat fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq da diqqət mərkəzində saxlanılmış, 338 nəfərə müxtəlif texniki
reabilitasiya vasitələri, o cümlədən
76 nəfərə əlil arabası, 72 nəfərə
eşitmə aparatı verilmiş, 210 nəfərə
protez-ortopedik, o cümlədən 140
nəfərə səyyar protez-ortopedik xidməti göstərilmiş, 44 nəfərin sosial

siya-kommunikasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən bəhrələnmək
imkanları genişləndirilir. Bu mənada
Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində eşitmə və danışma məhdudiyyəti olanlar üçün daktilo əlifbası
(əl əlifbası) üzrə dərslərin keçilməsi
təşkil olunmuş, görmə və eşitmə
qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün audio və elektron kitabxana xidməti

3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günüdür

Muxtar respublikada bu kateqoriyadan
olan insanlara hərtərəfli qayğı göstərilir
onların minik avtomobilləri və müxtəlif texniki-bərpa vasitələri, protezortopediya məmulatları ilə təmin
edilməsi, tənha yaşayan, köməyə ehtiyacı olan şəxslərə evdə sosialməişət xidmətinin göstərilməsi daim
diqqət mərkəzində saxlanılır. Həmçinin bu kateqoriyadan olan şəxslərin
ictimai həyatın bütün sahələrində iştirakının təmin olunması, onların
fərdi qabiliyyətlərinə və maraqlarına
müvafiq fəaliyyət göstərmələri üçün
zəruri şəraitin yaradılması, sağlam
həyat tərzində yaşamaları, maddi və
mənəvi tələbatlarının ödənilməsi və
rifahlarının yüksəldilməsi sahəsində
ardıcıl tədbirlər görülür.
Əlillərə göstərilən sosial xidmətin
əsas istiqamətlərindən biri onların
tibbi reabilitasiyalarının təşkilidir.
Bu ilin ötən dövründə Naxçıvan
Əlillərin Bərpa Mərkəzində sağlamlıq
imkanları məhdud 198 şəxsin, Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud 205 uşağın,
onurğa xəstəliyi ilə əlaqədar 9 məhdud fiziki imkanlı şəxsin Ukrayna
Respublikasının Saki şəhərində, sağlamlıq imkanları məhdud 16 uşağın
isə Evpatoriya şəhərindəki reabilitasiya müəssisəsində müalicələri təşkil edilmiş, 85 nəfərə isə respublikamızın sanatoriyalarında müalicə
üçün göndərişlər verilmişdir. Həmçinin məhdud fiziki imkanlı 45 şəxsin,
o cümlədən sağlamlıq imkanları
məhdud 35 uşağın Ağbulaq İstirahət
Mərkəzində istirahətləri təşkil olun-

xarici siyasət respublikamızı regionda
lider dövlətə çevirmişdir. Artıq müstəqil dövlətimiz, sosial-iqtisadi sabitliyimiz və dinamik inkişaf edən
iqtisadiyyatımız var.
Qeyd olunmuşdur ki, Heydər
Əliyev siyasəti muxtar respublikamızda da uğurla davam etdirilir. Bu
gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının hər bir yerində möhtəşəm abadlıq-quruculuq işləri həyata keçirilir,
iş yerləri açılır, əhalinin rifahı gündən-günə yaxşılaşır. Bütün bunlara
isə ulu öndərin, bütün zamanların
dahisinin əbədiyaşar siyasətinin nəticəsində nail olunmuşdur.
Sonda liseyin şagirdləri ulu öndərə
həsr edilmiş şeirləri bədii qiraət
etmişlər.

Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzi

məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.
Son illər muxtar respublikada Azərbaycan Respublikasının suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə
əlil olmuş şəxslərə və 1941-1945-ci
illər müharibəsi əlillərinə, Çernobıl
Atom Elektrik Stansiyasında baş verən
qəzanın ləğvində iştirak edərək sağlamlığını itirən şəxslərə dövlət hesabına minik avtomobilləri verilir.
Əlbəttə, rahat mənzildə yaşamaq
hər bir ailənin sevinc mənbəyidir.
Muxtar respublikada müharibə əlilləri
və şəhid ailələri hər cür kommunal
şəraitə malik mənzil və fərdi yaşayış
evləri ilə təmin olunmuşdur. Bu ilin
may ayında Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda döyüşlərdə və 1941-1945-ci
illər müharibəsində əlil olmuş, Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasında
baş vermiş qəzanın ləğvində iştirak
edən şəxslərə 30 ədəd minik avtomobili verilmişdir.
Məhdud fiziki imkanlılara göstərilən sosial xidmətlər günbəgün
təkmilləşir, onların müasir informa-

Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın
müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev, institutun elmi işlər üzrə direktor müavini,
AMEA-nın müxbir üzvü Hacı Qadir
Qədirzadə hesabatda səsləndirilən
göstəricilərin elmi-tədqiqat institutu
tərəfindən son illərdə əldə edilən
ən yüksək göstərici olduğunu diqqətə
çatdırıblar.
Xəbərlər şöbəsi

ləri istiqamətində ardıcıl tədbirlər
görülür. Sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşadək uşaqların iştirakı ilə
“Naxçıvan tarixi abidələr diyarıdır”
rəsm müsabiqəsinin, “Yurdumuzu
tanıyırıq” bilik yarışının keçirilməsi,
məhdud fiziki imkanlı rəssamların
muxtar respublikamızın təbiətini tərənnüm edən rəsmlərinin Naxçıvan
şəhərində keçirilən “Yay etüdləri”
sərgisində nümayiş etdirilməsi bu
qəbildən olan tədbirlərdəndir. Məhdud fiziki imkanlı şəxslərin bədən
tərbiyəsi və idmanla məşğul olmaları
üçün zəruri şəraitin yaradılması muxtar respublikada paralimpiya hərəkatının daha da geniş vüsət almasına
təkan vermişdir. Bu il ölkəmizdə
ilk dəfə olaraq Şərur Olimpiyaİdman Kompleksində ulu öndər
Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş Paralimpiya İdman
Festivalı keçirilmişdir.
Əlamətdar günlərdə də məhdud
fiziki imkanlı şəxslər diqqətdən
kənarda qalmır. 2013-cü ildə bu
münasibətlə keçirilən görüşlərdə
2617 sağlamlıq imkanları məhdud

Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün
Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzi

istifadəyə verilmişdir. Həmçinin zeh- şəxsə bayram sovqatı və hədiyyələr
ni inkişafında və nitqində qüsurlar təqdim edilmiş, “Bilik Günü” müolan uşaqların sosial reabilitasiyası nasibətilə sağlamlıq imkanları məhməqsədilə kinekt oyunları otağı və dud 220 şagirdə məktəbli geyimi
və ləvazimatları verilmişdir. Budefektoloji bölmə yaradılmışdır.
Muxtar respublikada məhdud fi- nunla yanaşı, keçirilən bayram tədziki imkanlı şəxslərin istedadlarının birlərində və əsgərlər qarşısında
üzə çıxarılması, intellektual səviy- sağlamlıq imkanları məhdud ifayələrinin inkişaf etdirilməsi, habelə çıların konsert proqramları təşkil
asudə vaxtlarının səmərəli keçirmə- edilmişdir.
Muxtar respublikamızın dinamik inkişafı, məhdud fiziki imkanlı
şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin intensiv
xarakter alması, nəticədə, bu kateqoriyadan olan şəxslərin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə səbəb olmuşdur.
“Şərq qapısı”
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Elektron ödəniş günümüzün bir mədəniyyətidir
“Mədəniyyət” anlayışı kifayət qədər mürəkkəbdir və o, hər bir insanın dünyaya
gəldiyi gündən ömrünün sonuna qədər ona
çatmaq üçün bütün mənalı fəaliyyətini sərf
etdiyi bir hədəfdir. Mədəniyyətə məhz ona
görə belə yanaşmaq da mümkündür ki, o,
cəmiyyətdə insanın qarşısına qoyduğu bütün
istiqamətlərdəki inkişafın son nəticəsi, onun
yekun bir qiymətləndirmə meyarıdır.
Sosial həyatın müxtəlif sahələrində –
təhsil, səhiyyə, incəsənət, mətbuat, rabitə,
idman, sağlamlıq, ticarət, məişət xidməti,
sərnişin nəqliyyatı, turizm, rekreasiya
kimi fəaliyyət sahələrində nümunə göstərilən bir çox ölkələrə çox vaxt qısa bir
adla mədəni inkişaf səviyyəsi yüksək
yerlər kimi də qiymət verilir. Ona görə
də mədəniyyətə, sadəcə, hər hansı bir
tamaşa, konsert, sərgi tədbiri və ya bunları
təqdim edənlərin məsləyi kimi deyil,
eyni zamanda cəmiyyətdə hər kəsin öz
həyatı boyu görmək istədiyi və bunun
üçün də yerinə yetirməli olduğu yüksək
dəyərlər sistemi kimi də yanaşmalıyıq.
Başqa sözlə, cəmiyyətin idarə olunmasındakı mövcud iqtisadi, sosial və inzibati
mexanizmlərdən daha üstün olan bir
vasitə vardır ki, bu da hamının qəbul
edib hörmətlə yanaşdığı ümumi mədəni
normalar məcmusudur. Bu məcmu hər
bir fərdin həyat və fəaliyyəti boyunca
daim ona əməl etməli olduğu davranış
nümunələrindən ibarətdir.
Günümüzün mədəni normalarından
biri də, heç şübhəsiz, sürətli informasiya
mübadiləsi, adamlara göstərilən xidmətlərin sürət, keyfiyyət və təhlükəsizlik
zəmanətidir. Burada söhbət rabitə, nəqliyyat, bank, ticarət və digər sahələrdə
insanların ehtiyacının daha tez və zəmanətli şəkildə ödənilməsi, nəticədə, daha
çox asudə vaxta qənaət olunmasından
gedir. Cəmiyyət inkişaf edib insanların
sayı da artdıqca yeni yaranıb dərinləşən
bir sıra mədəni tələbatlar kimi, əmtəə və
xidmətlərin satışı zamanı mütərəqqi
ödəniş formalarına keçid də zamanın tələbi, müasirləşmənin bir şərti kimi ortaya
çıxır. Bu, elə bir tələbatdır ki, onu gectez başa düşüb zamanında qavramaq və
tətbiq etmək lazım gəlir. Yəqin xatırlayırıq
ki, bir zamanlar əməkhaqqı və pensiya
müavinətləri almaq üçün plastik kartlar
da paylananda adamların bəziləri deyil,
hətta bir çoxu buna bir “üsuli-cədid”
kimi birtəhər baxır, bir parça kartla kimin

onlara pul sayıb verəcəyinə də inanmırdı.
Sanki uzun illər boyu yaddaşlarda növbələrdə vaxt itirərək bəzi qaşqabaqlı kassirlərin hələ də bir sıra müəssisələrdə və
orta məktəblərimizdə davam etdirilən
həmin eni uzunundan böyük əməkhaqqı
cədvəllərinə adamlara qol çəkdirməsi bir
vərdiş kimi qalmışdı. Ancaq o dövrdən
sonra plastik kartlara keçid, adamların
öz halal vəsaitlərinin, necə deyərlər, bir
qəpiyinə qədər ala bilməsi elə bir müsbət
effekt yaratdı ki, indi bankomatın qarşısında yaşlı nənənin belə, rahatlıqla ona
lazım olan pulu alıb evinə getməsi təəccüb
doğurmur. Əhalinin öz pullarını elektron
vasitələrlə, həm də dünyanın istənilən
yerində və günün istənilən saatında əldə
edə bilməsi çox sevindirici hal kimi cəmiyyəti razı salmaqda, ölkəmizdə həyata
keçirilən elektron hökumət layihəsinin
hər bir vətəndaşın rifahına xidmət etdiyini
göstərməkdədir. Ona görə də insanları
izafi bürokratiyadan xilas edib, onlara
məxsus vəsaitləri rahat və təhlükəsiz
yolla çatdıran belə bir mədəniyyətin də
bizə gəlib çatmasını yüksələn həyat səviyyəmizin bir parçası kimi qiymətləndirə
bilərik.
Ancaq cəmiyyət durmadan inkişaf
edir və baxıb görürsən ki, bu da hələ son
deyilmiş. Dünyanın o başında yaranan
yeniliklər bir anda elə sürətlə həyatımıza
daxil olur ki, bir də görürsən, bir zamanlar
nə qədər vaxt aparan və əsəb gərginliyinə
səbəb olan işlər bir göz qırpımında həll
olunarmış. Məsələn, bu gün universitetin
birinci kurs tələbəsi bir sənədin surətini
elektron poçtla göndərə bilməyib faks
və ya hava limanında saatlarca “münasib
adam axtaran” bəzi yenilikdən uzaq
müəlliminə necə baxırsa, marketdə və
ya alış-veriş mərkəzində aldığı malları
on saniyədə lazer oxuyucudan keçirəndən
sonra dəqiqələrcə ciblərini əlləşdirib
kağız və xırda pulları axtaran müştəriyə
də, ondan sonra növbədə əlində plastik
kartı hazır duran digər adamlar da elə
baxır. Çünki o təkcə öz vaxtını deyil, digərlərinin də dəyərli vaxtını alır. Ola
bilər ki, kimsə hələ plastik kartlardan istifadə ilə ödənişlər edərək bir stimul əldə
etməsin. Məsələn, xırda bir dükandan
bir kilo şəkər tozu üçün ya plastik kartdan
POS-terminala, ya da nağd olaraq baqqala
ödənilən bir manatın ilk baxışda elə bir
əhəmiyyəti görünməyə bilər. Ancaq bu

və bunun kimi onlarla, yüzlərlə alğısatqı əməliyyatlarının ilin hər günü,
günün də əksər hissəsində edildiyini düşünün. Belə olduqda gün ərzində neçə
dəfə nağd pul saymağa vaxtımızın getdiyini, pulun sayıldığını, hesablama əməliyyatları aparılan zaman buraxılan səhvləri və sair riskləri düşündükdə elektron
pulların üstünlüyündən istifadə etmək
mühüm bir mədəni tələbat hesab olunmalıdır. Çünki cəmiyyətdə öz problemini
həll etmək üçün başqalarını narahat etməmək kimi mühüm bir mədəni norma
vardır. Yəni tez-tez nağd pulla apardığı
əməliyyatlar zamanı çaşbaş düşən, sonra
da qarşı tərəflə hay-küy yaradan adamlara
da az rast gəlinmir. Halbuki elektron
ödəniş hər əməliyyatı saniyəsinədək qeyd
etdiyindən bunlara da ehtiyac qalmır.
Yüzlərlə insan əlinin toxunduğu pulun
üzərində nə qədər mikrob daşıdığını, habelə iri məbləğlərin daşınması, mühafizəsi
zamanı yarana bilən xoşagəlməz və riskli
hadisələri də nəzərə alsaq, nağd puldan
imtina edib elektron pula keçilməsi öz
üstünlüyünü bir daha göstərər. Nağd pul
dövriyyəsi zamanı əllərdə toplanıb qalmış
artıq pul kütləsinin də bank və maliyyə
sisteminin normal işləməsi üçün nə qədər
problem yaratdığını biliriksə, bu texnoloji
yeniliyə biganə qalmağın, ondan istifadə
etməməyin, sadəcə, bir vətəndaş məsuliyyətsizliyi olduğu görünür. Bu üsul
həm də maaş və təqaüdlərimizin maliyyələşdiyi dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
artmasına bir töhfədir: elektron ödəniş
zamanı ticarət dövriyyəsindən ödənilməli
olan vergilər birbaşa, heç bir yayınma
olmadan dövlətimizin büdcəsinə köçür
ki, bu da hər birimizin xeyrinədir.
İndi muxtar respublikamızda kütləvi
olaraq elektron ödənişə keçid üçün kifayət
qədər şərait yaradılmışdır. Əhalinin böyük
bir qisminə plastik kartlar paylanılmış,
mühüm ticarət və xidmət müəssisələri
POS-terminallarla təmin olunmuş və bu
iş sürətlə davam etdirilməkdədir. Artıq
çox yerlərdə adamlar ticarət müəssisəsindən aldıqları malların haqqını avtobusa
ödənilən xırda puldan da tez ödəyib işlərinə tələsirlər. Qazanılan isə öz vaxtına
qənaət, başqalarının vaxtına hörmət və
hər qəpiyin düzgün hesablandığına əminlikdir. Bu, mədəni inkişafda daha bir
qazancımızdır.
- Əli CABBAROV

“Simurq” Naxçıvana baş məşqçisiz gəlir
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abah Azərbaycan kubokunun 1/8 final mərhələsində
“Araz-Naxçıvan” futbol komandası Zaqatalanın “Simurq”
futbol komandasını qəbul edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda keçiriləcək matçın başlama saatı 1400-dür. Artıq
qonaq komanda Naxçıvana gəlib. Sarı-qaraların bu gün oyunun
baş tutacağı stadionda məşq edəcəyi gözlənilir.

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
TURAL SƏFƏROV

Son 4 turdur, “ArazNaxçıvan”ın oyunlarını
meydandan izləyən Zaqatala klubunun məşqçiləri son olaraq Mingəçevirdə də oyuna canlı
tamaşa ediblər. Məhz bu
oyundan sonra komandanın məşqçisi İqor Getman maraqlı açıqlama
verib: “Mingəçevirdə
“Araz-Naxçıvan” qalib
gəlsə də, bütün kartlarını
açmadı. Biz “Araz-Naxçıvan”ı güclü rəqib kimi
qəbul edirik və bilirik
ki, bizi Naxçıvanda
asan “gəzinti” gözləmir.
Bu komandanın gücünü bilmək üçün onun
baş məşqçisini və heyətini nəzərdən keçirmək
kifayətdir.
Komandaların heyətlərinə nəzər yetirsək, hər
iki komandada itkilərin olmadığını görərik. Qonaqların
heyətində yalnız baş məşqçi
Georgi Çixradze bu oyunda
yetirmələrinə göstərişlərini

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

verə bilməyəcək. Buna səbəb
gürcü çalışdırıcının Azərbaycanı tərk etməsidir. Belə ki,
“Pro” kateqoriyalı məşqçilik
lisenziyasının müddəti bitən
G.Çixradze müddəti artırmaq
üçün dekabrın 2-də Ukraynaya gedib. O, Bakıya “ArazNaxçıvan”la oyun günü – dekabrın 4-də qayıdacaq.
“Araz-Naxçıvan”a gəlincə,
“Energetik” üzərində inamlı
qələbədən sonra Əsgər Abdullayevin yetirmələri “Simurq”la keçiriləcək oyunun
hazırlıqlarına start veriblər.
Gündə bir dəfə məşqə çıxan
qırmızı-ağların futbolçuları
bu görüşə ciddi hazırlaşırlar.
Muxtar respublika klubunun
heyətində cəzalı və ya zədəli
futbolçunun olmaması baş
məşqçini sevindirir. Mingəçevir klubu ilə oyunu buraxan
Mikayıl Rəhimov, Fərman
Qəmbərov və Əlimirzə Daşzərini bu matçda meydana
çıxacaqlar.

Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə-Gənclər Təşkilatının Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil alan, fəaliyyət göstərən tələbə-gənclərin potensialını üzə çıxarmaq,

Gənclər Təşkilatları İttifaqının
təşkilati dəstəyi ilə Naxçıvan
Dövlət Universiteti TələbəGənclər Təşkilatının Naxçıvan
Muxtar Respublikasının tələbələri arasında keçirəcəyi

Tələbələrarası bilik olimpiadasına
onlayn qeydiyyat başlayıb
Azərbaycan haqqında biliklərini daha da artırmaq, daxili
inteqrasiyanı gücləndirmək,
sağlam rəqabəti formalaşdırmaq, tələbə gəncliyi bir araya
toplamaq, yüksək bilik və bacarığa malik olan gəncləri
qiymətləndirmək, digər gənclərə də stimul yaratmaq, onların asudə vaxtlarını səmərəli
keçirmək məqsədilə həyata
keçirdiyi “Mən Azərbaycanı
tanıyıram” tələbələrarası bilik
olimpiadasına onlayn qeydiyyat başlayıb. Naxçıvan
Dövlət Universiteti TələbəGənclər Təşkilatından verilən
məlumata görə, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə, Azərbaycan Tələbə-

bu layihədə ixtisasından asılı
olmayaraq, olimpiadada iştirak etmək istəyən muxtar respublikanın ali təhsil müəssisələrində təhsil alan hər bir
tələbə 14 dekabr 2013-cü il
tarixə kimi www.atgti.az saytına daxil olub ərizə formasını
doldura bilərlər.
Xatırladaq ki, müsabiqə
iki mərhələdən ibarət olmaqla
keçiriləcək. Birinci mərhələdə
nəticəsi məqbul hesab olunan
tələbələr ikinci mərhələdə iştirak hüququ qazanacaqlar.
Suallar test formasında təqdim olunacaq. Müsabiqənin
keçirilmə yeri və vaxtı əvvəlcədən iştirakçılarla əlaqə
saxlanılmaqla bildiriləcək.
- Elnur KƏLBİZADƏ

İntellektual və kinekt oyunlar
üzrə yarış keçirilib
Muxtar respublikamızda sağlamlıq imkanları məhdud
18 yaşınadək uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,
onların cəmiyyətə inteqrasiyası, habelə asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından
istifadə etməklə mütəmadi olaraq bu kateqoriyadan olan
uşaqların zehni inkişafına, dünyagörüşünün artmasına zəmin
yaradan intellektual oyunlar təşkil edilir. Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində
bu istiqamətdə növbəti tədbir təşkil edilib. Belə ki, sağlamlıq
imkanları məhdud 18 yaşınadək 21 uşağın iştirakı ilə intellektual və kinekt oyunlar üzrə yarış keçirilib. Yarışda üç
qrupa bölünən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üç mərhələdə yarışıblar. İki mərhələdə yarış iştirakçıları kompüter
vasitəsilə “çətin basketbol” və “almaz məntiqi” oyunları,
üçüncü mərhələdə isə “dağ silsiləsi” kinekt oyunu üzrə qabiliyyət və bacarıqlarını nümayiş etdiriblər.
Hər mərhələnin qalibinə mükafat, yarışın digər iştirakçılarına isə həvəsləndirici hədiyyələr təqdim edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Culfa rayonundakı “Karbon Qazı Zavodu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti səhmdarlarının nəzərinə!
24 yanvar 2014-cü il tarixdə saat 1100-də Culfa rayonundakı “Karbon Qazı
Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti səhmdarlarının
növbəti ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Yığıncağın gündəliyində
aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdarların növbədənkənar ümumi yığıncağının keçirilməsi reqlamentinin
təsdiq edilməsi
2. İdarə heyətinin qərarının təsdiqi
3. İdarə heyəti sədrinin
hesabatı

4. 2013-cü ilin yekunları
üzrə təftiş komissiyasının
hesabatı
5. İdarə heyətinin və onun
sədrinin seçilməsi
6. Təftiş komissiyasının
və onun sədrinin seçilməsi
7. 2013-cü ildə görülmüş
işlər və 2014-cü ildə qarşıda
duran vəzifələr haqqında
8. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı
vacibdir.
Ünvan: Culfa rayon
“Darıdağ” massivi,
cəmiyyətin inzibati binası

İtmişdir
Hüseynov Məhəmməd Səfər oğlunun adına Naxçıvan Regional Peşə
Tədris Mərkəzi tərəfindən verilmiş şəhadətnamə itdiyindən etibarsız sayılır.
* * *
Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi, döngə 2, ev 20C-də yaşayan Baxşəliyev Elçin Zakir oğlunun adına olan 15101 inventar nömrəli texniki
pasport və MH-0027317 seriya nömrəli Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.
* * *
Naxçıvan şəhəri, Sabir küçəsi 48, ev 6B-də yaşayan İsmayılov Məmmədqulu Allahverdi oğlunun adına olan 4167 inventar nömrəli texniki
pasport itdiyindən etibarsız sayılır.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının baş həkiminin müavini
Ramazan Abbasov və xəstəxananın həkimlərindən Xalidə Bağırova,
Leyla Bağırova, İsmət İmanova, Zülfiyyə Səfərova, Fatma Babayeva və
Mədinə Həsənova iş yoldaşları
GÜLÜ SEyİDOVANIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

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