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Rəsmi xronika
İyulun 18-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin Bakının Türkan qəsəbəsindəki
bazasında yeni gəmi inşası zavodu istifadəyə verilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib.
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi – Sərhəd Qoşunlarının komandanı, general-leytenant Elçin
Quliyev Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevə raport verdi.
Ali Baş Komandana məlumat verildi ki, zavod 13 min kvadratmetr ərazidə inşa olunub.
Prezident İlham Əliyev gəmi inşası zavodunun baş planına, maketinə və gəmi tikintisi zamanı
istifadə olunan dəzgahlara baxdı.
Sonra Azərbaycan Prezidenti yeni gəmilərin taktiki-texniki göstəricilərindən bəhs edən videoçarxa
baxdı.
Daha sonra Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev yeni sərhəd gözətçi gəmisinin dənizdə
manevrlərinə baxdı.
Məlumat verildi ki, yaxın müddətdə zavodun imkanları hesabına Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil
Mühafizəsinin sərhəd gözətçi gəmilərinin tam yenilənməsinə və nəticə etibarilə, sərhəd sularında
dövlət maraqlarının qorunması imkanlarının əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilməsinə nail olunacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilmişdir
İyulun 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində təhsil müəssisələrində tədrisin
vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı
müşavirə keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəni
açaraq demişdir: “Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev ölkəmizdə təhsilin inkişafını, ixtisaslı

bir sıra nöqsanlara da yol verilir. Aparılmış
yoxlamalar göstərir ki, təhsil müəssisələri
yaradılmış şəraitdən lazımi səviyyədə istifadə
edə bilmirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil, Səhiyyə, Mədəniyyət və Turizm nazirlikləri, ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin rəhbərləri tədris prosesinin
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş standartlara

məsi və Naxçıvan Dövlət Universiteti elmi
dərəcəli kadrların hazırlanmasına diqqəti artırmalı, gənclərin elmi-tədqiqat işlərinə cəlb
edilməsi səviyyəsini yüksəltməlidirlər. Dissertasiya şuralarında müdafiə olunan elmi işlərin keyfiyyəti artırılmalıdır. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi elmin istehsalata tətbiqinə nail olmalı,

yarmarkalarda və kəndlərdəki xidmət mərkəzlərində münasib qiymətə satışını təmin
etməlidir. Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Komitəsi məktəbli, tələbə
və müəllim geyim formalarının, eləcə də
məktəbli ləvazimatlarının keyfiyyət göstəricilərinin müasir standartlara uyğunlaşdırılmasına nəzarət etməlidir. Valideyn himayə-

kadrların hazırlanmasını daim diqqət mərkəzində saxlamış, Azərbaycan təhsili yeni inkişaf
mərhələsinə qalxmışdır. Bu gün Azərbaycanda,
eləcə də onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümummilli liderimizin müəyyənləşdirdiyi
təhsil strategiyası uğurla həyata keçirilir”.
Ulu öndərin “Təhsil millətin gələcəyidir”
fikrini xatırladan Ali Məclisin Sədri demişdir
ki, hər bir müstəqil dövlətin gələcəyi təhsilin
inkişafından asılıdır. Təhsilin əsas məqsədi
gənclərə düzgün qərarlar qəbul etmək sənətini
öyrətməkdir. Çünki düzgün qərarlar qəbul
etməklə insanlar şəxsiyyətə, ölkələr isə qüdrətli
dövlətə çevrilirlər. Bütün bunlar da təhsil sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamlı
xarakter daşımasını və qarşıda duran vəzifələrin
ardıcıl şəkildə icra olunmasını tələb edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil
naziri Piri Nağıyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat və sənaye naziri Famil
Seyidov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Rövşən
Məmmədov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektoru Saleh Məhərrəmov, Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun rektoru Oruc Həsənli və Naxçıvan
Özəl Universitetinin rektoru İsmayıl Əliyev
müşavirədə çıxış etmişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək
və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Cavid Səfərov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev və Naxçıvan Tibb Kollecinin
direktoru İlhamə Mustafayeva müzakirə olunan
məsələ ilə bağlı məlumat vermişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəyə
yekun vuraraq demişdir: “Muxtar respublikada təhsilin inkişafına daim üstün istiqamət
verilir. Təhsil müəssisələrinin maddi-texniki
bazası möhkəmləndirilir. Onlar ən müasir
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
ilə təmin olunurlar. Buna baxmayaraq, işdə

uyğun qurulmasını təmin etməlidirlər.
Yaradılmış yüksək maddi-texniki baza
elektron təhsilin təşkili üçün əlverişli şərait
yaratmışdır. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı fənlərin tədrisi prosesində
muzeylərlə təhsil müəssisələri arasında interaktiv əlaqənin təmin edilməsini, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birlikdə
Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində Distant Tədris
Mərkəzinin yaradılmasını yeni dərs ilinə qədər
başa çatdırmalıdır. Təhsil müəssisələri elektron
təhsilin imkanlarından düzgün istifadəyə diqqəti artırmalıdırlar.
Muxtar respublikada optik şəbəkənin genişləndirilməsi digər sahələrdə olduğu kimi,
təhsildə də internetdən istifadəyə əlverişli
şərait yaratmışdır. Təhsil Nazirliyi, ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələri təhsil müəssisələrinin internetdən səmərəli istifadəsinə
nail olmalıdırlar”.
Ali Məclisin Sədri muxtar respublikanın
ali məktəblərində təhsilin kredit sistemi ilə
təşkilinin əsasən başa çatdığını bildirərək demişdir ki, Təhsil və Səhiyyə nazirlikləri
növbəti dərs ilindən orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsilin kredit sistemi ilə təşkilinə
keçidi təmin etməli, yeni təlim üsullarının
mənimsənilməsi üçün seminarlar keçirilməli,
müəllimlərin ixtisasartırma kurslarında iştirakı
təmin edilməlidir.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Ali təhsil
müəssisələri bakalavr hazırlığı ilə yanaşı,
eyni zamanda elmi dərəcəli kadrların hazırlanmasına da diqqəti artırmalıdır. Muxtar respublikanın elm və təhsil müəssisələrinin elmi
kadrlara olan tələbatını ödəmək üçün müvafiq
ixtisaslar üzrə magistr hazırlığına daha məsuliyyətlə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Böl-

muxtar respublikada elmin iqtisadi səmərə
verməsi və gəlir gətirən sahəyə çevrilməsi
istiqamətində ardıcıl tədbirlər görməlidir. Ali,
orta ixtisas və ümumtəhsil məktəbləri arasında,
eləcə də təhsil müəssisələri ilə uyğun dövlət
strukturları arasında səmərəli əlaqə yaradılmalıdır. Təhsil Nazirliyi, ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələri müştərək elmi tədbirlərin
keçirilməsinə nail olmalı, müasir texnologiyalardan istifadə etməklə birgə dərslər təşkil
etməlidirlər. Tədris və istehsalat təcrübələrinin
keçirilməsində muxtar respublikanın müvafiq
müəssisələrinin bazasından və imkanlarından
səmərəli istifadə olunmalıdır. Təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi səviyyəsinə
nəzarət gücləndirilməli, istedadlı şagirdlərin
və tələbələrin üzə çıxarılması məqsədilə zəruri
tədbirlər görülməli və onlar üçün lazımi
şəraitin yaradılmasına diqqət artırılmalıdır.
Elmi-tədqiqat işlərinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və elmi dünyagörüşün artırılması
məqsədilə Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi,
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri mütaliə
mədəniyyətinin formalaşdırılmasına xüsusi
diqqət yetirməli, müəllim, tələbə və şagirdlərin
elektron və ənənəvi kitabxanaların imkanlarından düzgün istifadəsini təmin etməlidir.
Təhsil müəssisələrində şagird və tələbələrin
vətənpərvərlik və Azərbaycançılıq ruhunda
tərbiyə edilməsinə, onların fiziki cəhətdən sağlam böyüməsi üçün bədən tərbiyəsi və idman
dərslərinin təşkilinə, müəllim, şagird və tələbələrin dərsə davamiyyətinə, nizam-intizama
əməl etmələrinə nəzarəti artırmalıdırlar”.
Müşavirədə digər orqanlara da konkret
tapşırıqlar verilmiş və qeyd olunmuşdur ki,
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi təhsil müəssisələrinin geyim formalarına olan tələbatını
müəyyənləşdirməli, qəbul edilmiş formada
şagird, tələbə və müəllimlər üçün keyfiyyətli
parçadan geyim dəstlərinin hazırlanmasını,

sindən məhrum olmuş uşaqların, eləcə də
ümumtəhsil müəssisələrində tədrisə cəlb edilmiş aztəminatlı və ya sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların məktəbli ləvazimatları ilə
təminatı diqqət mərkəzində saxlanılmalı,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə bu kateqoriyadan
olan uşaqları pulsuz məktəbli geyimləri və
məktəbli ləvazimatları ilə təmin etməlidir.
Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil, Səhiyyə, İqtisadiyyat və
Sənaye nazirlikləri təhsil müəssisələrində sağlamlıq, iaşə və məişət xidmətlərinin təşkilini
və sanitariya-gigiyena normalarına əməl olunmasını daim nəzarətdə saxlamalıdır. Təhsil
Nazirliyi, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi,
Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə
Dövlət Komitəsi və yerli icra hakimiyyətləri
təhsil, o cümlədən məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin yeməkxanalarına alınan ərzağın
keyfiyyətini müntəzəm nəzarətdə saxlamalı,
onların yerli məhsullarla təminatına diqqəti
artırmalıdırlar. Muxtar respublikada müxtəlif
sahələrdə yeni iş yerlərinin açılması, texnologiyanın inkişafı, yeni peşələrin meydana gəlməsi ixtisaslı kadrlara olan tələbatı da artırmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə peşə təhsili üzrə
kadr hazırlığının əmək bazarında tələbat nəzərə
alınmaqla aparılmasını, buna uyğun olaraq
kursların yaradılmasını təmin etməlidir.
Ali Məclisin Sədri qeyd olunan tapşırıqların
icra üçün nəzarətə götürülməsinin, daxili nizam-intizamın diqqət mərkəzində saxlanılmasının, dərsə davamiyyət və təhsilin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinin vacibliyini
bildirmiş, qarşıya qoyulmuş tapşırıqların icrası
istiqamətində müşavirə iştirakçılarına uğurlar
arzulamışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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şəxsiyyətinin adının Azərbaycan tarixinə
əbədi möhürlənməsi üçün yetərli idi. SSRİdərc edilmiş “Əliyevçilik və yaxud “xoş əy- Adamlar onu əhatə etməyə, yaxından görməyə
nin “üsyankar muxtariyyəti” olan Naxçıvan
yamlar”ın xiffəti” adlı məqalə uydurma və çalışır, lakin heç kəs hansısa görünməz həddi
iki sözdən imtina etmişdi: “Sovet” və “Soböhtandan ibarətdir, onu mən yazmamışam. keçmirdi. Bütün bunlarda sevgi və hörmət,
sialist” sözlərindən. Bunun isə mənası və
Bundan sonrakı fitnəkarlıqdan və ailəmin ta- ən başlıcası – ümid və sevinc duyulurdu”.
dünyaya verdiyi mesaj kifayət qədər ciddi
leyindən narahatam”.
Bu görünməz həddi keçməyənlər də, xalidi. Naxçıvan artıq Moskvanı və ittifaq hakiAzərbaycanda vəziyyət gərginləşirdi, ulu qımızın böyük oğlu Heydər Əliyevi alqışlayan
miyyətini qəbul etmirdi. Hələ Azərbaycanın
öndər isə Moskvada olsa belə susmurdu. Bu 100 minlərlə insan da, onun yaşadığı mənzilin
müstəqillik haqqında Konstitusiya aktını
isə ona qarşı təzyiqlərin çoxalmasına səbəb qarşısında sübhə qədər müsəlləh əsgər kimi
qəbul etməsinə bir ilə yaxın müddət qaldığı
olurdu. O, artıq Vətənə qayıtmalı idi. Onun keşik çəkən Naxçıvanın qeyrətli övladları da
bir vaxtda Naxçıvan Muxtar Respublikasının
üçün bu qayıdış vətəndaşın Vətəninə qayıdışı bir şeyə əmin idilər: Ulu öndər Heydər Əliyev
Ali Məclisi Azərbaycan SSR Prezidentinə,
idi. Düşmənləri üçün bu qayıdış böyük bir xalqın son ümid yeri idi. Naxçıvan öz igid
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Sədrinə, Azərtəhlükənin gəlişi misalında idi. Elə ulu öndər övladını ağuşuna almışdı və onu qorumaqda
baycan SSR Nazirlər Sovetinin Sədrinə, AzərHeydər Əliyevin böyüklüyü də onda idi ki, israrlı idi. Həm Moskva, həm də Bakı bir
Mən çeynənən bir ölkənin
baycan SSR rəsmi mətbuat və informasiya
onun güclü olduğunu hətta düşmənləri belə müddət əvvəl düşdüyü eyforiya vəziyyətindən
Haqq bağıran səsiyəm!
vasitələrinin rəhbərlərinə etdiyi müraciətdə
ən bir az əvvələ, 1990-cı ilin yan- etiraf edirdilər. Bəzən sözləri, bəzən isə çıxanda anladı ki, dahi rəhbər Heydər Əliyev “Milli dövlət dirçəlişi ideyasının həyata kevarına qayıtmaq istəyirəm. 1990-cı əməlləri ilə. Ulu öndərin hələ iyunun əvvəl- Naxçıvana getməklə nəinki neytrallaşdırılmış, çirilməsi”, “Azərbaycan Demokratik Cümilin yanvar ayının 20-də Azərbaycanın Mos- lərində Bakıya qayıdışının qarşısını almaq əksinə, Azərbaycanın xilasına və müstəqilliyinə huriyyətinin üçrəngli bayrağının qəbul olunkvadakı nümayəndəsi Moskva ətrafında yer- üçün “Azərnəşr”in direktoru Əjdər Xanba- doğru addım atmışdı. Belə olmasaydı, SSRİ ması” kimi ifadələrdən istifadə edirdi. Məhz
ləşən “Barvixa” sanatoriyasında müalicə bayevə qarşı terror törədilməsi də məhz Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Vla- ulu öndərin təkidli tələbi ilə müraciətnaməyə
olunan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə ümummilli liderimizin qayıdışını əngəlləmək dimir Kryuçkov Moskvadan Naxçıvana zəng salınan bu ifadələr müstəqillikdən öncə müszəng edib Bakıdakı qanlı hadisələr haqqında üçün törədilmiş qeyri-insani hadisə idi. Xalq edərək Onu yenidən Moskvaya qaytarmağa təqilliyin rəsmi olaraq elan edilməsi idi. Elə
cəhd göstərməzdi.
məlumat verir. Burada iki incə məqam var. isə Heydər Əliyevi gözləyirdi.
bunun üçün də ulu öndər Heydər Əliyev
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Moskvadan
Bütün qurulan iyrənc planlara və cəhdlərə
Birincisi, faktiki olaraq Kremlin nəzarətində
Azərbaycanın müstəqilliyinin şəriksiz
olan “Barvixa”da bütün rabitə vasitələri döv- Bakıya gəldi. Sovet KQB-sinin artıq köhnəlmiş baxmayaraq, Naxçıvan və naxçıvanlılar ulu memarıdır.
lətin nəzarətində idi. Uzun illər SSRİ təhlü- taktikası yenidən işə düşmüşdü. Bakı aero- öndər Heydər Əliyevi qorumaqda israrlı idilər
Naxçıvanı 1990-1993-cü illərin ağır vəkəsizlik orqanlarında çalışan bir generala bu, portunda “zəhmətkeşlərin mitinqi” Onun üçün və onu qoruya bildilər. Əvəzində isə ümummilli ziyyətindən xilas etmək üçün ümummilli
məlum olmaya bilməzdi. Lakin heç nə Onu təəccübləndirici olmadı. Hər halda onun ailə liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvanı aclıqdan liderimiz Heydər Əliyev nələri etdi? “1990-cı
zülmə qarşı haqq səsini ucaltmaqdan çəkindirə üzvləri ilə şəxsi telefon danışıqlarını dinləmək və hərbi təcavüzdən xilas etdi, Azərbaycanı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi
bilməzdi. Çünki Onun həyat amalında zülm üçün bu “gülsatan zəhmətkeşlər”in xüsusi qorudu.
qiymət verilməsi haqqında” qərar qəbul edilqarşısında susmaq, elə zülm etməyə bərabər qurğuları yox idi. Sonralar ulu öndərin özü
Seçilənlər içində seçilən
məsinə nail oldu, Azərbaycan Respublikası
idi. İkincisi, görkəmli dövlət xadimi Heydər “Naşe delo” qəzetinə müsahibəsində bu barədə
yeganə şəxsiyyət
Ali Sovetinin sessiyasında SSRİ-nin qorunub
Əliyev artıq rəsmi səlahiyyətli şəxs deyildi. deyirdi: “...tamamilə kənar insanlara hardan
rtıq 1990-cı il avqustun 21-də Nax- saxlanması barədə referendumda Azərbaycanın
Azərbaycanın Moskvadakı o zamankı daimi bəlli oldu ki, mən məhz bu gün və bu reyslə
çıvan Muxtar Sovet Sosialist Res- iştirakı məsələsinin müzakirəsində çıxış edib
nümayəndəsini ona zəng etməyə vadar edən gəlirəm. Bunu əvvəlcədən yalnız qardaşım publikası Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti dahi bunun əleyhinə səs verdi, SSRİ-nin saxlanheç bir rəsmi protokol qaydası da yox idi. bilirdi. Onlar isə plakatla gəlmişdilər”.
rəhbər Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR və- masına dair ümumittifaq referendumunda
Lakin ulu öndər Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
İki Bakı arasında...
təndaşlığı barədə qərar qəbul etdi. 1990-cı il Naxçıvanın iştirak etməməsi barədə qərarın
mənəvi nüfuzu bütün protokol qaydalarından
zamankı Azərbaycan rəhbərliyi üçün 30 sentyabr seçkilərində O, 340 nömrəli Neh- qəbul edilməsinə nail oldu, Naxçıvan Muxtar
üstün idi.
ulu öndərin Bakıya gəlməsi əsl şok rəm seçki dairəsindən Azərbaycan parlamen- Respublikası Dövlət Müdafiə Komitəsini
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev yan- effekti yaratdı. Bakıda olduğu iki gün ərzində tinə, 2 nömrəli seçki dairəsindən isə Naxçıvan təşkil etdi, qonşu ölkələr – Türkiyə və İranla
varın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı Daimi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev iki Bakı parlamentinə deputat seçildi. Baxmayaraq ki, əlaqələri normal məcraya çıxarmaqla NaxçıNümayəndəliyinə gəlir. Nümayəndəliyin qar- gördü: “Yüz rubl”a tutulub aeroporta gətirilmiş o zamankı kommunist hakimiyyəti ümummilli vanı iqtisadi blokadadan – sadə dildə desək,
şısında minlərlə insan toplaşıb. Qəflətən top- “zəhmətkeşlər”dən ibarət Bakı və Dağüstü liderin xüsusilə Azərbaycan SSR-in xalq de- aclıq və səfalətdən qurtardı, hər il dekabr
laşmış insan izdihamı yolu açaraq kiməsə parkda dahi rəhbər Heydər Əliyevi hərarətlə putatlığına seçilməsinin qarşısını almaq üçün ayının 31-nin “Dünya Azərbaycanlılarının
yol verir. Və insan izdihamının üzərində bir salamlayan və Ona ümid dolu nəzərlərlə baxan ciddi mübarizə aparırdı. Təkcə bir faktı demək Həmrəylik və Birlik Günü” kimi bayram
səs yüksəlir: “Əliyev gəldi!”
minlərlə insanın Bakısı. Maraqlıdır ki, SSRİ- kifayətdir ki, seçki kampaniyasının başladığı olunması barədə qərar qəbul edilməsinə, NaxO, ictimaiyyət və mətbuat nümayəndələri nin iqtisadi tənəzzülü şəraitində çörəyə həsrət dövrdə 340 nömrəli Nehrəm seçki dairəsindən çıvanda ağıryüklü təyyarələri qəbul etməyə
qarşısında çıxış edir və yanvar faciəsinin gü- qalmış kütləni çörəkpulu ilə aldadıb aeroporta 27 namizəd irəli sürülmüşdü. Lakin hər kəs, imkan verən yeni aeroportu tikdirməklə ana
nahkarlarını kəskin ittiham edir. Başqa yol gətirənlər ulu öndər Əliyevin nə zamansa yuxarının tapşırığını yerinə yetirən Vətənlə – Azərbaycanla əlaqələrin intensivvar idimi? O susa, sanatoriyada istirahətinə çörək verdikləri idi. Bir zaman diz üstə çörək “namizəd”lərin özləri belə anlayırdı ki, bu ləşməsinə nail oldu, Naxçıvanı işğalçı Ermədavam edə bilərdimi? Adi insanlar üçün, dilənənlərin çörəyinin dizi üstündə olmasını cəhdlər əbəsdir. Keçirilən seçkilərdə dahi nistanın hərbi təcavüzündən məharətlə qorudu,
bəlkə də, bu yolu məqbul variant saymaq isə nə çörək, nə də tarix bağışlayır.
şəxsiyyət Heydər Əliyevin 95 faizdən artıq beynəlxalq Moskva və Qars müqavilələrini
olar. Lakin ulu öndər Heydər Əliyev üçün
səs toplaması da bu fikri bir daha təsdiqlədi. aktuallaşdırdı, Naxçıvanda yerləşən 75-ci moSon ümid yeri
məqbul olan, sadəcə, bir yol var idi – zülmə
Təsadüfi deyil ki, Moskvada çıxan “İzvestiya” toatıcı diviziyanın axırıncı rus əsgərinin yola
ə nəhayət, o tarixi gün! Haqqın zülm
qarşı çıxmaq və haqq səsini ucaltmaq. O da
qəzeti yazırdı: “...Heydər Əliyev respublikada salınmasına, hərbi əmlakın tamamilə Milli
üzərində
gələcək qələbəsini reallaşməhz bunu etdi.
mandat uğrunda səslərin 95 faizini toplayan, Ordunun briqadasına verilməsi haqqında aktın
Təqiblər isə özünü çox gözlətmədi. Artıq dıran mənəvi qələbə günü. O zaman Azər- parlaq qələbə qazanan yeganə şəxsdir”.
imzalanmasına, sonuncu rus sərhədçilərinin
fevral ayının əvvəllərində görkəmli dövlət baycan rəhbərliyi ümummilli lider Heydər
Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisini tərk
Müstəqillikdən öncəki müstəqillik
xadimi Heydər Əliyevə qarşı təqiblər pik Əliyevin Naxçıvana qayıdışının eyforiyasını
ayıdışdan Qurtuluşa gedən yolda xal- etmələrinə nail oldu, ruslara məxsus bütün
həddə çatdı. “Pravda “ qəzetində çap olunan yaşayarkən xalq kütlələri öz əsl liderinə qoqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin hərbi və təsərrüfat əmlakının Azərbaycanın
“Əliyevçilik və yaxud “xoş əyyamlar”ın vuşmağın sevincini yaşayırdılar. Əgər belə
Naxçıvandakı sərhəd dəstəsinə verilməsini
xiffəti” məqaləsi də xalqımızın böyük oğlu olmasaydı, 22 iyul saat 10:35-də Naxçıvana atdığı addımların hər biri milli müstəqilliyə təmin etdi, Qafqazın ən ciddi siyasi qüvvələHeydər Əliyevi və yaxud Azərbaycanın haqq gələn dahi rəhbər Heydər Əliyevi cəmi bir xidmət edirdi. Artıq oxucuma çox yaxşı rindən birinə çevriləcək, yeni Azərbaycanı
səsini susdurmaq üçün hazırlanmış “zəhmətkeş neçə saat sonra Naxçıvanın mərkəzi meyda- məlum olan bir faktı bir daha təkrarlamalı quracaq Yeni Azərbaycan Partiyasının təməlini
yanaşması”ndan başqa bir şey deyildi. Bu nına toplaşmış 100 min nəfərdən artıq insan olsam da, vurğulamaq istəyirəm. 1990-cı ilin qoydu. Və ən nəhayət, Azərbaycanı Azər“zəhmətkeş yanaşması”nın hazırlandığı ünvan səsləməzdi. Bu görüş adi mitinq, bu görüş noyabrında ümummilli lider Heydər Əliyevin baycana qaytarmaq üçün Azərbaycanın mərçoxlarına yaxşı məlum idi. Təsadüfi deyildi adi görüş deyildi. Bu, blokada vəziyyətinə sədrliyi ilə keçirilən 12-ci çağırış Naxçıvan kəzinə – Bakıya qayıtdı! 1990-cı ilin 22 iyuki, məqalənin müəllifi kimi qeyd olunan tibb salınan Naxçıvanla, blokada vəziyyətinə sa- Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali So- lunda Naxçıvanın mərkəzi meydanında xalqa
elmləri doktoru V.Əfəndiyev ulu öndər Heydər lınmasına ciddi cəhdlər olan Vətəndaşın – vetinin ilk sessiyasında qəbul olunan qərarlar verdiyi sözə əməl etdi: Azərbaycan xalqının
Əliyevə göndərilən teleqramlardan birində xalqın əsl liderinin görüşü idi. Bu barədə – “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Res- birliyi, suverenliyi və azadlığı uğrunda müyazırdı: “Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, “Moskovskiy komsomoleç” qəzeti yazırdı: publikasının adının dəyişdirilməsi haqqında” barizədə Azərbaycan xalqını qalib etdi.
“Pravda” qəzetində 4 fevral 1990-cı il tarixdə “O tələsmədən hərəkət edir, lakin izdiham və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
- Elnur KƏLBİZADƏ
nədənsə onun arxasınca, demək olar ki, qaçırdı. rəmzləri haqqında” qərarlar Heydər Əliyev

“Moskvadan Naxçıvana QAYIDIŞ o
dövrün bəzi qəzetlərində yazıldığı kimi,
əyalət mərkəzinə yox, Vətənə QAYIDIŞ
idi; böyük siyasətə yenidən və fəal şəkildə,
birmənalı, ardıcıl, qətiyyətli QAYIDIŞ idi”.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov “Qayıdış” kitabında 1990-cı il iyulun 22-də
ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana
qayıdışını belə şərh edib. O gün həm də
zülmə qarşı baş qaldıranların ən sadiqlərinin seçildiyi gün kimi tarixə düşüb.
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2014-cü ilin ilk 6 ayının yekunları müzakirə edilib
İyulun 18-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyada 2014-cü
ilin birinci yarısının yekunlarına
həsr olunmuş yığıncaq keçirilib.
Yığıncaqda komissiyanın sədri
Etibar Musayev məruzə ilə çıxış
edib.
“2014-cü ilin ilk altı ayı ərzində komissiya tərəfindən bir
sıra tədbirlər reallaşdırılıb”, – deyən Etibar Musayev bildirib ki,
dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına riayət etmələrinə
nəzarətin artırılması və dövlət
orqanlarında kadr qurumları ilə
işin gücləndirilməsi məqsədilə
komissiya aprel-iyun ayları ərzində 28 dövlət orqanında maarifləndirici seminarlar keçirib.
Komissiya sədrinin sözlərinə
görə, dövlət orqanlarının kadr
təminatı həmişə olduğu kimi,
2014-cü ilin birinci yarısında da
diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Belə ki, 2 sentyabr 2013-cü il ta-

rixdə elan olunmuş müsabiqədən
müvəffəqiyyətlə keçmiş 34 nəfər
namizəd dövlət orqanlarında işlə
təmin olunub. 7 mart 2014-cü il
tarixdə vakant inzibati vəzifələrin
tutulması üçün növbəti müsabiqə
elan olunub, 91 namizəd həmin
vakant vəzifələrə təyin edilib.
Dövlət qulluqçularının reyestrinin aparılması işi ötən 6 ay ərzində də davam etdirilib, reyestrdə
baş vermiş dəyişikliklər və əlavələr vaxtında elektron bazaya
işlənilib. Bundan başqa, müsabiqələrin test mərhələsində namizədlərin seçiminin tələb olunan
səviyyədə təşkili üçün komissiyanın test bankının yenilənməsi
və zənginləşdirilməsi işi mütəmadi
olaraq davam etdirilməkdədir.
Sonda komissiya sədri qarşıya
qoyulan vəzifələrin tam şəkildə
icrasına nail olmaq üçün komissiyanın cari ilin ikinci yarısında
daha səylə çalışmalı olduğunu
yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb.

Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
2014-cü ilin birinci yarısının yekunlarına dаir kollegiya iclası olub. Naxçıvan
Biznes Mərkəzində keçirilən kollegiya
iclasında məruzə ilə çıхış еdən iqtisadiyyat və sənaye nаziri Famil Sеyidоv
qеyd еdib ki, əvvəlki illərdə olduğu
kimi, 2014-cü ilin ötən dövründə də
sahibkarlığın inkişafı iqtisadi siyasətin
əsas istiqamətlərindən olub, Ümumi
Daxili Məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 87 faizə çatıb.
Bildirildi ki, sahibkarların fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə
2014-cü ilin ötən dövründə 2 milyon
30 min manat həcmində dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilib. Bunun da 1 milyon
925 min manatı və ya 95 faizi sənaye
sahələrinin, 105 min manatı və ya 5
faizi isə kənd təsərrüfatı sahələrinin
inkişafına yönəldilib.
Muxtar respublikamızda maşınqayırma, metallurgiya, kimya, mədənçıxarma, yeyinti, yüngül və digər sənaye
sahələrinin təşəkkülü və inkişafının
davamlı xarakter alması nəticəsində

2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında 471 milyon 580 min
manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilib. Bu, 2013-cü ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə
1,5 faiz çoxdur.
Hesabat dövründə 19 sahə
üzrə işlərin başa çatdırıldığını
deyən nazir əlavə etdi ki, hazırda 33
sahənin yaradılması istiqamətində işlər
davam etdirilir.
Nazir vurğuladı ki, əhаlinin kənd
təsərrüfatı məhsullаrınа оlаn tələbаtının
ilboyu ödənilməsini təmin еtmək üçün
dövlət maliyyə dəstəyi və sahibkarların
qoyduğu investisiyalar əsasında hesabat
dövründə tərəvəz məhsullarının yetişdirilməsi üçün istixana kompleksi, pendir istehsalı, taxıl əkini, maldarlıq, heyvandarlıq və fərdi quşçuluq təsərrüfatları
olmaqla, 11 sahə istifadəyə verilib.
Ümumi sahəsi 53 min 600 kvadratmetr olan tərəvəz və gül yetişdirilməsi üçün 6 istixana kompleksinin, 2
maldarlıq kompleksinin, 1 heyvandarlıq
və 3 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması
istiqamətində işlər davam etdirilir.

Famil Seyidovun sözlərinə görə,
istehsal olunan məhsullаrın tanıdılması,
sərgi-sаtışının təşkil еdilməsi və sahibkarların beynəlxalq təcrübəni mənimsəmələri məqsədilə 2014-cü ilin
ötən dövründə ölkə daxilində və хаricdə
kеçirilən 18 tədbirdə 61 sahibkarın iştirakı təmin edilib, yerli istehsal məhsulları ilə yanaşı, Nахçıvаn Muхtаr
Rеspublikаsının sоsiаl-iqtisаdi inkişаfını
əks еtdirən elektron təqdimatlar və tanıtım materialları nümаyiş etdirilib.
Kollegiya iclasında işdə buraxılan
nöqsan və çatışmazlıqlar da təhlil
olundu, qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirildi.
Sonda məruzə ətrafında çıxışlar
oldu.
Xəbərlər şöbəsi
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qtisadiyyatın çoxşaxəliliyinin təmin olunmasında əsas yol sənayenin inkişaf etdirilməsindən keçir. Sənaye elə bir sahədir
ki, burada, bir növ, iqtisadiyyatın digər sahələrində əldə olunmuş
nəticələr insan tələbatlarına tam cavab verən son məhsul halına
gətirilir. Sənayedə tətbiq olunan müasir texnologiyalar bu sahənin
innovativ yükünü artırır, iqtisadiyyatın digər sahələrinə öz sürətləndirici
təsirini gücləndirir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da sənaye
məhsulu istehsalının genişləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər
regionda yüksək texnologiyalı sənaye müəssisələrinin yaradılmasına
və regionun iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir.
2010-cu ildən fəaliyyət göstərən Naxçıvan Avtomobil Zavodu da
istehsal imkanlarını genişləndirməklə muxtar respublikanın sənaye
potensialının artırılmasına öz töhfəsini verir.
Birnövbəli iş rejimində illik
istehsal gücü 5 min ədəd avtomobil olan Naxçıvan Avtomobil
Zavodu Çinin “Chongqing Lifan
İndustry” şirkəti ilə birgə fəaliyyət
göstərir. Müəssisənin işə salınması
üçün buraya ilkin olaraq 3,5 milyon manat həcmində investisiya
yatırılmışdır. Əgər 2010-cu ildə
zavodda 489 avtomobil istehsal
olunmuşdursa, 2013-cü ildə bu
rəqəm 576-ya çatmışdır. Bu ilin
yanvar ayından isə müəssisədə
1300-dən çox avtomobil yığılmış,
ilin sonuna kimi bu rəqəmin 2000
ədədə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda müəssisədə 9 tinə əlavə faiz hesablanmadan dəmodeldə avtomobil (xetçbektipli yəri hissə-hissə ödənilməklə də
“NAZ-Lifan-320” və “NAZ-Li- əldə edə bilərlər. Naxçıvan və
fan-330”, sedantipli “NAZ-Li- Bakı şəhərlərində fəaliyyət gösfan-620”, “NAZ-Lifan-630” və tərən satış və servis mərkəzləri
“NAZ-Lifan-720”, krossovertipli öz müştərilərinə keyfiyyətli xid“NAZ-Lifan X-60”, yük-bortlu mətlər göstərirlər. Tezliklə Gəncə,
“NAZ-Lifan LF-1022”, yük-fur- Şəki, Lənkəran və Xaçmaz şəhərqonlu “NAZ-Lifan LF-5028” və lərində də avtosalonların açılması
mikroavtobus (1+6 nəfər) “NAZ- nəzərdə tutulur. Avtomobillərin
Lifan LF-6401”) istehsal olun- xarici ölkələrə ixracı istiqamətində
maqdadır. Avtomobillərin qiymət- də iş aparılır. Cari ilin sonuna
ləri isə modeldən və komplekta- qədər avtomobillərin ixracına nail
siyadan asılı olaraq, 7500 ma- olunması planlaşdırılır.
Ölkəmizin avtomobil bazarında
natdan 15700 manat arasında də“NAZ-Lifan”
avtomobillərinə təyişir. Bazara nağd pulla və köçürmə yolu ilə təklif edilən bu ləbat vardır. Bunu “NAZ-Lifan”
avtomobilləri Naxçıvan Muxtar avtomobillərinin üstün texniki gösRespublikasının sakinləri qiymə- təriciləri ilə də izah etmək müm-

xidmət proseslərində iştirak edirlər.
Dövlət Miqrasiya
Əgər ilk mərhələdə avtomobillər
Xidmətinin internet
“Lifan” şirkətinin işçilərinin köməyi
səhifəsi yaradılıb
ilə yığılırdısa, sonradan yerli müBu
günlərdə
Naxçıvan Muxtar
təxəssislərin formalaşması ilə bu
Respublikası Dövlət Miqrasiya
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billərin istehsalının və texniki xidBu internet ünvanı vasitəsilə əcnəmət göstərilməsinin mənimsənilməsi xarici mütəxəssislər tərəfindən bilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər,
yerli kadrlara treninq keçirilməsi eləcə də Azərbaycan Respublikasının
yolu ilə və işçilərin bilavasitə Çində vətəndaşları dünyanın hər bir yerindən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin internet səhifəsinə
yerləşən zavoda ezam olunmaqla daxil olaraq miqrasiya sahəsi üzrə qatreninq keçmələri vasitəsilə həyata nunvericiliklə tanış ola bilərlər.
İnternet səhifəsində əcnəbilər və vəkeçirilir.
Naxçıvan Avtomobil Zavodunun təndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
kollektivi hərtərəfli dövlət qayğısı Respublikasında olduğu yer üzrə qeyilə əhatə olunmuşdur. Müəssisədə diyyatı, müvəqqətiolma müddətinin
58 nəfər daimi işlə təmin edilmişdir. uzadılması, müvəqqəti və daimi yaşaYüksək texnoloji şəraitlə təmin ması, habelə haqqıödənilən əmək fəaedilmiş istehsal sahələrində çalışan liyyəti ilə məşğul olmaları üçün müvafiq
işçilər fərdi mühafizə vasitələri, icazələrin verilməsi, vətəndaşlıq məvahid geyim formaları ilə təmin sələləri, qaçqın statusunun müəyyənolunmuşlar. Müəssisəyə Naxçıvan ləşdirilməsi və bu kimi məsələlərlə əlaMuxtar Respublikası Sahibkarlığa qədar məlumatlar 3 dildə hazırlanaraq
Kömək Fondundan bir milyon ma- yerləşdirilmişdir ki, bu da əcnəbilərin
orijinal ehtiyat hissələri satılır.
nat güzəştli kredit ayrılmış, bu il və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, eyni
Naxçıvan Avtomobil Zavodunda isə maşınqayırma sənayesində ça- zamanda Azərbaycan Respublikası vəişin keyfiyyətini yüksəltmək məq- lışanların peşə bayramı münasi- təndaşlarının miqrasiya sahəsində maasədilə kadr hazırlığına, təcrübə bətilə zavodun bir neçə nümayən- rifləndirilməsində mühüm əhəmiyyət
mübadiləsinə, marketinq və mü- dəsi təltif olunmuşdur. Müəssisənin kəsb edir.
Bununla yanaşı, xidmətin internet
tərəqqi menecmentə mühüm əhə- direktoru “Naxçıvan Muxtar Resmiyyət verilir. Müəssisə fəaliyyətə publikasına xidmətlərə görə”, daha saytında müvafiq icazələrin alınması
başladığı vaxtdan “Lifan” şirkətinin 6 işçi isə “Rəşadətli əməyə görə” ilə bağlı sənədlərin siyahısı və müraciətlər üzrə ərizə-anket blankları da
texniki personalı istehsal və texniki nişanları ilə təltif edilmişlər.
yerləşdirilmişdir.
Çox deyil, cəmi 30-40 il əvvəl özünə avtomobil almaq istəyən
İstifadəçilər internet səhifəsinin
muxtar respublika sakini bir neçə il növbəyə durub gözlədikdən
“Sual-cavab” adlı xidmət bölməsinə
sonra o dövrün lüks avtomobillərindən birini aldığına çox sevionları maraqlandıran məsələlərlə bağlı
nərdi. Fərdi avtomobil sahiblərinin barmaqla sayıla biləcəyi
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
həmin dövrlərdə Naxçıvanda da avtomobillərin istehsal edilib
müraciət edə bilərlər. Edilmiş mürahəm də bir neçə illiyə kreditlə və dəyəri hissə-hissə ödənilməklə
ciətlərin hər biri Naxçıvan Muxtar Ressatıla biləcəyini kim düşünə bilərdi? Sözsüz ki, qarşıya real məqpublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
səd qoyulanda bu da həyata keçirilə bilər. Qarşıda isə daha geniş
tərəfindən tam, dəqiq və vaxtında cahədəflər vardır.
vablandırılacaqdır.
- Əli CABBAROV
kündür. Belə ki, bu avtomobillərdə
mühərriklərin həcmi 1,3 litr - 1,8
litr arası dəyişir. Onların işçi həcminin kiçik olması ilə bərabər, gücünün çox olması yanacaq sərfiyyatını azaldır ki, bu da avtomobillərin ekoloji standartlara tam uyğunluğunu təmin edir. Hazırda
“NAZ-Lifan” avtomobilləri Avro
4 və Avro 5 ekoloji sinfinə uyğun
olmaqla ətraf mühitə dəyən ziyanı
da minimuma endirir. “NAZ-Lifan”
avtomobilləri servislərində ancaq

Naxçıvan Avtomobil Zavodunda istehsal artıb

Ç

ox zaman insanların həyat tərzində möhkəmlənərək gündəlik yaşayış
normasına çevrilmiş elə elementlərə rast gəlirik ki, onları təkcə icbari
qəbul edilmiş norma və qaydalar kimi deyil, eyni zamanda bir adət-ənənə kimi
də başa düşmək olar. Bütün cəmiyyət üçün faydalı olan sığorta da kütləvi
tələbat halına gəldikdə hər kəs tərəfindən asanlıqla qavranılıb başa düşülür və
bir ənənə halına gəlir. Çünki risk doğuran hadisələrin nəticələrindən sığortalanmaqla sabah baş verə biləcək maddi zərərlər indidən zəmanət altına alınmış
olur. Həyatda bir nəfərin başına təsadüfən, heç kimin gözləmədiyi bir hadisə
gəldikdə ən tez yada düşən bir sual da bunu bir daha təsdiq edir: “Görəsən,
sığortası varmı?”

bilmək üçün sığortanın bir vasitə olduğunu yaxşı bilirlər.
Sığorta dövlət tənzimlənməsi ilə həyata keçirilən və mövcud qanunlara
əsaslanan hüquqi zəmanətlər sistemidir.
Bu zəmanətlərin geniş yayıldığı bir cəmiyyətdə isə hər kəsin vəzifəsi həm
özünün, həm də ondan asılı olan yaxınlarının və digər vətəndaşların gələcəyini maddi itkilərdən qorumaq, bunun

Yeni kompleks yerli toxumçuluq
təsərrüfatının inkişafına stimul verəcək
Son illərdə muxtar respublikada yaradılan müəssisələr
içərisində emal müəssisələrinin öz yeri var. Kənd təsərrüfatının inkişafında şərtləndirici mövqeyə malik
bu müəssisələrin təşkili hər zaman diqqət mərkəzində
saxlanılıb. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdən
biri də Naxçıvan şəhərində “Bərəkət” Toxumçuluq
Təsərrüfatı üçün yeni kompleksin inşasıdır.

Sığorta bədbəxt hadisələr nəticəsində dəymiş maddi zərərlərinin
ödənilməsinə mühüm maddi dəstəkdir
Sözsüz ki, sığortanın yaratdığı üstünlüklər genişdir və onlar cəmiyyət
inkişaf etdikcə daha da təkmilləşir, insanların düşüncələrinə, onların həyat
səviyyəsinə görə dəyişir. Hələ qədim
dünyada baş verən müxtəlif gözlənilməz
hadisələr zamanı dəymiş maddi itkilərin
azaldılması üçün bu, ən yaxşı üsul hesab
olunurdu. Müasir dünyada isə sığortanın
yüzlərlə növü vardır. İndi insanlar öz
gündəlik qayğıları ilə arxayın məşğul
olmaq üçün başda cansağlığı olmaqla
onlara dəyərli ola bilən hər şeyi vaxtında
sığorta etdirməyə çalışır, ola biləcək
bədbəxt hadisələrin vurduğu maddi zərərlərdən özlərini və ailə üzvlərini zəmanət altına alırlar. İnsana qayğı göstərmək, həyatda təkcə özünü deyil, başqalarının da mənafelərini düşünə bilmək
kimi ali hisslərin gücü də özünü məhz
bu məqamda göstərir. Buna görə də sığortanın yaranması və təşəkkülünü cəmiyyətin bir sıra mühüm hərəkətverici
inkişaf amilləri ilə bir sırada müqayisə
etmək, onu sivilizasiyalı inkişafın bir
nəticəsi kimi görmək mümkündür. Doğrudan da, bədbəxt hadisəyə düçar olanların maddi vəziyyətinə kömək etmək
humanitar bir missiyadır.
Gələcək həyatın zəmanət altına alınması istəyi maddi vəziyyətindən və
sosial statusundan asılı olmayaraq, hər
bir insanı düşündürən qayğılardandır.
Cəmiyyətin tarixi inkişafı boyu bu, belə
olmuşdur. Hələ XIX əsrdə sığortanın
ən vacib forması olan həyat sığortası
yaranıb genişlənməyə başlamışdır. Bu,
insan həyatının, onun cansağlığının yüksək qiymətləndirilməsi ilə mümkün ol-

muşdur. Qeyd edək ki, dünyanın inkişaf
etmiş ölkələrində sığortanın bütün növlərinin daha geniş yayılması, onun cəmiyyətdə, bir növ, ənənə halına gəlməsi
həmin münasibətlərin illər boyu inkişafının nəticəsidir.
Müasir dövrdə ölkəmizin sosialiqtisadi inkişaf mənzərəsi fonunda sığorta münasibətlərinin də genişlənməsi
üçün böyük imkanlar yaradılmışdır.
Keçmiş sovetlər dönəmindən fərqli
olaraq, indi Azərbaycanda sığorta fəaliyyəti üzrə çox geniş sığorta xidmətləri
təklif edilir. Ölkəmizdə bir çox sığorta
növlərinin könüllü olması və insanların
bunlara yüksək maraq göstərməsi onların təkcə riskləri bölüşmək istəyindən
deyil, eyni zamanda mövcud həyat
keyfiyyətinin tələblərindən irəli gəlir.
Çünki bədbəxt hadisələrin törənmə
ehtimalının azalması ilə bərabər, həm
də onların zərərlərinin minimumlaşdırılması sığortanın yaratdığı imkanlar
kimi insanlar tərəfindən dəyərləndirilib
istifadə olunur. Keçmişdə baş vermiş
hadisələrdən nəticə çıxarmaq və risklərdən sığortalanmaq təcrübəsindən
yararlanmaqla cəmiyyətimizdə sığortaya maraq artmaqdadır. Artıq cəmiyyətimizdə sığortanın əsl mahiyyətini
düzgün qiymətləndirməklə bədbəxt
hadisələr baş verdikdə onun funksiyalarından faydalanmaq daha üstün
tutulur. Başqa sözlə, insanlar sığortanı
baş verən bədbəxt hadisələr hesabına
varlanmaq vasitəsi deyil, vətəndaşın
bədbəxt hadisəyə qədər mövcud olmuş
maddi imkanlarını müəyyən dərəcədə
yerinə qaytara bilmək, onu bərpa edə

üçün sığortanın təklif etdiyi imkanlardan
faydalanmaqdır. Son illər Naxçıvan
Muxtar Respublikasında sığortanın aparılmasına verilən dəstək və sığorta fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində
görülən işlər öz bəhrəsini verməkdədir.
Bu gün muxtar respublikamızda həyata
keçirilən 26 növdə sığorta xidmətləri
əhalinin gözlənilməz, bədbəxt hadisələr
nəticəsində dəymiş maddi zərərlərinin
ödənilməsinə mühüm maddi dəstəkdir.
Sığortalanmış vətəndaşların gözlənilməz
bədbəxt hadisələr baş verdikdə sığorta
təşkilatına müraciət edərək dəymiş
maddi zərərlərin əvəzini alaraq rahat
evinə yollanması, son nəticədə, muxtar
respublikada insan amilinə verilən önəmin ifadəsidir.
Son vaxtlar ayrı-ayrı vətəndaşlara
yanğın və digər hadisələr nəticəsində
dəymiş zərərlərin ödənilməsi vətəndaşlarda bu işin onların xeyri üçün
aparıldığına aydın təsəvvür yaradır.
Bu isə bir çox insanların kollektiv
şəkildə işlədiyi idarə və təşkilatlarda
sığorta olunmağını bir adət halına gətirib çıxarır. Artıq insanlar sığortalanmağın bilavasitə onların mənfəəti
üçün olduğunu anlayır və müddəti
bitmiş sığorta müqavilələrinin vaxtında
yenilənməsinə özləri təşəbbüs göstərirlər. Qarşıya qoyulan əsas məqsəd
isə insanların həyatı, əmlakı və mülki
məsuliyyəti üçün tam təminat verən
sığortaların hər bir vətəndaş üçün
təmin olunmasıdır. Bunun üçün vətəndaşlar arasında maarifləndirici tədbirlər daha da genişləndirilməlidir.

Hazırda burada ümumi sahəsi 790 kvadratmetr olan
ikihissəli anbar binası və müxtəliftəyinatlı kənd təsərrüfatı
texnikaları üçün uzunluğu 102 metr, eni isə 12 metr olan
qaraj kompleksi tikilir. Anbar binasında hörgü və suvaq işləri
yekunlaşıb, pəncərələr salınıb, dam örtüyünün vurulması isə
davam etdirilir. Qaraj kompleksində döşəmə salınıb, dəmir
konstruksiyalı tavan örtüyünün vurulmasına başlanılıb.
“Gəmiqaya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları
tərəfindən tikintisi aparılan kompleks hazır olduqdan sonra
burada toxum, qüvvəli yem və xammal anbarları fəaliyyət
göstərəcək. Əvvəllər dəyirman kimi istifadə olunan bu ərazidə
hər birinin tutumu 500 ton olan 48 bunker vardır. Təmir işlərindən sonra bunkerlərdə toxumun keyfiyyətlə və uzun
müddətə saxlanılması mümkün olacaq. Muxtar respublikanın
əsas toxumçuluq bazası olacaq bu kompleksdə taxılla yanaşı,
həm də digər kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumunun satışı da
həyata keçiriləcəkdir.

Zərərçəkmiş vətəndaşlara sığorta
ödənişləri verilmişdir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta Agentliyindən aldığımız məlumata görə, bu il iyun ayının 23-də
Kəngərli rayonunun Yurdçu və Qarabağlar kəndlərində
güclü yağış nəticəsində sel basqını olmuş və vətəndaşlara
ziyan dəymişdir. Dəymiş zərərlərin ödənilməsi məqsədilə
daşınmaz əmlakını icbari sığorta etdirmiş vətəndaşlardan
Yurdçu kənd sakinləri Əvəz Əliyevə 3030 manat, Əntiqə
Atayevaya 175 manat, Yavər Rüstəmova 265 manat, Qarabağlar kənd sakinləri İlham Muradova 550 manat, Fatma
Şirzadovaya 410 manat sığorta ödənişləri verilmişdir.
Bundan əlavə, 10 iyul 2014-cü il tarixdə Babək rayonunun
Xəlilli kənd sakini Tofiq Bayramova məxsus yaşayış evi yandığından ona dəymiş zərər müqabilində 7 min manat sığorta
ödənişi verilmişdir.
Xəbərlər şöbəsi
- Ə.CABBAROV
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondu
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi münasibətilə gənclər arasında
“Muxtariyyətin intibahı: 1995-2014” mövzusunda yaradıcılıq müsabiqəsi elan edir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər Fondu Naxçıvan Muxtar
Respublikasının yaradılmasının 90 illiyi münasibətilə gənclər arasında “Muxtariyyətin intibahı: 1995-2014” mövzusunda yaradıcılıq müsabiqəsi elan edir. Müsabiqə aşağıdakı istiqamətlər
üzrə keçirilir:
• Teleradio verilişi
• Qəzet məqaləsi
• Videoçarx
• Rəsm
• Fotoreportaj
• Ədəbi yaradıcılıq (hekayə, şeir və s.).
Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd
Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Naxçıvanın 90 illik muxtariyyət tarixinə nəzər salmaq,
gənclərin bu sahədəki yaradıcılıq fəaliyyətinə
dəstək vermək, onların bacarıqlarını və ideyalarını
üzə çıxarmaqdan ibarətdir.
Müsabiqədə iştirak
Yaradıcılıq qabiliyyəti olan hər bir gənc müsabiqədə iştirak edə bilər.
Müsabiqəyə təqdim olunmuş
materialların qiymətləndirmə meyarları
Müsabiqəyə təqdim olunan işlərin qiymətləndirmə meyarları aşağıdakı kimidir:
• işlərin bədii səviyyəsi və keyfiyyəti;
• müsabiqənin şərtlərinə cavab verməsi və
istiqamətlərdən birini və ya bir neçəsini özündə
əks etdirməsi;
• ideyanın orijinallığı;
• savadlı kompozisiya həlli;
• işin təsiredici qüvvəyə malik olması və
mövzunun asan qavranılması;
• yaradıcı yanaşma və mövzunun açılması.
Zərgərlik metalişləmə sənətinin
başlıca sahələrindən olub, qədim
tarixə malik sənət növüdür.

Müsabiqəyə təqdim olunacaq materiallara
qoyulan tələblər aşağıdakı kimidir.
Teleradio verilişi və qəzet məqaləsi
Müsabiqəyə təqdim olunan məqalələr mətbuatda dərc edilməli, teleradio verilişləri Naxçıvan
Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən televiziya və radiolarda nümayiş olunmalıdır. Məqalə
və teleradio verilişlərində “Muxtariyyətin intibahı:
1995-2014” müsabiqəsinə təqdim olunmaq
üçündür” qeydi göstərilməlidir.
Müsabiqəyə təqdim olunan məqalələr A4
kağızda çap olunmuş halda (dərc olunduğu
qəzetin nüsxəsi ilə birlikdə), teleradio verilişləri
isə elektron daşıyıcılarda (CD və ya DVDdə) müəllif haqqında məlumatla birgə təqdim
olunmalıdır.
Videoçarx
Müsabiqəyə təqdim olunan videoçarxlar ağqara və yaxud rəngli, maksimum 5 (beş) dəqiqə
həcmində olmalı və elektron daşıyıcıda (CD və
ya DVD) təqdim olunmalıdır. Videoçarxlar bədii,
sənədli və animasiya janrında çəkilə bilər.
Rəsm əsəri
Müsabiqəyə təqdim ediləcək rəsm əsərləri
rəngkarlığın və qrafikanın müxtəlif texnikalarından
istifadə olunmaqla (sulu boya, yağlı boya, quaş,
tempera, qara qələm, qarışıq texnika və s.)
istənilən material üzərində işlənilə bilər. Müsabiqəyə təqdim olunan rəsm əsərləri minimum
50x60 sm və daha böyük ölçülərdə ola bilər.
Ədəbi yaradıcılıq
Müsabiqəyə təqdim olunan nəsr nümunələri
(hekayə, oçerk, esse və s.) maksimum 7 (yeddi)
səhifə həcmində yazılmalı, şeirlər isə 10 (on)
bənddən çox olmamalıdır.

rilməsi nəticəsində zərgərlik daha
da inkişaf etmiş, belə əşyaların
çeşid və keyfiyyəti artmışdır. Bu-

Dünən futbol üzrə Topaz PremyerLiqasının 2014/2015-ci illər mövsümünün püşkü atılıb. Ötən mövsüm
Azərbaycan birinci divizionun qalibi
Fotoreportaj
olmuş “Araz-Naxçıvan” futbol koFotoreportaja rəngli və ağ-qara, JPEG for- mandası qarşıdakı çempionatda debüt
matda olan fotolar təqdim edilə bilər. Fotolar
“Araz-Naxçıvan”ın ilk
A4 formatda (21x30 sm) çap olunmuş və elektron
rəqibi “Neftçi” oldu
formada təqdim edilməlidir. Bir müəllif 5 (beş)
fotodan artıq təqdim edə bilməz. Fotonun çə- edəcək. Muxtar respublika təmsilçisinin
kildiyi yer və tarix göstərilməli, şəkillərlə bağlı ilk rəqibi isə Bakının “Neftçi” futbol
açıqlama yazılmalıdır. Müsabiqədə iştiraka müəl- komandasıdır. 9-10 avqust tarixlərində
lifin özünün mülkiyyət hüququ olan fotolar bu- keçiriləcək ilk turda komandamız rəqibi
raxılır. Mobil telefonla çəkilmiş və fotoredaktorda doğma arenada qəbul edəcək.
(photoshop) işlənmiş şəkillər müsabiqədə iştirak
“Neftçi” futbol komandası Azəredə bilməz.
baycan futbolunun flaqmanı hesab
Müsabiqədə hər gənc yalnız bir istiqamət edilir. Müstəqillik dövründə keçirilən
üzrə iştirak edə bilər.
ölkə çempionatının bütün mövsümMüsabiqənin keçirilmə vaxtı
lərində çıxış edən bu komanda 8 dəfə
Müsabiqə 20 iyul 2014-cü il tarixdən 20 no- Azərbaycan çempionu adını qazanıb.
yabr 2014-cü il tarixədək olan müddətdə (4 ay) Komanda həmçinin 5 dəfə ölkə kukeçiriləcəkdir.
bokunu başı üzərinə qaldırıb. Ötən
Münsiflər heyətinin qərarına əsasən seçilən mövsüm “Neftçi” Premyer-Liqanı
qaliblər keçirilən xüsusi tədbirdə mükafatlan- 4-cü pillədə başa vuraraq Avropa Lidırılacaqlar.
qasında çıxış etmək hüququ qazanıb.
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər hazırLakin Avrokubokun ilk matçında “ağladıqları işləri noyabrın 20-nə qədər Naxçıvan
qaralar” Sloveniyanın “Koper” koMuxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
mandasına doğma meydanda 1:2 heGənclər Fonduna təqdim etməlidirlər.
sabı ilə məğlub olublar.
Müsabiqənin mükafat fondu
Qeyd edək ki, Topaz Premyeraşağıdakı kimidir:
Liqasının ilk turunda daha 4 görüş
Birinci yer (bir nəfər) – 1500 manat
keçiriləcək:
İkinci yer (iki nəfər) – 1000 manat
“AZAL” – “Xəzər-Lənkəran”
Üçüncü yer (iki nəfər) – 500 manat
“Bakı” – “Simurq”
Həvəsləndirici yer (beş nəfər) – Qiymətli
“İnter” – “Qəbələ”
hədiyyələr
“Sumqayıt” – “Qarabağ”
Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Cəlil
Məmmədquluzadə küçəsi, Gənclər Mərkəzi
- Ceyhun MƏMMƏDOV
Əlaqə telefonu: (036) 544-18-43

firuzədən, dentalium, sprea, konustipli dəniz heyvanlarının qabığından, tuncdan və dəmirdən

Milli dəyərlərimizi öyrənək və yaşadaq

Naxçıvanın qədim sənətkarlıq sahəsi olan zərgərlik tarixindən

Naxçıvanda zərgərliklə bağlı
ilkin arxeoloji materiallar Eneolit
dövrünə (e.ə. VI-V minillik) aid
arxeoloji abidələrdən aşkar edilmişdir. Bu dövrdən başlayaraq
cəmiyyət həyatında əkinçiliyin,
maldarlığın intensiv inkişaf etməsi
nəticəsində Azərbaycanın bütün
bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da ilkin sənətkarlıq vərdişləri yaranmışdır. Metalişləmə
ilə məşğul olan insanlar (qədim
sənətkarlar) əqiq, pasta, firuzə və
sair kimi qiymətli daşlarla misdən
muncuq və iynələr düzəltmişlər.
Naxçıvanın Eneolit dövrü abidələrindən (I Kültəpə, Ovçular
təpəsi) tapılmış arxeoloji materiallardan bir qrupunu bəzək əşyaları
təşkil edir. Qədim diyarımızda
Erkən Tunc dövründən etibarən
metalişləmə sənəti inkişaf etməyə
başlamışdır. II Kültəpə abidəsinin
Erkən Tunc dövrü təbəqəsindən
tapılan metaləritmə sobasının və
metalişləmə emalatxanasının qalıqları bunu sübut edir. Bu dövrdə
metalişləmənin inkişafı zərgərliyə
də təsir etmişdir. Sənətkarlar tərəfindən tuncdan üzük, bilərzik
və digər bəzək əşyaları düzəldilmişdir. Orta Tunc dövründə sənətkarlığın müstəqil sahəyə çev-

raya müxtəlif formalı bilərziklər,
halqalar, sırğalar, muncuqlar və
digər bəzək əşyaları daxildir. Qızılburun, Şahtaxtı, Çalxanqala, II
Kültəpə abidələrindən tapılan Orta
Tunc dövrünə aid bəzək əşyaları
fikrimizi sübut edir. Son TuncErkən Dəmir dövründə insanların
həyat tərzində, məşğuliyyət və
sənətkarlıq sahələrində əmələ gəlmiş dəyişikliklər zərgərliyə də
təsir etmiş, əvvəlki dövrün bəzək
əşyaları ilə müqayisədə daha mükəmməl məhsullar düzəldilmişdir.
Onların keyfiyyəti və çeşidləri
daha da artmışdır. Bu dövrün arxeoloji materiallarını müqayisəli
şəkildə öyrənərkən məlum olur
ki, Son Tunc-Erkən Dəmir dövründə Naxçıvanın zərgərlik məhsullarından olan bəzək əşyaları
baş bəzəkləri (alınlıq, saç boruları,
sırğalar və sair), sinə və ya boyun
bəzəkləri (asmalar, boyunbağılar
və digər), geyim bəzəkləri (düymələr, sancaqlar, piləklər), qol
bəzəkləri (üzük, bilərzik və başqaları), ayaq bəzəkləri (halqalar)
olmaqla bir neçə qrupa bölünür.
Muncuqlardan istər baş, istərsə
də qol, sinə və geyim bəzəklərinin
bəzədilməsində geniş istifadə edilmişdir. Onlar əqiqdən, pastadan,
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silindrik, diskşəkilli, şarbiçimli,
xırda doğranmış formada düzəldilmişdir. Bu dövrün bəzək əşyalarında həndəsi ornamentlərlə yanaşı, zoomorfornamentlərdən,
müəyyən süjetli rəsmlərdən də
istifadə edilmişdir. Sarıdərə, Kolanı, Muncuqlutəpə, Qızılburun
abidələrindən əldə olunmuş quş
fiquru formasında düzəldilmiş
asma bəzəklər, Qızılburun nekropolundan tapılmış ilanvari başlıqlı boyunbağı və bilərziklər, Qarabağlar nekropolundan aşkar edilmiş sancaqlar, tunc kəmər bu tip
arxeoloji materiallardan olub,
maddi mədəniyyətimizin öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edirlər. Naxçıvanda
zərgərlik orta əsrlər zamanından
məktəb kimi formalaşmışdır. Zərgərlik məhsullarının düzəldilməsində kəsmə, xatəmkarlıq, fleqran,
basma, qravüra, tökmə, döymə
üsullarından istifadə edilmişdir.
Orta əsrlər dövründə Naxçıvan
zərgərlik məktəbində minasazlıq
üsulunun ən çətin və maraqlı sahələrindən biri olan pərdəli mina
geniş yayılmışdır. Xüsusilə bu
dövrdə xəncər, qılınc və müxtəlif
bədii sənət nümunələrinin üzərləri
bəzək əşyaları ilə bəzədilmişdir.
Orta əsrlər dövründə Naxçıvan
zərgərləri tərəfindən düzəldilmiş
yerli zərgərlik məktəbinə məxsus
bəzək əşyalarından bir qrupunun
(qarabatdaq, çəçik, silsilə, sərmə,
gərdənbağı, sinəbənd, gərdənbənd)
şöhrəti dillər əzbəri olmuş, öz gözəlliyi ilə dünyada tanınmışdır.
Tarixi mənbələr sübut edir ki,
XIX əsrdə Naxçıvan Azərbaycanın
başlıca zərgərlik mərkəzlərindən
biri olmuşdur.
Toğrul XƏLİLOV
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

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

Muxtar respublikada Xalq Teatrları Festivalına başlanılıb
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2009-cu il 7 fevral
tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin
keçirilməsi haqqında” Sərəncamına
uyğun olaraq, dünən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında xalq teatrlarının muxtar respublika festivalına başlanılıb.
Festivala Rza Təhmasib adına Şərur
Rayon Xalq Teatrının yazıçı-dramaturq
Cahangir Aslanoğlunun “Qısqanc ər”
əsəri əsasında hazırladığı eyniadlı tamaşa ilə start verilib.
Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri
Sarvan İbrahimov çıxış edərək teatrsevərləri festival münasibətilə təbrik
edib. Bildirilib ki, Qobustan və Gəmiqaya qayaüstü rəsmlərinə əsaslanaraq
deyə bilərik ki, Azərbaycanda teatr sənətinin, xalq teatrlarımızın tarixi çox
qədim dövrlərə gedib çıxır. Xalqımızın
yaratdığı xalq oyunları və komediyalar,
meydan tamaşaları və bayram məzhəkələri teatr sənətimizin ilk nümunələridir. Xalqın yaradıcılıq təxəyyülünün
imkanlarını göstərən, folklorumuzun
zənginliyini ortaya qoyan bu tamaşalar
peşəkar teatra qədər böyük bir missiyanı
yerinə yetirib.
Nazirin sözlərinə görə, xalq teatrlarının və dram dərnəklərinin işinin daha
da səmərəli təşkilində, özfəaliyyət kollektivlərinə istedadlı gənclərin cəlb edilməsində, onların yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasında belə festivalların keçirilməsi böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
Sonra Şərur Rayon Xalq Teatrının
fəaliyyətini əks etdirən videoçarx nümayiş etdirilib.

Adıçəkilən teatr kollektivinin tamaşaçılara təqdim etdiyi “Qısqanc ər” tamaşasının süjeti istirahət evlərinin birində
cərəyan edən məzəli və şən hadisələr
üzərində qurulub. Arvadının istirahət
evində tək olduğuna dözməyən qısqanc
ər buraya gəlir və bütün komik hadisələr
məhz bundan sonra baş verir.
Nəsimi Məmmədzadənin rejissoru
olduğu ikipərdəli komediyada hadisələr
Ofeliya (Nurbəniz Niftəliyeva) və qısqanc ər – Ömər Şümürov (Nemət İslamoğlu) arasındakı münasibətlərdən
yaranır.
Aktyorlar tamaşaçılarda əsərin ruhuna
uyğun gülüş yaratmağa çalışaraq buna
müəyyən mənada nail olublar. Aktyorlardan Pərvanə Cabbarova (Laləzar),
Əfsər Novruzov (sığorta müfəttişi),
Elnur Rzayev (şair Qələmdar Eldayaq),
Azərbaycan Respublikasının əməkdar
mədəniyyət işçisi Elçin Arzumanlı (xəstə), Rza Quliyev (xəstə) tamaşadakı komik personajları özünəməxsus şəkildə
tamaşaçıya təqdim etməyi bacarıblar.
Qeyd edək ki, iyulun 25-də Şahbuz
Rayon Xalq Teatrının Zülfüqar Hacıbəyovun “Evliykən subay”, avqustun
5-də isə Babək Rayon Xalq Teatrının
Cəfər Cabbarlının “Solğun çiçəklər”
əsərləri əsasında hazırladıqları eyniadlı
tamaşalar nümayiş etdiriləcək.
Əli RZAYEV

Tender elanı
İkinci Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsinin Naxçıvan
Regional Əməliyyatlar Ofisinin əhatə etdiyi Şərur rayonunun
Dizə icmasının tender komissiyası icma qrupunun hazırladığı
“Yolun bərpası” adlı layihənin icrası məqsədilə keçirilən
tenderdə iştirak etmək iddiasında olan bütün hüquqi və fiziki
şəxsləri əməkdaşlığa dəvət edir.
Tender komissiyasına aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
• Maraq məktubu
• Nizamnamə
• Maddi-texniki baza və insan resursları barədə məlumat

• Son illərdə infrastrukturtipli layihələrdə iş təcrübəsinin
olması
• Maliyyə vəziyyəti barədə arayış.
Qeyd olunmuş sənədlər toplusunu 30 iyul 2014-cü il
saat 1800-ə kimi tender komissiyasına təqdim etmək lazımdır.
Şərur rayonu, Dizə kənd
tender komissiyası
icma qrupunun sədri: Suliddin Fərəcov
Əlaqə telefonu: (051) 579-40-84

İtmişdir
Babayev Naiq Baba oğlunun adına olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Nömrəyə məsul: Muxtar Məmmədov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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