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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Rəsmi xronika
Çin Xalq Respublikasında dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin dekabrın 10-da Ümumçin Xalq Nümayəndələri Yığıncağında – parlamentdə
rəsmi qarşılanma mərasimi olub.
Burada dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevi qarşılayıb.
* **
Dekabrın 10-da rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin geniş tərkibdə
görüşü olub.
Dövlət başçıları görüşdə çıxış ediblər.
* **
Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra dekabrın 10-da Azərbaycan-Çin sənədlərinin
imzalanması mərasimi olub.
* **
Dekabrın 10-da Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin adından Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul verilib.

“Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əvvəlki illərdə olduğu kimi, cari ildə də tikinti-quruculuq tədbirlərinin
həyata keçirilməsi davamlı xarakter daşıyır.

xilində avadanlıqların quraşdırılması başa çatdırılıb, ətrafda
abadlıq işləri yekunlaşdırılıb, yaşıllıq zolaqları yaradılıb,
su və işıqlandırma xətləri çəkilib. Adıçəkilən obyektlərin

Bu tədbirlər sırasında kəndlərdə kompleks quruculuq
işlərinin aparılması xüsusi yer tutur. 2015-ci ilin ötən
dövrü ərzində muxtar respublikada onlarla kənd yaşayış
məntəqəsi abadlaşdırılıb, əhalinin rahatlığı təmin olunub.
Ərazi və əhali baxımından böyüklüyü ilə seçilən Şərur rayonuna da bu tədbirlərdən xeyli pay düşüb. Hazırda
rayonun Axaməd və Oğlanqala kəndlərində inşa olunan
yeni sosial obyektlər təhvilə hazırlanır.
Axaməd kəndində aparılmış kompleks quruculuq tədbirləri kəndin simasını xeyli dəyişib. Belə ki, burada 192
şagird yerlik məktəb binasının, kənd və xidmət mərkəzlərinin
inşası başa çatdırılıb. Təhsil ocağının binasında müəllim
və şagirdlər üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Kənd mərkəzi
isə kənddə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarının səmərəli
fəaliyyətinə imkan verəcək. Bu obyektlərin hər birinin da-

ətrafına gedən yollara qara örtük salınıb, yol nişanları
qoyulub.
Kompleks quruculuq tədbirlərindən öz payını alan digər
yaşayış məntəqəsi isə Oğlanqala kəndidir. Buradakı kənd
tam orta məktəbi zirzəmi ilə birlikdə 3 mərtəbədən ibarətdir.
468 şagird yerlik məktəb binasında şahmat və kompüter
sinifləri, fənn kabinələri, idman zalı, kitabxana, elektron
lövhəli siniflər tədrisin yüksək səviyyədə təşkilinə imkan
verəcək. Kənd və xidmət mərkəzləri isə kənddəki idarəetmə
qurumlarının səmərəli fəaliyyəti ilə yanaşı, sakinlərin rahatlığını təmin edəcək. Hazırda bu obyektlərdə son
tamamlama işləri aparılır, ətrafda abadlıq işləri görülür.
Qeyd edək ki, hər iki kənddə quruculuq işləri Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura
Komitəsinin Şərur Rayon İdarəsi tərəfindən aparılır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
nəzdində fəaliyyət göstərən “İstehlak
Mallarının Ekspertizası Mərkəzi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən ərzaq mallarının keyfiyyətinə
nəzarət tədbirləri davam etdirilir.
Yeyinti məhsullarının keyfiyyətinin
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
sahəsində aparılan dövlət nəzarətinin
bir hissəsini də yerli istehsal və idxal
məhsullarının orqanoleptik, fizikikimyəvi, mikrobioloji və toksikoloji
göstəricilərinin yoxlanması təşkil
edir.
“İstehlak Mallarının Ekspertizası
Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətindən verilən məlumata görə,
istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək və istehlak bazarını
keyfiyyətsiz məhsullardan qorumaq
məqsədilə 2015-ci ilin 11 ayı ərzində
ərzaq məhsulları üzrə 86 mal çeşidini
əhatə edən 2231 halda səyyari, 2089
halda ekspertiza və laboratoriya təhlillərinin aparılması təmin edilmişdir.
Aparılmış ekspertizalar, səyyari yox-

lamalar və laboratoriya müayinələri
2970 halda yerli istehsal məhsullarını,
1350 halda isə idxal
məhsullarını əhatə
etmişdir. Bundan
əlavə, bəhs olunan
dövrdə 1495 halda
hüquqi və 2825 halda fiziki şəxslər tərəfindən daxil olmuş
ərzaq nümunələrinin
ekspertiza, laboratoriya və səyyari təhlilləri nəticəsində
4299 nümunənin keyfiyyət göstəricilərinin qüvvədə olan normativ-texniki
sənədlərin tələblərinə cavab verdiyi,
21 nümunənin isə standartların tələblərinə uyğun gəlmədiyi müəyyənləşdirilmişdir.
Qeyd edək ki, “İstehlak Mallarının
Ekspertizası Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə ötən illər ərzində ABŞ, Almaniya, İngiltərə, Polşa, İtaliya, Türkiyə

istehsalı olan, beynəlxalq standartlara
uyğun laboratoriya avadanlıqları alınıb
quraşdırılmışdır. Azərbaycan Respublikasında qida sektorunda sayca 3-cü,
muxtar respublikada ilk beynəlxalq
akkreditasiyalı laboratoriya olan “İstehlak Mallarının Ekspertizası Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Mərkəzi qida sınaq laboratoriyası regionda istehsal edilən və ya
muxtar respublikaya idxal olunan qida
məhsullarının beynəlxalq tələblərə
uyğun yoxlanılmasını təmin edir.

Naxçıvan şəhərinin, onun qəsəbə və kəndlərinin kompleks
inkişafı ilə paralel aparılan istilik təchizatı tədbirlərinin yüksək
sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçirilməsi əhəmiyyətli nəticələrin
əldə edilməsinə imkan verib.
Naxçıvan Şəhər İstilik Təsərrüfatı İdarəsindən aldığımız məlumata görə, bu məqsədlə Naxçıvan şəhərində ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilib. 2015-2016-cı ilin payız-qış
mövsümünə hazırlıqla əlaqədar olaraq bütün qazanxanalara və
istilik şəbəkəsi obyektlərinə baxış keçirilib, mərkəzləşdirilmiş
qazanxanalarda cari təmir işləri aparılıb, buxar və istilik qazanları
təmizlənib, sıradan çıxmış mühərriklər yenisi ilə əvəz edilib,
elektrik və qaz xətləri yoxlanılıb, istismar müddəti başa çatan
borular və siyirtmələr yenisi ilə əvəz olunub.
Xətt təsərrüfatında əsaslı və cari təmir işləri də diqqət
mərkəzində saxlanılıb, qış mövsümündə Naxçıvan şəhərinin
daha etibarlı istilik sistemi ilə təmin olunmasına möhkəm zəmin
yaradılıb.
Əhalinin davamlı olaraq istiliklə təmin edilməsi üçün mərkəzləşdirilmiş qazanxanaların təbii qaz və mazutla, fərdi qazanxanaların
isə təbii qaz və dizel yanacağı ilə işləməsi təmin edilib. Yəni qaz
təsərrüfatında hər hansı bir qəza baş verərsə, qazanxanalar mazut
və dizel yanacağı ilə işləyəcək, istilik sistemində fasilələr yaranmayacaq. İstilik şəbəkələrinin, ictimai yaşayış binalarının aşağı
paylama və daxili istilik sisteminin yenidən qurulması ilə əlaqədar
kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Qazanxanalarda və xətt təsərrüfatlarında baş verə biləcək hər hansı qəzanın vaxtında aradan
qaldırılması üçün qəza briqadalarının 24 saat fəaliyyət göstərməsinə,
inzibati və ictimai yaşayış binalarının istiliklə etibarlı təmin
olunmasına hərtərəfli şərait yaradılıb.
İdarənin iş icraçısı Zamin Bayramovun bildirdiyinə görə,
2015-2016-cı ilin payız-qış mövsümündə Naxçıvan şəhərində 5
mərkəzləşdirilmiş, 38 fərdi qazanxana fəaliyyət göstərir. Mərkəzləşdirilmiş qazanxanalar vasitəsilə 62 yaşayış binası, 2 min
947 mənzil və 5 inzibati bina, fərdi qazanxanalar vasitəsilə isə
111 yaşayış binası, 4687 mənzil və 27 inzibati bina istiliklə təmin
olunur. Ümumilikdə, bu mövsümdə mərkəzləşdirilmiş və fərdi
qazanxanalar vasitəsilə 7 min 634 mənzil, 173 yaşayış binası, 32
inzibati bina istiliklə tam təchiz edilir.
Onu da qeyd edək ki, son illər yeni inşa olunan binalarla
yanaşı, mövcud inzibati və ictimai yaşayış binalarının istilik
sisteminin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq istilik şəbəkəsi
ildən-ilə genişləndirilir, müasir texnoloji avadanlıqlar tətbiq
olunmaqla fərdi qazanxanalar tikilib istifadəyə verilir. Fərdi qazanxanalardan inzibati və yaşayış binalarınadək olan məsafədə
istilik xətləri tunellər vasitəsilə çəkilib ki, bu da həmin xətlərin
korroziyaya uğramasının qarşısını alır, yaranmış nasazlıqların
yerüstü kommunikasiya xətlərinin zədələnmədən aradan qaldırılmasına və müntəzəm nəzarət olunmasına əlverişli şərait yaradır.
Xəbərlər şöbəsi
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Ötən ay muxtar respublikamızın ictimai-siyasi həyatında mühüm bir dətli əməyə görə” nişanı ilə təltif yətinin yüksəldilməsi barədə tapşı- dair yeni kitabların, orijinal tədqiqat
hadisə – beşinci çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə və edilmişdir.
materiallarının meydana çıxması
rıqlar vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərlə yadda qaldı.
Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı milli dövlətçiliyin öyrənilməsi, təbliğ
Naxçıvanın bugünkü inkişafında
Sürətli inkişaf, quruculuq və müasirləşmə siyasətinin həyata keçirildiyi, pay sahibi olanlar da diqqətdən kə- və həyata keçirilən uğurlu quruculuq edilməsi baxımından mühüm rola
əhalinin rifahının yüksəldiyi, dayanıqlı sabitliyin mövcud olduğu muxtar narda qalmır. Noyabrın 12-də – siyasəti sayəsində diyarımızın şəhər malikdir. Bütün bu əhəmiyyətli işlərlə
respublikamızda siyasi ab-hava bu seçkilərdə də seçicilərin böyük fəallıq Konstitusiya Günündə Naxçıvan və kəndləri abadlaşmış, buradakı bir yanaşı, Naxçıvan xanlığının baynümayiş etdirəcəyinə əminlik yaradırdı. Belə də oldu.
Muxtar Respublikası Ali Məclisində sıra problemlər öz həllini tapmışdır. raqlarının 187 il sonra Naxçıvana
Seçici siyahılarına daxil edilmiş
İcmal
268 min 463 nəfərdən 205 min 166
nəfəri, yəni 76,4 faizi seçkidə iştirak
Yüksək sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf, milli ideologiyaya,
etmiş, muxtar respublika əhalisi bir
milli dövlətçiliyə sıx bağlılıq, monolit birlik
daha ulu öndərimizin siyasi xəttini
uğurla davam etdirən Yeni AzərbayMuxtar respublikada ötən ayın yekunlarını məhz belə ifadə etmək olar
can Partiyasının namizədlərinə səs
qaytarılması və təqdimat mərasiminin
vermişdir. Seçkilər qədim Naxçıvanın
keçirilməsi tarixi hadisədir.
əhalisinin Heydər Əliyev yoluna səHəmin bayraqların aşkar olundaqətinin daha bir ifadəsi olmuşdur.
ması
ilə birlikdə çox əhəmiyyətli
Noyabrın 1-də Naxçıvan Muxtar
bir tarixi həqiqət də məlum olmuşRespublikası Ali Məclisinin Sədri
dur. Noyabrın 16-da Naxçıvan şəVasif Talıbov Naxçıvan şəhərindəki
hərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyində
4-15 saylı seçki məntəqəsində AzərNaxçıvan xanlığının dövlət və döyüş
baycan Respublikasının Milli Məclitəqdimat mərasimində
bayraqlarının
sinə, həmin binada yerləşən 29-1
çıxış edən Naxçıvan Muxtar Ressaylı seçki məntəqəsində isə Naxçıvan
publikası
Ali Məclisinin Sədri deMuxtar Respublikasının Ali Məclisinə
mişdir: “Təsadüfi deyil ki, ilk dəfə
keçirilən seçkilərdə səs vermişdir.
dövlət bayrağı üzərində təsvir oluNoyabrın 17-də – Naxçıvan Muxnan bu inanclar və dövlətçilik simtar Respublikasının Dövlət Bayrağı
volları üstündən yüz il keçəndən
Günündə daha bir əlamətdar və tasonra ikinci dəfə Azərbaycan Xalq
leyüklü hadisənin şahidi olduq. HəCümhuriyyətinin üçrəngli bayramin gün beşinci çağırış Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin milli liderimiz Heydər Əliyevin bu Azərbaycan Respublikası Preziden- Yaşayış məntəqələrində müasir təhsil, ğında bir daha öz əksini tapmışdır.
birinci sessiyası keçirildi. Sessiyada istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasətə tinin fərdi təqaüdünün, “Dövlət qul- səhiyyə, mədəniyyət müəssisələri, Ötən əsrin əvvəllərində Azərbayqəbul olunan qərarlar muxtar res- daim sadiq qalan Naxçıvan Muxtar luğunda fərqlənməyə görə” və “Tə- inzibati binalar tikilib istifadəyə verilir, canda Sovet hakimiyyəti bərqərar
publika seçicilərinin birgə mövqeyi, Respublikasında milli-mənəvi də- rəqqi” medallarının, Azərbaycan yollar yenidən qurulur, yeni iş yerləri olunduqdan sonra endirilən üçköklü ictimai sifarişlə həmahəng yərlərin yaşadılmasına göstərilən Respublikasının və Naxçıvan Muxtar açılır. İnkişaf və yüksəliş muxtar res- rəngli, ay-ulduzlu bayrağımızı hənümunəvi diqqətin əsasında da məhz Respublikasının fəxri adlarının döş publikanın hər bir bölgəsində aydın min əsrin sonunda Azərbaycan
olan zamanın diktəsi idi.
Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar qeyd etdiyimiz məsələlər dayanır. nişanlarının təqdimat mərasimi ke- hiss olunur. Əhalinin rifahının yax- xalqının böyük oğlu Heydər Əliyev
Respublikası Ali Məclisinin birinci 2012-ci ilin muxtar respublikada çirilmişdir. Ali Məclisin Sədri təltif şılaşdırılmasına xidmət edən bu təd- Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sessiyasında çıxış edən muxtar res- “Milli dəyərlər ili” elan edilməsi olunanları təbrik etmiş, fəxri adların birlər Culfa və Ordubad rayonlarında Ali Məclisində qaldırmış, ona dövlət
publika Ali Məclisinin Sədri demişdir: bu mənada təsadüfi deyil. Naxçıvan döş nişanlarını və vəsiqələrini təqdim da uğurla davam etdirilir. Bu il həmin müstəqilliyinin simvolu kimi çox
rayonların Qızılca və Gilançay kənd- yüksək status vermişdir!”
“Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi etmişdir.
Naxçıvan Muxtar RespublikaBu gün muxtar respublikamızda lərində geniş tikinti-quruculuq işləri
Muxtar Respublikasında əldə Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Xalq
yaradıcılığı
günsında dövlət atributlarına hörmət və
ordu quruculuğu, onun döyüş və pe- aparılmışdır.
olunmuş bütün nailiyyətlərin əsaMuxtar respublikada yol infra- ehtiram keçmişdə də, bu gün də
sında ümummilli liderimiz Heydər lərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu şəkarlıq səviyyəsinin artırılması isƏliyevin inkişaf konsepsiyası da- il fevralın 7-də imzaladığı Sərəncama tiqamətində ümummilli liderimiz strukturunun müasirləşdirilməsi təd- yüksək səviyyədədir. Bu gün şanlı
yanır. Müstəqil ölkəmizin hər bir əsasən, muxtar respublikada xalq Heydər Əliyev tərəfindən həyata ke- birləri adıçəkilən kəndləri də əhatə Azərbaycan bayrağı muxtar respubguşəsində olduğu kimi, Naxçıvan yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi çirilən məqsədyönlü siyasət uğurla etmişdir. Bu gün yolu abad olan hə- likanın paytaxtı Naxçıvan şəhərinin
Muxtar Respublikasında da bu isə milli-mənəvi dəyərlərimizin ya- davam etdirilir. Naxçıvanın etibarlı min kəndlərdə yeni sosial obyektlər ən yüksək zirvəsində əzəmətlə dalkonsepsiyanın bəhrələri göz qa- şadılması baxımından xüsusi əhə- müdafiəsi üçün bütün zəruri tədbirlər tikilmişdir. Noyabrın 10-da Qızıl- ğalanır. Muxtar respublikanın rayon
bağındadır. Ötən illərin təcrübəsi miyyətə malikdir. Bu il oktyabrın görülür. Sərhədlərimizin toxunul- cada, noyabrın 23-də isə Gilançayda mərkəzlərində də Dövlət Bayrağımız
bir daha göstərdi ki, heç bir qüvvə, 5-də qadınların əl işlərindən ibarət mazlığını, torpaqlarımızın müdafiəsini kənd avtomobil yolunun, tam orta ən görkəmli yerlərdə qərar tutmuşdur.
Noyabrın 18-də Şahbuz şəhərində
kənar təsir Azərbaycanı Heydər növbəti sərginin, noyabrın 4-də isə təşkil edən qoşun birləşmələri müasir məktəb binalarının, kənd və xidmət
Əliyev yolundan döndərə bilməz. “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Mu- silah və texnikalarla təchiz edilmişdir. mərkəzlərinin açılışı olmuşdur. Apa- Bayraq Meydanı istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvanda mədəniyyətimiz, inÜmummilli liderimizin adı və zey Kompleksində xalq yaradıcılığı Bu gün artıq Əlahiddə Ümumqoşun rılan quruculuq işləri, tikilən yeni
əməlləri müstəqil Azərbaycanda sərgisinin keçirilməsi milli dəyər- Ordu həm peşəkarlıq, həm də mad- binalar, çəkilən müasir yol bu kənd- cəsənətimiz tarixinin çiçəklənmə dövbu gün olduğu kimi, gələcəkdə lərimizi, adət-ənənələrimizi, Nax- di-texniki bazasının üstünlüyü baxı- lərin sakinlərinə dövlətimizin ən bö- rünü yaşayır. Göstərilən diqqət və
çıvanın qədim tarixini yaşatmaq ba- mından düşmənə gözdağıdır. Təmas yük diqqətinin və qayğısının ifadə- qayğı nəticəsində bu sahədə əhəmiydə yaşayacaqdır.
xımından
mühüm əhəmiyyət kəsb xətti boyu mövqelərini gücləndirən sidir. Artıq insanlar bu kəndlərdə yətli nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Noyabr ayının 1-də Azərbaycan
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun uc- rahat yaşayacaq, heç bir kommunal Bu çərçivədə ümummilli liderimizin
Respublikasının Milli Məclisinə və edir.
Naxçıvan
Muxtar
Respublikası
qar və çətin dağlıq şəraitində yerləşən problemlərlə qarşılaşmayacaqlar. himayəsi ilə 1975-ci ildən fəaliyyətə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali
Məclisinin
Sədri
xalq
yaradıcılığı
hissə
və bölmələrində möhkəm mü- Kəndlərdə, sözün həqiqi mənasında, başlayan Naxçıvan Musiqi Kolleci
Ali Məclisinə keçirilən seçkilər xalsərgisinin
açılış
tədbirindəki
çıxıdafiə potensialı yaradılmışdır. Uca şəhər rahatlığı yaradılmışdır. Bu də ötən 40 ildə böyük yol keçmişdir.
qımızın Heydər Əliyev yoluna səşında
demişdir:
“Azərbaycanda
dağ silsilələrinin əhatəsində yerləşən işlər isə muxtar respublikamızda Kolleci bitirən 3 minə yaxın məzun
daqətinin daha bir ifadəsi oldu”.
Bu gün muxtar respublikanın hər ikinci dəfə ali hakimiyyətə qayıdan Soyuq bölgəsi də Naxçıvanın əsas ümummilli lider Heydər Əliyevin bu gün mədəniyyət müəssisələrində,
bir sakini əmindir ki, qədim diyarı- ulu öndərimiz ötən əsrin 70-ci il- müdafiə istehkamına və alınmaz qa- siyasi xəttinin uğurla davam etdi- uşaq musiqi məktəblərində çalışaraq
rilməsi hesabına mümkün olmuşdur. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin
mızda milli-mənəvi, ideoloji dəyər- lərindən başlayaraq xalq yaradıcı- lasına çevrilmişdir.
lığının
himayə
olunması
siyasətini
Naxçıvanda yol-nəqliyyat infra- inkişafına öz töhfələrini verirlər.
Muxtar
respublikamızda
ordu
qulərimizin yaşadılması, mədəni, elmi,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
etnokulturoloji, eləcə də yaradıcılıq daha geniş miqyasda davam etdir- ruculuğu sahəsində həyata keçirilən strukturunun yenidən qurulması,
mişdir.
Dahi
şəxsiyyət
bu
sahədə
tədbirlər istər hakim yüksəkliklərdə, müasir xidmət imkanlarına malik Ali Məclisinin Sədri 2015-ci il martın
sahələrində irəliləyişlərin əldə olunması bundan sonra da təmin oluna- görülən işləri ümummilli ideolo- istərsə də daimi yaşayış məntəqələrinə avtovağzalların, iritutumlu və rahat 29-da “Naxçıvan Musiqi Kollecinin
caq, iqtisadi-sosial tərəqqi yeni mər- giyada – Azərbaycançılıqda birləş- yaxın ərazilərdə eyni səviyyədə apa- avtobusların istifadəyə verilməsi da- 40 illik yubileyinin keçirilməsi haqdirmiş, Azərbaycançılığı və milli rılır. Müasir yaşayış və xidmət şəraiti xili və beynəlxalq sərnişindaşıma qında” Sərəncam imzalamış və yuhələdə davam etdiriləcəkdir.
dövlətçiliyi
ən yüksək milli dəyər hər bir əsgər və zabitin döyüş ruhunu xidmətinin səviyyəsini yüksəltmişdir. bileylə bağlı Tədbirlər Planını təsdiq
Sürətlə qloballaşan müasir dünyada
ölkənin inkişafını təmin etmək, sər- kimi qiymətləndirərək demişdir: daha da artırır. Digər hərbi obyektlər Son illər 51 ədəd müasir avtobusun etmişdir. Tədbirlər Planına əsasən,
hədləri düşmən təcavüzündən qoru- “Azərbaycançılıq – öz milli mən- kimi, bu gün dəniz səviyyəsindən 3 alınaraq həm daxili, həm də bey- Naxçıvan Musiqi Kollecinin binasında
maq nə qədər vacibdirsə, milli-mənəvi subiyyətini qoruyub saxlamaq, milli min metr yüksəklikdə yerləşən Soyuq nəlxalq marşrutlarda istifadəyə ve- yenidənqurma işləri aparılmışdır. Nodəyərlərimizin, necə deyərlər, sər- dəyərlərini və dövlətçiliyini qoruyub bölgəsində də əsgər və zabitlərin rilməsi sərnişinlərin rahatlığını təmin yabrın 27-də Naxçıvan Musiqi Kolməişət şəraiti xeyli yaxşılaşdırılmışdır. etmiş, onlara göstərilən xidmətin lecinin binası istifadəyə verilmişdir.
hədlərini də yad və zərərli təsirlərdən, saxlamaq deməkdir”.
Azərbaycan Respublikasının Pre- Noyabrın 5-də Soyuq bölgəsində səviyyəsi artmışdır. Bu tədbirlərin
Həmin gün Naxçıvan Dövlət Muideologiyalardan qorumaq bir o qədər
zidenti
cənab
İlham
Əliyev
də
milli
siqili
Dram Teatrında Naxçıvan Mudavamı
olaraq,
noyabrın
14-də
Naxyerləşən
hərbi
hissə
üçün
yeni
əsgəri
zəruridir. Yəni güclü ordu, siyasi iradə
və dayanıqlı iqtisadi inkişafla yanaşı, ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin yaşayış kompleksi istifadəyə veril- çıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsinə bey- siqi Kollecinin 40 illiyi ilə əlaqədar
Azərbaycan dövlətçiliyinin, onun milli və gələcək nəsillərə çatdırmağın əsas mişdir. Çətin dağlıq şəraitində müasir nəlxalq sərnişindaşımaların həyata tədbir keçirilmişdir.
Ötən ay muxtar respublikamızın
təhlükəsizliyinin dayaqlarından biri şərtini milli dövlətçilikdə görərək əsgəri yaşayış kompleksinin istifa- keçirilməsi üçün 2 ədəd “MAN Neoqeyd
etmişdir
ki:
“Güclü
iqtisadiyyat
dəyə verilməsi xalq-ordu birliyinin, plan” markalı iritutumlu avtobus ictimai-siyasi, sosial həyatında o
də sağlam milli mənəviyyat amilidir.
yaratmaq
olar,
bölgədə
güclü
mövqədər əlamətdar hadisələrlə yadda
əsgər və zabitlərə göstərilən qayğının təqdim olunmuşdur.
Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması
qelərə
malik
olmaq
olar,
ancaq
milli
Mübarizlik və yenilməzlik ruhu qalmışdır ki, bunu bir məqalə ilə
daha bir ifadəsidir.
isə özlüyündə milli ideologiyanın,
dəyərlər
olmadan
heç
bir
ölkə,
heç
sayəsində
tarixin bütün dönəmlərində oxucularımızın diqqətinə çatdırmaq
Naxçıvan
Muxtar
Respublikası
milli mənəviyyatın formalaşmasında,
bir
xalq
inkişaf
edə
bilməz.
Bizim
Ali Məclisinin Sədri Soyuq bölgəsinə qədim Naxçıvanın timsalında Azər- mümkün deyil. Bütün bunlar sosiyaşamasında əsaslı rol oynayır. Milli
üstünlüyümüz
ondan
ibarətdir
ki,
gəlmiş, əsgəri yaşayış kompleksinin baycan dövlətçiliyi öz kökləri ilə al-iqtisadi, həmçinin demokratik inmənəviyyata malik olan şəxs ölkəsinin
keçmişinə bağlı olmuş, tarixi ilə kişafın, mədəniyyətin yüksəlişinin
fəal vətəndaşı olur, milli dövlətçilik gənc və güclü dövlətimiz möhkəm açılışında iştirak etmişdir.
təməl
üzərində
qurulub.
Çoxəsrlik
birgə
yaşamağı, keçmişi ilə bu gü- yeni mərhələdə davam etdirilməsinin,
Hərbi
hissənin
əhatə
etdiyi
postməsuliyyətini daşıyır, dini inancından,
ictimai-siyasi mövqeyindən, həyata tarix, mədəniyyət üzərində qurulub”. larda əsgər və zabitlərlə görüşən, nünün vəhdətini yaratmağı bacar- bu sahələrdə qazanılan çoxsaylı
Muxtar respublikada milli də- xidmətin təşkili ilə maraqlanan Ali mışdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev uğurların nəticəsidir. Bir ölkənin,
baxış və maraqlarından asılı olmayaraq, dövlətinə, xalqına, ölkəmizin yərlərimizin öyrənilməsi, yaşadıl- Məclisin Sədri müşahidə məntəqə- böyük uzaqgörənliklə milli dövlət- diyarın gələcəyi isə onun köklərinə
müstəqillik və inkişaf siyasətinə, milli ması və təbliğində əməyi olanlar sində mövqelərimizin vəziyyəti ilə çilik ənənələrimizin öyrənilməsində bağlılığı, dahilərinə, tarixi şəxsiyəxlaqımıza hər zaman sadiqlik nü- həmişə dövlətimizin diqqət və qay- də tanış olmuşdur. Ali Məclisin Sədri Azərbaycan tarixinin, o cümlədən yətlərinə hörmət və ehtiramı, gələmayiş etdirir, dilimizə, adət-ənənələ- ğısı ilə əhatə olunmuşdur. Naxçıvan Soyuq döyüş bölgəsində müdafiənin Naxçıvan xanlığının tarixinin yeni- cəyə inamı və birliyi ilə birbaşa
rimizə, ailə və məişət dəyərlərimizə Muxtar Respublikası Ali Məclisi təşkili sahəsində həyata keçirilən dən tədqiq edilib dəyərləndirilməsini bağlıdır. Bu mənada Naxçıvan keçSədrinin 2015-ci il noyabrın 3-də tədbirlərin davam etdirilməsinin va- mühüm vəzifə kimi qarşıya qoy- mişə hörmətlə, bu günümüzə diqbağlı olur.
“Gələcək uğurlara təminat xal- imzaladığı Sərəncama əsasən, xalq cibliyini bildirmiş, ərazidə müdafiə muşdur. Son illərdə Azərbaycan xan- qətlə, gələcəyə inamla daha böyük
qın milli dəyərlərini gənc nəslə aşı- yaradıcılığının inkişafındakı səmərəli mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və lıqları içərisində nisbətən daha çox uğurlara doğru irəliləyir.
- Rauf ƏLİYEV
lamaqdan başlayır”, – deyən ümum- fəaliyyətlərinə görə 8 nəfər “Rəşa- şəxsi heyətin xidməti döyüş fəaliy- tədqiq olunan Naxçıvan xanlığına
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İqtisadiyyat

Müasir dövrdə ölkənin iqtisadi gücü, ilk növbədə, onun sənayesinin
inkişaf səviyyəsi ilə ölçülür. İqtisadi təhlükəsizliyə tam şəkildə nail
olmaq üçün ölkələrin malik olduğu iqtisadi resursları dövriyyəyə
cəlb etməklə onların səmərəli istifadəsinə şərait yaradan sənaye
məhsulu istehsalını artırmaq lazımdır.
Azərbaycan sənayesi öz yüksək
inkişaf dövrünü ötən əsrin 70-80-ci
illərində ümummilli lider Heydər
Əliyevin sənayenin inkişafına göstərdiyi böyük diqqət sayəsində yaşamış, bu sahəyə yönəldilmiş irihəcmli vəsaitlər hesabına bir sıra
əhəmiyyətli sənaye müəssisələri yaradılmışdır. Ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi sənayeləşmə siyasətinin
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi sayəsində
Azərbaycan sənayesi yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuş və
2014-cü ildə ölkədə 230-dan çox
sənaye müəssisəsi istifadəyə verilmişdir. Ölkə başçısı tərəfindən regionların iqtisadiyyatının gücləndirilməsi məqsədilə təsdiq edilmiş
Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramları mükəmməl bir konsepsiya kimi həyata keçirilərək özünü doğrultmuşdur. Bu proqramların
qarşısında duran əsas vəzifə regionların iqtisadi sərvətlərinin dövriyyəyə cəlb edilməsilə onların tarazlı inkişafını təmin etməkdən ibarət idi. Məhz dövlət proqramlarının
reallaşdırılması nəticəsində Bakı
şəhərindən əlavə sənayecə inkişaf
etmiş dörd şəhər, eləcə də Naxçıvan
şəhəri və iki rayon özünü maliyyələşdirmə sisteminə keçmişdir. Sənayeləşmə siyasətinin həyata keçirilməsi nəticəsində yerli gəlirlərin
artım tempi regionlara ayrılan dotasiyaların artım tempini üstələmişdir. Bu şəhər və rayonlarda açılan
sənaye müəssisələri onları dövlət
büdcəsindən asılılıqdan azad etmişdir ki, bu da sənayeləşmənin regionların sosial-iqtisadi inkişafında
nə qədər böyük əhəmiyyətə malik
olduğunu göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 9 iyun 2005-ci
il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Regional İnkişaf Proqramı (20052008-ci illər)” və 2009-cu il 28
may tarixli Fərmanı ilə qəbul edilən
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ekoloji təmiz enerji mənbələrindən istifadə olunması muxtar
respublikamızın təbii sərvətlərinin
iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasının
ən yaxşı yollarından biridir. Günəş
və digər alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması ilə elektrik
enerjisi alınması üçün həyata keçirilən layihələr iqtisadiyyatın inkişafı ilə aktuallıq qazanır və enerji
təhlükəsizliyimizin təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
Yeni texnologiyalara əsaslanan
ekoloji təmiz enerji mənbələrindən
istifadəyə müasir dünyada xüsusi
diqqət yetirilir. Bu baxımdan təmiz
və ekoloji cəhətdən təhlükəsizliyi ilə
seçilən Günəş Elektrik Stansiyasının
tikintisi muxtar respublikamızın enerji
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
mühüm addımdır. Bu il dekabrın
1-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin açılışını
etdiyi Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası son illərdə muxtar respublikada
yaradılmış elektrik stansiyaları arasında mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Bu, müstəqillik illərində Naxçıvanın
enerji asılılığından tamamilə azad
olunması, onun enerji idxalçısından
enerji ixracatçısına çevrilməsi mərhələsində qət etdiyi nəhəng inkişaf
yolunun ən parlaq sübutudur.
Bu stansiyanın istifadəyə veril-

2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın uğurlu
icrası muxtar respublikanın sosialiqtisadi həyatında əsaslı dönüş yaratmışdır. Bu proqramlar, eləcə də
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı muxtar
respublika iqtisadiyyatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb et-

Naxçıvan Sənaye Kompleksi muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafına öz töhfəsini verəcək
kası Prezidentinin iştirakı ilə Naxçıvan Sənaye Kompleksinin istifadəyə verilməsi də bu diqqətin təzahürüdür. Kompleks gips, gips
lövhələr, əhəng və məsaməli beton
istehsal edən dörd zavodu birləşdirməklə geniş bir ərazini əhatə
edir. Sahibkarlığa Kömək Fondunun
dövlət maliyyə dəstəyi sayəsində
istifadəyə verilən kompleks innovativ və yüksək texnologiyalar əsa-

məklə, makroiqtisadi sabitliyin təmin
olunmasında, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində, yeni
müəssisələrin və iş yerlərinin yaranmasında, kommunal xidmətlərin
yüksəldilməsində, nəticədə, əhalinin
məşğulluq səviyyəsinin artması ilə
onların maddi rifah halının daha
da yaxşılaşdırılmasında müstəsna
rol oynamışdır. Proqramların icrası
nəticəsində ciddi iqtisadi uğurlara
nail olunmuş, sürətli inkişaf üçün
zəngin potensial formalaşdırılmış,
muxtar respublika iqtisadiyyatında
həyata keçirilən tarazlaşdırılmış iqtisadi siyasət öz bəhrəsini vermişdir.
Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye sahəsinin tutması son 20 ildə muxtar respublikanın əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Tarixə nəzər salarkən görürük ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası aqrar iqtisadiyyatdan
sənaye istehsalına qədər uzun bir
inkişaf yolu keçmiş və 2008-ci
ildən etibarən ilk dəfə olaraq sənaye
məhsulunun istehsalı kənd təsər-

rüfatı məhsulunun istehsalını üstələmişdir. Muxtar respublika artıq
sənaye regionu kimi tanınır. 2004-cü
illə müqayisədə sənaye məhsullarının istehsalı 49 dəfə, müstəqilliyimizin ilk illəri ilə müqayisədə
isə 98 dəfə yüksəlmişdir. Sənaye
istehsalının artmasına muxtar respublikanın malik olduğu zəngin təbii ehtiyatlar geniş baza yaratmışdır.
Yeni sənaye sahələrinin yaradılması
ilə keyfiyyətli məhsul istehsal etmək, məhsul çeşidlərini yeniləməklə
onun rəqabət qabiliyyətini artırmaq,
nəinki daxili bazara, həm də xarici
bazara inteqrasiyanı təşkil etmək
dövlətin iqtisadi siyasətinin əsas
istiqamətlərindəndir. Aparılan iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olaraq
sənayeləşmə siyasətinin həyata keçirilməsi, sənaye sahələrinin yaradılması prosesində Naxçıvan Muxtar Respublikası çox fəal iştirak
edir və iqtisadiyyatın əsas sahəsi
olan sənayenin inkişafı hər zaman
diqqət mərkəzində saxlanılır. Dekabrın 1-də Azərbaycan Respubli-

verilməsini ölkədə regionların tarazlı inkişaf siyasətinə uyğun olaraq
muxtar respublikada da rayonların
tarazlı inkişafının uğurlu nəticəsi
hesab etmək olar. Çünki mövcud
potensialdan səmərəli istifadənin
əsas şərtlərindən biri sənayenin rayonlar üzrə səmərəli yerləşdirilməsidır. Bu da muxtar respublika
ərazisi daxilində məhsuldar qüvvələrin məqsədəuyğun paylanmasına kömək etməklə sənayenin ərazi
quruluşunu təkmilləşdirəcək. Nə-

sında qurulmuşdur. Naxçıvan Sənaye Kompleksində mövcud olan
gips zavodunda ildə 40 min ton
gips, gips lövhə zavodunda ildə 2
milyon kvadratmetr gips lövhələr,
əhəng zavodunda ildə 36 min ton
əhəng, məsaməli beton istehsal
edən zavodda isə il ərzində 150
min ton məsaməli beton istehsal
ediləcək ki, bu da daxili bazarın
qorunması ilə əhalinin tələbatının
yerli istehsal hesabına ödənilməsinə
şərait yaradacaq, ixrac potensialını
artırmaqla valyuta axınını təmin
edəcək. Kəngərli rayonu ərazisində
belə böyük kompleksin istifadəyə

ticədə, Kəngərli rayonunun əhalisinin məşğulluğu təmin ediləcək,
onların iş üçün şəhərə gəlməsinin
qarşısı alınacaq.
Xammal mənbələri ilə sənaye
müəssisələrinin bir-birinə yaxın olması məhsuldarlıq baxımından əhəmiyyətlidir ki, bu prinsip də kompleksin yerləşdirilməsində nəzərə
alınmışdır. Beləliklə, Naxçıvan Sənaye Kompleksinin fəaliyyətə başlaması muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini
verəcək.

Günəş Elektrik Stansiyası enerji təhlükəsizliyində
mühüm rol oynayır

şahidə qurğuları ilə təmin olunmuşdur.
Stansiyanın idarə edilməsi üçün 2
mərtəbəli bina istifadəyə verilmiş,
burada idarəetmə qurğuları qoyulmuş,
işçilər üçün rahat şərait yaradılmışdır.
Günəş Elektrik Stansiyası havaiqlim şərtlərinə çox həssasdır. Lakin
bununla yanaşı, stansiyada ilin bütün
fəsillərində elektrik enerjisi istehsal
olunacaq. Günlərin qısa olduğu bu
soyuq dekabr ayında da bu, mümkündür. Belə ki, stansiyada olduğumuzda günortaya az qalmış, saat
12-də idarəetmə kompüterində burada hasil olunan elektrik enerjisinin
11 meqavatı ötdüyü göstərilirdi.
Şübhəsiz, günlərin daha uzun olduğu
aylarda bu rəqəmin maksimuma çatacağını və Günəş Elektrik Stansiyasının tam gücü ilə işləyəcəyini
əminliklə söyləmək mümkündür.
Beləcə, Naxçıvan Günəş Elektrik
Stansiyası istifadəyə verilməklə
muxtar respublikamızda daha bir
uğurlu layihəyə imza atıldı. Bir
daha sübut olundu ki, Naxçıvanın
hər qarışı qızıldan da qiymətlidir.
İndi tam əminliklə deyə bilərik ki,
sahib olduğumuz təbii sərvətlərdən
səmərəli istifadə ilə biz artıq bütün
sahələrdə öz sözümüzü deməyə,
ölkəmizin iqtisadi gücünə güc qazandırmağa qadirik.
- Əli CABBAROV

məsi ilə Naxçıvanda enerji hasil
edən elektrik stansiyalarının sayı
səkkizə çatmışdır. Əgər ötən əsrin
90-cı illərinin əvvəllərində Araz Su
Elektrik Stansiyası vasitəsilə 22 meqavat elektrik enerjisi istehsal olunurdusa, indi artıq 237 meqavat
elektrik enerjisi əldə etmək imkanımız vardır. 87 meqavat gücündə
Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası,
60 meqavat güclü Naxçıvan Dizel
Turbin Elektrik Stansiyası, 22 meqavat gücündə Biləv Su Elektrik
Stansiyası, 20,5 meqavat güclü “Arpaçay-1” və 1,4 meqavat güclü “Arpaçay-2” Su Elektrik stansiyaları,
4,5 meqavat güclü Vayxır Su Elektrik
Stansiyası, 20 meqavat gücündə

Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyasının yaradılması ötən dövr ərzində
Naxçıvanda enerji təhlükəsizliyi sahəsində görülmüş nəhəng işlərdəndir.
Bu sahədə görülən işlərin nəticəsidir
ki, indi artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının enerjiyə olan tələbatı
tamamilə yerli ehtiyatlar hesabına
ödənilir. Naxçıvanın enerjiyə olan
tələbatının yay aylarında daha çox
olduğunu və Günəş Elektrik Stansiyasının da ən məhsuldar dövrlərinin
bu aylarda olduğunu nəzərə alsaq,
həmin stansiyanın əhəmiyyəti bir
daha açıq görünür. Bundan əlavə,
Günəş Elektrik Stansiyası yay aylarında isti hava şəraitinə görə yüklənməyə məruz qalan digər stansi-

yaların işinin yüngülləşdirilməsində
mühüm rol oynayacaq.
Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası Babək rayonunun Xal-xal
kəndi yaxınlığında, 35 hektar ərazidə
tikilmişdir. Stansiyada 78 min 684
ədəd ən müasir “şüşə-şüşə” tipli günəş panelləri gətirilib quraşdırılmışdır. Burada invertor, transformator,
komutasiya aparatları və digər elektrik avadanlıqları ilə təchiz olunmuş
11 ədəd transformator yarım stansiyası quraşdırılmışdır. Panellərlə
transformator yarımstansiyaları,
transformator yarımstansiyaları ilə
birləşdirici məntəqə arasında kabel
və yüksəkgərginlikli elektrik verilişi
xətti çəkilmişdir.
İl ərzində 30 milyon kilovat-saat
elektrik enerjisi istehsal ediləcək stansiyada istehsal olunan elektrik enerjisini muxtar respublikanın elektrik
şəbəkəsinə ötürmək üçün yaxınlıqda
yerləşən 110/35 kilovoltluq Xal-xal
yarımstansiyasına qədər 35 kilovoltluq
kabel xətti çəkilmişdir. Həmin yarımstansiyada 35 kilovoltluq 2 dəst
hücrə, idarəetmə və mühafizə avtomatika qurğuları quraşdırılmışdır. Beş
ayrı ərazidə yerləşmiş qurğular hasarlanmış, siqnalizasiya və videomü-

Mehriban İMANOVA
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
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Babək rayonunun Nehrəm kəndində “Ailələrdə sağlam həyat tərzinin aşılanması, reproduktiv sağlamlıq, erkən və qanqohumluğu nikahlarının fəsadları” mövzusunda
tədbir keçirilmişdir.

Əhali sağlam ailənin
formalaşdırılması sahəsində
maarifləndirilir
Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramilə Seyidova açaraq “Ailədə
qadının sağlam həyat tərzini aşılamasında əsas rolları” mövzusunda
çıxış etmişdir. Bildirilmişdir ki, ailə
modelimiz əsrlər boyu öz dəyərləri
ilə ən nümunəvi sosial institutlardan
biri olmuşdur. Ailə xalqımızın mentaliteti olan həyat yoldaşına sədaqət,
valideynə, böyüyə hörmət, uşaqlara
qayğı kimi zəngin və çoxşaxəli xüsusiyyətləri özündə daşıyır. Bu zəngin
ailə ənənələri dərin və sarsılmaz köklərə malikdir. Hazırda ölkəmizdə ailə
qanunvericiliyi ailənin möhkəmləndirilməsi zərurətini, ailə münasibətlərinin qarşılıqlı məhəbbət və hörmət
əsasında qurulmasını müəyyən edir.
Ana və uşaqların sağlamlığının möhkəmləndirilməsi, əhalinin reproduktiv
sağlamlığının qorunması, sağlam
uşaqların doğulması üçün zəruri şəraitin yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür. “Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2014-cü il 17 oktyabr
tarixli Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 13
iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilən “Ana və uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırılmasına dair 20142020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”
ailələrimizin daha sağlam təməllər
üzərində qurulmasına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
Komitə sədri vurğulamışdır ki, ailələrin sağlam, xoşbəxt yaşaması üçün
onun üzvləri arasında səmimi, mədəni
münasibətin qurulmasında, milli dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin, əxlaqi keyfiyyətlərimizin qorunmasında
və yeni nəslə çatdırılmasında qadının
üzərinə böyük vəzifələr düşür. Ana
uşaqları informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının mənfi təsirlərindən
qorumalı, onların təhsilinə diqqət yetirməli, geyim formalarını, asudə
vaxtlarını necə keçirmələrini nəzarətdə
saxlamalıdır. Ana öz davranışı ilə övladlarına nümunə olmalı, onlara təlim-tərbiyə, sağlam həyat tərzi, qohum
və erkən nikahların doğurduğu mənfi
nəticələri aşılamalı, ailənin bütövlüyünü qoruyub saxlamaq missiyasını
həyata keçirməlidir.
Ramilə Seyidova qeyd etmişdir
ki, hazırda qadınların məşğulluğu
yüksək səviyyədədir və onlar cəmiyyətin inkişafında xüsusi rol oynayırlar. Lakin bu, ailədə vətənpərvər,
təhsilli, fiziki və mənəvi baxımdan
sağlam vətəndaşların yetişdirilməsinə
mane olmamalıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzinin həkim-ginekoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gültəkin Əliyeva keser əməliyyatının
ana və uşağa mənfi təsiri barədə
tədbir iştirakçılarına slayd vasitəsilə
ətraflı məlumat vermişdir.
Sonra tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılmış, onlara müvafiq mövzularda maarifləndirici
broşürlər paylanılmışdır.
Sonda rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Nailə Vəliyeva
tədbirin keçirilməsinə görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin
mətbuat xidməti

Kursantlar “Qurtuluş dastanı” tamaşasına baxıblar
Muxtar respublikamızda gənclərlə
iş, gənclərin Vətənə sevgi ruhunda
böyüdülməsi, gənclər üçün vətənpərvərlik ruhlu teatr tamaşalarının
təqdim olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Vətənə, millətə
və dövlətə sevgi, ehtiram, bu dəyərlərə
hörmətlə yanaşma, eləcə də bunların
yeni nəslə çatdırılması və aşılanması
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlərin davamı olaraq, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər Fondunun
təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyin kursantları Cəlil Məm-

TURAL SƏFƏROV

də ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinə
sədaqətin bəhrəsidir. Bu gün muxtar
respublikada bütün sahələr inkişaf
etdirilir. Bu tərəqqini qələmə almaq,
onun bədii ifadəsini yaratmaq isə böyük məsuliyyət tələb edir.
İkihissəli epik tarixi dramda
ümummilli liderimizin bədii obrazının səhnə təcəssümü öz ifadəsini
uğurla tapıb.
Tamaşanı 300-dən çox kursant
izləyib. Kursantlar üçün vətənpərvərlik ruhlu tamaşaların təqdim
olunması bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.
Xəbərlər şöbəsi

Pediatriyanın aktual problemlərinə dair elmi-praktik konfrans

Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq
Xəstəxanasında pediatriyanın aktual problemlərinə dair elmi-praktik
konfrans keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
səhiyyə nazirinin müavini Sona
Məmmədova konfransı giriş sözü
ilə açaraq uşaqların sağlamlığının
qorunmasına göstərilən dövlət qayğısından danışıb, gələcəyimiz olan
uşaqların hər cür qayğı ilə əhatə
olunduğunu bildirmişdir.
Nazirliyin Tibbi yardımın təşkili
şöbəsinin baş məsləhətçi-pediatrı İbrahim Ağayev cari ildə uşaqlara göstərilən tibbi xidmətin vəziyyəti barədə
məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki,
bu gün muxtar respublikada yaşayan
əhalinin 126 min 187 nəfərini (29
faiz) 0-18 yaşa qədər uşaqlar təşkil
edir. Onların icbari dispanserizasiyası,
elektron sağlamlıq kartlarının verilməsi, məktəbyaşlı uşaqlarda ixtisas

həkimləri tərəfindən dərin tibbi
müayinələrin aparılması, həkim briqadalarının ucqar dağ
kəndlərində uşaqları müayinə
etmələri, idarəolunan yoluxucu
xəstəliklərə qarşı peyvəndlərin
vurulması və digər sağlamlıq
tədbirləri daim diqqət mərkəzindədir. İdarəolunan yoluxucu
xəstəliklərə qarşı profilaktika
işi bu il daha da gücləndirilmiş, peyvəndlərin qrafik əsasında aparılmasına ciddi nəzarət edilmişdir. Bu ilin
noyabr ayında poliomielit turu uğurla
aparılmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, uşaqlara
xidmət edən tibb müəssisələrinin
maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi, onların müasir
tibbi avadanlıqlarla təchiz edilməsi
pediatrik xidmət göstəricilərinin
yüksəlməsinə səbəb olmuşdur. Belə
ki, bu ilin ilk 9 ayında 4900 uşaq
doğulmuş, onlara lazım olan
peyvəndlər vaxtında vurulmuşdur.
İcbari dispanserizasiyaya görə
2015-ci ilin son 2 ayında 33 min
698 uşaq müayinələrdən keçirilmiş,
aşkar olunan xəstələr dispanser qeydiyyatına götürülmüşdür. İndiyədək
3671 elektron sağlamlıq kartı alınıb
paylanmışdır.
“Muxtar respublikada ixtisaslı
müayinə aparan bütün həkim bri-

qadalarının fəaliyyəti daha da yaxşılaşdırılmış, onların tərkibinə pediatrlar daxil edilmişdir”, – deyən
İbrahim Ağayev vurğulamışdır ki,
ixtisaslı həkim briqadaları muxtar
respublikanın ucqar, xüsusən sərhəd
və pediatr olmayan bölgələrində 21
min 560 uşağa tibbi xidmət göstərmişlər. Uşaqlar arasında zərərli vərdişlərin qarşısının alınması məqsədilə 25 tam orta məktəbdə maarifləndirici seminarlar keçirilmiş, radio, televiziya və mətbuatda uşaqlarda mövsümlə əlaqədar tez-tez
rast gəlinən xəstəliklərə, onların
profilaktikasına, uşaqların düzgün
qidalanmasına dair çıxışlar edilmiş,
məqalələr dərc olunmuşdur.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzinin həkim-neonatoloqu Günay Hüseynovanın “Yenidoğulmuşlarda hemorragik vəziyyət, müasir müalicə üsulları”, Naxçıvan Dövlət Universiteti
Tibb fakültəsinin V kurs tələbəsi
Ülviyyət Cəfərovanın “Uşaqlarda
anemiyalar, rastgəlmə tezliyi, profilaktikası və müalicəsinə müasir
baxış” mövzularında məruzələri
dinlənilmişdir.
Məruzələr videosüjet, diaqram,
cədvəl və slaydlarla müşayiət olunmuş, dinləyiciləri maraqlandıran
suallar cavablandırılmışdır.

Voleybol birinciliyi

Kəngərli rayon ümumtəhsil
məktəblərinin qızlardan ibarət komandaları arasında Xok kənd tam
orta məktəbinin idman zalında voleybol üzrə rayon birinciliyi keçirilib. 8 komandanın mübarizə apardığı birinciliyin həlledici qarşılaşmasında Şahtaxtı kənd tam orta
məktəbinin komandası ilə Xok
kənd tam orta məktəbinin komandası qarşılaşıb. Şahtaxtı kəndinin
məktəbliləri birinciliyin qalibi olub.
Qıvraq qəsəbə tam orta məktəbinin
komandası isə üçüncü yerə layiq
görülüb.
Sonda qaliblərə təşkilatçılar tərəfindən diplom və hədiyyələr təqdim edilib.

Şahmatçımız FİDE
ustası adına layiq
görülüb
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahmat Federasiyasının yetirməsi
daha bir uğura imza atıb. 2006-cı
ildən bəri şahmatla məşğul olan
Toğrul Həsənzadə FİDE ustası
adına layiq görülüb. 2015-ci ildə
Beynəlxalq Şahmat Federasiyası
tərəfindən keçirilən 6 beynəlxalq
turnirdə iştirak edən şahmatçımız
dekabr ayına olan reytinq cədvəlində 2306 reytinq xalı toplayıb.
Bu xal isə onun FİDE ustası olmasına zəmin yaradıb.

Ordubad idmançıları
tibbi müayinədən
keçirilib

40-45 yaşlı əhalinin profilaktik tibbi müayinələri başa çatıb
Dispanserizasiya əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin qorunmasında
səmərəli bir üsul kimi hazırda bütün
dünyada qəbul olunaraq tətbiq edilir.
Profilaktik tədbirlər düzgün həyata keçirildikdə xəstəliklərin vaxtında aşkar olunması, sağalması
asanlaşır, ağırlaşmaların qarşısı alınır, insanların əmək qabiliyyətləri
qorunub saxlanılır, əlillik azalır.
Bu məqsədlə müxtəlif yaş qruplarına, xüsusən risk qrupuna daxil
olan əhali kütləvi profilaktik müayinələrə cəlb olunur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tədbirlər planına uyğun
olaraq, bu il aprelin əvvəllərindən
40-45 yaşlı əhalinin kütləvi müayinə tədbirləri, dispanserizasiyası
həyata keçirilmiş və bu yaş qrupuna
aid insanlarda qanda xolesterinin
miqdarı təyin edilmişdir. Müayi-

nələr Akademik Zərifə xanım
Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikasında və rayon mərkəzi
xəstəxanalarında tərtib edilmiş iş
qrafiki əsasında terapevt, cərrah,
ginekoloq, stomatoloq, oftalmoloqlar tərəfindən həyata keçirilmiş,
ehtiyac olan hallarda xəstələrə yüksəkixtisaslı həkimlərin, o cümlədən
nevropatoloq, psixiatr, endokrinoloq, uroloq, ftiziatr, kardioloq və
başqalarının konsultasiyası və laborator-diaqnostik müayinələr təşkil
edilmişdir.
Bütövlükdə, muxtar respublika
üzrə 40-45 yaşlı 27 min 931 nəfər
əhalidən 20 min 475 nəfəri profilaktik tibbi müayinələrə cəlb olunmuşdur. Onlardan 6378 nəfərdə xolesterin müayinəsi aparılmış, 1295
nəfərdə xolesterinin az yüksək, 821
nəfərdə yüksək, 139 nəfərdə isə

Ustad dərsləri keçilib
Muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəblərində ustad dərslərinin
keçilməsi davam etdirilir.
Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi
Məktəbində keçilən ustad dərslərini
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
baş məsləhətçisi Pərvin Həsənov
açaraq bildirib ki, belə dərslərin
muxtar respublikanın bütün uşaq

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:

mədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrında İftixar Piriyevin “Qurtuluş dastanı” epik tarixi
dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı
tamaşaya baxıblar. Əsər ulu öndər
Heydər Əliyevin ömür yoluna və
çoxşaxəli fəaliyyətinə həsr olunub.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəllifi olduğu qurtuluş
siyasəti bu gün Azərbaycanı sürətli
inkişaf yoluna çıxarıb. Ölkəmizin bütün bölgələrində, eləcə də onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında əldə olunan inkişaf,
qazanılan nailiyyətlər Milli Qurtuluşdan başlanan yolun davamı, eləcə

İdman xəbərləri

musiqi məktəblərində keçilməsi nəzərdə tutulub. Məqsəd bu sahədə
çalışan gənc müəllimlərə musiqinin
incəliklərini öyrətmək, onların təcrübəsinin artmasına metodik köməklik göstərməkdən ibarətdir.
Sonra muxtar respublikanın tanınmış musiqiçilərindən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
müəllimi Nərminə Qədimova (fortepiano ixtisası üzrə), Naxçıvan

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

çox yüksək miqdarda olduğu müəyyən edilmişdir. Qanında xolesterinin
miqdarı normadan yüksək olan 4045 yaşlı əhalinin 36 faiz təşkil
etməsi dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindəki göstəricilərə nisbətən xeyli
yaxşıdır. Bu, bir tərəfdən əhalinin
maddi rifahının yüksəldilməsi hesabınadırsa, digər tərəfdən muxtar
respublikada aparılan profilaktik
tədbirlərin nəticəsidir.
Qanda xolesterinin miqdarı çox
olanlara düzgün qidalanma, çox
yüksək olanlara isə pəhrizlə bərabər,
müvafiq dərman preparatları tövsiyə
edilmişdir.
Başa çatmış müayinələrin nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyində təhlil olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Muxtar Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi Mahirə Məmmədova (kamança ixtisası üzrə), Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar artisti Ayxan Məmmədov
(skripka ixtisası üzrə), Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti Tural
Nəcəfov (vokal ixtisası üzrə) və Səməd Əsgərov (klarnet ixtisası üzrə)
müəllim və şagirdlərə ustad dərsi
keçib, onları maraqlandıran sualları
cavablandırıblar.
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Əli RZAYEV

Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında rayonda fəaliyyət
göstərən idman federasiyalarının yerli bölmələrinin və
Uşaq-Gənclər İdman Məktəbinin uşaq, yeniyetmə və gənc
idmançıları növbəti tibbi müayinədən keçirilib.
Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi və Təhsil Şöbəsinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən tibbi
müayinədə, ümumilikdə, futbol,
voleybol, basketbol, yunan-Roma
güləşi, boks, karate-do, yüngül
atletika bölmələrindən 240 idmançı
iştirak edib. Həkimlərin nəzarəti
altında keçirilən müayinələr zamanı səhhətində problem olan idmançılara müəyyən müddət məşqlərə ara vermələri və müalicə almaları məsləhət görülüb.
- Ceyhun MƏMMƏDOV
Bildiriş
“Sənaye Mülki Tikinti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti fəaliyyətini dayandırdığından ləğv olunur.
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