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Payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı görülən
işlər və qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyində 20182019-cu illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilən
iclası nazir Cavid Səfərov açıb.
Bildirilib ki, payız-qış möv-

sümündə mövsümi qazanxana işçilərinin qabaqcadan
təlimatlandırılması ilə bağlı
hazırlıq tədbirlərinə başlanılıb. Bütün ocaqçıların müvafiq kurslara cəlb olunmasına diqqət artırılıb. Nazirliyin tabeliyində olan müəssisələrinin, eləcə də Ahıllar
Evinin mövsümə hazırlığı ilə
bağlı müvafiq tədbirlər görülür,
hərbi hissələr üçün yun corabların
toxunması işinin bu il də davam
etdirilməsi diqqətdə saxlanılır.
Vurğulanıb ki, payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı nazirlik

Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində 2018-2019-cu il lərin
payız-qış mövsümünə hazırlıq və
qarşıda duran vəzifələrlə bağlı
müşavirə keçirilib. Müşavirəni
giriş sözü ilə İcra Hakimiyyətinin
başçısı Mirsənani Seyidov açıb.
Vurğulayıb ki, 2018-2019-cu illərin payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilən
müşavirədə verilən tapşırıqların
icrası Naxçıvan şəhərinin idarə,
müəssisə və təşkilatları tərəfindən
yüksək səviyyədə təmin edilməlidir. İcra başçısı bu istiqamətdə
görülmüş işlərdən və qarşıda duran
vəzifələrdən danışıb.
Müzakirə olunan məsələ ilə
bağlı Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri Elşən Qəbulov bildirib ki, 4 avqust 2018-ci il tarixdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində 2018-2019-cu illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə
bağlı keçirilən müşavirədə təhsil
orqanlarına da tapşırıqlar verilib.
Bununla əlaqədar olaraq Naxçıvan
şəhərindəki ümumtəhsil məktəblərinin qışa hazırlığı yoxlanılıb,
təhsil müəssisələrinin qazanxanalarına baxış keçirilib və mövcud
nasazlıqlar aradan qaldırılıb.
Hazırda məktəblərdə cari təmir
işləri aparılır, binaların dam örtükləri, qapı və pəncərələri payız-qış mövsümünə hazırlanır.
Naxçıvan Şəhər Elektrik Şəbəkəsinin direktoru Ələkbər Kərimov bildirib ki, növbəti payızqış mövsümünə hazırlıqla əlaqəNaxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil dar yarımstansiyalara elektrik şə-

bəkəsinin kollektivi tərəfindən abonentlərin təchizat
sxemlərinə baxış keçirilib,
aşkar olunan qüsurlar yerindəcə aradan qaldırılıb,
yeni yarımstansiyalar quraşdırılıb. Şəbəkə üzrə ötən
7 ay ərzində əhalinin elektrik enerjisi təchizatının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 84
elektrik hava xətti dirəyi istismara
verilib, 2,6 kilometr uzunluğunda
yeni elektrik hava xətti çəkilib,
5,2 kilometrə qədər yararsız naqil
yenilənib. Qəzalı vəziyyətdə olan
bir neçə elektrik hava xətti dirəyinə beton altlıqlar vurulub, əsaslı
təmir işləri görülüb. Aparılan
reydlərdə elektrik enerjisindən
israfçılıqla istifadə hallarının qarşısının alınması üçün tədbirlər
görülüb. Belə ki, ilin ötən dövrü
ərzində 7 halda sayğacdankənar
xətt aşkar edilib, 1572 manat vəsait cərimə olaraq şəbəkənin hesabına ödənilib.
Naxçıvan Şəhər Qaz İstismar
İdarəsinin rəisi Orxan Rüstəmov
çıxışında bildirib ki, bəhs olunan
dövrdə 131 əhali, 6 qeyri-əhali
abonentləri olmaqla, cəmi 137
abonentə qaz çəkilib. Payız-qış
mövsümünə hazırlıq məqsədilə
yeraltı ortatəzyiqli dəmir və polietilen daşıyıcı və paylayıcı qaz
kəmərləri üzərində istismarda olan
113 ədəd qaz quyusuna baxış keçirilib, diametri 50 millimetrlik
4 istismara yararsız kran yenisi
ilə əvəz olunub. 70 qaz quyusu
çöküntüdən təmizlənib.
Naxçıvan Şəhər İstilik Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Nəsimi Nov-

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Fərmanı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin
22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Əli Məmmədtağı oğlu Hüseynəliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Nəqliyyat Xidmətinin rəisi təyin edilsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri

Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 21 avqust 2018-ci il

Ümumtəhsil məktəblərini xüsusi nailiyyətlərlə
başa vuran məzunlar təltif olunublar

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyində 2017-2018-ci tədris ilində
məktəbi xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran
məzunlara “Qızıl” və “Gümüş” medalların təqdimatı keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən təhsil naziri
Rəhman Məmmədov “Qızıl” və “Gümüş” medallarla təltif olunan məzunları
təbrik edərək muxtar respublikamızda
təhsilin inkişafı istiqamətində görülən
işlərdən, yaradılan şəraitdən danışıb.
Bildirilib ki, muxtar respublikamızda
bütün sahələr kimi, təhsil də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Bunun nəticəsidir ki, ötən dövr ərzində
200-dən çox təhsil müəssisəsi üçün binalar istifadəyə verilib, onların madditexniki bazası möhkəmləndirilib, məktəblər ən müasir informasiya texnologiyaları, o cümlədən kompüter və elektron lövhələrlə təchiz olunub. Həmçinin
elektron təhsilin tətbiqi, təhsil müəssisələrində virtual tədris mühitinin formalaşdırılması, tədrisin əyaniliyi və səmərəliliyinin artırılması da diqqətdə
saxlanılıb. Hazırda da bu sahədə işlər
davam etdirilir.
Nazir qeyd edib ki, muxtar respublikada aparılan dövlət siyasətinin nəticəsində ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinə tələbə qəbulunda ilbəil
artım tempi müşahidə olunur. 2017-

2018-ci tədris ili üzrə ali
məktəblərə qəbul olan məzunların 331-i imtahanlarda
daha yüksək nəticə göstərərək 500-700 intervalında
bal toplayıb.
Vurğulanıb ki, mövcud
qaydalara əsasən ümumtəhsil
məktəblərində təhsil aldığı
müddətdə nümunəvi davranışı ilə seçilən, təhsili xüsusi
nailiyyətlərlə başa vuran şagirdlər
“Qızıl” və ya “Gümüş” medalla təltif
olunur, onların adları oxuduqları məktəbin “Şərəf kitabı”na yazılır. Bu il də
muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərini bitirən məzunlardan 13-ü
“Qızıl”, 11-i “Gümüş” medala, 151-i
isə fərqlənmə attestatına layiq görülüb.
Həmin məzunlar onlara göstərilən etimadı doğruldub, ali təhsil müəssisələrinə
keçirilən qəbul imtahanlarında 500-700
intervalında bal toplayıblar.
Təqdimat mərasimində Naxçıvan
şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin məzunu Zöhrə Kəngərli və Kəngərli rayon
Qıvraq qəsəbə tam orta məktəbinin məzunu Elvariz Məmmədov “Qızıl” və
“Gümüş” medallarla təltif olunan məzunlar adından çıxış edərək yüksək
uğur qazanmalarında muxtar respublikada təhsilə göstərilən dövlət qayğısının
və yaradılan müasir təhsil infrastrukturunun böyük rol oynadığını qeyd
edib, yaradılan bu şəraitə görə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədrinə məzunlar adından minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri ümumtəhsil məktəblərini xüsusi nailiyyətlərlə bitirən
məzunlara medalları təqdim edib.
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Test imtahanı keçirilir
Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili işlər orqanlarında
orta və böyük rəis heyəti vakant
vəzifələrin tutulması üçün 1 iyun
2018-ci il tarixdə elan olunmuş
müsabiqənin test imtahanlarına
21 avqustdan start verilib.
Müsabiqəyə 53 vakant vəzifə
çıxarılıb, həmin vəzifələrin tutulması üçün 49 nəfər sənəd təqdim edib. Test imtahanlarında keçid balını toplamış şəxslər müsahibə mərhələsində iştirak etmək
hüququ qazanacaqdır. İmtahan başlanmazdan əvvəl namizədlərə slayd vasitəsilə
imtahan və test proqramından istifadə qaydaları haqqında məlumat verilib.
İmtahanda namizədlərə qanunvericilik üzrə 80, məntiqi təfəkkürün yoxlanılması
üzrə 20 sual olmaqla, 100 sual təqdim edilib, sualları cavablandırmaq üçün
2 saat 30 dəqiqə vaxt verilib. Obyektivliyin və şəffaflığın tam təmin edilməsi
məqsədilə imtahanın videoçəkilişi aparılıb. İmtahan bitdikdən dərhal sonra namizədlərə cavab kartı və nəticəyə dair arayış təqdim edilib. Test imtahanında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları müşahidəçi
kimi iştirak ediblər.
Test imtahanlarının nəticələri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın rəsmi internet
səhifəsində (www.dqmk.nmr.az) yerləşdirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın mətbuat xidməti

Babək Rayon İcra Hakimiyyətində payız-qış mövsümünə
hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə əlaqədar keçirilən müşavirəni İcra Hakimiyyətinin başçısı
Rasim Hüseynov açaraq məruzə
edib. Bildirilib ki, verilən tapşırıqlara uyğun olaraq rayondakı
qazanxanlara fərdi baxış keçirilib,
çatışmazlıqlar müəyyənləşdirilib,
nöqsanların aradan qaldırılması
ilə əlaqədar olaraq işlər aparılır.
Rayon mərkəzində yerləşən 3 təşkilat və 4 məktəbdənkənar müəssisə qazla, dördmərtəbəli inzibati,
5 mərtəbəli 60 mənzilli yaşayış
binalarında qazanxanalar işləyəcək.
Həmçinin rayonda fəaliyyət göstərən 32 təhsil, 30 səhiyyə, 62
mədəniyyət müəssisəsi qazanxana
və kombi sistemi ilə qızdırılacaqdır. Digər təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələrini də istiliklə
təmin etmək üçün tədbirlər görülür.
2018-2019-cu illərin payız-

və onun tabeliyində olan qurumların inzibati binalarına baxış təşkil olunub, istilik, su və kanalizasiya xətlərinin istismara yararlılığı yoxlanılıb. Həmin inzibati
binalarda aşkar edilən nöqsanlar
aradan qaldırılıb. Qeyd olunanlarla yanaşı, inzibati binaların
mühafizəsinə və mühafizəçilərin
fəaliyyətinə nəzarət artırılıb. Mövsümə hazırlıqla bağlı görülən
işlər davam etdirilir.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar
dinlənilib, payız-qış mövsümünə
hazırlıqla əlaqədar tədbirlər planı
təsdiq olunub.

***

***

qış mövsümündə istehlakçıların
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin
edilməsi üçün rayon Elektrik Şəbəkəsi tərəfindən görülən işlərdən
bəhs edən Rasim Hüseynov diqqətə çatdırıb ki, 126 abonent
üçün sayğac quraşdırılıb. Bundan
başqa, Babək qəsəbəsində smartkarttipli sayğacların quraşdırılması işi də sürətlə aparılır, transformator və yarımstansiyalar texniki baxışdan keçirilir.
Vurğulanıb ki, rayonda istehlakçıların fasiləsiz təbii qazla təminatı da qarşıda duran mühüm
vəzifələrdəndir. Belə ki, bu il rayon Qaz İstismar İdarəsi tərəfin-

ruzov bildirib ki, idarə tərəfindən
mövsümə hazırlıqla əlaqədar mərkəzləşdirilmiş, eləcə də fərdi qazanxanalara baxış keçirilib, cari
və əsaslı təmirə ehtiyacı olan qazanxanalar müəyyənləşdirilib və
bir sıra tədbirlər görülüb.
Diqqətə çatdırılıb ki, bu payızqış mövsümündə Naxçıvan şəhərində 5 mərkəzləşdirilmiş, 38
fərdi qazanxana vasitəsi ilə 173
yaşayış binası, 7634 mənzil, 30
inzibati bina istiliklə təmin olunacaqdır. Qazanxanalarda çalışan
ocaqçılar peşə kurslarına cəlb olunub, onlar üçün maarifləndirici
tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqətdə saxlanılır.
Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət
Şöbəsinin müdiri Təranə Cəfərova
deyib ki, şöbənin tabeliyində olan
müəssisələrin 18-i ümumi istilik
sisteminə qoşulub. Həmin müəssisələrdə istilik sistemlərinin, elektrik naqillərinin vəziyyəti yoxlanılaraq mövcud nöqsan və çatışmazlıqlar aradan qaldırılır. Müəssisələrin qazanxana işçilərinə qış
mövsümünün başlaması ilə əlaqədar kurs keçilib və sertifikatı
olan ocaqçılarla əmək müqaviləsi
bağlanılaraq işə götürülür.
Müşavirəyə İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirsənani Seyidov
yekun vurub.

dən 106 evə qaz xətti çəkilib,
Nehrəm, Aşağı və Yuxarı Buzqov, Zeynəddin kəndlərində
təmir-bərpa işləri aparılıb, qaz
sayğaclarına müdaxilələrin qarşısını almaq üçün 6229 abonent
qutusu quraşdırılıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, əhalinin
içməli suya olan tələbatının ildənilə yaxşılaşması istiqamətində də
müəyyən işlər görülür. Rayonun
Şıxmahmud-Xəlilli və Şəkərabad
kəndlərində əhali fasiləsiz içməli
su ilə təmin edilib, Babək qəsəbəsi
və ətraf kəndlərin içməli su sistemlərinin yenidən qurulması işləri davam etdirilir.
İcra başçısı mövsümə hazırlıq
işləri ilə rayonun idarə, müəssisə
və təşkilatlarının qış aylarında
səmərəli fəaliyyəti məqsədilə görüləcək işləri diqqətə çatdırıb.
Sonra mövzu ilə bağlı çıxışlar
dinlənilib.
Xəbərlər şöbəsi
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larının və mülki işçilərinin vəzifə
maaşlarının artırılması, xidmətdə
fərqlənənlərin orden və medallarla
təltif edilməsi sərhədçilərdə böyük
ruh yüksəkliyinin yaranmasına səbəb
olmuşdur. Göstərilən qayğı nəticəsində dövlət sərhədlərimizin daha
da etibarlı şəkildə qorunması, hərbi
hissələrin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, müasir texnika, avadanlıq və ləvazimatlarla
təminatı sahəsində tədbirlər görülmüş, şəxsi heyətin peşəkarlığı artırılmış, yeni sərhəd infrastrukturları
Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının formalaşmasında ümummilli liderimizin siyasi
fəaliyyətinin 1990-1993-cü illəri
əhatə edən Naxçıvan dövrü müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu
dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə ilk milli sərhəd qurumları yaradılmışdır.
Ümummilli liderimiz Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri seçildikdən cəmi dörd gün
sonra, 1991-ci il sentyabr ayının
7-də Dövlət Müdafiə Komitəsinin
yaradılması barədə qərar qəbul etmişdir. Bununla da, Azərbaycanda
vahid komandanlığa tabe olan ilk
milli ordunun əsası qoyulmuşdur.
Həmin vaxt Naxçıvandakı sərhəd
dəstəsinin əmlakının, silah və sursatının tamamilə Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil verilməsi işi də
ölkəmizin milli maraqlarına uyğun
şəkildə həll olunmuşdur. 1992-ci il
avqust ayının 22-də Naxçıvandakı
41-ci Sərhəd Dəstəsi Azərbaycanın
tabeliyinə keçmiş və sərhəd dəstəsində ilk dəfə müstəqil Azərbaycanın
üçrəngli bayrağı qaldırılmışdı. Rusiya Sərhəd Qoşunları Baş Komandanlığı və Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları Dairəsinin rəhbərliyi ilə aparılan danışıqların nəticəsi olaraq,
1992-ci il sentyabrın 29-da isə 41-ci
Sərhəd Dəstəsi ləğv olunmuş, onun
bütün hərbi və təsərrüfat əmlakı
Naxçıvanda yeni yaradılmış birinci
Sərhəd Dəstəsinin sərəncamına verilmiş, 215 kilometrlik sərhəd ərazisi
ilk dəfə olaraq milli Sərhəd Qo-

Muxtar respublika sərhədləri etibarlı müdafiə edilir

şunları tərəfindən mühafizəyə qəbul
edilmişdir.
Ölkəmizdə Sərhəd Qoşunlarının
yaradılması ümummilli lider Heydər
Əliyevin ali hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra da dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilmiş, Azərbaycan öz sərhədlərini
müstəqil qorumağa qadir olduğunu
nümayiş etdirmişdir. Ümummilli
liderimizin yolunu uğurla davam
etdirən Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyevin
dövlət sərhədlərinin mühafizəsinə
və sərhədçilərə göstərdiyi böyük
qayğı nəticəsində Sərhəd Qoşunları
daha da möhkəmlənir. Ölkə başçısı
Dövlət Sərhəd Xidməti ilə bağlı
bir çox fərman və sərəncamlar imzalamış, normativ-hüquqi baza təkmilləşdirilmişdir. Həmçinin Dövlət
Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçu-

ailə gəlirlərini artırmalarına və sahibkarlığa çıxış imkanı qazanmalarına, muxtar respublikada kiçik
ailə biznesinin genişlənməsinə şərait
yaradıb.
Ailə təsərrüfatlarında istehsal
olunan məhsullara uyğun konteyner sexlərin sifariş əsasında hazırlanması məqsədilə ötən il mobil
istehsal konteyneri alınaraq “Naxçıvan Məhsulları” MMC-nin istifadəsinə verilib. Həmin mobil
konteynerdə pendir məhsulunun
istehsalı üçün bütöv istehsal xətti
yaradılıb. Avadanlıq ailə təsərrüfatlarına artıq öz məhsullarını kustar şəkildə deyil, bütün standartlara
cavab verən şəraitdə istehsal etməsinə imkan yaradacaq. Bu istiqamətdə müraciət edən digər ailə
təsərrüfatlarına da müvafiq dəstək
göstəriləcəkdir.
Bundan başqa, ailə təsərrüfatlarının istehsal etdiyi məhsulların
brendləşdirilməsi, qablaşdırma və
dizaynların tərtib olunması kimi
işlər də həyata keçirilib. “İstehsaldan marketə” prinsipinə əsaslanaraq
həmin təsərrüfatların taralarla təchiz
olunması məqsədilə “Naxçıvan
Biznes Mərkəzi” MMC-nin nəz-

naları, avtomobillərin saxlanılması
üçün yeni saxlanclar, qarovul və
qazanxana binaları tikilmişdir. Bununla yanaşı, sərhədçi ailələrinin
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması da diqqət mərkəzində saxlanılmış, “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi şəhərciyində
72 yerlik müasir tələblərə cavab
verən uşaq bağçası tikilmiş, 2 yaşayış binası yenidən qurulmuş, mərkəzləşmiş istilik sistemi yaradılmış,
sərhədçi ailələri üçün istirahət parkı
salınmışdır. 2018-ci ilin ötən dövründə isə ölkə Prezidentinin iştirakı
ilə Qaraçuq kəndində sərhəd dəstəsi
üçün tikilmiş yeni xidmət kompleksi
istifadəyə verilmişdir.
Muxtar respublikada sərhədçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, kadr və texniki potensialının
gücləndirilməsi məqsədilə də kompleks tədbirlər görülür.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov demişdir: “Müasir Azərbaycan
sərhədçisi universal funksiyaların
icraçısıdır. O, sərhədlərin mühafizəsi
ilə yanaşı, beynəlxalq terrorizmə,
təxribatçı qüvvələrə, narkotik maddələrin və silah-sursatın qanunsuz
dövriyyəsinə, qaçaqmalçılığa qarşı
da mübarizə aparmalı, fədakarlıq
göstərməlidir”.

“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında aparılan quruculuq işləri
davamlı xarakter daşıyır. Belə ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı
nəticəsində Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının qərargahı, xəstəxanası,
hamam-camaşırxana kompleksi yenidən qurulmuş, çörəkbişirmə sexi
tikilib istifadəyə verilmişdir. Bundan
başqa, Şərur və Culfa sərhəd komendantlıqları yenidən qurulmuş,
ən müasir tələblərə uyğun sərhəd
zastavaları tikilmişdir. Həmçinin
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının ərayaradılmışdır. Ali Baş Komandan zisində abadlıq işləri görülmüş, avsərhədlərin qorunmasının əhəmiy- tomobil parkında təmir emalatxayətini bildirərək demişdir: “Sərhəd
hər bir dövlət üçün onun müstəqilliyini təcəssüm etdirən çox önəmli əlamətdir. Sərhəd müstəqillik
deməkdir. Müstəqillik sərhədsiz
mümkün deyil”.
Sərhəd Qoşunlarının formalaşması və inkişafı istiqamətində həyata
keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlər bu gün muxtar respublikamızda da uğurla davam etdirilir.
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi daim diqqət
mərkəzində saxlanılır, hərbi qulluqçulara yüksək dövlət qayğısı
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının şəxsi heyəti göstərilən
göstərilir. 2004-cü ildə Naxçıvan qayğı və yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə edərək bundan sonra da
Sərhəd Dəstəsinin bazasında “Nax- Naxçıvan Muxtar Respublikası sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi istiqamətdə
çıvan” Sərhəd Diviziyası, 2015-ci qüvvə və bacarığını əsirgəməyəcək.
“Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyası
ildə isə Sərhəd Diviziyasının baza-

Ailə təsərrüfatlarının inkişafına əlverişli şərait yaradılır
Muxtar respublikada aqrar
sahənin inkişaf etdirilməsi, ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin olunması
və kənd təsərrüfatı məhsullarının
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri daim diqqət mərkəzində
saxlanılır. Bu istiqamətdə əsas
hədəflərdən biri də ailə təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsindən
ibarətdir.
Ailə təsərrüfatlarının fəaliyyəti
ailə üzvlərinin əməyinə əsaslanmaqla, məxsus olduqları ailələrdəki
əməkqabiliyyətli insanların eyni
məqsədə yönələn səmərəli məşğulluğunu reallaşdırmış olur. Bu
subyektlər, əsasən, istehsalyönümlü
iqtisadi fəaliyyət sahələrini əhatə
edərək, muxtar respublikada daxili
bazarın yerli məhsullarla təmin
edilməsi baxımından da xüsusi
önəm kəsb edir. Digər tərəfdən,
aparılan işlər muxtar respublikada
ailə təsərrüfatlarının sayının getdikcə artmasına şərait yaradıb ki,
bu da əmək resurslarının səmərəli
məşğulluq imkanlarını artırmaqla
bərabər, iqtisadiyyatda mühüm
faktorlardan olan ailə biznesinin
genişlənməsinə, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına əlavə imkanlar açır. Bütün bunların nəticəsidir ki, muxtar respublikada
çoxsahəli ailə təsərrüfatlarının sayı
bu gün yüzlərlədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il
22 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfatlarının
inkişafı ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın
icrası çərçivəsində həyata keçirilən
tədbirlər fərdi təsərrüfatlara sahib
olan ailələrin dövlət dəstəyi hesabına

sında “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd
Diviziyası yaradılmışdır. Muxtar
respublikanın sərhədlərinin mühafizəsi, bu sahədə həyata keçirilən
quruculuq işləri yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Sovet dövründən
qalan sərhəd zastavalarının yerində
müasir sərhəd zastava kompleksləri
tikilərək istifadəyə verilmiş, sərhədçilərin xidmət və məişət şəraiti
əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmışdır.
Bu gün muxtar respublikanın sərhəd
zastavaları müasir sərhəd strukturlarına malikdir.

dində taraların satışı mağazası
istifadəyə verilib, ailə təsərrüfatları müxtəlifölçülü taralarla təmin
edilib.
Hazırladıqları məhsulların özlərinə məxsus brend adı altında
satışa çıxarılması belə təsərrüfatların işlərini inkişaf etdirməyə, bazara yeni məhsullar təqdim etməyə
daha da həvəsləndirir. 2018-ci ilin
ötən dövrü ərzində “Naxçıvan
Məhsulları” MMC tərəfindən muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədilə istehsalçılardan
bal, göycə, tut və meyvə-tərəvəz
məhsulları satın alınıb.
İstehsal olunan məhsulların tanıdılması, təşviqi və sərgisi məqsədilə “Naxçıvan Biznes Mərkəzi”
MMC-nin sərgi salonunda 37 ailə
təsərrüfatının 17 növdə 112 çeşiddə
məhsulunun nümayişi təmin olunub. Bu sahədə həyata keçirilən
tədbirlər muxtar respublikada belə
təsərrüfatlarda istehsal olunan
məhsulların çeşidinin və keyfiyyətinin artmasını stimullaşdırıb.
Ailə təsərrüfatlarının iqtisadi
inkişafdakı rolunu nəzərə alaraq
muxtar respublikamızda da onların

fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması,
genişləndirilməsi üçün güzəştli
kreditlərin verilməsi davam etdirilir. Belə ki, 2018-ci ilin iyul ayı
ərzində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 2 heyvandarlıq,
2 arıçılıq təsərrüfatlarının və meyvə-tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi sahəsinin yaradılması
məqsədilə 5 ailə təsərrüfatına 51
min 600 manat kredit verilib.
Ümumilikdə isə fond tərəfindən
bu məqsədlə cari ilin ötən dövrü
ərzində 17 ailə təsərrüfatına 196
min 900 manat dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilib.
Ailə biznesinə göstərilən dövlət
qayğısı nəticəsində nümunəvi təsərrüfat sahələri meydana gəlib ki,
bunların da nailiyyətlərinin təbliğ
olunması məqsədilə ötən dövr ərzində 9 ailə təsərrüfatının fəaliyyəti
kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılıb.
Muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən ailə təsərrüfatlarına öz
bizneslərini genişləndirməklə yanaşı, onlara kiçikhəcmli süd emalı,
balın qablaşdırılması, meyvə qurusu, üzüm və tut doşabı, günəbaxan tumunun qovurulması,
mövüc və kompot istehsalı kimi
sahələrin yaradılması haqqında
tövsiyələr verilib.
Verilmiş güzəştli kreditlərdən
səmərəli şəkildə istifadə etməklə
aztəminatlı ailələrin öz kiçik ailə
təsərrüfatlarını gözlənilən səviyyədə, uğurla qurmaları və belə
təsərrüfatları daim inkişaf etdirməyə, genişləndirməyə çalışmaları
bu sahədə müsbət təcrübənin formalaşdığını deməyə əsas yaradır.

Aztəminatlı ailələrin
özünüməşğulluğu ilə
bağlı tədbir keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasına uyğun olaraq ailə əməyinə
əsaslanan fərdi təsərrüfatların yaradılmasına
köməklik göstərilməsi, aztəminatlı ailələrin
məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əlillərin
Bərpa Mərkəzində tədbir keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar
Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Cavid Səfərov muxtar respublikada aztəminatlı ailələrə göstərilən
dövlət qayğısı, onların məşğulluğunun təmin
olunması istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər barədə danışıb. Qeyd edib ki,
özünüməşğulluğa cəlb olunmuş ailələrin
təsərrüfatlarında qısa müddət ərzində artımlar
olub, bu da həmin ailələrin sosial rifah halının yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərib.
Bildirilib ki, Şərur, Babək və Sədərək
rayonları üzrə, ümumilikdə, 8 aztəminatlı
ailə müəyyənləşdirilib. Həmin ailələrin hər
birinə yanında balası olan iribuynuzlu malqara verilib.
Daha sonra Şərur rayon Şahbulaq kənd
sakini Göyçək Baxşəliyeva göstərilən qayğıya görə minnətdarlığını bildirib.
Tədbirin sonunda aztəminatlı ailə təmsilçilərinə verilən mal-qara ilə bağlı sənədlər
Naxçıvan Muxtar Respublikası təqdim olunub.
İqtisadiyyat Nazirliyinin
mətbuat xidməti
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Uca Tanrıya məhəbbətin, Rəbbimizin
öz bəndələrinə lütf və mərhəmətinin
ifadəsi olan müqəddəs Qurban bayramı əsrlər boyu insanların həmrəyliyinə, mənəvi saflaşmasına xidmət edib və etməkdədir.
“Qurban” sözü lüğəti mənada “yaxınlaşmaq” dеməkdir. Yəni qurban
kəsən hər bir kəs bu əməli ilə Allaha
yaxınlaşır. Allah dərgahında kəsilən
qurbanlar ruhi dəyərlərin paklanmasında, insanların xeyirxah əməllər ətrafında birləşməsində mühüm rol oynayır. Qurban İslam aləmində ən dəyərli bayramlardan biri, eyni zamanda
müsəlmanların Həcc ziyarəti mərasiminin bir hissəsidir. Bütün müsəlman
aləmində hər il hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən başlayır
və adətən, üç gün davam edir. İslam
dinində bu ayin xüsusi mahiyyət kəsb
edir. Onun əsasında Allaha sonsuz
sevgi, Onun qüdrətinə dərin inam və
iman işığı durur.
Yüksək insani keyfiyyətlərdən
olan dostluğun, qardaşlığın, fədakarlığın cəmiyyətdə inkişafı və gələcək nəsillərə təlqin edilməsi üçün
gözəl fürsət kimi dəyərləndirilən
Qurban bayramı hicrətin ikinci ilində fərz qılınıb. “Qurani-Kərim”in
“Kövsər” surəsində deyilir: “Rəbbin
üçün namaz qıl və qurban kəs. De
ki: “Mənim namazım da, kəsdiyim
qurban da, həyatım və ölümüm də
aləmlərin Rəbbi – Allah üçündür”.
“Biz hər bir ümmət üçün bir qurbangah müəyyən etdik ki, Allahın
onlara ruzi verdiyi dördayaqlı heyvanların üstündə (onları kəsdikləri
zaman) Allahın adını çəksinlər”.
Bundan əlavə, Peyğəmbərimiz
(s.ə.s) buyurub: “Bayram namazından sonra qurban kəsən ibadətini

Qurban bayramı insanlara birlik, həmrəylik, şəfqət
və xeyirxahlıq duyğuları aşılayır
tamamlamış və müsəlmanların sünnəsinə (yoluna) əməl etmişdir”.
Azərbaycan İslam dünyasının
ayrılmaz parçasıdır və tarixən İslam
mədəniyyətinin inkişafına misilsiz
töhfələr bəxş edib. Digər müsəlman
ölkələri kimi, Azərbaycanda da
İslam dinindən irəli gələn vəzifələr
böyük ehtiramla yerinə yetirilir.
Hər il yüzlərlə azərbaycanlı zəvvarın
Həcc ziyarətinə yola düşməsi və
bu ziyarətin vacib əməllərindən sayılan qurban kəsilməsinə əməl etməsi xalqımızın öz dinimizə bağlılığının nümunəsidir.
Ölkəmizdə Qurban bayramı hər
il böyük təntənə ilə qeyd olunur.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev bu müqəddəs bayramı yüksək qiymətləndirərək deyirdi: “Bütün müsəlmanların böyük təntənə
ilə qeyd etdikləri Qurban bayramı
insanın ən çətin məqamlarında
düzgün mövqe seçmək, ülvi amallar
uğrunda hər cür fədakarlığa hazır
olmaq qüdrətini təcəssüm etdirir”.
Milli-mənəvi, islami dəyərlərin
qorunması və təbliğinə ciddi diqqət
yetirən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev insanlar arasında həmrəyliyin və saflaşmanın bərpa olunmasında bu bayramın rolunu yüksək qiymətləndirir.
Dövlət başçısının Qurban bayramı
münasibətilə bu il Azərbaycan xalqına təbrikində deyilir: “Qurban
mərasimi Uca Yaradana məhəbbət
və itaət, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə hörmət, hər bir bəşər övladına mərhəmət və dözümlülük təlqin edən İslam dininin insanlar

Müasir dövrdə ölkəmizin tarix və mədəniyyətinin, təbiətinin, milli və
mənəvi dəyərlərinin, görkəmli şəxsiyyətlərinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması və təbliğ edilməsi baxımından vətəndaşlarımızın, xüsusilə gənclərimizin xarici dil bilməsi zəruridir. Sevindirici haldır ki, bu gün təkcə
yeniyetmə və gənclərin deyil, hətta orta nəslin nümayəndələrinin də
dünyada geniş yayılmış ingilis, fransız, alman, ispan, rus və digər dilləri
öyrənməyə can atdıqlarının şahidi oluruq. Bəs bu gün muxtar respublikamızda xarici dilləri öyrənməyə olan maraq hansı səviyyədədir?
Bununla bağlı əvvəlcə “İstedad
XXI əsr” hazırlıq kurslarının direktoru
Elbrus İsayevlə həmsöhbət olduq və
müsahibimizdən rəhbərlik etdiyi kurslarda fəaliyyət göstərən xarici dil
tədrisi qrupları haqqında fikirlərini
öyrəndik. Elbrus müəllim bildirdi
ki, “İstedad XXI əsr” hazırlıq kurslarının fəaliyyət istiqamətlərindən
biri də xarici dillər üzrə danışıq qruplarıdır. Hansı ki bu qruplar kursda
artıq 4 tədris ilidir, fəaliyyət göstərir.
Burada xarici dil hazırlığı, əsasən, və izləmə ağırlıqlı ingilis və rus
ingilis, rus, fransız və alman dillərində dili tədrisinin qeydiyyatı aparılır.
aparılır. Qruplarda müxtəlif kateqo- Bu kursu digərlərindən fərqləndirən
riyalardan olan dinləyicilər iştirak başlıca xüsusiyyət dərslərin hər bir
edir. Onlar həm müxtəlif ixtisas üzrə mövzuya uyğun olaraq hazırlanan
hazırlaşan abituriyentlər, həm tələ- audio və video vəsaitlər, interaktiv
bələr, həm də 3-14 yaşlı uşaqlardır. oyunlar, yerli ekskursiyalar, ingilis
Burada hər kateqoriya üçün xüsusi və rus dilində hazırlanmış səhnəcikproqramlar hazırlanıb və müraciət lər şəklində keçilməsidir. Bu da
edən dinləyicilərə dərslər elə həmin uşaqların xarici dilləri mükəmməl
proqramlar əsasında keçilir. Tədris öyrənmələrinə imkan verir.
Xarici dillərin mənimsədilməsi,
müəssisəsində adıçəkilən xarici dillər
üzrə qrammatik biliklər öyrədilir, öyrədilməsi zamanı müxtəlif qahəm də danışıq qrupları təşkil olunur. baqcıl layihələrin təcrübəsindən isXarici dillər üzrə kurslar 4 əsas ba- tifadə olunur. Dərslər Kembric Unicarığın – danışıq, dinləmə, yazma versitetinin “Kids preschool” provə oxumanın inkişafına yönəldilib. qramı əsasında, beynəlxalq sertifiKurslar ən müasir metodlardan isti- katlara malik peşəkar müəllimlər
fadə etməklə xüsusi proqramlar və tərəfindən aparılır.
Elbrus İsayev onu da qeyd etdi
CD/DVD materialları əsasında keçilir. Proqram seçilərkən tələbənin ki, dil öyrənmək və onu təkmilləşbaşlanğıc bilik səviyyəsi, sərbəst dirmək üçün nəzəri biliklər kifayət
vaxtı və dili öyrənməkdə məqsədi etmir. Bunun üçün mühit və təcrübə
nəzərə alınır. Dərslər iştirakçıların ən yaxşı vasitədir. Bu səbəbdən
seçiminə əsasən fərdi və kiçik qruplar mərkəzimizdə daimi şəkildə peşəkar
şəklində təşkil olunur. Kursa danışıq müəllimlər tərəfindən təşkil olunan
üçün müraciət edənlər danışıq, qram- danışıq klubları da fəaliyyət göstərir.
matikanı öyrənmək istəyənlər isə Həmçinin kursda diskussiya və daqrammatika ağırlıqlı qruplara cəlb nışıq (conversitation) klubları təşkil
edilib. Burada tədris olunan dillərin
olunurlar.
Öyrəndik ki, kursda “İstedad- təcrübi cəhətdən möhkəmləndirilKids” qrupları da fəaliyyət göstərir. məsi istiqamətində işlər aparılır.
Müsahibimiz diqqətə çatdırdı ki,
Bu da məktəbəqədər uşaqlara biliklərin aşılanmasına xidmət edir. xarici dil kurslarının keçirilmə müddəti
Burada 4-10 yaş qrupu üzrə həftənin istəyə və proqrama uyğun təşkil olunur.
iki günü 10 ay müddətində dinləmə Burada 3 aydan 2 ilə qədər müxtəlif

üçün hidayət yolu seçilməsi ilə əlamətdardır. Bu mübarək bayram
bütün dünya müsəlmanlarının
mənəvi-ruhi birliyini, əməlisaleh
insanların Tanrı sevgisini və haqqədalət naminə hər cür fədakarlığa
hazır olmalarını təcəssüm etdirir...
İnanıram ki, bu mübarək bayram
müstəqil Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi naminə xalqımızın
qəhrəmanlıq və fədakarlıq qüdrətini
artıracaq, ölkəmizdə vətəndaş sülhünü və milli-mənəvi həmrəyliyi
daha da gücləndirəcəkdir.”.
Ölkəmizdə rəsmi olaraq iki gün
qeyd edilən bu dostluq, qardaşlıq
bayramının özünəməxsus qurban
kəsmək şərtləri var. Bu şərtlərə görə
qurban kəsən şəxs müsəlman olmalıdır. Qurban ibadəti qurbanlıq heyvanın bayram günlərində qayda-qanunlara uyğun şəkildə qurban sahibinin özü tərəfindən kəsilməsi və ya
başqasına kəsdirməsi ilə yerinə yetirilmiş olur. Qurban üzrlü səbəbdən
bayram günü kəsilməzsə, bayramın
ikinci, üçüncü günü də kəsilə bilər.
Ancaq unutmayaq ki, bu ayini günün
birinci yarısı, yəni gün dönməzdən
əvvəl yerinə yetirmək lazımdır.
Qurban kəsmək azad və varlı
müsəlmanlara vacibdir. Fitrə verməyə məcbur olan kimsə qurban
kəsər. Qaldığı evdən başqa bir evi
olan kimsə də qurban kəsməlidir.
Qurban bayramında hər bir imkanlı
müsəlman qurban kəsib onun ətini
imkansızlara, kasıblara paylamalıdır.
Burada əsas məqsəd dindarlığa nail
olmaqdır. Quranda yazılıb: “Kəsdiyiniz qurbanlardan Allaha nə ət,

nə onun qanı çatmır, ancaq sizin
dindarlığınız çatır”.
Səfərdə olanlara qurban kəsmək
vacib deyildir. Nisab miqdarı malı
olmayanların kəsdikləri qurban nafilədir. Bəzi məzhəblərə görə, qurban
kəsmək üçün ağıl və həddi-büluğa
çatmaq şərt sayılmır. Beləliklə, varlı
olan uşağın malından valideynin
qurban kəsməsi lazımdır.
Kasıb, imkanı olmayan ailələrin
qurban kəsməsi vacib deyil. Bu, yalnız ona imkanı olan adamların boynunda haqdır. Qurban əti satılmaz
və ya satın alınmaz. Qurban yalnız
paylanmaq üçün kəsilər ki, bu paylamanın da şərtləri vardır. Belə ki,
kəsilmiş qurban üç yerə bölünür.
Həmin üç hissənin biri ehtiyacı olan
qonşulara, bir hissəsi qohum-əqrəbaya paylanılır, digər bir hissəsi isə
evdə saxlanılır. Quşlardan və ov
heyvanlarından qurban kəsmək doğru
deyil. Qurban kəsmək ibadəti həm
də insanlara sərvətini ehtiyacı olanlarla paylaşmaq əxlaqını qazandırır.
Əqiqə qurbanı
Övlad ailəyə Uca Allahın ən gözəl, ən yaxşı və ən böyük hədiyyəsidir. Buna görə də övlad sahibi
olan ailə bu məqsədlə bir qurban
kəsər ki, buna “əqiqə” deyilir. Bu
qurban övladın dünyaya gəlişindən
başlayaraq həddi-büluğa çatana qədər hər hansı bir zamanda kəsilə
bilər. Ən münasib olanı doğuşun
həftəsində, yəni yeddinci günü kəsməkdir. Əqiqə qurbanını sahibi də
yeyə bilər.
Niyyət qurbanı
Hər hansı bir işin həyata keçəcəyi

təqdirdə qurban kəsəcəyini niyyət
edən şəxsin bu məqsədlə kəsdiyi
qurbana “niyyət qurbanı” deyilir.
Niyyət qurbanını yerinə gətirmək
vacibdir. Niyyət qurbanından sahibi,
onun qohumları – atası, anası, babaları, uşaqları və nəvələri yeyə bilməz.
Bunun mənası budur: niyyət qurbanı
tamamilə kasıbların haqqıdır.
Qurban bayramının ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri də odur ki,
burada din, məzhəb ayrı-seçkiliyinə
yol verilmir. Bu bayramda istənilən
dindən olan yetimin, kimsəsizin və
yoxsulun haqqı var ki, varlının imkanlarından bəhrələnsin.
Qurban kəsmək və onu paylaşmaq sosial bərabərliyə ən gözəl nümunələrdən biridir. Bu bayramda
hamı sevinməlidir: varlılar Allaha
xoş gedən əməli icra etdikləri və
kasıbları sevindirdiklərinə görə,
kasıblar isə dünya nemətindən əldə
etdiklərinə və başqalarından gördükləri mərhəmət və qayğıya görə.
Qurban bayramı müsəlman dünyasında əsl təntənəyə çevrilir, insanlara birlik, həmrəylik, şəfqət və
xeyirxahlıq duyğuları aşılayır. Dinimizin təlqin etdiyi ədalət prinsipləri də Qurban bayramında özünü
göstərir. Bu bayram insanların mənən saflaşması, onların daha sıx
birləşməsi üçün bir vasitədir. Bu
birlik ovqatı bizim hamımız – cəmiyyətimiz və dövlətimiz üçün olduqca mühüm amildir. Məhz birliyimiz, həmrəyliyimiz düşmənlərimizi məğlubiyyətə uğradacaq, böyük
qələbəmizi təmin edəcəkdir.
Vüqar BABAYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Agentliyinin direktoru

Xarici dilləri öyrənmək günün tələbidir
proqramlar var ki, bunlar da dinləyicinin
özünün göstərdiyi nəticələrə görə nəzərə alınır. Dərslər həftənin müəyyən
günlərində qrafik əsasında keçilir. Eyni
zamanda kursda müxtəlif dövlət qurumlarının sifarişlərinə uyğun olaraq

iştirak edib.
Öyrəndik ki, burada kursların
müddəti 5 aydır və həftədə üç dəfə,
bir saat yarım olmaqla tədris edilir.
Kursun sonunda isə iki mərhəldən
ibarət imtahan təşkil olunur. Birinci

həmin müəssisələrin işçiləri üçün də
dil kursları təşkil edilir və dərslər
onların fəaliyyət göstərdiyi sahələrə
uyğun şəkildə tədris olunur.
Mövzuyla əlaqədar müraciət etdiyimiz digər müsahibimiz isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun əməkdaşı Arzu Qasımov oldu. Arzu müəllim bildirdi
ki, artıq bir neçə ildir, Gənclər Mərkəzində fondun təşkilatçılığı ilə ingilis, rus və fransız dilləri üzrə danışıq kursları fəaliyyət göstərir. Bu
kursların başlıca məqsədi gənclərimizə günün zəruri tələbi olan
xarici dilləri öyrətmək və həmin
dillərdə danışıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirməkdir. Müsahibim onu
da qeyd etdi ki, kurslar müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və xarici dillərin tədrisi
üçün lazım olan avadanlıqlarla təmin
edilmiş linqafon kabinələrdə həyata
keçirilir. 2014-cü ildən bəri fəaliyyət
göstərən kursa ötən müddət ərzində
1800-ə yaxın gənc cəlb olunub.
Onlardan 489-u dərslərdə iştirak
edib, 181-i kursda göstərdiyi müvəffəqiyyətə görə xüsusi sertifikatlarla mükafatlandırılıb. Bundan əlavə,
xarici dil kurslarına muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən muzeylərin bələdçilərinin də cəlb olunması diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Fəaliyyətə başladığı dövrdən indiyədək 23 muzey bələdçisi kurslarda

mərhələdə yazı və şifahi nitq vərdişləri, ikinci mərhələdə isə bütün proqramı əhatə edən elektron imtahanlar
aparılır və bu imtahanları müvəffəqiyyətlə keçənlərə sertifikatlar təqdim
olunur.
Mövzu ilə əlaqədar “Naxçıvan”
Universitetində fəaliyyət göstərən
“İdrak” hazırlıq kursuna da müraciət
etdik. Kursun müəllimi Könül Babayevanın dediklərindən: “Müasir
dövr hər bir insanın ən azı bir xarici
dil bilməsini şərtləndirir. Bu səbəbdən muxtar respublikamızda hazırda
dil öyrənməyə maraq göstərənlərin
sayı kifayət qədərdir. Elə bunun nəticəsidir ki, şəhərimizdə çox sayda

dil kursları fəaliyyət göstərir. “İdrak”
hazırlıq kursu da gənclərin dil öyrənməyə maraqlarını nəzərə alaraq
bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışır. Kursa müraciət edənlərdən kimisi öz karyerasını inkişaf
etdirmək, kimisi səyahət, kimisi də
fərqli mədəniyyətlərlə tanış olmaq
məqsədilə xarici dil öyrənməyə meyilli olur. Xarici dilə marağı olan
gəncləri bir arada toplayan “İdrak”
hazırlıq kurslarında interaktiv və
komporativ metodlardan istifadə
edilir. Xüsusi innovativ proqramlar
əsasında tədris edilən dərslər diskussiyalar şəklində öyrədilir. Kursda,
həmçinin xaricdə təhsil konsultasiya
mərkəzi də fəaliyyət göstərir ki, tələbələrimizə təqaüd proqramları ilə
xaricdə təhsil alması, viza və sənəd
hazırlanması prosesində də dəstək
olur. Ayda bir dəfə olmaqla danışıq
(conversitation) klub və film günü
təşkil olunur. Say etibarilə nəzər
saldıqda kursda daha çox tələbat
ingilis dilinədir.
Qeyd edək ki, xarici dil kursları
yuxarıda adını çəkdiklərimizlə
məhdudlaşmır. Bu gün beynəlxalq
dilləri muxtar respublikamızda həm
qrup, həm də fərdi şəkildə öyrənmək
üçün geniş imkanlar mövcuddur.
Bu, gənclərin xarici dilləri öyrənmələrinə əlverişli şərait yaradır.
- Gülcamal TAHİROVA

“Xəmsə” milli intellektual oyunu keçirilib
Dünən Şahbuz şəhər 1 nömrəli
tam orta məktəbdə Şahbuz Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin,
Yeni Azərbaycan Partiyası Şahbuz
Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin və Birləşmiş Həmkarlar
İttifaqı Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 18-29 yaşlı gənclər
arasında “Xəmsə” milli intellektual oyunu keçirilib.
Oyunun keçirilməsində məqsəd
gənclərin intellektual səviyyələrinin,
dünyagörüşlərinin, zehni inkişaflarının stimullaşdırılması, onlar arasında bilik və elmin nüfuzunun artırılması, asudə vaxtlarının səmərəli
təşkil edilməsidir. Oyunda “Gənclik”,

“Qanlıgöl”, ”Salvartı”, “Zirvə” komandaları iştirak edib. Sonda “Gənclik” komandası I, “Zirvə” komandası
II, “Qanlıgöl” komandası isə III
yerə layiq görülüblər. Qalib komandalara təşkilatçılar tərəfindən diplom
və fəxri fərmanlar təqdim olunub.
Oyunda 16 nəfər gənc iştirak edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti
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Erməni vandalizminə məruz qalan yurd yerlərimiz
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində respublikamızda
ordu quruculuğu prosesinin həyata keçirilməməsi, vahid komandanlığın
formalaşdırılmaması, hərbi-siyasi rəhbərliyin iradəsizliyi xalqımızı
ağır bəlalara düçar edib. Məhz buna görə də xaricdən verilən hərbi
kömək hesabına işğalçı Ermənistan öz məkrli planlarını həyata keçirib.
1993-cü il avqustun 23-də Cəbrayılı və Füzulini ələ keçirən ermənilər
işğal etdikləri hər bir yaşayış məntəqəsində olduğu kimi, bu rayonlarda
da qətl, qarət və dağıntılar törədib, yerli sakinləri doğma torpaqlarından
didərgin salıblar. BMT Təhlükəsizlik Şurası işğal edilən Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və digər rayonlardan erməni silahlı qüvvələrinin
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən 874 saylı qətnamə qəbul etsə də,
bu qətnamə də digərləri kimi icra edilməyib, kağız üzərində qalıb.
dışından sonra müstəqil ordu qurucuNaxçıvan memarlıq
luğu prosesinə start verilməsi, nizami
məktəbinin inciləri ilə zəngin
ordumuzun yaradılması Füzuli istiolan yurd yeri: Füzuli
qamətində də uğurlu hərbi əməliyyat1993-cü il avqustun 23-də Fü- lara yol açdı. Dahi şəxsiyyətin 1993-cü
zulinin 51 kəndi və rayon mərkəzi il noyabrın 2-də televiziya və radio
ermənilər tərəfindən viran qoyuldu, ilə xalqa müraciətindən sonra ciddi
55 min nəfərə yaxın sakin doğma hərbi-təşkilati tədbirlər həyata keyurdundan didərgin salındı. Qeyd çirildi. Bunun nəticəsində Azərbayedək ki, 1386 kvadratkilometr ərazisi can xalqının işğalçılara qarşı ədalətli
olan rayonun əhalisi işğala qədər mübarizəsində dönüş yaratmaq
mümkün oldu. Noyabrın ortalarında
105 min nəfərdən çox idi.
Füzuli rayonu Qarabağ dağ sil- Ermənistan silahlı qüvvələrinin Beysiləsinin cənub-şərq ətəklərindən ləqan istiqamətində hücumu dayan-

də məhz Cəbrayıl rayonu istiqamətində olub. Uzun illərdən sonra –
2016-cı ilin aprel döyüşlərində Silahlı
Qüvvələrimizin düşmən üzərində
növbəti böyük qələbə qazanması
hər bir azərbaycanlıda fəxarət hissi
yaratdı. Həmin döyüşlərdə ordumuz
öz gücünün kiçik bir hissəsindən
istifadə etməklə düşməni yerində
oturtdu və onlara məğlubiyyətin acısını daddırdı. Belə ki, 2016-cı il aprelin 2-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-həmləsi ilə Lələtəpə
yüksəkliyi, o cümlədən ətraf ərazilər
işğalçılardan azad olundu.
Onu da deyək ki, işğaldan azad
etdiyimiz bu ərazilər özünün hərbistrateji üstünlüyü ilə seçilir. Belə
ki, Lələtəpə Füzuli və Cəbrayıl rayonlarını nəzarətdə saxlamağa imkan verən çox mühüm yüksəklikdir.
Buradan ətraf ərazilər, necə deyərlər, ovuc içi kimi görünür. Erməni
hərbçiləri bu yüksəkliyin verdiyi
imkanlardan istifadə edərək ötən
illər ərzində Qazaxlar, Mirzənağılı

dırıldı və Azərbaycan Ordusunun
müvəffəqiyyətli əməliyyatları nəticəsində 1994-cü il yanvarın 5-də
Füzuli rayonunda strateji əhəmiyyətli
Horadiz qəsəbəsi və 22 kənd düşməndən təmizləndi.
Hazırda rayonun işğaldan azad
olunmuş ərazisində 13 qəsəbə və
20 kənd var. Həmin ərazidə hər cür
infrastruktura malik 12 yeni qəsəbə
salınıb, məcburi köçkün ailələri müvəqqəti olaraq burada yerləşdirilib.
Bu qəsəbələrdə 51 min məcburi
köçkün məskunlaşıb.

və Əhmədalılar kəndlərini, demək
olar ki, daim atəş altında saxlayıblar. Bu illər ərzində erməni gülləsindən ölənlər, yaralanan dinc
sakinlər az olmayıb. Ancaq onlar
bir addım da olsun, geri çəkilməyiblər. Əksinə, kəndlər bir az da
böyüyüb, yeni fərdi və ictimai
binalar tikilib.
Bu məqamda xatırladaq ki, Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı
kəndi 1994-cü ilin yanvar ayında
ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
uğurlu Horadiz əməliyyatı zamanı
işğaldan azad edilib. Lakin Lələtəpə
yüksəkliyində Ermənistan ordusunun
mövqe tutması kəndin ərazisini faktiki olaraq təhlükə altında saxlayırdı.
Yüksəkliyin azad edilməsi ermənilərin kəndə, oradakı mövqelərimizə
yaratdığı təhlükəni aradan qaldırıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci
il 24 yanvar tarixli “İşğaldan azad
edilmiş Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndinin bərpası ilə bağlı
tədbirlər haqqında” Sərəncamından
sonra həmin yaşayış məntəqəsi abadlaşıb, gözəlləşib. Artıq kənd sakinləri
öz doğma yurd-yuvalarına qayıdıblar.
Onların rahat yaşayışı üçün bütün
tədbirlər ən yüksək səviyyədə görülüb. Bu, əslində, Azərbaycanda
Böyük Qayıdış Proqramının başlanğıcıdır. Cocuq Mərcanlı kəndinin
bərpası həm də işğalçı Ermənistana
xəbərdarlıqdır. Yəni bu, o deməkdir
ki, dövlətimiz təcavüzkar ölkənin
işğalçılıq siyasəti ilə heç vaxt barışmayacaq, ərazilərinin tapdaq altında qalması ilə razılaşmayacaq,
torpaqlarının azad edilməsi üçün
bütün vasitələrdən istifadə edəcək.
Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun
Ordunun may ayında dövlət sərhədi
boyunca 26 kilometr məsafəni əhatə
edən əməliyyatı nəticəsində 7 kilometrədək dərinlikdə mühüm əhəmiyyətə malik hakim yüksəklikləri
ələ keçirməsi, Şərur rayonunun işğal
altındakı Günnüt kəndini azad etməsi
bunu bir daha təsdiq edir.
- Rauf KƏNGƏRLİ

Araz çayınadək sahəni əhatə edir,
Cəbrayıl, Xocavənd, Ağcabədi, Beyləqan rayonları və Araz çayı boyunca
İranla həmsərhəddir. Əsası 1827-ci
ildə qoyulan, ilkin adı Qarabulaq
olan rayon böyük Azərbaycan şairi
Məhəmməd Füzulinin anadan olmasının 400 illiyi şərəfinə Füzuli
rayonu adlandırılmışdı. Ərazisindəki
Qaraköpəktəpədə, Qarabulaq kurqanlarında, Günəştəpədə, Quruçay
sahillərində və digər yerlərdə müxtəlif dövrlərdə tədqiqatlar aparılmış,
Azərbaycan xalqının qədim tarixi
köklərə sahib olduğu sübut edilmişdi.
1968-ci ildə aşkar olunmuş Azıxantrop adamının alt çənəsinin sümükləri
rayon mərkəzindən 15 kilometr aralı
məsafədə yerləşən Azıx mağarasında
tapılmışdı. Azərbaycan arxeologiya
elminin böyük nailiyyətləri olan bu
abidə rayon ərazisində vaxtilə qədim
Paleolit dövrünün mövcudluğunu
aşkarlamaqdadır.
Rayon qədim Naxçıvan memarlıq
məktəbinin inciləri ilə də zəngindir.
Belə ki, burada Əcəmi memarlıq
məktəbinin təsiri ilə inşa olunan
bir sıra memarlıq abidələri var idi.
Çox təəssüf ki, tarixi əhəmiyyət daşıyan həmin abidələrimiz ermənilərin
vəhşi vandalizminə məruz qaldı,
məhv edildi, yandırıldı. İşğalçı ermənilər bununla Azərbaycana dair
tarixi hər vasitə ilə saxtalaşdırmağa,
yaddaşlardan silməyə çalışıblar.
Zəbt edilmiş torpaqlarımızın hər
daşının külə döndərilməsi, viran
edilməsi erməni vandalizminin daha
bir sübutudur.
Füzuli mərdliyi, igidliyi ilə seçilən
Vətən oğullarının diyarıdır. Bu qədim
yurd yerimiz Qarabağ müharibəsində
ən çox itki və şəhid verən məkandır.
Belə ki, döyüşlərdə 1100-dən çox
füzulili şəhid olub, 113 nəfər girov
götürülüb, 1450 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. 1988-ci ildən
başlayan erməni təcavüzü nəticəsində
36 min 361 uşaq zərər çəkib, onlardan 155-i atasız-anasız qalıb.
Türk dünyasının böyük oğlu, ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayı-

Ordumuzun Cəbrayıl
istiqamətində zəfər yürüşü
Digər qədim Azərbaycan torpağı
olan Cəbrayıl rayonunun ərazisi
1050 kvadratkilometr, əhalisi, təxminən, 60 min nəfərə yaxın idi.
Hazırda rayonun, demək olar ki,
bütün ərazisi işğal altındadır. 90 kənddən yalnız biri – Cocuq Mərcanlı
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
nəzarəti altındadır.
Rayonda respublika və yerli əhəmiyyətli 120-dək tarixi-memarlıq
abidəsi, qiymətli ağac növlərindən
ibarət meşələr, böyük ehtiyata malik
yeraltı sərvətlər, özünün qeyri-adi
flora və faunası ilə seçilən Diridağın
özünəməxsus və əsrarəngiz təbiət
guşələri, mineral maddələrlə zəngin
su mənbələri erməni işğalçıları tərəfindən dağıdılaraq məhv edilib.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi
təcavüzü nəticəsində 246 cəbrayıllı
şəhid olub, 91 nəfər əsir və itkin
düşüb. Erməni vəhşiliyi 177 nəfəri
ömürlük əlil edib. Şəhidlik zirvəsinə
ucalan 6 rayon sakini isə “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına
layiq görülüb.
Ölkəmizin digər bölgələri kimi,
Cəbrayıl rayonunun ərazisi də tariximemarlıq və dini abidələrlə zəngindir. Həmin tarixi abidələr erməni
işğalındadır. Hazırda cəbrayıllı
məcburi köçkünlər respublikamızın
58 rayonunda 2000-dək yaşayış
məntəqəsində məskunlaşıb.
Son illər Azərbaycan Ordusunun
uğurlu hərbi əməliyyatlarından biri
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Yaşıllıqlar sağlam yaşayışımızı təmin edir
Naxçıvan şəhərinin hüsnünə yaraşıq verən, şux təravəti ilə gözümüzü,
könlümüzü oxşayan, tamaşa edərkən gözəlliyinə məftun olduğumuz
yaşıllıqlar barədədir söhbətimiz. Parklara, xiyabanlara, küçə və meydanlara
çətir tutan bu əsrarəngiz təbiət ərməğanları ecazkar görünüşləri ilə şəhərimizin gözəlliyinə əlavə çalarlar qatır. Ən sıx yaşıllıqlara insanların
istirahət etdiyi guşələrdə rast gəlmək olur. Günün istənilən saatında
həmin məkanlara üz tutsan, sərin küləyin mehi ilə sanki qol-qanad açıb
rəqs edən ağaclarla, onların kölgəsində sərinlik tapan, yaşıllıqlar qoynunda
qurulan rahat oturacaqlarda əyləşib mənalı istirahət keçirən insanlarla,
şən gülüşlü, məsum çöhrəli balacalarla qarşılaşarsan.
İnsanların yaşıllıqlara yaxın ol- da geniş istifadə olunur.
Yay fəslində isə bağbanların qaymaq istəyi heç də təsadüfdən yaranmır. Çünki psixoloqlar da məhz ğıları bir az da çoxalır. Belə ki, ilin
yaşıl rəngin insana sakitləşdirici bu vaxtında yaşıllıqlar daha artıq
təsir göstərdiyini, müsbət enerji bəxş qulluq tələb edir. İndi, demək olar
etdiyini deyirlər. Bu mənada, yaşıl- ki, hər gün, bağbanları park və xilıqları həm də sağlam həyatımızın yabanlarımızda alın təri axıdaraq
ağaclara qulluq edən, onları suvaran
təminatçısı adlandırmaq olar.
Təbii ki, doğma şəhərimizin yaşıl- görürük. Yolların kənarlarındakı
lıqlara qərq olması heç də asan başa yaşıllıqların, gülkarlıqların, dekorativ
gəlməyib. Bunun təməlində ekoloji ağacların şux qamətli dayanması da
tədbirlərə xüsusi diqqətin artırılması, məhz həmin alın tərinin bəhrəsidir.
Görülən tədbirlər şəhər sakinləri
mütəmadi olaraq iməciliklərdə əhalinin fəallıq göstərməsi dayanır. Nax- tərəfindən də sevinclə qarşılanır.
çıvan şəhərinin yaşıllıqlar, təmizlik Ötən günlərdə Əcəmi seyrəngahında
və abadlıq diyarına çevrilməsində söhbətləşdiyim sağlamlıq imkanları
müasir suvarma metodlarından is- məhdud, təqaüdçü Hüseyn Ağəlitifadəyə üstünlük verilməsinin də yevin bu barədə fikirləri maraqlı oldu:
– Son günlər dünyanın bir çox
mühüm əhəmiyyəti vardır. Belə ki,
şəhərimizin yaşıllıqları damcı üsulu ölkələrində yaşıllıq ərazilərin yanilə suvarılır, parklarda landşaft di- ması, meşələrin məhv olması halları
zaynına xüsusi diqqət yetirilir. Nax- yaşanır. Əksəriyyət bu cür xoşaçıvan təbiətinə uyğun bitki və ağac gəlməz halların baş verməsini hanövlərinin gətirilərək şəhərin ya- vaların isti keçməsi ilə əlaqələndirsə
şıllaşdırılmasında istifadə edilməsi də, əslində, bu işdə istirahət edən
sakinlər tərəfindən də rəğbətlə insanların səhlənkarlığı və aidiyyəti
təşkilatların soyuq münasibəti də
qarşılanır.
Təqdirəlayiq haldır ki, şəhərimizə əsas rol oynayır. Çox yaxşı haldır
gələn qonaqlar da dünyanın bir çox ki, Naxçıvanımız aidiyyəti qurumölkələrində olduqlarını, yaşıllaşdırma ların səyi ilə belə problemlərdən
işlərinin miqyası baxımından Nax- uzaqdır. Ancaq etiraf edim ki, şəçıvan şəhərinin ön sıralarda yer al- hərimizin istirahət məkanlarında
dığını qeyd edirlər. Təbii ki, bu hər olarkən bəzi sakinlərin yaşıllıqlara
bir şəhər sakini tərəfindən fəxr olu- etinasız münasibətini görürəm.
nası nailiyyətdir. Sevindirici haldır Ağacların dibinə siqaret kötüklərinin,
ki, şəhərətrafı ərazilər də bundan məişət tullantılarının atılması, mək20 il öncəki mənzərəsini dəyişib. təblilərin ağac budaqlarından əyləncə
Gövdəsinə balta çalınmış ağacların vasitəsi kimi istifadə etmələri və
yerində cavan fidanlar boy atıb, bu digər bu kimi mənfi halları görən
ağacların əkildiyi ərazilər kiçik zaman ürəyim ağrıyır. Həmin inyaşıllıq zolaqlarına çevrilib. Əv- sanları heç cür başa düşə bilmirəm.
vəllər istirahət guşəsi axtaran sa- Adicə bir fakta nəzər salsaq, əslində,
kinlər və şəhərimizin qonaqları yaşıllıqların həyatımızda necə önəmmuxtar respublikanın ucqar mən- li rolu olduğu aydınlaşar. Bu gün
təqələrinə üz tuturdularsa, indi bu- hər birimiz həyətimizdə ağac əkir,
nun üçün onlara şəhərdən bir-iki ona qulluq edirik ki, həm həyətimiz
kilometr aralanmaq kifayət edir. gözəl görünsün, həm də mövsüm
Bu, həm vaxta qənaət, həm də vaxtı kölgəsində dincəlib, meyvəasudə vaxtın səmərəli keçirilməsi sindən dadaq. Və yaxud evimizin
baxımından hər kəsin ürəyincədir. bəzəyinə çevrilən dibçək güllərini
Şəhərimizin yaşıllıqlara bürün- bəsləyirik ki, təmiz hava qəbul edək,
məsində “Naxçıvan Yaşıllaşdırma canımız sağlam olsun. Unutmaq olXidməti” publik hüquqi şəxsin fəa- maz ki, qoynunda yaşadığımız doğliyyəti danılmazdır. Bu günədək şə- ma şəhərimiz də elə hamımızın
hərimizdə 837,5 hektar ərazidə yaşıl- birgə evidir.
Artıq yay fəslinin son ayını yalıqlar salınıb ki, bunun da 8 hektarı
2018-ci ilin ötən dövrünün payına şayırıq. Yaşıllıqların ətrafda baş vedüşür. Yeni yaşıllıq zonalarına aqro- rənlərə həssas olduğu bu dövrdə
texniki qulluq da diqqətdə saxlanılıb. onları qorumaq, düzgün qulluq gösÜmumiyyətlə, ilin bütün fəsillərində tərmək vacib məsələdir. Bu baxımyaşıl libaslı zəhmətkeş bağbanları dan biz sakinlərin də üzərinə vəzifə
şəhərimizin gəzməli-görməli yerlə- düşür. Gəlin şəhərimizin yaşıllıqlarını
rində görmək olar. Onlar mövsümə qoruyaq ki, gələcəyimiz sağlam təuyğun işlər aparır, fidanların əkil- məllər üzərində dayansın.
məsindən ağacların qurumuş hissə- Nail ƏSGƏROV
lərinin budanmasınadək bütün aqroİtmişdir
texniki tədbirləri vaxtında və digər
Naxçıvan şəhəri, M.Nəsirli küçəsi 23-də yaşayan
sahələrə zərər vermədən həyata ke- Əliyev Məmməd Ramazan oğlunun adına olan 5 inventar
çirirlər. Bu işdə müasir texnikalardan nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır.
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır
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