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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib.
Qonağı salamlayan Prezident İlham Əliyev deyib ki, son illərdə əməkdaşlığımızın
coğrafiyası genişlənir. Bizim üçün çox xoşdur ki, qardaş dövlətlər təşəbbüslərimizə qoşulur.
İndiki sammit yubiley sammiti olacaq. Azərbaycanın qədim şəhəri olan Naxçıvanda 10 il
əvvəl biz Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması ilə bağlı qərar qəbul etdik. Mən bu mühüm
qərara gətirib çıxaran bütün məqamları təfərrüatı ilə xatırlayıram. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan
qardaş dövlətlərin başçılarını ilk dəfə deyil ki, qəbul edir. Buna görə də əminəm ki, həm
təşkilati tərəfi, həm də məzmun cəhəti yüksək səviyyədə olacaq.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev bildirib ki,
Azərbaycan, ümumiyyətlə, türk birliyi prosesində xüsusi yer tutur. Məhz Azərbaycan torpağı
Naxçıvanda razılaşma imzalanıb. Məhz Bakıda, Azərbaycan torpağında siz yubiley sammitini
qəbul edirsiniz. Artıq 10 ildir ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası fəaliyyət göstərir.
Həmin 10 il bir növ təşəkkül dövrü olub. İndi bu dövrü Sizin siyasi iradəniz, türk birliyinin
formalaşması üzrə verdiyiniz mühüm qərarlar sayəsində başa çatdırmışıq. Biz təşəkkül,
təsisat dövrünü başa vurmuşuq. İndi isə biz yeni mərhələyə – artıq böyük inteqrasiya
mərhələsinə keçirik.

Naxçıvan şəhərində “Sahil Parkı”nın yaradılması haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən
yenidənqurma və abadlıq tədbirləri Naxçıvan şəhərinin
simasını dəyişmiş, şəhərsalma mədəniyyəti tarixilik və müasirlik ənənələri əsasında inkişafın yeni mərhələsinə qədəm
qoymuşdur. İstirahət və xidmət sahələrinin fəaliyyətinin
yaxşılaşdırılması əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə
şərait yaratmışdır.

Naxçıvan şəhərində ətraf mühitin mühafizəsi və əhalinin
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
asudə vaxtının səmərəli təşkilinin təmin edilməsi məqsədilə bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
Naxçıvan Muxtar Respublikası
alıram:
Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV
1. Naxçıvan şəhərinin Naxçıvançay sahilində 20,6 hektar
Naxçıvan şəhəri, 7 oktyabr 2019-cu il
ərazini əhatə edən “Sahil Parkı” yaradılsın.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində
müşavirə keçirilmişdir

Oktyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası
Komissiyanın fəaliyyəti barədə müşavirə
keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov müşavirəni
açaraq demişdir ki, dövlət sirri təşkil edən
məlumatların məxfiliyinin qorunması bu gün
qarşıda duran əsas vəzifələrdəndir. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2019-cu il 17 sentyabr tarixli Fərmanı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi
üzrə İdarələrarası Komissiyanın yaradılması
da bu sahədə fəaliyyətin gücləndirilməsi və
qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasına xidmət
edir. Komissiyanın tərkibini diqqətə çatdıran
Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki, dövlət
sirrinin mühafizəsi sahəsində aid təşkilatların
birgə fəaliyyəti bundan sonra əsas vəzifə

kimi müəyyənləşdirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Nurlan Pənahov
muxtar respublikada dövlət sirrinin
mühafizəsi sahəsində görülən işlər,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin
müavini – Qanunçuluq və hüquqmühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin

məlumatlardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Sirrinin
Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın
yaradılmasında əsas məqsəd də dövlət sirri
haqqında qanunvericiliyin muxtar respublikada həyata keçirilməsini təmin etməkdən,
bu sahədə normativ-hüquqi aktların və metodik sənədlərin işlənib hazırlanması və
yerinə yetirilməsi üçün dövlət orqanlarının
fəaliyyətini əlaqələndirməkdən ibarətdir. Bu

müdiri Cəlil Rüstəmov isə dövlət sirrinin
mühafizəsi üzrə fəaliyyəti tənzimləyən qanunvericilik barədə məlumat vermişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə
və Yeni Texnologiyalar naziri Rövşən Məmmədov dövlət orqanları arasında elektron sənəd dövriyyəsinin təşkili və təhlükəsizliyin
təmin olunması sahəsində görülən işləri
diqqətə çatdırmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək
demişdir: Təhlükəsizliyin təmin edilməsi hər
bir dövlətin mövcudluğunun əsas şərtlərindəndir. Dövlətin təhlükəsizliyinin əsasında
isə dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi, məxfiləşdirilməsi və qanunauyğun
istifadəsi dayanır. Dövlət sirri – hərbi, xaricisiyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti ilə bağlı olub,
dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayılması
dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən

vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün İdarələrarası Komissiya tərəfindən bir sıra işlər
görülməlidir.
Ali Məclisin Sədri Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın fəaliyyət istiqamətləri barədə tapşırıqlar verərək
demişdir: Komissiya dövlət sirri təşkil edən
məlumatların qeyri-qanuni yayılmasının qarşısını almalı, dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan
vuran belə hal baş verdikdə fakt üzrə materiallara baxmalı və rəy verməlidir. Komissiyada təmsil olunan orqanlar, əsasən, dövlət
sirrinə aid edilən məlumatlar barəsində Sərəncam vermək səlahiyyətlərinə malikdirlər.
Ona görə də həm komissiyada təmsil olunan,
həm də bu səlahiyyətlərə malik digər orqanlar
dövlət sirrinə aid edilən məlumatlar siyahısına
uyğun olaraq məxfiləşdirilməli məlumatların
geniş siyahısını tərtib etməli və bu siyahılara
daxil edilmiş məlumatların məxfilik dərəcələrini müəyyənləşdirməlidirlər.

Ali Məclis Aparatının müvafiq şöbəsi
dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısını və digər normativ aktları komissiyada
təmsil olunan orqanlarla birlikdə hazırlayıb
təsdiq edilmək üçün Ali Məclis Sədrinə
təqdim etməlidir. Komissiya dövlət sirri təşkil
edən məlumatların qanunla müəyyən edilmiş
məxfilik müddətlərinə aidiyyəti orqanlarda
əməl edilməsini nəzarətdə saxlamalı, zərurət
olduqda həmin müddətlərin uzadılması məsələsinə baxılmalıdır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Muxtar respublikada dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində
səlahiyyətlər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə
verilmişdir. Xidmət əsasnaməsi ilə müəyyən
edilmiş vəzifələrlə yanaşı, həm də aidiyyəti
orqanlarda məxfiləşdirilməli məlumatların
siyahılarının yenilənməsini nəzarətdə saxlamalı, onların məxfilik dərəcəsinə uyğunluğunu
vaxtaşırı, azı 5 ildə bir dəfə yoxlamalıdır.
Dövlət orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə
struktur bölmələrin fəaliyyətinə metodik köməklik göstərilməli, dövlət sirri təşkil edən
məlumatların qorunmasına dair tələblərə
əməl edilməsi nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Elektron sənəd dövriyyəsi və mübadiləsi bu
sahədə dövlət sirri təşkil edən məlumatların
mühafizəsi məsələsini zərurətə çevirmişdir.
Ona görə də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi ilə
birlikdə tərkibində dövlət sirri təşkil edən
məlumatlar olan informasiya sistemlərinin
ekspertizasını aparmalı, informasiyanın mühafizəsinə, məxfilik rejiminə və texniki kəşfiyyat fəaliyyətinə qarşı tədbirlər görməli,
lisenziyalı proqram təminatından istifadə
olunmalı, texniki vasitələrin məlumat sızmasından qorunmasını, habelə onlardan məlumat çıxarılması üçün istifadə oluna bilən
elektron vasitələrin aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsini təmin etməlidirlər.
Qeyd olunmuşdur ki, əldə edilməsi qanunvericiliklə məhdudlaşdırılan və dövlət
sirri hesab edilən informasiyaların kütləvi
informasiya vasitələrində, internet saytlarında
və sosial şəbəkələrdə yayılmaması üçün ciddi
işlər görülməlidir. Hər hansı dövlət orqanı
üzrə məxfiləşməli məlumat dövlət sirrinə
Ardı 2-ci səhifədə
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aid edilən məlumatlar siyahısında dəyişiklik
edilməsi zərurəti yaratdıqda komissiya tərəfindən bu məsələyə baxılmalı və müvafiq
rəy verilməlidir. Muxtar respublikanın dövlət
arxivlərində və ya dövlət orqanlarına məxsus
arxivlərdə mühafizə edilən dövlət sirri təşkil
edən məlumat daşıyıcılarının məxfilik vəziyyətinə nəzarət olunmalıdır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Müəssisə,
idarə və təşkilatlarda vəzifəli şəxslərin dövlət
sirri ilə işləməyə buraxılması qaydalarına
ciddi riayət edilməli, dövlət sirrinin mühafizəsi
işi daim yeni təhdidlərə qarşı dayanıqlı olmalı,
muxtar respublikada dövlət sirrinin mühafizəsi
sisteminin təkmilləşdirilməsi daim diqqətdə

saxlanılmalıdır. Komissiya dövlət sirrinə aid
edilmiş məlumatların məxfiliyinin açılması
haqqında məsələlərə baxmalı, qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun rəy verməlidir. Komissiyanın
əsas funksiyalarından biri də dövlət sirri
təşkil edən məlumat daşıyıcılarının başqa
dövlət orqanları, müəssisə, idarə və təşkilatlarına verilməsini təşkil etməkdir. Dövlət
sirri təşkil edən məlumata malik orqan ləğv
edildikdə, mülkiyyət növü dəyişdikdə və ya
orqanın dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan
istifadə etməklə görülən işlərə son qoyulduqda
həmin məlumatların mühafizəsi üçün tədbirlər
görülməli, komissiya dövlət sirri təşkil edən
məlumatın başqa dövlət orqanına verilməsi

üçün qərar verməlidir.
Müşavirədə tapşırılmışdır ki, İdarələrarası
Komissiyanın qərarlarının icrası dövlət orqanları, müəssisə, idarə və təşkilatları üçün
məcburidir. Ona görə də komissiyanın üzvləri
səlahiyyətləri daxilində qərarların icrasına
nəzarət etməlidirlər. Komissiyada təmsil olunan orqanların rəhbərləri dövlət sirrinin mühafizəsi işini təşkil etmək üçün məsul şəxsləri
müəyyənləşdirməli və onlar dövlət sirrinin
mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirilməlidirlər.
Eyni zamanda dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşların bilik
və peşəkarlıq səviyyəsi daim artırılmalı, komissiya tərəfindən müvafiq seminarlar keçi-

rilməli və vəzifələr izah olunmalıdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının
Qanunçuluq və hüquq-mühafizə orqanları
ilə iş şöbəsi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti
ilə birlikdə dövlət sirrinin mühafizəsi ilə
bağlı qəbul olunmuş normativ-hüquqi aktların
aid təşkilatlara verilməsini təmin etməlidir.
Ali Məclisin Sədri müşavirəyə yekun vuraraq demişdir ki, dövlət sirrinin mühafizəsi
ilə bağlı müəyyənləşdirilən vəzifələrin icrasında komissiya üzvləri məsuliyyətlərini artırmalı, verilən tapşırıqlar diqqətdə saxlanmalı
və fəaliyyət bu istiqamətdə qurulmalıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Dövlət Universitetinin kollektivi
sərgi-satışla tanış olub

Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev Sarayında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Bilik Fondunun Himayəçilik
Şurasının Tədbirlər Planına uyğun
olaraq muxtar respublikanın Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin iştirakı ilə təşkil olunan məhdud fiziki
imkanlıların və istedadlı qadınların
rəsm və əl işlərindən ibarət sərgisatış davam edir.
Hər il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində növbəti
payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar keçirilən müşavirələrdə
aidiyyəti qurumlar qarşısında
müəyyən vəzifələr qoyulur, həmin
vəzifələrin icrası diqqət mərkəzində
saxlanılır, əhalinin mövsümü problemsiz başa vurması üçün məqsədyönlü tədbirlər görülür.
Ordubad rayonunda da bu istiqamətdə görülən işlər az deyil. Bu
sırada rayonun Qaz İstismar İdarəsi
kollektivinin də fəaliyyəti diqqəti
çəkir. İdarə bölgə əhalisini və rayonda fəaliyyət göstərən müəssisə
və təşkilatları fasiləsiz və təhlükəsiz
təbii qaz ilə təmin etmək üçün yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə
edir. Qeyd edək ki, rayon üzrə
2019-cu ilin yanvar-avqust ayları
ərzində qaz ilə təchiz edilmiş əhali
abonentlərinin sayı 10384 olub.
Həmçinin 122 dövlət müəssisəsi
və 208 özəl müəssisə qazdan istifadə
edir. Bəhs edilən dövr ərzində daxil
olmuş 712 çağırışa vaxtında gedilib.
Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə qazla işləyən
qazanxana və kombi cihazlarının
normal fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan bütün tədbirlər görülüb.
Kənd, şəhərdaxili və magistral qaz
xətlərində, həmçinin yeraltı keçidlərdə
qaz sızmalarının qarşısının alınması
məqsədilə qaz xətlərinin qazarama
detektorları vasitəsilə yoxlanılması
işi həyata keçirilib. Aparılan yoxlamalar nəticəsində 738 qaz sızması
aşkarlanaraq qarşısı alınıb, payız-qış
mövsümündə belə halların baş verməməsi üçün tədbirlər görülüb.
Rayonun Vənənd kəndində aparılan yeni obyektlərin qazlaşdırılması
istiqamətində görülən işlər sürətlə
davam etdirilir. Digər yaşayış məntəqələrində yol tikintisi, quruculuq
işləri ilə əlaqədar olaraq maneçilik
törədən qaz xətləri yenidən çəkilərək
müasir tələblərə cavab verən vəziyyətə gətirilib, ümumilikdə, 12055
paqonometr boru korroziyaya uğradığı üçün yenilənib. 11744 paqonometr dəmir, 311 paqonometr polietilen
borudan istifadə edilib. İstismarda

Oktyabrın 5-də Naxçıvan Dövlət
Universitetinin müəllim və tələbələri
sərgi-satışdakı sənətkarlıq nümunələrinə baxıblar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramilə Seyidova məlumat verərək
bildirib ki, sərgi-satışda istedadlı,
məhdud fiziki imkanlıların, evdar
qadınların, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən məktəbdənkənar
müəssisələrin dərnək rəhbərləri və
üzvlərinin, məktəb və məktəbəqədər

müəssisələrin, orta ixtisas və ali
təhsil müəssisələrinin, rayon və
şəhər mədəniyyət şöbələrinin, Naxçıvan Biznes Mərkəzinin emalatxanasında çalışan qadınların və rəssamların, qadın məhkumların əl
işləri sərgilənir.
Qeyd edilib ki, sərgidə nümayiş
olunan bir-birindən maraqlı, rəngarəng əl işləri qadınların bədii təxəyyülünün məhsuludur. Doğma
Naxçıvanımızın qədim memarlıq
abidələri istedadlı qadınların rəsm
və əl işlərində məharətlə əks olunub.
Toplanılan əl işləri arasında milli
geyim nümunələri, yağlı boya ilə
çəkilən təbiət mənzərələri, quramalar, toxuma xalçalar, vitraj, rəsm
işləri, dekorativ və muncuqla, həmçinin ağac üzərində yanma üsulu
ilə hazırlanan əsərlər, suvenirlər və
digər maraqlı əl işləri sərgilənir.
Məhdud fiziki imkanlı qadınların
əl işləri sərgi iştirakçılarının daha
çox diqqətini cəlb edir.
Ramilə Seyidova deyib ki, indiyə-

dək 8 belə sərgi-satış keçirilib. 9-cu
tədbiri digərlərindən fərqləndirən
əsas məqam həm burada öz əlinin
zəhməti ilə iştirak edən məhdud fiziki
imkanlıların və istedadlı qadınların,
onların təqdim etdikləri əl işləri və
rəsmlərin sayının, həm də sərgi-satışa
ictimai marağın daha da artmasıdır.
Belə ki, bu il sərgidə 35 sağlamlıq
imkanı məhdud şəxsin və 2 ahıl rəssamın 283 işi, 268 istedadlı qadının
3643 əl işi nümayiş etdirilir. 5 oktyabr
tarixədək sərgi-satışla 2000-ə yaxın
insan tanış olub. Naxçıvanın qədim
memarlıq abidələri və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 95 illiyi ilə
bağlı əl işləri sərgi iştirakçıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.
Vurğulanıb ki, sərgiyə gələnlər
diqqətçəkən əsərlərdən çox sayda
hədiyyələr alırlar. Oktyabrın 5-dək
sərgi-satışda 260 istedadlı şəxsin
17 min 310 manat dəyərində 1300
əl işi satılıb.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru

Payız-qış mövsümünə hazırlıq işləri uğurla davam etdirilir

olan 133 qazpaylayıcı şkafda ortaya
çıxan nasazlıqlar aradan qaldırılıb.
Baş verə biləcək qəzaların və itkilərin qarşısını almaq üçün də profilaktik tədbirlər görülüb. 159 qaztənzimləyici şkafa, 163 siyirtməyə
texniki baxış keçirilərək onların
normal fəaliyyəti təmin olunub.
Sayğaca müdaxilənin qarşısının
alınması məqsədilə mühafizə qutusu
quraşdırılması diqqət mərkəzində
saxlanılıb, 1162 ədəd sayğaca mühafizə qutusu qoyulub.
Yeni tikilmiş mənzillərin qazlaşdırılması ilə əlaqədar bir sıra
işlər görülüb. 32 mənzilə yeni qaz
xətti çəkilib. Qəza xidmətində çalışanların ixtisas hazırlığına cəlb
olunmasına da ciddi önəm verilir.
Bunun ifadəsidir ki, Ordubad Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbinə
qaz çilingəri kursuna cəlb olunan
14 işçi sertifikat alıb.
Rayon Elektrik Şəbəkəsi də qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasına
məsuliyyətlə yanaşır. 2019-2020-ci
illərin payız-qış mövsümünə hazırlıq
məqsədilə təsdiq olunmuş tədbirlər
planında yerinə yetirilməsi nəzərdə
tutulan işlər davam etdirilir. Bu
məqsədlə rayon ərazisində olan
35/10 və 35/0,4 kilovoltluq transformator yarımstansiyalarına baxış
keçirilib və aşkar edilən qüsurlar
aradan qaldırılıb. 10/0,4 kilovoltluq
transformator yarımstansiyalarında
da işlər aparılır. 110/35/10 kilovoltluq
yarımstansiyanın əks torpaqlamanın
müqaviməti gücləndirilib.
2019-cu il ərzində 26 abonentə

elektrik sayğacı quraşdırılıb. 600
metr uzunluğunda yeni 0,4 kilovoltluq enerjiverici xətti çəkilib.
Ötən dövr ərzində 44-ü 10 kilovoltluq hava xəttinə, 50-si isə
0,4 kilovoltluq hava xəttinə olmaqla,
ümumilikdə, 94 dayaq basdırılıb,
16 transformator yarımstansiyası
əsaslı təmir edilib.
Ordubad şəhərinə yeni magistral
yolun çəkilişi ilə bağlı 10 kilovoltluq dayaqların yerləri dəyişdirilib, 10 dəmir opor basdırılıb.
Vənənd kəndində quruculuq və
abadlıq işləri ilə əlaqədar olaraq
10 kilovoltluq enerjiverici xəttin
trassının dəyişdirilməsi üçün 23
yeni dayaq basdırılıb, yeni 10 kilovoltluq enerjiverici xətti çəkilib.
3 transformator yarımstansiyasına
yenitipli qapalı şit qoyulub. Elektrik
enerjisinin ötürülməsi zamanı yaranan texniki itkinin minimum həddə
çatdırılması üçün 0,4 kilovoltluq
hava xəttində 2000 metr məsafədə
məftillər yeni kabellərlə əvəz olunub,
bu sahədə işlər davam etdirilir.
Anaqut kəndində yeni tikilən
məscidə çəkilən yola mane olan
10 kilovoltluq dayaqların yerləri
dəyişdirilib, 9 yeni 10 kilovoltluq
və 0,4 kilovoltluq dayaq yenilənib.
Texniki itkinin aşağı salınması
istiqamətində də xeyli iş görülüb.
Böyük gücə malik transformatorlar
aşağı güclü transformatorlarla əvəz
olunub, 0,4 kilovoltluq hava xəttində
3500 metr istismar müddəti başa
çatmış məftillər dəyişdirilib. Vətəndaşların özləri tərəfindən çəkilmiş

14 ədəd qeyri-standart dayaqlar
standart dayaqlarla əvəz olunub.
Rayon Rabitə İdarəsi də payız-qış mövsümünə ciddi hazırlaşır. İdarə 35 ATS olmaqla, 8361
abonentə xidmət göstərir. ATS-in
32-si kənd, 3-ü isə Ordubad şəhərini
əhatə edir. ATS-dən 7-si açıq havada
quraşdırılıb. Payız-qış mövsümünə
hazırlıqla əlaqədar generatorlar, stabilizatorlar, gərginlik releləri saz
vəziyyətə gətirilib, yanacaq ehtiyatı
yaradılıb. Rayonun Düylün və Vənənd ATS-nin generatorları təmir
olunaraq ATS-ə qoyulub. Düylün
kəndində ATS-in gərginlik relesi
təmir edilərək dövriyyəyə qoşulub.
Üstüpü, Məzrə kəndləri arası 1800
metr məsafəyə kabel salınıb. Dəstə
kəndində 3 dayaq basdırılıb, 250 metr
məsafədə kabel salınıb. Rayon mərkəzinin Heydər Əliyev prospektində

Seymur Talıbov belə tədbirlərin əhəmiyyətini qeyd edərək bildirib ki,
muxtar respublikada məhdud fiziki
imkanlılar və istedadlı qadınlar hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunub, onların
fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb.
O, gələcəkdə məhdud fiziki imkanlıların və istedadlı qadınların rəsm
və əl işlərinin satış mərkəzinin yaradılmasının əhəmiyyətini də qeyd
edib.
Seymur Talıbov və universitetin
kollektivi çox sayda hədiyyəlik əl
işləri alıblar.
Qeyd edək ki, həmin gün Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
“Araz” Dövlət Qəbul Evinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin, İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin,
Həmkarlar İttifaqları Şurasının, Dövlət Energetika Xidmətinin kollektivləri də sərgi-satışla tanış olublar.
- Rauf KƏNGƏRLİ
də bu tədbirlər həyata keçirilib.
İ.Əbilov küçəsində 2 dayağın
yeri dəyişdirilib. Aşağı Əylis kəndində 300 metr məsafədə müxtəliftutumlu kabellər istifadədən çıxarılıb,
3 dayaq başqa yerə köçürülüb.
Tivi kəndində 250 metr məsafədə
30x2 kabel yenisi ilə əvəz edilib.
Xanağa kəndindən Vənənd kəndinədək olan məsafədə 3 dayaq basdırılıb.
Yol tikinti işlərinin aparıldığı ərazidə
15 dayaq başqa yerə köçürülüb.
Qarşıdakı aylarda Vənənd
ATS-nin yeni binaya köçürülməsi
nəzərdə tutulur. Bunun üçün hazırlıq
işləri aparılır.
Görülmüş və görüləcək işlər belə
deməyə əsas verir ki, müvafiq təşkilatlar qarşıya qoyulan vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə ciddi önəm verirlər. Bu isə Ordubad rayonunda
mövsümün uğurla başa çatacağına
əminlik yaradır.
- Muxtar MƏMMƏDOV

Elmi seminar keçirilib
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Batabat Astrofizika
Rəsədxanasında Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Fizika
ixtisasının I və II kurs tələbələrinin iştirakı ilə “Fizikanın və astronomiyanın
müasir problemləri” mövzusunda elmi seminar keçirilib.
Tədbirdə rəsədxananın direktoru, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Qulu Həziyev
seminarın keçirilməsinin aktuallığı barədə məlumat verib. O,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun 2019-cu il 3 aprel tarixli
“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq
təşkilatlara hamiliyə verilməsinə
dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında”
Sərəncamını xatırladıb. Qeyd olunub ki, sərəncamdan irəli gələn
əsas vəzifələrdən biri muxtar respublika ərazisindəki ali məktəb tələbələri ilə birlikdə müxtəlif elmikütləvi tədbirlərin təşkil edilməsi,
hamiliyə götürülmüş tələbələrin

elmə maraqlarının artırılması,
onların bilik və bacarıq səviyyəsinin yüksəldilməsidir.
Daha sonra Qulu Həziyev “Fizikanın və astronomiyanın müasir
problemləri”, kiçik elmi işçilər Vəfa
Qafarova “Kainatda qara çuxurlar”
və Türkan Məmmədova “Müasir
yerüstü optik teleskoplar” mövzularında çıxış ediblər.
Rəsədxana əməkdaşları həm fizikanın, həm də astronomiyanın
maraqlı və aktual mövzuları haqqında videomateriallardan istifadə
etməklə seminar iştirakçılarına ətraflı
məlumat veriblər.
Sonda tələbələri maraqlandıran
çoxsaylı suallar cavablandırılıb.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi
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“...Anam onların həsrətini çox
çəkdi. Atası Mustafa xan, qardaşları
Abbasqulu və Nəsrullah xanlarla
bağlı uzun müddət məlumat ala bilmədi. Yalnız 1977-1978-ci illərdə
Moskvadakı Türkiyə səfirliyinin
əlaqəsi ilə onların Türkiyədə yaşadığından xəbər tuta bildi. Ancaq
ömrünün sonuna qədər görüşmək
ona nəsib olmadı. SSRİ dağıldıqdan
sonra – 1990-cı ildə Naxçıvandan
Türkiyəyə gedən yaxın bir qohumumuzun vasitəsilə dayım Nəsrullah
xanın İstanbulda yaşadığını öyrəndik
və bizə öz dəstxəti ilə yazdığı məktubu, bir də göndərdiyi ailə fotoşəkillərini ala bildik. Sən demə, o
da Kəngərlilər nəslinin bir çox nümayəndəsi kimi zabit olub, Türkiyə
Silahlı Qüvvələrində xidmət edib
və oradan da tərxis olunub. Bir il
sonra – 1991-ci ildə isə mən ora
getdiyimdə artıq dayımın 7-8 ay
bundan əvvəl vəfat etdiyini öyrəndim. Lakin Naxçıvana qayıdanda
anama qardaşının ölümü ilə bağlı
heç nə demədim. Hə, bir də dayımın
səs və görüntüsü olan bir videokaset
gətirmişdim. Anam az da olsa, bununla bir təskinlik tapmışdı...”
Nəsrullah xanın yazdığı məktuba
baxıram... Köhnəlmiş vərəqdə gözlərim ilk olaraq bu cümləyə dikilir:
“Aziz ve kıymetli kardeşim Latife
Nadirova”. Söhbətə ara verib məktubu oxumağa çalışıram. Maraqlı
burasıdır ki, Türkiyə türkcəsində
yazılmış məktubda “z” hərfinin bir
neçə yerdə kirilcə yazıldığı diqqətimi
cəlb edir. Dayınızın neçə yaşı olub
buradan gedərkən? – ani olaraq soruşuram.
– Təxminən, 20 yaşı. 1909-cu
il təvəllüdlü idi. Digər dayım Abbasqulu isə ondan bir yaş kiçik idi.
1929-cu ildə Naxçıvandan getdiyini
nəzərə alsaq...
– Hə, elədir, – deyirəm.
Məktubu çətinliklə də olsa, oxumağa çalışıram... “Mən artıq qocaldım, Abbasqulu 10 il bundan
əvvəl vəfat etdi. Onun üç oğlu, bir
qızı, mənim də iki oğlum, bir qızım,
nəvələrim var... Və nəhayət, sonuncu
cümlə: Hepinizi hasretle öper, mektubunuzu bekleriz!” Yenə də, “z”lər
kirilcə...
O zaman götürdüyüm ünvanları
indi də məndə qalır, – müsahibim
yenidən dillənir. Bax burada telefon
nömrələri də var, – deyə ünvan və

şayan, ixtisasca hüquqşünas olan
böyük oğlu, 73 yaşlı Nizami Nadirov
(Nadirxanlı) 1846-cı il olduğunu
söylədi.
Onun dediklərindən: – Babamın
atası Fərəcullah xan 1846-cı ildə
doğulub, 1947-ci il avqust ayının
26-da isə vəfat edib. Uzunömürlü
insan olub, 101 yaşında dünyasını
dəyişib. Maraqlı burasıdır ki, babam
60 il sonra yazılan məktub, 90 illik fotoşəkil,
Mustafa xan bundan bir il sonra –
1948-ci il aprelin 4-də vəfat edib.
bir ömür bitməyən həsrət...
Hər ikisinin məzarı İstanbulun Kadıköy rayonundakı Qaraca Əhməd
məzarlığındadır. Bu faktı Mustafa
xanın nəvəsi, az əvvəl adını çəkdiyimiz Leyla xanım Giray da təsdiqləyir (Giray soyadına sonra aydınlıq gətirəcəyik) və onun bizə
təqdim etdiyi bu tarixi fotoda Fərəcullah xanın hardasa, 82-83 yaşlarında olduğunu təxmin etmək olar.
Giraylar ailəsində indiyədək əziz
xatirə kimi qorunub saxlanılan bu
fotoşəklin harada çəkildiyi ilə maraqlandıq. Görüşüb söhbətləşdiklərimizin bir çoxu böyük ehtimalla
bu tarixi fotonun Naxçıvanda çəkildiyini dedi. Adıçəkilən xan nəsİstanbulun Kadıköy rayonunda məş- yaşayanların hamısı bu ev haqqında bir yaş kiçik olan (papaqlı) qardaşı linin nümayəndələrinin bolşeviklərlə
hur bir binadır. Oranı tapsan, daha məlumatlıdırlar. Burada yaşamış Abbasqulu xan, Abbasqulu xanın mübarizə dövründə buradan getdiçox şey öyrənə bilərsən. Ancaq Ba- Mustafa xanın Kəngərli xanlarından arxasında stulda əyləşmiş Mustafa yini nəzərə alsaq, fotoşəkildəkilərin
kıda yaşayan böyük qardaşımın ba- olduğunu bilsəm də, nəsil şəcərəsinə xan, həmin cərgədə ortada oturmuş geyiminə görə şəklin həmin dövrdə,
bam Mustafa xan, onun atası Fərə- görə hansı qola mənsubluğu haq- və hamıdan yaşlı olan isə Fərəcullah ancaq nisbətən asudə bir vaxtda
cullah xanla bağlı daha çox məlu- qında heç bir məlumatım yox idi. xandır. Nəsrullah və Abbasqulu çəkildiyini söyləmək olar. Onu da
matı var. Türkiyədəki qohumlarla Digər tərəfdən, həmin yazıda əsas xanlar Mustafa xanın, Mustafa xan əlavə edək ki, bu mübarizədə Musda ara-sıra danışır. İstərsəniz onunla mövzu xanın evi olduğundan, Mus- isə Fərəcullah xanın oğludur. Ötən tafa xana həm Qarabağlar, həm də
tafa xanın kimliyi ilə bağlı mövcud yazıda qeyd etmişdik ki, Mustafa yaxın kəndlərdən bir çoxları qoda görüşün.
– Qardaşınızla görüşəcəyəm, məlumatların ətraflı araşdırmaya xan buradan gedərkən, təxminən, şulmuşlar. Tarixi mənbələrdən də
ancaq əvvəlcə Türkiyəyə – onların ehtiyacı olduğunu da bildirmişdim. 50 yaşlarında olub. Bunu foto- məlumdur ki, 1920-1930-cu illər
yaşadığı İstanbula getmək istəyirəm. Lakin adıçəkilən yazının dərcindən şəkildən də təxmin etmək olar. Oğ- Naxçıvan üçün çox ağır keçmişdir.
Geri qayıtdıqdan sonra həm qarda- sonra qəzetimizin oxucuları tərə- lanları Nəsrullah xanın 1909, Abbas- Həmin dövrdə Cəhridə, Qarabağşınızla, həm də sizinlə yenə görüşüb findən bu sətirlərin müəllifinə çox- qulu xanın isə 1910-cu ildə doğul- larda, Keçilidə erməni-rus birləşsaylı zənglər oldu, bir çoxları hazırda duğunu nəzərə alsaq (doğum tarix- mələrinə – bolşeviklərə qarşı böyük
söhbət edəcəyəm.
Bayaqdan bəri xan qızının (sağ- da yaşayış olan həmin evi görmək lərini həm buradan, həm də Nəs- üsyanlar baş vermişdir. Məhz belə
lığında hamı ona belə müraciət istədiklərini dilə gətirdi. Bu zənglər rullah xanın hazırda Türkiyədə ya- bir dövrdə Mustafa xanla birgə ətedərmiş) – Lətifə xanım Nadirovanın içərisində ən önəmlisi isə Mustafa şayan qızı, 69 yaşlı Leyla xanımdan rafındakı 10-15 nəfərlik bir qrup
kiçik oğlu, hazırda Şərur rayonunda xanın qızı Lətifə xanımın oğlu Vaqif da dəqiqləşdirdik), fotoşəklin, təx- da Naxçıvanı tərk etməyə məcbur
yaşayan Vaqif Nadirovla söhbətimi Nadirovun zəngi idi. Onunla tanış- minən, 1928-1929-cu illər arasında olmuşdu, hansı ki onlar da sonradan
burada bitirirəm. Geri qayıtdıqdan lığımız düz 90 il bundan əvvəl – çəkildiyini deyə bilərik. Fərəcullah Türkiyədə məskunlaşmışdılar. Biz
sonra yenə gələcəyimi deyib, sağol- 1929-cu ildə Naxçıvandan getməyə xana gəldikdə isə onun doğum ta- isə onlardan yalnız biri haqqında
məcbur olmuş Mustafa xanla bağlı rixini Mustafa xanın qızı Lətifə xa- qısa məlumat ala bildik. Bu haqda
laşaraq ondan ayrılıram.
... Hər şey, təxminən, bir ay bun- daha çox məlumatların əldə olun- nımın hazırda Bakı şəhərində ya- növbəti yazıda bəhs edəcəyik.
dan əvvəl “Şərq qapısı” qəzetində masına imkan verdi. Eyni zamanda
Bəs Kəngərli nəslinin bu nümayəndələrini Mustafa Kamal Atatürk
dərc olunmuş “Axırıncı aşırım”ın bu görüşdə öyrəndim ki, Mustafa hansı türk generalının köməyi ilə bolşeviklərin əlindən xilas etmişdi?
çəkilmədiyi ev, xan qızının həsrəti, xan Fərəcullah xanın oğludur, hansı Necə oldu ki, Mustafa xanın oğulları da həyatlarını sələfləri kimi hərbçi
qara geyimli Nikolay” yazısından ki bunu sonradan Türkiyədə olarkən olaraq türk ordusunda xidmətə həsr etdilər? Və ən əsası, “Naxçıvan”
sonra başladı. Yazıda hazırda Kən- orada yaşayan bu nəslin davamçıları adını İstanbulda bu günədək yaşatmağa necə nail oldular? Bütün bunlar
gərli rayonunun Qarabağlar kən- da təsdiq etdilər. Digər tərəfdən, “Şərq qapısı” qəzetinin növbəti sayında...
dində mövcud olan bir xan evindən Mustafa xan Naxçıvandan gedərkən
- Səbuhi HƏSƏNOV
bəhs etmişdim – Mustafa xandan, yanında atası Fərəcullah xan, oğlanNaxçıvan-İstanbul-Naxçıvan
telefon nömrələri yazılmış kağızı
mənə uzadır. Ancaq bu nömrələrin
bir çoxu dəyişib. İndi əlaqə saxladığım bir telefon var, getmək istəsən,
bu nömrəyə zəng edə bilərsən. Məncə, bu vasitə ilə orada yaşayan digər
qohumlarla da görüşə bilərsən. Hə,
bir də onların yaşadığı bir bina var,

İqtisad elmləri doktoru, professor Nazim Əhmədovun “Sürətlə inkişaf
edən və modernləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı” adlı monoqrafiyası çapdan
çıxıb. Müəllif 30-cu kitabını Naxçıvanın muxtariyyətinin 95 illiyinə həsr
edib. Ümumilikdə isə onun kitablarının 14-ü Naxçıvanın iqtisadiyyatı
barədədir. Yeni monoqrafiya ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun Naxçıvan Muxtar Respublikası
haqqında fikirləri ilə başlayır.
Monoqrafiya 3 bölmə, 7 fəsildən üçün həyata keçirilən tədbirlərdən
ibarətdir. Ali Məclis Sədrinin: “Yol ətraflı bəhs edir. 90-cı illərin ortadüzgün seçiləndə, milli maraqlara larında makroiqtisadi sabitliyin təvə dövlətçiliyə sədaqət olanda, min olunması və sənayedə yeni inadamların qayğısı və ehtiyacları kişaf mərhələsinin başlanmasını
hədəfə alınanda istənilən möcüzəni diqqətə çatdırır. Müəllif yazır ki,
yaratmaq olar” qənaəti monoqrafiya aparılan təhlillərə görə, ötən 20 il
ərzində muxtar respublikada əsas
boyu öz təsdiqini tapır.
Yeni nəşrdə müəllif “Naxçıvan makroiqtisadi göstərici olan ümumi
iqtisadiyyatının inkişaf tarixindən” daxili məhsul istehsalı 1995-ci illə
adlı bölməsində qədim zamanlardan müqayisədə 2015-ci ildə 56,4 dəfə
XX əsrin axırlarınadək (1990-cı ilə artaraq, təqribən, 2 milyard 467
qədərki dövr) olan dövrlərdə muxtar milyon manat təşkil edib. Hər bir
respublikada iqtisadi inkişafın canlı nəfərə düşən daxili məhsul istehmənzərəsini yarada bilib. Bəhs olu- salının artımı da statistik rəqəmlərlə
nan dövrlərdə bu iqtisadiyyatın əsa- müqayisəli şəkildə oxucuların diqsını təşkil edən əkinçilik, heyvandar- qətinə çatdırılır.
lıq, ticarət və sənətkarlığın mühüm
Monoqrafiyada muxtar respubrol oynadığı zəngin faktlarla oxucu- likada aqrar islahatların kənd təsərlara təqdim olunur. Müəllif bildirir rüfatının inkişafında həlledici roki, burada ticarətin geniş inkişafı, lundan da bəhs olunur, Azərbaycanda
hər şeydən əvvəl, Naxçıvanın uzun ilk dəfə olaraq əsası Naxçıvanda
müddət Avropa və Asiyanı birləş- qoyulan aqrar islahatlar və bu isladirən böyük karvan yolu üzərində hatların həmin sektorun inkişafına
yerləşməsi idi.
təkan verməsi öz əksini tapıb.
Bu bölmədə müəllif qazanılan
İkinci bölmə “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının iqtisadiyyatı müs- müvəffəqiyyətləri Ali Məclis Sədrinin
təqillik illərində” adlanır. Bu böl- sərəncamları ilə təsdiq olunan müxmədə müəllif XX əsrin 90-cı illərinin təlif dövlət proqramlarının vaxtında
əvvəllərində ölkəni bürüyən iqtisadi və uğurla icrası ilə əlaqələndirir və
böhran və onun aradan qaldırılması bunu real faktlarla qeyd edir. Bu

onun kəndin yüksək səmtlərindən ları Abbasqulu və Nəsrullah xan
olan “Daş məhəllə”dəki indiyədək və ətrafında yaxın silahdaşları da
qalan mülkündən, eyni zamanda olub. Ən əhəmiyyətlisi isə İstanNaxçıvandan getdikdən sonra iki buldan Fərəcullah və Mustafa xanazyaşlı qızının burada qaldığından, ların indiyədək saxlanılan yeganə
onların həyatından az da olsa, mə- fotoşəklini də əldə etdik. Fotoşəkildə
lumat vermişdim. Qarabağlar kən- ön tərəfdə yerdə oturanlardan ortadində, eləcə də həmin məhəllədə dakı Nəsrullah xan, solundakı ondan
Jurnalist araşdırması
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Muxtar respublikanın iqtisadi inkişafından bəhs edən
monoqrafiya işıq üzü görüb
qənaətə gəlinir ki, 1992-ci
ildən başlayaraq aparılan islahatlar nəticəsində
muxtar respublika aqrar
regiondan aqrar-sənaye
regionuna çevrilib.
Yeni elmi nəşr Naxçıvan iqtisadiyyatının
inkişafında nəqliyyatın
həlledici olması ilə bağlı
maraqlı qənaətlərlə diqqət çəkir. Müəllif bu fəsildə muxtar respublikada dəmiryollarının çəkilməsinə başlanılmasında çətinliklərdən danışır, dəmir
yolunun inkişafında ulu öndərin
fəaliyyəti, bu inkişafın Prezident
cənab İlham Əliyev tərəfindən davamlı xarakter almasının təmin edilməsini statistikanın dili və elmi
izah ilə təqdim edir. Müəllif avtomobil nəqliyyatının inkişafının muxtar respublikanın daxili və xarici
əlaqələrində mühüm rolundan danışır, qeyd edir ki, hava nəqliyyatı
blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan
üçün hava və su kimi lazım idi.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının su və mineral xammal ehtiyatları, ərazi təhlükəsizliyi və turizmin inkişafı” adlı üçüncü bölmədə
həyata keçirilən meliorasiya-irriqasiya tədbirləri, muxtar respublikanın
kəhrizləri, subartezian quyuları və
mineral xammal ehtiyatları barədə

ətraflı məlumat verilir. Qeyd olunur ki,
əsl tikinti meydançasını xatırladan muxtar
respublikada son illər
artezianların vurulması inşaat işlərinin tərkib hissəsinə çevrilib.
Adıçəkilən bölmədə
muxtar respublikada
ərzaq təhlükəsizliyinin həlli istiqamətləri
barədə də danışılır. Müəllif iqtisadi
təhlükəsizlik sistemi kontekstində
ərzaq təhlükəsizliyinin yeri və rolundan bəhs edib. Vurğulanır ki, bu
məsələnin muxtar respublikada öz
həllini tapması diyarımızda sosialiqtisadi inkişafın dinamik xarakter
aldığının göstəricisidi.
Nazim Əhmədov monoqrafiyada
turizm və muxtar respublikada bu
sahənin inkişaf perspektivlərindən
də bəhs edir. Müəllif diqqətə çatdırır
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il
31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “2018-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair
Dövlət Proqramı” bu sahədə fəaliyyətin güclənməsinə stimul olub.
Monoqrafiyada muxtar respublikanın gəzməli-görməli yerləri,
füsunkar təbiəti, tarixi-memarlıq

və təbiət abidələri barədə geniş
məlumat verilir, son illərdə bir
neçə abidədə aparılan yenidənqurma işlərinin turizmin inkişafında
böyük rolu olduğu diqqətə çatdırılır.
Müəllif yazır: “Naxçıvanın zəngin
tarixi-mədəni abidələrə malik olması, muxtar respublika ərazisində
xalqın yaddaşında adları ilə tarixiləşən, əbədiləşən, bəziləri isə əfsanələşən hikmət və şəfa qaynaqlı
təbii ehtiyatları öz nadirliyi ilə seçilir ki, bu da rekreant turistlərin
cəlb olunmasına əhəmiyyətli təsir
göstərir. Qədim yaşayış məskənləri,
nadir təbii və tarixi memarlıq abidələrinin zənginliyi, bu qədim diyarın özünəməxsus orijinal və ekoloji cəhətdən saf və təkrarolunmaz
təbiəti turizmin inkişafına imkan
yaradan amillərdir”.
Son illər muxtar respublikanın
bütün bölgələrində istifadəyə verilən
təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, rabitə
obyektlərinin, yeni yolların və körpülərin, həmçinin digər ünvanların
şəkillərinin kitabda özünə yer alması
monoqrafiyanın dəyərini bir qədər
də artırır.
Muxtar respublikanın 95 illik
yubileyinə qiymətli hədiyyə olan,
geniş oxucu kütləsinin də istifadə
edə biləcəyi yeni nəşr müəllifin
çoxillik fəaliyyətinin nəticəsidir.
- Muxtar MƏMMƏDOV
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Naxçıvana bir daha səyahət etdiyimə çox sevinirəm

Payız turizm mövsümünün başlaması ilə hər yerdə olduğu kimi,
Naxçıvanda da turist axınının
artması müşahidə olunur. Xüsusən
soyuq Şimal ölkələrinin vətəndaşları bol Günəş, istiqəlbli insanlar görmək, dünyagörüşlərini
daha da artırmaq üçün ölkəmizə
səyahət etməkdə çox həvəslidirlər.
Onlar arasında muxtar respublikamızı seçənlər də az deyil.
Ötən həftəsonu Naxçıvana səyahət
edən əcnəbilər arasında İsveçrə
Konfederasiyası vətəndaşları
Andre Enqetşuler və xanım İnqrit
Kundertlə həmsöhbət olub təəssüratlarını öyrəndik.
Azərbaycana bir neçə dəfə,
Naxçıvana isə ikinci dəfə səyahət
edən Andre Enqetşuler 67 yaşında
olmasına baxmayaraq, Əlincəqalanın zirvəsinə yenidən qalx-

maqla, sanki gəncləşdiyini deyir. O,
ötən ilin iyununda Naxçıvana ilk
səfərində olduğu
kimi, yenə də
Duzdağa və müqəddəs ƏshabiKəhf ziyarət gahına baş çəkib.
Qarabağlar türbəsi ilə tanışlıq onda dərin təəssürat yaradıb.
Andre Enqetşuler deyir ki, Avropada, xüsusən İsveçrə kimi
ölkələrdə insanların Naxçıvana
xas olan təbiət gözəlliklərinə, əsrarəngiz mənzərələrə, sakit, təmiz
ətraf mühitə çox ehtiyacları vardır.
Odur ki, əgər gələn dəfə yolu bu
istiqamətə düşsə, hökmən yenə
də Naxçıvana gəlib görə bilmədiyi
yerlərə də getmək istədiyini dilə
gətirdi. Digər əcnəbi turistlər
kimi, o da Haçadağın cazibəsinə,
buradakı mineral suların şəfalı
gücünə heyran qaldığını, Naxçıvan mətbəxinin, xüsusən Araz
balığının dadından doymadığını
bildirdi.
Onunla bir qrupda səyahət
edən xanım turist isə Naxçıvanda
keçirdikləri iki günün və gördük-

Komanda-qərargah təlimi keçirilib

ləri maraqlı yerlərin onda yüksək
təəssüratlar yaratdığını dedi. İndiyə qədər dünyanın 50-dən çox
ölkəsində olmuş səyyah buradakı
muzeylərin zənginliyini çox bəyəndiyini, Azərbaycan xalçalarının
gözəlliyinə doyunca tamaşa etdiyini bildirdi: “Səyahətçi yoldaşlarımın Azərbaycanın “MaçuPiçu”su adlandırdığı Əlincəqala
indiyə qədər gördüyüm yerlərin
ən möhtəşəmidir. Naxçıvana səfərim güman etdiyimdən çox rahat
oldu. Ölkəmizə geri qayıtdıqda
dostlarıma da buraya gəlməyi
tövsiyə edəcəyəm. Çünki Naxçıvanın bənzərsiz payız mənzərələrinə, Əshabi-Kəhf ziyarətgahına,
Duzdağ ətrafı dağlara və qaldığımız “Təbriz” otelindən açılan
mənzərəyə heyran olmamaq
mümkün deyil”.
Həmsöhbət olduğumuz turistlər, ümumilikdə, bir turizm destinasiyası kimi Naxçıvanda bütün
lazımi xidmətlərin təşkilindən,
onların keyfiyyətindən və qiymətindən razılıq etdilər ki, bu
da diyarımıza bir dəfə səyahət
edən turistlərin yenidən bu istiqamətə gəlməyi üçün ən əsas
şərtlərdəndir.
- Əli CABBAROV

Hərbi xidmətdən tərxis olunmuş gənclərin məşğulluğu
diqqət mərkəzindədir
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə
Dövlət Xidmətində hərbi xidmətdən tərxis edilmiş gənclərin məşğulluqlarının təmin
olunması ilə bağlı tədbir
keçirilib.
Tədbiri xidmətin Naxçıvan Şəhər İdarəsinin rəisi,
mayor Anar Aqilov açıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət
Məşğulluq Xidmətinin Naxçıvan
Şəhər Mərkəzinin direktoru Elmar Eyvazov bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə qəbul
olunmuş “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun

artırılması üzrə Dövlət Proqramı”
muxtar respublikamızda məşğulluq məsələlərinin həll olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Proqramın uğurlu icrasının
nəticəsidir ki, Naxçıvan Şəhər
Məşğulluq Mərkəzi tərəfindən
hərbi xidmətdən tərxis olunmuş
şəxslərin məşğulluqlarının təmin
edilməsi və sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu gün keçi-

rilən görüşün məqsədi
də hərbi xidmətdən
yeni tərxis olunmuş
gənclərə əmək bazarının tələblərinə uyğun
peşə və ixtisaslar haqqında məlumatlar vermək, onları boş iş yerləri ilə tanış etməkdir.
Diqqətə çatdırılıb ki,
müxtəlif peşələrə yiyələnmək istəyənlər qeydiyyata alınaraq Naxçıvan Regional Peşə
Tədris Mərkəzinə təhsil almaq
üçün göndəriləcəklər.
Sonra gənclər onlara təqdim
edilən boş iş yerləri ilə tanış
olublar.
Hərbi xidmətdən yeni tərxis
olunmuş Ayturan Kərimli onlar
üçün yaradılmış şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.
- Səbuhi HƏSƏNOV

“Naxçıvan Hərbi Qarnizonu Qoşunlarının 2019-cu tədris ilinə uzlaşdırma planı”na əsasən komandaqərargah təlimi keçirilib.
Təlimin keçirilməsində məqsəd birləşmə və hissələrin döyüşə hazırolma
vəziyyətinin yoxlanılması, mühafizədən
müdafiəyə keçərkən uzlaşmış fəaliyyətə
nail olunması, müdafiə döyüşünün

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi və Futbol
Federasiyasının birgə təşkilatçılığı
ilə 13-14 yaşlı futbolçulardan ibarət
Naxçıvan yığmasının Şərur Olimpiya
İdman Kompleksində təlim-məşq
toplanışı başlayıb.
Federasiyanın böyük məşqçisi Əsgər
Abdullayevin rəhbərliyi altında uşaq
futbolçular 1 həftə ərzində məşq prosesində iştirak edəcəklər. 24 futbolçunun dəvət olunduğu təlim-məşq toplanışında Abdullayevin köməkçiləri
məşqçilər İbrahim Mirzəyev və Bilal
Nağıyevdir.
Futbolçular gündə iki dəfə olmaqla
məşq prosesində iştirak edirlər. Günün
ilk yarısında daha çox fiziki məşqlərə
üstünlük verən məşqçilər, günün ikinci
yarısında taktiki-texniki təlimlər keçirlər.
Eyni zamanda gün ərzində həkimmütəxəssislər uşaq futbolçuların mənəvipsixoloji hazırlığı ilə məşğul olurlar.
Təlim-məşq toplanışı zamanı böyük
məşqçi Əsgər Abdullayevin fikirlərini
öyrəndik: “Muxtar respublikada futbolun
kütləvi hal alması üçün federasiya ilk
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olaraq uşaq futbolunun inkişafına böyük
önəm verir. Bunun nəticəsidir ki, ötən
ay federasiya olaraq mərkəz və qərb
zonası olmaqla turnir keçirdik. Burada
fərqlənən istedadlı uşaqları futbol üzrə
Naxçıvan yığmasına dəvət etdik. Hazırda
keçirilən 1 həftəlik təlim-məşq toplanışına 24 futbolçu dəvət olunub. Əsas
məqsəd bu uşaqları keçiriləcək turnirlərə
hazırlamaq, onların oyun təcrübəsini
artırmaqdır. Heyətə dəvət olunan futbolçular arasında istedadlı uşaqlar çoxdur, sadəcə, onlarla taktiki-texniki məşqlərə daha çox üstünlük vermək lazımdır
ki, təlim-məşq toplanışında da məhz
bunun üzərində çalışırıq”.
Qeyd edək ki, Futbol Federasiyası
növbəti aylarda da belə təlim-məşq
toplanışları təşkil edəcək.
- Ceyhun MƏMMƏDOV

Tempo turnir
tempo turnir keçirilib. Turnirdə müəllim və dərəcəli şahmatçılar yarışıblar.
98 zəka sahibi 9 turdan ibarət olan
turnirdə birincilik uğrunda mübarizə
aparıb.
Yarışın yekununa əsasən FİDE ustası
Pərviz Qasımov 9 mümkün xaldan
8,5 xal toplayaraq qalib olub. Beynəlxalq usta Toğrul Həsənzadə 7,5
Naxçıvan Şəhər Şahmat Mərkəzində xalla ikinci, FİDE ustası Sadiq MəmNaxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat mədov isə 7 xalla üçüncü yerə layiq
Federasiyasının təşkilatçılığı ilə ənənəvi görülüblər.

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir

1 yer (0,5 ştat)
18. Teatr və mədəniyyətşünaslıq – baş müəllim – 1 yer (0,5
ştat)
19. Fortepiano – baş müəllim – 1 yer
20. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki müdafiə – dosent –
1 yer
21. Bədən tərbiyəsi və idman – dosent –1 yer (0,5 ştat),
dosent –2 yer
22. Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi –
dosent –1 yer (0,5 ştat)
23. Pedaqogika və psixologiya – baş müəllim – 1 yer
24. İqtisadiyyat – baş müəllim – 1 yer
25. Mühasibat uçotu və maliyyə – baş müəllim – 1 yer
26. Dünya iqtisadiyyatı – baş müəllim – 1 yer
27. Ümumi və nəzəri fizika – baş müəllim – 1 yer
28. İnformatika – müəllim – 2 yer
29. Ümumi riyaziyyat – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), dosent –
1 yer
30. Təməl tibb fənləri – müəllim – 1 yer
31. Meliorasiya və STTM – müəllim – 1 yer (0,5 ştat),
müəllim – 2 yer
32. Rabitə və nəqliyyat mühəndisliyi – baş müəllim – 2 yer,
dosent – 2 yer (0,5 ştat)
33. Ümumi təbabət və gigiyena –baş müəllim – 2 yer
34. Memarlıq – baş müəllim –1 yer
35. Energetika mühəndisliyi – dosent –1 yer
Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu
gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada təqdim edilə bilər.
Ünvan: Naxçıvan şəhəri,
Universitet şəhərciyi.
Telefon: (036)545-23-66/10-01

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.

Nəriman NƏCƏFOV

Futbolçuların təlim-məşq toplanışı
təşkil olunub

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı kafedralar üzrə müsаbiqə elan edir
Fakültə üzrə dekan vəzifəsini tutmaq üçün
1. Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsi
Kafedralar üzrə kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün
1. Təsviri incəsənət
2. Təməl tibb fənləri
Kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün
1. İngilis dili və tərcümə – baş müəllim – 1 yer
2. İngilis dili və metodika – müəllim – 1 yer
3. Beynəlxalq münasibətlər – müəllim – 1 yer (0,5 ştat),
müəllim – 1 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat)
4. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı – baş müəllim – 1 yer,
dosent –1 yer (0,5 ştat)
5. Jurnalistika və kitabxanaçılıq– baş müəllim – 1 yer (0,5
ştat), baş müəllim – 1 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat), dosent –1 yer
6. Ümumi tarix – dosent –2 yer
7. Azərbaycan tarixi – müəllim – 1 yer, baş müəllim – 1 yer,
dosent –1 yer
8. Botanika – müəllim – 1 yer, professor – 1 yer (0,5 ştat)
9. Kimya – müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
10. Coğrafiya – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim –
3 yer, dosent –1 yer (0,5 ştat)
11. Zoologiya – professor – 1 yer (0,5 ştat)
12. Hüquq fənləri – müəllim – 1 yer (0,5 ştat), müəllim –
2 yer, baş müəllim – 2 yer
13. Fəlsəfə və sosial iş – müəllim – 1 yer, baş müəllim –
2 yer
14. Musiqi təlimi – müəllim – 2 yer , baş müəllim- 2 yer,
dosent – 1 yer (0,5 ştat)
15. Xalq çalğı alətləri – müəllim – 1 yer, baş müəllim – 1 yer
16. Təsviri incəsənət – baş müəllim – 1 yer
17. Orkestr alətləri və dirijorluq – müəllim – 2 yer, dosent –

aparılması zamanı döyüş düzülüşü elementlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi olub.
Praktik fəaliyyətlərə cəlb edilmiş
bölmələr təlimdə döyüş atışlarını yerinə
yetiriblər. Ərazidə qəbul edilmiş qərarlar
Naxçıvan Qarnizonunun Simulyasiya
Mərkəzində kompüterlər üzərində xüsusi proqram vasitəsilə icra edilib.
Bununla bağlı aparılan təhlillər zamanı bildirilib ki, qarşıya qoyulmuş
tapşırıqların tam həcmdə yerinə yetirilməsində zabitlərin peşəkarlığı və ən
müasir vasitələrin tətbiqi mühüm rol
oynayıb.

Sual: Əmək məzuniyyətlərinin verilməsində növbəlilik prinsipinə
necə əməl olunur?
Cavab: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 133.1 və 133.2-ci
maddələrinə əsasən müəssisə, idarə və təşkilatlarda istehsalın və işin
normal gedişini tənzimləmək, məzuniyyətlərin uçotunun düzgün aparılmasını
təmin etmək məqsədilə əmək məzuniyyətlərinin verilməsi üçün növbəlilik
cədvəlləri tərtib edilə bilər. Bu iş hər il yanvarın sonunadək yerinə yetirilməlidir. Əmək məzuniyyətlərinin verilmə növbəsi həmkarlar ittifaqları
təşkilatının, o olmadıqda isə işçinin rəyi öyrənilməklə işəgötürən tərəfindən
təsdiqlənir.
Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan müəyyən kateqoriyaya aid işçilər
vardır ki, həmin işçilərə əmək məzuniyyəti arzuları nəzərə alınmaqla
onlar üçün əlverişli olan vaxtda verilə bilər. Həmin işçilər isə aşağıdakılardır:
16 yaşınadək uşaqları təkbaşına böyüdən valideyn və ya qəyyum, hərbi
qulluqçunun arvadı (əri); sağlamlıq imkanları məhdudlar; müharibə veteranları, Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı
radioaktiv şüalanmaya məruz qalaraq sağlamlığı pozulmuş və ya şüalanma
xəstəliyinə düçar olmuş şəxslər, yaşı 18-dən aşağı olan işçilər və işləməklə
yanaşı, təhsil alan şəxslər.
Müəssisədə işlədiyi müddətdən asılı olmayaraq işçinin arzusu ilə əmək
məzuniyyəti arvadının hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olduğu
dövrdə də verilə bilər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi

İtmişdir
Babək rayonu, Aşağı Buzqov kənd sakini Məmmədova Kəmalə Həsən qızının adına olan
JN-36A inventar nömrəli “Torpağın mülkiyyətə verilməsinə dair şəhadətnamə” itdiyindən etibarsız sayılır.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

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