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Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbovu
qəbul edib. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının inkişafının
daim diqqət mərkəzində olduğunu bildirən Prezident İlham
ƏLİYEV dedi:
– Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı daim diqqət mərkəzindədir. Respublikada gedən
abadlıq-quruculuq işləri məni çox
sevindirir. Naxçıvan son illər ərzində böyük dərəcədə inkişaf etmişdir, həm sosial sahədə, iqtisadi
sahədə, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində böyük addımlar atılmışdır. Bu, çox
sevindiricidir. Xüsusilə nəzərə alsaq
ki, Naxçıvan uzun illər ərzində
mühasirə şəraitində yaşayır, üç tərəfdən düşmənlə əhatə olunub.
Buna baxmayaraq, respublika yaşayır, güclənir və böyük inkişaf
yolunu davam etdirir.
Çətin coğrafi vəziyyəti nəzərə
alaraq, ilk növbədə, Naxçıvanda
təhlükəsizlik tədbirləri diqqət mərkəzindədir. Son illər ərzində bu istiqamətdə böyük işlər görülüb, ordu
quruculuğu sahəsində böyük inkişaf
var. Bu gün Naxçıvan ordusu ən
müasir silahlarla təchiz edilib, texnikanın alınması təşkil olunub və
bu proses davam etdirilir. Hazırda
düşmənlə sərhəddə vəziyyət necədir
və hərbi potensialın möhkəmləndirilməsi üçün əlavə hansı işlər
görülməlidir?
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif
TALIBOV dedi:
– Çox sağ olun cənab Prezident.
Bütün bunlar hamısı Sizin ölkəmizə
uğurlu rəhbərliyinizin, Ümummilli
Liderimizin yolunu uğurla davam
etdirməyinizin nəticəsidir. Bütün
bunlara görə muxtar respublika sakinləri adından Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu günlər sərhədlərdə məhəlli münaqişələr baş verir,
ancaq buna baxmayaraq, Sizin rəhbərliyinizlə, qayğınızla muxtar respublikada yerləşən Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin birləşmə və hissələri uğurlu yol keçib,
Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu korpusdan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusuna qədər yol keçibdir. Bu da
Sizin qayğınızla yaradılıb. Alınmış
silah-sursatla bu gün muxtar respublikanın ordusu da lazımınca təmin olunur. Hazırda muxtar respublikada yerləşən birləşmə və hissələrdə qəbul edilmiş planlara uyğun
olaraq təlimlər və nəzəri işlər həyata
keçirilir. Eyni zamanda hazırda
muxtar respublikanın əsgəri məişət
komplekslərinin yaxşılaşdırılması
sahəsində işlər gedir, hava hücumundan müdafiə sahəsində işlər
həyata keçirilir. Bir sözlə, Sizin
qayğınızla muxtar respublikanın
müdafiəsi üçün orada yerləşən hərbi
hissələr hər bir tapşırığı yerinə yetirməyə tam hazırdır.
Prezident İlham Əliyev: O dağ
postlarına təchizatın təşkili ilə bağlı
işlər görülüb?
Vasif Talıbov: Demək olar ki,
hamısına yollar çəkilibdir. Bəzi
postlarımız var ki, onların təminatı

avqust-sentyabr aylarında həyata
keçirilir. Bütün hamısı ilə əlaqəmiz
var, gələn ilin iyun ayına qədər təminat artıqlaması ilə həyata keçirilibdir və xidmətin aparılmasında
heç bir problem yoxdur.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Digər vacib sahə energetikadır.
Bu istiqamətdə də böyük işlər görülüb. Hazırda Naxçıvanda generasiya gücü 220 meqavata yaxındır
və sevindirici hal ondan ibarətdir
ki, bunun əksəriyyəti bərpaolunan
enerji növləridir. Su və Günəş elektrik stansiyalarının tikintisi geniş
vüsət almışdır. Hazırda uzun illər
üzərində işlədiyimiz və İran İslam
Respublikası ilə imzalanmış anlaşma
nəticəsində reallaşan önəmli layihə
icra edilir – 36 meqavat gücündə
Ordubad Su Elektrik Stansiyası tikilir. Soruşmaq istəyirəm, bu istiqamətdə hansı işlər görülüb və stansiyanın tikintisi ilə bağlı əlavə hansı
addımlar atılmalıdır?
Vasif Talıbov: Sizin qayğınız
və iştirakınızla 2005-ci il dekabrın
20-də muxtar respublikada İran İslam Respublikasından alınmış qazın
açılışı həyata keçirildi, bu gün 90
minə yaxın abonent qazla təmin
olunubdur. Elektrik enerjisi sahəsində də böyük işlər görülüb. Əgər
2003-cü ildə muxtar respublikada
bir elektrik stansiyası var idisə,
hazırda 9 elektrik stansiyası mövcuddur. Siz qeyd etdiyiniz kimi,
bunun da 6-sı bərpaolunan enerji
sistemləridir. Əgər 2003-cü ildə
muxtar respublika 1 milyard kilovatsaata yaxın enerji idxal etmişdisə,
2018-ci ildə 35 milyon kilovatsaata yaxın ixrac edibdir. Buna
görə bu sahədə də Sizin qayğınızla
işlər davam etdirilir, problem yoxdur. Ordubad Su Elektrik Stansiyası
ilə bağlı Araz çayının bizim əraziyə
tərəf hissəsində bənd tikilibdir, qapılar qoyulubdur, kanalda işlər davam etdirilir. İran İslam Respublikası ilə danışıqlar aparılır ki, o tərəfdən də bəndin tikintisi ilə bağlı
işlərə başlanılsın. Vəsait ayırıbsınız,
heç bir problem yoxdur, işlər davam
etdirilir.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Bu, doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Çünki Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycanın əsas
hissəsindən coğrafi baxımdan ayrılıb və belə olan halda enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bu, əslində, təhlükəsizlik məsələ-

sidir və heç bir daxili enerji resursu
olmayan Naxçıvan hazırda elektrik
enerjisini ixrac edir. Bir neçə il
bundan əvvəl bunu təsəvvür etmək
belə, mümkün deyildi, bu gün reallıqdır. Şadam ki, bərpaolunan enerjinin ümumi enerji balansındakı
payı getdikcə artır və Ordubad Su
Elektrik Stansiyasının istifadəyə
verilməsi nəticəsində prinsip etibarilə Naxçıvan Muxtar Respublikası öz enerji təminatını 100 faiz
bərpaolunan enerji hesabına
qarşılayacaqdır.
Bir də ki yolların tikintisinə də
böyük vəsait ayrılmışdır və yollar
keyfiyyətli tikilir. Mən özüm şəxsən
bunun şahidi olmuşam. NaxçıvanŞərur-Sədərək avtomobil yolu bir
neçə ildir ki, istifadəyə verilib.
Naxçıvan-Şahbuz yolu layihəsi tam
icra edilib. Naxçıvan-Culfa yolu
da icra edilib, hazırda CulfaOrdubad yolunun tikintisi davam
etdirilir. Bu istiqamətdə hansı işlər
görülüb və bu yolun nə vaxt istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur?
Vasif Talıbov: Çox sağ olun.
Ayırdığınız vəsaitlə orada işlər başlanıbdır, yolun uzunluğu 50 kilometrdir. O vaxt layihəni təsdiq
edən zaman verdiyiniz tapşırığa
əsasən onun 11 kilometri 2 gedişli-2 gəlişli, qalan 40 kilometrə yaxını isə 1 gedişli-1 gəlişlidir. Artıq
orada torpaq və bir qat asfaltın qoyulması işləri başa çatıbdır. Bu ilin
sonuna kimi orada ikinci asfalt qatının qoyulması başa çatacaq. İcazənizlə, biz üçüncü qatı qışda deyil,
may-iyun aylarında qoyaq.
Prezident İlham Əliyev: Gələn
ilə?
Vasif Talıbov: Bəli, yol böyüsün, otursun, may-iyun aylarında
tamamilə tamamlanacaqdır.
Prezident İlham Əliyev: Beləliklə, şəhərlərarası bütün yollar
artıq ən yüksək standartlara cavab
verəcək.
Vasif Talıbov: Bəli, birinci dərəcəli yollar, demək olar ki, tam
standartlara cavab verən səviyyədə
qurulur.
Prezident İlham Əliyev: Kənd
yolları da tikilir, bu istiqamətə də
vəsait ayrılmışdır və gələn ilin investisiya proqramında bu, nəzərə
alınmalıdır.
Vasif Talıbov: Sağ olun. Ümumiyyətlə, 2003-2019-cu illər ərzində kənd yolları da daxil olmaqla,
2 min kilometrə yaxın ümumi yollar

investisiya və büdcə vəsaiti hesabına
qurulmuşdur.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Şərur Sənaye Məhəlləsinin
yaradılması üçün bu il 5 milyon
manat vəsait ayrılıb və bu sahədə
hansı işlər görülür? Eyni zamanda
Naxçıvanda yeni xalça fabrikinin
tikintisi də nəzərdə tutulur. Bu sahədə hansı işlər görülüb? Məruzə
edin.
Vasif Talıbov: Çox sağ olun.
Ayırdığınız vəsait hesabına Şərur
Sənaye Məhəlləsində artıq layihəplanlama işlərinə başlanılıbdır, qısa
müddət ərzində investorların cəlbi
ilə bağlı təkliflər vermişik. Təklifləri
gözləyirik ki, orada hansı sənaye
müəssisələri qurulsun. Demək olar
ki, bu ilin sonuna artıq orada ilk
müəssisənin qurulması işlərinə başlanılacaqdır. İlk olaraq bitki yağları
istehsalı müəssisəsinin qurulması
nəzərdə tutulubdur. Ona görə ki,
muxtar respublikamızda bu, yüz
faiz idxal hesabına həyata keçirilir.
Xalça fabrikinin qurulması işləri
başa çatdırılıbdır. İndi yun tədarükü
sexinin qurulması işləri davam etdirilir. Artıq orada işçilər götürülübdür, yəni sınaq işləri başlanılıbdır, xalçalar toxunur. Bir-iki ay
müddətində orada işlər tamamilə
başa çatdırılacaq.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Artıq bir neçə ildir ki, Naxçıvan özünü taxılla tam təmin edir
və məhsuldarlıq da yaxşıdır. Kənd
təsərrüfatının inkişafı üçün indi pivot suvarma qurğularının alınması
məqsədilə vəsait ayrılmışdır. Eyni
zamanda bu ilin investisiya proqramında Süni Mayalanma Mərkəzinin tikintisi nəzərdə tutulur. Bunun
ümumi dəyəri təqribən 7 milyon
manatdır, onun böyük hissəsi bu il
verilməli idi, vəsait verildi və bu
sahədə hansı işlər görülüb?
Vasif Talıbov: Muxtar respublikada bu sahəyə də diqqətiniz sayəsində, cənab Prezident, deyə bilərəm ki, bu illər ərzində 4 min
hektara yaxın ərazidə yeraltı suvarma
şəbəkələri qurulmuş, 160-dan yuxarı
artezian quyusu qazılmışdır və kəhrizlər bərpa olunmuşdur. Bunun
hesabına 2003-cü ildə muxtar respublikanın əkinəyararlı torpaqları
əgər 39 min hektarı əhatə edirdisə,
Heydər Əliyev Su Anbarını istifadəyə verdiyinizdən, yeraltı suvarma
şəbəkələri qurulandan sonra bu gün
artıq 62 min hektar əkinəyararlı

torpaqlardan istifadə olunur və
muxtar respublika özünü ərzaqla
tam təmin edə bilir. Deyə bilərik
ki, Sizin rəhbərliyinizlə muxtar
respublikada ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyi məsələləri tam
təmin olunubdur.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Eyni zamanda əminəm ki,
artıq ixrac potensialı da formalaşa
bilər. Bildiyiniz kimi, Türkiyə tərəfi
böyük addım ataraq Naxçıvanın
istehsalı olan malların idxalı ilə
bağlı da göstəriş vermişdir. Hesab
edirəm ki, Naxçıvanın istehsal potensialı artdıqca ixrac imkanları da
genişlənəcək.
Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Keçən il Naxçıvan büdcəsinin gəlirləri təqribən 400 milyon
manata yaxın idi. İndi növbəti il
üçün büdcə məsələləri müzakirə
olunur. Əlbəttə ki, Naxçıvanın uğurlu və təhlükəsiz inkişafı üçün nə
lazımdırsa, biz onu da edəcəyik.
Ancaq bir məsələyə diqqətinizi
cəlb etmək istəyirəm. Naxçıvan
büdcəsinin cəmi 22 faizi yerli gəlirlər hesabına formalaşır, yəni 383
milyon manatdan cəmi 83 milyon
manatı yerli gəlirlər hesabına formalaşır, qalan 300 milyon manat
Bakıdan dotasiya verilir. Hesab
edirəm ki, növbəti illərdə yerli gəlirlərin artırılması istiqamətində
işlər aparılmalıdır ki, onların faiz
nisbəti artsın. Əminəm, belə olan
halda daha da böyük imkanlar olacaq ki, sosial və sənaye layihələri
icra edilsin.
Bütün ölkədə olduğu kimi, bu
gün Naxçıvanda da maliyyə və iqtisadi sahələrdə şəffaflıq tam təmin
edilməlidir. Bildirməliyəm ki, aparılan islahatlar nəticəsində təkcə
bu ilin 10 ayı ərzində büdcə gəlirləri
plandan əlavə 850 milyon manat
artmışdır. Bunun yarısı gömrük,
yarısı vergi orqanları hesabına formalaşıb. Bu əlavə 800 milyon manat sırf idarəetmədə aparılan islahatlarla, şəffaflıqla bağlıdır və bizə
imkan verir ki, maaşları da, pensiyaları da artıraq, investisiya layihələrinə də vəsaiti artıraq. Ona
görə gələn ilin büdcəsinə baxdıqda
yerli gəlirlərin həm mütləq rəqəmlərinin artırılması, eyni zamanda
ümumi büdcədə yerli gəlirlərin faizinin artırılması üçün əlavə addımlar
atılmalıdır.
Vasif Talıbov: Gələn ilin büdcəsi
ilə əlaqədar deyə bilərik ki, maaş
artımı ilə əlaqədar büdcənin həcmi
də artmışdır. Gəlirlər hissəsi isə
12 milyon manata yaxın artırılmışdır, yəni 2020-ci ilin büdcəsində
yerli gəlirlər 100 milyon manata
yaxındır. Pensiya və təqaüdlərin
ödənilməsi üçün yerli büdcədə təqribən 100 milyon manata yaxın yığım nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev: Çox
yaxşı. Şadam ki, Naxçıvanda bütün
istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir.
Əminəm ki, bu dinamika gələn il
də təmin ediləcək. Əminəm ki,
muxtar respublika əhalisinin sosial
rifahının yaxşılaşdırılması, respublika qarşısında duran bütün vəzifələrin icrası üçün bütün qüvvələr
səfərbər ediləcək və 2020-ci il də
Naxçıvan üçün uğurlu olacaqdır.
AZƏRTAC
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Türkiyənin Diyanət İşləri Başqanı ilə görüşüb
Noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Türkiyə Respublikasının Diyanət İşləri Başqanı Əli Erbaş ilə görüşmüşdür.
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərinə görə Türkiyənin Diyanət
İşləri Başqanına təşəkkür edərək demişdir:
Naxçıvan İslamın qapısıdır. Ona görə ki,
İslam Naxçıvanda könüllü qəbul olunmuş,
dini dəyərlərimiz qorunub yaşadılmışdır. Bu
gün muxtar respublikada 211 məscid və 17
dini icma fəaliyyət göstərir, 240-a yaxın din
xadimi vardır. Ötən dövrdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında 80 məscid tikilmiş, 159
məscid isə yenidən qurulmuşdur. Həyata keçirilən tədbirlər İslam dininin olduğu kimi
öyrədilməsi və təbliğinə imkan verir. Hazırda
“Naxçıvan” Universitetində Dinşünaslıq ixtisası üzrə ali dini təhsilli kadrlar hazırlanır.
Bu ixtisasın məzunları İslamın olduğu kimi
öyrədilməsi ilə yanaşı, dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində də səmərəli
fəaliyyət göstərəcəklər.
İslamda dini dözümlülük və tolerantlıq
ənənələrinin yaşadılmasından, dini-mənəvi

Naxçıvan Muxtar Respublikasına ilk dəfə
səfər etdiyini və bundan böyük məmnunluq
duyduğunu ifadə edən Türkiyənin Diyanət
İşləri Başqanı demişdir: Naxçıvanın adının
Nuh Peyğəmbərlə bağlı olması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ali Məclis Sədrinin
rəhbərliyi ilə qədim və müqəddəs diyar Naxçıvanda bu gün əldə olunan inkişaf, ən əsası
isə İslam dəyərlərinin qorunub yaşadılması
sahəsində görülən işlər qürurvericidir. Muxtar
respublikadakı sabitliyin nümunə olduğunu
bildirən Əli Erbaş göstərilən diqqətə görə
minnətdarlıq etmişdir.
Ali Məclisin Sədri Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarına görə minnətdarlıq etmiş, onun da salamlarını Türkiyə Respublikasının Prezidentinə çatdırmağı xahiş etmişdir.
Sonra qarşılıqlı xatirə hədiyyələri təqdim
olunmuşdur.
Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı
dəyərlərin olduğu kimi insanlara çatdırılması böyük təcrübəsi olan Türkiyənin Diyanət İşləri
vacibliyindən danışan Ali Məclisin Sədri ölkə- Başqanına fəaliyyətində uğurlar arzulamışdır. Baş konsulu Məhmət Emin Kiraz görüşdə
Əli Erbaş Türkiyə Respublikasının Pre- iştirak etmişdir.
mizdə və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahədə görülən işlərin əhəmiyyətini zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını
Naxçıvan Muxtar Respublikası
qeyd etmiş, İslam elmi və dövlətçilik sahəsində Ali Məclisin Sədrinə çatdırmışdır.
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Əli Erbaş: “Naxçıvan həm coğrafi yerləşməsi, həm də insanlarının
qonaqpərvərliyi və xeyirxahlığı baxımından çox xoşuma gəldi”

Noyabrın 17-də Türkiyə Respublikasının Diyanət İşləri Başqanı
Əli Erbaş Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində əvvəlcə Nuh Peyğəmbərin türbəsini
ziyarət edib.
Burada məlumat verilib ki, qədim yunan alimi Klavdi Ptolomey
bizim eranın II əsrində ilk dəfə olaraq Naxçıvanı Nuh Peyğəmbərin
məskəni kimi qeyd edib, XI əsrin
görkəmli ərəb alimi, coğrafiyaşünas
əl-Şərifi nəinki Nuh Peyğəmbərin
qəbrinin, hətta gəmisinin də qalıqlarının Naxçıvanda olması barədə
ətraflı məlumat verib. Eradan əvvəl
I əsrdə yaşamış yəhudi alimi İosif
Flavin, rus tədqiqatçılarından İ.Şopen, V.M. Sısoyev və K.N.Smirnov,
XIX əsrin 80-ci illərində Naxçıvan
məktəblərində işləmiş maarifçi
K.A.Nikitin Nuh tufanının Naxçıvanla əlaqədar olması barədə maraqlı
məlumatlar veriblər. Türbə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2006-cı ildə imzaladığı
Sərəncama əsasən mükəmməl şəkildə bərpa edilib.
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq
Muzey Kompleksinə gələn qonağa
məlumat verilib ki, XVII əsrin ortalarınadək müdafiə istehkamı kimi

mövcud olmuş Naxçıvanqala 2010-cu
ildə bərpa olunub. Naxçıvanın qədim
tarixi-mədəni irsinin mühafizəsini
təmin etmək məqsədilə 2013-cü ildə
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi yaradılıb. Buradakı
eksponatlarla yaxından tanış olan
Türkiyə Respublikasının Diyanət
İşləri Başqanı Əli Erbaş kompleksdəki məhkumların əl işlərinin satışı
mağazasında da olub, buradan bir
neçə əl işi də alıb.
Qonaq Naxçıvan şəhərində tikilən
yeni məscid kompleksində aparılan
işlərlə də tanış olub. Məlumat verilib
ki, 6400 kvadratmetr sahədə inşa
olunan kompleksdə eyni vaxtda 2 min

nəfərin ibadət edə biləcəyi məscidlə
yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Qazısı yanında Şura üçün inzibati
bina və mərasim evi yerləşəcəkdir.
Məscid binasının fasadında və daxilində işlər milli nəqqaşlıq elementləri
və dini rəmzlər əsas götürülərək aparılır. Məscidin 40 metrlik iki minarəsində və 12 metrlik 15 günbəzində
də son tamamlama işləri görülür.
Sonra qonaq Naxçıvan şəhərindəki görkəmli türk hərbçisi və siyasi

dəyərlərimizin qorunub yaşadılması,
dindarlar üçün yaradılan şərait yüksək səviyyədədir və bu, cəmiyyət
tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 2015-ci
ildə “Naxçıvan” Universitetində Xarici dillər fakültəsinin nəzdində İlahiyyat kafedrası fəaliyyətə başlayıb.
Bu da dinşünaslıq üzrə kadr hazırlığına böyük töhfə verir.
Türkiyə Respublikasının Diyanət
İşləri Başqanı “Məhəmməd Peyğəmbər və ailə” mövzusunda çıxı-

İşləri Başqanı Əli Erbaş “Şərq qapısı”
qəzetinə müsahibəsində deyib: “Bu
mənim Naxçıvana ilk səfərimdir.
Naxçıvanla yaxından tanış olmaq,
burada Məhəmməd Peyğəmbərin
mövlud gününə həsr olunan “Mövlud
həftəsi – 2019” tədbirində iştirak
etmək, naxçıvanlı qardaşlarımızla
birlikdə Peyğəmbərimizin ailə dəyərlərinə verdiyi önəmi müzakirə
etmək mənim üçün çox xoşdur.
Biz Məhəmməd Peyğəmbərin

xadiminin xatirəsinə inşa olunan
Kazım Qarabəkir məscidinə gəlib.
Əli Erbaş burada Naxçıvanda yaşayan Türkiyə vətəndaşları və yerli
sakinlərlə görüşüb. Diyanət İşləri
Başqanı məsciddə xütbə oxuyub,
sakinlərlə birlikdə namaz qılıb.
Sonra Əli Erbaş Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud gününə həsr olunan “Mövlud həftəsi – 2019” tədbirində iştirak edib. Tədbirdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyinin
direktoru Vüqar Babayev bildirib
ki, bu gün 240-a yaxın din xadiminin
fəaliyyət göstərdiyi muxtar respublikada islami dəyərlərə ehtiram, dini

şında dinimizdə ailəyə və ailə dəyərlərinə verilən önəmdən ətraflı
danışıb. Tədbirdə ehsan süfrəsi açılıb,
dini ayinlər icra olunub, iştirakçılara
hədiyyələr təqdim edilib.
Daha sonra qonaq Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə gəlib. Məlumat verilib ki, bu il yaradılmasının
40 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd
olunan, müasir səhiyyə infrastrukturuna malik mərkəzə son illərdə
ölkəmizin müxtəlif regionlarından,
habelə dünyanın bir çox yerlərindən
bronxial-astma xəstələri gələrək
müalicə alırlar.
***
Türkiyə Respublikasının Diyanət

insanlığa qazandırdığı bütün dəyərləri yenidən xatırlamaq və xatırlatmaq istəyirik, çünki o, İslamda
hər mövzuda ən yaxşı örnək olaraq
xatırladılır”.
Əli Erbaş Naxçıvanı tanımaqdan
çox böyük məmnunluq hissi keçirdiyini bildirərək deyib: “Naxçıvan
həm coğrafi yerləşməsi, həm də insanlarının qonaqpərvərliyi və xeyirxahlığı baxımından çox xoşuma
gəldi. Burada sabitliyin bərqərar olması, müxtəlif sahələrdəki inkişaf
prosesi, dini dəyərlərə hər kəsin
sevgi və ehtiramla yanaşması məni
hədsiz sevindirdi”.

Qanunvericiliyin tətbiqi diqqətdə saxlanılır

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya fəaliyyətində
peşəkarlığın və keyfiyyətin artırılması,
şəffaflıq və obyektivliyin təmin edilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri
oktyabr ayında da davam etdirmişdir. İxtisas dərəcəsinin vaxtından əvvəl verilməsi
ilə əlaqədar Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin bir qərarı dəyişdirilmişdir.
Muxtar respublikanın dövlət ümumi

təhsil müəssisələrində vakant vəzifələrə işə qəbul üçün 4 sentyabr
2019-cu il tarixdə elan edilmiş
müsabiqənin test imtahanlarına 31
oktyabr tarixdən start verilmişdir.
Dövlət orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması üçün elan edilmiş
müsabiqəyə 225 vakant vəzifə çıxarılmış və həmin vəzifələrin tutulması üçün 575 sənəd təqdim
edilmişdir. Həmçinin ötən ay Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan Bölməsində və ədliyyə orqanlarında vakant vəzifələrin tutulması,
eləcə də dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün müsabiqələr elan
edilmişdir.
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın əməkdaşları və könüllülərdən
ibarət səyyar xidmət qrupu Şərur və
Şahbuz rayonlarında olmuş, dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu və Nax-

çıvan Bölməsində vakant vəzifələrin tutulması, eləcə də müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu üçün
elan edilmiş müsabiqələrdə vətəndaşların
iştirakını təmin etmək məqsədilə qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən
12 nəfərə səyyar elektron xidmət göstərilmişdir. Bundan başqa, ötən ay Naxçıvan
Dövlət Universitetinin Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasının tələbələri
ilə görüş təşkil edilmiş, “Dövlət qulluğuna
qəbul qaydaları”, “Müsabiqənin keçirilmə
qaydaları” və “Dövlət qulluğu sistemi”
mövzularında slaydlar vasitəsilə dərslər
keçilmişdir.
Dövlət qulluğu və müəllimlərin işə qəbulu üzrə təşkil olunmuş hazırlıq kurslarında 54, sınaq imtahanlarında 49 nəfər
iştirak etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın mətbuat xidməti

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvan Muxtar Respublikası stendi
“Caspian Ecology” sərgisində
Noyabrın 13-dən 15-dək Bakı Ekspo Mərkəzində
“Caspian Ecology” 10-cu
Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf
Mühit Sərgisi
keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan da daxil olmaqla, 10 ölkədən 60-a yaxın şirkət
iştirak edib.
Sərgidə plastik və polietilen məhsulların utilizasiyası, ekoloji təmiz içməli su istehsalı, sudan təkrar
istifadə, ekoloji təmiz qida məhsulları, alternativ
enerji texnologiyaları, yaşıl landşaft dizaynı və ekoturizm ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdə ekoloji
stendlər nümayiş olunub.
Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya
və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də iştirak edib.
Xəbərlər şöbəsi
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Noyabrın 18-də Naxçıvan şəhər
4 saylı Seçki Dairəsində keçirilən
seminar-müşavirədə muxtar respublikanın dairə seçki komissiyalarının sədrləri, müavinləri və Şikayətlərin araşdırılması komissiyasının üzvləri iştirak etmişlər.
Seminar-müşavirəni giriş sözü
ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin
müavini – Qanunçuluq və hüquqmühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin
müdiri Cəlil Rüstəmov bildirmişdir
ki, 2019-cu il 23 dekabra təyin
olunmuş bələdiyyə seçkilərinin şəffaf və azad keçirilməsi üçün zəruri
tədbirlər görülmüş, mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılmışdır.
Seçki hüquqlarının təmin olunması
sahəsində görülən işlər, bu mənada,
əhəmiyyət kəsb edir. Bunlardan biri
də seçki hüquqlarının pozulmasına
dair şikayətlərin məhkəmə qaydasında həll olunmasıdır. Ona görə
də seçki qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş tələblərə düzgün əməl olunmalı, müvafiq orqanlar vəzifə və
funksiyalarını vaxtında icra etməli,
seçicilər maarifləndirilməlidirlər.
Qeyd olunmuşdur ki, insan
hüquqlarının təmin olunması üsullarından biri olan şikayətlərin məhkəmə qaydasında həlli Seçki Məcəlləsində də geniş şəkildə öz əksini
tapmışdır. Seçki prosesinin bütün
mərhələlərində istənilən hüquq pozuntusunun həlli üçün məhkəməyə
müraciət etmək hüququ təsbit edilmişdir. Həm aktiv seçki hüququ,
Muxtar respublikamızın ən böyük
bölgələrindən biri olan Şərurda uzun
illərdir ki, torpaq insanların daimi
iş yerinə çevrilib. Bu qiymətli sərvətdən səmərəli istifadə olunması
üçün hər il məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir. Meliorasiya-irriqasiya işləri görülür, rayona yeni kənd
təsərrüfatı texnikaları gətirilir, torpaqda çalışanlara yüksək reproduksiyalı toxumların, mineral gübrələrin,
həmçinin güzəştli kreditlərin verilməsi, emal və istehsal sahələrinin,
soyuducu anbarların yaradılması
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bütün
bunlar insanların torpağa bağlılıq
hisslərini daha da gücləndirir. Mütərəqqi təsərrüfat forması olan ailə
təsərrüfatlarının sayının günü-gündən artması da təsərrüfata bağlananlara göstərilən dövlət qayğısının
ifadəsidir. Hazırda rayonda 115 ailə
təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.
Ötən həftənin şənbə günü rayon
mərkəzindəki Heydər Parkında keçirilən “Ailə təsərrüfatı məhsulları”
festivalında bu barədə geniş danışıldı.
Aparıcılar bildirdilər ki, muxtar respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin yüksək səviyyədə dəstəklənməsi, bu sahənin inkişafına ayrılan
uzunmüddətli və güzəştli kreditlər
kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin, o cümlədən ailə təsərrüfatlarının formalaşmasına geniş imkanlar
açıb. Dövlət qayğısından yetərincə
yararlanan ailə təsərrüfatçıları hər

“Seçki hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərin məhkəmə
qaydasında həlli” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilmişdir

həm passiv seçki hüququ mənsublarının, həm də seçki komissiyaları
və aidiyyəti dövlət orqanlarının məhkəməyə müraciətetmə və ya məhkəmə qərarlarını əsastutma formasında təsbit olunan 100-ə yaxın müraciət qaydası Seçki Məcəlləsində
öz əksini tapmışdır. Bu da məhkəmə
orqanlarının seçki prosesində mühüm
rol oynadığını təsdiq edir.
“Builki bələdiyyə seçkilərində
muxtar respublika üzrə 170 bələdiyyə,
1452 bələdiyyə üzvü seçiləcəkdir.
Muxtar respublika üzrə 7 seçki dairəsi
və 292 seçki məntəqəsi – səsverməyə 5 gün qalmış yaradılanlar istisna olmaqla fəaliyyət göstərir”,
– deyən Cəlil Rüstəmov vurğulamışdır ki, seçki dairələrinin hər biri
müasir şəraitlə təmin olunmuş binalarda yerləşir. Eyni zamanda seçki
məntəqələri də yeni tikilmiş binalarda yerləşir. Muxtar respublikanın

müvafiq orqanları bələdiyyə seçkilərinin qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş qaydada şəffaf keçirilməsi
üçün səylərini əsirgəməyəcəklər.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, seçki
prosesində seçki komissiyalarının
üzvlərinin üzərlərinə böyük məsuliyyət düşür. Buna görə də komissiya
üzvlərinin maarifləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu mənada,
seçki hüquqlarının pozulmasına dair
şikayətlərin məhkəmə qaydasında
həll olunmasına həsr edilmiş bugünkü seminar-müşavirənin əhəmiyyəti böyükdür. Seçki komissiyaları və məhkəmə orqanları seçki
qanunvericiliyinin pozulması və ya
seçki hüquqlarının təmin olunması
ilə bağlı şikayətlərə hərtərəfli araşdırma aparmaqla vaxtında baxmalı,
ədalətli qərarlar qəbul etməlidirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Aparatı rəhbərinin müa-

vini – Qanunçuluq və hüquqmühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin
müdiri demişdir ki, bu günədək keçirilmiş seçkilərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının məhkəmələrinə seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı
şikayətlər daxil olmamışdır. Vurğulanmışdır ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında seçkilərin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün
hər bir imkan mövcuddur.
Sonra Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi
Arifə Muxtarova və komissiyanın
üzvü Ramiz İbrahimov “Vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması
ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin
verilməsi və onların araşdırılması
qaydası”, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi
Əsgər Novruzov “Seçki hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən
tətbiqi təcrübəsi” mövzularında çıxış
etmişlər. Çıxışlarda bildirilmişdir
ki, Seçki Məcəlləsinin 115-ci maddəsində hansı şəxslər tərəfindən
seçki hüququnun pozulmasına görə
Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Mülki və İnzibati Xətalar məcəllələrinə uyğun olaraq cinayət,
mülki və ya inzibati məsuliyyət daşımaları göstərilmiş və seçki hüququnun pozulması və ya məhdudlaşdırılması kimi hesab edilən qanunazidd hərəkətlər sadalanmışdır.

“Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivalı bayram
şənliyinə çevrilmişdi

il məhsul istehsalını və çeşidini artıraraq həm ərzaq bolluğunun yaradılmasına, həm də öz güzəranlarının
yaxşılaşdırılmasına çalışırlar.
Vurğulanıb ki, 2019-cu ilin muxtar respublikamızda “Ailə təsərrüfatları ili” elan edilməsi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2019-cu il 18 yanvar tarixli
Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında ailə təsərrüfatlarının
inkişafı ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın
təsdiq edilməsi belə təsərrüfatların
fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açıb.
Bu bölgədə də sahibkarlığa gedən
yolun başlanğıcı olan ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına böyük maraq vardır. Bunun nəticəsidir ki, bir
qarış da torpaq boş qalmır, yeni
heyvandarlıq, quşçuluq təsərrüfatları,
istehsal müəssisələri yaradılır, meyvə
bağları salınır.

Bildirilib ki, noyabrın 2-3-də
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində keçirilən növbəti
“Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivalının sonunda iştirakçılar arasında
“Aktiv ailə təsərrüfatı” nominasiyası
üzrə müsabiqənin qalibi Şərur rayon
Aşağı Aralıq kənd sakini Fərqanə
Muxtarova olub, Qışlaqabbas kənd
sakini Cəfər Seyidovun başçılığı ilə
fəaliyyət göstərən təsərrüfat isə üçüncü yerə layiq görülüb.
Məlumat üçün bildirək ki, əsl
bayram şənliyinə çevrilən festivalda
rayonun bütün kəndlərinin ailə təsərrüfatlarının təmsilçiləri iştirak
edirdi. Festivala 230-dan çox çeşiddə
məhsul çıxarılmışdı. Həmin məhsulların 6 mindən çoxu qablaşdırılmışdı. Bölgədə yetişdirilən dadlıtamlı meyvələrdən, tərəvəzlərdən
istehsal olunan mürəbbələr, kom-

Naxçıvanda komanda-qərargah təlimi planauyğun olaraq
başa çatıb

Əməliyyat təlimi çərçivəsində Naxçıvan Qarnizonu
qoşunları ilə ərazidə keçirilən çoxpilləli komandaqərargah təlimi planauyğun olaraq başa çatıb.
Təlimin üçüncü mərhələsində qəbul edilmiş
qərara əsasən praktik fəaliyyətlərə cəlb edilmiş
birinci eşelon bölmələri məhdud görmə şəraitində
şərti düşmənin hücumunu dəf edib, artilleriya və
aviasiya bölmələrinin atəşi ilə maksimum zərbə
endirərək taktiki qrupun hücuma keçməsi üçün
əlverişli şərait yaradıb.

potlar, turşular, tutdan hazırlanan doşab, müxtəlif meyvələrdən çəkilən araqlar, şirələr, dağlarımızda bitən dərman bitkiləri festivala gələnlərin marağını daha çox çəkirdi. Yalnız bu bölgəyə məxsus mətbəx nümunələrinin
hazırlanması da diqqətçəkici
idi. Onu da qeyd edək ki,
festival iştirakçılarına ictimai iaşə
xidməti də göstərilirdi. Rayonda
müxtəlif xalq yaradıcılığı ilə məşğul
olanların, məktəbdənkənar təhsil
müəssisələrində müxtəlif dərnəklərə
cəlb olunmuş şagirdlərin, məhdud
fiziki imkanlı şəxslərin əl işləri də
festivala çıxarılmışdı.
Tədbirdə rayon Mədəniyyət Şöbəsinin musiqi kollektivləri və “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı ifa etdikləri
maraqlı və rəngarəng nömrələrlə

Qanunvericiliyin tələbinə əsasən
sadalanan əməllərin xarakteri və
ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə uyğun
olaraq cinayət xarakterli əməllərin
törədilməsinə görə məsuliyyət Cinayət Məcəlləsində, inzibati xətalara
görə isə məsuliyyət İnzibati Xətalar
Məcəlləsində göstərilmişdir.
Vurğulanmışdır ki, 2008-ci il iyunun 2-də Seçki Məcəlləsinə vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması
haqqında şikayətlərin araşdırılması
qaydalarını təsbit edən 112-1-ci maddənin əlavə edilməsi, eləcə də şikayətlərə dair tələbləri özündə əks etdirən 112.5-ci maddənin yeni redaksiyada verilməsi seçki qanunvericiliyinin pozulması hallarının
vaxtında və səmərəli prosedur daxilində araşdırılmasını təmin etməklə
məcəllənin daha təkmil hüquqi akt
halına gətirilməsini təmin etmişdir.
Çıxışlardan sonra müvafiq mövzularla bağlı müzakirələr aparılmış,
suallar cavablandırılmışdır.
Seminar-müşavirəyə yekun vuran
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Aparatı rəhbərinin müavini
– Qanunçuluq və hüquq-mühafizə
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Cəlil Rüstəmov bildirmişdir ki, qazanılmış təcrübə və formalaşmış
qanunvericilik bazası Azərbaycan
Respublikasında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında növbəti bələdiyyə seçkilərinin də demokratik və şəffaf keçiriləcəyini deməyə əsas verir.
“Şərq qapısı”

iştirakçılara xoş ovqat bəxş etdi.
Balaca sazçalanların çıxışları festivalda alqışlarla qarşılandı.
Festivalda iştirak edən Düdəngə
kənd sakini, ailə təsərrüfatı başçısı,
I dərəcəli “Əmək” ordenli Mübariz
Şirəliyev bildirdi ki, mətbəximiz
üçün bu torpaqda hər növdə və çeşiddə məhsulu yetişdiririk. Torpaqlarımız münbitdir, suyumuz boldur,
məhsulun satışı üçün bazarımız var.
Bircə bu imkanlardan səmərəli istifadə etməyi bacarmaq qalır.
Festivalda həmsöhbət olduğumuz
Aşağı Aralıq kənd sakini, ailə təsər-

rüfatı başçısı Fərqanə Muxtarova
muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarına göstərilən qayğıya, onların
fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün
hərtərəfli şərait yaradılmasına görə
minnətdarlığını bildirdi. O qeyd etdi
ki, belə festivalların diyarımızın bölgələrində də keçirilməsi ayrı-ayrı
rayonlara məxsus ailə təsərrüfatları
məhsullarının təqdimatı və satışının
təşkili baxımından əhəmiyyətlidir.
- Muxtar MƏMMƏDOV

İbtidai sinif müəllimləri üçün ixtisasartırma
təliminə start verilib

Gecənin qaranlığında tank, piyada, mühəndisistehkam, hava hücumundan müdafiə və tank
əleyhinə bölmələr tərkibindən yaradılmış tabor
taktiki qrupları ötüb keçən dəstələrlə qarşılıqlı əlaqədə hücuma keçərək düşməni məhv
ediblər.
Havanın işıqlanması ilə ehtiyatda olan bir neçə
tabor və bölük taktiki qrupları döyüşə salınaraq
raket-artilleriya və aviasiya bölmələrinin atəş
dəstəyi ilə hücumu dərinliyə doğru inkişaf etdirib,
itirilmiş vəziyyət əlverişli hədlər üzrə bərpa olunub.
Təlimin yekunu keçirilən zaman bildirilib ki,
yaranmış vəziyyəti düzgün qiymətləndirən qərargahlar müasir döyüşün planlaşdırılması, aparılması
və idarə edilməsində müsbət nəticələr göstərib,
praktik fəaliyyətlərə cəlb edilmiş bölmələr gündüz
və gecə şəraitində tapşırıqların yerinə yetirilməsində
yüksək peşəkarlıq nümayiş etdiriblər.

Dünən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda ibtidai sinif müəllimləri üçün ixtisasartırma kursunun başlanğıc
konfransı keçirilib.
Konfransı institutun prorektoru
Azad Novruzov açıb. Qeyd olunub
ki, hazırkı kurs ibtidai siniflərdə
Ana dili fənnindən şagirdlərdə qavrama bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi mövzusuna həsr ediləcəkdir.
Kursda “Oxu modelləri”, “Oxu təlimində istifadə olunan üsullar”,
“Oxuya verilən tələblər”, “Köməkçi oxu metodlarından istifadə və səmərəli oxu
strategiyalarının tətbiqi” və digər mövzularda təlimlər keçiriləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil nazirinin müavini Ovni Muradov çıxış
edərək dövlətimizin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb.
İnstitutun Pedaqogika və psixologiya kafedrasının baş müəllimi Tamara Baxşəliyevanın “Strategiyalı oxu və onun təşkili” mövzusunda məruzəsi dinlənilib.
Sonra konfrans öz işini davam etdirib.

Nəriman NƏCƏFOV

- Pərviz HACILI
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Sosial qayğıya ehtiyacı olan məktəbli
uşaqlara qış geyimləri verilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilən “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası uğurla
davam etdirilir.
Dövlət proqramının icrası istiqamətində növbəti tədbir dünən
keçirilib, sosial qayğıya ehtiyacı
olan məktəblilər qış geyimi ilə
təmin edilib.
Tədbirdə Təhsil naziri Rəhman Məmmədov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Nicat Babayev, Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova
çıxış ediblər. Çıxışlarda qeyd
olunub ki, muxtar respublika-

mızda sağlamlıq
imkanları məhdud
uşaqların hərtərəfli inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər görülür. Bu kateqoriyadan olan uşaqlar məktəbəqədər
müəssisələrdə,
ümumtəhsil məktəblərində təhsilə
cəlb edilirlər. Ümumtəhsil məktəblərinə gedə bilməyənlər üçün
distant təhsil təşkil olunur. Bu
məqsədlə muxtar respublikada
audio və elektron kitabxana xidmətləri yaradılıb, görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər brayl
kurslara cəlb olunub. Nitq problemləri olanlar üçün defektoloji
bölmə yaradılıb.
Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin diqqət və qayğısı sayəsində həyata keçirilən kompleks
tədbirlər öz bəhrəsini verib, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində yeni mərhələnin təməli qoyulub. Bu gün sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqların qış
geyimləri ilə təmin olunması da
bu kateqoriyadan olan uşaqlara

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 18 noyabr 2019-cu il
tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumat

hektarla

göstərilən dövlət qayğısının bariz
ifadəsidir.
Tədbirdə sosial qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərin valideynləri adından çıxış edən Nahidə
Əliyeva göstərilən dövlət qayğısına görə Ali Məclis Sədrinə
minnətdarlığını bildirib.
Sonra hər iki valideynini itirmiş və ya valideyn himayəsindən
məhrum olmuş 53, sağlamlıq
imkanları məhdud 284, aztəminatlı ailələrin övladlarından isə
42 olmaqla, ümumilikdə, 379
uşağa isti qış geyimi hədiyyə
olunub. Qeyd edək ki, bu kateqoriyadan olan şagirdlər sentyabr
ayında məktəbli geyimi və dərs
ləvazimatları ilə də təmin edilmişdi.
Qış geyimləri Naxçıvan şəhərində Təhsil, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi nazirləri, Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri tərəfindən, rayonlarda isə qeyd olunan aidiyyəti təşkilatların və rayon İcra hakimiyyətlərinin nümayəndələri tərəfindən şagirdlərə
təqdim olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Daha bir sağlamlıq imkanları məhdud uşaq
distant tədrisə cəlb olunub
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbinin davamlılığını təmin etməklə yanaşı, onların inklüziv və məsafədən təhsil imkanlarının genişlənməsinə
və cəmiyyətə inteqrasiyasına əlverişli şərait
yaradıb.
Dövlət proqramının icrası istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan
Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi, Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar
nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə bu günlərdə
daha bir sağlamlıq imkanları məhdud uşaq distant
tədrisə cəlb edilib. Aysu Əliyeva, eyni zamanda
zəruri dərs ləvazimatları, tədris vəsaitləri, məktəbli
geyimi ilə təmin olunub, ona tədris prosesinin
gedişinə uyğun müvafiq təlimatlar verilib. Aysunun
valideynləri yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
Həmin gün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Ötən dövr ərzində diyarımızda ekologiyanın
mühafizəsi, bu sahədə görülən işlərin kəmiyyət
və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, mövcud problemlərin həlli istiqamətində mühüm tədbirlər
həyata keçirilib. Ekoloji tarazlığın qorunmasında müstəsna rola malik olan yaşıllıq zolaqlarının bərpası və artırılması istiqamətində
aparılan işlər prioritet vəzifəyə çevrilib.
Noyabr ayının 16-da növbəti payız iməciliyi keçirilib. Naxçıvan şəhərinin sakinləri,
idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri
bu tədbirdə fəallıq göstəriblər. Uzunoba Su
Anbarının yaxınlığında 1200 meyvə ağacı
və bərpa məqsədilə 100 üzüm tingi, Sərhəd
Diviziyasının yaxınlığındakı 6 hektarlıq ərazidə 1200 badam ağacı və 160 həmişəyaşıl
ağac, Sahil parkında 426 meşə ağacı salınıb.
Həmçinin Atıcılıq Mərkəzinin yaxınlığındakı
3 hektarlıq ərazidə bərpa məqsədilə 80 meyvə
və 70 meşə ağacı, müəssisə və təşkilatların
ərazilərində 350 meşə ağacı, 90 həmişəyaşıl
ağac və 400 gül kolu əkilib.
Muxtar respublikanın ən böyük bölgələrindən biri olan Şərur rayonunun sakinləri
də, əvvəlki iməciliklərdə olduğu kimi,
əzmkarlıq nümayiş etdirib, Dizə kəndindəki

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində audiokitabxananın fəal dinləyiciləri ilə
də görüş keçirilib. Tədbirdə 6 nəfər görmə məhdudiyyətli fəal dinləyiciyə
hədiyyələr təqdim olunub.
Qeyd edək ki, mərkəzin “258” nömrəli telefon
xətti 24 saat ərzində görmə məhdudiyyəti olan
şəxslərin xidmətindədir. Dinləyicilər ev telefon
nömrələrini qeydiyyatdan keçirdikdən sonra “258”
nömrəli xidmət xəttinə zəng etməklə audiokitabları
dinləyə bilərlər. Hazırda Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində audio və elektron kitabxanaların zənginləşdirilməsi istiqamətində də işlər
davam etdirilir. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatının
maraqlı nümunələrindən əlavə, Naxçıvan Dövlət
Televiziyasının hazırladığı sənədli filmlər də səsləndirilərək müvafiq kataloqlara əlavə edilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin mətbuat xidməti
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Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az
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Futbol çempionatında 2-ci tur başa çatıb
Futbol üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika Çempionatında (Region Liqasının Naxçıvan regionu üzrə) mövsümün ikinci turuna yekun vurulub.
Azərbaycan Futbol Federasiyaları
Assosiasiyası (AFFA), Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
və Naxçıvan Futbol Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə keçirilən çempionatın
ilk oyunlarında Qərb zonasında mübarizə
aparan komandalar meydana çıxıblar.
“Arpaçay”-“Sədərək” görüşü birincilərin
3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İkinci
görüşdə isə “Kəngərli” komandası Naxçıvan Dövlət Universitetinin komandasını 2:1 hesabı ilə məğlub edərək
növbəti 3 xalını qazanıb.
Mərkəzi zonada isə azarkeşlər bir
qədər bolqollu oyunlara şahidlik ediblər.
Belə ki, “Babək” komandasını sınağa
çəkən “Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə

keçirdiyi ilk görüşdə meydanı 7:0 hesablı
qələbə ilə tərk edib. Ötən turda qələbəni
bayram edən “Dübəndi” komandası bu
dəfə “Batabat” komandasını məğlub
etməyi bacarıb – 7:2.
Qeyd edək ki, çempionat Mərkəz
və Qərb zonaları üzrə keçirilir. Müvafiq
olaraq 3 və 5 dövrədən ibarət zona yarışları sonunda turnir cədvəlində 1 və
2-ci yeri tutan komandalar pley-off
mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar. Burada
qalib olan komanda isə muxtar respublikanı Azərbaycan Region Liqasında
təmsil edəcək.

Futzal liqasında 6-cı turun oyunları keçirilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan
Futbol Federasiyaları Assosiasiyası və
Naxçıvan Futbol Federasiyasının təşkilatçılığı ilə muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən dövlət və özəl təşkilatlar arasında
ilk dəfə olaraq keçirilən futzal liqasında
növbəti turun oyunları olub.
Turun mərkəzi qarşılaşmasında iki
məğlubiyyətsiz komanda “Badamlı” və
“Nəqşicahan Holdinq” üz-üzə gəlib.
Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev
adına Olimpiya İdman Kompleksində
keçirilən görüşə azarkeşlərin marağı ol-

mütəşəkkilliklə keçirilib, NaxçıvanOrdubad magistral yolunun Qapıcıq
massivi hissəsində 550, Düylün kəndi
hissəsində 850, Dəstə kəndi hissəsində
380 meyvə ağacı, Vənənd kəndindəki yeni tikilən məktəbin ərazisində
55 həmişəyaşıl ağac və 650 gül kolu
əkilib.
Culfa rayon sakinləri də iməcilikdə
böyük fəallıq nümayiş etdiriblər, rayonun Heydər Əliyev prospektində
yol kənarlarında 120 meşə, 140 həmişəyaşıl
ağac, Culfa şəhəri yaxınlığında və Daşarx
massivindəki, ümumilikdə, 2,8 hektarlıq ərazidə
1000 meyvə, 635 həmişəyaşıl ağac, Ərəfsə
körpüsünün ətrafında 160 meşə, 80 həmişəyaşıl
ağac, bərpa məqsədilə 1,2 hektarlıq ərazidə
100 meyvə və 150 meşə ağacı əkilib.
Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi yaxınlığında yol kənarlarında 1 hektarlıq ərazidə
650 meyvə ağacı, Xok-Yeni Kərki kəndləri
arasında yol kənarlarında 2 hektarlıq ərazidə
bərpa məqsədilə 1800 meyvə ağacı, ümumilikdə, bərpa məqsədilə ərazilərdə 1700 meyvə

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 1.
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Payız iməcilikləri davam edir

3 hektarlıq ərazidə və yol kənarlarında bərpa
məqsədilə, ümumilikdə, 550 meyvə ağacı
əkilib, suvarma işləri aparılıb.
İməcilik günü Babək rayonunun ərazisində də qələbəlik müşahidə edilib. Bölgə
sakinləri muxtar respublikanın ekologiyasına
öz töhfələrini verməyə çalışıb, Babək qəsəbəAraz kəndi yolunun kənarlarında 1000 meyvə ağacı, hərbi hissənin yaxınlığındakı ərazidə 1000 meşə ağacı, bərpa məqsədilə ərazilərdə 2000 meyvə və eyni sayda meşə
ağacı əkilib.
Bağlar diyarı Ordubadda da iməciliklər

%

*
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Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

duqca böyük olub və görüşü 400-dən
çox azarkeş izləyib. Gərgin keçən görüş
“Nəqşicahan Holdinq” komandasının
3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
6-cı turda aşağıdakı nəticələr qeydə
alınıb:
“Lokomotiv” - “Antiinhisar və
İBNDA” 7:0
“Mustanq” - “Zirvə” 5:7
“Türkiyə Səfirliyi” - “Panter” 0:9
“Qayğı” - “Mübariz” 5:0
“FHN-Xilasedici” - “Ədliyyə N.” 4:9
“Prestij” - “Diplomatik” 3:4
“DSMF” – ƏƏSMN 4:4
“Nəqliyyatçı” – “Ağbulaq” 4:10
“Günnüt” – “Nuhçıxan” 8:2
“Hava Limanı” – “Cahan Holdinq”
3:3
“Birlik” – “Penitensiar Xidmət”
1:3
- Ceyhun MƏMMƏDOV

və 400 meşə ağacı, Xok kəndinin qəbiristanlığında 583 həmişəyaşıl ağac əkilib.
Şahbuzlular Türkeş kəndinə gedən yolun
kənarlarında 2400, kənddəki 1 hektarlıq ərazidə 700 meyvə ağacı əkiblər.
Naxçıvan-Sədərək magistral yolunun kənarlarında 1000 meyvə ağacı, 200 həmişəyaşıl
ağac və 600 gül kolu, 1,5 hektarlıq yeni salınmış bağda 600 badam ağacı, Heydərabad
qəsəbəsindəki parklarda 150 meyvə ağacı
və 200 gül kolu əkilib.
İməciliklərdə 21 min 478 nəfər iştirak
edib. Ümumilikdə, 26 min 479 olmaqla,
4676 meşə, 17 min 910 meyvə, 1943 həmişəyaşıl ağac, 1850 gül və bəzək kolları, 100
üzüm kolu əkilib.
Həmin gün Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində, Babək rayonunun Nehrəm, Şahbuz
rayonunun Mahmudoba kəndlərində ahıl vətəndaşların həyətlərində təmizlik, abadlıq
işləri aparılıb.
Xəbərlər şöbəsi
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