
Oktyabrın 31-də Heydər Əliyev Mərkəzində Üçüncü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu işə
başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva forumun
açılış mərasimində iştirak etmişlər.

Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu aktual humanitar əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə
edildiyi nüfuzlu bir məkandır. Mədəniyyətlər, sivilizasiyalar və konfessiyalar arasında zəngin
əməkdaşlıq ənənələri olan Azərbaycan bu formatda tədbirlərin keçirilməsi üçün ideal yerdir.
Forumun keçirilməsi haqqında qərar 2010-cu ilin yanvarında Bakıda təşkil olunmuş Humanitar
Əməkdaşlıq üzrə Birinci Azərbaycan-Rusiya Forumunda qəbul edilmişdir.

Forumun həmsədrləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir
Putindir. 

Üçüncü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı
nümayəndələr iştirak edir. Onlar arasında nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər, sabiq dövlət başçıları,
Nobel mükafatı laureatları və digər şəxslər vardır. İki gün ərzində forumda səkkiz sahə üzrə
dəyirmi masalar təşkil ediləcəkdir.

Forumun rəsmi açılışında Prezident İlham Əliyev çıxış etmişdir.
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    Təhsilin inkişafı dövlətin və xalqın etibarlı
gələcəyinin təminatıdır. Müasir tədris infra -
strukturu isə bu inkişafı şərtləndirən amildir.
Bu mənada muxtar respublikamızda məktəb
binalarının tikintisinə xüsusi diqqət yetirilir.
    Oktyabrın 31-də Culfa rayonunun Teyvaz
kənd tam orta məktəbinin yeni binasının
açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasi-
mində iştirak etmişdir.
    Məktəbin direktoru Əsgər Abbasov çıxış
edərək demişdir ki, muxtar respublikada təhsil
sahəsində aparılan quruculuq işləri Culfa ra-
yonunu da əhatə etmişdir. Bu gün rayonun
ucqar dağ kəndi olan Teyvazda yeni məktəb
binası istifadəyə verilir. Məktəb binasında
yaradılan şərait kollektivi daha yaxşı işləməyə
ruhlandırır, təhsilin keyfiyyətini yüksəltməyə,
qarşıya qoyulan vəzifələrin daha məsuliyyətli
yerinə yetirilməsinə sövq edir. Əsgər Abbasov
yaradılan şəraitə görə kollektiv adından min-
nətdarlığını bildirmişdir.
    Ali Məclisin Sədri Teyvaz kənd tam orta
məktəbinin yeni binasının istifadəyə verilməsi
münasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir:
“Bu gün ölkəmizdə təhsilin inkişafına xüsusi
qayğı göstərilir. Çünki təhsil hər bir dövlətin
gələcəyidir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev deyirdi ki, “Müstəqil Azərbaycanın
gələcəyi gənclərin bu gün aldıqları bilik,
təhsil və tərbiyədən asılıdır”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bir ölkənin
gələcəyini bilmək üçün onun gəncliyinə nəzər
salmaq kifayətdir. Bu gün Azərbaycanda gənc -
lərə göstərilən qayğı, yaradılan şərait ölkəmizin
gələcəyinə xidmət edir. İntellektli, savadlı və
vətənpərvər gənclik isə məktəblərdə hazırlanır.
Məktəblər təkcə təhsil verən müəssisələr
deyil. Onlar həm də ölkənin gələcəyinə xidmət

edən bir sahədir. Ona görə də məktəblərdə
yaxşı təhsil verməklə yanaşı, şagirdlərin əsl
vətəndaş kimi formalaşdırılması da diqqət
mərkəzində saxlanılmalıdır. Müəllimlər ya-
radılan şəraitdən səmərəli istifadə etməli,
gənclərin yaxşı təhsil almasına, eləcə də
onların vətənpərvər və milli ruhda böyüməsinə
çalışmalıdırlar”.
    “Təhsil vacib sahədir. Hər bir insanın hə-
yatında təhsilin mühüm yeri vardır”, – deyən
Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki, təhsilli
vətəndaşlar hazırlamaq, ilk növbədə, ümum-
təhsil məktəblərinin üzərinə düşən vəzifələrdir.
Çünki elmin və biliyin inkişafı orta təhsildən
başlayır. Bu gün muxtar respublikamızın
təhsil sistemi müasir tədris metodları nəzərə
alınmaqla inkişaf etdirilir. Teyvaz kəndi muxtar
respublikanın ucqar dağ kəndlərindəndir.
Lakin burada yaradılan tədris şəraiti şəhər və

rayon mərkəzlərindən fərqlənmir. Məktəb bi-
nasında lazımi avadanlıqlar quraşdırılmış, in-
ternetə qoşulmuş kompüterlər, kitabxana,
elektron lövhəli siniflər müəllim və şagirdlərin
istifadəsinə verilmişdir. Bu da qarşıya qoyulan
vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsinə imkan
verəcəkdir.
     Ali Məclisin Sədri demişdir: “Teyvaz kənd
tam orta məktəbi uğurlu təhsil ənənələrinə
malikdir. Ötən tədris ilində də məktəbin mə-
zunları ali məktəbə, Heydər Əliyev adına Hərbi
Liseyə, eləcə də orta ixtisas məktəbinə qəbul
olunmuşdur. Bu da təhsil ocağında qarşıya
qoyulan vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsinin
nəticəsidir. Kollektiv məktəbin nailiyyətlərini
bundan sonra daha da artırmalı, vətənpərvər,
intellektli və savadlı gənclərin yetişdirilməsi
istiqamətində səylə çalışmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri kollektivə bu vəzifələrin

yerinə yetirilməsində uğurlar arzulamış, açılışı
bildirən lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə birlikdə
3 mərtəbədən ibarət olan məktəb binası 110
şagird yerlikdir. Binada 11 sinif otağı, kim-
ya-biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi
kabinə, kompüter otağı, müəllimlər otağı, ki-
tabxana, idman zalı və bufet vardır.
    Məktəbin kitabxana fondunda 3800-ə yaxın
kitab vardır. Baxış zamanı bildirilmişdir ki,
şagirdlərin dünyagörüşünün və intellektual
səviyyəsinin inkişafında məktəb kitabxana-
larının mühüm rolu vardır. Muxtar respubli-
kanın ümumtəhsil məktəblərində kitabxanaların
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, kitabxana fond-
larının zənginləşdirilməsi sahəsində ardıcıl
işlər görülür, tədris prosesində bədii və elmi
ədəbiyyatlardan geniş istifadə olunur. Ona
görə də kitabxana işçiləri şagirdlərin mütaliə
bacarıqlarının inkişafında, informasiya ax-
tarmaq, seçmək və informasiya ilə işləmək
vərdişlərinin formalaşmasında yaxından iştirak
etməlidirlər.
    Məktəbin kompüter otağında 8 kompüter
dəsti quraşdırılmışdır. Elektron lövhəli sinif-
lərdə yaradılan şərait də şagirdlərin müasir
biliklərə yiyələnməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Baxış zamanı elektron löv-
hələr vasitəsilə praktik olaraq müxtəlif fənlərə
aid dərslər nümayiş etdirilmişdir.
    Ümumtəhsil məktəblərində ilkin hərbi
hazır lıq fənninin tədrisi şagirdlərin istər fiziki,
istərsə də mənəvi cəhətdən inkişaf etməsində,
bir vətəndaş kimi Vətənin müdafiəsinə hazır -
lanmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə
ki, bu fənn vasitəsilə şagirdlərə hərb tariximiz
haqqında ətraflı məlumat verilir, taktiki, sıra
və atəş hazırlığı, eləcə də hərbi topoqrafiya
üzrə bilik, bacarıq və vərdişlər öyrədilir.

Teyvaz kənd tam orta məktəbinin yeni binasının açılışı olmuşdur

    Muxtar respublika iqtisadiyyatının sürətli
inkişafı, şəhər və kəndlərin simasının nə-
zərəçarpacaq dərəcədə yeniləşməsi bir məq-
sədə – əhalinin yaşayış səviyyəsinin yük-

səldilməsinə xidmət edir. Kəndlərdə müasir
infra strukturun yaradılması – yeni məktəb
binalarının, kənd və xidmət mərkəzlərinin,
həkim ambulatoriyalarının tikilməsi, abad

yolların salınması isə yaşayış məntəqələrinin
inkişafına səbəb olmuşdur. Bu inkişaf və
tərəqqi Culfa rayonunun kəndlərini də
əhatə etmişdir.

    Oktyabrın 31-də Culfa rayonunun Teyvaz
kəndində yeni sosial obyektlər istifadəyə
verilmişdir.

Muxtar respublikanın abad yaşayış 
məntəqələrinin sırası genişlənir

Culfa rayonunun Teyvaz kəndində kompleks quruculuq işləri aparılmışdır

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci
maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı sahə-
sində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:
    İsmayılov Həsən Əhməd oğlu – “Əməkdar kənd təsər-
rüfatı işçisi” fəxri adı;
    Bayramov Bəhruz Surxay oğlu

    Novruzov Vəli Zihralı oğlu – “Naxçıvan Muxtar
Respublikasına xidmətlərə görə” nişanı;
    Abbasov Xeyrulla Abbas oğlu
    Həsənov Fikrət Əyyub oğlu
    Hüseynov Əli Abdulla oğlu
    Kazımov Əziz Məmməd oğlu
    Qaybalıyev Məhəmməd İman oğlu
    Məmmədov Əfqan Xəlil oğlu

    Nağıyev Bahadur Kamil oğlu
    Rəhimova Ərkinaz Sadıx qızı
    Rzayev Niyaz Qurban oğlu
    Zeynalov İlqar Arif oğlu − “Rəşadətli əməyə görə”
nişanı ilə təltif edilsinlər.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
    Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV
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Naxçıvan Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatı
işçilərinin təltif edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

Ardı 2-ci səhifədə



2

Hərbi kabinədə yaradılan şərait də Teyvaz kənd tam orta məktəbində ilkin hərbi
hazırlıq fənninin günün tələbləri səviyyəsində tədrisinə imkan verəcəkdir.
    Məktəbin kimya-biologiya və fizika laboratoriyalarında quraşdırılan müasir
avadanlıqlar bu fənlər üzrə biliklərin nəzəri və praktik mənimsənilməsinə şərait
yaradacaqdır.
    Təhsil müəssisəsində bədən tərbiyəsi və idman fənninin tədrisi üçün lazımi mad-
di-texniki baza yaradılmış, idman zalı istifadəyə verilmişdir. Bildirilmişdir ki,
məktəbdə şagirdlərin müxtəlif idman növlərinə olan maraqları nəzərə alınır, onlarda
idmanla məşğulolma vərdişləri formalaşdırılır. Ali Məclisin Sədri bədən tərbiyəsi
dərslərinin və idman məşğələlərinin yüksək səviyyədə keçirilməsinin diqqət
mərkəzində saxlanılmasını tapşırmışdır.
    Müəllimlərlə görüşən Ali Məclisin Sədri məktəb binasının tikintisinin Teyvaz
kəndinin həyatında mühüm hadisə olduğunu bildirmiş, yaradılan şəraitdən səmərəli
istifadə olunmasının, intellektli və vətənpərvər gənclərin yetişdirilməsinin əhəmiyyətini
qeyd etmişdir. Müəllimlər göstərilən qayğıya yüksək təhsil uğurları ilə cavab verə-
cəklərini bildirmişlər.
    Məktəbin həyətində də abadlıq işləri aparılmış, yaşıllıqlar salınmış, açıq idman
qurğuları quraşdırılmışdır.

    Oktyabrın 31-də Teyvaz Kənd Mərkəzinin
açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasi-
mində iştirak etmişdir.
    Tədbirdə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
nümayəndə Taleh Cəfərov çıxış edərək de-
mişdir ki, Teyvaz kəndi muxtar respublikanın
müasirləşən, abadlaşan kəndləri sırasına daxil
olmuşdur. Göstərilən qayğı kənd sakinlərinin
məşğulluğunun təmin olunmasına, onların
rifah halının yüksəldilməsinə və fərdi təsər-
rüfatların genişləndirilməsinə səbəb olmuşdur.
Bu gün Teyvaz kəndində heyvandarlıq və
arıçılıq inkişaf etdirilir. Bununla yanaşı, torpaq
sahələri əkilir, yeni meyvə bağları salınır.
Taleh Cəfərov yaradılan şəraitdən bəhrələnərək
qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla yerinə yeti-
rəcəklərini bildirmişdir.
     Ali Məclisin Sədri Teyvaz kəndində yeni
sosial obyektlərin istifadəyə verilməsini, abadlıq,
quruculuq işlərinin aparılmasını kəndin gələcək
inkişafında müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu
bildirərək demişdir: “Hər bir kənd yaşayış mən-
təqəsində yolun abadlaşdırılması, idarəetmə
strukturlarının və xidmət təşkilatlarının fəaliy-
yətinin yaxşılaşdırılması, insanların problemlə-
rinin həlli həmin kəndin gələcək inkişafına he-
sablanmış tədbirlərdir. Teyvaz kəndində də bu
işlər uğurla yerinə yetirilmiş, kənd müasir
görkəm almışdır. Vaxtilə kənddə inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəlik yaradılmış, idarəetmə
strukturlarının fəaliyyəti təmin edilmişdir. Kənd
tamamilə qazlaşdırılmış, elektrik enerjisinin fa-
siləsiz verilişi təmin olunmuş, mənzillərə içməli
su xətləri çəkilmişdir. Bu gün isə yeni məktəb
binası, feldşer-mama məntəqəsi, kənd və xidmət
mərkəzləri istifadəyə verilir. Eyni zamanda
kəndə fiber-optik kabel çəkilmiş, rabitə xidmətinin
səviyyəsi xeyli yüksəldilmişdir. Bu da kənddə
abunəçilərə yüksək səviyyədə telefon, İP tele -
viziya, genişzolaqlı internet və digər elektron

xidmətləri göstərməyə imkan verəcəkdir”.
    “Muxtar respublikanın kəndlərində əhalinin
məşğulluğunun təmin olunması daim diqqət
mərkəzində saxlanılır”, – deyən Ali Məclisin
Sədri bildirmişdir ki, Teyvaz kəndinin sakinlərinə
dövlətimiz tərəfindən güzəştli şərtlərlə kreditlər
verilir, əkinçiliyin, maldarlığın və arıçılığın in-
kişafı üçün lazımi şərait yaradılır. Bu gün kənd
əhalisinin 96 nəfəri dövlət büdcəsindən pensiya,
təqaüd və müavinət formasında vəsait alır.
Bütün bunlar insanların daha sıx məskunlaş-
masına, onların yüksək həyat standartları sə-
viyyəsində yaşamasına xidmət edir. 
     Ali Məclisin Sədri demişdir: “Hər bir kəndin
inkişafı, ümumilikdə, dövlətin inkişafı deməkdir.
Bu gün Teyvaz kəndində qurulanlar, yaradılanlar
bir kəndin timsalında ölkəmizin inkişafı isti-
qamətində həyata keçirilən tədbirlərdir. Ona
görə də sakinlər yaradılan şərait və göstərilən
dövlət qayğısı müqabilində daha səylə çalışmalı,
fərdi təsərrüfatlarını genişləndirməli, muxtar
respublika iqtisadiyyatının inkişafına və ərzaq

təminatına öz töhfələrini verməlidirlər”.
    Ali Məclisin Sədri yeni sosial obyektlərin
istifadəyə verilməsi münasibətilə bir daha
sakinləri təbrik etmiş, onlara firavan həyat
arzulamışdır.
    Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra
binaya baxış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, binada rabitə evi,
Teyvaz və Milax kəndlərini əhatə edən polis
sahə və baytarlıq məntəqələri, kitabxana, Yeni
Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə
və mədəniyyət evi yerləşir. Kənd kitabxana-

sında 8700-dən çox kitab vardır. Onlardan
955 ədədi latın əlifbası ilə çap olunmuşdur.
    Baytarlıq məntəqəsində dərman vasitələrini
saxlamaq üçün soyuducu qoyulmuş, baytarlara
nümunəvi iş şəraiti yaradılmışdır. Baxış zamanı
qeyd olunmuşdur ki, Teyvaz kəndində əhalinin
əsas məşğuliyyət sahəsinin heyvandarlıq və
arıçılıq olması baytarlıq xidmətinin nümunəvi
təşkilini zəruri edir. Dezinfeksiya işlərinin

vaxtlı-vaxtında aparılması kənddə yoluxucu
xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almışdır.
    Rabitə evində 128 nömrəlik yeni ATS qu-
raşdırılmış, poçt xidməti təşkil olunmuşdur.
    Binanın ikinci mərtəbəsində Yeni Azər-
baycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı üçün lazımi
şərait yaradılmışdır. Kənd mərkəzinin binasında
mədəniyyət evinin işçiləri üçün də otaqlar
ayrılmış, 52 yerlik zal istifadəyə verilmişdir.
Bu da kənddə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinə
imkan verəcəkdir.
    Binanın həyətində də abadlıq işləri aparıl-
mış, yaşıllıqlar salınmışdır.

Teyvaz kəndində tibbi xidmətin 
səviyyəsi yüksəldilmişdir

    Həmin gün Teyvaz kəndində feldşer-mama
məntəqəsi istifadəyə verilmişdir.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov feldşer-mama məntəqəsinin
istifadəyə verilməsini sakinlərin sağlamlıqlarının
qorunması baxımından əhəmiyyətli olduğunu
bildirərək demişdir ki, tibb işçiləri insanlara
yüksək xidmət göstərməli, təmizliyə, gigiyenik
qaydalara ciddi diqqət yetirməlidirlər. Culfa
Rayon Mərkəzi Xəstəxanası da feldşer-mama
məntəqəsinin nümunəvi fəaliyyət göstərməsi
üçün hərtərəfli köməklik göstərməlidir.
    Tibb bacısı Çinarə Hüseynova kənd sa-
kinlərinin sağlamlığının qorunmasına göstərilən
hərtərəfli dövlət qayğısına görə səhiyyə işçiləri
adından minnətdarlığını bildirmişdir.
    Ali Məclisin Sədri feldşer-mama məntə-
qəsində yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
     Bildirilmişdir ki, kənd mərkəzində feldşer-
mama məntəqəsi üçün 4 otaq ayrılmışdır. Burada
hər cür şərait yaradılmış, peyvəndləri saxlamaq
üçün məntəqəyə soyuducu, təcili yardım və
peyvənd çantaları, lazımi dərman vasitələri ve-
rilmişdir. Məntəqədə 3 tibb işçisi çalışır. Yaradılan
şərait əhaliyə göstərilən ilkin tibbi xidmətin
yüksək səviyyədə təşkilinə imkan verəcəkdir.

Teyvazda yeni kənd mərkəzi tikilmişdir

Ardı 3-cü səhifədə
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    Muxtar respublikada dini dəyərlərin ya-
şadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
çərçivəsində bu il Teyvaz kənd məscidi əsaslı
təmir olunmuşdur.
    Oktyabrın 31-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
məscid binasına baxmış, burada yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur.

    Məlumat verilmişdir ki, binanın fasadında
və interyerində təmir işləri aparılmış, qa-
dınlar üçün ayrıca ibadət yeri ayrılmış,
mehrab qurulmuşdur. Məscidin həyətində
də abadlıq işləri görülmüş, içməli su və
qaz xətti çəkilmişdir.
    Ali Məclisin Sədri dini-mənəvi dəyərlərin
qorunub-yaşadılmasının mühüm əhəmiyyətə

malik olduğunu qeyd etmiş, muxtar respub-
likamızda yeni məscid binalarının tikilərək
və təmir olunaraq əhalinin istifadəsinə veril-
məsinin islami dəyərlərimizin yaşadılmasına
xidmət etdiyini bildirmişdir.

*    *    *
    Teyvaz kəndində yeni sosial obyektlərin
tikilməsi ilə bərabər, kənddə abadlıq işləri

də aparılmış, 220 metr uzunluğunda yeni
kaptaj tikilmiş, 1300 metr uzunluğunda iç-
məli su xətti, 750 metr elektrik xətti və
3200 metr uzunluğunda fiber-optik kabel
çəkilmiş, yeni elektrik transformatoru
qurulmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Teyvaz kənd məscidi təmir olunmuşdur

    Həmin gün Teyvaz kəndində yeni xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
    Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzinin açılışını bildirən lenti kəsmişdir.
    Mərkəzdə ərzaq və sənaye malları mağazası, ət satışı yeri, qadın gözəllik salonu və
bərbərxana yerləşir. Yaradılan şərait gündəlik ərzaq və sənaye mallarına olan tələbatın
kəndin özündə ödənməsinə imkan verəcəkdir. Xidmət mərkəzində 4 nəfər işlə təmin
olunmuşdur.
    Mərkəzlə tanışlıqdan sonra kənd sakinləri ilə görüşən Ali Məclisin Sədri demişdir ki, bu
gün ölkəmizdə sabitlik və sürətli sosial-iqtisadi inkişaf vardır. Ona görə ki, Azərbaycanda
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xətti davam etdirilir. Teyvaz kəndində sakinlərin
məşğulluğunun və rahat yaşayışının təmin olunması sahəsində görülən işlər də bu siyasi
xəttin bəhrəsi, eləcə də Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir. Kənd
sakinləri göstərilən dövlət qayğısından lazımınca bəhrələnməli, ölkəmizin inkişafına öz
töhfələrini verməlidirlər.
    Muxtar respublikamızda böyük quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini qeyd edən
sakinlər Teyvaz kəndində əhalinin rahatlığı üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıqlarını
bildirmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, bu gün Teyvaz kəndi abad yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir.
Kənddə qurulanlar, yaradılanlar ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla
davam etdirilməsinin nəticəsidir. Ölkəmizdə bu siyasi xəttin növbəti dəfə dəstəklənməsi isə
xalqımızın xoşbəxt gələcəyindən xəbər verir.

Xidmət mərkəzi sakinlərin gündəlik
məişət tələbatını ödəyəcək
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Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Oruc
Həsənli və institutun professor-müəllim heyəti

institutun əməkdaşı Tamara Baxşəliyevaya,
həyat yoldaşı 

ƏLƏSGƏRİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Özəl Universitetinin rektoru İsmayıl 

Əliyev Nizami Alıyevə, anası
ZÖHRƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Naxçıvan Tibb Kollecinin direktoru İlhamə
Mustafayeva və kollecin kollektivi iş yoldaşları

Xalidə Babayevaya və Sübahət İsmixanova,
əzizləri

AQİLİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Göz 

Xəstəxanasının baş həkimi Səidə Hüseynova və
xəstəxananın kollektivi iş yoldaşları Səlimə 

Məmmədovaya, atası
DÖVLƏT MƏMMƏDOVUN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Müharibə, Əmək,
Silahlı Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə Orqanları
Veteranları Şurasının sədri Qara Fərzəliyev və 
şuranın  üzvlərindən Heydər Heydərov, Sultan

İsmayılov, Firudin Süleymanov və Əkbər
Ağayev veteran

DÖVLƏT MƏMMƏDOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun 

ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Qurban Qurbanlı ailəsi ilə birlikdə dostu Nizami 

Alıyevə, anası
ZÖHRƏ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham

Əliyevin 2008-ci il 9 oktyabr tarixli
Fərmanı ilə hər il noyabrın 1-i
ölkəmizdə “Kənd Təsərrüfatı İş-
çiləri Günü” kimi qeyd olunur.
     Kənd təsərrüfatının dinamik in-
kişafı əhalinin keyfiyyətli ərzaq məh-
sulları ilə təminatında vacib məsələdir.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi
bütün dövrlərdə iqtisadiyyatın aparıcı
sahələrindən biri olan kənd təsərrü-
fatının inkişafına xüsusi diqqət və
qayğı ilə yanaşmışdır. Ötən əsrin
70-ci illərindən başlayaraq ulu öndərin
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirlər
nəticəsində bu sahədə uğurlu nəticələr
qazanılmış, Azərbaycan ittifaq res-
publikaları sırasında kənd təsərrüfa-
tının inkişaf göstəricilərinə görə qa-
baqcıl yerlərdən birini tutmuşdur.
Lakin 90-cı illərin məlum hadisələri,
bütövlükdə, ölkə iqtisadiyyatını, o
cümlədən kənd təsərrüfatını da iflic
vəziyyətinə salmış, infrastruktur ta-
mamilə dağıdılmışdır. Belə bir dövrdə
ulu öndərin Azərbaycanda yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıtması ilə ölkə
iqtisadiyyatında yeni inkişaf mərhə-
ləsinin əsası qoyulmuş, uğurlu aqrar
islahatlar həyata keçirilmiş, kənd tə-
sərrüfatının inkişaf etdirilməsi məq-
sədilə hüquqi baza yaradılmış, yeni
torpaq-mülkiyyət münasibətləri for-
malaşdırılmışdır. Dahi şəxsiyyətin
təşəbbüsü ilə bir çox qərarlar qəbul
olunmuş, zərərlə işləyən kolxoz və
sovxozların ictimai mal-qarasının
özəlləşdirilməsinə başlanmışdır. 
     Ötən əsrin 90-cı illərində ilk dəfə
muxtar respublikada həyata keçirilən
bu islahatlar sonrakı dövrdə Azər-
baycanın bütün ərazisində davam et-
dirilmiş, kənd təsərrüfatının inkişafı
yeni modeldə, özəl təsərrüfatların ya-
radılması yolu ilə aparılmışdır. Bu
dövrdə ulu öndərin rəhbərliyi ilə aqrar
sahənin qanunvericilik bazasının ya-
radılmasına başlanılmış, “Aqrar isla-
hatların əsasları haqqında”, “Sovxoz
və kolxozların islahatı haqqında”,
“Torpaq islahatı haqqında” Azərbay-
can Respublikasının qanunları, Torpaq,
Meşə və Su məcəllələri qəbul edilmiş,
bir sıra digər normativ-hüquqi aktlar
imzalanmışdır.
    Bu gün də ölkəmizdə kənd təsər-
rüfatı, xüsusilə də aqrar-sənaye kom-
pleksi uğurla inkişaf etdirilir. “Ərzaq

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi is-
tiqamətində bizim konkret planımız,
proqramımız var. Çalışmalıyıq ki,
Azərbaycanda istehlak olunan bütün
ərzaq məhsulları Azərbaycanda is-

tehsal edilsin”, – deyən Prezident
İlham Əliyev aqrar-sənaye komplek-
sinin inkişafını və ərzaq təminatını
daim diqqət mərkəzində saxlayır.
Fermerlərə yanacağın, motor yağının,
gübrənin alınmasına çəkilən xərclərin
50 faizinin dövlət tərəfindən ödə-
nilməsi, taxıl əkinlərinə görə subsi-
diyaların verilməsi, texniki təminatın
yaxşılaşdırılması üçün istehsalçılara
lizinq yolu ilə güzəştli şərtlər əsasında
texnika və gübrələrin satılması kənd
təsərrüfatının inkişafında yeni isti-
qamətlər açmışdır.
     Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da iqtisadiyyatın aparıcı
qolu olan aqrar sahənin inkişafı sa-
həsində ardıcıl tədbirlər görülür. Əha-
linin keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə
təmin olunması, daxili bazarda süni
qiymət artımının qarşısının alınması
və ən nəhayət, ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin olunması kənd təsərrüfatının
inkişafında başlıca amillərdir. Muxtar
respublikada bu sahədə sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, yerli
istehsal və emal müəssisələrinin ya-
radılması, kənd təsərrüfatında məş-
ğulluq səviyyəsinin təmin edilməsi
diqqət mərkəzində saxlanılır.
    Muxtar respublikada özəl mül-
kiyyətə əsaslanan aqrar münasibət-
lərin formalaşması prosesinin ilk
mərhələsi 2000-ci ildə başa çatmışdır.
205 kəndi, 132 kolxoz, sovxoz və
birlikləri əhatə etməklə aparılan tor-
paq islahatları nəticəsində 72 min
758 ailəyə və ya 241 min 46 nəfərə
torpaq sahəsi verilmişdir. Aparılan
islahatlar torpaq ehtiyatlarından is-
tifadənin səmərəliliyini yüksəltməklə
bərabər, məhsul bolluğuna da səbəb
olmuşdur. Hazırda muxtar respub-
likada kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının artırılmasına və intensiv
amillər hesabına məhsuldarlığın ço-
xaldılmasına dövlət tərəfindən böyük
qayğı və dəstək göstərilir.

    Muxtar respublikanın iqlim şəraiti
və əhalinin əsas hissəsinin kənd tə-
sərrüfatı ilə məşğul olması burada
əkinçiliyin inkişafını şərtləndirir. Bu
sahənin inkişafı isə müasir aqrokimyəvi

və aqrotexniki tədbirlərə əsaslanan
intensiv metodlarla, yəni məhsuldar-
lığın yüksəldilməsi yolu ilə həyata
keçirilir. Əkinçiliklə məşğul olanlara
hərtərəfli şəraitin yaradılması dövlətin
daim diqqət mərkəzindədir. Belə ki,
əkin sahələrinin hər hektarının becə-
rilməsi üçün torpaq mülkiyyətçilərinə
40 manat yardım verilməsi, həmçinin
tələb olunan gübrənin 50 faizinin gü-
zəştlə verilməsi təmin olunmuşdur.
     Muxtar respublikada əkinçiliklə
məşğul olan insanlara göstərilən dövlət
qayğısı təkcə bununla məhdudlaşmır.
Belə ki, fermerlərə lizinq yolu ilə
müasir tələblərə cavab verən yeni kənd
təsərrüfatı texnikaları verilir, əkinçilərə
yüksək reproduksiyalı toxumların ve-
rilməsi təmin olunur. İstehsal olunan
yüksək reproduksiyalı toxumların sa-
tışına görə dövlət tərəfindən güzəştli
subsidiyaların ödənilməsi həyata ke-
çirilir. Bütün bu işlər isə əkin sahələrinin
daha da genişləndirilməsinə səbəb ol-
muşdur. Təkcə 2013-cü ilin məhsulu
üçün 60 min 127 hektar sahədə əkin
işləri aparılmışdır.
     Əkinçiliyin inkişaf etdirilməsində
əsas amillərdən biri torpaq sahələrini
normalara uyğun suvarma suyu ilə
təmin etməkdən ibarətdir. Torpağın
münbitliyinin artırılması isə yüksək
rəqabət qabiliyyətinə malik olan key-
fiyyətli ərzaq məhsulları istehsalı
üçün şərait yaradır. Muxtar respubli-
kada suvarma tədbirlərinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində dövlət tərə-
findən lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
Bu məqsədlə su anbarları, nasos stan-
siyaları tikilib istifadəyə verilmiş,
kanal və arxlar çəkilmiş, subartezian
quyuları qazılmışdır. Bunun da nəti-
cəsində Naxçıvanda suvarılan tor-
paqların sahəsi ilbəil genişləndirilərək
60 min hektara çatdırılmışdır.
    Aqrar sahədə davamlı islahatlar
həyata keçirmədən kənd təsərrüfatı
məhsullarının artımına və ərzaq təh-

lükəsizliyinə nail olmaq mümkün
deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin sərəncamları
ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında kartofçuluğun in-

kişafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-
2010-cu illər)”, “2008-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatına dair Dövlət Proqramı”,
“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında meyvəçiliyin və
tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı” kənd təsərrüfatının inki-
şafında mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Dövlət proqramlarının uğurlu icrası
daxili istehsal hesabına əhalinin
zəruri kənd təsərrüfatı məhsulları ilə
təmin edilməsinə şərait yaratmışdır.
     Əhalinin sağlamlığının qorunması
məqsədilə həyata keçirilən sistemli
tədbirlər nəticəsində qida məhsulla-
rının, xüsusilə ət və süd məhsullarının
yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin
olunması məqsədilə heyvandarlıq sü-
rətlə inkişaf etdirilir. Muxtar respub-
likada düzən yerlərdə, əsasən, hey-
vandarlığın ətlik-südlük istiqaməti
inkişaf etdirilir. Hazırda muxtar res-
publikanın bütün təsərrüfat kateqori-
yalarında 104 min 710 baş iribuynuzlu
mal-qara, 625 min 670 baş xırda-
buynuzlu heyvan və 943 min baş
quş, 65 mindən çox arı ailəsi saxlanılır.
Bu ilin ötən dövrü ərzində “Naxçıvan
Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən 1688 baş, o cümlədən 1181
baş “Holştin-friz”, 423 baş “Sim-
mental” və 84 baş “Şvis” cinsli yüksək
məhsuldar düyələr gətirilərək sahib-
karlara satışı təşkil edilmişdir. Bununla
yanaşı, muxtar respublikada əhalinin
yumurta və quş ətinə olan tələbatının
yerli istehsal hesabına ödənilməsi də
diqqət mərkəzində saxlanılır, yeni
quşçuluq təsərrüfatları yaradılır. Hazır -
da muxtar respublikada 53 quşçuluq
təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.
    Əhalinin sağlamlığının qorunması
məqsədilə həyata keçirilən sistemli
tədbirlər nəticəsində qida məhsulla-
rının, xüsusilə ət və süd məhsullarının
yüksək keyfiyyət göstəricilərinin təmin

olunması, heyvan mənşəli xəstəliklərə
qarşı vaxtında mübarizə tədbirlərinin
aparılması prosesləri davam etdirilir.
Muxtar respublikada Dövlət Baytarlıq
Xidməti tərəfindən mütəmadi olaraq
mal-qara və quşlar arasında müxtəlif
xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvənd -
ləmə və dezinfeksiya işləri aparılır,
epizootiya əleyhinə və bioloji təhlü-
kəsizliyin qorunması məqsədilə ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilir.
    Bu gün muxtar respublikada kənd
təsərrüfatında əl əməyinin yüngül-
ləşdirilməsinə və məhsulun maya
dəyərinin aşağı salınmasına imkan
yaradan texnika ilə təchizata da xü-
susi diqqət yetirilir. 2005-ci ildə ya-
radılan “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə mux-
tar respublikaya müxtəliftəyinatlı
kənd təsərrüfatı texnikaları gətirilmiş,
lizinq yolu ilə sahibkarlara və torpaq
mülkiyyətçilərinə satılmışdır. Təkcə
2013-cü ilin ötən dövründə muxtar
respublikaya 217 ədəd kənd təsər-
rüfatı texnikası alınıb gətirilmişdir.
    Əhalini il boyu meyvə-tərəvəz
məhsulları ilə təmin etmək muxtar
respublikada aqrar sahədə həyata
keçirilən əsas tədbirlərdəndir. Yeni
soyuducu anbarların tikilməsi və is-
tixana komplekslərinin yaradılması
kənd təsərrüfatı məhsulları ilə ilin
istənilən fəslində bazarın tələbinin
ödənilməsinə imkan verir. Hazırda
muxtar respublikada ümumi tutumu
11 min 770 ton olan 16 soyuducu
anbar və sahəsi 50 min kvadratmetr
olan 11 istixana kompleksi fəaliyyət
göstərir. Muxtar respublikada əhalinin
ərzaq məhsullarına olan tələbatının
etibarlı ödənilməsi istiqamətində əla-
və tədbirlər də görülür, istehsal olunan
malların satışı üçün hərtərəfli şərait
yaradılır. Artıq bir neçə ildir ki, Nax-
çıvan şəhərində və rayon mərkəzlə-
rində kənd təsərrüfatı məhsullarının
satış yarmarkaları keçirilir, torpaq
mülkiyyətçiləri və sahibkarlar istehsal
etdikləri keyfiyyətli yerli məhsulları
heç bir əlavə rüsum ödəmədən sərfəli
qiymətlərlə satırlar.
    Peşə bayramlarını qeyd edən
kənd təsərrüfatı işçiləri bundan sonra
da muxtar respublikada aqrar sa-
hənin daha da inkişaf etdirilməsi
üçün səylə çalışacaqlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Aqrar sahə muxtar respublika 
iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir

    “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası sakinlərinin əmək hüquqla-
rının qorunması, əmək, məşğulluq
və əhalinin sosial müdafiəsi sa-
həsində səmərəli tədbirlərin hə-
yata keçirilməsi,  işçilərin maddi,
sosial, mənəvi və digər həyati
tələbatlarının ödənilməsi sosial-
iqtisadi siyasətin əsas prioritet
istiqamətini təşkil edir. Həyata
keçirilən tədbirlər nəticəsində
muxtar respublikada səmərəli iş-
güzarlıq mühiti formalaşdırılıb,
investisiya fəallığı daha da artı-
rılıb, insan kapitalının yüksək in-
kişaf səviyyəsi təmin edilib”. Bu

fikirlər dünən Naxçıvan şəhərin-
dəki “Gənclik” Mərkəzində ke-
çirilən növbəti əmək yarmarka-
sında səsləndirilib.
    Tədbiri giriş sözü ilə  Naxçıvan
Şəhər Məşğulluq Mərkəzinin di-
rektoru Əli Məmmədov açıb. O
qeyd edib ki, Naxçıvan şəhər əhа-
lisinin məşğulluğunun gücləndi-
rilməsi, işахtаrаnlаrlа işəgötürənlər
аrаsındа birbаşа əlаqələrin yаrа-
dılmаsı və məşğulluq оrqаnlаrının
fəаliyyətinin səmərəliliyinin yük-
səldilməsi istiqamətində əmək
yarmarkalаrının təşkili mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan

Şəhər Məşğulluq Mərkəzi tərə-
findən işaxtaran vətəndaşların işə
düzəlmək üçün mövcud imkan-
lardan səmərəli istifаdə etməklə
öz pеşə və iхtisаslаrınа uyğun
iş ахtаrmаlаrına kömək göstərmək
məqsədilə  təşkil olunan belə
fəal məş ğulluq tədbirlərinin da-
vamlı  surətdə  keçirilməsi  diqqət
mərkəzindədir.
    Naxçıvan Şəhər İcra Haki-
miyyətinin şöbə müdiri İsmayıl
Gülməmmədov Naxçıvan şəhə-
rində əhalinin məşğulluğunun
təmin olunması istiqamətində
görülən işlər haqqında danışaraq

qeyd edib ki, son illərdə şəhər
infrastrukturunun yenidən qu-
rulması, yeni-yeni müəssisələrin,
fabrik və zavodların istifadəyə
verilməsi, sahibkarlığa göstərilən
dövlət dəstəyi yeni iş yerlərinin
açılmasına öz müsbət təsirini
göstərib. Əminliklə demək olar
ki, belə yarmarkalar işaxtaran
vətəndaşların işlə təmin olunması
üçün ən mühüm tədbirlərdən
biridir.  
    İşaxtaran vətəndaş Xalidə Qur-
banova tədbirin təşkilatçılarına
minnətdarlıq edib.
    49 müəssisədən 479 boş iş ye-
rinin çıxarıldığı yarmarkada 39
nəfərə işə göndəriş verilib. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

Naxçıvan şəhərində keçirilən əmək 
yarmarkasında 39 nəfər işə göndəriş alıb

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Əli Cabbarov  

Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 3940. Sifariş № 1001
Baş redaktor:

TURAL SƏFƏROV

1 noyabr Kənd Təsərrüfatı İşçiləri Günüdür

    Dünən Yüngül Atletika Fe-
derasiyasında seminar keçirilib.
Regionlarda atletikanın inkişaf
proqramı əsasında təşkil edilən
seminarı giriş sözü ilə federasi-
yanın sədr müavini İntiqam Rə-
himov açıb. O, çıxışında son za-
manlar Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında bu idman növünün
geniş yayıldığını, gənclərin bu
sahəyə daha çox maraq göstər-
diyini bildirib.
    Sonra Azərbaycan Atletika Fe-

derasiyasından Naxçıvana gəlmiş
məşqçi-müəllimlər, beynəlxalq
dərəcəli lektorlar və respublika
dərəcəli hakimlər Aqil Paşayev
və Ceyhun Hüseynov çıxış ediblər.
Hər iki lektor çıxışı zamanı əv-
vəlcə seminarın mövzuları barədə
danışıblar. 
    Çıxışlardan sonra atletika id-
man növündən bəhs edən maraqlı
hadisələr barədə videorolik təqdim

olunub. 
    Atletika, yarış və məşqçilərin
etik qaydaları mövzularına həsr
olunan seminarın əsas məqsədi
Naxçıvanda bu idman növünü
daha da inkişaf etdirmək, yeni-
yetmələrin bu sahəyə cəlb olun-
ması istiqamətində görüləcək iş-
lərin müzakirəsindən ibarət olub.
Qonaqların Naxçıvanda olduqları
müddətdə əsas hədəfləri muxtar

respublikada uğur qazanan id-
mançıları, istedadlı gəncləri milli
komandaya dəvət etmək olacaq. 
    Məlumat üçün qeyd edək ki,
Azərbaycan Atletika Federasiyası
istedadlı gənclərin üzə çıxarıl-
ması məqsədilə 2012-2016-cı il-
lər arasında ölkənin bütün regi-
onlarında seminarlar və yarışlar
təşkil edəcəkdir. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Yüngül Atletika Federasiyasında seminar


