
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Bakının Nizami rayonu
ərazisində istifadəyə verilən 110/35/6 kv-luq 204 nömrəli yarımstansiya ilə tanış olmuşdur.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev əsaslı şəkildə yenidən qurulan müasirtipli yarımstansiyada
yaradılan şəraitlə tanış oldu.

Prezident İlham Əliyev yarımstansiyada ulu öndər Heydər Əliyevin elektroenergetikanın inkişaf
etdirilməsi istiqamətində göstərdiyi fəaliyyəti əks etdirən fotoguşəyə baxdı.

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Baba Rzayev yarımstansiyada görülən işlərlə
bağlı Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi.

İnşa olunan yarımstansiyaların əvvəlki vəziyyətindən və yenidənqurmadan sonra yarımstansiyaların
birləşmə sistemindən bəhs edən görüntülər nümayiş etdirildi.

Dövlətimizin başçısı Dispetçer İdarəetmə Mərkəzindən kompüter vasitəsilə yarımstansiyanı işə saldı.
Dövlətimizin başçısı yarımstansiyanın ayrı-ayrı sahələrində yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu.
Yarımstansiyada yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev kollektivlə görüşdü.
“Bakelektrikşəbəkə”nin kollektivi adından çıxış edən Baxış Babayev elektrik enerjisi sektorunda

əldə olunan böyük uğurlara görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev bu sahənin daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gələcəkdə də ardıcıl tədbirlərin həyata keçiriləcəyini vurğuladı. 
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    Muxtar respublikamızda insan kapitalının
formalaşdırılması prinsipinə əsaslanan təhsil
islahatları tədrisin səviyyəsini yüksəltməklə
yanaşı, ümumtəhsil məktəblərinin maddi-
texniki bazasının gücləndirilməsinə də səbəb
olmuşdur. Bu gün şəhər, qəsəbə və kəndləri-
mizdə müasir məktəb binaları tikilir, təhsil
infrastrukturu müasirləşdirilir. Sərxanlı kənd
tam orta məktəbinin binasında da lazımi
tədris şəraiti yaradılmışdır.
    Sentyabrın 25-də məktəb binasının açılışı
olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış məra-
simində iştirak etmişdir.
    Tədbirdə çıxış edən Şərur Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı İbrahim Məmmədov
demişdir ki, kənd yaşayış məntəqələrində
aparılan geniş abadlıq işləri sakinlər tərəfindən
rəğbətlə qarşılanır. Sərxanlı kəndində istifa-
dəyə verilən yeni sosial obyektlər də sakinlərin
rahatlığının təmin olunmasına xidmət edir.
Qeyd olunmuşdur ki, son 10 ildə rayonda
34 məktəb binası inşa edilərək, yaxud yenidən
qurularaq istifadəyə verilmişdir. Yaradılan
şərait rayonda təhsilin inkişafına səbəb ol-
muşdur. İbrahim Məmmədov rayonun inki-
şafına göstərilən qayğıya görə sakinlər adından
minnətdarlıq etmişdir.
    Məktəbin müəllimi Gülənbər Novruzova
çıxış edərək demişdir ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan təhsil stra-
tegiyası bu gün ölkəmizdə uğurla davam et-
dirilir. Sərxanlı kəndində müasir məktəb bi-
nasının tikintisi Azərbaycanın bugünkü in-
kişafının və təhsil quruculuğu istiqamətində
görülən işlərin təzahürüdür. Məktəb binasında
yaradılan şərait təhsilin səmərə və keyfiyyətini
xeyli artıracaqdır. Ona görə də pedaqoji kol-
lektiv üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən

layiqincə gəlməli, göstərilən qayğıya əməli
işlə cavab verməlidir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov məktəb bina-
sının istifadəyə verilməsi münasibətilə kol-
lektivi təbrik etmiş, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin “Hər bir dövlət əgər istəyirsə
ki, öz inkişafını təmin etsin, öz millətinin
elmini dünya standartlarına çatdırsın, o,
mütləq hər şeydən çox təhsilə fikir verməlidir,
təhsilin inkişafına səy göstərməlidir” fikrini
xatırladaraq demişdir: “Ümummilli liderimizin
bu tövsiyələri, müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir, ölkəmizdə təhsil in-
frastrukturu müasirləşdirilir. Azərbaycanda,
eləcə də muxtar respublikamızda təhsil sa-
həsində görülən işlər, istifadəyə verilən müasir
məktəb binaları bu sahəyə göstərilən dövlət

qayğısının təzahürüdür”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Hər bir
ölkənin inkişafı təhsildən başlayır. Təhsil
ümumxalq işinə çevrilməli, cəmiyyət, dövlət,
vətəndaşlar bu sahənin inkişafında yaxından
iştirak etməlidir. Bu gün orta məktəblərdə
təhsil alan gənclər bilikli və savadlı olmaqla
yanaşı, öz qabiliyyətlərinə uyğun peşəyə də
yiyələnməli, onu dərindən öyrənməlidirlər.
Bu mənada təhsilin inkişafı həm də ölkənin,
cəmiyyətin, xalqın inkişafı deməkdir”.
    “Təhsil sistemi bu gün Azərbaycanda prio-
ritet sahələrdən biridir. Tədrisin yüksək sə-
viyyədə təşkili, ümumtəhsil məktəblərinin
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi daim
diqqət mərkəzində saxlanılır”, – deyən Ali
Məclisin Sədri bildirmişdir ki, Sərxanlı kənd
tam orta məktəbi də informasiya texnologi-
yaları ilə tam təmin olunmuş, müasir labora-

toriyalar yaradılmış, kitabxana istifadəyə ve-
rilmiş, tədrisin məzmun və keyfiyyətcə yeni-
ləşməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər görül-
müşdür. Bu gün Sərxanlı kənd tam orta mək-
təbini bitirən hər bir şagird dünyanın istənilən
xarici ölkəsində ali təhsil ala bilər. Çünki ya-
radılan şərait müasir təhsilin qarşıya qoyduğu
tələblərin yerinə yetirilməsinə imkan verir.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Tədrisin
səmərəli təşkili üçün məktəb və valideynlər
birlikdə işləməlidirlər. Bu gün məktəbdə
təhsil alan gənc gələcəkdə ölkəmizdə müxtəlif
sahələrdə fəaliyyət göstərəcəkdir. Ona görə
də şagirdlər təhsilli, peşəyə sahib olan, in-
tellektli, vətənpərvər böyüməlidirlər. Sərxanlı
kənd tam orta məktəbinin bu sahədə uğurlu
nailiyyətləri vardır. Bu da məktəb kollektivinin
gərgin əməyinin nəticəsidir”.
    Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə
görə kollektivə təşəkkür etmiş, onlara tədrisdə
uğurlar arzulamış, binanın açılışını bildirən
lenti kəsmişdir.
    Məlumat verilmişdir ki, zirzəmi ilə birlikdə
3 mərtəbədən ibarət olan bina 234 şagird
yerlikdir. Məktəbdə 3-ü elektron lövhəli ol-
maqla, 13 sinif otağı, kimya, biologiya və
fizika laboratoriyaları, hərbi kabinə, kompüter
otağı, müəllimlər otağı, kitabxana, bufet və
idman zalı vardır.
    Ali Məclisin Sədri məktəbə ilk dəfə qədəm
qoyan birincilərin təhsil aldığı sinfə baxmış,
onların dərs prosesi ilə maraqlanmışdır. Bil-
dirilmişdir ki, bu il məktəbin birinci sinfinə
15 şagird qəbul olunmuşdur.
    Kompüter otaqlarında 14 kompüter qu-
raşdırılmış və internetə qoşulmuşdur. Mək-
təbdə hər 6 şagirdə 1 kompüter düşür. Eyni
zamanda məktəbin kitabxana fondu da zən-
ginləşdirilmiş, fonda 7452 kitab verilmişdir.

Müasir tədris şəraiti Sərxanlı kənd tam orta 
məktəbinin uğurlarını artıracaq

     Muxtar respublikada həyata keçirilən sosi-
al-iqtisadi islahatlar Şərur rayonunun quruculuq
xəritəsinin genişlənməsinə və kənd yaşayış

məntəqələrinin müasirləşməsinə səbəb olmuş-
dur. Son illər rayonun kəndlərində kompleks
abadlıq-quruculuq işləri aparılmış, bu istiqa-

mətdə həyata keçirilən tədbirlər 2013-cü ildə
də davam etdirilmiş, Sərxanlı kəndində məktəb
binası, həkim ambulatoriyası, kənd və xidmət

mərkəzləri üçün yeni binalar tikilmişdir.
     Sentyabrın 25-də Sərxanlı kəndində inşa
olunan sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir.

Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində yeni 
sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının
5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara
dövlət qayğısının artırılması haqqında” 2012-ci il 31
yanvar tarixli 46-IV FR nömrəli Fərmanına uyğun olaraq
qərara alıram:
    1. Xüsusi istedadı olan aşağıdakı şəxslərin adları Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının “Qızıl kitabı”na
yazılsın və onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

Sədrinin xüsusi aylıq təqaüdünə layiq görülsünlər:
İdman sahəsində:

    Murtuzov Rauf Mübariz oğlu – Naxçıvan şəhər Hüseyn
Cavid adına 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi, Şahmat
idman növü üzrə
    Əliyev Tayfur Nəriman oğlu – Naxçıvan şəhər Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbin şagirdi, Boks və Kikboksinq
idman növü üzrə

Musiqi sahəsində:
    Həsənov Xaliq Nüsrət oğlu – Culfa Şəhər Uşaq Musiqi

Məktəbinin şagirdi, Xanəndəlik üzrə
    2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının
“Qızıl kitabı”na adları yazılmış gənc istedadların hər biri
üçün 120 manat məbləğində xüsusi aylıq təqaüd müəyyən
edilsin. 
    
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 25 sentyabr 2013-cü il

Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı
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    Sentyabrın 25-də Sərxanlı Kənd Mərkə-
zinin açılışı olmuşdur.
    Tədbirdə çıxış edən kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndə Asəf Quliyev bildir-
mişdir ki, kənddə insanların sosial problem-
lərinin həlli, məşğulluğun təmin olunması
istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
İstifadəyə verilən sosial obyektlər əhalinin
rahatlığına xidmət edəcəkdir. Muxtar respub-
likada kəndlərin inkişafına göstərilən qayğıdan
Sərxanlıya da pay düşmüşdür. Kənd fasiləsiz
olaraq təbii qaz və elektrik enerjisi ilə təmin
olunmuş, mənzillər telefonlaşdırılmışdır. Sa-
kinlərə güzəştli şərtlərlə kreditlər verilir, əkin-
çiliyin və heyvandarlığın inkişafı üçün lazımi
şərait yaradılır. Bu il sakinlərə 11 min manatdan
artıq kredit verilmişdir. Yaradılan şərait əhalinin
məskunlaşmasına da öz təsirini göstərmiş,
son illər kənddə gənc ailələr tərəfindən 15
fərdi yaşayış evi tikilmişdir. Asəf Quliyev ti-
kilənlərdən və qurulanlardan səmərəli istifadə
edəcəklərini, sakinlərə nümunəvi xidmət gös-
tərəcəklərini bildirmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbir iştirak-
çılarını salamlamış, kənddə yeni sosial ob-
yektlərin istifadəyə verilməsi münasibətilə
sakinləri təbrik edərək demişdir: “Bu il
Sərxanlı kəndində aparılan tikinti-quruculuq
işləri kəndin abadlaşmasına, onun muxtar
respublikanın abad yaşayış məntəqələri sırasına
daxil olmasına səbəb olmuşdur. Həyata keçi-
rilən bu tədbirlər ölkəmizin sosial-iqtisadi
inkişafının göstəricisidir. Bu iqtisadi inkişaf

isə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
siyasi xəttinin davam etdirilməsi nəticəsində
mümkün olmuşdur. Artıq Azərbaycanda döv-
lət-xalq birliyi, sabitlik mövcuddur. Düzgün
siyasi xətt, dövlət-xalq birliyi və sabitlik isə
ölkənin hərtərəfli inkişafında başlıca şərtdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Bu gün
ölkəmizdə əhalinin rifahının yaxşılaşdırılması
istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür, şəhər,
qəsəbə və kəndlərdə müasir infrastruktur ya-
radılır, insanların sosial problemləri həll olunur.
Sərxanlı kəndində də insanların yaşayışı,
onların rifah halının yüksəldilməsi, sosial
problemlərinin həll olunması diqqət mərkəzində
saxlanılmış, kənddə yeni sosial obyektlər inşa
olunmuşdur. Kənddə dövlət strukturları, xidmət
sahələri üçün lazımi iş şəraiti yaradılmış,
əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətinin keyfiyyəti
yüksəldilmişdir. Bununla yanaşı, gələcəkdə
kənddə içməli su və kanalizasiya sistemləri
də çəkiləcəkdir. Muxtar respublikanın kənd -
lərində həyata keçirilən bu cür kompleks təd-
birlər kənd yaşayış məntəqələrinin inkişafına,
şəhərlə kənd arasındakı fərqin aradan qaldı-
rılmasına səbəb olmuşdur”.
    Ali Məclisin Sədri göstərilən dövlət qayğı-
sından səmərəli istifadə olunmasının vacibliyini
bildirərək demişdir: “Sərxanlı kənd sakinləri
qurulanları, yaradılanları qorumalı, dövlət tə-
rəfindən verilən kreditlərdən səmərəli istifadə
olunmalı, yaşıllıqlar artırılmalı, fərdi təsərrüfatlar
genişləndirilməlidir. Dövlət qurumları kəndin
abadlaşmasında, insanların problemlərinin
vaxtlı-vaxtında həll olunmasında öz vəzifə

borclarını layiqincə yerinə yetirməlidirlər”.
    Ali Məclisin Sədri bir daha sakinləri təbrik
etmiş, onlara xoş gün və firavan həyat arzu-
lamış, açılışı bildirən lenti kəsmişdir.

    Müasir standartlara uyğun inşa edilən kənd
mərkəzi iki mərtəbədən ibarətdir. Mərkəzdə
4 mindən artıq kitab fondu olan kitabxana,
polis sahə və baytarlıq məntəqələri, eləcə də
rabitə evi vardır. Rabitə evində poçt bölməsinin
fəaliyyəti təşkil olunmuşdur. Həmçinin kənddə
abunəçilərə yüksək səviyyədə telefon, video-
telefon, İP televiziya, genişzolaqlı internet
və digər elektron xidmətlər göstərilir.
    Polis sahə məntəqəsi üçün ayrılan iş otaq-

larında nümunəvi xidmət şəraiti yaradılmışdır.
Məlumat verilmişdir ki, məntəqə Sərxanlı,
Muğancıq-Müslüm və Muğancıq-Mehrab
kəndlərini əhatə edir. Binada baytarlıq mən-

təqəsinin fəaliyyəti üçün də şərait yaradıl-
mışdır. Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitlə
tanış olmuş, xidmətin təşkili ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar vermişdir.
    Binanın ikinci mərtəbəsində inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə, Yeni
Azərbaycan Partiyası ərazi ilk təşkilatı, kənd
mədəniyyət evi üçün iş otaqları ayrılmış, 70
yerlik tədbirlər zalı istifadəyə verilmişdir.

Sərxanlıda yeni kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir

Ardı 3-cü səhifədə

    Muxtar respublikamızda şagirdlərin bi-
liklərə daha dərindən yiyələnmələri, dərslərin
yüksək səviyyədə təşkili diqqət mərkəzində
saxlanılır, təhsil müəssisələri yeni tədris va-
sitələri – elektron lövhələrlə təmin olunurlar.
Məktəb binasında da elektron lövhəli siniflər
yaradılmış, dərslərin bu siniflərdə tədrisi
təşkil olunmuşdur. Tədris prosesində əyani
vasitələrdən və elektron dərsliklərdən geniş
istifadə olunur.
    Məktəbin kimya, biologiya və fizika la-
boratoriyalarında yaradılan şərait, quraşdırılan
avadanlıqlar bu fənlər üzrə biliklərin daha
dərindən mənimsənilməsinə imkan verəcək-
dir. Müəllimlərin Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetində və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
təşkil olunan təlim kurslarında iştirakı isə
dəqiq fənlərin keyfiyyətli tədrisinə səbəb
olmuşdur.
    Məktəbin hərbi kabinəsində və idman za-
lında yaradılan şərait şagirdlərin vətənpərvər,
ilkin hərbi biliklərə malik və sağlam gənclik
kimi böyüməsinə imkan verəcəkdir.
    Müəllimlər otağında məktəbin pedaqoji

kollektivi ilə görüşən Ali Məclisin Sədri
demişdir ki, Sərxanlı kəndində təhsilin in-
kişafı üçün hər cür şərait yaradılıb. 2012-

2013-cü dərs ilində məktəbi bitirən mə-
zunlardan 2-si ali məktəblərə, 2-si isə orta
ixtisas məktəbinə qəbul olunmuşdur. Mək-

təbdə quraşdırılan müasir tədris avadanlıqları
bundan sonra da şagirdlərin biliklərinin ar-
tırılmasına hərtərəfli köməklik göstərəcəkdir.
Pedaqoji kollektiv uşaqların asudə vaxtla-
rının səmərəli təşkili, keçilən dərslərin məz-
munca yenilənməsi sahəsində daim iş apar-
malı, öz üzərlərində işləməlidirlər. Çünki
yenilikçi, savadlı, öz üzərində işləyən müəl-
lim təhsilli gəncliyin yetişməsində vacib
şərtdir.
    Məktəbin müəllimi Gülmay Mustafayeva
bildirmişdir ki, Sərxanlı kəndində təhsilin
inkişafı sahəsində görülən işlər kollektivi
daha səylə çalışmağa ruhlandırır. Müəllimlər
çalışır ki, yalnız savadlı və bilikli deyil, eyni
zamanda ölkəmiz üçün faydalı vətəndaşlar
yetişdirsinlər. Bunun üçün, ilk növbədə,
təhsilə qayğı və diqqət lazımdır. Bu da muxtar
respublikamızda vardır. Gülmay Mustafayeva
yaradılan şəraitə görə kollektiv adından min -
nətdarlıq etmişdir.
    Binada fərdi qazanxana quraşdırılmış, hə-
yətdə geniş abadlıq işləri aparılmış, açıq
idman qurğuları qoyulmuşdur.
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    Sentyabrın 25-də Sərxanlı kənd xidmət
mərkəzinin açılışı olmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri açılışı bildirən lenti
kəsmişdir.
    Mərkəzdə bərbərxana, qadın gözəllik sa-
lonu, ət satışı yeri, ərzaq və sənaye malları
olmaqla, 2 mağaza yerləşir.
    Bildirilmişdir ki, muxtar respublikada
sahibkarlığın inkişafına lazımi dövlət dəs-
təyinin göstərilməsi yeni müəssisələrin
yaradılmasına səbəb olmuşdur. Həyata ke-
çirilən tədbirlər nəticəsində yerli istehsalın
həcmi artırılmış, daxili bazar keyfiyyətli
məhsullarla təmin edilmişdir. Sərxanlı
kənd xidmət mərkəzində də muxtar res-
publikada, eləcə də Şərur rayonunda is-
tehsal olunan keyfiyyətli məhsulların sa-
tışına üstünlük verilir. Mərkəzdə 5 nəfər
işlə təmin olunmuşdur.
    Xidmət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra Ali
Məclisin Sədri Sərxanlı kənd sakinləri ilə
görüşmüşdür.
    Kənd sakini Hatəm Hüseynov demişdir
ki, Sərxanlıda həyata keçirilən quruculuq
tədbirləri insanların torpağa bağlılığını
artırır, onların rahat yaşamalarına, təsərrüfat
işləri ilə məşğul olmalarına şərait yaradır.
Kənddə sakinlər müxtəlif təsərrüfat sahələri
ilə məşğul olur, bol məhsul əldə edirlər.
Bütün bunlar yaradılan şəraitin və göstərilən
dövlət qayğısının nəticəsində mümkün ol-
muşdur. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir.

Sərxanlı kəndinin əhalisi də prezident seç-
kilərində ölkəmizi, eləcə də muxtar res-
publikamızı tərəqqiyə qovuşduran ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi
xəttini dəstəkləyəcəkdir.
    Ali Məclisin Sədri tikilənləri, qurulanları
çəkilən zəhmətin, göstərilən qayğının nə-
ticəsi kimi dəyərləndirərək demişdir: “Sər-
xanlı kəndində həyata keçirilən tədbirlər
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi
xəttinə sədaqətin nəticəsidir. Bu siyasi

xəttin davam etdirilməsi ölkəmizin inkişa-
fına, insanların rifah halının yaxşılaşmasına
səbəb olmuşdur. Sərxanlı kəndində 204
nəfər dövlət büdcəsindən əməkhaqqı, pen-
siya və müavinət formasında vəsait alır.
Kənddə əhalinin məşğulluğu təmin olunmuş,
sosial problemləri həll edilmişdir. Sakinlər
yaradılanlardan səmərəli istifadə etməli,
ölkəmizin inkişaf və tərəqqisinə öz töhfə-
lərini verməlidirlər”.
                                *   *   *

     Sərxanlı kəndində abadlıq işləri də aparılmış,
kənddaxili yollar təmir edilmiş, 2200 metr
məsafəyə asfalt örtük salınmış, 3 su keçidi qo-
yulmuşdur. Kənddə rabitə xidmətinin səviyyəsini
yüksəltmək məqsədilə 1600 metr fiber -optik,
1500 metr yeraltı və 6500 metr uzunluğunda
yerüstü kabellər çəkilmişdir. Həmçinin 3500
metr elektrik xətti yenilənmiş, 1100 metr qaz
xətti çəkilmiş, su arxları təmizlənmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Xidmət mərkəzi sakinlərin gündəlik 
tələbatını ödəyəcəkdir

    Milli səhiyyə sisteminin yaradılması və
inkişafı hər bir dövlətin iqtisadi qüdrətinin
və sosial siyasətin əsas göstəricisidir.
Muxtar respublikamızda səhiyyə xidmətinin
səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində
mühüm işlər görülür. Sərxanlı kəndində
həkim ambulatoriyası üçün müasir binanın
inşası bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin
davamıdır.
    Sentyabrın 25-də Sərxanlı kənd həkim
ambulatoriyasının açılışı olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış
edərək demişdir: “Ölkəmizdə əhalinin sağ-
lamlığının qorunması, səhiyyə xidmətinin
səviyyəsinin yüksəldilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılır. Bütün yaşayış məntəqələrində,
eləcə də kəndlərdə insanlara lazımi səviyyədə

tibbi xidmət göstərilir. Bu gün Sərxanlı kən-
dində istifadəyə verilən həkim ambulatori-
yasında hamilə qadınlara patronaj xidməti
göstəriləcək, uşaqlar arasında peyvənd işi
aparılacaq, tibb işçiləri kənddə gigiyenik
qaydalara əməl edilməsini diqqətdə saxla-
yacaq, səhiyyə maarifi işi yüksəldiləcəkdir.
Ambulatoriya üçün lazımi ştatlar ayrılmış,
müasir tibbi avadanlıqlar quraşdırılmışdır.
Bu gün Naxçıvan Dövlət Universitetində,
Naxçıvan Tibb Kollecində hazırlanan ixtisaslı
kadrlar imkan verəcəkdir ki, səhiyyə müəs-
sisələri ali və orta ixtisaslı tibbi kadrlarla
tam təmin olunsun”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: “Ambulato-
riyanın kollektivi üzərinə düşən vəzifəni la-
yiqincə yerinə yetirmək üçün bilik və baca-
rıqlarını artırmalıdır. Rayon Mərkəzi Xəstə-

xanası ambulatoriyalarla, feldşer-mama mən-
təqələri ilə əlaqəli işləməli, həkimlərin peşə
hazırlığı artırılmalı, bu məqsədlə kurslar
təşkil olunmalıdır”.
    Ali Məclisin Sədri bir daha kollektivi təbrik
etmiş, onlara işlərində uğurlar arzulamışdır.
     Həkim-ginekoloq Ofeliya Mehdiyeva
ambulatoriyada yaradılan yüksək şəraitə görə
kollektiv adından minnətdarlığını bildirmişdir.
    Açılışı bildirən lent kəsildikdən sonra hə-
kim ambulatoriyasına baxış olmuşdur.
    İki mərtəbədən ibarət olan binada sto-
matoloq üçün kabinə, palata, doğuş, pey-
vənd, aptek, ginekoloq və manipul yasiya
otaqları yerləşir. Bildirilmişdir ki, bu gün
səhiyyə müəssisələrimizdə dünyanın aparıcı
ölkələrinin istehsalı olan müasir avadanlıqlar
quraşdırılır, yüksək səviyyədə müayinə və

müalicə işləri aparılır. Həkim ambulatoriyası
lazımi tibbi avadanlıqlar və dərman vasi-
tələri ilə təmin olunmuşdur. Haliyədə
ambulatoriyada 9 tibb işçisi sakinlərə
xidmət göstərir.
    Qeyd olunmuşdur ki, son illər muxtar
respublikada həyata keçirilən profilaktik
və əks-epidemik tədbirlər nəticəsində ana
və uşaq ölümü minimuma enmişdir. Eyni
zamanda əhali arasında poliomielit, difteriya
və malyariya kimi yoluxucu xəstəliklər
qeydə alınmır. Sərxanlı kənd həkim ambu -
latoriyasında yaradılan şərait də tibbi pro-
filaktik tədbirlərin, uşaqlar arasında pey -
vənd işinin yüksək səviyyədə təşkilinə im-
kan verəcəkdir.
    Həkim ambulatoriyasının həyətində abadlıq
işləri aparılmışdır.

Sərxanlı kənd həkim ambulatoriyası 
müasir binada yerləşəcək
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Xalq şairi
Məmməd Arazın 80 illik yubileyinin
keçirilməsi haqqında” 2013-cü il
8 iyun tarixli Sərəncamından irəli
gələn vəzifələrin icrası məqsədilə
təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına
uyğun olaraq, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyinin sifarişi
ilə Məmməd Arazın 80 illik yubi-
leyinə həsr edilmiş poçt markası
hazırlanaraq poçt tədavülünə bu-
raxılmışdır. Üzərində Məmməd Ara-
zın portreti əks olunmuş marka 20
min tirajla buraxılmışdır. Markanın
nominal dəyəri 20 qəpikdir. Bundan

başqa, Məmməd Arazın 80 illik
yubileyinə həsr edilmiş suvenir
bukleti və “Birinci gün” zərfi də
hazırlanmışdır.
    Qeyd edək ki,  Məmməd Arazın
müasir Azərbaycan ədəbiyyatının
inkişafında özünəməxsus yeri və
rolu vardır. Onun dərin fəlsəfi məz-
munlu lirikası zəngin ənənələrə malik
milli poeziyamızı keyfiyyətcə yeni
mərhələyə qaldıraraq daha da zən-
ginləşdirmişdir. Məmməd Arazın
gənc yaşlarından başlayaraq yarım
əsrdən artıq davam edən ədəbi fəa-
liyyəti mənsub olduğu xalqa layiqli
şair – vətəndaş xidməti nümunəsidir.
Doğma Vətənə bağlılıq, istiqlalçılıq,

vətəndaşlıq hisslərinin tərən-
nümü, fikir dərinliyi və sadəlik,
poetik təfəkkürün genişliyi ki -
mi yüksək keyfiyyətlər Məm -
məd Araz yaradıcılığına uzun -
ömürlülük bəxş etmiş, onun
qələminə məxsus əsərlər geniş
oxucu kütləsinin rəğbətini qa-
zanmışdır. Məmməd Arazın
əsərləri dünya xalqlarının dil-
lərinə tərcümə edilərək nəşr
olunmuş, onun bədii tərcümə-

ləri sayəsində isə Azərbaycan oxu-
cusu dünya poeziyasının ən yaxşı
nümunələri ilə tanış olmaq imkanı
əldə etmişdir.
    Parlaq istedadı və təkrarolunmaz
yaradıcılığı ilə böyük şöhrət qazanan
Xalq şairi Məmməd Araz Azərbaycan
ədəbiyyatının inkişafındakı xidmət-
lərinə görə ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən Azərbaycan Res-
publikasının “İstiqlal” ordeni ilə təltif
olunmuş, adına “Məmməd Araz”
ədəbi mükafatı təsis edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Yeni poçt markası satışa buraxılmışdır

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində keçirilən 2013-
2014-cü ilin payız-qış mövsümünə
hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə
əlaqədar müşavirədən irəli gələn

vəzifələrin icrası ilə bağlı sentyabrın
25-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ədliyyə Nazirliyinin Peniten-
siar Xidmətində tədbir keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ədliyyə na-
ziri, II dərəcəli dövlət ədliyyə mü-
şaviri Suliddin Əliyev açaraq bil-
dirmişdir ki, payız-qış mövsümünə
hazırlıq və qarşıda duran vəzifələrlə
əlaqədar müşavirədən irəli gələn
vəzifələrin icrası vaxtında həyata
keçirilməlidir.

    Qeyd edilmişdir ki, payız-qış
mövsümündə nazirliyin tabe qu-
rumlarında qazanxanaların fasiləsiz
işləməsi üçün elektrik enerjisi,
təbii qaz və su ilə təchizata diqqət

artırılmalı, israfçılıq hallarına yol
verilməməlidir. Qazanxanalar üçün
avadanlıq ehtiyatı yaradılmalı, qış
dövründə qazanxanalarda dayan-
maların olmaması məqsədilə tex-
niki nəzarət həyata keçirilməlidir.
Penitensiar Xidmətdə cəza çəkən
məhkumların və xidmət keçən əs-
gərlərin isti geyim və ərzaq məh-
sulları ilə təminatına xüsusi diqqət
yetirilməli, ərzaq tədarük olunar-
kən, əsasən, yerli məhsullara üs-
tünlük verilməlidir. Yanacaq tə-

minatı da vaxtında başa çatdırıl-
malıdır. Daxili intizam qaydaları
diqqətdə saxlanılmalı, geyim for-
masına əməl olunmasına nəzarət
gücləndirilməlidir.

    Sonra Qarışıq Rejimli Cəzaçək-
mə Müəssisəsinin rəisi Qəzənfər
Mahmudovun, mühafizə taborunun
komandiri Rəşad Cəlilovun, ədliyyə
nazirinin müavini, Penitensiar Xid-
mətin rəisi Şahin Təhməz ovun
görülən işlərlə bağlı məruzələri
dinlənilmişdir.
    Sonda payız-qış mövsümü ilə
bağlı nazirliyin tədbirlər planı təsdiq
edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Payız-qış mövsümünə hazırlığın 
vəziyyəti müzakirə olunub

Peşəyönümü 
məşğələlərə start

verilib
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq
Xidmətinin sentyabrın 23-dən eti-
barən Naxçıvan şəhərində təşkil
etdiyi peşəyönümü məşğələlərin
əsas məqsədi gənclərin seçiminə
düzgün yol göstərməkdir. 
    Naxçıvan Regional Peşə Tədris
Mərkəzində keçirilən peşəyönümü
məşğələlərinə Naxçıvan şəhərində
fəaliyyət göstərən tam orta mək-
təblərin IX-XI sinif şagirdləri cəlb
olunublar. Məşğələlərin  dərs ilinin
sonunadək davam etdirilməsi nə-
zərdə tutulub.
    

Ahıllar Əshabi-Kəhfi
ziyarət ediblər

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muxtar
respublikada ahılların sosial mü-
dafiəsinin gücləndirilməsi və asudə
vaxtlarının səmərəli təşkili istiqa-
mətində müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilir.
    Bu tədbirlərin davamı olaraq,
1 oktyabr – Beynəlxalq Ahıllar
Günü münasibətilə sentyabrın
24-də sözügedən nazirliyə tabeli
qurumlar olan əhalinin sosial mü-
dafiəsi mərkəzləri tərəfindən sosial
xidmət göstərilən 35 tənha ahılın
“Əshabi-Kəhf” Ziyarətgahı Dini-
Mədəni Abidə Kompleksinə ziya-
rəti təşkil edilib. Əshabi-Kəhfi zi-
yarət edən tənha ahıllara qurban
payları təqdim olunub, həmçinin
onlar üçün çay süfrəsi təşkil edilib.
Ziyarətgahdan xoş ovqatla ayrılan
ahıllar onlara göstərilən diqqət
və qayğıya görə dövlətimizə min-
nətdarlıqlarını bildiriblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyinin
mətbuat xidməti

   Sentyabrın 25-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
ilə Paralimpiya Federasiyasının təşki-
latçılığı ilə ahıl əlillər arasında şahmat,
dama və nərd üzrə muxtar respublika
birinciliyi keçirilib. 

    Yarış başlanmazdan əvvəl Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyinin Kütləvi bədən tərbiyəsi və
idman şöbəsinin müdiri Taleh İbrahimov
və Paralimpiya Federasiyasının sədr müa-
vini Elçin Nəzərəliyev çıxış edərək ahıl
idmançılara uğurlar diləyiblər. Naxçıvan
şəhərindəki Şahmat Mərkəzində 30 nəfər

ahılın iştirakı ilə keçirilən yarışın məqsədi
əlil ahılların asudə vaxtının səmərəli təşkil
edilməsi idi. Sonda şahmat üzrə İsrafil
Hüseynli (Culfa) birinci, Əsədulla İsmayılov
(Ordubad) ikinci, Cəlal Fətullayev (Babək)
üçüncü; nərd üzrə Elxan Süleymanov

(Naxçıvan) birinci, Hüseyn Abbasov (Nax-
çıvan) ikinci, Bayram Məmmədov (Şərur)
üçüncü; dama üzrə Vahid Məmmədov
(Naxçıvan) birinci, Fərhad Talıbov (Nax-
çıvan) ikinci, Vaqif Sadiqov (Ordubad)
üçüncü yerlərə layiq görülüblər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Ahıl əlillər arasında yarış

Serbiyanın səfiri ali
təhsil ocağında

   Serbiya Respublikasının ölkə-
mizdəki fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Zoran Vayoviç Naxçıvan
Muxtar Respublikasına səfəri çər-
çivəsində Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinə gəlmiş, ali təhsil oca-
ğının Beynəlxalq münasibətlər və
xarici dillər fakültəsində infor-
masiya-kommunikasiya texnolo-
giyaları ilə təchiz olunmuş linq-
vistika auditoriyaları, Tərcümə
Tədris Mərkəzi, Cənubi Koreya
Mədəniyyət və Dil Tədrisi mər-
kəzləri, Diplomatiya kabinəsi, Tə-
ləbə evi və qonaq evi, Təbiətşü-
naslıq və kənd təsərrüfatı fakül-
təsindəki elmi-tədqiqat laborato-
riyaları ilə tanış olmuşdur.
    Universitetin rektoru, biologiya
elmləri doktoru, professor Saleh
Məhərrəmov məlumat vermişdir ki,
1967-ci ildən fəaliyyət göstərən Nax-
çıvan Dövlət Universiteti möhkəm
milli bünövrəyə malik, dövlətçilik
təmayüllü, dünyaya inteqrasiya olun-
muş müasir ali təhsil ocağıdır. Azər-
baycanda, o cümlədən Naxçıvan
Muxtar Respublikasında elmin və
təhsilin inkişafına göstərilən dövlət
qayğısı sayəsində 108 hektarlıq uni-
versitet ərazisində hər cür imkanlara
malik müasir tədris korpusları qu-
rulmuşdur. Burada yeni informasiya
texnologiyaları ilə, müasir avadan-
lıqlarla təchiz edilmiş elektron au-
ditoriyalar, laboratoriyalar, internet
mərkəzləri, elektron kitabxana fəa-
liyyət göstərir. Bildirilmişdir ki, uni-
versitet dünyanın tanınmış 80 ali
məktəbi ilə beynəlxalq əməkdaşlığa
malikdir. Hazırda universitetdə
5000-dən yuxarı tələbə, o cümlədən
12 ölkənin 300 nəfərdən çox vətən-
daşı ali təhsil alır.
    Serbiyalı diplomat universitetin
maddi-texniki bazasının, təhsilin və
tədrisin yüksək səviyyədə təşkil
olunduğunu vurğulamış, bütün bun-
ların onda  xoş təəssürat yaratdığını
bildirmişdir.
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TURAL SƏFƏROV

    Sentyabrın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərini müşahidə etməyə gələn ATƏT-in
müşahidə missiyasının rəhbəri Tana de Zuluetanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə görüşmüşdür.

    Qonaqları salamlayan Ali Məclisin Sədri ölkəmizdə prezident seçkilərinə hazırlıq
işlərinin aparıldığını bildirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, ATƏT-in müşahidə missiyası
Azərbaycan dövlətinin dəvəti ilə ölkəmizə gəlmişdir. Ölkəmizdə, eləcə də muxtar res-
publikada müşahidəçilərin fəaliyyətinin təmin olunduğunu bildirən Ali Məclisin Sədri
ATƏT-in müşahidə missiyasına işlərində uğurlar arzulamışdır.

    Səmimi qəbula görə minnətdarlıq edən Tana de Zulueta Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ATƏT-in müşahidə missiyasının nümayəndələri üçün yaradılan şəraitdən razılığını
bildirmiş, prezident seçkiləri zamanı qarşıya qoyulan öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
sahəsində ardıcıl tədbirlərin görüldüyünü qeyd etmişdir.

    Görüşdə prezident seçkiləri zamanı beynəlxalq müşahidəçilərin fəaliyyətinin təşkili
və qarşıda duran vəzifələr barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Yüngül Atletika Fede-
rasiyası, Naxçıvan Şəhər Gənc -
lər və İdman İdarəsi və Nax-
çıvan Şəhər Təhsil Şöbəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublika Stadionun-

da “Heydər Əliyev
ili” ilə əlaqədar
Naxçıvan şəhər
ümumtəhsil mək-
təblərinin şagirdləri
arasında yüngül at-
letika üzrə birincilik
keçirilib. Birincilik-

də 17 komandada 150-dən çox
məktəbli mübarizə aparıb. Yarış
oğlanlar arasında 100, 200,
400, 800, 1500, qızlar arasında
isə 100, 200, 400, 800, 1000
metr məsafələrə qaçış üzrə ke-
çirilib. Yarışda Naxçıvan şəhər

9 nömrəli tam orta məktəbin
komandası birinciliyin qalibi
olub. Naxçıvan şəhər 3 və 16
nömrəli tam orta məktəblərin
komandaları isə ikinci və üçün-
cü yerlərə layiq görülüblər. 
    Qalib komandalara Naxçıvan
Muxtar Respublikası Yüngül
Atletika Federasiyasının hədiy-
yələri, Naxçıvan Şəhər Gənclər
və İdman İdarəsinin diplomları
təqdim olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yüngül Atletika Federasiyası

Naxçıvan şəhər birinciliyi keçirilib


