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    Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev Muzeyində Naxçıvan Döv-
lət Universiteti tələbələrinin işti-
rakı ilə “Ümummilli lider Heydər
Əliyev və Azərbaycan mədəniy-
yəti – ölkəmizdə muzeylərin in-
kişafı” mövzusunda açıq dərs
keçilmişdir. 
    Açıq dərsdə universitetin Arxiv
işi və muzeyşünaslıq kafedrasının
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Məmməd Əliyev mühazirə
oxumuşdur. Bildirilmişdir ki, Azər-
baycanda muzey işinin, muzey-
şünaslığın təşəkkül tapması ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Xalqımızın böyük
oğlu ötən əsrin 70-80-ci illərində
ölkəmizdə muzeylərin yaradılması,
onların bazasının möhkəmləndi-
rilməsi məqsədilə mühüm tədbirlər
həyata keçirmişdir. Həmin dövrdə
Azərbaycanda Muzeylər İdarəsi,
Muzey İşi üzrə Respublika Elmi-
Metodik Mərkəzi, Muzeylərin Bə-
dii Tərtibatı Müəssisəsi, Muzey
Sərvətlərinin və Xatirə Əşyalarının
Elmi-Bərpa Mərkəzi fəaliyyətə
başlamışdır. 1969-cu ilə qədər
Azərbaycanda cəmi 29 muzey fəa-
liyyət göstərirdisə, ümummilli
liderimizin hakimiyyəti illərində

ölkəmizdə 111
müxtəlifprofilli
muzey yaradıl-
mışdır. Ulu öndər
muzeylərin əhə-
miyyəti barədə
deyirdi: “Milli
ənənələrimizin
nə qədər dəyərli
olduğunu dün-
yaya gələn yeni
nəsillərə çatdır-

maq və onları bu ənənələr əsa-
sında tərbiyə etmək üçün mu-
zeylər lazımdır”.
    “Müstəqillik dövründə də ulu
öndərin rəhbərliyi ilə muzey işi
öz inkişafının yeni mərhələsinə
qədəm qoymuşdur”, – deyən Məm-
məd Əliyev bildirmişdir ki, dahi
şəxsiyyətin təşəbbüsü ilə 1993-cü
ildə muzey işçilərinin respublika
müşavirəsi keçirilmiş, 1994-cü
ildə bu müşavirənin materialları
əsasında “Respublikada muzey işi-
nin vəziyyəti və onun yaxşılaşdı-
rılması haqqında” Qərar qəbul
edilmişdir. Ümummilli liderimizin
24 mart 2000-ci ildə imzaladığı
“Muzeylər haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ölkəmizdə
muzeylərin fəaliyyətinin təşkila-
ti-hüquqi əsaslarının yaradılması
baxımından mühüm əhəmiyyətə
malikdir.
    Qeyd olunmuşdur ki, bu siya-
sətin davamı olaraq, müasir şərait -
də ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən muzey işi sa-
həsində ardıcıl tədbirlər müəy-
yənləşdirilir. Dövlət başçısının
“Azərbaycanda muzey işinin yax-
şılaşdırılması haqqında” 2007-ci
il 6 mart tarixli Sərəncamı və

2009-cu il 22 may tarixli Sərən-
camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-
canın regionlarında fəaliyyət gös-
tərən muzeylərin müasir standart-
lara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq
və zəruri eksponatlarla təchizatına
dair xüsusi Tədbirlər Planı” bu
sahənin hüquqi bazasının forma-
laşdırılmasına və ölkəmizdə muzey
işinin günün tələbləri səviyyəsində
qurulmasına əsaslı stimul olmuş-
dur. Uğurlu mədəniyyət siyasəti
nəticəsində son illər muzeyləri-
mizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri
ilə əlaqələri genişlənmiş, bu sahədə
beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində
yeni nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Hazırda Azərbaycanda 200-dən
çox muzey fəaliyyət göstərir.
    Muxtar respublikada muzeylərin
fəaliyyətinin canlandırılması, mu-
zey şəbəkələrinin genişləndirilməsi
sahəsində görülən işlər haqqında
da danışan mühazirəçi demişdir
ki, son 18 il ərzində qədim diyarı-
mızda yeni muzeylər yaradılmış,
fəaliyyətdə olan muzeylər təmir
və lazımi inventar və avadanlıqlarla
təmin olunmuş, eksponatlarla zən-
ginləşdirilmişdir. Bu tədbirlər mad-
di-mənəvi sərvətlər xəzinəsi olan
muzeylərə marağın artmasına, ta-
riximizin, mədəniyyətimizin hər-
tərəfli öyrənilməsinə və təbliğ
olunmasına şərait yaratmışdır. Əgər
1997-ci ilədək Naxçıvan Muxtar
Respublikasında 13 muzey vardısa,
hazırda qədim diyarımızda 23
müxtəlifprofilli muzey və 1 Dövlət
Rəsm Qalereyası fəaliyyət göstərir. 
    Sonra açıq dərs iştirakçıları
ümummilli lider Heydər Əliyevin
həyat və fəaliyyətini əks etdirən
eksponatlarla tanış olmuşlar.

Heydər Əliyev Muzeyində universitet 
tələbələrinin iştirakı ilə açıq dərs

    Dünən Sədərək rayonunun Sə-
dərək kəndində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Miqrasiya Xid-
mətinin təşkilatçılığı ilə miqrasiya
sahəsində hüquqi maarifləndirmə
tədbiri keçirilib.

    Sədərək kənd in-
zibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndəlikdə
keçirilən tədbirdə  xid-
mətin əməkdaşların-
dan İlqar Seyidovun,
Şahin Nəbiyevin və
Zakir Məmmədovun
çıxışları olub. Çıxış-
larda tədbir iştirakçı-
larına əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azər-
baycan Respublikasında olduğu yer
üzrə qeydiyyatı, onlara Azərbaycan
Respublikası ərazisində müvəqqəti
və daimi yaşamaq üçün icazənin ve-
rilməsi qaydaları, Azərbaycan Res-
publikasında əmək miqrasiyası və
onun hüquqi tənzimlənməsi, miqrasiya
sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin
pozulmasına görə Azərbaycan Res-
publikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş məsuliyyətlər haq-
qında məlumat verilib.
    Qeyd edilib ki,  Naxçıvan Muxtar
Respublikasında 3 gündən artıq mü-
vəqqəti olan əcnəbilər və ya vətən-
daşlığı olmayan şəxslər olduğu yer
üzrə qeydiyyata alınmalıdırlar. Əc-
nəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin olduğu yer üzrə qeydiyyata
alınması üçün dövlət rüsumu ödənil-
mir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər olduğu yerdən getdikdə qəbul
edən tərəf və ya şəxs özü bu barədə
şəxsən Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məlumat
verir və bu məlumat əsasında onlar
olduğu yer üzrə qeydiyyatdan çıxa-
rılırlar. Qeydiyyat müddəti başa çat-
dıqda əcnəbilər və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslər qeydiyyatdan çıxarılmış
hesab edilirlər. Əcnəbi və ya vətən-
daşlığı olmayan şəxs olduğu yeri də-
yişdikdə o, yuxarıda nəzərdə tutulmuş
qaydada yeni olduğu yer üzrə qey-
diyyata alınmalıdır.
    Bildirilib ki, əcnəbilərə və vətən-
daşlığı olmayan şəxslərə  muxtar res-
publikada müvəqqəti yaşamaq üçün
icazə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən
verilir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı ol-
mayan şəxslər Azərbaycan Respub-
likasının ərazisində müvəqqəti yaşa-
maq üçün icazə verilməsinə əsas olan
hallar mövcud olduqda Azərbaycan
Respublikasının ərazisində müvəqqəti

olma və ya müvəqqəti yaşama müd-
dətinin bitməsinə azı 30 gün qalmış
bu barədə icazə alınması üçün şəxsən
və ya qanuni nümayəndələri vasitəsilə
müraciət etməlidirlər. Ölkə iqtisadiy-
yatına azı 500000 manat məbləğində

investisiya qoyan əcnəbilərə və və-
təndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbay-
can Respublikasının ərazisində mü-
vəqqəti yaşamaq üçün icazə ərizəçinin
müraciətində göstərilən, lakin 3 ildən
artıq olmayan müddətə verilir və mü-
vafiq əsas olduqda hər dəfə 3 ildən
çox olmayan müddətə uzadıla bilər.
Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan
şəxslər yalnız onu işəgötürən hüquqi
və ya fiziki şəxsin Dövlət Miqrasiya
Xidmətinə müraciəti əsasında onun
adına verilmiş iş icazəsi olduqda mux-
tar respublikada haqqı ödənilən əmək
fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Əcnə-
binin muxtar respublikada haqqı ödə-
nilən əmək fəaliyyəti ilə  məşğul ol-
ması üçün iş icazəsi 1 il müddətinə,
əmək müqaviləsinin 1 ildən az müd-
dətə bağlanılması nəzərdə tutulduqda
isə həmin müddətə verilir. İş icazəsinin
müddəti hər dəfə 1 ildən çox olmamaq
şərtilə uzadıla bilər. İş icazəsinin
müddətinin uzadılması üçün işəgö-
türən ərizə-anketi, əcnəbinin və və-
təndaşlığı olmayan şəxsin nəzərdə
tutulan işi yerinə yetirmək üçün tələb
edilən ixtisasa malik olduğunu təsdiq
edən sənədin notariat qaydasında təs-
diq olunmuş surətini, Azərbaycan
Respublikasının ərazisində başqa əsas-
larla olan əcnəbinin və vətəndaşlığı
olmayan şəxsin Azərbaycan Respub-
likasının ərazisində qalmasına hüquq
verən müvafiq sənədin surətini, əc-
nəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş
yoluxucu xəstəliklərin daşıyıcısı olma -
ması haqqında tibbi arayışı təqdim
etməlidir. 
    Miqrasiya sahəsində qanunverici-
liyin tələblərini pozan şəxslərin mə-
suliyyəti barədə də söhbət açılan təd-
birdə çıxışlardan sonra iştirakçıları
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Xəbərlər şöbəsi

Miqrasiya sahəsində hüquqi 
maarifləndirmə tədbiri 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 27-də Rusiya Federasiyası Həştərxan
Vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Həştərxan Vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkin yenidən Prezident seçilməsi münasibətilə dövlətimizin
başçısını təbrik etdi. O, ötən dövr ərzində ölkəmizdə gedən sürətli inkişaf proseslərinin şahidi olduğunu
məmnunluqla qeyd etdi. Rusiya Federasiyasının Həştərxan Vilayəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında
əməkdaşlığa toxunan Aleksandr Jilkin son illər ticarət dövriyyəsinin 4 dəfə çoxaldığını vurğulayaraq bunun
növbəti illərdə daha da artacağına ümidvar olduğunu bildirdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən ölkəmiz ilə Rusiyanın ayrı-ayrı subyektləri arasında əməkdaşlığın bütün isti-
qamətlərdə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı, bu əlaqələrin möhkəmlənməsinə Aleksandr Jilkinin verdiyi
töhfəni yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının
Həştərxan Vilayəti arasında dostluq əlaqələrinin genişləndirilməsində qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi.
Həyata keçirilən birgə layihələrə toxunan dövlətimizin başçısı paytaxtımızda istifadəyə verilməsi nəzərdə
tutulan “Həştərxan-Bakı” parkını dostluğumuzun yaxşı nümunəsi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə Aleksandr Jilkinin Azərbaycanın “Dostluq” ordeni ilə
təltif edildiyini dedi və ordeni ona təqdim etdi.

Rusiya Federasiyası Həştərxan Vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkin Azərbaycanın yüksək ordenlərindən olan “Dostluq” ordeni ilə təltif olunduğuna görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlığını bildirdi.

Rəsmi xronika

    Naxçıvan Muxtar Respublikası ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrinin tələbələri və ümumtəhsil
məktəblərinin şagirdləri arasında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsinin
15 illiyinə həsr olunmuş hüquq olimpiadasına 23
noyabr 2013-cü ildə start verilib. 
    27 noyabr 2013-cü il tarixdə isə Naxçıvan Muxtar
Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri
arasında  hüquq olimpiadasının I turu keçirilib.
    Olimpiadada muxtar respublikanın tam orta təhsil
müəssisələrinin X-XI siniflərinin 703 şagirdi iştirak
edib. Şagirdlər 1 saat ərzində Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasına və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Konstitusiyasına əsasən hazırlanmış 4 variantda (A,
B, C, D) 60 test tapşırığı üzrə biliklərini yoxlayıblar.
Xatırladaq ki, bu turda yüksək bal toplamış iştirakçılar

II tura vəsiqə qazanacaqlar.
    Nəticələr dövlət qurumları və elm-təhsil müəssi-
sələrinin nümayəndələrindən ibarət münsiflər heyəti
tərəfindən yoxlanılacaq.

Şagirdlər arasında hüquq olimpiadasının
birinci turu keçirilib
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    Son illər Böyük İpək Yolunun
üzərində yerləşən 88 kilometrlik
Naxçıvan-Sədərək və 32 kilometr-
lik Naxçıvan-Culfa magistral, 8
kilometrdən artıq uzunluğa malik
Naxçıvan dairəvi avtomobil yolu,
uzunluğu 39 kilometr olan Təzə-
kənd-Çalxanqala-Qıvraq dairəvi
avtomobil yolu və uzunluğu 57
kilometr olan Çeşməbasar-Boyəh-
məd avtomobil yolu istifadəyə ve-
rilmişdir. Təkcə bir faktı qeyd edək
ki, son 16 ildə muxtar respublika-
mızda 3221 kilometr uzunluğunda
yeni avtomobil yolu salınmışdır
ki, bu da 1924-1995-ci illər ərzində
salınmış 1320 kilometr uzunlu-
ğunda avtomobil yollarından 2,4
dəfə çoxdur. Cari ildə də yol in-
frastrukturunun yenidən qurulması
mühüm əhəmiyyətli sahə kimi diq-
qət mərkəzində saxlanılmış, “Gə-
miqaya Yol, Su, Enerji” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təcrü-
bəli inşaatçıları və müasir maşın-
mexanizmləri cəlb olunmaqla Nax-
çıvan-Şahbuz-Batabat, Hacıvar-
Vayxır-Sirab və Gömür-Ağbulaq
avtomobil yollarının müasir stan-
dartlar səviyyəsində yenidən qu-
rulması istiqamətində işlər uğurla
davam etdirilmişdir. Naxçıvan-
Şahbuz-Batabat avtomobil yolunun
Naxçıvan-Şahbuz hissəsində eni
17,2 metr, uzunluğu 31,7 kilometr
olan dördzolaqlı avtomobil yolu
salınmış, 5 körpü, 40 selötürücü
inşa olunmuş, yola 68 ədəd su -
ötürücü boru salınmış, yol kənarına
15 min 285 metr uzunluğunda su -
aparıcı beton kanal çəkilmiş, yola
asfalt-beton verilmişdir. Yolun Şah-
buz-Batabat hissəsində isə eni 9
metr, uzunluğu 30,1 kilometr olan
ikizolaqlı avtomobil yolu çəkilmiş,
yolda 9 körpü, 20 ədəd selötürücü
inşa olunmuş, 126 ədəd suötürücü
boru salınmış, yol kənarına 2250
metr məsafədə suaparıcı beton ka-
nal çəkilmiş, yola asfalt-beton
örtük salınmışdır. Hacıvar-Vayxır-
Sirab avtomobil yolunun Hacıvar-
Vayxır istiqamətində eni 8 metr,
uzunluğu 18,4 kilometr olan iki-
zolaqlı avtomobil yolu salınmış,
1 körpü, 3 ədəd selötürücü inşa
olunmuş, 136 ədəd suötürücü boru
salınmışdır. Yolun Sirab kəndi is-
tiqamətində isə eni 7,2 metr, uzun-
luğu 6,1 kilometr olan ikizolaqlı
avtomobil yolu çəkilmiş, 69 ədəd
suötürücü boru qoyulmuş, yola
asfalt-beton örtük salınmışdır. Şah-
buz rayonundakı Gömür-Ağbulaq
avtomobil yolunun Ağbulaq kəndi
istiqamətində  eni 7,2 metr, uzun-
luğu 4,8 kilometr olan ikizolaqlı
avtomobil yolu çəkilmiş, yolda 2
körpü inşa olunmuş, yola 10 ədəd

suötürücü boru salınmış, yol kə-
narında 200 metr məsafədə istinad
divarı tikilmiş və suaparıcı beton
kanal çəkilərək baryerlər qurul-
muşdur. Gömür kəndi istiqamətində
isə eni 7,2 metr, uzunluğu 2
kilometr olan ikizolaqlı avtomobil
yolu çəkilmiş, asfalt-beton örtük
salınmışdır. 
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Avtomobil Yolları Dövlət Şirkətinin
Baş direktoru Bəhruz Əsgərov bi-
zimlə söhbətində qeyd etdi ki, yol
təsərrüfatının yenidən qurulmasında
əsas amil olan keyfiyyətli asfalt is-
tehsalı üçün möhkəm zəmin yara-
dılmış, müasir avadanlıqlarla təmin
olunmuş yeni asfalt-beton zavodları,
qum-çınqıl karxanaları və bitum
anbarları istifadəyə verilmişdir. Av-
tomobil Yolları Dövlət Şirkəti və
onun tabeliyində olan Yol İstismar
idarələrinin maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, şirkət istehsal
olunan asfaltın vaxtında yerlərə
çatdırılması və asfalt-beton örtü-
yünün keyfiyyətlə salınmasında
mühüm rol oynayan müasir mexa-
nizmlərlə təmin olunmuşdur. Bu
da, təbii ki, genişmiqyaslı quruculuq
tədbirləri həyata keçirilən muxtar
respublikamızda yol infrastruktu-
runun yenidən qurulmasına əlverişli
şərait yaratmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Avtomobil Yolları Dövlət Şirkəti
və onun tabeliyində olan Yol İs-
tismar idarələrinin kollektivləri
cari ildə də respublika və yerli
əhəmiyyətli yollarda əsaslı və cari
təmir işlərinin vaxtında və key-
fiyyətlə aparılması üçün mövcud
imkanlardan maksimum səmərəli
istifadə etməyə səy göstərmişdir.
Şərur rayonunda daxili avtomobil
yollarında, Məmməd Sabir-Aralıq,
Dizə-Gümüşlü kənd avtomobil
yollarında cari təmir işləri aparıl-
mış, Püsyan-Xanlıqlar avtomobil
yolu təmir olunmuş, Şahbulaq
kənd avtomobil yolu yenidən qu-
rularaq 2 körpü tikilmiş, Axura
kənd avtomobil yolunda körpü tə-
mir olunmuşdur. Bundan başqa,
Xanlıqlar kəndində 4 kilometr mə-
safədə, Dəmirçi kəndində 0,8 ki-
lometr məsafədə, Sərxanlı kən-
dində isə 1,5 kilometr məsafədə
avtomobil yoluna asfalt-beton ör-
tük salınmışdır. 
    Culfa rayonunda daxili avto-
mobil yollarında və Culfa-Ordubad
avtomobil yolunda cari təmir işləri
görülmüşdür. Qızılca kənd avto-
mobil yolu təmir olunmuş, Kırna
kəndinə giriş avtomobil yoluna
4,2 kilometr məsafədə asfalt örtük
salınmışdır. 
    Kəngərli rayonunun Xok kən-

dində ümumi uzunluğu 7,6 kilometr
olan ikizolaqlı avtomobil yolu ye-
nidən qurularaq 80 su keçidi tikil-
miş, beton kanal çəkilmiş, yola
asfalt-beton salınmışdır.
    Ordubad şəhərində şəhərdaxili,
Aza-Biləv, Dəstə-Dırnıs avtomobil
yollarında cari təmir işləri, Düy-
lün-Çənnəb-Məzrə avtomobil yo-
lunda təmir işləri aparılmışdır.
Həmçinin Gənzə kənd avtomobil

yolunda istinad divarı tikilmiş, Bi-
ləv-Xurs-Nəsirvaz kənd avtomobil
yolunda torpaq işləri görülmüşdür.   
    Ərazisi dağlıq və dağətəyi zo-
nadan ibarət olan Şahbuz rayo-
nunda  rayondaxili avtomobil yol-
larında cari təmir işləri görülmüş,
ümumi uzunluğu 16 kilometr olan
Ayrınc-Qızıl Qışlaq-Kükü avto-
mobil yolu yenidən qurulmuş, yol
yatağı genişləndirilmiş, istinad di-
varları tikilmiş, ikizolaqlı avtomobil
yolunda 9 körpü, 30 selötürücü,
97 suötürücü inşa olunmuş, yola
asfalt-beton örtük salınmışdır.  
    Keyfiyyətli asfalt-beton istehsalı
da diqqət mərkəzində saxlanılmış,
cari ilin ötən dövründə 82 min
650 ton asfalt-beton istehsal olun-
muşdur. Həyata keçirilən kompleks
tədbirlər öz bəhrəsini vermiş, re-
gionumuzda mövcud olan 274 ki-
lometr dövlət əhəmiyyətli, 1199
kilometr isə yerli əhəmiyyətli av-
tomobil yollarında hərəkətin in-
tensivliyinin təmin olunmasına əl-
verişli şərait yaradılmışdır. 
    2013-2014-cü ilin payız-qış
mövsümünə hazırlıqla əlaqədar
kompleks tədbirlər həyata keçiril-
diyini bildirən Bəhruz Əsgərov
onu da vurğuladı ki, leysan yağış-
ları zamanı və soyuq qış mövsü-
mündə avtomobil yollarında hə-
rəkətin intensivliyinin təmin edil-
məsi məqsədilə bütün texnikalar
saz vəziyyətə gətirilmişdir. Fəhlə
və mexanizatorlar mövsümlə əla-
qədar iş paltarları ilə təmin olun-
muşlar. Ümumilikdə, 11 ədəd av-
toqreyder, 27 ədəd özüyükünübo-
şaldan avtomaşın, 9 ədəd buldozer,
1 ədəd qumsəpən avtomaşın, 7
ədəd ekskavator və 4 ədəd avto-
yükləyici muxtar respublikamızın
ayrı-ayrı rayonlarının, ucqar dağ
və sərhəd kəndlərinin avtomobil
yollarında yarana biləcək hər hansı
maneənin vaxtında aradan qaldı-
rılması üçün tam hazır vəziyyət-
dədir.  Həmçinin avtomobil yolla-
rının buzdan təmizlənməsində mü-
hüm rol oynayan qum tədarükü
də diqqət mərkəzində saxlanılmış,
Şorsu massivindən daşınan xammal
Naxçıvan Asfalt-Beton Zavodunda
qurulmuş qum-çınqıl karxanasında
üyüdülərək ayrı-ayrı rayonlara gön-
dərilmişdir. Ümumilikdə, 2000
kubmetr qum ehtiyatı yaradılmışdır. 
    Həyata keçirilən kompleks təd-
birlər onu deməyə əsas verir ki,
qarlı-çovğunlu günlərdə istər ma-
gistral, istərsə də rayon mərkəzlə-
rini ucqar dağ və sərhəd kəndləri
ilə birləşdirən yerli əhəmiyyətli
yollarda hərəkətin intensivliyi ope-
rativ surətdə təmin ediləcəkdir. 

- Kərəm HƏSƏNOV

Yollar yenidən qurulur

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni-
versitetinin nümayəndə heyəti Nax-
çıvan Dövlət Universitetində olub.
Universitetlə tanışlıq zamanı qo-
naqlara ali məktəbin strukturu,
maddi-texniki bazası, professor-
müəllim heyəti və tələbə kontingenti,
beynəlxalq əlaqələri barədə məlu-
mat verilib.

    Universitet kollektivi ilə keçirilən
görüşü Naxçıvan Dövlət Universitetinin
rektoru, professor Saleh Məhərrəmov
açaraq ölkədə ali təhsil strukturunun
inkişafı, dünya təhsil sisteminə birgə
inteqrasiya baxımından Azərbaycanın
regionlarındakı ali təhsil müəssisələri
arasında əməkdaşlığın mühüm əhə-
miyyət daşıdığını vurğulayıb. Rektor
ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə
kadr hazırlayan yeganə ali təhsil ocağı
olan Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni-
versiteti ilə əməkdaşlığın Naxçıvan
Dövlət Universitetində mütəxəssis
hazırlığı baxımından faydalı olacağına
əminliyini bildirib.
    Azərbaycan Dövlət Aqrar Univer-

sitetinin rektoru, professor İbrahim
Cəfərov Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının hərtərəfli inkişafı, Naxçıvan
Dövlət Universitetində yaradılan şərait
və təhsilin səviyyəsi, burada forma-
laşmış güclü kadr potensialı haqqında
xoş təəssüratlarını bölüşüb. Qeyd olu-
nub ki, 85 illik tarixə malik Azərbaycan
Dövlət Aqrar Universitetində Aqro-
nomluq, Aqrotexnologiya, Zoobaytarlıq
və əmtəəşünaslıq, İnformasiya texno-
logiyaları, Aqromühəndislik və ener-
getika, İqtisadiyyat fakültələrində mü-
vafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığı
aparılır. Rektor 500-ə yaxın professor-
müəllim heyətinin çalışdığı, 5000-ə
yaxın tələbə kontingentinə, müxtəlif
Avropa universitetləri ilə beynəlxalq
əməkdaşlığa malik bu ali məktəbin
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə də
əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlı
olduğunu bildirib.
    Sonra tələbə mobilliyi, müəllim və
tələbə mübadiləsi, birgə elmi-tədqiqat
işlərinin aparılmasına dair əməkdaşlıq
müqaviləsi imzalanıb.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti ilə
əməkdaşlıq genişlənir

    Dünən Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ədliyyə Nazirliyi və Dövlət Tor-
paq və Xəritəçəkmə Komitəsinin təş-
kilatçılığı ilə Şahbuz rayonunda “Bə-
lədiyyə mülkiyyətinin idarə olunma-
sının xüsusiyyətləri” mövzusunda se-
minar-müşavirə keçirilib.
    Rayonun bələdiyyə sədrlərinin iş-
tirak etdiyi tədbiri Şahbuz Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının müavini Ələd-
din Ağayev açıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əd-
liyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş
mərkəzinin məsləhətçisi, kiçik ədliyyə
müşaviri Səttar Zamanov çıxış edərək
“Bələdiyyələrdə mülkiyyət hüququnun
həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunve-
riciliyin tələbləri” mövzusunda danışıb.
Qeyd edilib ki, bələdiyyə mülkiyyətinin
formalaşdırılmasının hüquqi əsasları
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yası, bələdiyyələr haqqında qəbul edil-
miş qanunlar və digər müvafiq nor-
mativ-hüquqi aktlarla tənzimlənir. Vur-
ğulanıb ki, bələdiyyə mülkiyyətinin
tərkibinə yerli vergilər və ödənişlər
hesabına formalaşan yerli büdcənin
vəsaiti, bələdiyyənin büdcədənkənar
fondları, bələdiyyə əmlakı, habelə bə-
lədiyyə torpaqları, daşınan və daşınmaz
əmlak daxildir. Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyası bələdiyyə mül-
kiyyətini mülkiyyətin xüsusi növü kimi
fərqləndirərək bələdiyyələrin bu mül-
kiyyətdən müstəqil surətdə sahiblik,
istifadə, eləcə də sərəncam vermək
hüququnu təsbit edir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-
lət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin
şöbə müdiri İntizar Həziyev “Bələdiyyə
torpaqlarından istifadə edilməsi və
mühafizəsi” mövzusunda çıxış edərək
bildirib ki, bələdiyyə mülkiyyətinə ve-
rilən torpaqlara ümumi istifadədə olan,
fiziki və hüquqi şəxslərin icarəsindəki

və ehtiyat fondu torpaqlar aiddir. Bə-
lədiyyə torpaqlarının idarə edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Torpaq
və Mülki məcəllələri, “Bələdiyyə tor-
paqlarının idarə edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu,
“Bələdiyyə əraziləri və torpaqları haq-
qında” və “Şəhərsalma əsasları haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının
qanunları və torpaq münasibətlərini
tənzimləyən Azərbaycan Respublika-
sının digər normativ-hüquqi aktları
əsasında aparılır. Bələdiyyə mülkiy-
yətində olan torpaqlara sərəncam ve-
rilməsini, həmin torpaqların istifadəsi
və mühafizəsi sahəsində idarəetməni
bələdiyyələr həyata keçirir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əd-
liyyə Nazirliyinin Qanunvericilik şö-
bəsinin rəisi, ədliyyə müşaviri Ayaz
Məhərrəmov “Mühasibat uçotu haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununun mahiyyəti və tələbləri” möv-
zusunda çıxış edərək bildirib ki, bə-
lədiyyə mülkiyyətində olan əmlakın
formalaşdırılmasında  bələdiyyələrin
fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən
əmlak xüsusi yer tutur. Bu əmlakın
formalaşması, əsasən, bələdiyyələrin
səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, yerli
sosial müdafiə və sosial inkişaf pro -
qramının həyata keçirilməsi prosesində
reallaşa bilər. Ayaz Məhərrəmov yerli
özünü idarəetmənin digər aktual mə-
sələlərinə də toxunub, bələdiyyə qə-
rarlarının qəbul edilməsi prosedurunun
düzgün həyata keçirilməsindən, yerli
vergi və ödənişlərin toplanması, ma-
liyyə vəsait lərinin istifadəsindən də
bəhs edib.
    Sonra mövzular ətrafında müzaki-
rələr aparılıb. Sonda iştirakçılara “Bə-
lədiyyələrdə mühasibat uçotunun təş-
kili” haqqında kitabçalar paylanılıb.

Xəbərlər şöbəsi

Növbəti seminar-müşavirə

   AMEA Naxçıvan Bölməsində apa-
rılan tədqiqatların səmərəliliyini
daha da artırmaq, elmi təqdimatlar
zamanı texniki vasitələrdən fəal şə-
kildə istifadə diqqət mərkəzində sax-
lanılan məsələlərdəndir. 

    Noyabrın 26-da bölmənin Təbii
Ehtiyatlar İnstitutunun böyük elmi
işçisi, kimya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent Günel Məmmədovanın “Seo-
litlər (qaynayan daşlar) haqqında”
elmi seminarı da informasiya texno-
logiyalarından və elektron lövhədən
istifadə olunmaqla keçirilib. Semi-
narda gənc tədqiqatçının Kimya Prob-
lemləri İnstitutunun Quruluş-kimya
laboratoriyasında seolit daşlarla bağlı
apardığı tədqiqatların nəticələri haq-
qında məlumat verilib. Eyni zamanda
Naxçıvan ərazisindəki seolit tərkibli
yataqlar, onların sənaye əhəmiyyə-

tindən danışılıb. 
    Elmi seminarda iştirak edən AMEA
Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev bu tip seminarların
informasiya texnologiyalarından fəal
şəkildə istifadə edilməklə keçirilmə-

sinin əhəmiyyətindən danışıb. 
    Seminarda bölmənin Təbii Ehtiyatlar
İnstitutunun direktoru, kimya elmləri
doktoru Əliəddin Abbasov, Tarix, Et-
noqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
direktor müavini, AMEA-nın müxbir
üzvü Hacı Qadir Qədirzadə, Təbii Eh-
tiyatlar İnstitutunun direktor müavini
Bayram Rzayev çıxış ediblər. 
    Qeyd edək ki, bölmədə elektron
lövhədən istifadə etməklə təşkil edilən
ilk elmi seminar bu ilin oktyabr ayında
Batabat Astrofizika Rəsədxanasının
kiçik elmi işçisi Mirhəsən Tahirovun
elmi seminarı olub.

AMEA Naxçıvan Bölməsində müasir
informasiya texnologiyalarının tətbiq

olunduğu elmi seminar keçirilib

  “Yol mədəniyyət, iqtisadiyyat, bir sözlə, həyat deməkdir”, – deyən
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra yaradılan sabitlik və iqtisadi inkişaf ölkə iqti-
sadiyyatının tərəqqisində mühüm rol oynayan avtomobil yollarının
bərpası və yenidən qurulmasına əlverişli şərait yaratmışdır. Bu is-
tiqamətdə işlər ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməkdədir. “Azərbaycan Respublikasında avtomobil
yolları şəbəkəsinin yeniləşməsinə və inkişafına dair (2006-2015-ci
illər) Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, ölkəmizdə, o cümlədən
muxtar respublikamızda yol-nəqliyyat kompleksinin yeniləşməsi
və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində kompleks
tədbirlər həyata keçirilir. 
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  Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev demişdir: “Azərbaycan
gəncləri gələcəkdə ölkəmizi idarə
edəcəklər… Ona görə, ilk növ-
bədə, bilik, bununla bərabər, Və-
tənə olan bağlılıq, Vətən sevgisi
mütləq yüksək səviyyədə olmalı-
dır. Ümid edirəm ki, bizim bütün
məktəblərdə vətənpərvərlik möv-
zusu daim gündəlikdədir. Vətənə
bağlılıq, sevgi, peşəkarlıq və yük-
sək biliyə malik olmaq – bunlar
ölkəmizi qabağa aparacaqdır”.

    Məhz buna görə Şərur rayonun-
dakı məktəblərdə hərbi vətənpər-
vərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət
yetirilir. 
    Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəl-
lərində mənfur düşmən Kərki kəndi
istisna olmaqla, muxtar respublika-
mızdan bir qarış da olsun, torpaq
qopara bilmədi. Sədərək döyüşlə-
rində 61 nəfər şərurlu döyüşçü şəhid
oldu. Bütövlükdə isə Qarabağ mü-
haribəsində igidlik göstərdiklərinə
görə üç nəfər şərurlu – Məhərrəm
Seyidov, Kərim Kərimov, Səyavuş
Həsənov Milli Qəhrəman adına layiq
görüldü. Onların xatirəsi hər yerdə

əziz tutulur. 
    Azərbaycan Respublikasının
əməkdar müəllimi, Muğanlı kənd
tam orta məktəbinin direktoru İsa
Hüseynov deyir ki, neçə ildir, rayon
Təhsil Şöbəsi hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsi ilə bağlı geniş tədbirlər
planı həyata keçirir. Orta məktəblərdə
fiziki və mənəvi cəhətdən xüsusi
fərqlənən şagirdlər seçilir və onların
ali hərbi məktəblərə və liseylərə
hazır lanması üçün əməli işlər aparılır.
Bu sahədə 2 nömrəli Şərur şəhər,
İbadulla, Yengicə, Dəmirçi, Tumaslı,
Püsyan, Çərçiboğan kənd tam orta
məktəbləri xüsusilə fərqlənirlər. Ra-
yonun hər bir sakini torpaqlarımızın
düşməndən azad olunması üçün daha
bilikli, daha səriştəli kadrların va-
cibliyini çox yaxşı bilir. Təqdirəlayiq
haldır ki, bu yurdun gənc nəsli hərbi
məktəblərə və liseylərə böyük maraq
göstərir. Təkcə bu il Şərurdan 56
nəfər ali hərbi məktəblərə və liseylərə
qəbul olunub. Ümumiyyətlə, hazırda

rayonun 250-dən çox məzunu müx-
təlif ali hərbi məktəblərdə və lisey-
lərdə oxuyur.
    Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əməkdar müəllimi Yaqub Tağıyev
dedi ki, ümumən biliklərin dərindən
öyrənilməsi ilə yanaşı, hərbi sahədə
yetkinliyin artırılması üçün gənclərlə
fərdi iş aparılır. Hər hansı pedaqoji
kollektivin fəaliyyətinə qiymət ve-
rərkən bir sıra digər keyfiyyətlərlə
yanaşı, ilk növbədə, hərbi vətən-
pərvərlik tərbiyəsi nəzərə alınır.
    Gənclərdə Vətənin müdafiəsinə,
hərb sənətinə marağın artırılması
üçün Gənclər və İdman İdarəsi ilə
birgə sistemli surətdə tədbirlər həyata
keçirilir. Gənclər Günü və digər
bayramlarla əlaqədar olaraq ali hərbi
məktəblərə hazırlaşan şagirdlər ara-
sında turnirlər təşkil olunur, fərqlə-
nənlərə fəxri fərmanlar və qiymətli
hədiyyələr verilir.
    “Cəsurlar” və “Şahin” hərbi-id-

man oyunlarının, habelə “Vətənin
müdafiəsinə hazırıq” idman yarışının
keçirilməsi ənənə şəklini alıb. Qa-
liblərə xatirə hədiyyələri, fəxri fər-
manlar təqdim olunur.
    Oktyabrın 25-də gənclərin və-
tənpərvərlik tərbiyəsinin, onların ali
hərbi məktəblərə və liseylərə hazır-
lanmasının vəziyyəti rayon üzrə ət-
raflı təhlil edilib və yekunlar Təhsil
Şöbəsində geniş müzakirə olunaraq
yerlərdə bu işin daha da canlandı-
rılması üçün konkret vəzifələr müəy-
yənləşdirilib. 
    Y.Tağıyev deyir ki, Azərbaycan
müharibə şəraitində olduğu üçün
ölkəyə cəsur və peşəkar hərbçilər
gərəkdir. Ona görə də biz çoxcəhətli
təlim-tərbiyə sahəsində daim bu mü-
hüm məsələyə xüsusi üstünlük ve-
ririk. Məktəblərimizdə müstəqil ölkə -
mizin yeni nəsli, Vətənin fəal mü-
dafiəçiləri yetişir. Biz həmişə gənc -
lərə çox mühüm bir fikri təlqin et-
məyə çalışırıq: Vətən cəsurları sevir.

Bu gün belə mərd, mübariz insanlara
çox böyük ehtiyac vardır.
    Sonda xüsusi vurğulamaq istərdik
ki, Azərbaycan xalqı humanist və
sülhpərvər xalqdır. Torpaqlarının
20 faizi erməni işğalçıları tərəfindən
zəbt edilsə də, bir milyondan artıq
qaçqını, köçkünü olsa da, xalqımız
müharibəni torpaqları azad etmək
üçün son variant sayır. Bu, bizim
xalqımızın alicənablığından, baş-
qalarının torpaqlarında gözü olma-
masından irəli gəlir. Ancaq düşmən,
hələ ki, öz məkrli niyyətindən, qəsb-
kar xislətindən əl çəkmək istəmir.
Belə olan tərzdə Azərbaycan Pre-
zidentinin və xalqımızın birmənalı
şəkildə yekdilliklə qəbul etdiyi so-
nuncu variant – müharibə variantı
gündəmə gəlir. Azərbaycan kimi
güclü bir dövlət üçün müharibə et-
mək, aclıqdan və səfalətdən dizləri
bükülməkdə olan Ermənistanın iş-
ğalçı qüvvələrini zəbt etdiyi tor-
paqlardan çıxarmaq elə də çətin
məsələ deyil! Bütün bu fikirlər Şə-
rurda yeniyetmələrə, gənc lərə də-
rindən mənimsədilir.

- Cəfər ƏLİYEV

Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinə 
diqqət artırılır

    Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının sərhədləri “Naxçıvan”
Sərhəd Diviziyasının əsgərləri tə-
rəfindən etibarlı qorunur. Elə biz
də budəfəki yolumuzu həmin əs-
gərlərin xidmət yerindən salmağı
qərara aldıq. Beləliklə, yolumuz
Sədərək rayonu ərazisində yerləşən
sərhəd zastavasınadır.
    ... Avtomobilimiz Naxçıvan-Tür-
kiyə gömrük-buraxılış məntəqəsindən
sağa dönərək sərhəd zastavasına
tərəf yol alır. Zastavaya qədər uzanan
3 kilometrlik asfalt yolda sıra ilə
kross qaçışı keçirən əsgərlərlə rast-
laşırıq. Bir neçə dəqiqəlik yoldan
sonra zastavanın nəzarət-buraxılış
məntəqəsinə çatırıq. Sərhəd zasta-
vasının zabiti Röyal Həsənov bizi
gülərüzlə qarşılayır. Yol boyu qaçan
əsgərləri göstərərək – “Deyəsən, id-
man yarışı keçirilir?” – deyə soru-
şuruq. Zabit: “Bu gün yekun nəza-
rət-yoxlama məşğələlərinə start ve-
rilib. İldə iki dəfə bu cür məşğələlər
keçirilir. Məqsəd şəxsi heyətin fiziki
hazırlığını yoxlamaqdır. Əsgərlərimiz
bu gün müxtəlif idman normativlərini
yerinə yetirəcəklər” – deyir. Məş-
ğələlərdə iştirak edən digər zabitlərlə
də salamlaşırıq. Sonra Röyal Həsən -
ovla birlikdə sərhəd zastavası ilə ta-
nışlığa başlayırıq. 
    Məlumat üçün qeyd edim ki,
2012-ci il avqust ayının 22-də –
üçrəngli bayrağımızın ilk dəfə Nax-
çıvandakı Sərhəd Dəstəsində qal-
dırılmasının 20-ci ildönümü günündə
bu sərhəd zastava kompleksinin açı-
lışı olub. Kompleksdə əsgər yataq-
xanası, sərhədçi ailələri üçün 2 mər-
təbədən ibarət olan 8 mənzilli yaşayış
binası istifadəyə verilib. Açılış mə-
rasimində iştirak edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbov demişdir:
“20 il dövlətçilik və dövlət qurucu-
luğu tarixində elə bir böyük dövr
deyil. Azərbaycanın ilk milli Sərhəd

Dəstəsinin yaradılmasından ötən
qısa müddət ərzində ölkəmizin Sər-
həd Qoşunları böyük inkişaf və
təşkilatlanma yolu keçmişdir. Bu
gün hər birimiz fəxr edirik ki, müs-
təqil Azərbaycanın sərhədlərini
onun milli sərhədçiləri qoruyur.
Bu, xalqımızın əldə etdiyi böyük
bir nailiyyətdir. Hələ 20 il bundan
əvvəl üçrəngli bayrağımız Naxçı-
vandakı Sərhəd Dəstəsində qaldı-
rılarkən ulu öndərimiz deyirdi:
“Sərhəd xalqımız və müstəqil döv-
lətimiz üçün müqəddəsdir. Azər-
baycanın dövlət sərhədi Azərbay-
canın müstəqilliyini, suverenliyini
nümayiş etdirən mühüm amildir”.
Bu gün ulu öndərimizin bu fikirləri
əsas götürülərək Azərbaycanın mü-
qəddəs sərhədləri onun sərhədçiləri
tərəfindən layiqincə qorunur”.
    Röyal Həsənov qeyd edir ki, son
illər həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər
nəticəsində hərbi hissənin maddi-

texniki bazası xeyli möhkəmləndi-
rilib, sərhəd zastavası müasir tex-
nika, avadanlıq və ləvazimatlarla
təmin olunub, şəxsi heyətin peşəkar -
lığı artırılıb, yeni sərhəd infra -
strukturu yaradılıb. Bütün bunlar
isə sərhədlərimizin etibarlı şəkildə
qorunmasına gözəl imkanlar yaradır. 
    Yataqxana binasına daxil oluruq.
Bir-birindən yaraşıqlı xidməti otaq-
lar, muxtar respublikanın təbiət və
tarixi abidələrini özündə əks etdirən
divar fotoşəkilləri, yüksəktəchizatlı
rabitə otağı, yataqxana hissəsində
isə səliqə ilə düzülmüş çarpayılar

əsl sərhədçi səliqəsindən xəbər verir.
Sinif otaqları ilə də tanış oluruq.
Müsahibimiz deyir ki, əsgərlərin
hərtərəfli öyrədilməsi, onlara sər-
hədçi peşəsinin dərindən mənim-
sədilməsi bu gün qarşıda duran əsas
vəzifələrdəndir. Zabitlərin hər bir
əsgərə fərdi qayğısı, onlarla yaxın-
dan maraqlanması, bilik və baca-
rıqlarını böyük maraqla onlara öy-
rətməsi əsgərlərin yüksəkhazırlıqlı
və peşəkar sərhədçi kimi yetişmə-
sində mühüm rol oynayır. Söhbəti-
mizə bir az bundan əvvəl görüşdü-
yümüz, zastavanın digər zabiti Elçin
Mirzəyev də qoşulur. O qeyd edir
ki, əsgərlərlə hərbi-tərbiyəvi işlərin
aparılması da mühüm amillərdəndir.
Maraqlı fakt kimi deyim ki, bu ilin
aprel ayında zastavada “Valideyn
günü” keçirilib. Müxtəlif bölgələr-
dən əsgər valideynləri bura dəvət
olunub. Onlarla maraqlı söhbətlər
aparılıb, konsert proqramı təşkil

edilib. Fərqlənən əsgərlərə buraxılış
vərəqələri və komandanlıq adından
təşəkkürnamələr təqdim olunub.
    Həmsöhbətlərimizə əsgərlərlə də
söhbətləşmək fikrində olduğumuzu
deyirik. Sinif otaqlarının birində
görüşdüyümüz əsgərlərin bir neçəsi
ilə oxucularımızı tanış edək. Əsgər
Fuad Seyidov Quba rayonundan
hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi xid-
mətinin çox hissəsini geridə qoyub. 
    Fuad Seyidovun dediklərindən:
“2012-ci ildə hərbi xidmətə çağı-
rılmışam. Tale elə gətirdi ki, bu qə-
dim Azərbaycan torpağında xidmətə

başlamalı oldum. Bu, mənim üçün
daha yaxşı oldu ki, bu diyarı ya-
xından tanıdım. Sərhədçi kimi xid-
mətimə gəldikdə isə onu deyə bilə-
rəm ki, Vətən sərhədləri müqəd-
dəsdir. Müqəddəs olanı qorumaq
isə şərəfli işdir. Ona görə də bu şə-
rəfli işin incəliklərini bizə öyrədən
komandirlərimizə bir daha minnət-
darlığımızı bildirirəm”.
    Cəlilabad rayonundan olan Mə-
rahim Musayev isə hərbi xidmətə

dörd ay bundan əvvəl gəlib. Dedi-
yinə görə, sərhədçi olmaq onun
ürəyincədir:
    – Sərhəd rayonu olan Cəlilabad
rayonundanam. Orta məktəbin yu-
xarı siniflərində oxuduğum zaman
sərhədçilərlə daha çox maraqlanır,
onlar kimi xidmət etmək istəyirdim.
Mənə elə gəlirdi ki, sərhədçilər
daha çevik olmalı, qarşılaşdıqları
hər hansı bir problemə ani və düzgün
reaksiya verməyi bacarmalıdırlar.
Xidmətə gəldikdən sonra doğru dü-
şündüyümün bir daha təsdiqini gör-
düm. Həqiqətən, sərhədçi fiziki cə-

hətdən tam hazırlıqlı, dünyagörüşlü,
insanlarla yaxşı ünsiyyət qura bilmək
bacarığına malik  olmalı, bu istiqa-
mətdə özünü yetişdirməlidir. Fəxr
edirəm ki, Azərbaycan sərhədlərinin
keşiyində dururam.
    Digər tanış olduğumuz əsgər
Mir əli Həbib isə Bakı şəhərindən
həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Deyir
ki, bir ildən artıqdır, Naxçıvanda

xidmət edirəm. Xidmət etdiyimiz
sərhəd zastavası bizim doğma evi-
mizdir və maraqlı burasıdır ki, coğ-
rafi cəhətdən kiçik olan bu ərazidə
üç dövlətlə həmsərhədik. Sərhəd
boyu xidmətdə olarkən düşünürsən
ki, ölkənin təhlükəsizliyinə, onun
milli maraqlarına zidd ola biləcək
hər hansı bir iş sərhədi pozmaqla
ola bilər. Ona görə də xidmətin
məsuliyyəti heç zaman səni tərk
etmir. Düşünürsən ki, səndən arxada
Vətən deyilən məkan və bu məkanda
yaşayan insanlar – həmvətənlərin
var. Onları qorumaq bizə həvalə
edilibsə, bu işin öhdəsindən layi-
qincə gəlməyə çalışırıq. Fəxr edirəm
ki, Azərbaycan Respublikasının
dövlət sərhədlərinin qorunmasında
mənim də xidmətim var.

Sərhəd hər bir dövlətin milli
atributu olub, müqəddəs

və əzizdir. Ona görə müqəddəsdir
ki, bu sərhədlərin daxilində Vətən
adlandırdığımız coğrafi məkan
yerləşir. Ona görə əzizdir ki, hə-
min müqəddəs məkan üzərində
isti yuva qurub böyüyür, firavan
ömür sürməyə çalışırıq. “Müstəqil
Azərbaycan Respublikası öz əra-
zisinin, sərhədlərinin sahibidir,
müstəqil dövlət kimi öz sərhədlə-
rini qorumalıdır və bunun üçün
də sərhəd dəstələri, sərhəd qo-
şunları yaradılmışdır”. Azərbay-
can xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin söylədiyi bu fi-
kirlər bir daha ölkə sərhədlərinin
toxunulmazlığını sübut etməklə
bərabər, onun etibarlı qorunma-
sını da qarşıya müqəddəs vəzifə
olaraq qoyur. 

Bəli, əsgərlərimizlə olan söhbət bizi də qürur-
landırır. Sevinirsən ki, ölkəmizin sərhədləri bu

cür vətənpərvər əsgərlər tərəfindən qorunur. Sərhədçi
olmağın məsuliyyətini dərk edən, bu xidməti yüksək
səviyyədə həyata keçirən əsgərlərimiz həm də üç dövlətin
sərhədində xidmət apardıqlarının qürurunu yaşayırlar.
Bu sərhəddən isə Vətən başlayır...

- Səbuhi HƏSƏNOV



    Göründüyü kimi, bu fəsillərin hər
birinin öz hüsnü, öz növrağı var.
Ancaq payız fəslinin növrağı daha
ürəkaçan olur, daha axarlı-baxarlı olur.
Xalq şairi Nəbi Xəzrinin misralarında
deyildiyi kimi:

    Həyat axar-baxarlıdır,
    Ağ cığırlar çıxır yola.
    Gör təbiət nə varlıdır,
    Qızıl səpir sağa, sola.

    Oktyabr ayının sonları idi. Payız
bizim də duyğularımıza xoş bir ovqat
qatmışdı. Yolumuzu Culfa rayonunun
axarlı-baxarlı, gözəlliyindən doyma-
dığımız kəndinə – Ərəfsəyə salmışdıq.
Kəndin insanı valeh edən hüsnü qəl-
bimizi vəcdə gətirirdi. Bu kənddə
meyvə ağacları çox olduğundan bu
meyvələrin ətrini hər addımda duyur-
duq. Ağacların üstündəki alma, armud
və heyva üzümüzə gülürdü. Payız
fəslinin fəsillər içərisində öyünməyə
haqqı var. Çünki onun yetirdiyi bar-
bəhər və bu yurda bəxş etdiyi gözəllik,
səxavət göz qabağında idi.    
    Bizi gülərüzlə qarşılayan kəndin
icra nümayəndəsi Çingiz Sadıxov bil-
dirdi ki, ağacların yetirdiyi bar-bəhər
bu torpaqda çalışan insanların torpağa
tökdükləri tərin və qabarlı əllərinin
məhsuludur. 
    İcra nümayəndəsi bizi ömrünü tor-
pağa bağlayan, həyatının mənasını
zəhmətdə, əməkdə tapan mehriban
bir insanla tanış etdi:
    – İsfəndiyar dayını hamı bu kənddə

bağban kimi tanıyır. Onun saldığı
bağın da əvəzi yoxdur. 
    İsfəndiyar dayı bizi evinə dəvət
etdi. Həyətində müxtəlif sortlardan
olan heyva, alma və armud ağacları
var idi. Bağın bu mənzərəsi diqqətimizi
çəkdi. Odur ki, İsfəndiyar dayı bizi
təkidlə evinə çay içməyə dəvət etsə
də, biz həyətdə – ətirli meyvə ağacla-
rının altında oturmaq istədiyimizi bil-
dirdik. Bir azdan stolumuzun üstü
meyvələrlə bəzəndi. İsfəndiyar dayı
üzünü bizə tutub, – nuş edin, – dedi.
    Biz də bu meyvələrdən bir neçəsinin
dadına baxdıq. Meyvələrin hər birinin
özünəməxsus dadı, tamı və şirinliyi
vardı. Üzümü İsfəndiyar dayıya tutub
dedim:
    – Yetişdirdiyin meyvələr çox ləzzətli
və şirindir. Bağban sözümə atalar sözü
ilə cavab verdi: “Nə əkərsən, onu da
biçərsən”. Sonra sözünə davam etdi:
    – Ulu öndərimizin qəlbi həmişə
müqəddəs əməl və arzularla dolu olub.
Dahi rəhbər Heydər Əliyev çalışıb ki,
onun hər bir arzu və istəyi həyata
keçsin: xalqımız şən və firavan yaşasın,
torpaqlarımızın bar-bəhəri çoxalsın.
Ulu öndərimizin həyata keçirdiyi torpaq
islahatı bizim torpağa olan sevgimizi
və məhəbbətimizi daha da artırdı. İndi
hamımız torpağa qırılmaz tellərlə bağ-
lanmışıq. Torpaq da bizə bol ruzi bəxş
edir. Mənim həyətyanı sahəmdə müx-
təlif növ meyvə ağacları var.
    Stolumuzun üstündəki ağ almanı
göstərib dedi:
    – Bu, Quba almasıdır. Qırmızı alma

isə Krasnodar sortudur. O biri alma
isə (əli ilə çox iri alma sortunu göstərir)
“belflor” sortu adlanır. Bağımdakı ar-
mudlar da üç növdür. Daş armud, qızıl
armud və Quba armudu. Heyva isə
iki sortdur: turş və şirin. Bunların da
hamısının alıcıları başımızın üstündədir.
Bizim kəndimizin meyvələri neçə il-
lərdir ki, süfrələrimizin, xüsusilə də
toy məclislərinin bəzəyinə çevrilib.
Yaxından və uzaqdan bu kəndə toy
üçün meyvə almağa gələnlərin də sayı
ilbəil artır. Axı elimizin bir gözəl adəti
var. İnsanlar toyu həmişə payız fəslinə
salarlar. Çünki payız toy-büsat və ruzi-

bərəkət fəslidir. Şair demişkən:
    Nə yaxşı qaydadır Ana Vətəndə,
    El toya başlayır payız gələndə.
    Axı payızda torpaq bütün varını
insanlara paylayır. Meyvə ağaclarının
barı az qala budaqlarını sındırır. 
    İsfəndiyar dayının dediyi bu sözlər
bizim payıza olan sevgimizi bir az da
artırdı. Yadıma nə vaxtsa oxuduğum
poetik misralar düşdü:
    Mən baharı sevirəm,
    İnciməsin qoy, payız.
    Mən payıza vurğunam,
    Məndən küsməsin bahar.
    Payızın öz növrağı,
    Baharın öz hüsnü var.
    Kənddən ayrılarkən İsfəndiyar dayı
bizə payız sovqatı da verdi, – yolda
nuş edərsiniz, – dedi.
    Yolda Vətənimizin keşiyini çəkən
bir neçə əsgər və zabitlə görüşdük.
İsfəndiyar dayının bizim üçün pay
verdiyi payız sovqatını – dadlı və
şirin meyvələri onlarla bölüşdük. Qısa
söhbətimizdən aydın oldu ki, əsgərlər
ordudan yeni tərxis olunmuş vətən
oğullarını əvəz etməyə gedirlər. Bu
bir hərb qanunudur. 
    Fəsillər də belədir. Onlar da bir-
birini əvəz edir. Növbə ilə ana təbiətin
keşiyini çəkir. Beləcə, insanların xoş-
bəxt və firavan yaşamasına özlərinin
əvəzsiz töhfələrini verirlər. Bir neçə
həftə keçəcək, payız fəsli dəcəl uşaq-
ların sevimlisi qışı Ana təbiətin keşik -
çisi təyin edəcək, özü isə torpağın
dərinliyində şirin yuxuya gedəcək.

Rövşən HÜSEYNOV 

Naxçıvan Muxtar
R e s p u b l i k a s ı

Rəssamlar Birliyində tür-
kiyəli rəssam,  Naxçıvan
Dövlət Universitetinin
Memarlıq və mühəndis-
lik kafedrasının disser-
tantı Tamer Tuğrulun
fərdi sərgisi təşkil edilib. 

    Sərginin açılış mərasimin-
də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rəssamlar Birliyi-
nin sədri Ülviyyə Həmzə-
yevanın, Türkiyənin Naxçı-
vandakı Baş konsulu Əli Rza
Akıncının, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının mədəniyyət
və turizm na ziri Sarvan
İbrahimovun,  AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin sədri,
akademik İsmayıl Hacıyevin
çıxışları olub. 
    Çıxışlarda qeyd edilib
ki, mədəniyyətlərarası dia-
loqun inkişaf etdirilməsinə,
onun üfüqlərinin daha da
genişləndirilməsinə bəşə-
riyyətin bu gün olduğundan
daha çox ehtiyacı vardır.
Bu prosesdə incəsənət mü-
hüm rol oynayır. Bu gün
Türkiyə Cümhuriyyəti və

Naxçıvan Muxtar Respub-
likası arasında  bütün  isti-
qamətlər kimi, incəsənət
sahəsində də möhkəm tə-
məlli  körpülər atılıb. Nax-
çıvan qədim mədəniyyət-
lərin beşiyi, əsrarəngiz tə-
biət mənzərələri, tarixi abi-
dələr məkanıdır.  Əminliklə
demək olar ki, qədim di-
yarın gəzməli və görməli
yerləri türkiyəli rəssamın
fırçasında əsl sənət əsərlə-
rinə çevriləcək. 
    Bildirilib ki, Tamer Tuğ-
rulun rəsm əsərləri Türkiyə
təsviri incəsənətində xüsusi
yeri olan əsərlərdəndir. Hər
bir rəssam vətənini əsərlə-
rində vəsf etməli, gələcək
nəsillər üçün miras qoy-
malıdır. Rəssamın əsərləri
də bu baxımdan dolğun və
rəngarəngdir. O, öz tablo-
larında vətəninin gözəllik-
lərini, insanların gündəlik
həyatını özünəməxsus şə-
kildə əks etdirir, onun əsər-
ləri insanları düşündürür,
onlarda incəsənətə böyük
maraq və sevgi oyadır.
Əsərlərdəki real həyatdan

götürülmüş  təsvirlər rəng -
lər dünyasını bir daha in-
sanlara sevdirir. Əsərlərdə
yerində və qədərində işlə-
dilmiş boyalarda sanki bir
işıq var və bu işığı heç bir
qaranlıq gizlədə bilməz. Bu
işıq sonsuz sənət sevgisinin
işığıdır. 
    Sonra sərgiyə baxış olub.
Kətan üzərində yağlı boya
ilə çəkilmiş Heydər Əliyev,
Mustafa Kamal Atatürk
portretləri, natürmortlar,
marina, peyzaj janrında  iş-
lənmiş rəsm əsərləri sərgiyə
gələnlər tərəfindən maraqla
seyr edilib. “Cirit oynayan-
lar”, “Balerinalar məşq edər-
kən”, “Van mənzərəsi”,

“Bəy oğlunda qış”, “Ərzu-
rum qoşa minarələri”, “Di-
yarbəkir  Səmt bazarı”, “Çi-
çəklər və qadınlar”, “Ağrı
dağından mənzərə” və digər
rəsm əsərləri də sərginin ən
çox diqqətlə baxılan nümu-
nələrindən olub. Naxçıvanlı
rəsmsevərlər rəssamın qa-
bartma üsulu ilə işlədiyi
“Naxçıvanda çöl ördəkləri”
əsərinə də maraqla baxıblar. 
    Məlumat üçün bildirək
ki, sərgi Türkiyə Cümhu-
riyyətinin Naxçıvandakı Baş
Konsulluğu və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəs-
samlar Birliyi tərəfindən
təşkil edilib. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

Türkiyəli rəssamın sərgisi təşkil edilib

Muxtar respublikamızın hər
bir guşəsi gözəldir. Ana təbiət

əsrarəngiz gözəlliyini və səxavətini bu
yerlərdən əsirgəməyib, bu yurd yerlə-
rinin əyninə elə bir don biçib ki, ilin
bütün fəsillərində Naxçıvan füsunkar
görünür. Necə deyərlər, bu yerlərin
yazı, yayı, payızı, qışı da gözəldir.
Bəli, hər fəslin insanların qəlbini ox-
şayan bir gözəlliyi var. Yazda torpağa nəfəs gəlir, bağlar, çöllər dirçəlir. Çaylar,
quşlar bir ağızdan nəğmə oxuyur. Yayda qızmar Günəş kürreyi-ərzə nur səpir,
insanları yaşıl ağacların kölgəsində dincəlməyə, bulaqların sərin və bumbuz
suyundan içməyə çağırır. Payızda isə ana təbiət daha füsunkar görünür.
Atlasdan olan paltarını dəyişir. Zərə boyanmış, zəfəran çiçəyinə bənzəyən
köynəyini əyninə geyir. Qışda isə ağappaq örpəyə bürünür. 

    Futbol üzrə Azərbaycan I divizionunun 12-ci turunda “Araz-
Naxçıvan” futbol komandası Mingəçevirdə yerli “Energetik”in
qonağı olacaq. Bu gün səhər saatlarında Gəncəyə yola düşən

muxtar respublika klubu Nizami yurdundan Mingəçevirə yolla-
nacaq. Qırmızı-ağlar günün ikinci yarısında oyunun keçiriləcəyi
Yaşar Məmmədzadə adına Şəhər Stadionunda son məşqinə
çıxacaq. Komandamız bu görüşə itkilərlə yollanıb. Belə ki,
“Şuşa” ilə matçda 4-cü sarı vərəqələrini alan müdafiəçilərimiz
Mikayıl Rəhimov, Əlimirzə Daşzərini və Fərman Qəmbərov bu
oyunu buraxmaq məcburiyyətində qalıblar. “Araz-Naxçıvan”ın
baş məşqçisi Əsgər Abdullayevin adıçəkilən futbolçuların əvəzinə
meydana daha fərqli heyət çıxaracağını təxmin etmək olar.
    “Energetik”ə gəlincə, Mingəçevir təmsilçisi I divizionda daim
autsayder qismində iştirak edib. Bunun bariz nümunəsidir ki,
cari mövsümdə Sahib Qocayevin yetirmələri cəmi 4 xal qazanıblar
və turnir cədvəlində 15-ci pillədə qərarlaşıblar. Digər tərəfdən,
bu klub son 4 matçda rəqib qapılarına yol tapa bilməyib, öz qa-
pısından isə 18 qol buraxıb. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Araz-Naxçıvan” Mingəçevirə yollandı

(ali hüquq təhsilli mütəxəssislər üçün)
    1) Müstəntiq vəzifəsinə:

     Ordubad Rayon Polis Şöbəsi (1 yer).
    2) Təhqiqatçı vəzifəsinə:

     Culfa Rayon Polis Şöbəsi (1 yer), Culfa Rayon Polis Şöbəsi Əlincə Polis
Bölməsi (1 yer), Ordubad Rayon Polis Şöbəsi (1 yer), Ordubad Rayon Polis
Şöbəsi Biləv Polis Bölməsi (1 yer), Şahbuz Rayon Polis Şöbəsi (1 yer),
Sədərək Rayon Polis Şöbəsi (1 yer). 
3) Polis sahə inspektoru vəzifəsinə:
     Şərur Rayon Polis Şöbəsi (2 yer), Şərur Rayon Polis Şöbəsi İbadulla
Polis Bölməsi (2 yer), Ordubad Rayon Polis Şöbəsi (5 yer), Ordubad Rayon
Polis Şöbəsi Biləv Polis Bölməsi (2 yer), Culfa Rayon Polis Şöbəsi (1 yer),
Culfa Rayon Polis Şöbəsi Əlincə Polis Bölməsi (1 yer), Şahbuz Rayon Polis
Şöbəsi (1 yer), Sədərək Rayon Polis Şöbəsi (1 yer). 

(pedaqoji təhsilli mütəxəssislər üçün)
     4) Yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işin təşkili üzrə inspektor
vəzifəsinə:
     Ordubad Rayon Polis Şöbəsi (1 yer).

Müsabiqə test imtahanlarından və müsahibədən ibarətdir
     Test imtahanları Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyası tərəfindən təsdiq olunmuş proqramlara və daxili işlər orqanlarının
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyə, insan hüquq və azadlıqlarına dair
beynəlxalq aktlara aid, eləcə də məntiqi nəticə çıxartmaq qabiliyyətini
müəyyən edən suallar üzrə keçirilir.
     Müsahibə test imtahanını müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlərlə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin müsabiqə komissiyası tərəfindən
aparılır.
     Müsabiqədə dövlət təhsil müəssisələrində ali hüquq və ya pedaqoji
təhsil (pedaqoji təhsilli mütəxəssislər gələcəkdə polisin digər xidmət sahəsinə
dəyişilməmək şərti ilə) almış, Silahlı Qüvvələrdə həqiqi hərbi xidmət
müddətini tam başa vurmuş (kişilər üçün), yaşı 30-dan yuxarı olmayan və
“Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmətkeçmə haqqında
Əsasnamə”də müəyyən olunmuş digər şərtlərə cavab verən Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları iştirak edə bilərlər.
     Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olmaq istəyən şəxslər bu elanda
göstərilmiş ünvanda yerləşən Daxili İşlər Nazirliyinin müsabiqə komissiyasına
müraciət edərək aşağıdakı sənədləri şəxsən təqdim etməlidirlər:
     • Şəxsiyyət vəsiqəsi
     • Ali təhsil haqqında diplom
     • Hərbi bilet (kişilər üçün)
     • Əmək kitabçası (olanlar üçün).
     Təqdim olunmuş sənədlər əsasında namizədin müsabiqədə iştirakı üçün
zəruri sənədləşmə aparılır.
     Namizədlərin sağlamlıq vəziyyəti və fiziki hazırlıq səviyyəsi daxili işlər
orqanları əməkdaşları üçün müəyyən olunmuş normativlər üzrə yoxlanılır.
     Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati binasında (Naxçıvan şəhəri, Nizami küçəsi
32) 2013-cü il dekabr ayının 2-dən 2014-cü il yanvar ayının 15-dək hər gün
(şənbə və bazar günlərindən başqa) saat 1000-dan 1700-dək qəbul olunur.

Əlaqə telefonları – 545-08-10 (daxili 155, 156)  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Daxili İşlər Nazirliyi

polis orqanlarında vakant olan orta rəis
heyəti vəzifələrində xidmətə 

qəbulla əlaqədar müsabiqə elan edir
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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: Elnur Kəlbizadə

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

Tiraj: 3940. Sifariş № 1074
Baş redaktor:

TURAL SƏFƏROV

Bildiriş
“DİAMOND CLUB” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (VÖEN

0200534781) hüquqi adı dəyişilərək “RAİ klub” MMC-yə çevrilmişdir.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
kollektivi iş yoldaşları Gülbuta 

Babayevaya, əmisi
MƏHƏRRƏM BABAYEVİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan Muxtar Respublika 
Xəstəxanasının baş həkimi Əli 

Ələsgərov və xəstəxananın 
həkimlərindən Arif Rzayev, Məmməd

Şahverdiyev, Qasım Əliyev, Əli 
Əsgərov və Abbas Hacıyev iş 

yoldaşları Mustafa Fətullayevə, əmisi
SABİRİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublika 

Xəstəxanasının baş həkiminin müavini
Ramazan Abbasov və xəstəxananın

həkimlərindən Əli Möhbalıyev, 
Miryusif Seyidov, Xalidə 

Bağırova, Sevda Cəfərova, Sona 
Cəlilova və Sevil Abdullayeva iş
yoldaşları Mustafa Fətullayevə, 

əmisi
SABİRİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublika 
Xəstəxanasının Terapiya şöbəsinin 

müdiri İsmət İmanova və xəstəxananın
işçilərindən Mahirə Məmmədova,

Günəş Nəcəfova, Zülfiyyə 
Mirzəmmədova və Fəridə İmanova
iş yoldaşları Mustafa Fətullayevə,

əmisi
SABİRİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Bir payız günü


