
    Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinin
bəhrəsi olan müasir Badamlı qəsəbəsində
şəhər infrastrukturu yaradılmışdır. Aparılan
quruculuq işləri qəsəbəni yeni inkişaf mər-
hələsinə çıxarmışdır. Qəsəbədə yerləşən ya-
şayış binalarının və avtomobil yolunun ye-
nidən qurulması, xidmət mərkəzinin və za-
vodun inşası yeni iş yerlərinin açılmasına,
sakinlərin məşğulluğunun və rahat yaşayışının
təminatına hesablanmışdır. 
    Sentyabrın 11-də Şahbuz rayonunun
 Badamlı qəsəbəsində avtomobil yolu və
xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsmiş,
avtomobil yolunda və xidmət mərkəzində
 yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, əsaslı şəkildə
yenidən qurulan 5,3 kilometrlik Badamlı
qəsəbə avtomobil yoluna yeni asfalt örtük
salınmış, yolun kənarlarında 3090 metr mə-
safədə beton su kanalı çəkilmişdir. Yol bo-
yunca 53 su keçidi tikilmiş, 2 körpü əsaslı
təmir olunmuşdur. Yolun tikintisi zamanı
çay yatağında sahilbərkitmə işləri aparılmış,
2400 metrlik qəsəbədaxili yollara isə qum-
çınqıl qatı verilmişdir.
    Xidmət mərkəzi ilə tanışlıq zamanı

bildirilmişdir ki, mərkəzdə bərbərxana, qadın
gözəllik salonu, ət satışı yeri, ərzaq və
 təsərrüfat malları mağazaları, eləcə də çörək
sexi yerləşir. Ərzaq mağazasında ailə təsər-
rüfatlarında istehsal olunan məhsulların, tə-
sərrüfat malları mağazasında isə ailə təsər-
rüfatları üçün müxtəlif taraların satışı həyata
keçirilir. 
    Çörək sexi istehsal sahəsi, mətbəx, anbar
və texniki otaqlardan ibarətdir. Sahibkar
Rövşən Abbasov çörək sexinin fəaliyyəti
üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq
 etmişdir. 
    Xidmət mərkəzində 10 nəfər işlə təmin
olunmuş, həyətdə abadlıq işləri aparılmışdır.

    Ali Məclisin Sədri xidmət mərkəzində
əhalinin tələbatına uyğun məhsulların satışına
üstünlük verilməsi barədə tapşırıqlar vermişdir. 
    Sonra qəsəbə sakinləri ilə görüş olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
sədri Hicran Rüstəmov çıxış edərək demişdir
ki, muxtar respublikada geniş quruculuq

işləri aparılır. Bu tədbirlərin tərkib hissəsi
olaraq 2017-ci ildən Şahbuz rayonunun
Badamlı qəsəbəsində də kompleks quruculuq
işlərinə başlanılmışdır. Qəsəbə avtomobil
yolu yenidən qurulmuş, xidmət mərkəzi
 tikilmiş, yaşayış binaları təmir olunmuşdur.
Tikinti işlərinin aparılması üçün hərtərəfli
şərait yaradılmış, keyfiyyətə diqqət artırılmış,
inşaatçılar qayğı ilə əhatə olunmuşlar.
Hicran Rüstəmov göstərilən diqqətə görə
inşaatçılar adından minnətdarlıq etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Badamlı qə-
səbəsində görülən işlər münasibətilə sakinləri
təbrik etmiş, əməyi olanlara təşəkkürünü

bildirərək demişdir: Bu gün ölkəmizdə ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin yolunun
uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki,
kəndlərimiz, qəsəbələrimiz, rayonlarımız,
şəhərlərimiz abadlaşır, əhalinin rahat yaşayışı
təmin edilir. Şahbuz rayonunun Badamlı qə-
səbəsi də abadlaşan yaşayış məntəqələrin-
dəndir. Dövlət qayğısı nəticəsində ötən dövrdə
qəsəbədə kompleks quruculuq işləri görül-
müşdür. Məktəb və qəsəbə mərkəzi tikilmiş,
mənzillər dayanıqlı təbii qaz, elektrik enerjisi
və rabitə xidməti ilə təmin olunmuşdur. Bu
gün isə qəsəbə yolu və xidmət mərkəzi isti-
fadəyə verilir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ötən əsrin

90-cı illərinin ağır dövrü Badamlı qəsəbə-
sində də insanların rahatlığının pozulmasına
səbəb olmuş, çətinliklər yaranmışdır. Məlum
olduğu kimi, bu qəsəbə təbii sərvətimiz
olan Badamlı suyuna görə tanınıb. 1945-ci
ildən sonra Badamlı suyu istehsal olunmağa
başlanıb. Keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün
respublikalarına Badamlı suyu  göndərilmiş,

bu su həm Badamlı qəsəbəsini və Şahbuz
rayonunu, həm də Naxçıvan Muxtar Res-
publikasını və Azərbaycanı tanıtmışdır.
Lakin ötən əsrin 90-cı illərindəki ağır günlər
zavodun da fəaliyyətinin pozulmasına səbəb
olmuşdu. Ötən dövrdə dövlətimizin qayğısı
nəticəsində qəsəbənin inkişafı təmin edilmiş,
Badamlı suyunun əvvəlki şöhrəti özünə
qaytarılmışdır. Vaxtilə yalnız keçmiş Sovetlər
Birliyində tanınan bu su hazırda dünyanın
müxtəlif ölkələrinə də ixrac olunur. Qəsə-
bədə kompleks quruculuq işlərinin görülməsi
və Badamlı suyunun istehsalı üçün müasir
zavodun inşa olunması sakinlərin rahat ya-
şayışına xidmət edir. Eyni zamanda həyata
keçirilən bu tədbirlər qəsəbədə məskunlaş-
manı daha da artıracaqdır. Ona görə də
 sakinlər tikilənləri, qurulanları qoruyub
saxlamalı, onlardan düzgün istifadə edərək
 gələcək nəsillərə çatdırmalı, yaşıllıqlar
artırılmalıdır.  
     Ali Məclisin Sədri qəsəbə sakinlərini bir daha
təbrik etmiş, onlara rahat həyat arzulamışdır.  
    Sakin İxtiyar Quliyev demişdir: “Bu gün
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən ucqar
kəndindən tutmuş şəhərlərinə qədər bütün
yaşayış məntəqələri abadlaşdırılır, müasir
sosial obyektlər tikilir, yollar çəkilir. Nax-
çıvana gələn qonaqlar buradan ən xoş təəs-
süratlarla ayrılırlar. Aparılan quruculuq işləri
insanların rahat yaşayışı ilə yanaşı, həm də
turizmin inkişafına öz müsbət təsirini göstərir.
Şahbuz rayonunun da hər bir kəndində, eləcə
də Badamlı qəsəbəsində geniş abadlıq işləri
aparılıb. Qəsəbədəki 6 çoxmənzilli yaşayış

binası əsaslı təmir olunmuş, qəsəbə mərkəzi,
məktəb binası və xidmət mərkəzi tikilmiş,
yollarımız yenidən qurulmuşdur. Badamlı
zavodunun tikintisi isə yeni iş yerlərinin
açılması, onlarla ailənin güzəranının yaxşı-
laşması deməkdir. 2019-cu il muxtar respub-
likada “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunmuşdur.

Şəhərtipli müasir Badamlı qəsəbəsi
Badamlı qəsəbəsində avtomobil yolu və xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır Sayı: 170 (23.332)

12 sentyabr 2019-cu il, cümə axşamı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 11-də Rusiya Federasiyasının
Sverdlovsk vilayətinin qubernatoru Yevgeni Kuyvaşevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub, Azərbaycanın Rusiyanın ayrı-ayrı
 vilayətləri, o cümlədən Sverdlovsk vilayəti ilə əlaqələrinin genişlənməsinin məmnunluq
doğurduğu bildirilib.

Söhbət zamanı Azərbaycanla Sverdlovsk vilayəti arasında ticarət dövriyyəsinin 85 faiz
artması iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinin yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirilib,
ticarət dövriyyəsinin daha da artırılması üçün lazımi potensialın mövcud olduğu vurğulanıb.
Eyni zamanda Bakıda keçiriləcək biznes forumun əlaqələrin genişlənməsi işinə töhfə
verəcəyinə əminlik ifadə olunub. Son illər Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayının
durmadan artdığı vurğulanaraq Sverdlovsk vilayəti ilə turizm sahəsində əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinin önəmi bildirilib.

Görüşdə əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri, o cümlədən sənaye, maşınqayırma sahələrində
birgə layihələrin həyata keçirilməsi, sərmayə qoyuluşu, mədəniyyət, təhsil sahələri ilə bağlı
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

Rəsmi xronika

Ardı 2-ci səhifədə
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    Sentyabrın 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

“Badamlı” Mineral Sular Zavodunun inşası ilə maraqlanmışdır. 

    Bildirilmişdir ki, zavodda və ikimərtəbəli inzibati binada əsas tikinti işləri başa çatdırılıb.

Zavodun ərazisinə asfalt örtük salınmış, Badamlı suyunun mənbəyi yenidən qurulmuşdur.

Su özaxını ilə zavoda veriləcəkdir. Xammal anbarı, istehsal və hazır məhsul sahələrindən

ibarət olacaq zavodda Fransanın “SİDEL” şirkətinin istehsalı olan ən müasir avadanlıqlar

quraşdırılır. 3 istehsal xətti olacaq zavodda qazlı və qazsız olmaqla müxtəlifölçülü

qablaşdırmada 15 növdə Badamlı suyu istehsal ediləcəkdir. İstehsal prosesi tam avtomat-

laşdırılacaq, məhsulların keyfiyyəti nəzarətdə saxlanılacaqdır. İstifadəyə verildikdən sonra

zavodda 200-ə yaxın iş yeri açılacaqdır.  

    Ali Məclisin Sədri zavodda işlərin ilin sonuna qədər başa çatdırılması, ərazinin abadlaş-

dırılması və yaşıllıqların salınması barədə tapşırıqlar vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Badamlı mineral suyu müasir zavod kompleksində 
istehsal olunacaqdır

Bundan ruhlanan qəsəbə sakinləri yeni tə-
sərrüfatlar yaradıblar. Görülən bu işlərin
hamısı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
siyasi xəttinin bəhrəsidir. Yaşasın ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi xətti! Yaşasın müs-
təqil Azərbaycan! Yaşasın doğma Naxçıvan!
Yaşasın Heydər Əliyev siyasi xəttinin
 davamçıları!”
    İxtiyar Quliyev yaradılan şəraitə görə qə-
səbə sakinləri və rayon ictimaiyyəti adından
Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir. 

*   *   *

    Quruculuq işləri aparılarkən Badamlı qə-
səbəsindəki 48 mənzilli 6 yaşayış binası da
yenidən qurulmuş, dam örtükləri dəyişdirilmiş,
elektrik və su sistemi yenilənmiş, fasadları
təmir olunmuşdur. Binaların həyətlərində də
abadlıq işləri aparılmış, asfalt verilmiş, yaşıllıq
sahələri salınmışdır.

    Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Res-
publikasındakı Səfirliyinin İqtisadi Əməkdaşlıq
Şöbəsinin nümayəndələri Naxçıvan Muxtar Res-
publikasına səfərləri çərçivəsində muxtar respub-
likanın istehsal müəssisələrində də olublar. Nax-
çıvan Avtomobil Zavodunun istehsal potensialı
ilə maraqlanan qonaqlara bildirilib ki, burada is-
tehsal prosesi konveyer üsulu ilə təşkil edilib.
Hazırda zavodda 17 modeldə minik və yük avto-
mobilləri istehsal olunur.
    “Gəmiqaya Mineral Sular” Məhdud Məsuliy-
yətli Cəmiyyəti ilə tanışlıq zamanı nümayəndələrə
məlumat verilib ki, 2004-cü ildə özəlləşdirilən
müəssisədə daha keyfiyyətli məhsul istehsalına
başlanılıb, Badamlı mineral suyunun əvvəlki
şöhrəti özünə qaytarılıb. Burada istehsal olunan
məhsullar ölkəmizin digər bölgələri ilə yanaşı,
Ukrayna, Rusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və
Çinə də ixrac olunur. 
    Nümayəndələr “Gəmiqaya Daş Məhsulları Sə-
naye Kompleksi”  MMC-də də olub, bu müəssi-
sənin istehsal gücü, burada istehsal edilən məh-

sulların çeşidi haqqında ətraflı məlumat alıblar.
Qeyd olunub ki, Kəngərli rayonunun Qarabağlar
və Çalxanqala kəndləri ərazilərindəki zəngin ya-
taqlardan çıxarılan travertin və mərmər daşlar
emal üçün bu müəssisəyə gətirilir. Məhsul bura-
xılışında istifadə edilən daşlar təbii olaraq anti-
bakterial keyfiyyətə malikdir. Müəssisədə Türkiyə
istehsalı olan “Sesemak” markalı avadanlıqlar
quraşdırılıb. Böyük və kiçikölçülü travertin pli-
tələrdən, əsasən, binaların fasadının və həyətyanı
sahələrin bəzədilməsində, mozaik travertinlərdən
isə müxtəlif naxışlı bəzək üzlüklərinin hazırlan-
masında istifadə olunur. Gündəlik maksimum is-
tehsal gücü 2000 kvadratmetr daş məhsulları olan
müəssisədə klassik ağ və qara suyollu travertin
məhsulları ilə yanaşı, Naxçıvan sədəfi və qara
inci mərmər, sienit də istehsal edilir. Həmçinin
müəssisədə dekorasiya sexi də fəaliyyət göstərir. 
    Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə gələn nüma-
yəndələrə bu səhiyyə müəssisəsi barədə ətraflı
məlumat verilib. Qeyd olunub ki, mərkəzin dün-
yadakı digər duz şaxtalarından üstünlüyü şaxtanın
horizontal yerləşməsidir. Buna görə xəstələr yeraltı
şöbəyə tez adaptasiya olurlar. Digər tərəfdən şax-
tada oksigen və havanın temperaturu daim sabit
qalır. Bu da astma-bronxit xəstələrinin sağalması
prosesinin daha da sürətlənməsinə səbəb olur.
Müalicə turizminin inkişafı baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyan 474 çarpayılıq xəstəxanaya
hər il dünyanın bir çox ölkələrindən minlərlə
insan müraciət edir. 

- Nail ƏSGƏROV

Muxtar respublikanın ixrac imkanları və səhiyyə turizmi potensialı
səfirliyin nümayəndələrində maraq doğurub      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən döv-
lət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul
ilə əlaqədar vakant vəzifələrin tutulması
üçün 3 iyul 2019-cu il tarixdə elan olunmuş
müsabiqənin test imtahanları 9-11 sentyabr
tarixlərdə keçirilib. Müsabiqəyə çıxarılmış
285 vakant vəzifənin tutulması üçün
82 nəfər sənəd təqdim edib. Test imta-
hanlarında 80 namizəd iştirak edib, on-
lardan 13-ü keçid balını toplayıb.
    Dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə
işə qəbul ilk dəfə olaraq mərkəzləşdi-
rilmiş qaydada, müsabiqə və şəffaflıq
əsasında, elektron proqram təminatı
tətbiq olunmaqla test imtahanları vasi-
təsilə keçirilir. Test imtahanlarının ke-
çirilməsində əsas məqsəd tədrisin key-
fiyyətinin artırılması üçün dövlət musiqi
təhsili müəssisələrinin ixtisaslı kadrlarla
təmin edilməsidir. 
    Naxçıvan Musiqi Kollecində işə qəbul
üçün ali təhsil müəssisələrini, uşaq mu-
siqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq mək-
təblərinə işə qəbul üçün ali və ya orta
ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş
şəxslər iştirak ediblər.
    Test imtahanında hər bir namizədə,
ümumilikdə, 80 olmaqla, müəssisələrdə
tədris olunan ixtisaslar üzrə 70, infor-
masiya və kommunikasiya texnologiya-
larına aid 10 test tapşırığı təqdim edilib,
namizədlərə test tapşırıqlarının yerinə

yetirilməsi üçün 120 dəqiqə vaxt verilib. 
    Uşaq musiqi, incəsənət və bədii sə-
nətkarlıq məktəblərinə işə qəbul üçün
test imtahanında hər bir namizədə müəs-
sisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə
50 test tapşırığı təqdim edilib. Nami-
zədlərə test tapşırıqlarının yerinə yeti-
rilməsi üçün 75 dəqiqə vaxt verilib. Hər
bir düzgün cavab bir balla qiymətləndi-
rilib. Səhv cavablar düzgün cavablara
təsir etmir. Orta ixtisas musiqi təhsili
müəssisələrinə işə qəbul üçün test tapşı -
rıqlarının 60 faizini (48 bal), uşaq musiqi,
incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəb-
lərinə işə qəbul üçün 60 faizini (30 bal)
düzgün cavablandıran namizədlər keçid
balını toplamış hesab ediliblər.
    İmtahan bitdikdən dərhal sonra iş-
tirakçılara nəticəyə dair arayış təqdim
edilib. Nəticələr komissiyanın rəsmi
internet portalında (www.dqmk.nmr.az)

yerləşdirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri yanında 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiyanın mətbuat xidməti

Test imtahanları başa çatıb



3

    AMEA Naxçıvan Bölməsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası əra-
zisində cari ildə beynəlxalq və yerli
ekspedisiyanın apardığı arxeoloji
tədqiqatların yekunlarına həsr olu-
nan tədbir keçirilib.
    Tədbirdə bölmənin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev çıxış edərək Naxçı-
vanda  aparılan genişmiqyaslı arxeoloji
qazıntılardan danışıb. Bildirib ki, hər
il olduğu kimi, bu il də ərazinin müx-
təlif yerlərində beynəlxalq və res-
publika səviyyəli arxeoloji ekspedi-
siyalar tərəfindən tədqiqatlar aparılıb. 
    Akademik İsmayıl Hacıyev ar-
xeoloji qazıntıların nəticələrinin həm
Azərbaycan, həm də Naxçıvan tari-
xinin yenidən araşdırılması baxımın-
dan əhəmiyyətli olduğunu deyib.
    Sonra bölmənin Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutunun Qədim
dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri,
Naxçıvan şəhər arxeoloji ekspedisi-
yasının rəhbəri, AMEA-nın müxbir
üzvü Vəli Baxşəliyev çıxış edərək
may ayından başlayaraq yerli arxeo-
loqların Azərbaycan-ABŞ, Azərbaycan-

Fransa beynəlxalq ekspe-
disiya üzvləri ilə birgə Nax-
çıvantəpədə, Uçan Ağıl ya-
şayış yerində, I Kültəpədə,
Ovçulartəpəsində, Oğlan-
qalada tədqiqatlar aparıl-
dığı barədə məlumat verib.
O, tədqiqatlar zamanı əra-
zidən ocaq yerləri, kera-
mika nümunələri, xeyli

sayda dən daşları, obsidian və tikinti
qalıqlarının aşkar edildiyini deyib.
Bildirilib ki, aşkar olunan və diqqəti
cəlb edən boyalı, dırnaq və barmaq
basqısı ilə naxışlanmış keramikalardan
tədqiqat zamanı götürülən karbon
analizləri onların eramızdan əvvəl
V minilliyin birinci yarısına aid ol-
duğunu göstərib.
    Bildirilib ki, beynəlxalq ekspedi-
siya üzvləri Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının müxtəlif ərazilərində,
Şərur, Ordubad, Babək, Şahbuz, Kən-
gərli rayonlarının ərazilərində kəşfiyyat
xarakterli araşdırmalar da aparıb.
    Vəli Baxşəliyev qeyd edib ki, bey-
nəlxalq Azərbaycan-Fransa arxeoloji
ekspedisiyasının üzvləri əvvəlki illərdə
Ovçulartəpəsi və I Kültəpə yaşayış
yerindən aşkar edilən arxeoloji ma-
terialların tədqiqi ilə də məşğul olub-
lar. Tədqiqatlar zamanı Kültəpənin
Cənubi Qafqazda ən qədim Neolit
məskəni olduğu müəyyən edilib.
Azərbaycan-Fransa arxeoloqları
əməkdaşlığının 10 illiyi ilə bağlı ötən
il Bakı şəhərində sərgi açılıb və eks-

pedisiyaların nəticələri həmin sərgidə
nümayiş etdirilib.
    Oğlanqala yaşayış yerində aparılan
tədqiqatlardan da bəhs olunaraq bil-
dirilib ki, Azərbaycan-ABŞ arxeoloji
ekspedisiyası Avstraliyadan gəlmiş
mütəxəssislərlə birgə həmin ərazidə
arxeoloji qazıntılar aparıb.
    Diqqətə çatdırılıb ki, arxeoloji
ekspedisiyaların əldə etdiyi nəticələrlə
bağlı kitablar və monoqrafiyalar nəşr
olunub, beynəlxalq jurnallarda müx-
təlif məqalələr dərc edilib. Bundan
başqa, Fransada təşkil olunan beynəl -
xalq konfransda Naxçıvanda aparılan
arxeoloji tədqiqatlarla bağlı 7 məruzə
dinlənilib. 
    Vəli Baxşəliyev arxeoloji ekspe-
disiyanın təşkilinə hərtərəfli şərait
yaradılmasına görə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbova minnətdarlığını
bildirib. 
    Tədbirdə Azərbaycan-Fransa beynəl -
xalq arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri
Katherine Marro və ekspedisiya üzv-
lərindən, bölmənin Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşı
Kamran Mehbalıyev çıxış edərək
ərazidə aparılan qazıntıların Azər-
baycan arxeologiyası üçün əhəmiy-
yətli olduğunu vurğulayıblar.
    Tədbir çərçivəsində arxeoloji eks-
pedisiyanın üzvləri iştirakçıların çox-
saylı suallarını cavablandırıblar.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

Arxeoloji ekspedisiyaların yekunları müzakirə edilib     Bu gün  müasir Azərbaycan

təhsili dahi rəhbər Heydər Əliyevin

ideyalarından güc alaraq özünün

zəngin mütərəqqi ənənələrinə,

milli-mənəvi və ümumbəşəri də-

yərlərə, beynəlxalq təcrübəyə

əsaslanaraq daha da inkişaf edir.

Təhsil sahəsində davamlı olaraq

islahatlar həyata keçirilməkdədir.

Bütün bunların nəticələri isə göz

qabağındadır. 

    Muxtar respubli-
kanın məktəblərini
bitirən məzunların
ali məktəblərə qə-
bulu, 500-700 inter-
valında bal topla-
yanların sayı ilbəil
artır. Bütün bunlar
isə bizdə gələcəyi-
mizin əmin əllərdə
olduğu   hissini ya-
radır. Hər il olduğu kimi, bu il
də qəbul imtahanlarındakı nə-
ticələri ilə muxtar respublika-
mızda təhsilin yüksək səviyyədə
olduğunu sübuta yetirənlər öz
uğurları ilə hər birimizi qürur-
landırdı. Sevindirici haldır ki,
ölkə Prezidentinin 2019-cu il
9 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə
muxtar respublikanın ümum-
təhsil məktəblərinin 4 məzunu
Prezident təqaüdünə layiq görü -
lüb. Onlardan biri Məleykə
 Cəfərli ilə həmsöhbət oluruq.
    Məleykə Şərur rayon Dərvişlər
kənd tam orta məktəbinin mə-
zunudur. Onun dediklərindən: 
     – Muxtar respublikamızda
gənc lərin yüksək səviyyədə təhsil
alması üçün hər cür şərait möv-
cuddur. Doğma diyarımızda hər
il yeni məktəb binaları inşa olunur,
onlar müasir texnologiyalarla təmin
edilirlər. Hər birimiz fəxr edir,
qürur hissi keçiririk ki, son illərdə
rayonumuzda da təhsil müəssisələri
tikilərək və ya əsaslı şəkildə ye-
nidən qurularaq istifadəyə verilib.
Təhsil aldığım Dərvişlər kənd
tam orta məktəbi də bunlardan
biridir. Məktəbdə şagirdlərin hər-
tərəfli təhsil alması üçün hər cür
şərait mövcuddur. Təbii ki, belə
təhsil ocaqlarında oxuyan hər bir
məzunun ali məktəbə qəbul ol-
ması heç də çətin deyil. Mən də
bu qayğıdan bəhrələnərək orta
məktəb illərində yaxşı təhsil al-
maqla yanaşı, bilik yarışmalarında,
fənn olimpiadalarında da fəal iş-
tirak etmişəm, həmişə də nəticə-
lərim yüksək olub. Orta məktəbi
“Qızıl” medalla bitirmişəm. Bütün
bunlar təhsilimi ali məktəbdə da-
vam etdirmək arzumun gerçək-
ləşməsi üçün möhkəm təməl ya-
radıb. Nəhayət, bu təmələ söy-
kənərək builki qəbul imtahanla-
rında 670 bal toplamışam.
    – Siz də gələcəkdə hüquqşü-
nas olacaqsınız. Yaxşı hüquq-
şünası necə təsəvvür edirsiniz?
– soruşduqda Məleykə cavab
verdi ki, bunun üçün, ilk növ-
bədə, vətənpərvər olmalısan.
Vətən pərvərlik ən ali dəyərdir.
Vətənə sevgi hər bir insana hələ
orta məktəbdən aşılanır. Ölkə -
mizdə insan amilinə, təhsilə çox
ciddi diqqət yetirilir. Bu diqqət
və qayğının müqabilində yaxşı
oxumalı, gələcəkdə xalqımız
üçün yararlı kadr olmalı, daim
çalışmalıyıq. 
    Ötən ay  Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2018-2019-cu tədris ilində ümum-
təhsil məktəblərini bitirmiş və
ali məktəblərə qəbul imtahanla-
rında 500-700 arası bal toplamış
tələbələrlə görüşünün həyatında
ən unudulmaz günlərdən biri ol-
duğunu bildirən Məleykə onu da
qeyd etdi ki, hələ məktəbdə oxu-
duğu illərdə məzunların belə

görüşlərdə iştirak etdiklərini eşi-
dər və bunun onun özünə də qis-
mət olmasını arzulayarmış. 
    – Tələbə adını qazanmağım
mənə dünyanın sevincini bəxş
edib. Artıq böyük yolun başlan-
ğıcındayam. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
kimi tanınmış bir ali təhsil oca-
ğının Hüquqşünaslıq ixtisasında

təhsil alacağam. Bu
yolu uğurla keçib
biliyimlə, fəaliyyə-
timlə xalqımıza xe-
yir verəcəyim gün-
lər isə əsl xoşbəxt
çağlarıma çevrilə-
cək. Yaxın günlərdə
Prezident təqaüdü-
nə layiq görülmə-
yim xəbərini eşi-

dəndə isə sevincimin həddi-
 hüdudu olmadı.
    Nailiyyət qazanmaq üçün hər
hansı bir şansın sənin ayağına
qədər gələcəyini gözləməməli,
şansını zəhmət və fədakarlıqla
özün əldə etməli, yəni yaratma-
lısan. Qoyduğunuz məqsədə çat-
maq üçün plan qursanız və bu
plan üzrə doğru addımlar atsanız,
şans da sizə o qədər yaxın olar.
Hədəflərini təyin edərkən mütləq
planlı şəkildə və özünəinam hissi
ilə başlamaq lazımdır. Özünə
inanmayan şəxsin uğur qazanması
çətindir. Bir məzun planlı və özü-
nə inamla bir hədəf seçibsə, müt-
ləq arzusuna nail olacaq və hə-
dəfinə gedən yolda heç bir prob-
lem onun qarşısını ala bilməyə-
cək. Uşaqlıqdan bu peşəni çox
sevmişəm. Mən ilk hədəfimə nail
oldum. Artıq arzum reallaşıb. Bu
gün çox sevinirəm ki, valideyn-
lərimin və müəllimlərimin mənə
olan inamını doğrultdum. Tələ-
bəlik illərində təhsil aldığım uni-
versitetin bütün imkanlarından
istifadə edərək mükəmməl elm,
yüksək bilik əldə etməyə, təcrübə
toplayaraq hərtərəfli, kamil bir
insan kimi yetişməyə səy göstə-
rəcəyəm ki, gələcəkdə hər hansı
bir vəzifədə çalışanda vəzifəmin
şərəfini yox, məsuliyyətini hiss
etməyi bacarım. 
     Məleykənin atası  Malik Cəfə-
rov da sevincini bizimlə bölüşür:
    – Hər bir valideynin arzula-
rından biri də övladının təhsil
alması və gələcəkdə layiqli yer
tutmasıdır. Bizim övladımıza
verəcəyimiz ən böyük xəzinə,
miras  təhsildir. Çünki bu xəzinə
bitmək-tükənmək bilməyən ye-
ganə var-dövlətdir. Valideyn öv-
ladının ali təhsil alması üçün
daim çalışır, zəhmət çəkir və
onu gələcəkdə bir sənətə, peşəyə
yiyələnən biri kimi görməyi ar-
zulayır. Düşünürəm ki, övlad-
larımız bizdən daha şanslıdırlar,
çünki onlar vətəndaşına qiymət
verən bir dövlətin, müstəqil
Azərbaycanın gəncləridirlər.
Təhsilə göstərilən qayğı gənc -
lərimizin ixtisaslı mütəxəssis
kimi yetişmələrinə öz töhfəsini
verir. Mən bütün valideynlər
adından övladlarımıza yaxşı təh-
sil almaları üçün hər cür şərait
yaradan Ali Məclis Sədrinə
 minnətdarlığımı bildirirəm.
    Bu gün onlar tələbə adının,
valideynləri isə övladlarının
uğurunun sevincini yaşayır. Bü-
tün bunlar isə gələcəyimiz olan
gənclərə göstərilən dövlət qay-
ğısından xəbər verir. Biz də hər
bir abituriyentə zəhmət və fə-
dakarlıqla qazandığı tələbə adı-
nın böyük şərəf və məsuliyyət
olduğunu layiqincə dərk etməyi
arzulayırıq.

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Təhsilə qayğı gələcəyə qayğıdır

Gəncliyimiz, gələcəyimiz

Muxtar respublikamızın
 təhsil müəssisələrində 2019-
2020-ci tədris ilinə hazırlıqla
bağlı müxtəlif tədbirlər həyata
keçirilməkdədir.

    Bu tədbirlərdən biri də muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəb-
lərində məktəblilərin dərslik, müəl-
limlərin isə metodik vəsaitlərlə təmin
edilməsidir. Bununla bağlı hazırlıq
işləri görülüb, 2019-2020-ci tədris
ili üçün dərslik və dərs vəsaitlərinə
olan tələbat müəyyənləşdirilib. Avqust
ayında Bakı şəhərindən 264 min 719
dərslik, 8998 metodik vəsait muxtar

respublikaya gətirilib. Qeyd edək ki,
bu tədris ilində ümumtəhsil məktəb-
lərinin IV və VIII sinifləri üçün nə-
zərdə tutulan dərsliklər tamamilə ye-
nilənib, digər siniflərdə isə dərsliklərə
olan tələbata uyğun olaraq sifarişlər
verilib. Sentyabrın 11-də muxtar res-
publikanın bütün ümumtəhsil mək-
təblərində şagirdlərə dərsliklərin pay-
lanılmasına başlanılıb.
    Bu addım tədris ili başlananadək
şagirdlərin bütün dərsliklərlə təmin
edilməsinə və məzmunla tanış olma-
larına imkan verəcəkdir. Ümumtəhsil
məktəblərində yeni dərsliklər şagird-

lərə paylanmazdan əvvəl kitabxana
qaydası üzrə işlənilərək fonda daxil
edilib. 
    Həmin gündən etibarən müəllim-
lərə veriləcək metodik vəsaitlər isə
onların tədris prosesini planlaşdır-
malarına və metodik hazırlıq səviy-
yələrini artırmalarına yaxından kö-
məklik edəcəkdir. Dərsliklərin sax-
lanılması və onlardan istifadə ilə əla-
qədar məktəb kitabxanaçıları və sinif
rəhbərləri tərəfindən şagird və vali-
deynlərlə söhbətlər aparılıb.
         Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

Şagirdlər dərslik, müəllimlər isə metodik vəsaitlərlə   
təmin olunublar

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsinin yeni internet
saytı (www.emlak.nakhchivan.az) is-
tifadəyə verilib. Müasir tələblərə ca-
vab verən, yeni dizayn və quruluşda
hazırlanmış internet saytı komitənin
fəaliyyət istiqamətləri üzrə elektron-
laşdırılmış xidmətlərin, tətbiq olunan
yeniliklərin daha operativ və dolğun
şəkildə istifadəçilərə çatdırılmasını
təmin edəcək. Saytın hazır lanması
zamanı istifadəçilərin rahatlığını təmin
edəcək ən zəruri tələblər nəzərə alınıb,
yeni bölmələrin əlavə edilməsi ilə
funksionallığı və informasiya yükü
artırılıb. 
    Əsas səhifədə komitə haqqında
məlumat, komitənin fəaliyyətini tən-
zimləyən əsas normativ-hüquqi akt-
lar, daşınmaz əmlak və torpaq ida-
rəçiliyi sahəsində görülən işlər, mux-
tar respublikanın siyasi-inzibati xə-
ritəsi, komitənin “Əmlak” informa-
siya bülleteninin nömrələri yerləş-
dirilib. Muxtar respublikada keçirilən
rəsmi tədbirləri haqqında informa-

siyaların da saytda yerləşdi-
rilməsi təmin edilib, turizm
potensialının təbliği üçün böl-
mələr ayrılıb. Elanlar bölməsi,
sorğu guşəsi, əlaqədar saytlara
keçid imkanları yaradılıb.
    Vətəndaşlar üçün yaradılan
ayrıca bölmədə qəbul qrafiki,
komitə tərəfindən göstərilən
səyyar xidmətlərin qrafiki, hü-
quqların dövlət qeydiyyatı üçün
tələb olunan sənədlərin siyahısı
öz əksini tapıb. Ərizə nömrə-
sinin daxil edilməsi ilə daşınmaz
əmlak obyektləri üzərində hü-
quqların dövlət qeydiyyatına
alınmasına dair müraciətin icra və-
ziyyətinin öyrənilməsi üçün onlayn
xidmət, daşınmaz əmlakla bağlı əmə-
liyyatların aparılması zamanı tələb
olunan dövlət rüsumu və xidmət haq-
qını əvvəlcədən hesablamaq üçün
 əmlak kalkulyatoru istifadəyə verilib.
    “Tədris-İnnovasiya Mərkəzi” böl-
məsində mərkəz haqqında məlumat
və təlim qrafiki yerləşdirilib. Sayt da
startap layihələrinin qəbulu üçün

 bölmə də ayrılıb. 
    İstifadəçilər sayt vasitəsilə təqdim
olunan xidmətlərdən yararlanmaqla
yanaşı, komitənin fəaliyyətinin müx-
təlif istiqamətləri üzrə həyata keçirilən
tədbirlər barədə də məlumat əldə edə
biləcəklər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Daşınmaz Əmlak və Torpaq 

Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin
mətbuat xidməti

Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
internet saytı yenilənib
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    Qədimdən bəri gül sevgi və firavanlıq
simvolu sayılır. Güllər əsrlərboyu rəssam
və şairlərin diqqətini çəkib və yaradıcı
insanlar üçün ilham mənbəyi olub. Onlar
hətta yuxuda da xoş təsirini bizdən əsir-
gəmir, həmin yuxu da müsbət yozulur.
Bəlkə də, elə buna görə analar öz
balasına laylasında  belə deyirlər: 
    Layla dedim yatasan,

    Qızıl gülə batasan.

    Qızılgül bağın olsun,

    Kölgəsində yatasan. 

    Güllərdən insana müsbət həyat ener-
jisi süzülür, gül adı gələndə istər-
istəməz insanın əhval-ruhiyyəsi yüksəlir.
Müxtəlif nemətlər düzülmüş süfrədə
gül olanda insanda xoş ovqat yaranır.
İnsanların  həyat səviyyəsi yaxşılaşdıqca
zövqlər daha da yüksəlir, təbiətə, gö-
zəlliyə daha həssas yanaşılır. Hər kəs
nemətlərin ən yaxşısına sahib olmağa
can atır. Bu günün reallığı belədir...
    Bu gözəl, müxtəlifrəngli və mənalı
güllərin necə qayğı ilə yetişdirildiyi
haqqında məlumat almaq üçün yaxın
günlərdə  Babək rayonunun Zeynəddin
kəndində yerləşən gülçülük təsərrüfatına
yollanırıq. Əsəd Abbasovun və ailəsinin
zəhmətlə əkib-becərdiyi təsərrüfatı

gəzirik. Bahar ətirli gül-
 çiçəklərin biri açıb, biri
qönçə, digəri təzə pöhrə-
dir. Baxmaqdan doyma-
dığımız al-əlvan gülləri
görəndə insan biranlıq ət-
raf aləmdən ayrılıb xəyal-
lara dalır. İstixanada qay-
nar iş prosesi gedir. Kimi
gül dərir, kimi isə gül bu-

ketləri hazırlayır. Burada soyuducu an-
bar da inşa olunub, qablaşdırılmış güllər
orada saxlanılır, sonra isə satış ünvan-
larına göndərilir. 
    Müsahibim deyir ki, 18 ildir, gül
satışı ilə məşğuluq. Əvvəllər digər ölkə
və şəhərlərdən gül gətirib Naxçıvan şə-
hərində özümüzə məxsus “Al çiçəyim”
mağazasında satmışıq. Naxçıvanda sa-
hibkarlıq mühitinin inkişafına yaradılan
geniş şəraitdən istifadə edib, gülə olan
tələbatı ödəmək üçün 2014-cü ilin aprel
ayında gülçülük təsərrüfatı yaratdıq.
Hazırda 6 min 500 kvadratmetr olan
sahədə 12 istixanaya 9 növdə gül şitili
əkilib. Bu güllər gözəlliyi ilə yanaşı,
məhsuldarlığına görə də seçilirlər.
    Bir ailənin birgə əməyi sayəsində
ərsəyə gələn təsərrüfatda 7-8 nəfər ailə

üzvü həvəslə çalışır.    
    Ailə təsərrüfatının üzvü Vətən Ab-
basov deyir ki, müdrik atalarımızın qı-
zıldan qiymətli sözü var: “Güc birlik-
dədir”. Biz bu birliyin gücünü, əzmini
ailə təsərrüfatını yaradandan sonra bir
daha gördük. İstixanalarda çalışanların
hamısı bol və keyfiyyətli məhsul yetiş-
dirilməsi üçün öz məsuliyyətini dərindən
dərk edir. Yaxşı çalışmaq yaxşı qazanmaq,
ölkəmizin iqtisadiyyatına töhfə vermək
və firavan yaşamaq deməkdir. Dövləti-
mizi sağ olsun ki, bizə belə şərait yaradıb.
Təbiətlə ünsiyyətdə olmaq və güllərə
qulluq etmək onları seyr etmək qədər
gözəldir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
torpaq-iqlim şəraitində gül becərib ərsəyə
gətirmək xüsusi təcrübə tələb edir. Gül-
lərin damcı üsulu ilə suvarılmasının

təşkili, temperaturun normada
olmasının xüsusi aparatlar va-
sitəsilə tənzimlənməsi, torpağa
edilən qulluq, xəstəliklərə qarşı
tədbirlərin diqqətlə aparılması
ailə təsərrüfatına məhsul bolluğu
bəxş edir. Gül şitillərini qardaş
Türkiyədən gətirdiklərini  deyən
müsahibim onu da bildirir ki,
həmin gül şitillərinə görə muxtar

respublikanın gömrük-keçid məntəqə-
lərində heç bir rüsum ödəmirlər. Bu da
ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətlərinə gös-
tərilən qayğının daha bir nümunəsidir. 
    Müsahibim Naxçıvan bazarına gül
çıxarmaqla yanaşı, Bakıya da gül gön-
dərdiklərini, orada da yaxşı alıcı qazan-
dıqlarını deyir, daha geniş bazarlara
çıxmağı qarşılarına məqsəd qoyduqlarını
qeyd edir.
    Gözəlliyi, gül-çiçəyi görmək, duy-
maq, ona qayğı göstərmək xoş əhval-
ruhiyyənin əlamətidir. Təbii ki, mühitinə
görə güllər hər ölkədə fərqli yetişir.
Lakin mənası dəyişməz olaraq qalır,
bəzən isə bir gülün dəyəri qiymətli daş-
lardan, gümüş və qızıldan da baha olur.
Çünki çiçəklər həyat, sevgi rəmzi daşıyır. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA

Çiçəklər həyat, sevgi rəmzidir

    Yeni dərs ilinin başlaması ilə şa-

girdlərin yay tətilindən sonra mək-

təbə, tədris proqramına uyğunlaşması

məsələsi aktuallaşır. Çünki yay təti-

lində istirahətə geniş yer vermiş şa-

girdlər, eləcə də birinci sinfə yenicə

qədəm qoymuş uşaqlar dərs ilinin

ilk günlərində məktəbə adaptasiya

olmaqda çətinlik çəkirlər. Bəs bunun

səbəbləri nələrdir, necə etmək la-

zımdır ki, onlar tezliklə məktəbə,

dərs prosesinə uyğunlaşa bilsinlər?

Suallarımıza cavab almaq üçün Nax-

çıvan şəhər Əli Sultanlı adına 10 nöm -

rəli tam orta məktəbin psixoloqu

Nabat Xəlilova ilə həmsöhbət olduq. 

    O bildirdi ki, uzun bir yay təti-
lindən sonra dərslər başlayır. Mək-
təblərin açılması özü ilə bəzi çətin-
liklər də gətirir. Hər uşaq məktəbə
asanlıqla adaptasiya ola bilmir. Bu-
nun səbəbləri çoxdur. Əsas səbəb
odur ki, uzun müddət valideynləri
ilə birlikdə vaxt keçirən uşaqlar ye-
nidən məktəbin nizam-intizamına
əməl etməli olurlar. Bütün yayı is-
tirahətdə, gəzintidə, yoldaşları ilə
oynamaqla keçirən şagirdlər uzun
bir aradan sonra məktəb rejiminə
birdən-birə öyrəşə bilmirlər. Bu za-
man iş məktəb rəhbərliyinin, müəl-
lim kollektivinin üzərinə düşsə də,
valideynlərin də köməyinə xüsusi
ehtiyac duyulur. Onlarla yaradılan
qarşılıqlı ünsiyyət sayəsində bu çə-
tinlikləri qısa müddətdə aradan qal-
dırmaq mümkündür. 
    Müsahibim qeyd edir ki, tətildən
sonra, xüsusilə də I və V sinif şa-
girdləri yeni şəraitə uyğunlaşmaqda

çətinlik çəkirlər. Məktəbə ilk qədəm
qoyan şagirdlərdən buraya həvəslə
gələnlərlə yanaşı, ağlayan, vali-
deynlərindən ayrılmaq istəməyən
şagirdlər də olur. Bu cür şagirdlərə
daha çox qayğı ilə yanaşır, onlara
məktəbi və müəllimləri sevdirməyə
çalışırıq. V sinif şagirdlərinin də
dörd il onlara dərs deyən ibtidai
sinif müəllimlərindən ayrılması,
yeni sinfə qədəm qoyması və  birdən-
birə bir neçə əlavə fənn keçmələri,
yeni müəllimlərə uyğunlaşması
kimi məsələlər də onlarda ilk vaxt-
lar adaptasiya çətinliyi yaratsa da,
təcrübəli müəllimlərimizin sayə-
sində qısa müddətdə bu, aradan
qaldırılır. 
    Tətildən sonra məktəbə yeni gəl-
miş bəzi şagirdlər tədris prosesinə,
məktəbə bir az gec uyğunlaşır, digər
şagirdlər içərisində özünü qərib hiss
edə bilirlər. Həmin sinfin şagirdləri
ilə aparılan psixoloji söhbətlər tez-
liklə onların bütün siniflə qaynayıb
qarışmasına və dərslərinə qarşı daha

diqqətcil olmasına şə-
rait yaradır.

Onu da deyim ki,
tətildən sonra şagir-
din məktəbə, dərs-
lərinə diqqətini cəlb
etmək üçün yenə də
müəllimlərin üzərinə
böyük bir vəzifə dü-
şür. Uzun tətildən
sonra sinifdə otur-

mağa alışmayan (bu xüsusilə aktiv
uşaqlara aiddir), dərslərə müntəzəm
çalışmaqda tənbəllik edən şagird-
lərin adaptasiya olunması üçün
onlara səbrlə, təmkinlə, qayğı ilə
yanaşılmalı və həmin şagirdləri
tədricən məktəb rejiminə alışdır-
maq üçün çalışılmalıdır. 
    Psixoloq vurğulayır ki, uyğun-
laşma prosesində məktəblinin qi-
dalanması, yuxu rejimi, gigiyenası,
dərsə davamiyyəti kimi məsələlər
mühüm rol oynayır. Təbiidir ki, şa-
girdlər tətil zamanı axşamlar gec
yatıb səhər də gec oyanırlar. Bu da
onların yuxu rejiminin pozulmasına
və  düzgün qidalanmamasına gətirib
çıxarır. Buna görə də məktəbliləri
düzgün rejimə alışdırmaq lazımdır. 
    İnsan sağlamlığında qidalanma
əsas olduğu üçün uşaqların qəbul
etdiyi qidaların düzgün seçilməsi
də əsas məsələlərdən biridir. Burada
səhər yeməyi xüsusi yer tutur. Səhər
qəbul olunan qida orqanizm üçün
vacib bioloji komponentlərlə zəngin

olmalıdır. Düzgün qidalanmadıqda
isə sağlamlıqda müəyyən problemlər
yaranır. Bizim əsas məqsədimiz
sağlam gənclər yetişdirməkdir. Sağ-
lam ruh da yalnız sağlam bədəndə
mümkündür. Buna görə də vali-
deynlərlə söhbətlər apararkən də
bu məsələlərə qarşı diqqətlə yanaş-
mağın nə dərəcədə əhəmiyyətli ol-
duğunu xatırladırıq. 
     Bir psixoloq kimi valideynlərə
məsləhətim budur ki, övladınıza hə-
mişə  qayğı göstərin və heç zaman
sevginizi onlardan əsirgəməyin. Uşaq
öz xüsusi baxışları və düşüncələri
ilə inkişaf edən şəxsiyyətdir. O da
arzularına hörmətlə yanaşılmağını
istəyir. Uşağa qarşı diqqətli olmaq
və vaxt ayırmaq onun inkişafında,
formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
    Uşaqları məktəbə davamiyyətini
təmin etmək, dərslərə yubanmala-
rının qarşısını almaq, verilən tapşı-
rıqların vaxtında yerinə yetirilməsinə
diqqət etmək və digər bu kimi mə-
sələlər barədə valideynlərlə mütə-
madi söhbətlər aparılır, onlarla bir-
likdə uşaqlarda yaranan adaptasiya
çətinliyini aradan qaldırmaq üçün
birgə hərəkət edirik. 
    İbtidai sinif müəllimi Şəkər
Ələkbərova isə qeyd edir ki, ibtidai
siniflərin dərslərə daha tez adapta-
siya olunması üçün  birinci gün tə-
tillə bağlı təəssüratlarını öyrənirik.
Onlar müəyyən müddətdən sonra
dərs prosesinə köklənə bilirlər.

 İbtidai siniflərlə tətildən qayıtdıqdan
sonra yay tətili zamanı verilən tapşı -
rıqlar üzərində işləyirik, bir müd-
dətdən sonra yeni mövzulara mü-
raciət edirik. İbtidai sinfə yeni qə-
dəm qoyan şagirdlər bağçaya get-
dikləri üçün onların uyğunlaşması
o qədər də çətin olmur. Məktəbə
uyğunlaşma prosesində valideyn
də mühüm rol oynayır. O, övladını
məktəbə psixoloji olaraq hazırla-
malı, onunla yeni mühit, dərslər
və yeni dostlar haqqında söhbətlər
etməlidir. Evdə valideynin  də  uşaq-
la məşğul olması onun dərslərini
daha tez qavramasına kömək edir.
I sinif şagirdləri üçün əvvəlcə on-
ların şifahi nitqini inkişaf etdirə
biləcək  tapşırıqlar üzərində işləyir,
oktyabr ayından başlayaraq əlif-
banın hərflərini öyrədirik. Zamanla
şagirdin də dərslərə, müəllimə, ən
əsası məktəbə uyğunlaşdığını mü-
şahidə etmək bizi sevindirir. 
    Göründüyü kimi, yay tətilindən
sonra şagirdlərin dərsə adaptasiyası
üçün müəllimlərlə birlikdə vali-
deynlərin də üzərinə böyük yük
düşür. Övladını gələcəkdə savadlı,
intellekt şəxsiyyət kimi görmək is-
təyən hər bir kəs gələcəyimiz olan
uşaqlara laqeyd yanaşmamalıdır.
Çünki sağlam gələcək yalnız yaxşı
təhsil almış, istedadlı, vətənpərvər
gənclərlə mümkündür. 

- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ

Yay tətilindən sonra şagirdlərin dərslərə adaptasiyası üçün 
nələrə diqqət etmək lazımdır
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Tiraj: 1495. Sifariş № 609

    Sual: Əldə edilməsi məhdudlaşdırılan informasiya
dedikdə nə nəzərdə tutulur?
    Cavab: “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən əldə olunma növünə görə
informasiya ümumi istifadə üçün açıq və alınması məhdud-
laşdırılan informasiyalara bölünür. Azərbaycan Respublikasının
qanunu ilə əldə olunması məhdudlaşdırılmayan informasiyalar
açıq informasiyalar sayılır. 
    Əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalar
hüquqi rejiminə görə məxfi və gizli (konfidensial) olur. 
    Dövlət sirri məxfi, vətəndaşların, mülkiyyət növündən
asılı olmayaraq yaradılmış idarə, müəssisə və təşkilatların,
digər hüquqi şəxslərin qanuni maraqlarının qorunması məqsədi
ilə əldə olunmasına məhdudiyyət qoyulan peşə (həkim, vəkil,
notariat), kommersiya, istintaq və məhkəmə sirləri konfidensial
xarakter daşıyır. Fərdi məlumatlar əldə olunma növünə görə
konfidensial və açıq kateqoriyalara bölünür. Həmçinin
qanunun tələbinə əsasən informasiya sahibi informasiyanın
əldə olunmasına məhdudiyyət qoymaq yolu ilə onu xidməti
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edə bilər.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları 
üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) mətbuat xidməti

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnsti-
tutunun Dilçilik şöbəsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Nuray Əliyevanın “Naxçıvan
dialekt və şivələrinin leksikası” adlı
monoqrafiyası türk dilində işıq üzü
görüb.
    Türkiyənin paytaxtı Ankarada
“Gecə Akademi” nəşriyyatında çap
olunan kitab türk dillərinin ortaq keçmişinin, o cümlədən
dil tariximizin öyrənilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir.
Vəsaitdə dilimizin qədim mənzərəsini özündə əks etdirən
Naxçıvan dialekt və şivələrində işlənən və türk dillərinin
bir çoxu üçün ortaq olan leksik vahidlər müqayisəli tədqiqata
cəlb edilib.
     Bundan əlavə, atalar sözləri də müqayisəli linqvistik
tədqiqata cəlb edilib, onların Türk dünyası üçün ortaq bir
xəzinə olduğu göstərilib, burada işlənən atalar sözlərinin
digər türk dillərində, eyni zamanda qədim lüğətlərdə də
mövcud luğu bir daha dilimizin qədimliyini təsdiq edir.
    Monoqrafiyada, həmçinin Naxçıvanın müxtəlif rayon-
larından toplanılan dialektoloji materiallar əksini tapıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İnformasiya şöbəsi

“Naxçıvan dialekt və şivələrinin leksikası”

Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

İtmişdir
Quliyev Məftun Hafiz oğlunun adına olan

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət
vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.

    Bir çox duyğuları bir-birimizə çatdırmaq üçün çiçəklərdən, xüsusilə güllərdən

istifadə edirik. Sevgi, təəssüf və ya izhar etmək istədiyimiz digər duyğular. Çiçək

və güllər insana sevinc, fərəh, inam gətirir. Güllər canlı təbiətdə insan həyatının

istənilən anında onu müşayiət edən təbii gözəlliklərdir. Belə ki, Vətən uğrunda öz

canlarını qurban verən şəhidlərimizin məzarlarını gül-çiçəklə bəzəyirik. Dünyaya

övlad bəxş edən anaları ziyarətə gələnlər arasında mütləq gül dəstəsi gətirənlər

olur, xüsusi günlərdə ilk ağla gələn, məktəb həyatına ilk qədəm qoyan övladlarımızın

ən müqəddəs varlıq hesab etdiyimiz müəllimlərə qiymətli hədiyyəsi də elə gül

dəstəsi olur. Ad günlərində, toy mərasimlərində və nəhayət, dünya ilə vidalaşanda

da bizi gül dəstələri ilə yola salırlar.

Yeni nəşrlər


