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Rəsmi xronika
Fevralın 2-də Bakıda Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr olunmuş Gənclər
Forumu keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumda iştirak
edib. Prezident İlham Əliyev Forumda giriş nitqi söyləyib. Dövlətimizin başçısı giriş nitqində
Gənclər Günü münasibətilə bütün Azərbaycan gənclərini təbrik edib. Vurğulanıb ki, iyirmi
beş il bundan əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycanda Gənclər Günü
təsis edildi və o gündən bu günə qədər fevralın 2-də biz bu günü qeyd edirik.
Prezident İlham Əliyev giriş nitqində deyib ki, bu gün cəmiyyətimizin böyük hissəsini
təşkil edən gənclər ölkəmizin həyatında çox önəmli rol oynayır. Gənclərin təşəbbüsləri,
onların əməyi bu gün hər yerdə görünməkdədir və əlbəttə ki, yeni nəslin vətənpərvərlik
ruhunda, dövlətə sədaqət əsasında yetişdirilməsi Heydər Əliyevin xidmətləri arasında
önəmli yer tutur.
Dövlətimizin başçısı bu gün Azərbaycanın inamla irəliyə baxdığını, ölkə qarşısındakı
əsas vəzifələrin, xüsusilə də Qarabağ məsələsinin həllini tapdığını xatırladaraq deyib ki,
gənclər həm öz gələcək həyatını düzgün müəyyən etmək üçün və eyni zamanda dövlətə
maksimum xeyir vermək üçün fəal olmalıdırlar. Xüsusilə Vətən müharibəsində gənclərin
rolu həlledici olmuşdur və biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edə bilərik.
Sonra Forum işini müzakirələrlə davam etdirib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanvar ayının son 15 günü ərzində
bir sıra qərarlar qəbul edib. Belə ki, Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 19 yanvar tarixli Qərarı
ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlilliyi
olan şəxslərin dərman preparatları, tibbi
xidmət və sanatoriya-kurort müalicəsi ilə
təmin olunması Qaydası” təsdiq edilmişdir.
Müvafiq Qaydaya uyğun olaraq sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslər ambulator şəraitdə
istifadə olunan ən vacib dərman preparatları
ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin müəyyən etdiyi siyahıda nəzərdə
tutulan dövlət müalicə-profilaktika müəssisələrində təşkil edilmiş aptek məntəqələri
vasitəsilə təmin olunurlar. Sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslər və ya onların qanuni nümayəndəsi şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə tibb
müəssisəsinə müraciət etdikləri gün reseptlə
təmin olunurlar. Həmçinin işləməyən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, pensiya
almaq hüququ olan hərbi qulluqçular istisna
olmaqla, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
mətbuat xidmətinin məlumatı
Reabilitasiya Agentliyinin tibbi sosial ekspert
komissiyası tərəfindən tərtib edilmiş Fərdi
Reabilitasiya Proqramında nəzərdə tutulduğu
halda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat
Xidməti tərəfindən müalicə üçün sanatoriya-kurort putyovkası (yollayışı) ilə pulsuz
təmin olunurlar. Sanatoriya-kurort putyovkası
(yollayışı) ildə bir dəfədən çox olmamaqla
növbəlilik qaydasında verilir.
Nazirlər Kabinetinin eyni tarixli digər
Qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
icbari tibbi sığorta çərçivəsində göstərilən
tibbi xidmətlərin tariflərinin hesablanması
Qaydası” təsdiq olunmuşdur. Həmin Qaydaya
əsasən icbari tibbi sığorta çərçivəsində göstərilən tibbi xidmətlərin tariflərini formalaşdıran xərc maddələri, laborator, ambulator
tibbi xidmətlər və cərrahi əməliyyatlar üzrə
tariflərin hesablanması metodları, o cümlədən
tariflərə yenidən baxılmasını şərtləndirən
amillərlə bağlı müddəalar müəyyən edilmişdir.

Müstəqilliyini yenidən bərpa etmiş Azərbaycanın sosial-iqtisadi və
siyasi vəziyyətdən dinamik sosial-iqtisadi inkişaf mərhələsinə qədər
çətin və şərəfli yol keçərək böyük nailiyyətlər qazanması xalqımızın
dahi oğlu Heydər Əliyevin məhz belə günlər naminə hazırladığı strategiyanın ölkəmizdə uğurla həyata keçirilməsinin bəhrəsidir. Ötən müddət
ərzində yeni siyasi və iqtisadi sistem qurulmuş və sürətli inkişaf təmin
olunmuşdur.
Müstəqilliyin ilk illərində yaranmış dərin böhran, xüsusilə də ölkənin
20 faiz ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi, bir milyondan
artıq soydaşımızın doğma yurd-yuvasından didərgin düşməsi sosialiqtisadi böhranı daha da dərinləşdirərək ölkə iqtisadiyyatını idarəolunmaz vəziyyətə gətirmişdi. Sənayedəki tənəzzül planlı sovet təsərrüfatçılıq sistemindən yeni bazar münasibətləri sisteminə keçidlə əlaqədar
çətinliklərlə bağlı idi. Müəssisələr
arasında istehsal-təsərrüfat əlaqələrinin qırılması, əsas satış bazarlarının
itirilməsi, istehsal fondlarının və
maliyyə ehtiyatlarının mərkəzləşdirilmiş qaydada formalaşdırılması,
sənaye müəssisələrində istehsalın
bazar münasibətləri əsasında qurulmasına və idarə edilməsinə keçilməsi
zərurəti sənayeni ağır tənəzzülə gətirib çıxarmışdı. Lakin uğurla həyata
keçirilən iqtisadi siyasət hesabına
Azərbaycan bütün sahələrdə öz inkişafını təmin etməyə, dünya miqyasında öz sözünü deməyə başladı.
Artıq bu gün aparılan islahatlar sayəsində ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində mühüm
layihələr icra olunmaqdadır. Xüsusilə
sənayenin inkişafına böyük diqqət

göstərilir. Bu da təsadüfi deyil.
Hazırda ölkəmizdə, onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan muxtar respublikamızda iqtisadi siyasətin əsas
məqsədi iqtisadiyyatın hərtərəfli
inkişafının təmin edilməsi, o cümlədən yüksək texnologiyalar əsasında sənayenin davamlı inkişafına
və şaxələndirilməsinə nail olmaqdır.
Sənaye isə iqtisadiyyatın aparıcı
sahələrindəndir. Uğurla həyata keçirilən sənayeləşmə siyasətinə uyğun
olaraq muxtar respublikamızda da
xeyli sayda sənaye müəssisəsi yaradılıb. Sənaye məhəllələrinin yaradılması isə ölkədə sənayeləşmə
prosesinə güclü dəstək verir. Nəticədə, daxili tələbatın ödənilməsində
yerli sənaye məhsullarının payı
əhəmiyyətli dərəcədə artır, ixracın
həcmi genişlənir, yeni iş yerləri
yaranır, əhalinin məşğulluğu təmin
olunur. Qədim diyarımızda da sənayenin inkişafına böyük önəm verilməsinin ifadəsidir ki, ölkə Prezidentinin 2019-cu il 13 sentyabr
tarixdə imzaladığı Fərmanına əsasən
Şərur Sənaye Məhəlləsinin inşasına
başlanılıb. Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədilə
Şərur Sənaye Məhəlləsinin ərazisində qeyri-neft sənaye sahələri

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin 1 iyun tarixindən
etibarən yeni xidmətlər zərfi təsdiq edilənədək
həmin Qayda ilə hesablanan tariflə hazırkı
xidmətlər zərfinə daxil olan tarif arasında
fərq yaranarsa, o zaman aşağı məbləğdə olan
tarif əsas götürülür.
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 25 yanvar
tarixli Qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil
olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”na
edilmiş dəyişikliyə görə ümumi təhsil müəssisələri bölməsinə “Dövlət məktəbəqədər
təhsil müəssisələri olan körpələr evi-uşaq
bağçaları” daxil edilmişdir.
Nazirlər Kabinetinin eyni tarixli digər bir
Qərarı ilə “Valideynlərini itirmiş və valideyn
himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial
müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” dəyişiklik edilmişdir. Dəyişikliyə görə
valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar ilk dəfə işə
düzələn zaman Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasının Təhsil Nazirliyinə ayrılmış vəsait
hesabına qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
normativlər üzrə paltar, ayaqqabı, yumşaq
inventar və avadanlıqla, eləcə də ortaaylıq
əməkhaqqının 5 mislindən az olmayan miqdarda birdəfəlik müavinətlə təmin olunurdusa,
artıq bu xərclərin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinə ayrılmış vəsait hesabına ödənilməsi təmin olunacaqdır.
Bundan başqa, Nazirlər Kabinetinin
2022-ci il 26 yanvar tarixli Qərarı ilə “Şərur
Sənaye Mərkəzi” publik hüquqi şəxsi yaradılaraq Nizamnaməsi təsdiq olunmuşdur. Nizamnaməyə əsasən mərkəz Naxçıvan Muxtar
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir, Şərur Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyətinin təşkili, idarə olunması
və inkişafı ilə bağlı tədbirlərin hazırlanmasını
təmin edir.
Qəbul olunan normativ-hüquqi aktların
tam mətni ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində
(www.huquqiaktlar.nakhchivan.az) tanış olmaq
mümkündür.

Sənaye iqtisadiyyatın lokomotividir
Muxtar respublikamızda bu sahənin inkişafına böyük önəm verilir

üzrə məhsul istehsalı müəssisələri,
habelə xidmət müəssisələri təşkil
olunacaq. Şərur Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyətinin təşkili, tənzimlənməsi, idarə olunması və inkişafı
ilə bağlı tədbirləri Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
müəyyən etdiyi idarəedici təşkilat
həyata keçirir.
Şərur Sənaye Məhəlləsinin fəaliyyətinin təşkilini, həmin ərazinin
istifadəyə yararlı vəziyyətə gətirilməsini, xarici və daxili infrastrukturun (elektrik və istilik enerjisi,
qaz, su, kanalizasiya, rabitə, nəqliyyat, yanğından mühafizə, istehsal
təyinatlı, inzibati, sosial və digər
infrastruktur obyektləri) qurulmasını
təmin etmək məqsədilə ilkin olaraq
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azər-

baycan Respublikasının 2019-cu il
dövlət büdcəsində digər layihələr
üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 5 milyon manatı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
ayrılıb.
Qeyd olunan məsələlərlə yanaşı,
Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən reallaşdırılması prioritet hesab olunan,
o cümlədən bitki yağı, kağız kisə,
məktəbli ləvazimatları və corab istehsalı sahələrinin layihələri də
hazırlanıb. Məhəllənin ərazisində
1 konfrans zalı, 6 inzibati və
5 texniki otaqdan ibarət inzibati
bina və 3 istehsal korpusu inşa edilib.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr
olunmuş guşənin yaradılması üçün
inzibati binada 1 otaq ayrılıb. İnzibati

binada ilkin olaraq 1 şirniyyat və
1 tekstil malları istehsalı sahələrinin
fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Gələcəkdə
corab və digər kiçik istehsal sahələrinin fəaliyyətə başlaması istiqamətində işlər aparılır. 12 blokdan
ibarət birinci istehsal korpusunda
ayaqqabı və mebel müəssisəsi fəaliyyət göstərəcək. İki hissədən ibarət
ikinci korpusda məktəbli ləvazimatları, kağız kisə və karton tara müəssisəsi, üçüncü korpusda isə bitki
yağı istehsalı müəssisələrinin qurulması istiqamətində işlər davam
etdirilir. Əlavə olaraq yağ istehsalı
sahəsinin ekstraksiya bölməsi üçün
1 yardımçı bina da tikiləcək.
“Gəmiqaya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inşaatçıları onlara
yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə
edir, obyekti vaxtında təhvil vermək
üçün əzmkarlıq göstərirlər. Əsasən,
yerli inşaat materiallarından istifadə
olunan tikintidə texniki təhlükəsizlik
qaydalarına və keyfiyyət amilinə
ciddi riayət edilir.
Obyektdə müşahidə etdiklərimiz
də belə deməyə əsas verir ki,
inşaat işləri nəzərdə tutulduğu
vaxtda başa çatdırılacaq, həmin
obyektlərin istehsal potensialından
səmərəli istifadə etməklə istər daxili, istərsə də xarici bazarda rəqabət qabiliyyətli, beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar istehsal
olunacaq.
- Telli MƏMMƏDOVA

2
Gənclər Günü qeyd olunub

2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi,
Gənclər Fondu və Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Gənclər Birliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki
“Duzdağ” hoteldə tədbir keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının gənclər və
idman naziri Ramil Hacı açıb. Bildirib ki, ölkəmizdə və eləcə də
muxtar respublikamızda uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin, bu sahədə görülən işlərin,
gənclərə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, gənc nəslin nümayəndələri cəmiyyətin inkişafında
fəal sosial təbəqəyə çevrilib. Bugünkü gənclik daha dinamik, müasir,
bilikli və dünyagörüşlüdür. İstər fi-

ziki, istərsə də intellekt və ideologiya
cəhətdən sağlam gənclik modeli
formalaşdırılıb. Qürurla deyə bilərik
ki, müasir gənclərimiz ümummilli
lider Heydər Əliyevdən bizə miras
qalan Azərbaycançılıq ideologiyası
ətrafında sıx birləşərək fəaliyyətini
məhz ali prinsiplər üzərində qurur.
Bir daha şahidi olduq ki, gənclərimiz
Vətən uğrunda, hətta həyatını belə,
fəda etməyə qadirdir. 44 günlük
Vətən müharibəsi bütün dünyaya
göstərdi ki, Azərbaycan gənci istər
döyüş meydanında, istərsə də arxa
cəbhədə böyük mübarizə əzminə
malikdir. Bütün bunlar xalqımızın
milli dəyərlərə bağlılığı və dövlətimizin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasətin bəhrəsidir.
Nazir qeyd edib ki, Gənclər Günü
muxtar respublikamızda ənənəvi

olaraq geniş şəkildə qeyd edilir, bu
münasibətlə müxtəlif tədbirlər təşkil
olunur, muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak
edən gənclərin fəaliyyəti dövlətimiz
tərəfindən mükafatlandırılır. Məqsədimiz onları daha da həvəslən-

Tarixdən də şahidi olmuşuq ki, istər
torpaqlarımızın müdafiəsində və müstəqillik uğrunda mübarizədə, istərsə
də ölkəmizin beynəlxalq arenada idman, təhsil, musiqi sahələrində tanınmasında gənclərimizin rolu əvəzsiz
və danılmazdır. Bu gün Azərbaycan

dirmək və onlara stimul verməkdir.
Əminik ki, gənclərimiz bundan sonrakı dövrdə də bilik, bacarıq və istedadları ilə fərqlənəcək, ölkəmizin
inkişafına öz töhfəsini verəcəklər.
Tədbirdə çıxış edən Gənclər Fondunun icraçı direktoru, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin deputatı
Cəbi Quliyev diqqətə çatdırıb ki, hər
bir ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin
daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatçısı gənclərdir.

gəncliyi hər bir sahədə öz sözünü
deməyi bacarır. Bu mənada, qeyd
etmək yerinə düşər ki, ölkəmizdə
gənclər siyasətinin əsas məqsədi
gənclərin fiziki, əqli və mənəvi inkişafına şərait yaratmaq, onların imkan və bacarıqlarının reallaşdırılmasına, sosial və iqtisadi problemlərinin
həllinə və hüquqlarının müdafiəsinin
təmin olunmasına kömək etməkdən
ibarətdir. Bu sahədə də muxtar respublika rəhbərinin xüsusi diqqət və

*

Naxçıvan Dövlət Universitetində Gənclər
Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə 20212022-ci tədris ilinin I yarısında qazanılan
nailiyyətlərə görə tələbələr mükafatlandırılıb.
Tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru,
dosent Elbrus İsayev muxtar respublikada
dövlət gənclər siyasətinin uğurlu icrasından
danışıb. Rektor universitetdə fəaliyyət göstərən
tələbə təşkilatlarının işini yüksək qiymətləndirərək qeyd edib ki, tələbə təşkilatlarının səyi
nəticəsində tələbələr respublikada keçirilən
idman yarışları, intellektual oyunlar, hüquq
və məntiq olimpiadaları, seminarlar, müxtəlif
istiqamətli müsabiqələr, beynəlxalq əhəmiyyətli
yarışlarda universiteti layiqincə təmsil edirlər.

*

Bildirilib ki, ali təhsil ocağının tələbələri
respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli startap müsabiqələrin də fəal iştirakçısına
çevrilərək öz bacarıqlarını sərgiləyirlər.
Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin
sədri Hüseyn İmanov çıxışında qeyd edib
ki, ötən il ərzində universitet gənclər təşkilatı tərəfindən 16 yeni layihə, 23 tədbir,
28 intellektual yarış keçirilməklə, 2314
tələbənin iştirakı təmin edilib. 2021-ci
ildə universitet tələbələrinin müəllifi olduğu
2 yeni mobil tətbiqin təqdimatı keçirilib. Eyni
zamanda 2021-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə-Gənclər Təşkilatı ölkə üzrə
ən fəal gənclər təşkilatı seçilib. Həmçinin ali
təhsil ocağının tələbələri universitetdən kənar
yarışlarda da uğurlar qazanıblar.
Sonra təhsildə və sosial-ictimai işlərdə
fərqlənən 100-ə yaxın tələbə mükafatlandırılıb.
Qeyd edək ki, “Ən yaxşı fakültə gənclər təşkilatı” müsabiqəsinin qalibi Tibb fakültəsi,
“Ekoloji şam ağacı” müsabiqəsinin qalibi isə
universitetin Elmi kitabxanası olub. Nailiyyət
əldə edənlərə diplom və hədiyyə təqdim
edilib.

*
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
2 fevral – Gənclər Gününə həsr
edilmiş “Müasir dövrdə dövlət gənclər siyasəti” mövzusunda konfrans
keçirilib.
Konfransı giriş sözü ilə institutun
rektoru Azad Novruzov açaraq qeyd
edib ki, əsası ümummilli lider Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin bugünkü inkişafının əsasını təşkil edir.
Vurğulanıb ki, gənclik gələcəyin əsası,
böyük güc və sağlam düşüncə deməkdir.
Bu gün Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda
təhsil alan gənclər də gələcəyin müəl-

limləri kimi böyük məsuliyyət daşıyır.
Müasir dövrdə hər bir gənc onlar üçün
yaradılmış şəraitin dəyərini bilməli, Vətəni, xalqı üçün faydalı şəxsiyyət olmağa
çalışmalıdır.
Konfransda Humanitar və ictimai

*

*
“Naxçıvan” Universitetində “Gənclər
gələcəyimizdir” adlı konfrans keçirilib.
Konfransda çıxış edən universitetin rektoru, dosent Nurlana Əliyeva 2 fevral –
Azərbaycan Gənclər Gününün yaranma
tarixindən danışaraq qeyd edib ki, bu
gün Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir, gənclərin
milli ruhda tərbiyəsi diqqət mərkəzində
saxlanılır. Onların ictimai-siyasi, iqtisadi və
mədəni həyatda fəal iştirakı, sosial problemlərinin həlli, gənclər siyasətinin bütün
istiqamətləri üzrə müvafiq Dövlət proqramlarının qəbul olunması, gənc istedadlara
dövlət qayğısının artırılması, elm, təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi və
digər sahələrdə gənclərin irəli çəkilməsi və
xidmətlərinin qiymətləndirilməsi, bütövlükdə,
muxtar respublikada gənclərlə iş sahəsində
həyata keçirilən tədbirlərin əsasını təşkil edir.
Universitetin İdarəetmə fakültəsinin dekanı Tural Məmmədzadə, Elmi Kitabxanasının əməkdaşı Çilənay Yusifova məruzələrində sağlam düşüncəli və savadlı nəslin

yetişdirilməsinin əhəmiyyətindən söz açaraq
vurğulayıblar ki, ölkənin gələcək müqəddəratı indiki gənclərdən asılı olacaqdır. Bu
gün böyük iftixarla demək olar ki, müasir
Azərbaycan gəncliyi milli-mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan
qalan gözəl adət-ənənələrimizi göz bəbəyi
kimi qoruyub yaşadır. O öz həyatını qurarkən, ilk növbədə, müstəqil Azərbaycanın
bu günü və gələcəyi haqqında düşünür,
əməli fəaliyyətində yüksək vətəndaşlıq
hisslərinə malik olduğunu nümayiş etdirir.
Konfrans slayd nümayişi və universitetin
fəal gənclərinə sertifikatların təqdim edilməsi
ilə başa çatıb.

*

fənlər kafedrasının müəllimi Qorxmaz Hacızadə, Tarix müəllimliyi
ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Zəhmət
Hüseynov, Tələbə-Gənclər Təşkilatının sədri Ayxan Hüseyinli, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri Aysun
Nağdəliyeva və Tələbə Həmkarlar
İttifaqının sədri Rüfət Hacıyevin
çıxışları dinlənilib, təhsil ocağının
2021-ci ildə müxtəlif sahələrdə fəallıq
göstərən tələbə gəncləri mükafatlandırılıb.
Tələbələrin hazırladıqları bədii hissəyə
və 2021-ci ilin uğurlarını əks etdirən
sərgiyə baxış olub.

Muxtar respublikada ailə, qadın və uşaq
hüquqları qorunur
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ailə, qadın və uşaq hüquqlarının qorunması yanvar ayında da diqqətdə
saxlanılmışdır.
Ötən ay özünüməşğulluğunu təmin etmiş sosial qayğıya xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin və qadınların
əl işlərinin satışına köməklik etmək
məqsədilə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən əl
işləri mağazalarında 8 istedadlı qadının 138 manat
dəyərində 14 əl işi satılaraq dəyəri iş sahiblərinə
təqdim olunmuşdur.
Hesabat dövründə muxtar respublikada tək və ailə
başçısı olan qadınların peşəyönümlü fəaliyyətə yönləndirilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi
davam etdirilmişdir. Şəhər və rayon icra hakimiyyətlərindən aid kateqoriyadan olan qadınlar haqqında
məlumatlar alınmış, komitədə yaradılmış bazaya əlavə
edilmiş, təhlili aparılmışdır. Bununla bağlı Babək
rayonu üzrə 78 qadınla əlaqə saxlanılmış, onlardan 4-ü
bərbər-manikürçü, 2-si aşbaz, 1-i dərzilik peşəsi
olmaqla, ümumilikdə, 7 nəfərin peşə təhsilinə yiyə-

qayğısı ilə böyük addımlar atılır və
gənclərimizin hər bir sahədə fəallığının təmin olunması üçün geniş imkanlar yaradılır. Cəbi Quliyev çıxışının sonunda gəncləri əlamətdar
gün münasibətilə təbrik edib, onlar
üçün yaradılan şəraitə və göstərilən
qayğıya görə Ali Məclisin Sədrinə
minnətdarlığını bildirib.
Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının Gənclər Birliyinin sədri
Arzu Qasımov, fəal gənc Abutalıb
Ağa Kəngərli çıxış edərək muxtar
respublika gənclərini Gənclər Günü
münasibətilə təbrik edib, onlara
bundan sonrakı fəaliyyətlərində də
müvəffəqiyyətlər arzu edib.
Daha sonra mükafatlandırma
mərasimi keçirilib. Dövlət gənclər
və idman siyasətinin həyata keçirilməsində, könüllülük fəaliyyətində, nümunəvi hərbi qulluqda, mətbuatda, təhsildə, səhiyyədə, incəsənətdə, bank sektorunda, ümumilikdə, ictimai işlərdə xüsusi fəallıq
göstərən 57 gənc müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlandırılıb.
Tədbir Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasında konsert proqramı
ilə başa çatıb.

lənməsi üçün məlumatları Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və Təhsil nazirliklərinə
göndərilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci
il 24 may tarixli Fərmanı ilə
“Naxçıvan Мuxtar Respublikasında uşaq hüquqlarının
həyata keçirilməsinə dövlət nəzarəti Qaydası”na uyğun olaraq 2021-ci il üçün uşaq hüquqlarının təmin
edilməsi vəziyyətinə dair illik hesabat hazırlanmış,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti
yanında Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyanın iclası keçirilmişdir.
Yanvar ayında elektron məlumat bankına istifadəçilər
tərəfindən 326 uşaq haqqında fərdi məlumatlar daxil
edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
mətbuat xidməti

2 fevral – Gənclər
Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı
ilə sağlamlıq imkanları məhdud gənclər üçün “Saat
Meydanı” turistik istirahət mərkəzində film nümayişi və
çay süfrəsi ətrafında görüş təşkil olunub. Sosial könüllülərin
də iştirak etdiyi tədbirdə 40 nəfərədək müvafiq kateqoriyadan
olan gənc əvvəlcə motivasiya xarakterli filmə tamaşa
edib, sonra çay süfrəsi ətrafında təəssüratlarını bölüşüb.
Xəbərlər şöbəsi

Musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul
imtahanları keçirilib
Tədris müəssisələrinin ixtisaslı
kadrlarla komplektləşdirilməsi məqsədilə musiqi təhsili müəssisələrinə
müəllimlərin işə qəbulu üçün növbəti test imtahanları keçirilib.
Müsabiqəyə çıxarılmış 127 vakant vəzifənin tutulması üçün 102
namizəd qeydiyyatdan keçib. Ən
çox müraciət Şərur (37), Babək
(13) və Kəngərli rayonları (12) üzrə
qeydiyyata alınıb. Müsabiqəyə daha
çox konsertmeyster-fortepiano (31),
nağara (14) və tar (11) ixtisasları
üzrə vakant vəzifələr çıxarılıb. Ayrıayrı vəzifələr üzrə ən çox müraciət
isə konsertmeyster-fortepiano (16)
və nağara (14) ixtisaslarına olub.
Ayrılmış 75 dəqiqə çərçivəsində
hər bir namizədə müəssisələrdə
tədris olunan ixtisaslar üzrə 50
test tapşırığı təqdim edilir. Test
tapşırıqlarının 60 faizini (30 bal)

düzgün cavablandırmış namizədlər
keçid balını toplamış hesab edilir
və müsahibə mərhələsinə buraxılır.
İmtahanın nəticəsi “Test imtahanının nəticəsi haqqında arayış”la
rəsmiləşdirilir. İmtahanların nəticələri ilə Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi internet portalından
tanış olmaq mümkündür.
Qeyd edək ki, müsabiqə Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin
dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 2019-cu il 8 may
tarixli Qərarına əsasən keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət İmtahan Mərkəzinin
mətbuat xidməti

3
Muxtar respublikanın əlverişli iqlimi, zəngin bitki örtüyü arıçılığın
Arıçılıq təsərrüfatlarının sayının pidoz, nozematoz və digər xəstəlikinkişafını şərtləndirən əsas amillərdəndir. İqtisadi cəhətdən gəlirli çoxalması yem bitkilərinə olan tələ- lərə görə arıxanalardan 15 min 804
olan bu təsərrüfat sahəsi həm də ətraf aləmin və ekoloji mühitin yax- batın artmasına səbəb olur. Artan tə- nümunə götürülərək yoxlanmışdır.
şılaşdırılması baxımından səmərəli hesab olunur. Arıçılıq kənd təsər- ləbata uyğun balyığma mənbələrinin Yoxlamalar nəticəsində infeksion
rüfatının xüsusi diqqət və zəhmət tələb edən sahələrindəndir. Arılara yaradılması məhsul bolluğuna təkan xəstəlik aşkar edilməmişdir. Həmmövsümə uyğun qulluq göstərilməsi, yem ehtiyatının bolluğu, verir. Öz növbəsində, bal arıları da çinin bu dövrdə heyvandarlıq-arıçılıq
xəstəliklərə qarşı vaxtında mübarizə tədbirlərinin görülməsi bu ekoloji tarazlığın qorunmasında əsaslı sahələri üzrə yeni əczaxanaların yasahənin inkişafına təsir göstərən faktorlar kimi diqqəti cəlb edir. rol oynayır. Ötən il Ekologiya və radılması üçün müraciət etmiş 4 şəxBütün bu sadalananlarla yanaşı, arıçılığın inkişafına təkan verən ən Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən sə müvafiq lisenziya verilmişdir.
Arı xəstəliklərinin qeydə alınhəyata keçirilən yaşıllaşdırma tədmühüm amillərdən biri də göstərilən dövlət qayğısıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Dövlət proqramı icra olunur
bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər
Arıçılığın inkişafı tədbirləri davam etdirilir
arıçılığı bir tərəfdən faydalı və gəlirli
aqrar istiqamətə, digər tərəfdən, kənd
əhalisinin məşğulluğunu təmin edən
önəmli bir vasitəyə çevirmişdir. Görülən işlərin davamlı xarakter almasında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 18
noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilən “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
xüsusi rol oynayır. Proqramın icrası
ötən il də diqqətdə saxlanılmış, hə- etmiş, ümumilikdə, 564 min 230 birləri zamanı arıçılıqda yem mənbəyi mamasına və arıçılıq məhsullarının
yata keçirilən tədbirlər nəticəsində manat dəyərində arıçılıq məhsulla- hesab olunan ağac və kol əkinlərinin bol olmasına mum vərəqlərinin key2021-ci ildə Naxçıvanda arı ailələ- rının satışı həyata keçirilmişdir. Bu genişləndirilməsi diqqət mərkəzində fiyyəti də mühüm təsir göstərir.
rinin sayı 100 mini ötmüşdür. Muxtar cür yarmarkaların keçirilməsində olmuşdur. Belə ki, bu dövrdə 38,3 Məhz arı mumunun keyfiyyəti arırespublikada 1 yanvar 2022-ci il ta- məqsəd arıçılar üçün istehsal etdikləri hektar sahədə nektar və çiçək tozu çılığın səmərəliliyini artıran faktrixə 100 min 86 arı ailəsi qeydiyyata məhsulların geniş alıcı kütləsinə ilə zəngin olan meyvə tinglərindən lardan hesab olunur. Ötən il bu istialınmışdır ki, bu da 2021-ci ilin təqdim edilməsi, istehlakçılar üçün ibarət yeni meyvə bağları salınmış, qamətdə də işlər davam etdirilmiş,
eyni dövrü ilə müqayisədə 151 arı isə keyfiyyətli arıçılıq məhsullarına dağlıq və orta dağlıq ərazilərdə 188 Şahbuz şəhərində yerləşən “Naxçıəlçatanlığın asanlaşdırılmasıdır.
ailəsi çoxdur.
hektar sahədə meyvə və giləmeyvə van Arıçılığı” Məhdud Məsuliyyətli
Naxçıvanda arıçılığa göstərilən toxumları ilə əkin aparılmışdır.
Dövlət proqramının icrası nətiCəmiyyətində 830 kiloqram mum
cəsində ənənəyə çevrilmiş və mühüm dövlət qayğısı təkcə satış yarmarkaArıçılıq fəaliyyətinin davamlı xa- vərəqi istehsal edilmiş, onun 534,5
stimullaşdırıcı xarakterə malik olan larının keçirilməsi ilə məhdudlaşmır. rakter daşıması və yüksək məhsuldarlığa kiloqramının arıçı sahibkarlara satışı
tədbirlərdən biri muxtar respublikada Bu istiqamətdə göstərilən dövlət ma- malik olması arı xəstəlikləri ilə mü- həyata keçirilmişdir.
hər il “Arıçılıq məhsulları-bal festi- liyyə dəstəyi də arıçı sahibkarların barizə tədbirlərinin vaxtında həyata
Arı xəstəliklərinə qarşı aparılan
valı” və satış yarmarkalarının keçi- fəaliyyətini stimullaşdıran ən mühüm keçirilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə müayinələr bu sahədə həyata keçirilməsidir. Bu istiqamətdə işlər ötən vasitələrdəndir. 2021-ci ildə muxtar asılıdır. Xəstəliklərin vaxtında aş- rilən fəaliyyəti qorumaq məqsədi
il də davam etdirilmiş, Naxçıvan respublikada fəaliyyət göstərən 3 min karlanmaması, mübarizə tədbirlərinin daşıyırsa, arıçılıq məhsullarının laMuxtar Respublikası Ali Məclisinin 965 arıçı sahibkara 997 min 400 görülməməsi arı ailələrinin məhv boratoriya analizləri əhalinin sağSədri oktyabrın 16-da “Naxçıvan- manat məbləğində subsidiya ödənil- olmasına gətirib çıxarır. Bundan baş- lamlığının qorunmasına xidmət edir.
qala” Tarix-Memarlıq Muzey Kom- mişdir. Bununla yanaşı, ötən il Sa- qa, xəstəliklər nəticəsində zəifləmiş Aparılan laborator təhlillər imkan
pleksində keçirilən “Arıçılıq məh- hibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən ailələrdə məhsuldarlıq da aşağı düşür verir ki, bazara keyfiyyətli məhsullar
sulları-bal satış yarmarkası”nda iş- 17 arıçılıq təsərrüfatına 224 min manat və arıçılıq fəaliyyəti gəlirlilik xüsu- çıxarılsın. Bu məqsədlə ötən il arıçılıq
tirak etmişdir. Yarmarkaya muxtar həcmində dövlət maliyyə dəstəyi gös- siyyətini itirir. Dövlət proqramında təsərrüfatlarında istehsal olunan təbii
respublikanın şəhər və rayonlarında tərilmişdir. Həmçinin bu dövrdə mux- arı xəstəliklərinin yayılmasının qar- baldan 72, arı mumundan 3, bal dofəaliyyət göstərən 301 arıçı tərəfindən tar respublikada dövlət maliyyə dəstəyi şısının alınması üçün tədbirlərin gö- şabı və çaxırının hər birindən
17 tondan artıq süzmə, 3 tondan hesabına 15 arıçılıq təsərrüfatının ya- rülməsi ilə bağlı tapşırıq nəzərdə tu- 1 halda orta nümunələr götürülərək
artıq şan bal, arı südü, mum, vərə- radılması başa çatdırılmış, 2 arıçılıq tulmuşdur. Tapşırığın icrası istiqa- keyfiyyət və təhlükəsizlik göstərimum, çiçək tozu, güləm, bal arağı təsərrüfatının yaradılması və 1 arıçılıq mətində 2021-ci ildə infeksion xəs- cilərinin təyini məqsədilə Mərkəzi
və baldan hazırlanmış şirniyyatlar təsərrüfatının genişləndirilməsi davam təliklərdən olan Amerika və Avropa Qida Sınaq Laboratoriyasına təqdim
çıxarılmışdır. Yarmarka 2 gün davam etdirilmişdir.
çürüməsi, habelə varroatoz, akara- olunmuşdur. Nümunələrin labora-

“Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!”
tədbirinin qalibləri mükafatlandırılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ənənə halını almış “Nağdsız ödəyin,
hədiyyə qazanın!” adlı həvəsləndirici
tədbirin on altıncı tirajının qalibləri
müəyyənləşib. 2021-ci ilin ikinci yarım ilində daha çox nağdsız ödənişlər
edən muxtar respublika sakinləri bu
tirajın nəticələrinə görə qiymətli hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.
Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Vergi Xidmətinin rəis müavini, baş
vergi xidməti müşaviri Fərrux Əkbərov
çıxış edərək bildirib ki, 2014-cü ildən
başlayaraq bu günə kimi keçirilən
15 tirajda 4302 vətəndaşa 265 min
manat dəyərində müxtəlif həvəsləndirici hədiyyələr təqdim edilib. “Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!” adlı
həvəsləndirici tədbirin 16-cı tirajında
isə daha 431 şəxsə 25 min manat dəyərində hədiyyələr təqdim olunacaq.
Beləliklə, bu kampaniya vasitəsilə,
ümumilikdə, hədiyyə qazananların
sayı muxtar respublika üzrə 4733
nəfər olacaq.
Tədbirdə çıxış edən Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respublikası
İdarəsinin sədr müavini Emin Quliyev diqqətə çatdırıb ki, 1 yanvar
2022-ci il tarixə muxtar respublika
üzrə bankomatların sayı 112 ədəd
olub, ödəniş terminallarının sayı isə
2021-ci ildə 31 ədəd artaraq 110-a
çatdırılıb. Həmçinin ilkin mərhələdə
2021-ci ilin sonuna 18 ədəd MilliÖn
terminalı quraşdırılıb.
Nəzərə çatdırılıb ki, 2021-ci il

ərzində POS-terminal, internet və
digər ödəniş vasitələri ilə aparılan
nağdsız əməliyyatların həcmi 119
milyon 48 min 435 manat olub. Bu
da 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 29 milyon 649 min 929
manat çoxdur.
“Naxçıvanbank” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti idarə heyəti sədrinin müavini Rafiq Xəlilov hədiyyə qazananları təbrik edərək vurğulayıb ki,
“Naxçıvanbank” tərəfindən bankın
plastik kartlarından istifadə edən
vətəndaşlar üçün nağdsız ödənişlərin
aparılmasına ictimai marağın artırılması, rəqəmsal ödəniş vərdişlərinin
formalaşdırılması və iqtisadiyyatda
nağdsız dövriyyənin artırılması məqsədilə geniş əhali təbəqəsini əhatə
edən stimullaşdırıcı tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi nəzarəti tədbirlərinin təhlili şöbəsinin
rəisi Rəşad Əliyev çıxışında nəzərə
çatdırıb ki, qaliblər müəyyən edilərkən 400 manatdan yuxarı həcmdə
nağdsız ödənişlər aparan və POSterminallardan daha çox istifadə edən
şəxslərə üstünlük verilib. Həvəsləndirici tədbirin budəfəki tirajında Naxçıvan şəhərinin 84 sakininə qiymətli
hədiyyələr təqdim olunacaq.
Sonra nağdsız ödənişlər sahəsində
fəallıq göstərən şəxslərə hədiyyələr,
“Naxçıvanbank”ın plastik kartlarından istifadə etməklə hədiyyə qazanan
sakinlərə bank tərəfindən müxtəlif
xatirə hədiyyələri verilib.
Qeyd edək ki, analoji tədbirlər
muxtar respublikanın bütün rayonlarında da keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Vergi Xidmətinin
mətbuat xidməti

toriya təhlilləri aparılmış, keyfiyyət
göstəricilərinin normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğu müəyyənləşdirilmiş, sınaq protokollarının
surəti tanışlıq üçün aidiyyəti təsərrüfatlara təqdim edilmişdir.
Arıçılıqda məhsul istehsalına
müsbət təsir edən əsas amillərdən
biri də arı ailələrinə düzgün qulluq
edilməsidir. Arıçıların arı pətəklərində
görəcəyi işlər bol məhsulun əldə
olunması baxımından əhəmiyyətlidir.
Dövlət proqramının icrasına uyğun
olaraq bu istiqamətdə təbliğat xarakterli tədbirlər də davam etdirilmişdir. Belə ki, 2021-ci ildə arıçı
sahibkarların maarifləndirilməsi məqsədilə 36 müşavirə, 43 görüş keçirilmiş, 23 adda 505 nüsxə buklet
hazırlanaraq paylanmışdır. Aparılan
maarifləndirmə tədbirlərinin əsas
məqsədlərindən biri də arıçılıqda
sığorta tətbiqinin genişləndirilməsi
olmuşdur. Arıçılıq təsərrüfatlarının
mümkün risklərdən sığortalanması
bu sahədə fəaliyyətin səmərəliliyini
artıran faktorlardandır. Proqramın
icrasına uyğun olaraq ötən il 365
arı ailəsinin sığortalanması görülən
işlərin müsbət nəticə verməsinin
əyani sübutudur.
Arıçılığın davamlı inkişafına nail
olmaq üçün bu sahədə mövcud ənənələrlə yanaşı, müasir dövrün tələbinə
uyğun elmi yanaşma da tətbiq olunmalıdır. Ötən il Dövlət proqramının
icrası çərivəsində “Vərəmum (Propolis) təbii şəfa qaynağı” adlı monoqrafiya 500 nüsxə ilə nəşr edilmişdir. Bu sahədə elmi nəşrlərin sayının artması istər nəzəri biliklərin
düzgün çatdırılması, istərsə də təcrübə
mübadiləsinin təmin olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Muxtar respublikada son illər
ekoloji tarazlığın qorunması, təbiətin
zənginləşdirilməsi, yaşıllıq sahələrinin artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır ki, bu da
arıçılıqla məşğul olanların sayının
ildən-ilə artmasına, əldə olunan
məhsulun alıcı rəğbəti qazanmasına
şərait yaratmışdır.
“Şərq qapısı”

Müasir kasko sığorta məhsulları vətəndaşlara geniş zəmanətlər verir
Son zamanlar nəqliyyat vasitələrindən daha geniş istifadə olunması
və havaların qarlı-şaxtalı keçməsi ilə avtomobillərin sığortasına maraq
daha da artmaqdadır. Ona görə ki, avtomobil sahibləri yollarda hərəkət
zamanı qarşıya çıxan gözlənilməz hadisələrdən sığorta olunmaqla
dəymiş maddi zərərlərin əvəzini ala bilirlər. Mülki məsuliyyətin sığortası
və avtomobillərin tam, kasko sığortası bu baxımdan vətəndaşlara geniş
zəmanətlər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sığorta Xidməti publik hüquqi
şəxs tərəfindən təklif olunan 4 yeni
müxtəlif kasko sığorta məhsulu da
bu baxımdan avtomobil sahiblərinə
xidmət edir. Hazırda təklif olunan
zərflərə nəzər saldıqda onların məzmunu və şərtlərinin olduqca sərfəli
olduğunu görürük. Belə ki, xidmətdən olar. Qeyd edək ki, kasko sığorta
aldığımız məlumata əsasən hazırda könüllü olub, avtomobilin bazar qiyvətəndaşlara təklif olunan kasko sı- mətinə və istehsalçı ölkəyə görə sığorta xidmətləri arasında standart ğortahaqqı ödənilməklə müqavilə
kasko ilə yanaşı, xəmsə, qızıl kasko bağlanılır.
İlk olaraq təklif olunan xəmsə
və kasko platinium adlı sığorta məhsulları vardır. Bu təkliflər istifadə sığorta məhsuluna baxdıqda burada
olunan avtomobillərin bazar qiyməti sığortalı avtomobil sahiblərinə il
və onun sahibinin sosial statusuna ərzində bir dəfə olmaqla beş ödəuyğun olaraq dəyişməklə hər bir sı- nişsiz xidmət göstərildiyini görə bilərik. Bunlara azadolma məbləği çığortalı şəxs üçün şaxələndirilib.
İlk olaraq qeyd edək ki, ən sadə xılmaqla avtomobilə dəymiş zərərin
kasko sığortası avtomobil sahiblə- ödənilməsi, qəza baş verdiyi zaman
rinin mülki məsuliyyətinin sığorta- avtomobildə olan iki sərnişin üçün
sından fərqli olaraq nəqliyyat vasi- 250 manat həcmində fərdi qəza sıtələrinə tam zəmanət verir. Belə ki, ğortası, Naxçıvan şəhəri və ətraf
icbari qaydada bağlanılan avtomobil yaşayış məntəqələrinə çatdırma üçün
nəqliyyatı vasitələrinin mülki mə- 10 litr həcmində yanacaq, zərər dəysuliyyətinin sığortası yalnız hərəkət miş avtomobilin təmiri üçün kənarzamanı üçüncü şəxslərin həyatına dan gətirilən avtomobilin ehtiyat
və əmlakına dəymiş zərərlərdən hissələrinin daşınma xərci və il ərzinmaddi zəmanət verirsə, kasko sığorta də bir dəfə olmaqla sığorta hadisəbütün hallarda, hətta avtomobil hə- sindən zərər görmüş avtomobilin
rəkətdə olmadığı zaman hansısa sə- təmir yerinə çatdırılması üçün evabəbdən ona dəymiş zərərlərdən mad- kuasiya xərcləri daxildir. Qeyd edək
di zəmanət verir. Belə səbəblər kimi ki, xəmsə kasko məhsulunda ödəyol-nəqliyyat hadisəsindən başqa nilən sığorta ödənişi üçün azadolma
təbii fəlakətləri, yanğın və partlayışı, məbləğinin həcmi cəmi 50 manatdır.
Qızıl kasko məhsulunda da avüçüncü şəxslərin qanunazidd əməltomobil
sahibləri üçün sərfəli seləri, şüşə sınması və hətta heyvanların
zərər verməsini misal göstərmək çimlər vardır. Belə ki, burada faktiki

bazar qiyməti 15 min manatdan yuxarı olan avtomobillər üçün müqavilələr bağlanılır və il ərzində bir
dəfə olmaqla bütün muxtar respublika ərazisinə 20 litr yanacaq xərci,
evakuasiya, kənar yerdən ehtiyat
hissə gətirmə xərci, təkər təmiri
və hadisə baş verdiyi zaman 50
manat dəyərində taksi xidməti
haqqı təklif olunur.
Xidmət tərəfindən təklif olunan
platinium sığorta məhsulu mövcud
bazar dəyəri 25 min manatdan
yuxarı olan avtomobillərin gözlənilməz hadisələrdən zərər görməsi hallarında onların sahiblərinə
ildə bir dəfə olmaqla, 7 növdə ödənişsiz xidmətlər göstərir. Belə ki,
bu sığorta zamanı avtomobildə olan
5 nəfərin hər biri üçün min manat
həcmində fərdi qəza sığortası, muxtar
respublikanın hər yerindən olmaqla,
20 litr həcmində yanacaq çatdırma
xərci, evakuasiya, könüllü mülki
məsuliyyət sığortası, təkərlərin təmiri
və bütün digər kasko məhsullarından
fərqli olaraq avtomobil kirayəsi də
təmin edilir. Onu da vurğulayaq ki,
sonuncu xidmət bir çox hallarda avtomobil sahibləri üçün olduqca vacib
tələbat kimi yarandığından sığortalı
vətəndaşın sığorta hadisəsi baş verəndən maksimum 7 gün sonra avtomobillə təmininə zəmanət verilir.
Göründüyü kimi, təklif olunan
bütün belə sığorta xidmətləri vətəndaşların rifahı və sosial müdafiəsi
üçün hərtərəfli faydalılığı ilə seçilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sığorta Xidməti publik hüquqi
şəxs tərəfindən bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlər gələcəkdə də muxtar respublika sakinlərinin daha
müasir sığorta xidmətlərinə çıxışına
imkanlar yaradacaqdır.
- Əli CABBAROV

4
“Sərhəddə keşik çəkən əsgər ana kimidir”, – deyirlər. Doğrudan da,
bir ana övladının keşiyini çəkdiyi kimi sərhədçi də Vətənin keşiyində
dayanır. Onun daşının, torpağının, hətta əsən mehinin də keşiyini
çəkir. Sərhədçi üçün qızmar günəşin, qarın, boranın, çovğunun əhəmiyyəti
yoxdur. O, gözünü bir an belə, qırpmadan Vətən torpağının hər qarışını
əzmlə, mərdliklə qoruyur. Sərhədçi bilir ki, simli məftillərdən, minalı
ərazilərdən, atılan güllələrdən, açılan atəşlərdən, bir sözlə, sərhəddən
başlayır Vətən. Gözünü Vətən sərhədinə dikib, kirpiklərini tikanlı məftillərtək sərhədə çəkən sərhədçinin qəlbində heç vaxt qocalmayan, təravətini, həyəcanını itirməyən tək sevgi alovlanır – Vətən sevgisi. Bu, elə
bir duyğudur ki, bütün ali hissləri özündə cəmləyir – namus, şərəf, heysiyyət, qürur, fəxarət kimi...
Elə bugünkü söhbətimiz də İkinci
Qarabağ müharibəsində Vətənin müdafiəsinə qalxan, 44 gün ərzində
yağış, boran, qar demədən savaş meydanında düşmənə qan udduran, 30
ilin ədalətsizliyini haqq ünvanına çatdıran sərhədçi igidlərimiz barədədir.
27 fevral 1992-ci ildə Naxçıvan
şəhərində anadan olan Mirməhəm- kədərlidir, ancaq düşünəndə ki, 30
məd Seyidov 15 nömrəli tam orta ilin həsrəti vüsala yetəcək, bir az da
məktəbdə təhsil alıb. 2007-ci ildə əzmimiz artırdı, gözümüzü qan büHeydər Əliyev adına Azərbaycan rüyürdü. İşğal olunmuş torpaqlarıAli Hərbi Məktəbinə, oranı bitirdik- mızın hər qarışı alındıqca bizə də
dən sonra – 2010-cu ildə isə Dövlət elan olunurdu. Bu bizə daha da güc,
Sərhəd Akademiyasına daxil olub. qüvvət verirdi. İrəli getməyə daha
2014-cü ildən Dövlət Sərhəd Xid- da ruhlandırırdı. Orada yaşadığım
mətində hərbi qulluqçu kimi fəaliyyət hər anı, hər dəqiqəni həm ən acı,
göstərən qəhrəman sərhədçi döyüş həm də ən şirin xatirə kimi heç vaxt
xatirələrini dilə gətirir: – 27 sentyabr unuda bilmirəm.
2020-ci ildə Kəlbəcər istiqamətindən
Döyüş yoldaşının yağı düşmən
başlayaraq Füzuli, Cəbrayıl uğrunda tərəfindən snayperlə vurulduğunu
döyüşlərdə iştirak etmişəm. “Cəbhədə görüb, onu döyüş meydanından kənələr baş verirdi?” – soruşduqda sər- nara çəkmək üçün güllə-baranın
hədçi şəstlə: “30 ilin qisası alınırdı”, – önünə atılan sərhədçi elə həmin vaxt
deyə sualımızı cavablandırır: – Çünki özü də ağır yaralanır. Kapitan Seyibu dava namus, qeyrət, torpaq davası dov deyir ki, ilk günlərdə müharibədə
idi. Hər kəsin gözündən alov saçırdı. olduğunu dərk edə bilmirsən. Ancaq
Birlikdə xidmət etdiyimiz döyüş yol- ilk şəhiddən sonra sən artıq hiss
daşlarımız qollarımız üstündə can edirsən ki, müharibədəsən.
verirdi. Bu hissi dilə gətirmək çox
Qəhrəmanımız ordumuzun döyüş

Sərhəddən başlayan Vətənin sərhədçi qəhrəmanları
əzmindən də danışır: “Ordumuzun
döyüş əzmi yüksək səviyyədə idi.
Azərbaycan əsgəri mərd, dözümlü,
qorxmaz, cəsur və vətənpərvərlik
hissi ilə döyüşürdü. Bütün əsgərlərin
gözündə sevinc, içində fərəh, dilində
“Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı var
idi. Hamı sevinirdi ki, nəhayət, həsrətində olduğumuz İkinci Qarabağ
müharibəsi başladı. Allahın izni ilə şəhidlərimizin qisasını alacaq, alnımızdakı qara ləkəni siləcək, Qarabağımızı əsl
sahiblərinə qovuşduracağıq. Bu müharibənin
başqa nəticəsi ola bilməzdi. Dövlət, ordu və
xalq olaraq hər kəs Zəfərə köklənmişdi və elə Zəfər də bizimlə oldu”.
Vətən savaşının digər iştirakçısı
Taleh Əsgərov isə 22 may 1988-ci
ildə Babək rayonunun Cəhri kəndində
anadan olub. Təhsilini Cəhri kənd
1 nömrəli tam orta məktəbdə alıb.
2005-ci ildə isə Heydər Əliyev adına
Hərbi Liseyə daxil olan Taleh
2013-cü ildə Dövlət Sərhəd Xidmətində gizir kimi fəaliyyətə başlayıb.
Döyüş əmri verildikdən 3 gün sonra
Zəngilan istiqamətində döyüşlərə
qatılıb. Şərəfli döyüş yolundan qürurla danışan Taleh deyir ki, Birinci
Qarabağ müharibəsindən, Aprel döyüşlərindən olan savaş kadrlarını izləyirdim, içimdən keçirdi ki, düşməni
məhv edim, ona qan uddurum, 30
ildir, gözləyən qisasımızı alım. Sentyabrın 27-də İkinci Qarabağ müharibəsi başlayanda Zəngilan istiqa-

mətində irəlilədik. Kimsə geriyə baxmırdı, hər kəs böyük əzmlə, möhkəm
addımlarla irəliləyirdi. O deyir ki,
mülki həyatda qazandığım yüz dost
hərbidəki bir dostu əvəz etmir.
Unutmadığınız, yaddaşınıza həkk
olunan ən yaddaqalan xatirəniz nədir? – sualına “Vətən müharibəsinin
hər anı xatirədir, – deyə cavab verir
sərhədçi. Deyir ki, müharibə həm
çətin, həm də maraqlıdır. Hər gözəl
anın dalınca kədər gəlirdi. Cəbrayılın
azad olunduğu gün sevinirdik, yemək
yeməyə hazırlaşırdıq. Bu vaxt yaralı
və şəhid gətirdilər. Ondan sonra yeməyə iştaha qalmadı, heç su da içmədik. Müharibədə insan hər şeyin
qədrini bilməyi öyrənir. Bir tikə
quru çörəyi də yarı bölürdük və doyurduq. Ən azından elə hiss edirdik.
Qurtum-qurtum su içirdik ki, hamıya
çatsın. Olub ki, elə torpağın üstündə
yatmışıq. Yağışdan islanan geyimlərimiz elə əynimizdə quruyub. Müharibə yoldaşınla ölümün içində
olursan, hər an istənilən hadisə baş
verə bilər. O səni qoruyur ki, ehtiyatlı
ol, orada mina ola bilər, sən onu
qoruyursan. Eyni vaxtda kədərlənir,
bərabər sevinirdik. Yaralılara yardım
edirdik, bilmədiyimizi öyrənir, vəziyyətdən çıxış yolu tapırdıq. Təki
amalımızı gerçəkləşdirək, torpaqlarımızı yağı tapdağından azad edək.
Müharibə iştirakçısı deyir: – Ancaq ölməyə yox, öldürməyə gəldiyimizi düşünürdük. Müharibədə hər
an diqqətli və hazır olmalısan. Hər
an ölüm təhlükəsi ilə üzləşə bilərsən,
bəzən də, heç nədən. Sağ qayıtmağı

isə heç cür düşünmürdüm. Düşünürdüm ki, nə vaxtsa, şəhid olacağam. Əfsuslar olsun ki, o şərəf mənə
qismət olmadı...
Qəhrəmanımız qələbə xəbərini
aldığı gecəni xatırlayır: “Həmin gecə
gördük səs-küy var. Atəş səsləri
gəlir, silahlandıq. Baxdıq ki, atəş
biz tərəfdən atılır. Sonra bölük komandirimiz yaxınlaşıb dedi ki, müharibə bitdi. Qələbə bizimdir. Biz
də başladıq göyə yaylım atəşi açmağa. Əsgərlərimiz bir-birini qucaqlayır, gözaydınlığı verirdilər. Ordumuzun ön cəbhədən alnıaçıq, üzüağ qayıtmağının, Zəfərin, Qarabağın
azadlığının, doğmalarına qovuşacaqlarının xoşbəxtliyini yaşayırdılar.
Tək kədərimiz o idi ki, şəhidlərimiz
həmin günü görmədi. Amma bilirdik
ki, onlar cismən olmasa da, ruhən
bizimlədir. İndi onların ruhu şaddır.
Qeyd edək ki, Prezident cənab
İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən Zəngilanın və Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi uğrunda
aparılmış döyüş əməliyyatlarında
şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiyinə görə igid sərhədçimiz Mirməhəmməd Seyidov “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”, gizir Taleh
Əsgərov isə “Zəngilanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif
edilib. Bu qəhrəman oğullarımız
tarixi Zəfərlə bitən şanlı Vətən müharibəsində keçdikləri döyüş yolu
ilə vətənpərvərlik, cəsurluq mücəssəməsi kimi gələcək nəsillərə hər
zaman örnək olacaq.
- Gülcamal TAHİROVA

Gənclərin asudə vaxtı səmərəli təşkil edilir

Ötən ay ərzində gənc nəslin vətənpərvər
ruhda formalaşması, asudə vaxtının səmərəli
təşkili və yeni biliklər əldə etməsi məqsədilə
bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Tarixi gerçəkliklərin öyrənilməsi, gənclərin
vətənpərvərlik hisslərinin artırılması məqsədilə bir qrup könüllü gəncin iştirakı ilə
Naxçıvan şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyinə
ekskursiya təşkil olunmuşdur. Muzey ekskursiyasında 30-dan çox könüllü iştirak etmişdir. Şəhidlərimizin ruhuna ehtiram, ailələrinə mənəvi dəstək göstərmək və gənclərin
qəhrəmanlarımızı daha yaxından tanımasına,
vətənpərvərlik ruhunda formalaşmasına zəmin yaratmaq məqsədilə bir qrup könüllü
gənc tərəfindən Babək rayonunda yaşayan
şəhid ailələri ziyarət olunmuşdur. Gənc
nəslin karyera imkanlarının yaradılması istiqamətində ardıcıl işlər görülür, məqsədyönlü
addımlar atılır. “Maliyyə məktəbi” layihəsinə
uyğun olaraq “Gələcək üçün maliyyə” təlimi
bu dəfə Ordubad rayon gəncləri üçün təşkil
edilmişdir.
Hesabat dövründə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı, bu sahədə kütləviliyin artırılması, xarici əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi, idmançıların təcrübə artımı və
asudə vaxtının səmərəli təşkili istiqamətində
də tədbirlər həyata keçirilmişdir. Naxçıvan
şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində muxtar
respublikanın ən güclü şahmatçılarının iştirakı
ilə “Naxçıvan Premium Turniri – 2” uğurla
başa çatmışdır. 14-25 yanvar tarixlərini əhatə
edən turnirin bütün görüşləri chess.nax.az,
chess24.com saytlarından canlı yayımlanmış,
eyni zamanda bütün görüşlər qadınlardan
ibarət milli komandanın baş məşqçisi Fikrət
Sideifzadə tərəfindən şərh olunmuşdur. Yarışın yekununda iştirakçılar pul mükafatı
və diplomla mükafatlandırılmışlar.
Ötən ay ümumtəhsil məktəblərinin stolüstü

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə Nax- olaraq gənc nəslin öz bilik və bacarıqlarını nüçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin, mayiş etdirməsi üçün geniş imkanlar yaradıb.
tennis klubları arasında muxtar respublika
Diqqətə çatdırılıb ki, dövlət gənclər siyasəti
Naxçıvan Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı
birinciliyinin final mərhələsi və voleybol
ilə Rəssamlar Birliyinin Gənclər bölməsinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla
üzrə yoldaşlıq görüşləri təşkil olunmuşdur.
“Rənglərin rapsodiyası” adlı fərdi sərgi keçirilib
Naxçıvan Futbol Federasiyası öz rəsmi nümayəndəsi vasitəsilə Rizəsporun futbol akahəyata keçirilir. Bu sahədə muxtar
üzvü gənc rəssam Özcan Bademiyası ilə əməkdaşlıq əlaqəsi qurmuş, işrespublika rəhbərinin hərtərəfli dəsbayevin “Rənglərin rapsodigüzar görüşdə klubun inkişaf planı, məşqçi
təyi ilə həyata keçirilən tədbirlər
yası” adlı fərdi sulu boya sərhazırlığı və futbol təhsili ilə bağlı məlumatlar
dövlət gənclər siyasətini qədim yurd
gisi keçirilib. Öncə Vətən
toplanılmış, naxçıvanlı məşqçilərin akadeyerimizdə uğurla reallaşdırır, gəncmüharibəsində şəhidlik zirmiyada təcrübə keçməsi və 14 yaşadək futvəsinə yüksəlmiş gənc Vətən oğullarının əziz lərin muxtar respublikanın sosial, ictimaibolçuların iştirak etdiyi “U14”, “U13”,
siyasi və mədəni həyatında yaxından iştirakı
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.
“U12”, “U11” və “U10” liqalarına komanTədbirdə Rəssamlar Birliyinin sədri, Azər- təmin olunur. Bugünkü sərgi də məhz bu qaydalarımızın qoşulması barədə razılıq əldə
baycan Respublikası Milli Məclisin deputatı ğının təzahürüdür.
edilmişdir. Hesabat ayında ötən ilin yekunları
Sonda Gənclər Fondu tərəfindən Özcan BaÜlviyyə Həmzəyeva, Gənclər Fondunun icraçı
və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı nazirliyin,
direktoru, Azərbaycan Respublikası Milli bayevə ilk sərgisindən xatirə olaraq plaket, həmeləcə də idman federasiyalarının hesabat
Məclisinin deputatı Cəbi Quliyev çıxış ediblər. çinin gənclər tərəfindən hədiyyə təqdim edilib.
yığıncaqları təşkil olunmuşdur.
Gənc rəssam dövlətimizin hər sahədə gəncBildirilib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
Hesabat dövründə kişi boksçular arasında
müəyyənləşdirdiyi gənclər siyasətinə böyük eh- lərə yaratdığı şəraitə, göstərilən diqqət və
keçirilən Azərbaycan çempionatında Naxtiramın ifadəsidir ki, mükəmməl hüquqi baza qayğıya görə minnətdarlığını bildirib.
çıvan Boks Federasiyasının yetirmələri
Qeyd edək ki, ekspozisiyada rəssamın bir
yaradılıb, əsas vəzifələr və istiqamətlər müəyyən
Tayfur Əliyev və Eldar Quliyev öz çəki dəedilib. Azərbaycanda təhsilin, mədəniyyətin in- sıra mövzularda işlənmiş 52 sulu boya tablosu
rəcələri üzrə çempion olmuşlar. Bundan
kişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər paralel sərgilənib.
başqa, federasiyanın gənc boksçuları İranda
keçirilən beynəlxalq turnirdə uğurla çıxış
İntellektual bilik yarışması
edərək 7 birincilik əldə etmişlər. Naxçıvan
Maliyyə Tədris Mərkəzinin əks etdirən videoçarx nümayiş
Kikboksinq Federasiyasının yetirməsi Etibar
təşkilatçılığı
və maliyyə kö- etdirilib.
Qəribov Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkil
Komandaların topladığı xalolunan beynəlxalq səviyyəli kikboks yarışında nüllülərinin dəstəyi ilə 2 fevral
rəqibini məğlub etməklə kuboka sahib ol- – Gənclər Günü münasibətilə lar hesablanaraq qalib gələn
muşdur. Naxçıvan Karate-do Federasiyasının “Breyn-rinq” intellektual bilik komandalar müəyyən edilib. rəfindən hədiyyə və sertifikat8 komandanın iştirakı ilə gərgin lar, ikinci yerin qalibi Naxçıvan
idmançıları VI “Arpaçay Open” beynəlxalq yarışması təşkil olunub.
və
maraqlı mübarizə şəraitində Dövlət Universitetinin “Bayat”
Tədbiri
giriş
sözü
ilə
mərturnirində 2-si qızıl, 6-sı gümüş və 9-u
bürünc olmaqla, ümumilikdə, 17 medal qa- kəzin direktoru Mehriban İma- keçən bilik yarışmasının so- və üçüncü yerin qalibi “Naxnunda birinci yerin qalibi olan çıvan” Universitetinin “Gilan”
zanmışlar. Naxçıvan Güləş Federasiyasının nova açıb.
Oyunun birinci yarısı bit- Naxçıvan Muxtar Respublikası komandasının üzvlərinə sertiidmançıları isə Masallı Olimpiya İdman
Kompleksində keçirilən güləş üzrə açıq dikdən sonra Maliyyə Tədris Gənclər Fondunun “Xarıbül- fikatlar təqdim olunub.
Xəbərlər şöbəsi
rayon turnirini 1 gümüş və 3 bürünc medalla Mərkəzinin illik fəaliyyətini bül” komandasına mərkəz tətamamlamışlar.
Tədbirdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
Təsərrüfat sahibləri ilə görüş
Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
şöbə müdiri Əyyub Abdullayev, nazirliyin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Tə- əməkdaşlarından Rasim Hacıyev və Umar
idman federasiyaları üçün mütəmadi təşkil
olunan ekskursiyalar davam etdirilmiş, qra- sərrüfatı Nazirliyinin mütəxəssisləri Şahbuz Şükürlü çıxış ediblər.
fikə uyğun olaraq Güləş, Boks və Karate- Rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə Şahbuz
Sonda təsərrüfat sahiblərini maraqlandıran
do federasiyalarının təmsilçiləri Dövlət Bay- rayon Badamlı kəndində heyvandarlıqla məşğul suallar cavablandırılıb.
rağı Muzeyini, Ədəbiyyat Muzeyini və “Xan olan sahibkarların iştirakı ilə “Mal-qaranın
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd
Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə cins tərkibinin, yunun keyfiyyətinin yaxşılaşTəsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidməti
Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kom- dırılmasına qoyulan zoogigiyenik tələblər”
mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib. Müpleksini ziyarət etmişlər.
İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Atabəylər məhəlləsi bina 7, mənzil 24 ünvanda Əhşavirəni
Şahbuz
Rayon
İcra
Hakimiyyətinin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
mədova Zəhra İlyas qızının adına verilən MH-0024740 nömrəli daşınmaz
əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.
İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti əməkdaşı Arzu Əhmədov açıb.
Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 14.

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

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Nömrəyə məsul: Telli Məmmədova
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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