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17 mart 2022-ci il, cümə axşamı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabineti mart ayının ilk 15 günü ərzində bir
sıra qərarlar qəbul edib. Belə ki, Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 1 mart tarixli Qərarı
ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında yolnəqliyyat hadisələri ilə bağlı ümumi xilasetmə
fəaliyyətinin təşkili Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Həmin Qaydalara əsasən yol-nəqliyyat
hadisəsində zərərçəkmiş şəxslərin, eləcə də
şahidlərin, habelə 101, 102, 103 və 112 çağrı
mərkəzlərinin növbətçi operatorunun hadisə
barədə verdiyi məlumatın təcili reaksiyavermə
xidmətləri tərəfindən operativ qəbulu təmin
edilir. Yol-nəqliyyat hadisələrində məlumat
daxil olduğu andan zərərçəkmiş şəxslərə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
mətbuat xidmətinin məlumatı
kompleks yardımın göstərilməsinə başlanılır.
Təcili reaksiyavermə xidmətləri gələnədək
hadisə yerində olan zərərçəkmiş şəxslərin
ixtisaslaşdırılmamış nəqliyyat vasitələri ilə
hadisə yerindən təxliyə edilməsi zərurəti
yarandıqda (zərərçəkmiş şəxslərin həyat
üçün təhlükəli xəsarət aldığı hallarda) belə
təxliyə yol-nəqliyyat hadisəsi iştirakçısı tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq səmt
üzrə gedən nəqliyyat vasitəsi, bu mümkün
olmadıqda isə özünün nəqliyyat vasitəsilə
yerinə yetirilir.

Muxtar respublikanın davamlı inkişafının və iqtisadi dayanıqlılığının təmin olunması,
ictimai asayişin qorunması, “Sənaye ili”ndə iqtisadiyyatın çoxşaxəli, xüsusilə də
sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, qida təhlükəsizliyi, yerli məhsul istehsalının artırılması, epizootik tədbirlərin müntəzəm həyata keçirilməsi, milli dəyərlərimizə sadiqlik,
təsərrüfat işlərinin mərhələli və düzgün təşkili, tarixi yaddaşın yenilənməsi, muxtariyyət
tarixinin öyrənilməsi və bəxş etdiyi nailiyyətlərin qorunub saxlanılması fevral ayında
muxtar respublikada həyata keçirilən, ümummilli mənafelərə və dinamik tərəqqiyə xidmət
edən dövlət siyasətinin əsas konturlarını təşkil edir.
Sahibkarlığın inkişafı dövlətin iqtisadi
strategiyasında başlıca amildir
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uxtar respublikada uğurla həyata keçirilən dövlət siyasəti iqtisadi potensialın artmasına, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və əhali rifahının yüksəlməsinə
şərait yaratmışdır. Ötən il sosial-iqtisadi inkişafı
xarakterizə edən ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi bir il öncəyə nisbətdə 2,4 faiz
artaraq 3 milyard 16 milyon 315 min manat
təşkil etmişdir. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 27 faizlə sənaye sahəsi tutmuş,
2020-ci illə müqayisədə 1,7 faiz çox sənaye
məhsulu istehsal olunmuşdur. Kənd təsərrüfatının
müxtəlif sahələri üzrə fəaliyyət göstərən 76
ailə təsərrüfatına Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
tərəfindən 1 milyon 221 min manat dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmiş, ailə təsərrüfatları
5000 ədəd 27 çeşiddə tara ilə təmin edilmişdir.
2021-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafın mühüm
amillərindən olan infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər
görülmüş, 355 müxtəlif təyinatlı obyekt istifadəyə
verilmişdir. Müəssisələrin və məhsulların təbliği,
beynəlxalq tədbirlərdə tanıdılması məqsədilə
39 ixrac potensiallı müəssisənin və ailə təsərrüfatlarının məhsullarını əks etdirən “İxrac kataloqu” hazırlanaraq çap olunmuşdur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyası ötən il fəaliyyətini xeyli təkmilləşdirmiş,
üzvlərlə qarşılıqlı əlaqələr yaratmışdır.
Sahibkarlığa dövlət dəstəyinin unikal nümunəsi muxtar respublika rəhbərinin sahibkarlarla keçirilən ənənəvi görüşləridir. Bu
tədbirlər özəl sektorun inkişaf perspektivlərinin
birgə müzakirəsi nəticəsində prioritet istiqamətlərin düzgün müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Fevralın
4-də Naxçıvan Biznes Mərkəzində muxtar
respublika sahibkarları ilə növbəti görüş keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov tədbirdə çıxış etmiş, vurğulamışdır ki, ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin sahibkarlığın inkişafı
ilə bağlı strategiyasının uğurla davam etdirilməsi bu sahənin inkişafında yeni mərhələnin
əsasını qoymuş, Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlverişli biznes
və investisiya mühiti yaradılmışdır. Bütün
bunların nəticəsidir ki, muxtar respublikada
sosial-iqtisadi islahatların əhatə dairəsi genişlənmiş, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi təmin
edilmiş, yerli istehsalın həcmi artmışdır. Digər
bir tərəfdən, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi
aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına geniş
imkanlar açmışdır.
Bildirilmişdir ki, bu gün muxtar respublikada
ailə təsərrüfatlarının inkişafı özünüməşğulluğu
təmin etməklə yanaşı, həm də kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafına zəmin yaradır. Eyni
zamanda özünüməşğulluq tədbirləri sırasında
əhalinin aztəminatlı təbəqəsi aktiv əməyə cəlb

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin 2022-ci
il 5 mart tarixli Qərarı ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisində xüsusi karantin
rejimi ilə əlaqədar bəzi məhdudiyyətlər aradan
qaldırılmışdır. Adıçəkilən Qərara əsasən
2022-ci il 6 mart tarixindən etibarən şənlik
mərasimlərinin keçirilməsində tətbiq edilən
say və vaxt məhdudiyyətləri ləğv edilmişdir.
Bu xidmətlərdən yaşı 18-dən aşağı olan
şəxslər istisna olmaqla, yalnız COVID-19-a
qarşı peyvənd olunmanı təsdiqləyən sertifikat
və ya peyvəndə əks-göstərişi müəyyən edən
daxili bazarın təhlil edilməsi, yeni istehsal sahələrinin yaradılmasının dəstəklənməsi, biznes-planlar tərtib olunarkən rentabellik amilinin
əsas götürülməsi, 2022-ci ildə sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, xüsusilə
yerli xammala və innovativ layihələrə əsaslanan
müəssisələrin qurulmasının, emal sənayesi
müəssisələrinin yaradılmasının davam etdiril-

İcmal

sertifikatı olan şəxslər istifadə edə bilərlər.
Nazirlər Kabinetinin eyni tarixli digər qərarları ilə “Naxçıvanpoçt” publik hüquqi
şəxs tərəfindən göstərilən xidmətlərin tarifləri”ndə dəyişiklik edilmişdir.
Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 14 mart
tarixli Qərarı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bəzi
normativ-hüquqi aktlar təsdiq edilmişdir.
Qəbul olunan normativ-hüquqi aktların
tam mətni ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində
(www.huquqiaktlar.nakhchivan.az) tanış olmaq
mümkündür.
Muxtar respublika rəhbəri yeni istehsal və
xidmət sahələrinin yaradılması üçün 13 sahibkara
güzəştli kreditlərin çeklərini təqdim etmişdir.
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Biznes Mərkəzində
muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişaf
göstəriciləri, müəssisələr, istehsal olunan məhsullardan ibarət sərgiyə və Naxçıvan Avtomobil
Zavodunun istehsalı olan yeni avtomobillərə
baxmış, 2022-ci ildə də sahibkarlar üçün geniş
imkanların yaradılacağını bildirmiş, muxtar

Naxçıvanın müasir inkişafı dövlət müstəqilliyinin, tarixi nailiyyətimiz olan
muxtariyyətin, düşünülmüş uzaqgörən siyasətin bəhrəsidir
Bunu ötən ayın ictimai-siyasi mənzərəsi də dolğun əks etdirir
respublikada sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı
müvafiq tapşırıqlar vermişdir.
Dövlət siyasəti muxtar respublikanın
təhlükəsiz diyar imicinin qorunub
saxlanılmasına xidmət edir
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edilir, dövlət tərəfindən bu kateqoriyadan olan
ailələrə dəstək göstərilir. Muxtar respublikada
sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanları da sadələşdirilmiş, aid qurumlar və
banklar tərəfindən səmərəli icra mexanizmi
müəyyənləşdirilmişdir. 2021-ci ildə muxtar
respublikada sahibkarlara 38 milyon manatdan
artıq kredit verilmiş, 142 yeni istehsal və
xidmət sahəsi yaradılmışdır. Xidmət sektorunda
sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi isə, nəticə
etibarilə, turizmin, xüsusilə də daxili turizmin
inkişafına səbəb olmuşdur.
Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada
sahibkarlığın inkişafında yerli məhsulların
istehsalı ilə yanaşı, onların satışının təşkili
istiqamətində də çoxsaylı tədbirlər həyata keçirildiyini, yerli məhsullara üstünlük verilməsi
və istehsaldan birbaşa satışa prinsipinin dəstəklənməsi vasitəsilə məhsul istehsalçılarının
marağının artırıldığını diqqətə çatdırmışdır.
Sahibkarlığın inkişafı məşğulluğun təmin
olunmasına və sosial rifaha birbaşa təsir etmiş,
müstəqillik illərində muxtar respublikada özəl
sektor üzrə 70 minə yaxın yeni iş yeri açılmışdır. Hazırda muxtar respublikada məşğul
əhalinin 85 faizi özəl sektorda çalışır.
Qeyd olunmuşdur ki, sənayenin uğurlu
inkişafı da birbaşa sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, muxtar
respublikada istehsal edilən sənaye məhsulunun
93 faizi özəl bölmənin payına düşür. Sənaye
sahəsində rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü
məhsul istehsalının təşviqi, innovasiyalara
əsaslanan yeni müəssisələrin qurulması və
uğurların artırılması üçün 2022-ci il muxtar
respublikada “Sənaye ili” elan edilmiş, bununla
bağlı Tədbirlər Planı təsdiq olunmuşdur. “Sənaye ili”ndə muxtar respublikanın aid dövlət
qurumları və sahibkarlıq müəssisələri qarşısında mühüm vəzifələr durur.
Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada

məsi, Şərur Sənaye Məhəlləsində işlərin başa
çatdırılması ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir.
Muxtar respublika rəhbəri sahibkarlıq sahəsində
maliyyə-kredit işinin səmərəli mexanizm üzrə
tənzimlənməsi, kreditlərdən təyinatı üzrə istifadəyə diqqət artırılması, ehtiyac meyarlarını
düzgün qiymətləndirilməsi, maliyyə risklərinin
araşdırılması, xüsusi razılıq tələb edən sahibkarlıq subyektlərinin vergiödəyicisi kimi qeydiyyata
alınmasının düzgün təşkili, sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarəti tədbirlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparılması ilə bağlı
tapşırıqları da diqqətə çatdırmışdır. Qarşıya
qoyulan mühüm vəzifələr sırasında özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aztəminatlı
ailələrin məşğulluğu ilə bağlı işlərin davam
etdirilməsi, sahibkarlıq müəssisələrində əməyin
təşkili və mühafizəsi qaydalarına nəzarət olunması, yerli məhsulların daxili bazarda mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici rəqabətin təsirindən qorunması istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi, ixracyönümlü məhsul istehsal
edən sahibkarlar üçün lazımi şəraitin yaradılması, gömrük yoxlamalarının sadələşdirilməsi,
aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə bundan sonra da diqqətin artırılması,
ailə təsərrüfatlarının inkişafına dəstək göstərilməsi, torpaqlardan düzgün istifadənin təmin
edilməsi, torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlərin
məlumatlandırılması da öz əksini tapmışdır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: “Özəl sektor
o zaman səmərəli inkişaf edir ki, dövlət dəstəyi
ilə yanaşı, sahibkarlıq məsuliyyəti də ön
planda saxlanılır. Bu mənada, sahibkarların
üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Hər bir sahibkar istehsal prosesində müasir texnologiyaların tətbiqinə, rentabelliyin və keyfiyyətin
artırılmasına çalışmalı, vergilər vaxtında ödənilməli, marketinq araşdırmaları aparılmalı,
istehsal və xidmət müəssisələrində təhlükəsiz
və sağlam əmək şəraiti yaradılmalıdır”.

u gün muxtar respublika yalnız dinamik
iqtisadi inkişaf tempinə görə deyil,
həm də mövcud sabitlik və əmin-amanlığa
görə də fərqlənir. Həyata keçirilən profilaktik
tədbirlərin nəticəsidir ki, cinayətkarlığın dinamikasında da aşağı tendensiya müşahidə olunur.
Qanunsuz saxlanılan silahların yığılması hesabınadır ki, onun tətbiqi ilə törədilən cinayətlərə
rast gəlinmir. İl ərzində qeydə alınan hüquqazidd
əməllərin əksəriyyətini bilavasitə kriminogen
durumun gərginləşməsinə təsiri olmayan və
bir çox hallarda ehtiyatsızlıqdan baş verən cinayətlər təşkil edir. Əhalinin hər 100 min nəfərinə nisbətdə baş verən cinayət hadisələrinin
sayı orta göstəricidən dəfələrlə azdır. Fevralın
7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası daxili
işlər orqanlarının fəaliyyəti və qarşıda duran
vəzifələr barədə müşavirə keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbov müşavirədə iştirak
etmişdir.
Müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin Daxili İşlər Nazirliyi
rəhbərliyinə yeni təyinatlarla bağlı 2022-ci il
7 fevral tarixli Fərman və Sərəncamı diqqətə
çatdırılmışdır.
Ali Məclisin Sədri müşavirədə çıxış edərək
demişdir ki, muxtar respublikada daxili işlər
orqanlarının fəaliyyəti üçün hər cür şərait
yaradılsa da, göstərilən dövlət qayğısı düzgün
qiymətləndirilməmiş, ciddi nöqsanlara yol
verilmişdir. Buna görə də ictimai təhlükəsizliyi
və ictimai qaydanı təmin edən əsas orqan
kimi Daxili İşlər Nazirliyinin fəaliyyəti yenidən qurulmalıdır. Muxtar respublika rəhbəri
tapşırmışdır ki, nazirliyin yeni ştat strukturuna
uyğun fəaliyyət tənzimlənməli, nöqsanların
aradan qaldırılması üçün islahatlar davam
etdirilməlidir. Polis öz peşə borcunu yerinə
yetirməli, üzərinə düşən vəzifələri həyata
keçirərkən verilmiş səlahiyyətlərdən yalnız
qanun çərçivəsində istifadə etməlidir. Yeni
ştat strukturunda da nəzərdə tutulduğu kimi,
yerlərdə polis sahə müvəkkillərinin fəaliyyəti
gücləndirilməlidir. Polis sahə inspektorları
təhkim olunan inzibati sahəni dərindən öyrənməli, ciddi xidməti sənəd olan inzibati
sahənin pasportunu tərtib etmək kimi mühüm
Ardı 2-ci səhifədə
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təmin edilməsi, təhsil müəssisələrində gündəlik müşahidə və
tibbi müayinələrin davam etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar
vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki, mövsümi xəstəliklər və koronavirus infeksiyasına qarşı peyvənd işi davam etdirilməli, tibbi
maarifləndirmə aparılmalı, profilaktik müayinələrin sayı artırılmalı, xəstəliklər və onların risk amilləri erkən mərhələdə
aşkar edilməlidir. Ərzaq məhsullarına olan tələbatın ödənilməsi
ilə yanaşı, həm də bayram günlərində süni qiymət artımının
qarşısını almaq məqsədilə martın 20-nə qədər Naxçıvan
şəhərində və rayon mərkəzlərində bayram yarmarkaları təşkil
edilməli, aid qurumlarla birlikdə dövlət ehtiyatları sahəsində
tənzimləmə aparılmalı, bayram ərəfəsində bazar və ticarət
mərkəzlərinin, mağazaların ərzaqla normal təminatına diqqət
artırılmalıdır. Yeni ailə təsərrüfatlarının və yerli xammal
əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin yaradılmasına üstünlük
verilməlidir. Muxtar respublika rəhbəri bu il də yeni yaşıllıq
zolaqlarının və meyvə bağlarının salınması, eləcə də bərpa
əkinləri üçün hazırlıqlar görülməsi, hava şəraitinə uyğun olaraq
yaşıllaşdırma tədbirlərinə başlanılması, yaşıllaşdırma tədbirlərində
ting tələbatının yerli imkanlar hesabına ödənilməsi, muxtar
respublikanın ayrı-ayrı kənd təsərrüfatı bitkiləri üzrə əkin tələbatının müəyyənləşdirilməsi, mütərəqqi əkin metodlarına
üstünlük verilməsi, torpaq mülkiyyətçilərinin mövsümi aqro“Sağlam mühit və sağlam qida” prinsipi insan amilinin
texniki qaydalar barədə məlumatlandırılması, onların keyfiyyətli
başlıca meyar götürülməsi deməkdir
və məhsuldar toxumlarla təminatının diqqətdə saxlanılması,
axçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin toxum ehtiyatının həcminin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində
2020-ci il 17 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq müvafiq tədbirlər görülməsi, xarici ölkələrdən gətirilən toxumların
olunmuş “2020-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respubli- keyfiyyətinə diqqət yetirilməsi barədə də tapşırıqlar vermişdir.
kasında baytarlıq təbabətinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”na Müşavirədə tapşırılmışdır ki, meliorasiya-irriqasiya tədbirləri
uyğun olaraq muxtar respublikada silsilə tədbirlər həyata vaxtında görülməli, muxtar respublikaya yeni texnikalar və
keçirilir ki, bütün bunlar da heyvandarlığın inkişafına səbəb ehtiyat hissələri gətirilməli, bu zaman fermer və torpaq mülolmuşdur. Həmin tədbirlər sırasında muxtar respublikada kiyyətçilərinin təklifləri nəzərə alınmalı, texniki xidmət işi
özəl baytarlıq müəssisələri vasitəsilə baytarlıq xidmətləri düzgün təşkil olunmalıdır. Epizootiya tədbirləri davam etdirilməli,
göstərilməsinin təşkili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həmin zootexniki qaydalar təssərrüfatçılara izah olunmalı, baytarlıq
tədbirlərin davamı olaraq fevralın 22-də Kəngərli Rayon məntəqələri və apteklər dərman preparatları ilə təmin edilməlidir.
Naxçıvan şəhərində və rayonlarda iməciliklər keçirilməli,
Baytarlıq İdarəsinin yeni binası istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif təmizlik-abadlıq işlərinə diqqət artırılmalı, bayram günlərində
Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak etmişdir. əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün şərait yaradılAli Məclisin Sədri yeni binanın istifadəyə verilməsi müna- malıdır. Qəbiristanlıqlarda təmizlik işlərinin aparılması,
sibətilə kollektivi təbrik edərək Kəngərlinin kənd təsərrüfatı sakinlər tərəfindən bayramqabağı ziyarətlərin və mərasimlərin
rayonu olduğunu, sağlam heyvandarlıq məhsullarının istehsalı dini dəyərlərimizə uyğun təşkili diqqətdə saxlanılmalıdır.
üçün vaxtilə yaradılan Baytarlıq İdarəsinin fəaliyyəti nəti- Novruz bayramı ilə əlaqədar mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil
cəsində bölgədə epizootik vəziyyətin sabit saxlanıldığını edilməli, bayram tədbirlərinin yeri və vaxtı barədə məlumatlar
bildirmiş, bütün bunlara görə kollektivə təşəkkür etmişdir. hazırlanaraq internet saytında və sosial şəbəkələrdə yerləşdiMuxtariyyətimiz qoruyub saxlamalı olduğumuz
Muxtar respublika rəhbəri demişdir ki, yaradılan şəraitdən rilməli, yerli və xarici tur-operatorlar məlumatlandırılmalı,
böyük tarixi nailiyyətdir
səmərəli istifadə edərək Kəngərli rayonunda heyvandarlığın turizm müəssisələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təmin edilməlidir.
evralın 9-da – Naxçıvan Muxtar Respublikasının ya- inkişafı sahəsində ciddi dönüşə nail olmaq lazımdır. Fəaliy- Qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikanın kommunal xidmət
ranmasının 98-ci ildönümündə Naxçıvan Muxtar Res- yətin bu istiqamətdə qurulması ölkəmizdə ərzaq və qida müəssisələri bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov və Ali təhlükəsizliyinin təmin olunmasına, eləcə də əhalinin rifahına fəaliyyət göstərməli, xüsusilə əhalinin daha çox cəmləşdiyi
yerlərdə təmizlik işlərinə diqqət artırılmalıdır. Həyata keçirilən
Məclisin əməkdaşları Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı xidmət edir.
“Epidemioloji vəziyyətin sabit olması üçün iki əsas sahə tədbirlər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmalı,
Meydanı və Muzeyini ziyarət etmişlər. Ali Məclisin Sədri
çıxış edərək demişdir: “Bu gün Naxçıvan Muxtar Respub- diqqətdə saxlanılmalıdır: sağlam mühit və sağlam qida. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti verilən
likasının yaranmasının 98-ci ildönümüdür. Ümummilli li- Bunlar vacib sahələrdir. Ona görə ki, əhalinin sağlamlığı tapşırıqların icrası barədə Ali Məclisə məlumat verməlidir.
derimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, “Naxçıvanın muxtariyyəti bu sahələrin inkişafından asılıdır”, – deyən Ali Məclisin
Qisası döyüş meydanında alınan Xocalı soyqırımı
tarixi hadisədir. Bu, çətin bir dövrdə böyük mübarizənin Sədri bildirmişdir ki, görülən tədbirlər imkan verəcək ki,
qurbanlarının xatirəsi unudulmur
nəticəsi olubdur”. Naxçıvanın muxtariyyətinin 2 mərhələsi, muxtar respublikada həm gigiyena və epidemiologiya, həm
xüsusilə çətin və mürəkkəb dövr olmuşdur. Bunlardan biri də baytarlıq təbabəti sahələri inkişaf etdirilsin və kadr
zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
1920-1924-cü illəri əhatə edən muxtariyyətin yaranması, potensialı yaradılsın. Muxtar respublika rəhbəri vəzifələrini
Əliyevin “Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü
digəri isə 1990-1993-cü illərdə muxtariyyətin qorunub sax- layiqincə icra edilməsində kollektivə uğurlar arzulamışdır. haqqında” 2022-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən
landığı dövrdür. Naxçıvan 1990-1993-cü illərdə ümummilli Sonra binaya baxış olmuş Ali Məclisin Sədri müvafiq ölkəmizin hər yerində Xocalı soyqırımının otuzuncu ildönümü
liderimizin də dediyi kimi “Taleyin ümidinə buraxılmış tapşırıqlar vermişdir.
münasibətilə tədbirlər keçirilib. Fevralın 26-da Naxçıvan
tənha ada”nı xatırladırdı. Doğrudan da, əgər 1920-1924-cü
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
Milli dəyərlərimizlə zəngin, təsərrüfat qayğılı yaz
illərdə böyük mübarizənin nəticəsində muxtariyyət statusu
Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü ilə əlaqədar Naxçıvan
mövsümünə ciddi hazırlıq bolluq, bərəkət
qazanılmışdısa, 1990-1993-cü illərdə isə Naxçıvan taleyin
şəhərinin Dövlət Bayrağı Meydanındakı Xatirə Kompleksini
və həmrəyliyə zəmanətdir
ümidinə buraxılmış tənha bir adanı xatırladırdı. Ölkə Preziyarət etmiş, abidə önünə güllər qoymuş, Xocalı soyqırımı
zidentinin də dediyi kimi, “Heydər Əliyev öz Vətəninə, doilli dəyərlərimizlə zəngin olan Novruz bayramı ərə- qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad etmişdir.
ğulduğu yerə – Naxçıvana gəldi. Onun gəlişi Naxçıvanı bə1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Azərfəsində təmizlik-abadlıq və təsərrüfat işlərinin gölalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular, rülməsi də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki min illər ərzində baycanın Xocalı şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu”.
formalaşmış Novruz adətləri xalqımızın məişət-sanitariya gi- bölmələri, Qarabağdakı erməni terrorçu dəstələri və keçmiş
Ali Məclisin Sədri şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmiş, giyenası və təsərrüfat həyatı ilə sıx bağlıdır. Fevralın 25-də sovet ordusunun Azərbaycanın Xankəndi şəhərində yerləşən
muxtariyyətin yaranmasında və qorunmasında xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsərrüfat işlərinə hazırlıq 366-cı motoatıcı alayının şəxsi heyəti tərəfindən soyqırımı
olanlara ehtiramını, sabitliyin möhkəmlənməsində və inki- və qarşıda duran vəzifələr barədə müşavirə keçirilmişdir. Nax- törədilmişdir. Bu dəhşətli soyqırımına ilk siyasi-hüquqi qiyşafında əməyi olanlara təşəkkürünü bildirmişdir. Sonra çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif mətin verilməsi də ümummilli liderimizin xalqımız qarşımuzeyə baxış olmuş, muxtar respublika rəhbəri muxtariyyət Talıbov müşavirəni açaraq təsərrüfat ayı olan martda təmizlik, sındakı əvəzsiz xidmətlərindəndir. Xocalı soyqırımının tatarixinin öyrənilməsi və təbliğində mühüm əhəmiyyətə abadlıq, yaşıllaşdırma və təsərrüfat işləri, eyni zamanda milli- nınması istiqamətində bu gün də ardıcıl iş aparılır. Hazırda
malik muzeyin yeni eksponatlarla zənginləşdirilməsi, mux- mənəvi dəyərlərimizlə bağlı qarşıda duran vəzifələri diqqətə 17 dövlətin qanunvericilik orqanı, Amerika Birləşmiş Ştattariyyətlə bağlı araşdırmaların davam etdirilməsi barədə çatdırmışdır. Ali Məclisin Sədri çıxışında bildirmişdir ki, həyata larının 24 ştatı Xocalıda törədilmiş qətliamı pisləyən qətnamə
keçirilən tədbirlər nəticəsində hazırda muxtar respublikada sa- və qərarlar qəbul etmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ertapşırıqlar vermişdir.
nitar-epidemioloji vəziyyət sabitdir. Bu sabitliyi qoruyub mənistanı təcavüzkar, Xocalı faciəsini isə soyqırımı kimi taMəhkəmə-hüquq islahatlarının əsasında vətəndaşlara
saxlamaq məqsədilə mart ayında aid qurumlar tərəfindən de- nımışdır.
yüksək səviyyədə hüquqi xidmətin təşkili dayanır
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan 44 günlük Vətən müzinfeksiya tədbirləri və təsərrüfat işlərinə hazırlıq məsələləri
uxtar respublikada həyata keçirilən məhkəmə-hüquq diqqətdə saxlanılmalıdır. Ali Məclisin Sədri martın 1-dən haribəsində Azərbaycan Ordusu düşmən üzərində qələbə çaldı,
islahatları bu sahədə fəaliyyətin müasirləşdirilməsinə, etibarən bütün yaşayış məntəqələrində və əhali sıxlığı müşahidə tarixi ədaləti bərpa etdi, Xocalı soyqırımı qurbanlarının, eləcə
əhalinin müraciət imkanlarının asanlaşdırılmasına səbəb olunan yerlərdə, inzibati binalarda və xidmət sahələrində də torpaq uğrunda canını fəda edən bütün Vətən övladlarının
olmuş, müasir infrastruktur yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar qrafikə uyğun dezinfeksiya işlərinin aparılması, ictimai iaşə, qisası alındı, ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Dünyada
Respublikasında Ali Məclis Sədrinin rəhbərliyi altında ticarət və xidmət obyektlərinin sanitar-epidemioloji qaydalara neofaşizm, terror ünsürünə çevrilən Ermənistanın “hərbi
məhkəmə sistemində geniş islahatlar aparılmış, vətəndaşların uyğun fəaliyyətinə nəzarət edilməsi, Novruz bayramı günlərində qüdrəti” bir daha dirçələ bilməyəcək səviyyədə məhv edildi.
Həmin gün muxtar respublikanın rayonlarında da Xocalı
məhkəmə hakimiyyətinə olan etimadının yüksəldilməsi üçün muxtar respublikanın məktəbəqədər, məktəbdənkənar, peşə və
zəruri olan tədbirlər görülmüşdür. Hüquq institutlarının tək- ümumtəhsil məktəblərində dezinfeksiya işlərinin aparılmasının soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir.
milləşdirilməsi, onların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi,
Ötən ayın ümumi mənzərəsi bir daha təsdiq edir ki, qazanılan çoxsaylı iqtisadi uğurlar ümummilli lider Heydər Əliyev
eləcə də məhkəmələrin fəaliyyətində yeni texnologiyaların ideyalarının düşünülmüş və sadiqlik prinsipi ilə qətiyyətli davamının bəhrələridir. Dövlət müstəqilliyimizin bəxş etdiyi bu
tətbiqi sahəsində də mühüm işlər həyata keçirilmişdir. Azər- uğurlar – Naxçıvan Muxtar Respublikasının dünyada qəbul edilən sürətli inkişaf modeli həm də muxtariyyətimizin bəxş etdiyi
baycan Respublikası Prezidentinin “İnzibati məhkəmələrin töhfədir. Qədim tarixə malik bu diyarın zəngin tarixi inkişaf yolunda hərbi-siyasi və diplomatik qələbəmiz olan Naxçıvanın
və kommersiya məhkəmələrinin təşkili və “Məhkəmələr və muxtariyyətinin müstəsna yeri vardır. Beynəlxalq müstəvidə hüquqi əsaslarla təsdiqini tapmış, böyük siyasi dəyərə malik olan
hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda muxtariyyətimiz həm də bu tarixi nailiyyəti qoruyub saxlamağı vəsiyyət etmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin qiymətli
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Qanununun əmanətidir. Tarix sübut etdi ki, dahi şəxsiyyətin də siyasi uzaqgörənliklə qeyd etdiyi kimi, Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın
tətbiqi haqqında” 2019-cu il 19 iyul tarixli Sərəncamına əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılmasına xidmət edən çox böyük bir amil kimi qorunub saxlanılmalıdır. Ümummilli
əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati-İqtisadi lider Heydər Əliyev demişdir: “Naxçıvana muxtariyyət vermək, Moskva, Qars müqavilələrində Naxçıvanın müqəddəratını o
Məhkəməsi ləğv edilmiş, inzibati və kommersiya məhkəmələri illərdə həll etmək asan məsələ deyildi. Amma o vaxt milli mənafeyini qoruyan adamlar bunu etdilər. Mən bunu tarixi
formalaşdırılmışdır. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən nailiyyət hesab edirəm... Kim Azərbaycanın milli mənafelərinin keşiyində durubsa, ona xidmət göstəribsə, o insanlar bizim
məhkəmə orqanlarının daha da inkişaf etdirilməsi üzrə vahid tariximizdə həmişə hörmətlə yada salınmalı və tariximizə daxil olmalıdırlar”.
hüquqi konsepsiyanın uğurlu davamı olaraq vətəndaşlara
- Mehriban SULTAN
yüksək səviyyədə hüquqi xidmət göstərilməsi məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar jurnalisti
işin icrasını diqqətdə saxlamalıdırlar. Nazirliyin İctimai
Təhlükəsizlik İdarəsi və yerli polis orqanlarının rəhbərləri
polis sahə inspektorlarının fəaliyyətini ciddi nəzarətdə
saxlamalı, verilən tapşırıqların icrasını təmin etməlidirlər.
İctimai asayişin təmin edilməsində əsas vəzifələrdən olan
profilaktik iş gücləndirilməli, hüquq pozuntusu törətməyə
meyilli şəxslər qeydiyyata alınmalı, baş verən hüquqpozmaların
açılmasında vətəndaşların rolu artırılmalı, sahə inspektorları
inanılmış şəxslərlə işin qurulmasına da diqqətlə yanaşmalıdır.
Bildirilmişdir ki, nazirliyin aid qurumu yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün ciddi təhlillər aparıb təkliflər
verməli, bu sahədə aidiyyəti orqanlarla əlaqəli işləməli, təşəbbüskarlığı artırmalı, maarifləndirmə işi gücləndirilməlidir.
Nəqliyyat vasitələrində qanunsuz, konstruksiyada nəzərdə tutulmayan vasitələrin quraşdırılmasının qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. Ali Məclisin Sədri mühafizə polisinin işini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurması, nazirliyin cinayət axtarış
qurumlarının muxtar respublikada əməliyyat-axtarış işinin,
narkotiklərlə mübarizənin, mütəşəkkil dəstələr və cinayətkar
birliklər tərəfindən törədilən cinayətlərin qarşısının alınması,
dini ekstremizmlə mübarizə funksiyalarının həyata keçirilməsi,
Xüsusi Əməliyyat-Axtarış Tədbirləri Şöbəsinin işinin gücləndirilməsi, peşəkar kadr korpusunun yaradılmasının nəzarətdə
saxlanılması barədə də mühüm tapşırıqlar vermişdir. Diqqətə
çatdırılmışdır ki, “Naxçıvan” Əlahiddə Əməliyyat Briqadasında
da nizam-intizam və döyüş hazırlığı möhkəmləndirilməlidir.
Şəxsi heyətin xidmətdənkənar işlərə cəlb olunmasına bir daha
yol verilməməli, hərbi qulluqçuların xidmət-məişət şəraiti
diqqətdə saxlanılmalı, nazirlikdə analitik-planlaşdırma işi yaxşılaşdırılmalıdır. Ali Məclisin Sədri demişdir: “Nazirliyin xidmətlərinin idarəçilik, təşkilatçılıq fəaliyyəti, onların yerli
qurumlara təsirinin səmərəliliyi artırılmalıdır. Vətəndaşların
qəbuluna, şikayətlərinin araşdırılmasına diqqətlə yanaşılmalı,
daha çox yerlərdə qəbullar aparılmalı, bununla bağlı polis
sahə müvəkkillərinin fəaliyyəti gücləndirilməlidir. Yetkinlik
yaşına çatmayanların hüquqlarının qorunması üçün onların
qanunsuz əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi hallarına qarşı
tədbirlər davam etdirilməli, gənclərin yad təsirlərdən qorunması
diqqətdə saxlanmalıdır. Bundan sonrakı dövrdə, ilk növbədə,
yol verilən nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Muxtar respublikada polis orqanlarının işgüzarlıq keyfiyyətləri artırılmalı,
polis dövlətə və xalqa sədaqətlə xidmət etməli, insanların
inam və etibarını qazanmalıdır”.

fevralın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Kommersiya
Məhkəməsinin ikimərtəbəli yeni inzibati binası istifadəyə
verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak etmiş,
bu münasibətlə kollektivə təbriklərini bildirmiş, ölkəmizdə
insanların hüquqlarının qorunması sahəsində lazımi qanunvericilik bazası yaradılmasından, müvafiq dövlət qurumları
formalaşdırılmasından danışmışdır. Ali Məclisin Sədri Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsinin muxtar
respublika ərazisində hüquqi şəxslər və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər
arasında olan və onların sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı münasibətlərində düzgün qərarların qəbul olunması məqsədilə
yaradıldığını xatırladaraq vurğulamışdır ki, kollektiv k üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməlidir. Muxtar respublika
rəhbəri kommersiya sahəsində olan bütün işlərə, müraciətlərə
ədalətli baxılacağına və ədalətli qərarlar çıxarılacağına əminliyini bildirmiş, kollektivə fəaliyyətlərində uğurlar arzulamışdır.
Sonra binaya baxış olmuş, Ali Məclisin Sədri qurulanların
qorunması və maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsi barədə
tapşırıqlar vermişdir.
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Bu gün muxtar respublikada dövlətimiz tərəfindən təhsilin inkişafı
sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilir, şagirdlərin, tələbələrin
müasir biliklərə yiyələnməsi üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Bunun nəticəsidir ki, müstəqillik illərində muxtar respublikada təhsil inkişaf
dövrünə qədəm qoyub. Məqsədyönlü təhsil siyasətinin nəticəsidir ki, şagirdlər artıq hərtərəfli biliyə yiyələnməklə qəbul imtahanlarında da
yaxşı nəticələr göstərirlər. Qeyd edək ki, şagirdlərin biliklərinin inkişaf
etdirilməsində keçirilən olimpiadaların da böyük əhəmiyyəti var.
Təhsil millətin gələcəyidir

rakçılarının, təqribən, 50 faizi layiq
görülür. Bu mərhələyə yüksəlmiş
digər şagirdlərə isə iştirakçı sertifikatı
təqdim olunur. Bu cür stimullaşdırıcı
tədbirlərin nəticəsidir ki, muxtar
respublika məktəbliləri arasında hər
il bu olimpiadalara qatılmaq istəyən
məktəblilərin sayı artır. Artıq məktəblilər arasında olimpiada ölkəmiz-

Muxtar respublika məktəbliləri olimpiadalarda fəal iştirak edir

Olimpiadalarda iştirak şagirdlərdə
özünəinam hisslərini gücləndirdiyi
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi tərəfindən bu məsələ
daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Ölkədə həyata keçirilən respublika
fənn olimpiadası da şagirdlərin bilik
və bacarıqlarının üzə çıxarılmasında
mühüm rol oynayır. Bu bilik yarışı
ümumtəhsil müəssisələrinin 9-11-ci
sinif şagirdləri arasında təşkil olunur.
Məqsəd ayrı-ayrı fənlər üzrə xüsusi
istedadı olan şagirdlərin aşkar edilməsi, onların bilik və bacarıqlarının
qiymətləndirilməsidir. Bundan başqa,
bu fənlərə şagirdlərin maraqlarının
artırılması, sağlam rəqabət mühitində
öz bilik və bacarıqlarını nümayiş
etdirmələrinə də geniş imkan yaradır.
Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, informatika, coğrafiya və tarix olmaqla,
8 fənn üzrə IX, X və XI sinif şagirdlərinin iştirakı ilə keçirilən bu
yarışda xüsusi istedadı və hazırlığı
ilə seçilən 8-ci sinif şagirdləri də
biliklərini sınayır.
Qeyd edək ki, olimpiadalar muxtar
respublikada iki mərhələdə keçirilir.
Birinci – rayon (şəhər) mərhələsi,
adətən, yanvar ayında, ikinci isə respublika mərhələsinin yarımfinal turu

olaraq mart ayında şagirdlər öz bilik
və bacarıqlarını sınayırlar. Bundan
sonra isə qalibləri daha məsuliyyətli
olan final turu gözləyir. Bu isə Təşkilat Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş mərkəzlərdə keçirilir. Ötən
il Naxçıvandan 47 şagird muxtar
respublika, 26 şagird isə respublika
fənn olimpiadasının qalibi olub.
Olimpiadaların respublika mərhələsinin yarımfinal turunun qalibləri
yerli təşkilat komitələri, final turunun
qalibləri isə respublika təşkilat komitəsi tərəfindən diplom, tərifnamə,
qiymətli hədiyyələr ilə təltif olunurlar.
Beynəlxalq fənn olimpiadasının
qızıl, gümüş və ya bürünc medalı
ilə təltif olunmuş, respublika fənn
olimpiadasında birinci, ikinci və
üçüncü yer tutmuş şagirdlər, beynəlxalq və respublika fənn olimpiadasının qalibinin tam orta təhsil səviyyəsini bitirdikdən sonrakı növbəti
2 tədris ili üçün, beynəlxalq müsabiqənin və ya yarışın qalibi isə tam
orta təhsil səviyyəsini bitirməklə
qalibiyyət əldə etdikdən sonrakı
növbəti 5 tədris ili üçün ali təhsil
müəssisəsinə tələbə qəbulunda yalnız
bir dəfə müsabiqədənkənar qəbul
olunmaq hüququ vardır. Diplom və
medallara final mərhələsinin işti-

də, o cümlədən muxtar respublikada
elm və bilik hərəkatına çevrilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında digər olimpiadalar da təşkil
olunur. Belə ki, ötən il muxtar respublikada ilk dəfə olaraq VI və VII
sinif şagirdləri arasında “Məktəblilərarası VI fənn müsabiqəsi”, V sinif
şagirdləri arasında “Lütfü Zadə adına
məntiq olimpiadası”, II-X sinif şagirdləri arasında isə “Kenquru Beynəlxalq riyaziyyat müsabiqəsi” keçirilib. Nəticələr isə qənaətbəxşdir.
Belə ki, VI-VII sinif şagirdləri arasında fənn müsabiqəsində 55 nəfər,
II-X siniflər arasında “Kenquru Beynəlxalq riyaziyyat olimpiadası”nda
isə 43 nəfər qalib olub. 7-8-9-cu
sinif şagirdləri arasında keçirilən
“Amerikan Beynəlxalq riyaziyyat
olimpiadası” da öz uğurları ilə diqqəti
çəkir. Bu nüfuzlu bilik yarışında
118 nəfər qalib olub. V sinif şagirdləri
arasında “Lütfü Zadə adına məntiq
olimpiadası” isə yeni təşkil edilməsinə baxmayaraq, şagirdlər arasında
yetərincə marağa səbəb olub. Hazırda
SASMO (Singapore&Asian Schools
Math Olimpiad) beynəlxalq riyaziyyat olimpiadasına qeydiyyat davam edir. İlk dəfə Naxçıvandan olan
şagirdlərimizin qatılacağı bu beynəlxalq olimpiada Sinqapur, Amerika, Kanada, Türkiyə, Hindistan,
İran və digər ölkələri əhatə edir.
Hər ilin aprel ayında keçirilən SASMO
olimpiadasında 2-ci sinifdən 11-ci
sinfə qədər ən yüksək nəticə göstərən
şagirdlər üçün 8 faizi qızıl, 12 faizi
bürünc, 20 faizi gümüş olmaqla qiy-

Startap layihəsinin təqdimatı keçirilib

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi tərəfindən “Naxçıvan”
Universitetində təhsil alan tələbələr
üçün “Bank Savadlılığı Layihəsi”
çərçivəsində “İnnovativ Bank Məhsulu” adlı startap layihəsinin təqdimatı keçirilib.

İqtisadiyyat kafedrasının
dekanı Zakir Məmmədov
tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, artıq startap layihələrinin keçirilməsi “Naxçıvan” Universitetində ənənə
halını alıb. O, həmçinin tələbələrin startap layihəsinə olan yüksək marağını diqqətə çatdıraraq tələbələrin bu layihədə yüksək səviyyədə iştirak edəcəyindən əminliyini
ifadə edib.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin İqtisadi təhlil və

statistika şöbəsinin əməkdaşı Pərviz
Babayev tədbirin keçirilməsində
əsas məqsədin startap hərəkatının
genişləndirilməsi, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kommersiya
banklarında mövcud olan bank məhsul və xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi yönündə tələbələrin innovativ
ideyalarının reallaşdırılmasına kömək
etməkdən ibarət olduğunu bildirib.
Tədbir zamanı tələbələrə “Bank
Savadlılığı” komandasının üzvü Pərviz Babayev tərəfindən innovativ
bank məhsulu startap layihəsi haqqında məlumat verilib. Komandanın
digər üzvü Mərhəmət Bayramov tə-

Elmi-praktik konfrans olub
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının təşkilatçılığı
ilə ümumtəhsil məktəblərinin
müxtəlif ixtisaslar üzrə müəllimləri üçün “Fəal interaktiv təlimin tətbiqində İKT-dən istifadə
imkanları” mövzusunda elmi-praktik konfrans
keçirilib.
Konfransı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Azad Novruzov tədris
prosesində təlimin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə tətbiq olunan fəal interaktiv metodlardan
Şahbuzluların torpaqla ünsiyyəti, zəhmətə
qatlaşmaları hektarlarla yeni bağların salınmasına, yaşıllıq zolaqlarının genişləndirilməsinə,
meşə sahələrinin artırılmasına, səliqə-sahmanın
qorunmasına və təmizliyə səbəb olub. Torpağa
bağlanılan, zəhmətə qatlaşılan yerdə yaşıllıq da
bol olar, sağlamlıq da. Rayon sakinləri də illərdir
ki, bu amalla yaşayır, hər tərəfdə yaşıllıq,
gülzarlıq, bağ sahəsi gözəllik yaradır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsərrüfat
işlərinə hazırlıq və qarşıda duran vəzifələr barədə
keçirilən müşavirədə verilən tapşırıqların icrası
diqqət mərkəzindədir. Bu məqsədlə Şahbuz Rayon
İcra Hakimiyyəti tərəfindən Sələsüz kəndinin ərazisində 4 hektarlıq ərazi yeni bağ salınması üçün
hazırlanır. Qeyd edək ki, son illərdə aparılan

istifadə zamanı İKT və digər
vasitələrin əhəmiyyətindən
danışıb.
Sonra Ali riyaziyyat və
informatika kafedrasının dosenti, riyaziyyat üzrə fəlsəfə
doktoru Vüqar Salmanovun
“Bəzi təlim üsullarında İKT-nin rolu”, kafedranın
müəllimi Fidan Əzizovanın “Təlim strategiyalarında Web 2.0 alətlərindən istifadə”, Naxçıvan
şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi İlhamə Quliyevanın “İbtidai siniflərdə fənlərin
tədrisində İKT-nin imkanlarından istifadə” və

mətləndirilmələr aparılır.
İldən-ilə olimpiadada qalib olmaq
istəyənlərin sayının artması, qaliblərin
isə olimpiadadakı nəticələrini başqa
imtahanlarda, xüsusən ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında da
təsdiqləməsi fənn olimpiadalarına
etimadı gücləndirib. Muxtar respublikada da qeyd etdiyimiz kimi, təhsil
sistemində tətbiq edilən yeniliklər,
tədris bazasının müasirləşdirilməsi
dövlətin gənc nəslin sağlam böyüməsi,
təhsilli, savadlı, dünyagörüşlü olması
üçün atdığı mühüm addımdır. Bu
isə, sözsüz ki, onlar arasında gərgin,
sağlam müsabiqə şəraiti yaradır, eyni
zamanda kifayət qədər böyük rəqabət
mühiti formalaşdırır. Nəticədə, müxtəlif yaş qruplarında olan şagirdlər
olimpiadanın hər mərhələsinə daha
cidd-cəhdlə hazırlaşır və bu məsul
bilik yarışında iştiraka kifayət qədər
məsuliyyətlə yanaşırlar. Danılmaz
faktdır ki, istedadlı, bilikli və bacarıqlı
şagirdlərin seçilməsi, aşkar olunması,
ortaya çıxarılması baxımından olimpiadalar vacib bir prosesdir. Bu yarış
şagirdlərdə özünəinam, biliklərinin
yoxlanması üçün sınaqdır. Beynəlxalq
olimpiadalarda iştirak etmək isə məktəblilərimizin dünya səviyyəsində
özünütəsdiqinə imkan yaradır və təcrübə formalaşdırır. Bundan başqa,
daha çox qəbul imtahanlarında yaranan və əksər hallarda yeniyetmələrin, abituriyentlərin uğursuzluğuna
səbəb olan həyəcanlanmanın da qarşısını alır. Psixoloqların hesablamalarına görə bu cür bilik yarışlarında
tez-tez iştirak edən şagirdlərin dünyagörüşü də xeyli genişlənir, onlarda
imtahanqabağı soyuqqanlılıq yaranır
və uğurları daha çox olur. Yəni bu
cür şagirdlərin gələcəkdə ali təhsil
ocaqlarına qəbul olmaq və hər hansı
bir peşə seçimində şansları yüksəkdir.
Bir sözlə, olimpiadalar təkcə ölkə
deyil, həmçinin beynəlxalq səviyyədə
ali təhsil ocaqlarına, nüfuzlu universitetlərə açılan qapı, bu istiqamətdə
qazanılacaq uğurların təməlidir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti

rəfindən yaradılmış layihələrin təqdimat şərtləri, o cümlədən bank xidmətləri ilə bağlı müxtəlif mövzular
elektron slaydlarla tədris olunub,
tələbələrin sualları cavablandırılıb.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsi tərəfindən seçilmiş layihələr təşkil olunacaq yekun təqdimat mərhələsində aidiyyəti münsiflər heyətinə təqdim ediləcəkdir.
Münsiflər heyəti tərəfindən rəğbət
görmüş layihələr mükafatlandırılacaq
və seçilmiş layihələrin icrası istiqamətində kommersiya bankları ilə
müvafiq işlər həyata keçiriləcəkdir.
Xəbərlər şöbəsi

Şərur şəhər Çəmənli kənd tam orta məktəbinin
müəllimi Leyla Qurbanovanın “Azərbaycan dili
dərsində söz assosiasiyaları metodundan istifadə”
mövzularında çıxışları dinlənilib. Diqqətə çatdırılıb
ki, ibtidai siniflərdən başlayaraq təhsilin İKT
əsasında qurulması, şagirdlərə ənənəvi dərslərlə
yanaşı, ilkin informatik biliklərin öyrədilməsi,
məktəblilərin kompüterlə, internetlə işləməyə
psixoloji hazırlanması uşaqların savadlı və
istedadlı kadr kimi yetişməsində çox mühüm rol
oynayır.
Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun mətbuat və
ictimaiyyətlə əlaqələr xidməti

Yeni badam və üzüm bağı salınıb
ekoloji tədbirlər sayəsində rayonun yaşıllıq sahələri
xeyli artırılıb. Son illər iməciliklər yolu ilə hektarlarla
boş sahələrdə meyvə bağları və yaşıllıqlar yaradılıb.
Minlərlə meyvə və meşə ağacları tingi əkilib. İndi
həmin tinglər qollu-budaqlı ağaclara çevriliblər.
Şəhərin hər yerində yayda, payızda yolboyu
istədiyin meyvədən dərib dadına baxa bilərsən.
İllər əvvəl əkilən çinarlar yol kənarlarında, parklarda,
xiyabanlarda bir-biri ilə qol-boyun olub, şəhərə
yaşıllıq, sərinlik və gözəllik bəxş edirlər.
Görülən işlərin davamı olaraq 4 hektarlıq ərazi
texnikaların qüvvəsi ilə əkinəyararlı vəziyyətə salınıb,
torpaq hamarlama işləri görülüb, şırımlar açılıb.
Ting əkini üçün çalalar qazılıb, üzvi gübrə ilə mün-

bitləşdirilib. Şənbə iməciliyində rayonun idarə, müəssisə və təşkilat kollektivləri hazırlanan ərazidə 1500
badam tingi və 2800 üzüm tənəyi əkiblər.
Qeyd edək ki, yeni salınan bağın suvarılması
və əkiləcək tinglərə aqrotexniki qulluq məqsədilə
də lazımi işlər görülüb.
Pərviz HAcıLı

Şərur gəncləri ilə görüş

Muxtar respublikada gənclərin
problemlərinin həlli, fikir və təkliflərinin dinlənilməsi, eləcə də onların
müxtəlif sahələrdə yenilikçiliyi və
təşəbbüskarlıqlarının artırılması
məqsədilə keçirilən ənənəvi görüşlər
davam etdirilir.
Şərur rayonunun gəncləri ilə keçirilən görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının gənclər və idman naziri
Ramil Hacı nazirliyin fəaliyyəti haqqında məlumat verərək bildirib ki,
gənclərin şəxsi inkişafı və dünyagörüşünün formalaşması, yaradıcılıq potensialının yüksəlməsi, müxtəlif sahələr
üzrə təcrübə qazanması və yeni biliklərə yiyələnməsi üçün davamlı olaraq
tədbirlər, layihələr icra olunur. Muxtar
respublikada istedadlı gənclərin qiymətləndirilməsi və onlara cəmiyyətin
aparıcı sahələrində yüksək etimad
göstərilməsi ənənəsi Ali Məclis
Sədrinin gəncliyə olan qayğısını, rəğbətini və yüksək gözləntilərini əks etdirir. İstifadəyə verilən böyük idman
obyektləri, məşq bölmələri, bu sahədəki
kütləvilik və qazanılan uğurlar diyarımızın idman potensialının davamlılığı
və perspektivini nümayiş etdirir.
Nazir sonda gəncləri maraqlandıran sualları cavablandırıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Hərbi hissəyə 4 tona yaxın sovqat aparılıb

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əlamətdar və bayram günləri
ərəfəsində müxtəlif dövlət qurumları,
müəssisə və təşkilatlar, ayrı-ayrı sahibkarlıq subyektləri tərəfindən hərbi
hissələrə sovqat aparılması ənənə
halını alıb. Xalq-ordu birliyini daha
da möhkəmlədən tədbirlərin davamı
olaraq Novruz bayramı ərəfəsində
“Sumqala Tikinti Təchizat” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri
Kazım Mehdiyev tərəfindən Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi
hissəsinə 3770 kiloqram üzüm qurusu təqdim edilib. Adıçəkilən müəssisənin Nehrəm üzümçülük təsərrüfatında yetişdirilmiş məhsullarından əldə edilən üzüm qurusu hərbi
hissənin anbarlarına təhvil verilib.
Nəriman Nəcəfov

Növbəti interaktiv dərs

Naxçıvan Şahmat Mərkəzində
“Qapalı debütlər haqqında məlumat”
mövzusunda növbəti interaktiv dərs
keçilib. Beynəlxalq dərəcəli hakim
Emin Hacıyev mövzu haqqında ətraflı
məlumat verib.
İnteraktiv dərsdə qapalı debütlərə
aid oyunlar da təhlil olunub. Qeyd
edək ki, interaktiv şahmat məşğələsi
saat 1100-da ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri, 1200-da ümumtəhsil
məktəblərində şahmat fənnini tədris
edən müəllimlər üçün keçilib.
Saat 1500-da isə rayon şahmat
məktəbləri ilə keçilən interaktiv
dərsdə beynəlxalq usta Fikrət Sideifzadə vəzir qambiti haqqında məlumat verib. Dərsdə debütə aid
oyunlar nümayiş olunub, oyunların
təhlili aparılıb.
İnteraktiv dərs muxtar respublikada 200-dən artıq təhsil müəssisəsində şagird və müəllimlər tərəfindən
elektron lövhə vasitəsilə izlənilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti
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Qabaqdan ən gözəl milli bayramımız olan, hər kəs tərəfindən səbirsizliklə gözlənilən Novruz gəlir. Bu o deməkdir ki, elimizə-obamıza yaz
gəlir, təbiət dirçəlir, həyat rəmzi olan yaşıllıqlar oyanır, bütün aləm dilə
gəlir. Evdə-eşikdə hər yer təmizlənir, həyət-baca bellənir, xalça-palaz,
yorğan-döşək havaya çıxarılıb sərilir. El içində xoş arzuları, gözəl istək
və diləkləri tərənnüm edən Novruzu Kosa, Keçəl, Bahar qızı, həmçinin
Novruz süfrəsi olmadan təsəvvür etmək mümkündürmü? Bayramın bu
məşhur personajları Novruzu daha da əyləncəli edir, əsas atributlarından
olan Novruz süfrəsi isə ən əziz qonaqlarını bayram qurtarana qədər
qarşılayır. Novruz süfrəsini hər bir xanım evində özünəməxsus şəkildə
hazırlayır. Və bütün süfrələrdə təbiətin yaşıl, qırmızı, çəhrayı, ağ
rənglərinin harmoniyası yaradılır.
Biz də Ordubad rayon Tivi kənd
sakini Lətafət Babayevanın evinin
qonağı oluruq. Onunla Novruz süf- paxlavanın özəlliyi ondadır ki, iki,
rəsinə hazırlıqla bağlı həmsöhbət üç kiloluq məcməyilərdə hazırlanır
oluram: – İlk olaraq onu deyim ki, və təndirdə bişirilir. Cəvizli çöçəni,
Novruz azərbaycanlıların sevərək adətən, bayrama iki-üç gün qalmış
qeyd etdiyi bayramlardandır. Bu bay- təndirdə bişiririk. Elə bu zaman tənramı ona görə çox sevirik ki, qədim dirin o istisində paxlavanı da məcadət və ənənələrimiz yenidən dirçəlir, məyidə hazırlayıb, üzərini romb şəkən əsası, bizdən sonrakı nəsillər, xü- lində səliqəli düzəltdikdən sonra salsusilə də gələcəyimiz olan gəncləri- layarıq təndirə. Əlbəttə ki, təndirdə
miz bundan özlərinə nümunə götürə bişən paxlava digərlərindən fərqləbilirlər. Belə adətlərin içərisində bay- nəcək. Yaxşıca qızardıqdan sonra çırama hazırlıq mühüm yer tutur. Bütün xarıb şərbət gəzdiririk. Bu şərbətin
evlərdə buğda qovrulur, yumurta bo- içərisinə Ordubadın bağlarında yetişən
yanır, müxtəlif şirniyyatlar bişirilir. qızılgüllərdən hazırladığımız gülabdan
Müsahibim deyir ki, bayram ax- bir-iki qaşıq əlavə edirik. Bu da paxşamı – martın 20-də Novruz süfrəsi lavaya xüsusi dad qatır. Süfrəyə təqhazırlanır: – Qızım, bizim süfrələri- dim edilən paxlava həm gözəlliyi,
mizdə həmişə bolluq olur. Süfrəyə həm də ləzzəti ilə seçilir.
Müsahibim deyir ki, paxlava kimi
milli mətbəximizin cürbəcür naz-nemətlərini – tort, qoğal, paxlava, şə- şəkərbura da bayram süfrəsinin olkərbura, şəkərçörəyi, badambura, mazsa, olmazlarındandır. Üzərindəki
halva növləri, çərəzlər və sair düzürük. incə, dolğun naxışları ilə süfrəyə
Səməni və qırmızı yumurtanı isə gözəllik qatır. Naxışları itməyən,
süfrənin ən görünən yerinə qoyuruq. ağızda əriyən kövrək şəkərburanın
Paxlava, şəkərbura, badambura və hazırlanması da ustalıq tələb edir.
digər şirniyyatlar Novruz süfrəsinə Bu zaman mən də şəkərburanın
bolluq-bərəkət gətirən şirniyyatlardır. hazırlanma anına şahidlik edirəm.
Cəvizli Novruz paxlavası nəinki süf- Xala un, yağ, süd, xama, yumurtanın
rənin, xonçaların da bəzəyidir. Paxlava qarışığından bir az bərk xəmir yoiçliyinin növünə görə badam paxla- ğurur. Müsahibim bildirir ki, xəmir
vası, cəviz paxlavası, laylı paxlava, boş olsa, şəkərburanın kənarlarını
qatlamalı paxlava deyə fərqlənir. La- istədiyin kimi düzəldə bilməzsən.
kin Ordubadda cəvizli paxlava bişirilir. Sonra xəmiri kündələyib kəsir. Hər
Bilirsiniz ki, ölkəmizin digər bölgə- kündəni oxlovla kiçik dairələrə yayır.
lərində də Ordubad cəvizi çərəz kimi Dairələrin arasına içlik qoyub, kəçox bəyənilir, satılır. Cəviz ağacı narlarını bərkidir. Sonra vintvari şəbütün ordubadlıların həyətində olur. kildə ehtiyatla bükür. İçərisinə əvPayızda əldə edilən məhsuldan Nov- vəlcədən hazırladığı qovrulmuş və
ruz üçün xüsusi ayırırıq. Paxlavanın, maşında çəkilmiş cəvizin toz şəkərlə
şəkərburanın, badamburanın içini on- qarışığını qoyur. Şəkərburanın içliyi
dan düzəldirik. Ordubad paxlavasının üçün qovrulmuş fındıq və badam
dadlı olduğunu və digər bişirmələrdən da istifadə edilir, – deyir Lətafət
fərqləndiyini deyənlər çoxdur. Bu xala. Əlavə dad qatsın deyə, bu qa-

Bolluq, bərəkət dolu Novruz süfrəsi

həmçinin qarğıdalı və noxuddan da
hazırlanır. Sacda qovrulmuş buğdaya
küncüt, cəviz, fındıq ləpəsi (qovrulmuş halda) qatırıq. İlaxır çərşənbə
axşamı papaq atan uşaqlara da bu
qovurğadan pay veririk.
Müsahibim bildirir ki, Novruz
süfrələrini bişmiş, boyadılmış yumurtasız təsəvvür etmək mümkün
deyil: – Bayramın əsas atributlarından biridir yumurta. Həmçinin Novruzun dörd çərşənbəsinin əlamətlərini
də özündə daşıyır. Belə ki, yumurta
qabığının dairəviliyi torpaq məna-

buralar soyuduqdan sonra ağız ləzzəti
ilə Lətafət xala ilə birgə nübar etdik.
Həmsöhbətim dedi: “Şəkərbura da
paxlava kimi öz gözəl görünüşü ilə
süfrəyə bəzək qatır. Qızım, Novruzda
hazırlanan özünəməxsus görünüşü
ilə seçilən şirniyyatlardan biri də
badamburadır. Onun da içərisinə çəkilmiş badam, cəviz və şəkər tozundan hazırlanmış içlik qoyuruq.
Qat-qat badambura alınır ki, sonra
onun üstünə şəkər kirşanı səpilərək
süfrəyə təqdim edilir. Süfrədə mühüm yer tutan nemətlərdən biri də
qoğaldır. Qoğalın bir çox növləri
olmasına baxmayaraq, əsasən, Novruz süfrəsinə şor və ya şirin qoğal
qoyulur. Qoğalın içərisinə un, yumurta, yağ, duz, razyana, cirə, darçın,
sarıkök, istiot və sair qatılmış içlik
əlavə edir, üzərinə yumurta sarısı
çəkilərək küncüt səpilir. Şəkərçörəyi
də süfrəyə düzülən şirniyyat növlərindən biridir. Buğda unu, ərinmiş
kərə yağı və qənd ovuntusundan,
bu olmadıqda şəkər tozundan hazırlanır. Girdə kündələrin üzərinə yumurta sarısı sürtülür və bişirilir. Cəvizli Ordubad dürməyi də Novruzda
bişirilən şirniyyatlardandır. Xəmiri
un, yağ, xamadan hazırlayır, içərisinə
çəkilmiş cəviz ləpəsi, şəkər tozu,
bal və ədviyyat əlavə edilib qarışdırılır. Xəmiri paylara bölüb, üçdörd millimetr qalınlıqda yayırıq.
Yayılmış xəmir üzərinə lay şəklində
içlik qoyur və xəmiri bükərək rulet
formasına salır, xüsusi formada kətə
kəsənlə kəsirik. Üzərinə yumurta
sarısı çəkib bişiririk. Novruz süfrəsinə nabat şirniyyatı da qoyulur.
Şəffaf bozumtul, çəhrayı və sarı
rəngli iri şəkər parçaları damağa

sında olan dünyanı, pərdəsi, bir növ
havanı, ağı suyu, sarısı isə odu simvollaşdırır. Əsasən, yumurtaları qırmızı rəngə boyasalar da, son zamanlarda müxtəlif üsullarda və müxtəlif rənglərdə boyamalar yayılıb.
Nəinki Novruz bayramı, çərşənbə
günlərində oğlan uşaqları, cavanlar
arasında keçirilən oyun əyləncələrindən ən maraqlısı yumurta döyüşdürməkdir. Bu zaman həm bişmiş,
həm də çiy yumurtadan istifadə olunur. Yumurta döyüşənlər əvvəlcə
onların bərk-boşluğunu dişə vurmaqla müəyyənləşdirirlər. Döyüşmədə yumurtası sındırılmış şəxs öz
təzə yumurtasını qazanana verir.
Müsahibim söhbətinin sonunda
bir də bayatı deyir:
Əzizinəm Novruzum,
Şirin, şəkər Novruzum.
Qəm-kədəri dağıdıb,
Sevinc gətirən, Novruzum!
Biz isə deyirik, qədəmin mübarək
Novruzum! Gəlişinlə elimizə-obamıza
sülh, əmin-amanlıq gətir. Süfrələrimiz
ruzi, qəlbimiz xoş hisslərlə dolub
daşsın. Novruz bütün xalqımıza, millətimizə düşərli olsun!..
- Güntac ŞAHMəMMəDLİ

rışıma döyülmüş hil ədviyyatı da
əlavə edir. Şəkərburaları soba qabına
yığırıq. Sonra isə şəkərburaların üstünü bir-bir maqqaşla bəzəyir. Naxışları ehmalca və incə vurmaq lazımdır, onda daha gözəl görünür, –
deyir müsahibim. Şəkərburaları sobada, təxminən, 15-20 dəqiqə ərzində
kənarları bir az qızarana kimi bişirir.
Lətafət xala deyir ki, bişərkən üzərinin çox qızarmamasına fikir vermək
lazımdır. Hazır olan yumşaq şəkər-

Naxçıvan Dövlət Universiteti aşağıdakı dekan və kafedra müdiri vəzifələrini tutmaq üçün
Birinciliyin yekununa
əsasən Nihad Əhmədov
müsabiqə elan edir
qalib adını qazanıb. AbFakültələr üzrə dekan vəzifəsini
müəllim 2 yer (0,5 ştat), baş müəllim
23. Elektronika və informasiya tex1
yer,
dosent
1
yer
(0,5
ştat)
nologiyaları
kafedrası – müəllim 1 yer
tutmaq
üçün
basəli Nəcəfli ikinci, Mir1.
Fizika-riyaziyyat
8.
Ümumi
və
nəzəri
fizika
kafed(0,5
ştat),
müəllim
1 yer
həmid Seyidzadə isə üçün2. Tarix-filologiya
rası – dosent 2 yer
24. Elektroenergetika mühəndisliyi
cü yerə layiq görülüblər.
Kafedralar üzrə kafedra müdiri
9. Ümumi təbabət və kliniki fənlər kafedrası – dosent 1 yer (0,5 ştat)
Sonda qalib və fərqlənən idmançılara
vəzifəsini tutmaq üçün
kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat),
25. Fəlsəfə və sosial iş kafedrası –
diplom və fəxri fərmanlar təqdim olunub.
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
professor 1 yer
dosent 1 yer
2. Dünya iqtisadiyyatı və menec10. Muzeyşünaslıq, arxiv işi və ` 26. Fənlərin tədrisi metodikası və
Qeyd edək ki, ilk üçlükdə qərarlaşan idment
kitabxanaçılıq
kafedrası – müəllim 1 texnologiya müəllimliyi kafedrası –
mançılar 30 mart 2022-ci il tarixdə ke3. Çağırışaqədərki hazırlıq və mülki yer (0,5 ştat), dosent 1 yer
dosent 1 yer
çiriləcək muxtar respublika birinciliyində
müdafiə
11. Nəqliyyat mühəndisliyi və tex27. Roman-german dilləri kafedNaxçıvan şəhərini təmsil edəcəklər.
4. Ümumi riyaziyyat
niki fənlər kafedrası – baş müəllim 1 rası – baş müəllim 1 yer
- ceyhun MəMMəDov
5. İnformatika
yer (0,5 ştat), dosent 1 yer (0,5 ştat)
28. Rus və şərq dilləri kafedrası –

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir
Sual: Etibarnamə olmadan ər və
arvad bir-birinin avtomobilini idarə edə
bilərmi?
Cavab: Qanunvericiliyə əsasən ərarvad qarşılıqlı razılıq əsasında etibarnamə
olmadan birgə mülkiyyətdə olan nəqliyyat
vasitəsini idarə etmək hüququna malikdir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Ailə
Məcəlləsinə əsasən ərlə arvadın nikah
dövründə qazandıqları əmlak, əgər nikah
müqaviləsində və ya onlar arasındakı razılaşmada, habelə qanunvericiliklə müəyyən edilən hallar istisna olmaqla ayrı
qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır.
Ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyətində
olan əmlakın qanuni rejimi isə Mülki
Məcəllənin 225-ci və Ailə Məcəlləsinin
31-37-ci maddələri ilə tənzimlənir. Qanunverici ər-arvadın birgə nikah dövründə
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payı kimi xonçalarda çərəz də göndəririk. Naxçıvanda, xüsusilə də Ordubadda süfrəyə çərəz kimi sucuq,
miyanpur, alana da düzürük. Müsahibim onların hazırlanma qaydası
haqqında məlumat verərək bildirir
ki, miyanpuru, əsasən, ərik və şaftalı,
eləcə də əncirin yetişən vaxtı hazırlayırıq. Bunun üçün bu meyvələri
toplayıb qurudur, qurudulmuş meyvələrin çəyirdəyini çıxararaq içərisinə
cəviz və ya badam ləpəsi qoyur,
sonra onları sapa düzüb, quruduruq.
Miyanpur qanazlığına xeyirlidir.
Alananı isə şaftalı və armuddan
hazırlayırıq. Meyvənin qabığı soyulub, günəş altında qurudulduqdan
sonra saplaq tərəfdən dairəvi kəsilir,
içərisi ovulur, oraya cəviz ləpəsi,
şəkər, hil qarışığı doldurulub, ağzı
kəsilmiş hissə ilə örtülür, saplara
düzülərək qurudulur. Sucuğun isə
yaş cəviz ləpələrini sapa düzüb, ondan sonra xüsusi hazırlanmış bulamac içərisinə basır və sərərək quruduruq. Bütün bunlar qışda çay süfrələrimizi bəzəyir, eləcə də evə gələn
bütün qonaqların da xoşuna gəlir.
Qovurğa da Novruz süfrəsinin əsas
çərəzlərindəndir. Əsasən, buğdadan,

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Şəhər birinciliyinin qalibləri məlum olub
Naxçıvan Muxtar Respublika
Stadionunda “Zərərli vərdişlərə
yox deyək, həmişə sağlam
olaq!” devizi altında Naxçıvan
şəhər tam orta məktəblərinin
şagirdləri arasında velosiped
idman yarışı üzrə şəhər birinciliyi keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Hava
və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası,
şəhər Gənclər və İdman İdarəsi və Təhsil
Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
birincilikdə 15 tam orta məktəbin 30
idmançısı mübarizə aparıb.

dad qatır. Adətimizə görə, nişan və
toy mərasimlərində şirinlik məqsədilə
qız evinə xonçalarda nabat da göndəririk”.
Novruz süfrəsində müxtəlif növdə
çərəzlərin də mühüm yeri vardır, –
deyir Lətafət xanım: – Püstə, innab,
ləbləbi, kişmiş, mövüc, xurma, badam, cəviz və fındıq ləpəsi, alma,
armud, ərik qaxı, qovurğa və sair
ənənəvi çərəzlərdir. Qızım, nişanlı
oğlan evindən qız evinə bayram

qazandığı əmlakın ümumiliyi prezumpsiyasını müəyyən etdiyindən, onların kimin
adına olmasından asılı olmayaraq, ailə ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədilə hər
ikisi üçün hüquq və vəzifələr yaradır.
Ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyətinə
onların hər birinin əmək, sahibkarlıq və
ya intellektual fəaliyyəti nəticəsində əldə
etdikləri gəlirlər, aldıqları pensiya və müavinətlər, eləcə də xüsusi təyinatı olmayan
digər pul ödəmələri, ər-arvadın ümumi
gəlirləri hesabına əldə edilən daşınar və
daşınmaz əşyalar, o cümlədən nəqliyyat
vasitələri daxildir. Birgə mülkiyyətdə olan
nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı
ər-arvadın nikah şəhadətnaməsi etibarnaməyə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
(Ombudsmanın) mətbuat xidməti

6. Coğrafiya
7. İngilis dili və metodika
8. Elektronika və informasiya texnologiyaları
9. Rus və şərq dilləri
10. Təsviri incəsənət
11. Musiqi təlimi
12. Xalq çalğı alətləri
13. Orkestr alətləri və dirijorluq
Kafedralar üzrə boş olan vəzifələri
tutmaq üçün
1. Azərbaycan tarixi kafedrası –
müəllim 1 yer, professor 1 yer
2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
kafedrası – baş müəllim 2 yer, dosent
1 yer
3. Baytarlıq təbabəti kafedrası –
dosent 1 yer (0,5 ştat)
4. Biologiya kafedrası – müəllim
1 yer, dosent 1 yer
5. Beynəlxalq münasibətlər kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat)
6. Bələdiyyə və turizmin idarə
olunması kafedrası – dosent 1 yer
(0,5 ştat)
7. Ümumi riyaziyyat kafedrası –

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

12. Dünya iqtisadiyyatı və menecment kafedrası – müəllim 1 yer (0,5
ştat), dosent 1 yer (0,5 ştat), dosent 1
yer
13. İqtisadiyyat kafedrası – müəllim
2 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer
14. İnformatika kafedrası – dosent
1 yer
15. İngilis dili və metodika kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat)
16. İngilis dili və tərcümə kafedrası – dosent 1 yer
17. Mühasibat uçotu və maliyyə
kafedrası – müəllim 1 yer, baş müəllim
1 yer, dosent 1 yer
18. Musiqi təlimi kafedrası – baş
müəllim 1 yer
19. Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi
kafedrası – baş müəllim 1 yer
20. Orkestr alətləri və dirijorluq
kafedrası – müəllim 1 yer
21. Çağırışaqədərki hazırlıq və
mülki müdafiə kafedrası – müəllim 1
yer
22. Kimya kafedrası – dosent 2
yer (0,5 ştat)
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müəllim 2 yer (0,5 ştat)
29. Stomatologiya kafedrası –
müəllim 3 yer (0,5 ştat), müəllim 1
yer
30. Teatr və mədəniyyətşünaslıq
kafedrası – baş müəllim 1 yer
31. Təsviri incəsənət kafedrası –
müəllim 1 yer (0,5 ştat), baş müəllim
1 yer
32. Təməl tibb fənləri kafedrası –
müəllim 1 yer (0,5 ştat), dosent 1 yer
(0,5 ştat)
33. Əczaçılıq və biokimya kafedrası – müəllim 2 yer, baş müəllim 1
yer (0,5 ştat)
34. Hüquq fənləri kafedrası – müəllim 1 yer (0,5 ştat), müəllim 1 yer
35. Xalq çalğı alətləri kafedrası –
müəllim 1 yer (0,5 ştat)
Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc olunduğu
gündən bir ay müddətində müvafiq
qaydada təqdim edilə bilər.
Ünvan: Naxçıvan şəhəri,
universitet şəhərciyi
Telefon: (036)545-23-66/10-01

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