
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitu-
siyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci
bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında yanğın
təhlükəsizliyi sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə
görə:

    Bayramov Xeybər Məhəmməd oğlu

    Əhmədov Araz Vəliyullah oğlu

    Əsədov Elməddin Təvəkkül oğlu

    Həsənov Hüseyn Cəbi oğlu

    Hüseynov Cəmşid Pənah oğlu

    İsmayılov Faiq İbrahim oğlu

    Qənbərov Etibar Tarqulu oğlu

    Məmmədov Hasil Qənbər oğlu

    Novruzov Şahin Rizvan oğlu

    Vəliyev Vəli Əli oğlu − “Rəşadətli əməyə
görə” nişanı ilə təltif edilsinlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri           Vasif TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 9 oktyabr 2018-ci il

“Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konsti-
tusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin
22-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Turizm Departamentinin
fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə qərara
alıram: 
    1. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Turizm Departamenti haqqında Əsasnamə”
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
    2. “Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm
Departamentinin strukturu” təsdiq edilsin
(əlavə olunur).

    3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Turizm Departamenti Aparatının işçilə-
rinin say həddi 16 ştat vahidi müəyyən
edilsin. 
    4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
 Nazirlər Kabineti bu Fərmandan  irəli gələn
məsələləri həll etsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri        Vasif TALIBOV

    Naxçıvan şəhəri, 9 oktyabr 2018-ci il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Fərmanı

Oktyabrın 9-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.

Dövlətimizin başçısı iclası giriş nitqi ilə açaraq bildirib ki, 2018-ci il ölkəmiz üçün
uğurlu il olub. İlin əvvəlindən qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr uğurla və vaxtında
icra edilir. Azərbaycan 2018-ci ildə də öz dinamik inkişafını təmin edib və ölkəmiz əmin-
amanlıq, sabitlik, təhlükəsizlik şəraitində yaşayıb.

Dövlətimizin başçısı deyib: “Bu ilin doqquz ayında ölkə iqtisadiyyatına 9 milyard dollar
sərmayə qoyulmuşdur. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu vəsaitin 5,6 milyard dolları
qeyri-neft sektoruna qoyulub. Bu, iqtisadiyyatımızın bundan sonra da şaxələndirilməsinə
xidmət göstərəcəkdir”.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 9-da ABŞ Dövlət

katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin yeni təyin olunmuş müavini
Corc Kenti qəbul edib.

Rəsmi xronika

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər

sevdiyim Azərbaycanım

mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

1. Ümumi müddəalar

    1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Turizm Departamenti (bundan sonra - De-
partament) muxtar respublikada turizm sa-
həsində (bundan sonra - müvafiq sahə)
dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata
keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
    1.2. Departament öz fəaliyyətində Azər-
baycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının konstitusiyalarını və qa-
nunlarını, Azərbaycan Respublikasının tə-
rəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin fərman və sərəncamlarını, Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və bu
Əsasnaməni rəhbər tutur.
    1.3. Departament öz vəzifələrini yerinə
yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi
və yerli icra hakimiyyəti orqanları, yerli
özünüidarəetmə orqanları, muxtar respubli-
kada qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət
təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət
göstərir.
    1.4. Departamentin müstəqil balansı, is-
tifadəsində olan dövlət əmlakı, xəzinə və
bank hesabları, üzərində Dövlət gerbinin
təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürü,
müvafiq ştampı və blankı vardır.
    1.5. Departamentin saxlanma xərcləri və
fəaliyyəti, habelə maddi-texniki təminatı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
büdcəsi və qanunda nəzərdə tutulmuş digər
mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.
    1.6. Departament Naxçıvan şəhərində
yerləşir.

2. Departamentin fəaliyyət istiqamətləri

    2.0. Departamentin fəaliyyət istiqamətləri
aşağıdakılardır:
    2.0.1. müvafiq sahədə dövlət siyasətinin

formalaşmasında iştirak etmək və bu siyasətin
həyata keçirilməsini təmin etmək;
    2.0.2. müvafiq sahədə normayaratma fəa-
liyyətini həyata keçirmək;
    2.0.3. müvafiq sahədə dövlət tənzimlə-
məsini, dövlət nəzarətini və əlaqələndirməni
həyata keçirmək;
    2.0.4. muxtar respublikada turizmin in-
kişafı məqsədi ilə digər dövlət orqanları,
müəssisələri və təşkilatları, habelə fiziki
və hüquqi şəxslər, o cümlədən muxtar res-
publikada qeydiyyatdan keçən qeyri-
 hökumət təşkilatları ilə əlaqəli fəaliyyəti
təmin etmək;
    2.0.5. milli kulinariya nümunələrinin qo-
runmasını və təbliğini təmin etmək.

3. Departamentin vəzifələri

    3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq De-
partamentin vəzifələri aşağıdakılardır:
    3.0.1. müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətindən irəli gələn vəzifələri həyata
keçirmək;
    3.0.2. müvafiq sahəyə aid dövlət pro -
qramlarını hazırlayaraq həyata keçirmək;
    3.0.3. Azərbaycan Respublikasının mü-
vafiq sahədə tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrin muxtar respublikada həyata
keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.4. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı
insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıq-
larının həyata keçirilməsini təmin etmək;
    3.0.5. gəlmə turizminin və daxili turizmin
Naxçıvan Muxtar Respublikasında inkişa-
fının məqsədli proqramlarını hazırlamaq,
muxtar respublika ərazisində turizm in-
frastrukturunun və sənayesinin, turizm zo-
naları və turizm xidməti sahələrinin yara-
dılmasına investisiya cəlb olunması üçün
müvafiq tədbirlər görmək;
    3.0.6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
beynəlxalq səviyyədə turizm mərkəzinə çev-
rilməsi məqsədi ilə müvafiq təşviqat işini
aparmaq;

    3.0.7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
turizm brendini formalaşdırmaq və təşviq
etmək;
    3.0.8. turizm xidmətlərinin təkmilləşdi-
rilməsini təmin etmək;
    3.0.9. turizm sahəsində mövcud vəziy-
yətin, gələcək inkişaf istiqamətlərinin, həm-
çinin perspektivlərinin müəyyən edilməsi
üçün araşdırmalar aparmaq;
    3.0.10. turizm sahəsində mövcud vəziy-
yətin və gələcək inkişaf istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsinə imkan verən məlu-
matları toplamaq, həmin məlumatlardan is-
tifadəni və onların qanuna uyğun olaraq
mühafizəsini təşkil etmək;
    3.0.11. turizmdə mövsümilik probleminin
aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər
görmək və bu istiqamətdə zəruri xidmət in-
frastrukturunun təkmilləşdirilməsi barədə
təkliflər vermək;
    3.0.12. sağlamlıq, idman, dağ və qış tu-
rizmi, mədəni, ekstremal, işgüzar, ekoloji
turizm, çimərlik və digər turizm növlərinin
inkişafını təmin etmək;
    3.0.13. aidiyyəti təşkilatlarla birlikdə tu-
rizm-istirahət zonalarının inkişaf istiqamət-
lərini və xarici turistlər üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisində turizm mar -
şrutlarını müəyyən etmək;
    3.0.14. əsas turizm bazarlarının müəy-
yənləşdirilməsi məqsədi ilə bazar araşdır-
maları aparmaq, müvafiq ölkə və regionlardan
turistlərin cəlb edilməsi üçün təbliğat-təşviqat
tədbirləri həyata keçirmək;
    3.0.15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
şəhər və rayonlarının marketinq və kom-
munikasiya planlarını hazırlamaq və icrasını
təmin etmək;
    3.0.16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
şəhər və rayonlarının turizm potensialından
tam faydalanmaq üçün müvafiq təbliğat-
təşviqat tədbirləri görmək;
    3.0.17. turizm infrastrukturunun, o cüm-
lədən hava, avtomobil və dəmir yolları şə-
bəkəsində xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi

məqsədi ilə aidiyyəti qurumlarla razılaşdı-
rılmış təkliflər vermək;
    3.0.18. turizm sahəsində peşə təhsili üzrə
istiqamətlərin və ixtisasların müəyyən edil-
məsi ilə bağlı təkliflər vermək;
    3.0.19. turizm xidmətlərinin keyfiyyətini
artırmaq məqsədi ilə peşəkar kadrların hazır -
lanmasında iştirak etmək;
    3.0.20. turizm sahəsində standartlaşdırma
və sertifikatlaşdırma sisteminin təkmilləş-
dirilməsində iştirak etmək;
    3.0.21. muxtar respublikada turizm sa-
həsinin sürətli inkişafını təmin edəcək in-
novasiyaların tətbiqini təmin etmək;
    3.0.22. turizm sahəsində sahibkarlığın
inkişafına dair tədbirlər görmək;
    3.0.23. muxtar respublika ərazisində təşkil
olunan beynəlxalq elmi, mədəni, idman və
digər tədbirlərdə muxtar respublikanın turizm
potensialını təbliğ və təşviq etmək, bu isti-
qamətdə fəaliyyətini aidiyyəti qurumlarla
koordinasiya etmək;
    3.0.24. turizm və rekreasiya zonalarının
yaradılması üçün təklif vermək və onların
idarə olunmasını təmin etmək;
    3.0.25. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
kulinariya nümunələrinin sistemləşdirilmə-
sini, qorunmasını, təbliğini və milli mədəni
irsə aid edilməsini təmin etmək;
    3.0.26. digər icra hakimiyyəti orqanlarının
müvafiq sahə ilə bağlı işini, həmçinin mü-
vafiq sahədə fəaliyyət göstərən qurumların,
birliklərin, hüquqi şəxslərin fəaliyyətini
əlaqələndirmək;
    3.0.27. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin aktları ilə müəyyən
edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4. Departamentin hüquqları

    4.0. Öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün
Departamentin aşağıdakı hüquqları vardır:
    4.0.1. müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətindən irəli gələn hüquqları həyata
keçirmək;
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    4.0.2. dövlət və yerli özünüidarəetmə
orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zəruri
məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək
və onlardan belə məlumatları (sənədləri)
almaq;
    4.0.3. xarici dövlətlərin turizm sahəsində
qabaqcıl təcrübəsini öyrənmək;
    4.0.4. aidiyyəti qurumlarla statistik mə-
lumatları mübadilə etmək, bazar araşdırması
aparmaq, fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər
məqsədlərə çatmaq üçün qanuna uyğun
olaraq məlumat toplamaq, həmin məlumatları
təhlil etmək və onlardan istifadə etmək;
    4.0.5. fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun rəy
və təkliflər vermək, təhlillər, ümumiləşdir-
mələr və tədqiqatlar aparmaq, analitik ma-
teriallar hazırlamaq;
    4.0.6. müstəqil ekspertləri və mütəxəs-
sisləri öz fəaliyyətinə cəlb etmək;
    4.0.7. xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər
buraxmaq;
    4.0.8. istifadəsində olan dövlət əmlakına
dair hüquqları həyata keçirmək;
    4.0.9. aidiyyəti dövlət qurumlarının və təş-
kilatların mütəxəssislərini cəlb etməklə, fəa-
liyyət istiqamətlərinə uyğun idarələrarası ko-
missiyalar və işçi qruplar yaratmaq, müvafiq
sahəyə dair metodik materiallar və tövsiyələr
hazırlamaq;
    4.0.10. turizm sahəsinin inkişafı üçün
dövlət vəsaitinin, qrantların və kreditlərin
ayrılmasına dair təkliflər vermək, onlardan
təyinatı üzrə istifadəyə digər qurumlarla
 birlikdə səlahiyyətləri çərçivəsində nəzarət
etmək;
    4.0.11. mehmanxanalarda, mehmanxana
tipli obyektlərdə və digər turizm obyektlə-
rində monitorinqlər keçirmək;
    4.0.12. turizm obyektlərində xidmət key-
fiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı mü-
vafiq sənədlər vermək;
    4.0.13. dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı prin-
sipinə əsasən layihələr həyata keçirmək;
    4.0.14. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin aktları ilə müəyyən
edilmiş digər hüquqları həyata keçirmək.

5. Departamentin fəaliyyətinin təşkili

    5.1. Departamentin Aparatı və tabeliyin-
dəki qurumlar Departamentin vahid sistemini
təşkil edir. Departament öz fəaliyyətini bi-
lavasitə və həmin qurumlar vasitəsilə həyata

keçirir.
    5.2. Departamentin strukturunu, Apara-
tının və strukturuna daxil olan qurumların
işçilərinin ümumi say həddini Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
müəyyən edir. Departamentin strukturuna
daxil olmayan tabeliyindəki qurumların
(hüquqi şəxslərin, təşkilatların və s.) siya-
hısını Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nazirlər Kabineti təsdiq edir.
    5.3. Departamentə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən di-
rektor rəhbərlik edir. Departamentin direktoru
Departamentə həvalə olunmuş vəzifələrin
yerinə yetirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət
daşıyır.
    5.4. Departamentin direktorunun Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad
edilən müavini vardır. Departament direk-
torunun müavini direktorun ona həvalə etdiyi
vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən
məsuliyyət daşıyır.
    5.5. Departamentin direktoru:
    5.5.1. Departamentin fəaliyyətini təşkil
edir və ona rəhbərlik edir;
    5.5.2. dövlət orqanları, yerli özünüidarə-
etmə orqanları, hüquqi və fiziki şəxslərlə
münasibətlərdə Departamenti təmsil edir;
    5.5.3. Departamentin Aparatının struktur
bölmələrinin, strukturuna daxil olan qu-
rumların (əsasnamələrini Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təsdiq
etdiyi qurumlar istisna olmaqla), tabeli-
yindəki qurumların əsasnamələrinin təsdiqi
barədə, həmçinin bu Əsasnamənin 5.9-cu
bəndində Departamentin Kollegiyasının
səlahiyyətlərinə aid edilməmiş məsələlər
barədə qərar formasında normativ-hüquqi
aktlar qəbul edir;
    5.5.4. Departamentin tabeliyində olan
hüquqi şəxslərin nizamnamələrini təsdiq
edilmək üçün təqdim edir;
    5.5.5. müəyyən edilmiş struktur, əmək-
haqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində
Departamentin Aparatının və tabeliyindəki
digər qurumların strukturunu, ştat cədvəlini
və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində onların
xərclər smetasını təsdiq edir;
    5.5.6. Departamentə aid edilmiş məsələlər
üzrə müvafiq il üçün dövlət büdcəsinin və

büdcədənkənar fondların formalaşdırılması
ilə bağlı təkliflər verir;
    5.5.7. Departamentin Aparatının işçilərini,
Departamentin nomenklaturuna daxil olan
digər işçiləri vəzifəyə təyin və vəzifədən
azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə
və intizam tənbehi tədbirləri görür;
    5.5.8. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin
sərəncamçısı olaraq, maliyyə vəsaitini bölüş-
dürür, ayrılmış vəsaitin həddi nəzərə alınmaqla,
işçilərin vəzifə maaşlarına qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş əlavələrin, maddi yardım
və mükafatların verilməsini təmin edir;
    5.5.9. Departamentin işçiləri üçün əmr
və göstərişlər verir;
    5.5.10. əmr və sərəncamlar formasında
qeyri-normativ hüquqi aktlar qəbul edir və
onların, habelə Departamentdə qəbul edilmiş
normativ-hüquqi aktların icrasını təşkil edir,
yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir;
     5.5.11. Departamentin vəzifəli şəxslərinin
qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;
    5.5.12. Departamentdə vətəndaşların qə-
bulunu və müraciətlərinə baxılmanı təmin
edir;
    5.5.13. Departamentin fəaliyyəti barədə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədrinə mütəmadi olaraq hesabat verir;
    5.5.14. dövlət büdcəsindən ayrılmış və-
saitin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir.
    5.6. Departamentdə direktordan (Kolle-
giyanın sədri), direktorun müavinindən və
Departamentin rəhbər işçilərindən ibarət
Kollegiya yaradılır. Departamentin Kolle-
giyasının tərkibinə mütəxəssislər də daxil
edilə bilərlər.
    5.7. Departamentin Kollegiyası üzvlərinin
sayını və Kollegiyanın tərkibini Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
təsdiq edir.
    5.8. Departamentin Kollegiyası öz iclas-
larında Departamentin fəaliyyəti ilə bağlı
məsələləri müzakirə edir və müvafiq qərarlar
qəbul edir.
    5.9. Departamentin Kollegiyası qərarlar

formasında aşağıdakı normativ-hüquqi aktları
qəbul edir:
    5.9.1. Departamentlə digər şəxslər (qu-
rumlar) arasında münasibətləri tənzimləyən
normativ-hüquqi aktları;
    5.9.2. qəbul edilməsini Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Departa-
mentə tapşırdığı konkret normativ-hüquqi
aktları;
    5.9.3. bir neçə dövlət orqanının fəaliyyətini
tənzimləyən vahid (birgə) normativ-hüquqi
aktları;
    5.9.4. aidiyyəti dövlət orqanları ilə razı-
laşdırılmalı olan normativ-hüquqi aktları;
    5.9.5. direktorun təşəbbüsü ilə Departa-
mentin Kollegiyasının müzakirəsinə çıxa-
rılan, bu Əsasnamənin 5.5.3-cü yarımbən-
dində nəzərdə tutulmuş normativ-hüquqi
aktları;
    5.9.6. Departamentin Kollegiyasının bu
Əsasnamənin 5.9.1–5.9.5-ci yarımbəndlərinə
uyğun olaraq qəbul etdiyi normativ-hüquqi
aktların ləğvi və ya onlarda dəyişiklik edil-
məsi barədə normativ-hüquqi aktları.
    5.10. Departamentin Kollegiyasının ic-
lasları Kollegiya üzvlərinin yarıdan çoxu
iştirak etdikdə səlahiyyətlidir. Kollegiyanın
qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu
ilə qəbul edilir. Kollegiyanın qərarı qəbul
edilərkən səslər bərabər olarsa, Kollegiya
sədrinin səsi həlledici sayılır.
    5.11. Departamentin Kollegiyasının üzvləri
arasında fikir ayrılığı yarandığı hallarda
sədr bu barədə Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Nazirlər Kabinetinə məlumat verərək,
öz qərarını həyata keçirir. Departamentin
Kollegiyasının üzvləri şəxsi fikirlərini Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Ka-
binetinə çatdıra bilərlər.
    5.12. Departamentin Kollegiyasının ic-
laslarına digər icra hakimiyyəti orqanlarının
və təşkilatların, habelə muxtar respublikada
qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşki-
latlarının nümayəndələri də dəvət edilə
bilərlər.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin Aparatı 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin 

STRUKTURU

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

2018-ci il 9 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin 2002-ci ildə imzaladığı
Sərəncamla hər il oktyabrın 10-u
Azərbaycan yanğınsöndürənlərinin
peşə bayramı kimi qeyd olunur.  
    Ulu öndər Heydər Əliyev Azər-
baycana birinci rəhbərliyi dövründə
yanğın təhlükəsizliyi orqanlarının
inkişafını diqqətdə saxlamış, bu
sahədəki problemlər öz həllini tap-
mışdır. “Bir hadisənin qarşısını

almaq, o hadisə  baş  verəndən

sonra onun  nəticələrini aradan

götürməkdən daha asandır”, –
deyən ümummilli liderimizin ikinci
dəfə ali hakimiyyətə qayıdışından
sonra isə yanğın təhlükəsizliyi sis-
teminin davamlı inkişafını təmin
edən ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.
1997-ci ildə “Yanğın təhlükəsizliyi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun qəbul olunması ilə yan-
ğından mühafizə sisteminin təşki-
linin hüquqi əsasları müəyyənləş-
dirilmişdir. Görülən məqsədyönlü
tədbirlər nəticəsində yanğından
mühafizə sistemi təkmilləşdirilmiş,
şəxsi heyətin sosial-məişət şəraiti
yaxşılaşmış, təminat və təchizat
məsələləri öz həllini tapmışdır.
    Yanğın təhlükəsizliyi orqanları
muxtar respublikada diqqət və qayğı
ilə əhatə olunmuş, bu sahənin mad-
di-texniki bazasının gücləndirilməsi,

şəxsi heyətin sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində mü-
vafiq tədbirlər görülmüşdür. Belə
ki, 2002-ci ildə Sədərək rayonunda
hərbiləşdirilmiş yanğın hissəsi ya-
radılmış və onun fəaliyyətinin təmin
edilməsi üçün inzibati bina və tex-
niki qaraj tikilmiş, 2003-cü ildə
isə Ordubad və Şahbuz rayonlarında
yanğın hissələri hərbiləşdirilmiş
yanğın hissələrinə çevrilmişdir.
2004-cü ildə Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi Şöbəsinə İdarə statusu
verilmiş, onun yerli qurumları xid-
mətdən şöbəyə çevrilmiş, Kəngərli
rayonunda  hərbiləşdirilmiş yanğın
hissəsi yaradılmışdır. 
    2006-cı ildə Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi İdarəsi və onun yerli qu-
rumlarının Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin tabeliyinə verilməsi ilə yanğın
təhlükəsizliyi orqanlarının fəaliy-
yətində yeni mərhələnin başlanğıcı
qoyulmuşdur. 2008-ci ildə Dövlət
Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi və
Naxçıvan Şəhər Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi Şöbəsinin inzibati binaları

əsaslı təmir edilmiş, Kəngərli, Şah-
buz, Ordubad, Şərur, Babək və Sə-
dərək Rayon Dövlət Yanğın Təhlü-
kəsizliyi şöbələri üçün yeni inzibati
binalar və texniki qarajlar tikilərək

şəxsi heyətin istifadəsinə verilmişdir.
İdarənin yerli qurumlarının yanğın-
söndürmə avtomobilləri müasirtipli
radiostansiyalarla təmin olunmuş,
struktur qurumlarla etibarlı rabitə
əlaqəsi yaradılmışdır. 
    Ötən müddətdə yanğın təhlükə-
sizliyi orqanlarında peşə hazırlığının
artırılması üzrə beynəlxalq təcrü-
bənin öyrənilməsi, texniki təchizat
və təminatın müasir standartlara
uyğunlaşdırılması, həmçinin ixtisaslı
kadrların hazırlanması istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır. Yanğın
təhlükəsizliyi orqanlarının ixtisaslı
kadrlarla komplektləşdirilməsi, gənc
kadrların hazırlanması məqsədilə
2006-2018-ci illərdə, ümumilikdə,
117 əməkdaş Azərbaycan, Ukrayna
və Belarus respublikalarının aka-
demiyalarına, həmçinin Bakı Yanğın

Texniki Kollecinə təhsil almağa
göndərilmişdir. Onlardan 98-i Döv-
lət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsi
və onun yerli qurumlarında xid-
mətlərini layiqincə davam etdirir.

    Yanğın təhlükəsizliyi məsələləri
ilə bağlı maarifləndirmə istiqamə-
tində də işlər diqqətdə saxlanılır,
idarə, müəssisə və təşkilatlarda,
həmçinin taxıl zəmilərində və əkin
sahələrində maarifləndirici tədbirlər
keçirilir, bu işdə kütləvi informasiya
vasitələrinin imkanlarından geniş
istifadə olunur. Bununla yanaşı,
yanğın təhlükəsizliyi orqanlarının
əməkdaşları muxtar respublika əra-
zisində baş vermiş yanğınların qar-
şısının alınması və söndürülməsi
ilə yanaşı, yol-nəqliyyat qəzalarının
nəticələrinin aradan qaldırılmasında,
subasmaya məruz qalan ərazilərdən
suyun çəkilməsi və xilasetmə işlə-
rinin aparılmasında öz vəzifələrini
layiqincə yerinə yetirirlər.
    Görülən işlər və əldə olunan
nailiyyətlər dövlətimiz tərəfindən
daim yüksək qiymətləndirilmiş,
muxtar respublika yanğınsöndü-
rənlərindən 6-sı  “Dövlət qulluğunda
fərqləndiyinə görə”, 4-ü “Fövqəladə
hallar orqanlarında xidmətdə fərq-
ləndiyinə görə” 3-cü dərəcəli medalı
və 21-i “Rəşadətli əməyə görə” döş
nişanı ilə təltif edilmiş, bir qrup
əməkdaşa fəxri fərman və hədiyyələr
təqdim olunmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
yanğın söndürənləri bundan sonra
da əhalinin və ərazilərin fövqəladə
hallardan qorunması, yanğın təh-
lükəsizliyinin etibarlı təmin olun-
ması sahəsində səy və bacarığını
artıracaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada yanğından mühafizə xidməti 
müasir tələblər səviyyəsində qurulub

10 oktyabr yanğınsöndürənlərin peşə bayramıdır
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    Muxtar respublikamıza səyahət edən əc-
nəbi turistlərin sayı artdıqca qədim və zəngin
tarixi, özünəməxsus müasir inkişaf yolu,
ecazkar təbiəti və qonaqpərvər insanları ilə
seçilən bu qədim diyar haqqında xarici ölkə -
lərin mətbu orqanlarında, rəsmi saytlarında
və sosial  şəbəkələrdə yayımlanan bir-
birindən maraqlı səyahət təəssüratlarının
da sayı çoxalır.
    Bu yaxınlarda Əlincəqalada olan nige-
riyalı səyyah Yoliandri Susilo burada çəkdiyi
videogörüntünü özünün “Facebook” səhi-
fəsində paylaşıb. Qala haqqında kadrarxası
məlumat verən nigeriyalı qonaq  buranın
“Azərbaycanın Maçu-Pikçusu” adlandırıl-
dığını vurğulayır. “Qala xarabalıqlar üzərində
yenidən qurulub. Orta əsrlərdə bura Ata-

bəylər dövlətinin iqamətgahı və ən
güclü, böyük qalalarından olub.
Azərbaycana məxsus olan Naxçı-
vanda dağın zirvəsində yerləşir. Qa-
laya qalxmaq üçün 35-45 dəqiqə
lazımdır. Bu qalanı fəth etmək istə-
yən yadellilər, o cümlədən 14-cü
əsrdə yaşamış Əmir Teymur bunu
bacarmayıb”, – Yoliandri Susilo so-

sial şəbəkədə belə yazıb. O həmçinin
Əlincəqalanın yerləşdiyi dağlar və
coğrafi mövqe haqqında da öz izlə-
yicilərinə məlumat verib.
    Qazaxıstanın “Crovn-Travel” tu-
rizm agentliyinə məxsus olan
crovn_travel.kz adlı istifadəçi isə

Duzdağ mağarası haqında öz səhifəsində
geniş məlumatları və Naxçıvan televizi-
yasının hazırladığı videoçarxı yerləşdirib.
Duzdağın müalicəvi əhəmiyyəti, postsovet
ölkələri arasında ən faydalı müalicə mər-
kəzi olduğunu vurğulayıb. Duzdağda
müalicə edilən xəstəliklərin siyahısı da
burada yer alıb.
    Türkiyəli Erol Akcan adlı “Instagram”

istifadəçisi isə Naxçıvan şəhərindən
olan fotoları paylaşıb. “Atam torpağı
Naxçıvan” başlıqlı fotolarda Naxçı-
vandakı memarlıq üslubu ilə fərqlənən
tikililər öz əksini tapıb. 

Qazaxıstanlı Lira Xassen öz “Ins-
tagram” səhifəsində artıq  3-cü dəfədir
ki, balaca qızı ilə Naxçıvana gəldiyini

və məşhur Duzdağda müalicə aldıqlarını
qeyd edib. Duzdağın müalicəvi əhəmiyyəti
haqqında öz izləyicilərinə geniş məlumat
verən almatılı xanım buranı Tanrının möcüzəsi
adlandırır. O, qədim tarixi abidələrin fotolarını
da paylaşıb.
    Banqkoklu “Instagram” istifadəçisi Yok-
Pirmattra isə “İslam Mədəniyyətinin Pay-
taxtı” başlığı ilə Naxçıvandakı Şərq hama -
mının görüntüsünü öz səhifəsində yerləş-
dirib. Müxtəlif məqamları əks etdirən
fotolar qədim abidə haqqında izləyicilərə
məlumat verir.
    Türkiyənin www.gezerdoner.com saytında
Əshabi-Kəhf ziyarətgahı ilə bağlı qısa video -
material yerləşdirilib. İstifadəçi “Qurani-
 Kərim”də adıçəkilən bu nadir dini ziyarətgah
haqqında məlumat verir.

    AMEA Naxçıvan Bölməsi və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə
muxtar respublikanın 200-dən artıq
ümumtəhsil məktəbinin şagirdləri
üçün təşkil edilən növbəti interaktiv
dərs “Babək rayonu-40: Tarixi və
sosial-iqtisadi inkişafı” mövzusuna
həsr olunub.
    Bölmənin Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutunun Etno -
qrafiya şöbəsinin müdiri, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Asəf Oru-
covun apardığı dərsdə bildirilib
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov 2018-ci il 16 fevral tarixdə
“Babək rayonunun təşkil olunma-

sının 40 illiyi haqqında” Sərəncam
imzalayıb.
    Şagirdlərin diqqətinə çatdırılıb
ki, Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının tərkibində ayrıca inzibati
ərazi olan Babək rayonu ümummilli

lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və qərarı ilə 23 oktyabr 1978-ci
ildə yaradılıb. Rayona Azərbaycan
xalqının qəhrəman oğlu, görkəmli
sərkərdə Babəkin adının verilməsi
dahi öndərin tarixi keçmişimizə
diqqət və qayğısının parlaq təza-
hürü, daim Azərbaycançılıq möv-
qeyində dayanması, milli yaddaşın
bərpası istiqamətində həyata ke-
çirdiyi tədbirlərdən biri idi.

    Asəf Orucov bildirib ki, mərkəzi
Babək qəsəbəsi olan inzibati ra-
yonun tərkibinə həmin qəsəbə ilə
birlikdə 35 kənd yaşayış məntəqəsi
daxildir. Faydalı qazıntılar, daşduz,
tikinti materialları ilə zəngin olan

Babək rayonunda “Sirab”, “Vay-
xır”, “Qahab” və digər mineral su
mənbələri var. 
    Vurğulanıb ki, Babək rayonunun
ərazisi tarixi arxeoloji abidələrlə
zəngindir. Buranın təbii-coğrafi
mövqeyi rayonda əkinçi-maldar tay-
faların qədim dövrlərdən məskun-
laşmasına və uzun müddət yaşa-
masına şərait yaradıb. Dünya əhə-
miyyətli abidələr olan I və II Kül-

təpə, eyni zamanda Nəhəcir,
Meydan təpə, İşıqlar və digər yaşayış
yerlərində, o cümlədən nekropol-
lardan aşkar olunan maddi-mədə-
niyyət nümunələri təsdiq edir ki,
Babək rayonunun ərazisi qədim və

orta əsrlər zamanı Naxçıvan diya-
rının inkişaf etmiş mədəniyyət mər-
kəzlərindən birinə çevrilib. Qədim
zamanlardan bəri ərazidən keçən
və qonşu ölkələrlə mədəni-iqtisadi
əlaqələrin yaranıb inkişaf etməsində
xüsusi rol oynayan ticarət-karvan
yolları da bu inkişafı şərtləndirən
əsas amillərdən biri olub. 2013-cü
ildən rayon ərazisində yerləşən I Kül -
təpə və onun ətrafında olan Uzun -
oba, Uçanağıl, Şorsu, Yeni yol ya-
şayış yerlərində aparılan tədqiqat-
ların nəticəsi göstərir ki, Neolit və
Eneolit abidələri yalnız Azərbaycan
arxeologiyası üçün deyil, bütöv-
lükdə, Cənubi Qafqaz və Yaxın
Şərq arxeologiyası üçün mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
    Qeyd olunub ki, ötən müddət
ərzində, xüsusilə son 22 ildə böyük
inkişaf yolu keçən, yüksək səviy-
yədə formalaşaraq ölkənin qabaqcıl
rayonlarından birinə çevrilən Ba-
bək rayonu bu gün sürətlə inki  şaf
edir, özünün tərəqqi dövrünü
 yaşayır. 
           

Naxçıvan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəb Babək qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəb

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Bilik Fon-
dunun İş Planına əsasən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin iştirakı ilə
sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
və istedadlı qadınların rəsm və əl iş-
lərindən ibarət təşkil olunan sərgi-
satış başa çatıb. 
     10 gün davam edən sərgi-satışa 188
müəllifin 2427 əl işi, o cümlədən Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən 165 qadının 2127
əl işi cəlb edilib və nümayiş olunub.
Muxtar respublikanın şəhər və rayon-
larından toplanılan əl işlərindən ibarət
keçirilən sərgi-satışda istedadlı, sağlamlıq
imkanları məhdud qadınlarla yanaşı,
Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcı -
lıq, Texniki Yaradıcılıq mərkəzlərinin
dərnək rəhbərləri və üzvlərinin, məktəb
və məktəbəqədər, orta ixtisas və ali
təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbə -
lərinin, Naxçıvan Biznes Mərkəzinin
emalatxanasında çalışan qadınlar və
rəssamların, evdar, həmçinin məhkum
qadınların da əl işləri sərgilənib. Ümu-
milikdə, 158 müəllifin 8626 manat də-
yərində 681 əl işi satılaraq vəsaiti qa-
dınlara ödənilib.
     Artıq üç ildir ki, belə sərgi-satışlar
təşkil olunur. Qadınlar bu sərgi-satış-
larda nümayiş olunan əl işləri ilə keç-
mişimizi yaşadır, ailə dəyərlərimizi,

adət-ənənələrimizi, nə-
sildən-nəslə ötürdüyü-
müz milli dəyərlərimizi
gənclərə aşılayırlar.
Həmçinin builki sərgi-
satışda Naxçıvan şəhə-
rinin 2018-ci ildə İslam
Mədəniyyətinin Pay-
taxtı seçilməsi ilə əla-
qədar hazırlanan əl iş-
ləri ilə qadınlar bu əla-
mətdar hadisəyə öz töhfələrini veriblər. 
    Sərgidə bir-birindən gözəl, rənga-
rəng toxuma və tikmələr, yağlı boya,
sulu boya və muncuqla işlənmiş tab-
lolar, üzərlikdən hazırlanmış dekorativ
işlər, milli geyimlər, xalçalar, gips
heykəllər və sair nümayiş olunub. 
    Sərgi müddətində əl işlərinin müəl-
lifi olan bir çox qadınla söhbət etdik.
Öz yaradıcılıq zövqü ilə seçilən Səriyyə
Seyidova deyir ki, muxtar respublikada
yaradılan bu cür şərait gələcək yara-
dıcılığımız üçün böyük stimuldur.
Buna görə dövlətimizə minnətdarlı-
ğımızı bildiririk. 
    Muncuqdan hazırlanmış əl işləri
ilə sərgidə iştirak edən Xuraman Sə-
fərova qeyd etdi ki, o, keçirilən sərgidə
hazırladığı əl işlərindən 1800 manata
yaxın gəlir əldə edib və bu, onun
ailə sinə çox böyük dəstəkdir.
    Şahbuz rayon sakini Reyhanə Rə-
himova isə bildirdi ki, toxuma əl
işləri, xüsusilə də azyaşlı uşaqlar
üçün toxuduğu geyimlərlə artıq neçə

illərdir, bu sərgilərdə iştirak edir. Öz
toxuma əl işlərini sevə-sevə hazırlayan
Reyhanə xanım hazırda əsgərlər üçün
də şərf toxuduğunu bildirdi. Bu sər-
gilərin onun üçün mənəvi cəhətdən
əhəmiyyətini qeyd edən sərgi işti-
rakçısı övladlarını da əl işlərindən
qazandığı maddi gəlir hesabına oxut-
duğunu söylədi. O da  digər həmkar -
ları kimi muxtar respublikada qa-
dınlara göstərilən diqqət və qayğıdan
çox razıdır.
    10 gün müddətində Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının müxtəlif idarə və
təşkilatlarından sərgiyə gələnlər, eləcə
də turistlər tərəfindən də əl işləri ma-
raqla qarşılanıb. Burada Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun tələbələrinə
təsviri incəsənətin əsaslarından praktik
dərs də keçilib.

    Babək rayonunun Nehrəm kən-
dindəki “Xalaoğlu” kəndli-fermer
təsərrüfatında  yeni plastik tara
istehsalı sahəsi fəaliyyətə başlayıb. 

    Ok tyabrın 9-da müəssisədə
bu münasibətlə keçirilən tədbirdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın iqtisadiyyat naziri Famil Se-
yidov, Babək Rayon İcra Haki-
miyyətinin başçısı Rasim Hü-
seynov çıxış edərək qeyd ediblər
ki, muxtar respublikada həyata
keçirilən iqtisadi siyasətin əsas
istiqaməti əlverişli sahibkarlıq
və biznes mühitinin formalaşdı-
rılması, sakinlərin rifah halının
yaxşılaşdırılması, yeni istehsal
müəssisələri yaratmaqla məşğul-
luq probleminin həlli, əhalinin
tələbatının maksimum səviyyədə
daha keyfiyyətli yerli istehsal
məhsulları hesabına ödənilmə-
sindən ibarətdir.
    Yeni yaradılan istehsal müəs-
sisəsi ilə tanışlıq zamanı sahibkar
Rafiq Əliyev məlumat verib ki,
müəssisə muxtar respublikada

plastik taralara olan tələbatı ödə-
məklə yanaşı, həm də ixrac im-
kanlarına malikdir. 
    Bildirilib ki, burada bütün

növ plastik taraların istehsalı və
reklamlaşdırılması üçün lazımi
avadanlıqlar quraşdırılıb. Müəs-
sisənin gündəlik istehsal gücü
saat da 5 min taradır. Dövlət ma-
liyyə dəstəyi ilə yaradılan müəs-
sisə əlavə olaraq respublikamızın
digər bölgələrindən də sifarişlər
qəbul edir. Fəaliyyətə az bir müd-
dətdə başlamasına baxmayaraq
artıq Gəncə, Quba və Sumqayıt
şəhərlərindən taraların sifarişləri
qəbul olunub. Müəssisə bütün
növ plastik taraların istehsalı im-
kanına malikdir.
    Qeyd olunub ki, Nehrəm kən-
dində plastik tara istehsalı müəs-
sisəsinin yaradılması dövlətin
sahibkarlığın inkişafına verdiyi
dəstəyin bariz nümunəsi olmaqla,
rayonda təsərrüfat imkanlarını
daha da genişləndirəcək.
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    Əhalinin məşğulluğunun təmin

olunmasında muxtar respublika-

mızda keçirilən əmək yarmarkaları

mühüm rol oynayır. Bu tədbirlərin

davamı olaraq Sədərək rayonunda

növbəti əmək yarmarkası keçirilib.

    Tədbirdə çıxış edən rayon Məş-
ğulluq Mərkəzinin əməkdaşı Cey-
hun Qurbanov qeyd edib ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yan-
var tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2016-2020-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında əha-
linin məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası
istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlər muxtar respublikamızda yeni
iş yerlərinin açılmasına, əmək eh-
tiyatlarının iqtisadi fəallığının yük-
səldilməsinə öz töhfəsini verir. 
    Bildirilib ki, dövlət proqra-
mından irəli gələn vəzifələrin ye-
rinə yetirilməsi üçün mərkəzin
əməkdaşları rayondakı idarə,
müəssisə və təşkilatlarda, sa -
hibkarlıq subyektlərində boş iş
yerləri haqqında məlumatlar top-
layaraq həmin yerləri əmək yar-
markalarında işaxtaran vətəndaş-
lara təqdim edirlər.
    Sədərək Rayon İcra Hakimiy-
yətinin müavini Yusif Seyidov
vurğulayıb ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin  müəyyənləşdirdiyi məş-
ğulluq strategiyası bu gün Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Muxtar res-
publikamızda da əmək bazarının
təkmilləşdirilməsi, iqtisadi fəallığın
yüksəldilməsi istiqamətində mü-
hüm işlər görülür. Həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, sərhəd
bölgəsi olan Sədərək rayonunda
da əhalinin məşğulluğu təmin olu-
nub, ötən dövrdə bu sahədə uğurlu
nəticələr əldə edilib. 
    Sonra tədbir iştirakçıları idarə,
müəssisə və təşkilatlar tərəfindən
əmək yarmarkasına çıxarılmış boş
iş yerləri ilə tanış olublar. 7 təş-
kilatdan 98 boş iş yerinin çıxarıl-
dığı tədbirdə 10 nəfərə işə göndəriş
verilib.
   Yarmarkada işaxtaran rayon

sakinləri ilə görüşüb həmsöhbət
olduq. Onlar dedilər ki, bu yar-
marka vasitəsilə ixtisaslarına uy-
ğun işə göndəriş almalarına görə
çox sevinirlər. Çalışacaqlar ki,
işlə təmin olunduqları təqdirdə
həmin təşkilatlarda fəallıq gös-
tərsinlər, muxtar respublikamızın
sosial-iqtisadi inkişafına öz töh-
fələrini versinlər.
    Müsahiblərimiz onu da bildir-
dilər ki, əmək yarmarkalarının ke-
çirilməsi işaxtaran insanlar üçün
böyük imkanlar yaradır. Onlar yar-
markanın təşkilində əməyi olanlara
minnətdarlıqlarını bildiriblər.

    Son illər muxtar respublika-
mızda sağlamlıq imkanları məh-
dud şəxslərə böyük diqqət və
qayğı   göstərilir. Bu, həmin qə-
bildən olan uşaqlar üçün daha
çox önəm kəsb edir.
    Naxçıvan şəhərindəki Körpələr
Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzi
də belə bir xeyirxah məqsədlə ya-
radılıb. 2007-ci ildən fəaliyyət
göstərən  mərkəzə fiziki və əqli
imkanları məhdud olan uşaqlar
cəlb ediliblər. Onlar burada hər-
tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olu-
nublar. Hər birinin özünəməxsus
xarakteri, öz dünyası var o uşaq-

ların. Bu dünyanın sirlərini ancaq
özləri bilir. Belə uşaqların, sözün
həqiqi mənasında, nazı ilə oyna-
malı, onların istəklərini duymalı,
ana nəvazişi ilə yanaşmalısan. Hər
bir uşaq mərkəzin tərbiyəçisini öz
anası gözündə görməlidir. Mər-
kəzdə biz də bu doğma münasibətin
şahidi olduq. 
    Körpələr Evində 2 tərbiyəçi
müəllim növbəli şəkildə uşaqların
xəstəliklərinə uyğun olan xüsusi
proqram əsasında  məşğələlər keçir.
Onlara yazmaq, oxumaq öyrədilir
və əqli inkişafları üçün xüsusi oyun-
lar təşkil edilir. 
    Qeyd edək ki, mərkəzdə 2 oyun,
tədris, 8 yataq otağı, mətbəx,
 yeməkxana, hamam var. Eyni
zamanda Körpələr Evinin həyə-
tində uşaq əyləncə  qurğuları, yel-
ləncəklər qurulub, istirahət guşəsi
yaradılıb.  
    Bu məktəbdənkənar müəssisə
sağlamlıq imkanları məhdud uşaq-
larla yanaşı, onların valideynlərinə
də böyük dayaqdır. İşlə əlaqədar

vaxt məhdudiyyətləri olan, eləcə
də sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqlarla işləmək bacarıqları yetərli
olmayan valideynlər övladlarını bu
ünvana əminliklə etibar edə bilirlər.
Burada yaradılmış şərait, təcrübəli
kollektivin xüsusi diqqət və qayğı
tələb edən uşaqlarla işləmək bacarığı
onlara bu çətin vəzifənin öhdəsindən
gəlməyə imkan verir. 
    Mərkəzin baş həkimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
həkimi Rəsmiyyə Xasayeva söhbət
zamanı bildirdi ki, buraya cəlb olu-
nan uşaqların valideynləri tam ar-
xayındırlar. Çünki onların övladları
mərkəzdə hərtərəfli qayğı ilə əhatə
olunur, cəmiyyətə inteqrasiyaları
üçün psixi-pedaqoji üsullardan is-
tifadə edilir. Məsələn, Məhdud Fi-
ziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Re-

gional İnformasiya Mərkəzinin de-
fektoloq və loqoped müəllimləri
ay ərzində 4 dəfə könüllü olaraq
buraya gəlir, məşğələlər təşkil edir
və uşaqların valideynləri ilə maa-
rifləndirici söhbətlər aparırlar.
    Baş həkim onu da diqqətimizə
çatdırdı ki, kollektiv üzvləri bu
uşaqların yaxşı vaxt keçirməsi, in-
kişafı üçün əllərindən gələni əsir-
gəmirlər. Onların diqqətə, qayğıya
olan ehtiyaclarını qarşılamağa ça-
lışırlar. Məqsədimiz uşaqlara vax-
tında tibbi xidmət göstərmək, sağ-
lamlıqlarını diqqət mərkəzində
saxlamaqdır. 
    Bəli, mərkəzə cəlb olunmuş
uşaqlar da bizim gələcəyimizdir.
Burada onlara sevgi və məhəbbətlə
yanaşılır, qayğı ilə əhatə olunur,
həyat yollarında inamla addımla-
maq bacarıqları aşılanır. Bu, həmin
uşaqların cəmiyyətə yararlı fərd
kimi yetişmələrinə, onlarda özlərinə
inam hissinin formalaşmasına şərait
yaradır.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir

və onlar geri qaytarılmır
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsə-
lələri üzrə Dövlət Komitəsinin
 “Əmlak”   informasiya bülleteni  n in

ilk nömrəsi
çap dan çıxıb.
İnformasiya
bülletenində
k o m i t ə n i n
maddi-texniki
bazası, əmək-
daşların fəa-
liyyəti üçün

yaradılan şərait, fəaliyyət istiqa-
mətləri üzrə görülmüş işlər və tət-
biq olunan yeniliklər, eləcə də da-
şınmaz əmlak və torpaq qanunve-
riciliyinin izahı ilə bağlı yazılar
yer alıb.
    Jurnalda vətəndaşlar üçün da-
şınmaz əmlakın qeydiyyatının əhə-
miyyəti, qeydiyyatdan keçmiş
əmlak lara dövlət tərəfindən verilən
təminatlarla bağlı maarifləndirici
məlumatlar öz əksini tapıb. İnfor-
masiya bülletenində, həmçinin mux-
tar respublikada torpaqların elektron
uçotunun aparılmasının əhəmiyyəti
və bu sahədə görülmüş işlər, torpaq
ehtiyatlarından səmərəli istifadə və
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə
bağlı təhlillər, komitə tərəfindən
vətəndaşlara göstərilən səyyar və
elektron xidmətlər barədə yazılar
yer alıb. Vətəndaşlardan daxil olan
sorğular əsasında sual-cavab rub-
rikası hazırlanıb.
    “Əmlak” informasiya bülleteni

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan
keçib və ildə iki dəfə nəşr olunması
nəzərdə tutulur.

     Naxçıvan Muxtar Respublika Xəs-
təxanasında şəkərli diabet xəstələri
ilə görüş keçirilib. 

     Xəstəxananın baş həkimi Zəbur
Bağırov səhiyyənin inkişafına gös-
tərilən dövlət qayğısı nəticəsində
digər sahələrlə yanaşı, endokrinolo-
giya sistemində də mühüm irəlilə-
yişlərə nail olunduğunu bildirib. Qeyd
edib ki, son illər ölkəmizdə şəkərli
diabet xəstəliyinin müalicə və profi-
laktikası istiqamətində mühüm təd-
birlər görülüb. “Şəkərli diabet xəstə-
liyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı
haqqında” Qanun, 2006-2010-cu və
2011-2015-ci illəri əhatə edən “Şəkərli
diabet üzrə Dövlət Proqramı” qəbul
edilib. Muxtar respublikamızda da
görülmüş tədbirlər nəticəsində bu
qəbildən olan xəstələrin dərman və
özünənəzarət vasitələri ilə təmin
olunması xeyli yaxşılaşıb. Hazırda
muxtar respublikada onlara şəkər -
ölçmə cihazı, test çubuqları və dər-
manlar pulsuz verilir.
     Sonra Naxçıvan Muxtar Respub-
lika Xəstəxanası Endokrinologiya
şöbəsinin müdiri Aysel Dünyamalı-
yevanın “Şəkərli diabet nədir”, həkim -
endokrinoloqlardan Gülşən Həsən-
quliyevanın “Şəkərli diabet xəstəli-
yində ağırlaşmalar”,  Aysel İsmayı-
lovanın “Şəkərli diabet və qidalan-
ma”, həkim-oftalmoloq Rəhmiyyə
Əliyevanın “Şəkərli diabet və göz
xəstəlikləri” mövzularında məruzələri
dinlənilib. 
              

    Tez-tez “alın yazısı” deyilən bir ifadəni işlədirik. Bəzən buna

“tale” də deyirik. Bəli, “gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünya”da

hərə öz taleyini yaşayır. Həyata göz açanda artıq insan o taleyin

sahibi olur. Yəni alnına yazılmış taleyin. Təəssüf ki, bəzilərinin

taleyinə fiziki imkanları məhdud şəxs kimi yaşamaq da düşür. Onların

böyük əksəriyyəti cəmiyyətdən uzaq olmağa, öz içinə qapılmağa

üstünlük verir. Ancaq müqəddəs kitabımız da, humanist qanun-

 qaydalarımız da bu qəbildən olan insanlara kömək etməyi, onlara

mənəvi dəstək olmağı savab iş sayır.

    Naxçıvan şəhərindəki Saat mey-
danında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi, Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının Heydər Əliyev
adına Gənclər Birliyi və “Gənclərin
İntellektual İnkişaf Mərkəzi” İctimai
Birliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər ara-
sında fərdi olaraq “Xəmsə” milli in-
tellektual oyunu keçirilib.
    İntellektual oyunu keçirməkdə məq-
səd gənclərin dünyagörüşünü, zehni
inkişafını stimullaşdırmaq, asudə vaxt-
larının səmərəli təşkili istiqamətində
yeni üsullar tətbiq etmək, eyni zamanda
gənclərin intellektual oyunlara marağını
artırmaqdır. 
    İlk dəfə açıq havada təşkil edilən yarışa böyük
maraq göstərilib. Fərdi qaydada keçirilən yarışın req-
lamentinə əsasən iştirakçılar öncə qeydiyyatdan keçib
və hər bir iştirakçı oyunda iki dəfə iştirak etmək hü-
ququna malik olub. Hər oyunda 4 gənc mübarizə
aparıb və mövzular yalnız onlar kürsü arxasına keç-
dikdən sonra elan edilib.
    Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün ölkəmizin
Gənc lər Paytaxtı seçilməsi ilə əlaqədar keçirilən in-
tellektual oyunda 80-dən çox gənc iştirak edib.

    Yekun nəticəyə əsasən Tural Məmmədzadə qalib
adını qazanıb. Digər iki pillədə isə Qulu Əlisoy və
Zamin İbrahimov qərarlaşıblar. İlk 10 pillədə yer alan
iştirakçılara təşkilatçılar tərəfindən fəxri fərman və
oxunması zəruri olan kitablar hədiyyə olunub.
    Qeyd edək ki, “Xəmsə” milli intellektual oyunu
Gənclər və İdman Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki
səhifələrində canlı yayımlanıb.


