
    Muxtar respublikada ordu, birləşmə və
hissələrin döyüş qabiliyyəti və maddi-texniki
bazası gücləndirilməklə yanaşı, hərbi qul-
luqçuların mənzil-məişət şəraitinin yaxşı-
laşdırılması da diqqətdə saxlanılır.
    İyunun 11-də Kəngərli rayonunun Qıvraq
qəsəbəsindəki hərbi hissədə zabit-gizir
 ailələri üçün yeni yaşayış binası istifadəyə
verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri Hulusi
Akar və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov
tədbirdə iştirak etmişlər. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı,
general-leytenant Kərəm Mustafayev tədbirə
hazırlıqla bağlı raport vermişdir. 
    Açılışı bildirən lent kəsilmişdir. Məlumat
verilmişdir ki, 44 mənzilli yaşayış binası

5 mərtəbədən və 3 girişdən ibarətdir. İki, üç
və dördotaqlı mənzillərdə bütün kommu-
nal-məişət şəraiti yaradılmış, fərdi istilik
sistemi qurulmuşdur. Mənzillər mebel dəstləri
və məişət əşyaları ilə tam təmin olunmuşdur.
Binanın həyəti də abadlaşdırılmış, istirahət
köşkü istifadəyə verilmişdir. 
    Bina ilə tanışlıqdan sonra zabit-gizir
 ailələri ilə görüş olmuşdur. 
    Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə
naziri Hulusi Akar çıxış edərək demişdir:
Bu gün istifadəyə verilən yaşayış binasında
hərbçi ailələri və onların övladları yaşaya-
caqdır. Naxçıvanda olmaq və bu tədbirlərdə
iştirak etmək qürurvericidir. Naxçıvan müasir
və təmiz şəhərdir. Muxtar respublikanın in-
kişafı, qazanılan uğurlar, burada gördüklərim
bizi sevindirməklə yanaşı, həm də güvən
yaradır. Hulusi Akar yeni yaşayış binasının
istifadəyə verilməsi münasibətilə hərbçi
 ailələrini təbrik etmişdir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov xidməti yaşayış
binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə

zabit-gizir ailələrini təbrik edərək demişdir:
Hər bir zabitin həyatında mənzilin çox böyük

önəmi vardır. Çünki ailəsinin rahat yaşayışının
təmin olunması zabitin xidmətinin uğurlu
olmasında başlıca şərtdir. Dövlətimiz xidməti
vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən hərbi
qulluqçuların əməyini daim yüksək qiymət-
ləndirir. Xidmət zamanı onlar hərtərəfli
qayğı ilə əhatə olunur, eyni zamanda 20 il
qüsursuz xidmət edənlərə dövlət tərəfindən
mənzillər verilir, digər güzəştlər tətbiq olunur.
Bütün bunlar isə imkan verir ki, zabitlər öz
xidmətlərini uğurla apararaq ordumuzun
güclənməsinə töhfə versinlər. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Əsası ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş ordu quruculuğu siyasəti ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə uğurla davam etdirilir. Bu gün Azərbaycan
Ordusu güclü ordular sırasındadır. Həmçinin
ordumuz davamlı inkişaf mərhələsindədir.
Bu da imkan verəcək ki, gələcəkdə Azər-

baycan Ordusu torpaqlarımızın müdafiəsini
etibarlı təşkil etməklə yanaşı, həm də işğal
olunmuş torpaqlarımızı azad etsin. 
    Ali Məclisin Sədri qarşıdan gələn 15 İyun –
Milli Qurtuluş Günü və 26 İyun – Silahlı
Qüvvələr Günü münasibətilə bütün hərbi
qulluqçuları, eləcə də onların ailələrini təbrik
etmiş, yeni xidməti mənzillə təmin olunanlara
rahat və firavan həyat arzulamışdır.   
    Azərbaycan Respublikasının Müdafiə na-
ziri, general-polkovnik Zakir Həsənov mənzillə
təmin olunan ailələri təbrik edərək demişdir:
Azərbaycan dövləti hər zaman ordunun ya-
nındadır. Ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyev daim zabitlərin sosial
qayğıları ilə maraqlanır, onların problemləri
vaxtlı-vaxtında həll edilir. Naxçıvanda hərbçi
ailələri üçün müasir xidməti yaşayış binasının
istifadəyə verilməsi muxtar respublikada
ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərin
göstəricisidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası

Zabit-gizir ailələri üçün yeni yaşayış binası 
istifadəyə verilmişdir
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Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə muxtar
respublikada ordu quruculuğu sahəsində mü-
hüm işlər görülür. Bu gün Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordunun döyüş hazırlığı yüksək sə-
viyyədədir və aparıcı qoşun birliyi kimi
Azərbaycan Ordusunda layiqli yer tutub. 
    Mənzillə təmin olunmuş zabit Məhəmməd
Hüseynov göstərilən diqqət və qayğıya görə
minnətdarlıq edərək demişdir: “Muxtar res-
publikada xidmət müddətində hərbi qulluq-
çuların məişət şəraitinin daim diqqət mər-
kəzində olduğunun şahidi olmuşuq. Bu gün
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbi his-

sələrində yeni əsgər yataqxanalarının, tibb
məntəqələrinin, təlim-tədris mərkəzlərinin,
hərbi şəhərciklərdə yeni yaşayış binalarının
tikilməsi və məişət avadanlıqları ilə təchiz
olunması buna bariz nümunədir. Hərbi qul-
luqçular öz ailələrinin məişət şəraitindən,
övladlarının təhsilindən, tibbi və sosial xid-
mətlərdən narahat deyillər. Bu da bütün
hərbi qulluqçuların məsuliyyətini daha da
artırır. Söz veririk ki, göstərilən diqqət və
qayğını öz xidmətimizlə doğruldacağıq”. 
    Hərbçi ailəsinin üzvü Vüsalə Abdullayeva
demişdir: Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-

publikasının inkişafı göz önündədir. Hər
gün müasirləşən və gözəlləşən bir diyarda
yaşayırıq. Mən Qəbələ rayonunda doğulub
boya-başa çatsam da, hərbçi ailəsinin üzvü
olduğum üçün bu gün Naxçıvanda yaşayıram.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni qə-
səbələr tikilir, yollar çəkilir, tarixi abidələr
bərpa olunur. Hərbçi ailələri Ali Məclis
Sədrinin diqqət və qayğısını daim öz üzərində
hiss edir. Hərbi qulluqçuların sosial-məişət
problemlərinin həlli istiqamətində ardıcıl
tədbirlər görülür. Vüsalə Abdullayeva hərbçi
ailələri adından Ali Məclisin Sədrinə

 minnətdarlıq etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar
və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri,
general-polkovnik Zakir Həsənov mənzillə
təmin olunmuş hərbi qulluqçular və onların
ailə üzvləri ilə xatirə şəkli çəkdirmişlər.
    15 İyun – Milli Qurtuluş Günü və 26 İyun –
Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə mənzillə
təmin olunan hərbçi ailələrinə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi adından
xalça hədiyyə edilmişdir.  

    Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə
Respublikası arasında imzalanan hərbi əmək-
daşlıq haqqında sazişə əsasən iyunun 7-dən
etibarən Naxçıvanda iki ölkənin silahlı qüv-
vələrinin “Sarsılmaz qardaşlıq – 2019” birgə
döyüş atışlı taktiki təlimləri başlanmışdır. 
    İyunun 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Türkiyə
Respublikasının Milli Müdafiə naziri Hulusi
Akar və Azərbaycan Respublikasının

 Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir
 Həsənov birgə döyüş atışlı taktiki təlimi
 izləmişlər. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı,

general-leytenant Kərəm Mustafayev təlimə
hazırlıq barədə raport vermişdir.
    İdarəetmə məntəqəsində əməliyyat taktiki
təlimin planı diqqətə çatdırılmışdır. Bildi-
rilmişdir ki, təlimin keçirilməsində məqsəd
qərargahların müştərək döyüş əməliyyatları
planlarının hazırlanması, şəxsi heyətin pe-
şəkarlıq səviyyəsinin artırılması və birgə
tapşırıqları icra etmək vərdişlərinin inkişaf
etdirilməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə hərbi

bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətini koordi-
nasiya etməkdən ibarətdir. Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordunun və Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının güc strukturlarının, eləcə də

Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələri böl-
mələrinin iştirakı ilə keçirilən təlimə 5 minə
yaxın şəxsi heyət, 200-dən artıq tank və
digər zirehli texnika, 180-ə yaxın müxtəlif
çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylım
atəşli reaktiv sistemləri və minaatan, 21
təyyarə, helikopter, pilotsuz uçuş aparatı,
silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif
növ müasir silah və texnika nümunələri,
30-dan çox hava hücumundan müdafiə va-
sitəsi və 300-ə yaxın avtomobil texnikası
cəlb edilmişdir. Təlim zamanı şəxsi heyətlərin
qidalanması və məişət şəraiti üçün də lazımi
tədbirlər görülmüşdür. 

    Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarının isti-
fadəsində olan silah, texnika və döyüş ma-
şınları ilə tanışlıqdan sonra təlimə start
 verilmişdir. 
    Təlimin ssenarisinə əsasən “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının Çevik Hə-
rəkət Taborundan ayrılmış taktiki hava de-
santı müdafiəmizin yaxın dərinliyində yer-
ləşən yüksəklik istiqamətində irəliləyən
düşməni məhv etmək üçün vertolyotdan
əraziyə endirilmişdir. Qrup tərəfindən düş-
mənin kəşfiyyat dozoru aşkar edilərək
məhv edilmişdir. Tabora atəş dəstəyi üçün

    İyunun 11-də Qıvraq qəsəbəsində hərbçi
ailələri və sakinlər üçün yeni istirahət parkı
istifadəyə verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Türkiyə

Respublikasının Milli Müdafiə naziri Hu-
lusi Akar və Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir
Həsənov parkda yaradılan şəraitlə tanış
olmuşlar. 

    Bildirilmişdir ki, 2 hektar sahəsi olan
parkda sakinlərin və hərbçi ailələrinin isti-
rahəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Parkda yaşıllıq və gülkarlıq sahələri ayrılmış,
gəzinti yolları çəkilmişdir. Həmçinin burada

fəvvarə və müasir işıqlandırma sistemi qu-
raşdırılmış, oturacaqlar qoyulmuş, daya-
nacaq yaradılmışdır.
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“D-44” topu vertolyotla yüksəkliyə çatdı-
rılmışdır. Yaranmış şəraitdən məharətlə is-
tifadə edən bölmələrimiz yüksəklikdə möh-
kəmlənərək, düşmənin canlı qüvvəsini və
zirehli texnikasını məhv etmiş, düşmən
ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur
olmuşdur. 
    Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarının xüsusi
təyinatlı qrupları fəaliyyətə başlamışdır.
Həmlə qrupu ərazinin relyefindən və
məhdud görmə şəraitindən yararlanaraq düş-
mənin müdafiə mövqeyinə basqın etmişdir.
Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının yüksək
manevr qabiliyyətinə malik “KOBRA” tipli

zirehli döyüş maşınları qrupa atəş dəstəyi
vermişlər. 
    Təlimin gedişində tank, “ZMA”, “Xri-
zantema-S”, “TOS-1A” və “ZU-23-2” tər-
kibində bölük taktiki qrupu mövqelərimiz
arasındakı boşluqları tutaraq müdafiəni güc-
ləndirmişlər. Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
raket-artilleriya birləşmə və hissələri müdafiə
olunan bölmələrin atəş dəstəyinə başlamış,
ən uzaq hüdudlarda düşmənin irəliləyən
motoatıcı və tank bölmələrinə, atəş mövqe-
yində olan artilleriya və minaatan batareya-
larına, hava hücumundan müdafiə vasitələ-
rinə, komanda məntəqələrinə zərbələr en-
dirmişlər. “SU-25” hücum təyyarələri isə
düşmənin irəliləyən bölmələrinin qarşısını
aviabombalarla almışdır. 
    Düşmənin hücum edən bölmələrinin tankları,
zirehli texnikası və canlı qüvvəsi “T-90 S”
tanklarının sərrast atəşi ilə zərərsizləşdi-
rilmişdir. “TOS-1A” yaylım atəşli ağır od-
saçan sistemi düşmənin dayaq məntəqələrini
tələfata uğratmışdır. Bu zaman həmləyə
keçən düşmən tankları “Xrizantema-S”
tank əleyhinə idarə olunan raket komplek-
sinin atəşi ilə məhv edilmişdir. “OSA-1T”,
“İqla-S” və “ZU-23-2” hava hücumundan
müdafiə vasitələrinin atəşi ilə düşmən avia-
siyasının hücumları dəf olunmuşdur. Tank,
“PDM-2”, “ZMA”, minaatan, “AQS-30”,
snayper və digər atıcı silahların atəşi ilə
hücum edən düşmənin zirehli texnikası və
canlı qüvvəsi məhv edilmiş, “Mİ-35” ver-
tolyotlarının məharətli atəş zərbələri ilə sı-
radan çıxarılmışdır. 
    Ordunun raket-artilleriya birləşmə və
hissələri bölmələrimizin əks atəş hazırlığına
başlamışlar. Ordu aviasiyası düşmənin
aşkar olunmuş zirehli texnikasına, ehti-
yatlarına və komanda məntəqələrinə zər-
bələr endirmişdir. Atəş basqınından yarar-
lanan tabor taktiki qrupları sürətlə düşmənin
ön xəttinə yaxınlaşaraq döyüş düzülüşünə
açılmış, ön xətdə və yaxın dərinlikdə

 yerləşən düşmənin atəş vasitələrini məhv
etmişlər. Tank və digər döyüş maşınlarının
sərrast atəşi ilə düşmənin zirehli texnikası,
sığınacaqlarda olan atəş vasitələri məhv
edilmişdir. Güclü atəş imkanına malik olan
tabor taktiki qrupları düşmənə cinahlardan
zərbələr endirmişdir.
    Hərəkəti təminetmə dəstəsi bir istiqamətdə
düşmənin tank əleyhinə xəndəkləri üzərində
körpü qurmuş, digər istiqamətdə isə mina
sahəsindən keçidlər açaraq ehtiyatların irəli-
ləməsinə nail olmuşdur. Təxliyə qrupları
döyüş meydanında vurulmuş texnika və ya-
ralıların təxliyəsini həyata keçirmişlər.

 Hücumun inkişaf etdirilməsi və cinahlara
doğru genişləndirilməsi məqsədilə Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun ehtiyatları döyüşə sa-
lınmış, düşmən ehtiyatlarının irəliləməsinin
qarşısının alınması məqsədilə taktiki və hava
desantları endirilmişdir. Beləliklə də, Naxçıvan
Qarnizonu Qoşunları Türkiyə Respublikası
Silahlı qüvvələrinin bölmələri ilə birgə təlimdə
qarşıya qoyulmuş tapşırığı uğurla yerinə ye-
tirərək şərti düşmən üzərində zəfər qazanmışlar. 
    Sonda Azərbaycan və Türkiyə Respubli-
kalarının dövlət bayraqları “SU-25” hücum
təyyarələrinin və vertolyotların müşayiəti
ilə döyüş meydanında nümayiş olunmuşdur. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı,
general-leytenant Kərəm Mustafayev təlimin
başa çatması barədə raport verdikdən sonra
şəxsi heyətlə görüş olmuşdur.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov əsgər və zabitləri salamlamış,
onları və tədbir iştirakçılarını Azərbaycan və
Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə təlimlərinin
uğurla başa çatması münasibətilə təbrik edərək
demişdir: Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev

deyirdi ki, “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ən böyük dayağı, onun sütunu Azərbaycan
Ordusudur”. İşğalçı ölkə ilə sərhəddə yerləş-
məsi və blokada şəraitində yaşaması Naxçıvan
Muxtar Respublikasında müdafiə təhlükəsiz-
liyini əsas məsələlər sırasına çıxarmışdır. Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi:
“Naxçıvan strateji yerdə yerləşir. Naxçıvan
blokada şəraitində yaşayır. Belə olan halda
Naxçıvanın döyüş potensialı ən yüksək sə-
viyyədə olmalıdır”. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Dövlət
başçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasının
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilmə-

sinə xüsusi diqqət yetirmiş, müasir silah və
texnika ilə təminat gücləndirilmiş, bunların
nəticəsi olaraq Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
yaradılmışdır. Bu gün muxtar respublikadakı
ordu, hissə və birləşmələr güclü maddi-
texniki təminata, müasir silahlara və peşəkar
şəxsi heyətə malikdir. Naxçıvanda ordu qu-
ruculuğu sahəsində görülən işlərdə Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin dəstəyi  də qeyd olun-
malıdır. Bu gün Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasında
hərbi sahədəki əməkdaşlığın səviyyəsi məm-
nunluq doğurur. Naxçıvanda Azərbaycan-
Türkiyə birgə hərbi təlimlərinin keçirilməsi
də bu əməkdaşlığın davamı, eyni zamanda
ordularımız arasındakı birliyin göstəricisidir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ordu qurucu -
luğu tədbirləri sırasında hərbi təlimlərin
əhəmiyyəti böyükdür. Çünki təlimlər əsgər
və zabitlərdə hərbi vərdişləri formalaşdırır,
onların döyüş hazırlığını artırır. Türkiyə
dövlətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürk
deyirdi ki, “Hər hansı bir ordunun dəyəri
onun əsgər və komandan heyətinin dəyəri

ilə ölçülür”. Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi
təlimində qarşıya qoyulmuş tapşırıqların
uğurla yerinə yetirilməsi bir daha əminlik
yaratdı ki, təlimə cəlb olunmuş şəxsi heyət-
lərdə yüksək döyüş hazırlığı vardır. 
    “Ordunun gücünü və döyüş qabiliyyətini
yalnız maddi-texniki baza və silah təminatı
deyil, həm də şəxsi heyətin vətənpərvərliyi
və birliyi artırır. O ordu güclüdür ki, onun
əsgər və zabitlərində vətənpərvərlik və birlik
olsun. Keçirilən təlimdən çıxan nəticə də
ondan ibarətdir ki, bir millətin, iki dövlətin
silahlı qüvvələrində yüksək vətənpərvərlik
və birlik vardır”, – deyən Ali Məclisin Sədri

hərbi təlimin uğurla başa çatması münasibətilə
şəxsi heyətləri təbrik etmiş, hərbi təlimin
hazırlanmasında əməyi olanlara təşəkkürünü
bildirmişdir.
    Türkiyə Respublikasının Milli Müdafiə
naziri Hulusi Akar iki qardaş ölkə silahlı
qüvvələrinin birgə fəaliyyəti olan “Sarsılmaz
qardaşlıq – 2019” təlimləri münasibətilə
şəxsi heyətləri təbrik edərək demişdir:
 Regional təhdidlərin artdığı bir dövrdə
ölkələrimizin və xalqlarımızın təhlükəsizliyini
təmin etməyin yolu güclü və mübariz orduya
sahib olmaqdan keçir. Güclü ordu üçünsə
müasir silah və texnika, həmçinin peşəkar
hərbçilər lazımdır. Peşəkar hərbçilərin ye-
tişdirilməsinin ən optimal yolu təlimlərin
keçirilməsidir. Təlimlərdə əsgər və zabitlərin
ərazi və hava şərtləri ilə tanış olması döyüşə
hazırlığı baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Çünki şəxsi heyət döyüş həmlələrini təlim-
lərdə öyrənir. Xüsusilə müştərək və birləşmiş
təlimlər bir-birimizi tanımamıza, çiyin-çiyinə
mübarizə aparmağımıza böyük dəstək verir.
Dostluq və  birgə əməkdaşlıq çərçivəsində
icra etdiyimiz “Sarsılmaz qardaşlıq – 2019”
təliminin layiqli şəkildə məqsədinə çatdığını
və böyük müvəffəqiyyətlə yerinə yetirildi-
yinin şahidi olduq. İki dövlətin bir millət,
bir ordu olduğunda nələr edə biləcəyinə bu
təlim bir nümunədir. Mustafa Kamal Ata-
türkün də dediyi kimi: “Azərbaycanın sevinci
bizim sevincimiz, Azərbaycanın kədəri bizim
kədərimizdir”. Qardaş ölkə Azərbaycan və
Türkiyə hər cür təhdid və təhlükəyə qarşı
kədərdə və sevincdə bərabərdir.  
    Hulusi Akar təlimlərin yüksək səviyyədə
başa çatması münasibətilə Türkiyə Silahlı
Qüvvələrinin adından təbriklərini çatdırmışdır. 
    Azərbaycan Respublikasının Müdafiə na-
ziri, general-polkovnik Zakir Həsənov çıxış
edərək demişdir: Türkiyə Silahlı Qüvvələri
dünyanın ən güclü ordularındandır. Qardaş
ölkə ilə olan milli bağlarımız ordu quruculuğu
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə

Hallar Nazirliyi muxtar respublika ərazisində

aparılan ot-taxıl biçini kampaniyası dövründə

yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin edilməsi

və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi məqsədilə

bir sıra zəruri tədbirlər həyata keçirib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili
İşlər və Kənd Təsərrüfatı nazirlikləri tərə-
findən yerlərdə aparılan maarifləndirici
tədbirlərlə yanaşı, biçin dövrü ərzində taxıl
sahələrində işləyən kənd təsərrüfatı texni-
kalarına, fiziki şəxslərə və “Naxçıvan Aqro -
lizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və
onun rayon bazalarına məxsus kombaynlara
yanğına qarşı baxışlar keçirilib, onların
sürücüləri və mexanizatorları ilə yanğın
təhlükəsizliyi qaydaları haqqında maarif-
ləndirici izahat işləri aparılıb. Taxıl tədarükü
olunan un dəyirmanlarında, yem anbarlarında
və saxlanclarda yanğın-texniki müayinələr ke-
çirilərək bu sahədə çalışan işçilər yanğın təhlü-
kəsinə qarşı maarifləndirilib.
    Fövqəladə Hallar Nazirliyi biçin dövründə
aşağıda qeyd olunan yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarına ciddi riayət olunmasını bir daha tövsiyə
edir:
    Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq,
hər bir təsərrüfat rəhbəri ot biçini və taxıl
yığımı qurtaranadək yanğın təhlükəsizliyi qay-
dalarına əməl olunmasını tam təmin etməli,
bununla bağlı kənd təsərrüfatı əməkçiləri ara-
sında  müvafiq maarifləndirmə işlərinə geniş
yer verməlidir.
    Taxıl biçimində iştirak edən hər bir şəxs
yanğına qarşı təlimat keçməli, əlaltı vasitələrlə
təmin edilməli və bundan sonra texnikaların
yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə
cavab verdikdən sonra işə buraxılmalıdır.
Məhsul yığımı dövründə yanğın təhlükəsizliyinə
nəzarət etmək üçün əmrlə cavabdeh şəxslər
təyin edilməlidir.
    Məhsul yığımında iştirak edən bütün texni-
kaların, mühərriklərin atqı boruları qığılcım-
söndürənlərlə təmin edilməlidir. Kollektorların
birləşmə hissələri və atqı borusunun ara qatları
saz vəziyyətdə olmalıdır.
    Mühərrikin çıxış kollektoruna küləşli məh-
sulların düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə
örtüksüz və ya örtüyü açıq olan texnikaların is-
tifadəsinə icazə verilməməlidir. 
    Taxıl yığımı və ot tədarükü zamanı kombaynın
kənar şəxs tərəfindən, eləcə də motorsuz işə
salınması, əlavə oturacağın quraşdırılması, ya-
nacaq və yağların sızmasına yol verilməsi,
işdən sonra kombaynların sahələrdə qalması,
onda əlavə yanacaq və yağlama materiallarının
saxlanılması yanğın təhlükəsizliyi cəhətdən yol
verilməzdir. Biçin dövrü ərzində texnikaların
təmiri, xüsusən də qaynaq işlərinin aparılması

zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi
fikir verilməlidir.
    Dənli və texniki bitkilərin yetişdiyi dövrdə
yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə
meşə zolaqları, avtomobil və dəmir yolları taxıl
zəmilərinə yaxın olduqda onların arası biçilməli

və eni 4 metrdən az olmamaq şərti ilə şumlan-
malıdır. Biçilmiş ot taxıl zəmilərindən ən azı 30
metr məsafədə tayalanmalıdır. Taxıl yetişdiyi
üçün zəmiləri yanğından qorumaq məqsədilə
xüsusi keşikçilər ayrılmalıdır.
    Biçin zamanı taxıl zəmilərinin yaxınlığında
baş verə biləcək yanğınların qarşısını almaq
məqsədilə kotanlı traktorlar olmalı, taxıl zə-
milərində və onların yaxınlığında küləş yan-
dırılması və tonqal qalanmasına, maşınların
tarla şəraitində yanacaqla təmin edilməsinə
yol  verilməməlidir.  
    Taxıl xırmanları bina və tikililərdən 50, taxıl
zəmilərindən isə 100 metrlik məsafədə yerləş-
dirilməlidir. Xırmanların ətraf sahələri quru ot-
lardan, yanar materiallardan mütləq təmizlənməli,
ətrafı isə 4 metr enində şumlanmalıdır. 
    Biçindən sonra əkin sahələrini yandıran fermer
və torpaq mülkiyyətçilərinin diqqətinə çatdırırıq
ki, artıq ötən ildən “Torpaqların münbitliyi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu mad-
dəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən əkin yerlərinin
yandırılması qadağan edilib.
    Qeyd etmək istəyirik ki, İnzibati Xətalar
Məcəlləsinə yeni əlavə edilmiş 244-1-ci mad-
dəyə əsasən əkin yerini yandıran fiziki şəxslər
400 manatdan 600 manatadək, vəzifəli şəxslər
1500 manatdan 2000, hüquqi şəxslər isə 5000
manatdan 6000 manatadək məbləğdə cərimə
oluna bilərlər.
    Taxıl biçini dövründə hər hansı bir yanğın
hadisəsi baş verərsə, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112”
qaynar telefon xəttinə və ya Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi şöbələrinin “101” xidməti tele-
fonlarına zəng etməyi unutmayın.

sahəsində əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar
açır. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təcrübə-
sindən bəhrələnmək mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Birgə təlimlər bir daha bütün dünyaya nümayiş
etdirdi ki, silahlı qüvvələrimiz hər bir vəzifəni
birgə icra etməyə hazırdır və qadirdir. Nax-
çıvanda keçirilən təlimdə Türkiyə Respubli-
kasının Milli Müdafiə nazirinin iştirakı onun
əhəmiyyətini daha da artırdı. Zakir Həsənov

təlimin uğurla başa çatması münasibətilə
şəxsi heyətə təbriklərini çatdırmışdır. 
    Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanı,
general-leytenant Kərəm Mustafayev təlimə
hazırlıqla bağlı görülən işləri diqqətə çat-
dırmış, hazırlanmış ssenariyə uyğun Türkiyə
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin təlimə
cəlb olunan heyəti ilə Naxçıvan Qarnizonu
Qoşunlarının şəxsi heyəti arasında bölmələrin

birgə idarə edilməsində vahid prosedurların
tətbiqinə nail olunduğunu, hədəflərin 85,
maketlərin 90 faizindən çoxunun məhv edil-
diyini bildirmişdir. 
    Sonra xatirə şəkli çəkdirilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, Türkiyə Res-
publikasının Milli Müdafiə naziri Hulusi
Akar və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə

naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov tə-
limdə fərqlənən zabit, gizir və əsgərləri qiy-
mətli hədiyyələrlə mükafatlandırmışlar. 
    Zabit, gizir və əsgərlər şəxsi heyət ara-
sındakı birlik və bərabərliyin ifadəsi olan
“Hamı bir nəfər, bir nəfər hamı üçün” şüarını
səsləndirmişlər. 

    Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin ya-

radılmasının 40 illiyinin qeyd edildiyi

bu günlərdə kollektiv daha bir şad xə-

bərin yaratdığı əhval-ruhiyyə içərisin-

dədir. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ali Məclisinin Sədri cənab

Vasif Talıbovun 2019-cu il 10 iyun tarixli

Sərəncamı ilə  Duzdağ Fizioterapiya

Mərkəzi publik hüquqi şəxsin işçilərinin

vəzifə maaşları bu il iyunun 1-dən 10

faiz artırılıb. 

    Kollektivin hər bir üzvü bu xoş xəbəri
səhiyyə işçilərinə göstərilən dövlət qay-
ğısının parlaq ifadəsi kimi dəyərləndirir,
ağxalatlı peşə sahiblərinin rifahının yax-
şılaşdırılmasına xidmət etdiyini bildirir.
Onlar razılıq hissi ilə vurğulayırlar ki,
bütövlükdə, səhiyyə sistemində olduğu
kimi, son illər bu müəssisədə də tibbi
xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndi-
rilməsi, uğurlu islahatların ardıcıl xarakter
alması ona görə mümkün olur ki, aparılan
siyasətin mərkəzində Azərbaycan vətən-
daşı, onun rahatlığı, sağlamlığı dayanır.
Muxtar respublikada da bu yolun sədaqətlə
davam etdirilməsi əhalinin sağlamlığının
qorunması, tibbi xidmətin səviyyəsinin
yüksədilməsi, bu sahənin maddi-texniki
bazasının gücləndirilməsi istiqamətində
mühüm rol oynayır.
    Mərkəzin baş həkimi Heyran Qazı-
bəyova da adıçəkilən sərəncamdan böyük
məmnuniyyət hissi ilə söz açaraq əmək-
haqqı artımının ştatda dayanan 43 nəfərə
şamil olunduğunu bildirir. Qeyd edir ki,
Ali Məclis Sədrinin diqqət və qayğısı
ilə ötən günlərdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında səhiyyə sahəsində səmərəli
fəaliyyətlərinə görə müəssisənin bir qrup
işçisi “Əməkdar həkim”, “Əməkdar tibb
işçisi” fəxri adları, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasına xidmətlərə görə” və “Rə-
şadətli əməyə görə” nişanları ilə təltif
ediliblər. Ali Məclis Sədrinin “Duzdağ
Fizioterapiya Mərkəzinin 40 illik yubi-
leyinin keçirilməsi haqqında” 2019-cu
il 16 may tarixli Sərəncamın icrası ilə
əlaqədar “Duzdağ” otelində elmi kon-

frans keçirilib. İl ərzində
digər tədbirlər də nəzərdə
tutulub.

Kollektivin üzvləri ilə
söhbət zamanı onların hər
biri Duzdağ Fizioterapiya
Mərkəzinin 40 illik yubi-
leyinin qeyd olunduğu gün-
lərdə əməkhaqqı artımının
da ikiqat bayram sevinci
yaşatdığını bildirdilər. Mər-

kəzin allerqoloq-pulmonoloqu Nizami
Şaxtaxtinskinin dedikləri: – Mən ali mək-
təbi bitirdikdən sonra taleyimi bu müəssisə
ilə bağlamışam. Belə ki, Duzdağ şəfa
ocağı kimi fəaliyyət göstərəndən burada
işləyirəm və bu il əmək fəaliyyətimin 40
ili tamam olur. Odur ki,  Duzdağ Fiziote-
rapiya Mərkəzinin 40 illik yubileyi mənim
üçün ikiqat bayramdır.
    Nizami həkim qeyd etdi ki, insan ki-
minsə köməyinə çatanda, onu dünyada
ən dəyərli nemət olan cansağlığına qo-
vuşduranda özünü xoşbəxt hiss edir. Bu
mənada, mən də xoşbəxtəm. Çünki bu
şəfa ocağı fəaliyyət göstərdiyi illərdə
minlərlə xəstənin sağlamlığa qovuşma-
sında mənim də əməyim olub. Yaxın və
uzaq ölkələrdən gəlib burada müalicə
alan yüzlərlə pasiyentlə xəstə-həkim mü-
nasibətimiz bu gün dostluğa çevrilib. 
    Mərkəzin allerqoloq-pulmonoloqu onu
da vurğuladı ki, o yerdə yaşamaq, işləmək
xoşdur ki, əməyinə qiymət verilir, insan
amili uca tutulur. İnsan unudulmadığını
biləndə, çəkdiyi zəhmətin hədər getmə-
diyini, əksinə, qiymətləndirildiyini görəndə
yaşamaq və yaratmaq eşqi də güclənir.
May ayında Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən
“Əməkdar həkim” fəxri adının döş nişanı
və vəsiqəsinin mənə təqdim edildiyi anlar
həyatımın ən xoşbəxt dəqiqələri idi. Üs-
təlik, bu gün əməkhaqqımızda edilən
artım ailə büdcəmizdə də əhəmiyyətli rol
oynayacaqdır.
    Təltif olunanlardan Darçın Eyvazova,
Leyla Vəliyeva, eləcə də növbətçi tibb
bacıları Ruhiyyə Qəribova, Tahirə Ələk-
bərova, laborant Zülfiyyə Qurbanova və
başqaları da  Ali Məclis Sədrinə bütün
səhiyyə işçiləri adından dərin minnətdar-
lıqlarını bildirdilər və əmin etdilər ki, bu
qayğı müqabilində əhalimizin sağlamlığı
keşiyində fəaliyyətlərini daha da artıracaq,
qarşıya qoyulan vəzifələrin, tövsiyə və
tapşırıqların icrası üçün qüvvə və baca-
rıqlarını əsirgəməyəcəklər.
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