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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Ölkə iqtisadiyyatında özünəməxsus yeri olan Naxçıvan Muxtar
Respublikası bütün sahələrdə sistemli şəkildə həyata keçirilən islahatlarla
dinamik inkişaf dövrünü yaşayır. Qazanılan uğurların təməlində
dayanan əsas faktorlardan biri qəbul olunan Dövlət proqramlarının
uğurla həyata keçirilməsidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2014-cü il 1 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası bu baxımdan mühüm əhəmiyyət
kəsb edib.

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki,
2014-2018-ci illərdə kənd təsərrüfatı
torpaqlarında 406 min 810 metr
kollektor-drenaj şəbəkəsinin, 906
min metr suvarma kanallarının tikintisi, bərpası və yenidən qurulması
həyata keçirilmiş, əkin sahəsinin
su təminatının yaxşılaşdırılması
üçün 71 subartezian quyusu qazılmış, 4850 hektar ərazidə torpaqların
su təminatının yaxşılaşdırılması tədbirləri görülmüşdür. Həyata keçirilən
meliorativ tədbirlər çərçivəsində
2018-ci ildə 616 hektar torpaq sahəsini əkin dövriyyəsinə daxil etməyə imkan verən qapalı suvarma
şəbəkəsi yaradılmışdır.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na
uyğun olaraq ətraf mühitin mühafizəsi, təbii sərvətlərdən istifadə,
yaşıllaşdırma, meşəliklərin salınması

məqsədilə ixrac şirkətlərinin yaradılması və fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi istiqamətində “Naxçıvan
Məhsulları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti təsis edilmiş və yerli
məhsulların Bakı şəhərində satışı
həyata keçirilmişdir. İxracatla məşğul olmaq istəyən naxçıvanlı sahibkarların biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi məqsədilə 20142018-ci illər ərzində ölkə daxilində
və xaricdə keçirilən 126 biznesforum, sərgi və konfransda 714
sahibkarlıq subyektinin iştirakı təmin
edilmişdir. Muxtar respublikada xarici ticarət əməliyyatlarının aparılmasında gömrük infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
“Naxçıvanterminalkompleks” Birliyi
üçün yeni inzibati bina və anbar
kompleksi istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd və xidmət mərkəzlərinin
yaradılması əhalinin tələbat və ehtiyaclarının ödənilməsinə, ümumi
inkişafa böyük təkan verir, vaxt
itkisinin qarşısını alır. Artıq muxtar
respublikada kəndtipli yaşayış

tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Ötən ildə Ordubad rayonunda Rabitə Evi və Yeni Nəsil
Telekommunikasiya Sistemi yaradılmış, Şərur rayonunda İbadulla
Radio-Televiziya Verici Stansiyası
üçün yeni bina tikilmiş və avadanlıqlar alınmışdır. Ötən dövrdə 4-cü
nəsil kommunikasiya sistemləri quraşdırılaraq əhalinin istifadəsinə verilmiş, yaşayış ərazilərinin 98 faizində genişzolaqlı, 99 faizində isə
simsiz internet xidməti yaradılmışdır.
İqtisadiyyatın inkişafında mühüm
rol oynayan nəqliyyat sektorunda
həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər çərçivəsində muxtar respublikada avtomobil yollarının çəkilməsi və yenidən qurulması, körpülərin tikintisi, yol şəbəkələrinin bərpası işləri davam etdirilmişdir. Ötən
beş il ərzində 317,8 kilometr respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yolları, 24 körpü tikilmiş və
ya 14 körpü əsaslı təmir olunmuşdur.
Təkcə 2018-ci ildə 50,4 kilometr
uzunluğunda avtomobil yolları salınmış, bir körpü tikilmiş, bir körpü

İcrası uğurla başa çatdırılan Dövlət Proqramının və həyata keçirilən
digər mühüm tədbirlərin nəticəsidir
ki, muxtar respublikada bütün
makroiqtisadi göstəricilərin artımı
təmin edilmiş, dinamik inkişaf qorunub saxlanmışdır. Dövlət Proqramına uyğun olaraq Naxçıvanda
müasir sənaye sahələrinin yaradılması, sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində
çoxsaylı layihələr icra edilmiş, 20142018-ci illərdə muxtar respublikada
sahibkarlara 113 milyon 762 min
900 manat kredit verilmişdir. Bu
kreditlərdən 40 milyon 164 min
600 manatı yeni istehsal sahələrinin
yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə, 73 milyon 598 min 300
manatı isə fərdi sahibkarlığın inkişafına sərf olunmuşdur. Bütün bunlar
səmərəli məşğulluğun təmin edilməsinə öz töhfəsini vermiş, 15 minə
yaxın yeni iş yeri açılmışdır.
2014-2018-ci illərdə özəl sektorun prioritet sahələrindən olan
kənd təsərrüfatı məhsullarının is-

sələ məhsul istehsalçılarının müasir
texnika və mineral gübrələrlə vaxtında təchiz edilməsidir. Bu məqsədlə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin rayon bazalarının balansına tələbata uyğun
kənd təsərrüfatı texnikaları verilmişdir. 2014-2018-ci illərdə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən 1130 müxtəlif
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası
alınaraq gətirilmiş və məhsul is-

istiqamətində işlər uğurla davam
etdirilmiş, 2711 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa tədbirləri aparılmış, 2 milyon 208 minə yaxın
ağac və gül kolu əkilmişdir.
Muxtar respublikada əhalinin
qida məhsulları ilə etibarlı təminatı
sosial-iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Son illərdə
qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qida məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ixrac poten-

məntəqələrində nümunəvi kənd
mərkəzləri salınmış, son 5 ildə 52
kənd və 54 xidmət mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rabitə sisteminin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması,

tehsalı və emalı sektorunun inkişafı
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
davam etdirilmişdir. İstehsal olunan
məhsulların satışı zamanı mövsümi
problemlərin həlli və əhalinin ilboyu
keyfiyyətli yerli məhsullarla təminatı məqsədilə ümumi tutumu 2330
ton olan 9 müxtəlif tutumlu soyuducu anbar, 14 istixana, 43 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, 10
heyvandarlıq təsərrüfatı isə genişləndirilmişdir. Bundan əlavə, əhalinin mövsümi tərəvəz məhsulları
ilə təminatının yaxşılaşdırılması
üçün istixana komplekslərinin yaradılması və genişləndirilməsi məqsədilə 1 milyon 110 min 800 manat,
heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması üçün 45 milyon 104 min
200 manat həcmində kreditlər
verilmişdir.
Aqrar sahədə digər mühüm mə-

tehsalçılarına verilmişdir. Aqrar sahənin elmi şəkildə inkişafı üçün
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına “Araz”
Elm-İstehsalat Birliyi, həmçinin Toxumçuluq və Bitkilərin Mühafizəsi
İdarəsi üçün yeni inzibati bina istifadəyə verilmiş, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş Aqrokimya Laboratoriyası yaradılmışdır.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və yeni əkin
sahələrinin dövriyyəyə daxil edilməsi məqsədilə müxtəlif layihələrin
həyata keçirilməsi muxtar respublikada aqrar sahənin davamlı inkişafında xüsusi rol oynamışdır. Dövlət Proqramına uyğun olaraq kənd
yerlərində torpaqların suvarma və
meliorasiya təminatının yaxşılaşdırılmasına, torpaq və su ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsinə

isə bərpa olunmuş, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında maşın və
mexanizmlər üçün qaraj kompleksi
yaradılmış, hava limanının madditexniki bazasının gücləndirilməsi
məqsədilə 25 adda 30 yeni texnika
və avtomobil alınmışdır. Əhaliyə
göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin
səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə
Naxçıvan şəhərində 5 yeni avtobus
marşruta buraxılmışdır.
Muxtar respublikada yaşayan
əhalinin elektrik enerjisi ilə təchizatının yaxşılaşdırılması və iqtisadiyyatın davamlı enerji təchizatı ilə
təmin olunması istiqamətində Dövlət
Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ötən
beş il ərzində 3 elektrik stansiyası
tikilmiş, 622,7 kilometr elektrik verilişi xətləri çəkilmiş və əsaslı təmir
olunmuş, 784 transformator və 181

sialının artırılması sahəsində nəzərəçarpan nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Görülmüş tədbirlərin davamı olaraq,
muxtar respublikada əhalini təhlükəsiz və keyfiyyətli qida məhsulları
ilə təmin etmək, qida məhsullarının
təhlükəsizliyinə nəzarət sisteminin
səmərəliliyini daha da artırmaq qarşıdakı dövr üçün də əsas vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir.
Bu məqsədlə “İstehlak Mallarının
Ekspertizası Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Mərkəzi
qida sınaq laboratoriyası Avropa
Birliyi ölkələri tərəfindən beynəlxalq
akkreditasiyadan keçirilmiş və cəmiyyət tərəfindən verilmiş keyfiyyət
sertifikatları ilə ərzaq məhsullarının
maneəsiz şəkildə xarici bazarlara
çıxarılmasına şərait yaranmışdır.
Muxtar respublikada istehsal olunan məhsulların ixracının artırılması

müasir texnologiyaların tətbiqi, strateji əhəmiyyətli layihələrin həyata
keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi əsas məsələlərdən
biri kimi diqqət mərkəzində olmuşdur. 2014-2018-ci illərdə 42 ATS
istismara verilmiş, 195 ATS tam
elektronlaşdırılmış, 58 poçt binası

yarımstansiya quraşdırılmış və ya
əsaslı təmir edilmişdir. Bununla
enerji istehsalı müəssisələrinin sayı
8-ə, ümumi gücü 239,4 meqavata
çatdırılmışdır. Hazırda Babək Rayon
Elektrik Şəbəkəsinin inzibati binasının və 36 meqavat gücündə
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rulması işləri davam etdirilmişdir.
Ümumilikdə, qeyd olunan dövr ərzində muxtar respublikada 85 elm
və təhsil müəssisəsi tikilmiş və ya
əsaslı təmir olunmuşdur.
İqtisadiyyatın dinamik inkişafı
səhiyyə sahəsinə də əhəmiyyətli
şəkildə təsir etmiş, muxtar respublikada əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyəti yüksəlmişdir. Muxtar respublikada istifadəyə verilmiş
yeni xəstəxanalar və mövcud tibb
ocaqlarının yenidən qurulması sübut

Ordubad Su Elektrik Stansiyasının
tikintisi davam etdirilir.
Muxtar respublika iqtisadiyyatının
inkişafı infrastrukturun digər sahələrində olduğu kimi, içməli su təchizatı və kanalizasiya sahəsində də
köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
Əhalinin su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində 2014-2018-ci illərdə 1108 kilometr su xətti, 699,5
kilometr kanalizasiya xətti çəkilmişdir. 2018-ci ildə Şərur şəhər və
ətraf kəndlərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin birinci
mərhələsi, Babək rayonunun Şəkərabad kəndində içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemi, Şahbuz rayonunda təmizləyici qurğular sistemi
istifadəyə verilmişdir.
Əldə olunmuş iqtisadi nailiyyətlər
əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı zəruri tədbirlərin gerçəkləşdirilməsinə, ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı əlil olmuş şəxslərin, xüsusilə

edir ki, vətəndaşların sağlamlığının
təmin edilməsi dövlətin daim diqqət
mərkəzindədir və bu siyasət 20142018-ci illər ərzində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri
olmuşdur. Dövlət Proqramına əsasən
60 səhiyyə müəssisəsi tikilərək və
ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə
verilmişdir.
Muxtar respublikada mədəni irsin
qorunması, tarixi və mədəniyyət
abidələrinin bərpası və mühafizəsi,
mədəniyyət obyektlərinin əsaslı təmiri və tikintisi üzrə müvafiq tədbirlər davam etdirilmiş, ümumilikdə,
ötən beş ildə 137 mədəniyyət obyekti tikilmiş və ya əsaslı təmir
olunaraq istifadəyə verilmişdir.
Həyata keçirilən dövlət gənclər
siyasətinin əsas istiqamətlərindən
biri də beynəlxalq standartlara malik
yeni, müasir idman obyektlərinin
tikintisi və idmanın kütləviliyinin
təmin edilməsidir. Ötən dövr ərzində
muxtar respublikada 13 idman
müəssisəsi tikilmiş və ya əsaslı

də aztəminatlı təbəqənin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır.
2014-2018-ci illərdə bu qəbildən
olan insanlara 17 fərdi ev və mənzil
verilmişdir.
Dövlət Proqramının icrası ilə
əlaqədar 2014-2018-ci illər ərzində
muxtar respublikada sosial infrastruktur obyektlərinin, xüsusən də
təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı
təmiri və onların maddi-texniki bazasının müasir tələblərə uyğun qu-

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun 2019-cu il 21 yanvar
tarixdə təsdiq etdiyi “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər
Planı”na əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsində
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması:
tarix və müasirlik” mövzusunda elmi konfrans
keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev bildirib ki, Azərbaycanın
qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsrlik
dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan diyarı
mürəkkəb və çətin inkişaf yolu keçib.
Akademik diqqətə çatdırıb ki, çarizm devrildikdən
sonra erməni daşnakları yaranan şəraitdən – Türk
dünyasının bir-biri ilə əlaqəsini kəsmək istəyən
böyük dövlətlərin dəstək və yardımlarından istifadə
edərək Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını, xüsusilə
də Naxçıvanı Ermənistana qatmaq siyasəti aparıb.
Nəticədə, Azərbaycan Zəngəzur mahalını itirməli
olub. Bununla da vaxtilə coğrafi cəhətdən ölkəmizin
mərkəzi ərazilərindən olan Naxçıvan diyarı Azərbaycanın əsas ərazisindən aralı düşüb və muxtariyyət
məsələsi gündəliyə gəlib.
Vurğulanıb ki, XX əsrin 20-ci illəri, xüsusilə
1918-1921-ci illərdə cərəyan edən proseslərin,
оnlаrа təsir edən daxili və xarici amillərin və
naxçıvanlıların bu diyar uğrunda çətinliklərə, təqiblərə, müsibətlərə sinə gərmələri, siyasi xadim,
diplomat Behbud ağa Şahtaxtinskinin təklifləri,

qardaş Türkiyənin köməyi və iki mühüm beynəlxalq müqavilənin nəticəsində Naxçıvan
Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusu
qazanıb.
Bildirilib ki, Naxçıvan 1921-ci il martın
16-dаn başlayaraq əvvəlcə Nахçıvаn Sоvеt Sоsiаlist Rеspublikаsı, 1923-cü il iyunun 16-dаn
sоnrа Nахçıvаn diyаrı, 1924-cü il fеvrаlın 9-dаn
Nахçıvаn Muхtаr Sоvеt Sоsiаlist Rеspublikаsı,
1990-cı il nоyаbrın 17-dən isə Nахçıvаn Muхtаr
Rеspublikаsı аdlаndırılıb.
Qeyd olunub ki, ötən dövr ərzində Naxçıvanın
muxtariyyət bayramı 8 dəfə geniş şəkildə qeyd
edilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanın
həm ərazisinin, həm də muxtariyyət statusunun
qorunub saxlanılması istiqamətində gördüyü işlər,
onun möhkəmləndirilməsi məqsədilə həyata keçirdiyi
tədbirlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Prezident
cənab İlham Əliyevin 2004-cü il 9 fevral tarixli
Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
80 illik, 2009-cu il 6 fevral tarixli Sərəncamı ilə 85
illik yubileylərinin ölkəmizdə geniş qeyd olunması,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun 95 illik yubileyin keçirilməsi
ilə bağlı Tədbirlər Planını təsdiq etməsi də bunun
bariz nümunəsidir.
Naxçıvanın 95 ildir, muxtar respublika statusuna
malik olduğunu xatırladan alim bu gün bölgənin
Azərbaycanın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə və
hərtərəfli inkişafına öz layiqli töhfəsini verdiyini
bildirib. Vurğulayıb ki, muxtar respublikamız 95
illik tarixinin ən dinamik və dayanıqlı inkişaf
dövrünü yaşayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi
ilə muxtar respublika 20 ildən artıq bir dövrdə hərtərəfli inkişafa nail olub, əsl intibah səviyyəsinə
yüksəlib.
Konfransda tarix üzrə fəlsəfə doktorları Emin
Şıxəliyevin, Asəf Orucovun, Musa Quliyevin,
Zeynəb Quliyevanın və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımovun məruzələri dinlənilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
95 illik yubileyi ilə əlaqədarNaxçıvan
şəhərindəki Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Memarlar
Birliyi və Gənclər Fondunun birgə
təşkilatçılığı ilə “Qürur yerim Naxçıvanım” adlı sərgi təşkil edilib.

Bununla bağlı keçirilən
tədbiri giriş sözü ilə Memarlar Birliyinin sədri Heydər Əhmədov açaraq bildirib ki, bu gün doğma diyarımız 95 illik tarixi yolunun
ən dinamik inkişaf dövrünü
yaşayır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin rəhbərliyi ilə müstəqillik illərində qədim diyarda həyatın
bütün sahələrində əsaslı yüksəlişə
nail olunub, oğuz yurdu cənnətməkana
çevrilib.
Qeyd olunub ki, son illər diyarımızda aparılan kompleks tikintiquruculuq tədbirləri nəticəsində şəhər,
qəsəbə və kəndlərin siması tanınmaz
dərəcədə dəyişilib. Təqdirəlayiq haldır
ki, Naxçıvanda ucaldılan binalar qədimliklə müasirliyi özündə cəmləşdirməklə yanaşı, memarlıq üslubu
ilə də fərqlənir. Bu binalar yerləşdikləri ərazilərə xüsusi gözəllik verir,
ətrafla harmoniya yaradır. Qabaqcıl
dünya təcrübəsini və milli ənənələri
mənimsəyən memarlarımız muxtar
respublikanın inşaat sektoruna yeni
üslublar və müasir dizayn formaları
gətirməkdədirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Gənclər Fondunun icraçı direktoru
Cəbi Quliyev çıxışında bildirib ki,
böyük qürur hissi ilə 95-ci ildönümünü
qeyd etdiyimiz muxtar respublikamız
çətin, mürəkkəb, eyni zamanda da

təmir olunmuşdur.
Muxtar respublikada otel biznesinin dünya standartları səviyyəsində yenidən qurulması, turizm
sahəsinə investisiyaların cəlb edilməsi, müasir mehmanxana komplekslərinin yaradılması, xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, çox sayda turistlərin
qəbulu üçün silsilə tədbirlərin reallaşdırılması, turizm sektorunun inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Bütün bunlar muxtar respublikanın
iqtisadi potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, bura gələn turistlərin sayının artmasına da zəmin
yaratmış, 2018-ci ildə muxtar respublikaya 415 minə yaxın turist
gəlmişdir ki, bu, ötən beş illə müqayisədə 9,7 faiz çoxdur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin müvafiq sərəncamları ilə
təsdiq edilmiş “Ağbulaq Kənd
Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılması haqqında” və “2018-2022-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair
Dövlət Proqramı”nın icrası bu sahənin inkişafına geniş imkanlar
yaratmaqdadır.
Dövlət Proqramından irəli gələn
vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi
nəinki bölgələrin, eləcə də muxtar
respublikamızın şəhər, rayon və
kəndlərinin simasını tanınmaz dərəcədə dəyişərək əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşmasına
böyük töhfə vermişdir.

şərəfli inkişaf və tərəqqi yolu keçib.
Müstəqillik illərində bütün sahələrdə
aparılan quruculuq işlərində, mədənikütləvi tədbirlərdə dövlətimizin dəstəyinə arxalanan gənclər də fəallıq
göstərib, qədim Naxçıvanda hərtərəfli
dünyagörüşünə malik müasirdüşüncəli

gənclik formalaşıb.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi, şair Asim
Əliyev, Rəssamlar Birliyinin sədri,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar
rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva, Naxçıvan Qızlar Liseyinin direktoru Aidə
Allahverdiyeva çıxış edərək qədim
diyarın muxtariyyət tarixindən bəhs
edib, ötən dövrdə təhsil, incəsənət və
ədəbiyyat sahəsində qazanılan uğurlardan söhbət açıblar.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ilə bağlı
hazırlanan videoçarx nümayiş olunub, tədbir iştirakçıları sərgiyə
baxıblar.
Qeyd edək ki, “Qürur yerim Naxçıvanım” adlı sərgidə 10 memarın
45-ə yaxın memarlıq layihələri və
muxtar respublikamızda müasir üslubda inşa olunan tikililərin fotoları
yer alıb.
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ətən, torpaq uğrunda mübarizə çox çətin, şərəfli və
həm də müqəddəs missiyadır. Elə
95 il bundan əvvəl məntiqi sonluqla yekunlaşdırılan Naxçıvanın
muxtariyyət mücadiləsi də Azərbaycanın taleyində və dövlətçilik
tarixində müstəsna əhəmiyyət kəsb
edən böyük nailiyyət idi.
Bu gün də dünyada muxtariyyətlərin əsasını etnik mənsubiyyət
təşkil etsə də, Naxçıvan Muxtar
Respublikası burada yaşayan əhalinin milli mənsubiyyətinə görə
yox, 1918-1924-cü illərdə cərəyan
edən daxili və xarici amillərin
təsiri altında yaranıb.
Tarixi proseslərin təhlili açıqaydın göstərir ki, əgər 1924-cü il
fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası təşkil olunmasaydı,
bu qədim diyar da Zəngəzur və
İrəvan kimi Ermənistan tərəfindən
işğal ediləcəkdi. Məhz 1918-ci ildə
yaradılan Araz-Türk Respublikası,
1921-ci ildə imzalanan 2 mühüm
beynəlxalq sənəd – Moskva və
Qars müqavilələri, nəhayət, bu
müqavilələrə əsasən Naxçıvana
muxtariyyətin verilməsi ermənilərin Naxçıvanla bağlı çirkin işğal
planlarını darmadağın etdi. Tarixi
proseslərin sonrakı inkişafının nəticəsi olaraq Naxçıvan 1921-ci
ilin martından Naxçıvan Sovet
Sosialist Respublikası, 1923-cü
il iyunun 16-dan Naxçıvan diyarı
adlandırıldı. Real vəziyyətin hüquqi təsdiqi olaraq 1924-cü il
fevralın 9-da Azərbaycan Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsi Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının yaradılması haqqında
dekret verdi. Həmin sənəddə deyilirdi: “Naxçıvan diyarı Azərbaycanın himayəsində Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilsin”.
Sonralar ümummilli lider
Heydər Əliyev həmin tarixi məqamı belə qiymətləndirəcəkdi:
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması Azərbaycan
xalqının olduqca mürəkkəb bir
siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük
tarixi nailiyyətdir”.

B

u gün tarixin səhifələrini
vərəqlədikcə bir daha xatırlayırıq ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisi Moskva
müqaviləsinin 3-cü, Qars müqaviləsinin isə 5-ci maddəsində təsdiq olunub. Eyni zamanda muxtariyyətin əsasları və bu ərazinin
beynəlxalq müqavilələrlə qorunan
toxunulmazlıq hüququ da həmin
müqavilələrdə öz əksini tapıb.
Olduqca çətin bir şəraitdə beynəlxalq müqavilələrin imzalanması
və iştirakçı dövlətlərin parlamentlərində təsdiq olunması gənc Azərbaycan diplomatiyasının, eləcə
də bu proseslərdə yaxından iştirak
edən görkəmli Azərbaycan diplomatı Behbud ağa Şahtaxtinskinin
böyük qələbəsi idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvanın muxtariyyət statusu ötən
95 il ərzində burada inkişafın təmin olunmasına, genişmiqyaslı
quruculuq tədbirlərinin aparılmasına şərait yaratdı. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə
siyasi hakimiyyətə gəlişi ilə doğma
Azərbaycanımız, onunla birlikdə
isə Naxçıvan Muxtar Respublikası
da özünün əsl inkişafına qovuşdu.
1969-1987-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı, elm və
mədəniyyət mərkəzinə çevrildi,
21 iri sənaye müəssisəsi tikilib
istifadəyə verildi. Muxtar respublikada yeni yaşayış massivləri salındı, şəhər və rayonların, ucqar
dağ kəndlərinin infrastrukturu yeniləndi, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət müəssisələri tikildi, köhnə
kəndli komalarının yerində müasir

Özbəkistanın uchildiz.uz portalında
“Naxçıvan yallısının Azərbaycanın musiqi
mədəniyyətindəki yeri” adlı geniş məqalə
yerləşdirilib.

üslubda abad evlər ucaldıldı.

X

alqımızın böyük oğlu
Heydər Əliyevin 1990-cı
ilin iyul ayında Moskvadan Naxçıvana gəlməsi, burada siyasi fəaliyyət göstərməsi muxtar respublikanı siyasi oyunlardan – ərazisini
erməni işğalından, muxtariyyətini
isə ləğv olunmaq təhlükəsindən
xilas etdi.
Qətiyyətli və müdrik dövlət
xadimi kimi Heydər Əliyev Naxçıvanı blokadadan qurtarmaq üçün
1992-ci ilin mart və avqust aylarında Türkiyə və İrana səfərlər
etdi, müqavilələr bağladı, xüsusilə
Türkiyə rəhbərləri ilə Qars müqaviləsini və onun şərtlərini müzakirə obyektinə çevirməklə beynəlxalq aləmin diqqətini bir daha
Naxçıvanın muxtariyyətinin beynəlxalq müqavilələrlə qorunduğuna cəlb etdi.
1993-cü ildə ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə xalqın və müstəqil dövlətçiliyin xilası və möhkəmləndirilməsinə başlandı. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının sosialiqtisadi inkişafına və muxtariyyətin qorunmasına diqqət daha
da artırıldı. 1995-ci il noyabrın
12-də ümumxalq səsverməsi ilə
qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasına
Azərbaycanın tərkibində muxtar
dövlət statusu verildi.
Ulu öndərin yolunu uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar
Respublikasının inkişafını daim
diqqət mərkəzində saxlayır. Bu
gün blokada şəraitində yaşamasına
baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında dinamik inkişaf
təmin edilib. Ölkə Prezidentinin
sərəncamları ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının yubileyləri qeyd
olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov 2019-cu il yanvarın 21-də
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planının təsdiq
edilməsi haqqında” daha bir Sərəncam imzalamaqla Naxçıvan
Muxtar Respublikasının dövlətçilik tariximizdəki yeri və roluna
bir daha layiqli qiymət verdi.

N

axçıvan bu gün, həqiqətən
də, özünün 95 illik yubileyini böyük uğurlarla qarşılayır.
1995-ci ildən ötən dövr ərzində
Ali Məclis Sədrinin rəhbərliyi ilə
muxtar respublikada ərzaq, enerji,
informasiya və müdafiə təhlükəsizliyi tam təmin olunub, sənaye
və kənd təsərrüfatı inkişaf edib.
Genişmiqyaslı tikinti-quruculuq
işləri aparılıb, şəhər və kəndlər
abadlaşdırılıb, yeni yollar, körpülər

salınıb, məktəblər, xəstəxanalar
idman kompleksləri tikilib. Bütün
yaşayış məntəqələrində müasir
standartlara uyğun infrastruktur
layihələri həyata keçirilib. Ordu
quruculuğu sahəsində görülən
işlər muxtar respublikanın müdafiəsinin qarantına çevrilib. Ötən
dövrdə Əlahiddə Ümumqoşun
Ordu ən müasir silah və texnikalarla təmin olunub, şəxsi heyətin
peşəkarlığı dəfələrlə artırılıb.
Bir zamanlar enerjini idxal hesabına əldə edən Naxçıvan Muxtar
Respublikası indi enerji ixracatçısına çevrilib. Bu gün ölkə üzrə
Günəş Elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektrik enerjisinin
78 faizdən çoxu muxtar respublikanın payına düşür. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinə olan
tələbatın 65 faizdən çoxu alternativ
və bərpaolunan enerji mənbələri
hesabına ödənilir ki, bu da inkişaf
etmiş Avropa ölkələri üçün çox
nadir göstərici hesab edilir.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki,
20 il bundan əvvəl 15 növdə
məhsula olan tələbatı yerli imkanlar hesabına ödənilən Naxçıvan Muxtar Respublikasında
hazırda 350 növdə məhsula olan
tələbat tamamilə yerli istehsal
hesabına ödənilir.
Kənd təsərrüfatının inkişafı
üçün də geniş imkanlar açılıb,
fermer və torpaq mülkiyyətçiləri
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunub.
Yerli istehsalın həcmi artırılıb,
sağlam rəqabət mühiti yaradılıb,
min hektarlarla torpaq sahələri
əkin dövriyyəsinə qatılıb, fərdi
təsərrüfatların sayı çoxalıb, onlar
inkişaf edərək çoxsaylı ailə təsərrüfatlarına çevriliblər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbiəti qorunur və zənginləşdirilir. Yaşıllaşdırma və təbiəti
mühafizə tədbirlərinin əhatə dairəsinin genişlənməsinin nəticəsidir
ki, hazırda muxtar respublika ərazisinin 14 faizindən çoxu yaşıllıqlardır.
Sabitlik və inkişaf müasir Naxçıvanın əsas göstəricisidir. Muxtar
respublikada görülən bütün işlərin
mərkəzində insan amili dayanır.
İnsanların rahat yaşayışı, məşğulluğunun təmin olunması qarşıda duran əsas vəzifələrdir. Bu
sahədə dövlət proqramı icra olunur, gənc ailələrin sosial müdafiəsi
gücləndirilir, sahibkarlığa diqqət
artırılır, fiziki imkanları məhdud
insanların sosial layihələr çərçivəsində məşğulluğu təmin edilir.
Son illər burada 200-dən çox tibb
müəssisəsi istifadəyə verilib.
Ali Məclis Sədrinin qayğısı
ilə Naxçıvanın qədim tarixi öyrənilir, tədqiq olunur, tarixi abidələri bərpa olunaraq onlara ikinci

həyat verilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
himayəsi ilə keçirilən beynəlxalq
konfrans və simpoziumlar qədim
tariximizin, mədəniyyətimizin və
təbii sərvətlərimizin öyrənilməsində mühüm rol oynayıb. Naxçıvan tarixinə, arxeologiyasına,
etnoqrafiyasına və folkloruna dair
tədqiqatlar aparılıb, müxtəlif mövzularda kitab, monoqrafiya, dərslik
və elmi məqalələr nəşr edilib.

N

axçıvan Muxtar Respublikası beynəlxalq idman
tədbirlərinə, elmi konfranslara, festivallara ev sahibliyi edir. 2018-ci
il muxtar respublika üçün daha
əlamətdar olub. Belə ki, ötən il
Naxçıvan şəhəri İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin
Gənclər Paytaxtı seçilib, Naxçıvanda “Avropa günləri”, Türk Şurası Gənc Liderlərinin ilk forumu,
eləcə də TÜRKSOY-un “Türkİslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu
memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri”
mövzusunda ilk dəfə beynəlxalq
konfransı keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən tədbirlər
dayanıqlı inkişafı təmin edib. Naxçıvanın iqtisadi potensialının durmadan artmasının nəticəsidir ki,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədri
olduğu Caspian European Clubun
2017 və 2018-ci illərdə ölkəmizin
10 iqtisadi regionu üzrə hazırladığı
illik investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası sosialdemoqrafik göstərici, sosial-iqtisadi vəziyyət, işgüzar mühit, infrastruktur, rifahlıq və kənd təsərrüfatı sahələri olmaqla, ümumilikdə, 18 parametr üzrə ən yüksək bal toplayaraq iki dəfə lider
olub.

Q

ədim Nuh yurdu olan
Naxçıvanda bu uğurların
qazanılması Vətənə, torpağa bağlılığın daha bir ifadəsi, ən əsası isə
ulu öndər Heydər Əliyev yoluna
sədaqətin və bu yolun uğurla davam etdirilməsinin təntənəsidir.
Bu uğurların davamı üçün hər birimiz doğma diyarımızın daha da
çiçəklənməsi üçün səy göstərməli,
onu göz bəbəyimiz kimi qoruyub
saxlamalıyıq. Ulu öndər Heydər
Əliyevin dediyi kimi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti
Naxçıvanın əldən getmiş başqa
torpaqlarının qaytarılması üçün
ona xidmət edən çox mühüm
amildir. Biz bu amili qoruyub
saxlamalıyıq”.

Rus dilində yazılan məqalədə Naxçıvan
yallısının qədim tarixinə nəzər salınır, onun
qədim tarixin, zəngin mədəniyyətin göstəricisi olduğu vurğulanır.
Məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən “Şərur” Xalq
Yallı Ansamblının fəaliyyətinə də diqqət
çəkilir, yallının Azərbaycan mədəniyyətinin
xüsusi reyestrinə daxil edildiyi və ölkəmizin
regionları üzrə yallı rəqsinin yayılması,
inkişaf arealı xüsusi qeyd edilir.
Bildirilir ki, qədim kollektiv rəqsi olan
yallı xoreoqrafiya, vokal və instrumental
musiqini özündə birləşdirir. Yallı rəqsi
Gəmiqaya arxeoloji abidələrində də əks
etdirilib.
Məqalədə vurğulanır ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvan yallısını “Naxçıvanın tacı” adlandırıb.
Hazırda Naxçıvan toylarında ifa edilən yallının
bu diyarda 100-dən çox növü var. “Qazıqazı”, “Qaladan-qalaya”, “Köçəri”, “Çınqıçınqı”, “Ağıryallı”, “Xalq yallısı”, “Şəruri”,
“İki ayaq”, “Üç ayaq”, “Urfani”, “Xələfi”,
“Ərzumani” və digər yallı növləri Naxçıvanda
daha çox populyardır.
Yazıda Naxçıvan yallısı ilə yanaşı, Qarabağ, Zəngilan, Qazax, Salyan, Şirvan və
digər bölgələrimizdə ifa edilən yallılar
haqqında da söhbət açılır.

Dünən Naxçıvan Dövlət Film Fondundakı muzeyə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, uzun
illər Naxçıvan televiziyasının kinooperatoru
işləmiş Ənvər Rəhimov tərəfindən 25 ədəd
müxtəlif kino avadanlığı təqdim olunub.
1963-1985-ci illərdə istehsal edilmiş kinokamera, videokamera, səsyazma aparatı,
obyektiv, eksponometr, videokaset və digər
avadanlıqlar vaxtilə Naxçıvan televiziyasında müxtəlif film və başqa çəkilişlərdə
istifadə edilib.
Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış
edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının
mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, ölkəmizdə olduğu kimi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da kino sənətinin
inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir.
Muxtar respublikamızda Dövlət Film Fondunun fəaliyyət göstərməsi də bu qayğının
daha bir nümunəsidir. Fondun ən maraqlı
guşələrindən biri də burada yaradılmış
kiçik kino muzeyidir. Bu gün Naxçıvan
televiziyasının veteran operatorlarından
biri olan Ənvər Rəhimov tərəfindən hədiyyə
olunan kino avadanlıqları Naxçıvan Dövlət
Film Fondunun muzeyində televiziya və
kino sənəti tariximizi yaşadan qiymətli
eksponat kimi yer alacaqdır.
Nazir Naxçıvan Dövlət Film Fonduna
hədiyyə etdiyi eksponatlara görə Ənvər
Rəhimova minnətdarlığını bildirib.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Rövşən Hüseynov və başqaları çıxış ediblər.
Sonra Ənvər Rəhimov çıxış edərək
deyib ki, bu kino və video avadanlıqlarını
fondun muzeyinə təhvil verməkdə məqsədi
gənc nəslə televiziya sahəsindəki inkişafı
müqayisəli şəkildə çatdırmaqdır.
Tədbirin sonunda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan
Qədimova diyarımızda mədəniyyətə, incəsənətə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya
görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədrinə mədəniyyət işçiləri
adından minnətdarlığını bildirib.

4

Şəhər və rayonlar

Verilən elektrik
Elektrik
Toplanan
enerjisinin miqdarı enerjisinin dəyəri
vəsait
(min kvt/saat)
(min manat)
(min manat)

1. Naxçıvan şəhəri

3541,0

262,3

262,3

135,1

135,1

100,0

3. Babək rayonu

1649,0

116,9

116,9

100,0

4. Ordubad rayonu

1040,0

73,2

73,2

100,0

5. Culfa rayonu

868,0

61,6

61,6

100,0

6. Kəngərli rayonu

724,0

51,0

51,0

100,0

7. Şahbuz rayonu

431,0

30,4

30,4

100,0

8. Sədərək rayonu

213,0

15,0

15,0

100,0

13607,0

1224,6

1152,4

94,1

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə cəmi:

23986,0
1970,1
1897,9
96,3
Qeyd: Yanvar ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 23 milyon 986 min kilovat-saat elektrik
enerjisinin dəyəri 1 milyon 970 min 100 manat olmuş, cəmi 1 milyon 897 min 900 manat vəsait toplanmışdır
ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 96,3 faizini təşkil edir.

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 95-ci ildönümünə
həsr olunan “Heydər Əliyev kuboku” uğrunda 2001-2002-ci illər təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlar arasında
basketbol üzrə Naxçıvan Muxtar
Respublika turniri və digər komandalar arasında yoldaşlıq görüşləri
keçirilib, federasiya idmançılarının
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili
məqsədilə onların muzeylərə gəzintiləri təşkil olunub.
Azad Cabbarov 2018-ci il dekabrın 10-da keçirilən müşavirədə
qarşıya qoyulan tələb və tapşırıqların
layiqincə yerinə yetiriləcəyinə əminliyini bildirib.
Sonra Ali Məclisin Sədri tərəfindən 2018-ci ildə mükafata layiq
görülən Culfa rayon komandasının
məşqçisi Yasin İbrahimov çıxış edərək əməklərinə verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlığını bildirib.
Yığıncaqda federasiyanın il ərzində fərqlənən idmançıları mükafatlandırılıb.
Yığıncağa yekun vuran Basketbol Federasiyasının sədri məşqçimüəllimlər və idmançıları adından
yaradılan şəraitə görə muxtar respublika rəhbərinə minnətdarlığını
bildirib.

“Naxçıvan Muxtar Respublikası – 95” devizi altında yeniyetmə və
gənclər arasında kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib.
Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya-İdman Kompleksində keçirilən birincilikdə idmançılar müxtəlif yaş qruplarında
13 çəki dərəcəsində mübarizə aparıblar. 50-dən çox idmançının iştirak
etdiyi birinciliyin keçirilməsində
məqsəd həm də ölkə çempionatına
yollanacaq Naxçıvan komandasının
heyətini formalaşdırmaq olub.
Sonda qalib idmançılar diplomlarla mükafatlandırılıblar.

100,0

1913,0

Muxtar respublikanın
müəssisə və təşkilatları

Cabbarov yığıncaqda çıxış edərək
bildirib ki, muxtar respublikamızda
2245 idmançı 171 qrupda basketbol
idman növü ilə məşğuldur. Nazirlik
muxtar respublikamızda 2002-ci
ildə yaradılan Basketbol Federasiyası ilə birgə idmanın bu növünü
inkişaf etdirmək məqsədilə çoxsaylı
tədbirlər həyata keçirib. Belə ki,

Ödənilmə
faizi

2. Şərur rayonu

9.

Yığıncaqda çıxış edən federasiyanın sədri Mahir Əliyev qeyd edib ki, ölkəmizdə
digər sahələrin uğurlu inkişafı ilə yanaşı, basketbol idman növünə də xüsusi önəm
verilir. Muxtar respublikanın
rayonlarında və Naxçıvan şəhərində üç qrupdan ibarət 10 oğlan
komandası və Ordubad şəhərində,
Culfa rayonunun Yaycı kəndində
2 qız komandası olmaqla, ümumilikdə, 12 komanda fəaliyyət
göstərir. Ötən il federasiyanın nümayəndələri şəhər və rayonlarda
məşqçilərin fəaliyyəti ilə mütəmadi
maraqlanıb, idmançıların tələb və
təklifləri dinlənilib, qruplar idman
ləvazimatları ilə təmin edilib.
Hazırda həmin qruplarda 200-dən
artıq idmançı idmanın bu növü ilə
məşğul olur.
Vurğulanıb ki, adıçəkilən müşavirədə verilən tapşırıqlara əsasən
Basketbol Federasiyası idmanın bu
növünün inkişaf etdirilməsini, yeniyetmə və gənclərin idmana cəlb
olunmasını, yarışların kütləviliyinin
artırılmasını daim diqqətdə saxlamalıdır. Gələcəkdə də federasiya
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə birgə
işini günün tələbləri səviyyəsində
quracaq, eyni zamanda komandaların tərkibinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl işlər görəcək və
bu idman növünün kütləvi hal alması
üçün bütün zəruri tədbirlər həyata
keçiriləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının gənclər və idman naziri Azad

S/№

S/№

Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini, ilk növbədə, gənc nəsillə bağlayır. Hər
bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında aparıcı qüvvə hesab olunan gənclər cəmiyyətin ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edərək, əksər proseslərin mərkəzində dayanırlar. Bu gün
muxtar respublikamızda da prioritet sahələrin inkişafına hesablanan siyasi istiqamətlərdən biri gənclər
siyasətidir. Muxtar diyarımızda gənclərə diqqət və qayğı hər il daha da artır və bunun sayəsində uğurlu
nəticələr müşahidə olunur. Doğma diyarımızın tərəqqi və inkişafı gənclərin bu torpağa bağlılığını
artırır, onları cəmiyyətdə özlərini təsdiq etməyə ruhlandırır, gələcəyə böyük inamla addımlamalarına
şərait yaradır.
Öyrənməyə maraqlı şagirdləri gördükcə bu, mənə peşəmi daha çox sevdirir, onların gözlərindəki parıltı
mənə stimul verir.
Gənc müəllimdən yaxın günlərdə qazandığı mükafatın sevincini də bizimlə bölüşməyi xahiş edirəm.
Onun dediklərindən:
– Bu gün muxtar respublikada gənclərin maariflənməsi üçün yorulmadan çalışan müəllimlərin əməyinin
qiymətləndirilməsi, onların hərtərəfli qayğı ilə əhatə
olunması diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizin inkişafında
öz fəaliyyəti ilə fərqlənənlərin, Vətəninə və xalqına
Bu gün gənclərimiz onlara bəslənilən ümidləri xidmətdə nümunə göstərənlərin əməyinə dövlətimiz
doğrultmaq üçün səylə çalışır, milli-mənəvi, maddi- tərəfindən daim yüksək qiymət verilir. Yaxın günlərdə
mədəni dəyərlərin təbliğatçısı kimi muxtar diyarımızın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
dünyada tanıdılmasında fəaliyyətlərini genişləndirir, Əliyevin 2019-cu il 31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
hər sahədə qazandıqları uğurlarla muxtar respublika- 2 fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə
mızın inkişafına öz töhfələrini verirlər. Azərbaycan səmərəli fəaliyyətinə görə xüsusi fərqlənən bir qrup
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin şəxs 2019-cu il Gənclər üçün Prezident mükafatına
2019-cu il 31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə 2 fevral – layiq görüldü. Təltif edilənlər arasında mənim də
Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə mədəniyyət, adımın olması sevincini heç bir sözlə ifadə edə bilelm, təhsil və ictimai fəaliyyət sahəsində xüsusi fərq- mərəm. Bu, mənim həyatımdakı ən böyük uğur, ən
lənən gənclər sırasında 2019-cu il Gənclər üçün Pre- böyük nailiyyətdir. Əməyimə göstərilən bu qayğı və
zident mükafatı verilən Nigar Mirzəmmədova da belə diqqət, verilən dəyər məndə böyük ruh yüksəkliyi
yaratdı, gələcəkdə daha məhsuldar fəaliyyət göstərgənclərimizdəndir.
məyə
sövq etdi. Bundan sonra da hərtərəfli biliyə
Babək rayonunun Babək qəsəbəsində dünyaya göz
açan Nigar 2013-cü ildə həmin qəsəbənin Vəli Mah- malik gənclərin yetişməsi üçün səylə çalışacağam,
mudov adına orta məktəbini uğurla başa vurub. Elə öz ölkəmə, xalqıma layiqincə xidmət edəcəyəm.
məzun olduğu ildə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin Əmin edirəm ki, göstərilən bu etimadı doğruldacaq,
Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsinin əməyimə verilən yüksək qiymətə əməli işimlə cavab
İngilis dili müəllimliyi ixtisası üzrə tələbə adını verəcəyəm.
Nigar müəllimə bildirdi ki, vətənpərvər valideynlərin,
qazanıb. Nigar universitetdə təhsil aldığı illərdə bir
sıra tədbirlərdə fəal iştirak edib, bir çox mükafatlara müəllimlərin verdiyi düzgün tərbiyə hər bir uşağın
layiq görülüb. 2017-ci ildə universitetin bakalavr pil- şüurunda dərin iz buraxır və bu ruhda böyüyən uşaq
ləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək elə həmin ildə Vətəninə, xalqına, millətinə sevgi ilə, sədaqətlə yanaşır,
Naxçıvan şəhəri Eynəli Sultanov adına 7 nömrəli tam öz ölkəsinin işıqlı sabahı naminə əlindən gələni əsirorta məktəbdə keçirilən əmək yarmarkasında iştirak gəmir. Mən də dərs dediyim şagirdlərdə ilk olaraq bu
edib və Şahbuz rayonu, Afət Hüseynov adına Ağbulaq hissi formalaşdırmağa çalışıram. Bu ruhda böyüyən
kənd tam orta məktəbində İngilis dili müəllimliyi və- nəsil gələcəkdə istər Vətənin müdafiəsində, istər milli
və mədəni dəyərlərin təbliğində, istərsə də dövlətçilik
zifəsinə təyinat alıb.
ənənələrinin
yaşadılmasında öz vəzifəsinin öhdəsindən
Hazırda həmin məktəbdə ixtisası üzrə çalışan müəllim “Yolun uzaq olması sizi yormur ki?” sualını belə layiqincə gələcək. Bir müəllim kimi öz üzərimə düşən
vəzifələri yerinə yetirməklə yanaşı, həm də gələcək
cavablandırır:
– Məktəb yaşlarımda bir kitab oxumuşdum. Məz- nəsil üçün millətini, torpağını, yurdunu, el-obasını
munu belə idi: Ucqar dağ kəndinin şaxtasına, boranına, sevən vətənpərvər şagirdlər yetişdirməyə bundan sonra
əzab-əziyyətinə baxmayaraq, gənc bir müəllim şa- da səy göstərəcəyəm.
Bəli, bu gün təhsil sahəsində səmərəli fəaliyyətinə
girdlərinə həvəslə, təmkinlə təkcə bilik öyrətmirdi,
həm də həyatı sevdirirdi, arzuları reallaşdırmaq, görə xüsusi fərqlənən Nigar Mirzəmmədova kimi
məqsədə çatmağın yollarını göstərirdi. O kitabın qəh- gənclərimiz gələcəyimizin bir daha əmin əllərdə olrəman müəllimi hər zaman ideal müəllim olmağa səs- duğunu göstərir. Gənc olmasına baxmayaraq, gələcək
ləyib məni. Elə təhsil aldığım məktəbin, universitetin nəslin hərtərəfli böyüməsinə öz töhfəsini verən müəllimə
müəllimlərinin də bu peşəni sevməyimdə əməkləri bundan sonra da fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.
böyükdür. Şagirdlərimi və onlarla işləməyi sevirəm.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Basketbol Federasiyasında 2018-ci
il dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın hazırkı
vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr
haqqında” keçirilən müşavirə ilə
bağlı yığıncaq olub.

Şəhər və rayonlar

Təbii qazın Təbii qazın Daxil olan Ödəhəcmi
dəyəri
vəsait nilmə
(kubmetr)
(manat)
(manat) faizi

1. Naxçıvan şəhəri

5616168

570109

572607

100,4

2. Şahbuz rayonu

914745

93392

93795

100,4

3. Ordubad rayonu

1704245

170926

171278

100,2

4. Culfa rayonu

1717750

171875

172179

100,2

5. Sədərək rayonu

368215

36822

36853

100,1

6. Şərur rayonu

2944819

294568

294668

100,0

7. Kəngərli rayonu

1230953

123095

123104

100,0

8. Babək rayonu

2993787

313080

313087

100,0

9. Muxtar respublikanın
müəssisə və təşkilatları

12847405

2262727

2015790

89,1

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə cəmi:

30338087

4036594

3793361

94,0

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

