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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Ağsu rayonuna səfərə
gəlib.
Dövlətimizin başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində
ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Ağsu Rayon Mərkəzi
Xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak edib.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Ağsu rayonuna səfəri
çərçivəsində Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Muğanlı-Yevlax mənzilinin 115 kilometrlik
hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 29-da Maltanın xarici işlər
naziri Corc Vellanı qəbul edib.

“İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və
qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Fərmanı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası”
Naxçıvan Muxtar Respublikası
alıram:
təsdiq edilsin (əlavə olunur).
Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV
1. “İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti
Naxçıvan şəhəri, 29 aprel 2016-cı il

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 29 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və
qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi
QAY DAS I
yanaşı, aşağıdakılar da təqdim edilir:
2.2.1. idxalı nəzərdə tutulan texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların siyahısı
(siyahıda idxalı nəzərdə tutulan texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların ABŞ
dolları ilə dəyəri, xarici iqtisadi fəaliyyətin
mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə kodu, adı,
XİFMN-də göstərilən ölçü vahidində miqdarı
göstərilməlidir);
2.2.2. idxalı nəzərdə tutulan texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların alınması
ilə bağlı müqavilənin surəti;
2.2.3. investisiya təşviqi sənədinin surəti.
2.3. Nazirlik təqdim olunmuş ərizəyə (ona
əlavə edilmiş sənədlərlə birlikdə), onun qeydiyyata alındığı tarixdən ən geci 7 iş günü
müddətində baxır və bu Qaydanın 2.6-cı bəndinin tələblərinə uyğun olduqda, təsdiqedici
sənədi tərtib edərək sahibkara verir. Nazirlik
verdiyi təsdiqedici sənəd barədə məlumatı 3
iş günü müddətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyinə və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə verir.
2.4. Daxil olmuş ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə göstərilən məlumatlar bu Qaydanın 2.6-cı bəndində əks olunan tələblərə

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qayda investisiya təşviqi sənədini
almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara
texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin (bundan
sonra – təsdiqedici sənəd) verilməsi qaydasını
müəyyən edir.
1.2. Təsdiqedici sənəd Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
21 yanvar tarixli 11-V FR nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “İnvestisiya təşviqi sənədinin
verilməsi Qaydası”na uyğun olaraq investisiya
təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi
sahibkarlara (bundan sonra – sahibkar) verilir.
1.3. Təsdiqedici sənədin forması bu Qaydaya əlavə olunur.
1.4. Təsdiqedici sənəd sahibkara qanunvericilikdə nəzərdə tutulan güzəştlərdən istifadə
hüququ verir.
2. Təsdiqedici sənədin verilməsi
2.1. Təsdiqedici sənədi almaq üçün sahibkar
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinə (bundan sonra – Nazirlik) ərizə
ilə müraciət edir.
2.2. Ərizə ilə birlikdə, “Lisenziyalar və
icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 18.2-ci maddəsində göstərilənlərlə

cavab vermədikdə, habelə onlarda aradan qaldırılması mümkün olmayan çatışmazlıq aşkar
edildikdə, Nazirlik təsdiqedici sənədin verilməsindən imtina haqqında inzibati akt qəbul
edir və həmin aktı qəbul olunduğu tarixdən 2
iş günü müddətində sahibkara təqdim edir və
ya sifarişli poçt göndərişi vasitəsilə göndərir.
2.5. Təsdiqedici sənədin verilməsi barədə
ərizədə (ona əlavə edilmiş sənədlərdə) aşkar
edilmiş çatışmazlıq qanunvericiliyə uyğun
olaraq aradan qaldırılır. Çatışmazlıq aradan
qaldırıldıqdan sonra sahibkar yenidən təsdiqedici sənədin verilməsi barədə ərizə ilə
Nazirliyə müraciət edə bilər.
2.6. Təsdiqedici sənədin verilməsi barədə
ərizəyə baxılarkən idxalı nəzərdə tutulan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların
bilavasitə istehsalın, işin və xidmətin təşkili
ilə bağlı olması və investisiya təşviqi sənədini
almaq üçün təqdim edilən investisiya layihəsinə
(biznes plana) uyğunluğu araşdırılır.
3. Təsdiqedici sənədin ləğvi
3.1. “Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1-ci
maddəsində göstərilən hallarla yanaşı, təsdiqedici
sənəd aşağıdakı hallarda da ləğv olunur:
3.1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2016-cı il 21 yanvar tarixli
11-V FR nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“İnvestisiya təşviqi sənədinin verilməsi Qaydası”nın 9-cu hissəsinə uyğun olaraq investisiya
təşviqi sənədi ləğv edildikdə;
3.1.2. təsdiqedici sənəd əsasında idxal
olunmuş texnikanın, texnoloji avadanlıqların
və qurğuların sahibkar tərəfindən təyinatına
uyğun olmayan məqsədlər üçün istifadə edilməsi, investisiya layihəsinin həyata keçiriləcəyi
ərazidən kənarlaşdırılması və ya üçüncü şəxsə
verilməsi (müəssisənin və ya təsərrüfat obyektinin verilməsi halları istisna olmaqla)
haqqında Nazirlik əsaslı məlumat əldə etdikdə
və bu pozuntuların aradan qaldırılması mümkün olmadıqda.
3.2. Təsdiqedici sənəd ləğv olunduqda,
sahibkar qanunla nəzərdə tutulan güzəştlərdən
istifadə hüququnu itirir və o, idxal etdiyi texnika, texnoloji avadanlıqlar və qurğular üçün
qanunvericiliyə uyğun olaraq əlavə dəyər
vergisini və gömrük rüsumunu ödəməlidir.
3.3. Nazirlik ləğv etdiyi təsdiqedici sənəd
barədə məlumatı 3 iş günü müddətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergilər Nazirliyinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Gömrük Komitəsinə verir.

“İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların
idxalı üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası”na əlavə

İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın, texnoloji avadanlıqların
və qurğuların idxalı üçün təsdiqedici sənədin forması
(sənədi verən orqanın adı)

İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün
TƏSDİQEDİCİ SƏNƏD
№ _____

____ ___________ 20__ il
(sənədin verildiyi hüquqi şəxsin tam adı / fərdi sahibkarın adı, soyadı, atasının adı/ VÖEN-i)
(hüquqi şəxsin hüquqi ünvanı / fərdi sahibkarın ünvanı)
(investisiyanın həyata keçirildiyi iqtisadi fəaliyyət sahəsi)
(investisiya layihəsinin həyata keçirildiyi ünvan)
(investisiya təşviqi sənədinin nömrəsi və verilmə tarixi)

Bu sənəd aşağıdakı siyahıda göstərilmiş texnika, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı zamanı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan güzəştlərdən istifadə hüququ verir.
XİF MN-in kodu

Malların adları

Miqdarı

Ölçü vahidi

Müqavilənin rekvizitləri (tərəflərin adları
və müqavilənin bağlanması tarixi)

Bu təsdiqedici sənəd Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanına təqdim edilmək üçün verilir.
(məsul şəxsin vəzifəsi)

(imzası )
M.Y.

(adı, soyadı)

2
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə
həsr edilmiş tədbirlər keçirilib

Aprelin 29-da Naxçıvan Dövlət
Texniki Kollecində “Heydər Əliyev
və Azərbaycanın müstəqilliyi” mövzusunda lektoriya keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə kollecin direktoru Asəf Ruşanov açaraq bildirib
ki, bütün mənalı ömrünü xalqımızın
nicatına həsr etmiş bu dahi şəxsiyyət
ölkəmizin müstəqilliyinin əldə olunmasında, qorunmasında və inkişaf
etdirilməsində misilsiz xidmətlər
göstərib.
Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatının sədri Elman
Cəfərli “Heydər Əliyev və Azərbaycanın müstəqilliyi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti, milli ideyalara bağlılığı nəticəsində hələ sovet dövründə gələcəyin
müstəqil Azərbaycanı naminə cəsarətli
Naxçıvan Dövlət Universitetində “Ulu öndər Heydər Əliyev
və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı” adlı beynəlxalq konfrans
keçirilib.
Konfransı giriş sözü ilə açan universitetin elmi işlər üzrə prorektoru,
dosent Mübariz Nuriyev ulu öndər
Heydər Əliyevin ictimai həyatın bütün sahələrinə göstərdiyi diqqət və
qayğıdan danışıb, konfransın işinə
uğurlar arzulayıb.
İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Teymur Abbasov “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında aqrar bazarın təşkili və perspektiv inkişafında
sahibkarlığın rolu” mövzusunda danışaraq bildirib ki, Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında aqrar sektorun inkişafına xüsusi diqqət yetirilir. Ötən dövr ərzində torpaq sahələrinin meliorativ cəhətdən münbitləşdirilməsi və suvarma suyuna
olan tələbatın ödənilməsi nəticəsində
kənd təsərrüfatı sahəsində mövcud
problemlər tam aradan qaldırılıb.
Heydər Əliyev Su Anbarının, Vayxır
sol sahil suvarma və drenaj şəbəkəsinin tikilib istifadəyə verilməsi,
Arpaçay və Uzunoba Su anbarlarının
əsaslı təmir olunması, sahibkarların
lazımi texnika və avadanlıqlarla

Naxçıvan şəhərindəki Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbdə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümü
münasibətilə ədəbi-bədii kompozisiya keçirilib.
Məktəbin müəllim və şagird kollektivinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin və Müəllimlər İnstitutunun
burada təcrübədə olan tələbələrinin
iştirak etdikləri tədbiri giriş sözü ilə
məktəbin direktoru, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı
Namiq Məmmədov açıb.
Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının
üzvü, sənətşünas Nizami Alıyev “Ulu
öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarıdır”,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun

addımlar atılıb. Belə
ki, Azərbaycan dili
rəsmi dövlət dili kimi
təsbit edilib, iqtisadiyyat, elm, təhsil,
mədəniyyət, səhiyyə
və digər sahələrin inkişafında ciddi nailiyyətlər əldə olunub.
Qeyd edilib ki,
ötən əsrin sonlarında
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etsə də, bu müstəqilliyimiz
xeyli çətinliklərlə qarşılaşıb. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə 19901993-cü illərdə Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu Azərbaycanın
siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə
çevrilib, milli dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində qəti addımların
atılmasına gətirib çıxarıb. Ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Sovet
Sosialist Respublikasının adından
“Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, üçrəngli bayrağımızın ilk
dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul
edilməsi və digər tarixi qərarlar
müstəqillik yolunda irəliləyən Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm yer tutur. 1993-cü ilin iyun
*
*
*
vaxtında və güzəştli şərtlərlə təmin edilməsi aqrar sektorun inkişafına təkan verən
amillərdəndir.
“Naxçıvan iqtisadiyyatı yeni inkişaf mərhələsində” mövzusunda
çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar iqtisadçısı, professor
Tofiq Hüseynov bildirib ki, aparılmış
genişmiqyaslı işlərin, ardıcıl siyasətin
nəticəsində muxtar respublikada bütün əsas kənd təsərrüfatı məhsulları
üzrə daxili tələbat tam ödənilir. Son
dövrlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir texnologiyalara
əsaslanan iri sənaye müəssisələri və
komplekslərinin, çoxsaylı yüngül və
yeyinti sənayesi məhsulları və tikinti
materiallarını istehsal edən müəssisələrin, geniş aqroemal sənaye komplekslərinin yaradılması şəhər ilə yanaşı, kənd əhalisinin də işlə təmin
olunmasına əlavə imkanlar açıb,
müəssisələrin yerli xammalla təchiz
edilməsinə şərait yaradıb.
İran İslam Respublikasının Təbriz
Mizan Universitetinin müəllimi
Əbolfəzl Souzani “Müasir şəraitdə
*
*
*
Təbiət və incəsənət fakültəsinin dekanı, pedaqogika üzrə fəlsəfə
doktoru, dosent Rövşən Vəliyev “Azərbaycan dövlətçiliyi möhkəm və etibarlı əllərdədir” mövzularında
çıxış ediblər. Məruzələrdə qeyd olunub ki,
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilib zənginləşdirilməsi, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz
xarakter alması, ölkəmizin dinamik
iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə
artması məhz dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin titanik fəaliyyəti sayəsində
mümkün olub.
Bildirilib ki, bu gün Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi kursunu dönmədən,
ardıcıl və layiqli şəkildə həyata
keçirir. Bu siyasi kurs Azərbaycanın
siyasi və iqtisadi qüdrətinin artmasına
və onun beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsinə səbəb olub. Ölkəmizdə siyasi sabitliyin mövcud olması

ayında xalqın təkidli tələbi ilə ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan ulu
öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti və
əzmkarlığı sayəsində ölkə parçalanmaqdan, vətəndaş müharibəsindən qurtulub. Onun dühasının qüdrəti sayəsində Azərbaycanda siyasi
və milli-ideoloji birliyin təməli qoyulub, dövlətçilik ənənələri milli
düşüncə tərzinə çevrilib.
Vurğulanıb ki, dövlət quruculuğu
sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər,
qanunların aliliyinə söykənən vətəndaş cəmiyyətinin qurulması və sair
bu kimi uğurlar Heydər Əliyev dühasının bəhrələridir. Məhz dahi liderin
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü
rolunu oynamağa başlayaraq dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilib. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin “Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı
əbədidir və əbədi olacaqdır!” fikri
indi dünya dövlətləri sırasında günbəgün mövqeyini gücləndirən müstəqil Azərbaycanın simasında bir
daha öz təsdiqini tapır.
Tədbirə Naxçıvan Dövlət Texniki
Kollecinin direktoru Asəf Ruşanov
yekun vurub.
- Səbuhi HƏSƏNOV

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetində 2016-cı
ilin aprel ayında bir sıra normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti
mətbuat xidmətinin məlumatı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il
19 aprel tarixli Qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2012-ci il 8 oktyabr tarixli 82 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə
kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərə məxsus, həmçinin
oğurlanmış, naməlum şəraitdə itmiş və yararsız hala düşmüş əsas
vəsaitlərin (fondların) silinməsi, habelə yararsız hala düşmüş
vəsaitlərin (fondların) söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar”da dəyişikliklər edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il
19 aprel tarixli Qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2005-ci il 22 fevral tarixli 41 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nda dəyişikliklər
edilmişdir.
Həmin tarixdə qəbul edilmiş 43 nömrəli Qərarla isə “Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 13 oktyabr
tarixli 74 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil nəqliyyatı ilə
sərnişin və baqaj daşınması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilmişdir.
Edilmiş dəyişikliklərə əsasən, avtonəqliyyat vasitələrini idarə
edən sürücülərin yaş həddi 19-dan 21-ə qaldırılmış, avtonəqliyyatı
idarəetmə təcrübəsi isə bir ildən iki ilədək artırılmışdır.
Bundan başqa, taksi minik avtomobillərinin sürücülərinə etik
davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişindaşımalarını tənzimləyən
normativ-hüquqi aktlara dair xüsusi hazırlıqların keçirilməsinin
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən
aparılacağı müəyyən edilmişdir.
Qəbul edilən normativ-hüquqi aktların tam mətni ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində
(www.huquqiaktlar.nakhchivan.az) tanış olmaq mümkündür.

Biznesin inkişaf etdirilməsinin aktual problemləri
mövzusunda elmi-praktik konfrans
“Naxçıvan” Universitetinin İdarəetmə fakültəsinin təşkilatçılığı
ilə “Biznesin inkişaf etdirilməsinin aktual problemləri” mövzusunda
elmi-praktik konfrans keçirilib. Konfransı giriş sözü ilə universitetin
tərbiyə işləri üzrə prorektoru Əli Yusifov açıb.

İran İslam Respublikasında aqrar
istehsalda beynəlxalq maliyyə və
investisiyaların istifadə olunmasının
prioritet istiqamətləri” mövzusunda
danışıb.
Türkiyə Respublikasının İqdır
Universitetinin müəllimi, iqtisad üzrə
fəlsəfə doktoru Polad Əliyev “Ulu
öndər Heydər Əliyevin TürkiyəAzərbaycan münasibətlərinin inkişafında rolu” mövzusunda çıxış edib.
İqtisadi sahədəki əməkdaşlıqdan danışan məruzəçi indiyədək iki ölkə
arasında bu sahədə çoxsaylı sənədin
imzalandığını diqqətə çatdırıb.
Plenar iclasın sonunda “Heydər
Əliyev – dahi şəxsiyyət” adlı sənədli
film nümayiş olunub.
Sonra konfrans iki bölmə üzrə öz
işini davam etdirib.
Nərmin CABBAROVA

və iqtisadi inkişafın Heydər Əliyev
modelinin uğurla həyata keçirilməsi
respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirib.
Vurğulanıb ki, ümummilli liderimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi
1990-1993-cü illərdə muxtar respublikanı işğaldan xilas etməklə Naxçıvana yeni bir həyat bəxş edib. Ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Naxçıvandan başlanan müstəqillik
hərəkatı bütün Azərbaycan siyasi
mühitində aparıcı siyasi qüvvəyə
çevrilməklə milli dövlətçiliyimizin
bərpası istiqamətində qəti addımların
atılmasına gətirib çıxarıb.
Qeyd olunub ki, bu gün muxtar
respublikamızda Heydər Əliyev ideyalarının sədaqətlə həyata keçirilməsi, muxtar respublika iqtisadiyyatının yüksələn xətlə inkişafı hamımızda qürur hissi doğurur və
bütün bu nailiyyətlər ulu öndərimiz
Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi
kimi qiymətləndirilir.
Sonra tədbir iştirakçıları şagirdlərin hazırladıqları ədəbi-bədii kompozisiyaya və əl işlərindən ibarət
sərgiyə baxıblar.

Sonra universitetin İdarəetmə fakültəsinin dekanı Elbrus İsayevin
“Tələbələrin biznes fəaliyyətinə cəlb edilməsinin təşkili və idarəedilməsi
yolları”, İdarəetmə kafedrasının müdiri İradə Bağırovanın “Güclü
investisiya və biznes mühitinin Azərbaycanın iqtisadi inkişaf prosesində
əhəmiyyəti”, Naxçıvan Biznes Mərkəzinin direktoru Vüqar Səfərovun
“Rəhbərlik stillərinin seçilməsi”, İdarəetmə fakültəsinin dekan müavini
Naim Cahidzadənin “Biznes maliyyəsinin mahiyyəti və təşkilinin
əsasları”, İdarəetmə kafedrasının müəllimləri İsmayıl Bağırovun
“Biznesin inkişaf etdirilməsində vergi sisteminin rolu”, Sevinc
Cabbarovanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovativ biznes
formalarının inkişafı” və Məhəmməd Nabatovun “Hədəfimiz karyeramızdır lahiyəsinin təqdimatı” mövzularında çıxışları olub.
Bildirilib ki, əlverişli biznes mühitinin yaradılması məqsədilə
əsaslı şəkildə islahatların aparılması ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən müəyyən edilmiş və hazırda ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ardıcıl olaraq həyata keçirilən iqtisadi inkişaf
strategiyasının tələblərindən irəli gəlir və onun mərkəzində durur.
Ölkə iqtisadiyyatının davamlı və tarazlı inkişafının təmin edilməsi,
regionların inkişafının sürətləndirilməsi sosial-iqtisadi inkişafın
hazırkı mərhələsinin prioritet vəzifələrindəndir və qəbul edilmiş
dövlət proqramları çərçivəsində uğurla yerinə yetirilməkdədir. Çıxışlarda o da vurğulanıb ki, uğurların əldə edilməsində özəl sektor
əhəmiyyətli rol oynamaqdadır.
Nuray ƏSGƏROVA

Şərur rayonunun Xanlıqlar, Vərməziyar və
Ələkli kəndlərinə yeni su xətləri çəkilib
Kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən biri olan əkinçilik ərzaq
təminatının başlıca mənbəyidir. Bu səbəbdən də muxtar respublikada
əkinçiliyin inkişafına xüsusi önəm verilir, məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir. Həmin tədbirlər sırasında meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə
də hər il regionda bu istiqamətdə görülən işlərin həcmi artır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Komitəsindən aldığımız məlumata görə, suvarılan torpaq sahələrinin
səmərəli suvarma suyu ilə təmin olunması məqsədilə mənbəyini Arpaçay sol sahil kanalından götürən Şərur rayonunun Xanlıqlar,
Ələkli, Vərməziyar kəndlərinə birbaşa suvarma suyunun verilməsi
üçün yeni boru xəttinin 3 kilometr məsafəsinin 720 millimetrlik
boru ilə çəkilişi başa çatdırılıb.
3 kilometr boru xəttinin sonunda paylayıcı qurğudan 1 kilometr
Ələkli istiqamətində, 800 metr Vərməziyar istiqamətində 500 millimetrlik azbest boru xətlərinin çəkilməsi təmin edilib.
Qeyd edək ki, suvarma boru xəttinin tikintisinə 2015-ci ilin
dekabr ayında başlanılıb, 2016-cı ilin aprel ayının əvvəlində işlər
tamamlanıb.
Həyata keçirilən tədbirlər sırasında sıradan çıxmış boru xətlərinin
təmiri də var. Belə xətlər istismar müddətini bitirdiyindən suvarma
suyunun lazım olan əkin sahələrinə verilməsində və ərazilərin
suvarma suyu ilə təmin olunmasında çətinliklər yaradırdı.
Ona görə də sıradan çıxmış 3 kilometr boru xətti yenisi ilə əvəz
olunub və Xanlıqlar kəndi ərazisinin suvarılması üçün 3 ədəd yeni
siyirtmə quraşdırılıb. 150 hektar ərazi suvarma suyu ilə təmin edilib.
Vərməziyarda 222 hektar, Ələkli kəndində 217 hektar əkin sahəsi
suvarma suyu ilə təmin olunub. Su aparan kanalların təmizlənməsi
işləri həyata keçirilib.
Xəbərlər şöbəsi
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Bu gün Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının (BMT) Təhlükəsizlik
Şurasında Kəlbəcərin işğalı ilə
əlaqədar 822 saylı qətnamənin
qəbul olunmasından 23 il ötür.
BMT Təhlükəsizlik Şurası həmin
qətnamədə təcavüzkar Ermənistanı
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və
suverenliyinə, beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinə hörmət etməyə çağırıb. Həmçinin bildirilib ki, başqa ölkələrin ərazilərinin
əldə edilməsi məqsədilə güc işlədilməsi beynəlxalq hüquqa ziddir.
Təəssüf ki, bu gün də təcavüzkar
Ermənistan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın qəbul etdiyi 822 saylı qətnaməyə əhəmiyyət vermir, aqressiv
işğalçılıq siyasətinə son qoymur.
İrəvanda hakimiyyətdə olan terrorçu,
cinayətkar rejim nəinki bu qətnaməni, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
Ağdamın işğalından sonra 29 iyul
1993-cü ildə qəbul etdiyi 853, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlının zəbt edilməsi ilə əlaqədar 14 oktyabr 1993-cü
ildə qəbul olunan 874, nəhayət Zəngilanın Ermənistan tərəfindən tutulması ilə əlaqədar 12 noyabr
1993-cü il tarixli 884 saylı qətnamələri də yerinə yetirmir, bununla
da dünya birliyinin çağırışlarını
saya salmadığını nümayiş etdirir.
Bəlkə də bu, ondan irəli gəlir ki,
dövlətlər arasındakı mübahisəni həll
etmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının
qəbul etdiyi qətnamə və qərarlar
tövsiyə xarakteri daşıyır. Ancaq görürük ki, bu, hər zaman belə olmur.
Biz işğal faktının ortadan qaldırılması
məsələsində beynəlxalq birliyin daha
fəal müdaxiləsi üçün ciddi əsaslar
olduğuna inanırıq. Bunlar arasında,
təbii ki, həm də BMT Təhlükəsizlik

Şurasının Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarının işğalına son qoymasına
dair həmin 4 qətnaməsi xüsusilə
qeyd olunmalıdır.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının
2011-ci ildə Liviyada cərəyan edən
hadisələrlə bağlı haqlı olaraq qət-

lərini öz xoşuna yerinə yetirməsini
gözləmək və ona qarşı məcburetmə
tədbirləri görməmək BMT-nin nüfuzuna ciddi zərbə vurur. Əlbəttə,
Liviyada mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib məsələ idi. Lakin belə tədbirlər qətlə

münaqişəsinə çevik münasibət göstərməli və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin icrasını təmin
etməlidir. Beynəlxalq birlik ikili
standartlara son qoymalı, qəbul edilən
qərarlara hörmətlə yanaşmalıdır.
Azərbaycanın işğal edilmiş əra-

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının
4 qətnaməsi niyə icra edilmir?
Kəlbəcərin işğalı ilə əlaqədar 822 saylı qətnamənin qəbul olunmasından 23 il ötür
namə qəbul etməsi və məlum qərarının operativ icrası, beynəlxalq birliyin Qəddafinin nəzarətində olan
silahlı qüvvələrə qarşı dərhal hərbi
əməliyyatlara başlaması, bu prosesə
NATO-nun da qoşulması bir sıra
məntiqi sualların ortaya çıxmasına
səbəb olur. Liviyada diktatora qarşı
BMT Təhlükəsizlik Şurasının çıxardığı bir qətnamə dərhal və böyük
iradə ilə icra olunduğu halda, eyni
təşkilatın Ermənistanla bağlı ayrıayrı vaxtlarda qəbul etdiyi 4 qətnamə
23 ildir ki, icra edilmir. Bu hal
dünya siyasətinin formalaşmasında,
millətlər və dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında mühüm təsirə
malik ölkələrin ikili siyasətindən
xəbər verir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi
də Liviyaya dair qətnamə kimi qətiyyətlə və operativ icra edilməlidir.
Təcrübə göstərir ki, BMT-nin qətnamə qəbul edərək kənarda durması,
qərarın yerinə yetirilməsi ilə bağlı
məcburetmə tədbirləri görməməsi,
son nəticədə, qətnamənin icrasız
qalmasına şərait yaradır. Ermənistandan BMT qətnamələrinin tələb-

yetirilmiş minlərlə azərbaycanlıya,
milyondan artıq qaçqın və məcburi
köçkünə də şamil olunmalıdır. Liviya diktatorunun əməlləri Xocalı,
Qaradağlı, Quşçular və Azərbaycanın digər yaşayış məntəqələrində
ermənilərin törətdikləri soyqırımı
və vəhşiliklərdən daha qəddar və
faciəli deyil. Ermənilər Azərbaycan
torpaqlarını işğal edərkən həlak
olan azərbaycanlıların sayı Liviyadakı toqquşmalar zamanı ölənlərin
sayından on dəfələrlə çoxdur. Azərbaycanda Ermənistanın işğalından
ziyan çəkən insanların ümumi sayı
Liviyada hərbi əməliyyatlar nəticəsində zərər çəkmiş insanların sayından qat-qat artıqdır və bu say
hər keçən gün artır.
Digər bir misal, Serbiyada bosniyalı müsəlmanların soyqırımından
sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası
keçmiş Yuqoslaviyaya dair Beynəlxalq Tribunal yaratdı. Nəyə görə
Xocalı və Qaradağlı hadisələrini törədənlər, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini saya salmayan
Ermənistandakı cinayətkarlar Beynəlxalq Tribunala cəlb olunmamalıdır?! Beynəlxalq birlik Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ

zilərinin geri qaytarılması üçün beynəlxalq təşkilatların konkret münasibət bildirmələrinin və bunu
əməldə göstərmələrinin vaxtı artıq
çatıb. “Dondurulmuş” adlandırılan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq
“buzunu” əritməyə başlayır. Buna
misal olaraq təcavüzkar Ermənistan
ordusu tərəfindən aprelin əvvəllərində və ötən günlərdə atəşkəs rejiminin pozulmasını göstərmək olar.
Düzdür, qüdrətli Azərbaycan Ordusu
ermənilərin layiqli cavabını verir.
Ordumuz aprelin əvvəllərində dinc
əhalini qorumaq naminə əks-hücuma
keçərək torpaqlarımızın bir qismini
azad edib. Ancaq beynəlxalq birlik
belə bir vəziyyətdə nə edir? ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri olan
üçlük başda olmaqla, bir sıra dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar təcavüzkar Ermənistanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini
yerinə yetirməyə, işğal altındakı
Azərbaycan torpaqlarını azad etməyə çağırmaq əvəzinə Azərbaycan
Ordusunun hücumlarını dayandırmağa çağırdı.
Bunun müqabilində artıq ərköyün
uşağa dönmüş Ermənistan təklif
olunan heç bir sülh planını qəbul

etmədi, əvəzində təcavüzkar ordu
bu gün də təmas xəttində müntəzəm
olaraq atəşkəsi pozur, yaşayış məntəqələrini hətta qadağan olunmuş
silahlardan atəşə tutur, dinc sakinlərin evlərini dağıdır, onların ölümünə, ağır şəkildə yaralanmalarına,
bəzilərinin isə ömür boyu şikəst
qalmasına səbəb olur. Budurmu
ədalət?! Budurmu beynəlxalq aləmin
insanlığa verdiyi qiymət?! Bu cür
hallar nə vaxtadək davam edəcək?
Şübhəsiz, Azərbaycan xalqının da
səbri bir yerə qədərdir. Artıq xalqın
səbri tükənib. Ölkə əhalisi ədalətin
bərpa olunmasını, düşmənin torpaqlarımızdan rədd olub getməsini,
onlar öz xoşlarına getmirsə, ordumuz
tərəfindən məhv edilməsini tələb
edir. Yəni indiki halda “status-kvo”
birmənalı şəkildə qəbuledilməzdir.
Azərbaycan bir sıra beynəlxalq
təşkilatlarla, dövlətlərlə əlaqələrini
genişləndirir, onlardan bəzilərini özünün strateji tərəfdaşı hesab edir. Lakin
“örtülü bazar, dostluğu pozar”, –
deyib atalarımız. Bəzi dövlətlərin
Azərbaycana dost, müttəfiq dediyi
halda, digər tərəfdən torpaqlarımızı
işğal etmiş Ermənistana və Dağlıq
Qarabağdakı separatçı və qanunsuz
rejimə maliyyə, silah yardımı göstərməsi, sadəcə, başadüşülən deyil.
Bu gün biz qəti şəkildə əminik ki,
işğal altında qalan torpaqlarımıza
qayıdacaq, öz ata-baba yurd yerlərimizi yenə də abadlaşdıracağıq.
Dövlət başçımızın qətiyyətli siyasəti,
Azərbaycan Ordusunun qüdrəti, gücü,
xalqın iradəsi və beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanın dünya üçün
hansı əhəmiyyəti kəsb etdiyini başa
düşməsi belə deməyə əsas verir.
- Rauf ƏLİYEV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv- müəssisələri, muzeylər, kitabxanalar,
lət Miqrasiya Xidmətində muxtar res- musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
qalası” dramı, əslində, 14-cü əsrdə publikada yaşayan və işləyən əcnəbilər məktəbləri, teatrlar, turizm obyektləri
yaşanan tariximizin 14 illik zaman və vətəndaşlığı olmayan şəxslərlə maa- üçün, ümumilikdə, 350-dən artıq bina
kəsiyinə bir səyahətdir.
inşa olunaraq və ya əsaslı təmir edilərək
rifləndirici tədbir keçirilib.
Tamaşanın quruluşçu rejissoru
Xalq artisti Kamran Quliyev, rəs- Dövlət Miqrasiya Xidmətində maarifləndirici tədbir
samı Naxçıvan Muxtar RespubƏvvəlcə xidmətin əməkdaşı
likasının Əməkdar rəssamı Əbül- Samir Abbasov çıxış edərək iştifəz Axundov, bəstəkarı isə Azər- rakçılara tədbirin mahiyyəti haqbaycan Respublikasının Əməkdar qında məlumat verib, belə tədmədəniyyət işçisi İmamqulu Əh- birlərin əcnəbilərin və vətəndaşlığı
mədovdur. 2016-cı ilin ilk tamaşası olmayan şəxslərin maarifləndisayılan “Əlincə qalası” tarixi dra- rilməsində əhəmiyyətindən söz
mında teatrın təcrübəli və gənc açıb.
aktyorları müxtəlif rolları ifa edirNaxçıvan Muxtar Respublikası
lər. Xalq artistləri Rza Xudiyev – Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
Topal Teymur, Rövşən Hüseynov şöbə müdiri Həsən Kərimov çıxış edərək istifadəyə verilib. Mədəniyyət, incəsənət
– Omba Qulamhüseyn, Şirzad Azərbaycan xalqının mədəniyyəti və in- və turizm müəssisələri ən müasir inventar
Abutalıbov – Təlxək obrazlarını, kişaf tarixi haqda məlumat verib.
və avadanlıqlarla təmin edilib, peşəkar
Azərbaycan Respublikasının
Bildirilib ki, muxtar respublikada geniş musiqi və folklor kollektivlərinə, qrupƏməkdar artistləri Xəlil Hüseynov vüsət almış abadlıq və quruculuq tədbirləri larına, bədii özfəaliyyət ansambllarına
– Bəbir, Bəhruz Haxverdiyev – mədəniyyət və incəsənət sahələrini də milli geyim dəstləri tikilib, musiqi alətləri
Yapalaq Murzo, Əbülfəz İmanov əhatə edib. Dövlət müstəqilliyimizi qa- hədiyyə edilib. Mədəniyyət və turizm
– Qasım rollarını, aktyorlardan zandıqdan sonra mədəniyyət və incəsə- obyektlərinin sıralarının ən müasir meSəyyad Məmmədov – Əmir Altun, nətimizin tərəqqisi, təbliği, beynəlxalq marlıq üslubu ilə seçilən yaraşıqlı binaNəsimi Məmmədov – Məlik Tahir, arenada tanıdılması sahəsində böyük nai- larla zənginləşməsi və onların maddiNazlı Hüseynquliyeva – Gilan liyyətlər qazanılıb. Bu gün Azərbaycan texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi
ana, Nurbəniz Niftəliyeva –Nərgiz, mədəniyyətinin xoş sorağı müxtəlif ölkə- sahəsində görülən işlər bu gün də uğurla
Şölə Novruzbəyli – Məlikə, Elnur lərdən gəlir. Bu ünsiyyətin nəticəsində davam etdirilir.
Rzayev – Əhəd, Cəbrayıl Nəbiyev mədəni əlaqələrin inkişafı və Azərbaycan
Videoçarx vasitəsilə iştirakçılara mə– Teymurun cəlladını canlandı- mədəniyyətinin dünya mədəniyyətinə in- dəniyyətimiz haqda geniş məlumat verırlar. Kütləvi səhnələrdə isə teatrın teqrasiyası prosesi daha da sürətlənir. rildiyi tədbirdən sonra əcnəbilər və vəbütün kollektivi iştirak edir. Ta- Belə əlaqələrin inkişafında Naxçıvan təndaşlığı olmayan şəxslər “Naxçıvanmaşanın premyerası (ilk tamaşası) Muxtar Respublikasının mədəniyyət və qala” Tarix-Memarlıq Muzey Komplekyaxın günlərdə baş tutacaq.
incəsənət ustaları fəallıq göstərirlər.
sində olublar.
Səməd CANBAXŞIYEV
Qədim diyarımızda yeni mədəniyyət
- Kərəm HƏSƏNOV

“Əlincə qalası” tarixi dramı Naxçıvan teatrında

Şərqin ikinci qocaman teatrı
sayılan Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrı həmişə
öz maraqlı repertuarı ilə tamaşaçıların diqqətini çəkib.
Ölkə səviyyəsində uzun illər
öz mövqeyini qoruyub saxlayan
teatrın səhnəsində oynanılan istənilən pyes tamaşaçı rəğbəti qazanmaqla yanaşı, həm də maraqlı
sənət əsərinə çevrilib. Etiraf edək
ki, bu teatrın səhnəsindən tamaşaçıya təqdim edilən dram əsərləri
içərisində tarixi mövzularda olanlar daha yaddaqalan və unudulmazdır. Bu ənənə artıq uzun illərdir ki, davam edir. Bu günlərdə
yenə də tamaşaçılar onlara doğma
olan teatrın səhnəsində möhtəşəm
bir tarixi hadisənin inikasını görəcəklər. Teatrda 2016-cı ilin repertuarına salınan yazıçı-dramaturq Həmid Arzulunun “Əlincə
qalası” tarixi dramının son məşq-

ləri gedir. Bu əsər
ilk dəfə 1983-cü
ildə tamaşaçılara
təqdim edilib. Əsər
Azərbaycan tarixində özünəməxsus rol oynayan,
14-cü əsrin sonlarında dünyanın yarısını özünə tabe
edən fateh Əmir Teymura qarşı
14 il mübarizə aparan Əlincə qalasının müdafiəsindən bəhs edir.
Orta əsrlər tarixçiləri tərəfindən
yazılan real tarixi hadisələr və
xalq arasında yaşayan həqiqətlər
səhnə əsərində çox ustalıqla qələmə alınıb. Əmir Teymura 14 il
baş əyməyən Əlincə qalasının
qəhrəman müdafiəçiləri, qalanı
idarə edən tarixi şəxsiyyətlər, bu
müdafiənin kökündə duran mərdlik, birlik və cəsarətin təcəssümü
həmin mövzunu həmişə aktual
edib. Ən güclü düşmənə belə,
qalib gələn naxçıvanlıların qurub-yaratmaq istəyi, qədim ənənəyə söykənən istehkamqurma
qabiliyyəti, sənətkarlığı, ən çətin
anda belə, öz qürurunu, yüksək
əhval-ruhiyyəsini itirməyən, məhz
bu xüsusiyyətlərinə görə uzun
müddət mühasirədə yaşayan xalqın həyat tərzi ilk baxışdan tamaşaçını ovsunlaya bilir. “Əlincə

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhər 16 nömrəli tam orta
məktəbdə “Milli dəyərlər və uşaqlar” mövzusunda seminar keçirilib.
Şagirdlərin, məktəb psixoloqlarının, uşaq birliyi rəhbərlərinin və
valideynlərin iştirak etdiyi seminarda
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sahir Rüstəmov çıxış edərək bildirib
ki, məktəb insanın gələcək həyat
tərzinin, düşüncəsinin, xarakterinin
formalaşmasında önəmli rol oynayır.
Orta məktəbdəki təhsil dövrü uşaqlara verilən düzgün tərbiyə, onların
yaradıcı düşüncə qabiliyyətinin for-

“Milli dəyərlər və uşaqlar” mövzusunda seminarlar davam etdirilir
malaşmasına şərait yaradılması, lazımi mənəvi biliklərə olan ehtiyacların vaxtında və yetərincə ödənilməsi, şübhəsiz, uşaqların daha möhkəm əsaslar üzərində, mənəvi-əxlaqi
keyfiyyətlər əsasında öz həyat yolunu
seçməsinə əhəmiyyətli şəkildə təsir
göstərir. Xüsusilə bu dövrdə uşaqların milli dəyərlərə sevgi ruhunda
tərbiyə edilməsi onların gələcəkdə
ictimai həyatın aktiv iştirakçılarına
çevrilmələrinə zəmin yaradır. Bu
mənada, milli dəyərlərə yiyələnməklə gənc nəslin milli ruhda tərbiyə
olunması məsələsi günümüzdə məktəbin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Ona görə də məktəblərdə şagirdlərin geniş biliklərə sahib

olmaları ilə bərabər, onların milli
dəyərlərə bağlı, vətənpərvər kimi
formalaşmalarına da ciddi yanaşılmalıdır. Müəllimlər şəxsi nümunələri
ilə təhsil alanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə, dövlət
rəmzlərinə, xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, dilinə, adət-ənənələrinə,
milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və
qayğı hissləri aşılamalıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Ayşən
Əsgərova çıxış edərək milli dəyərlərimizin uşaqlara aşılanması, uşaqların zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırılması yollarından, onların asudə
vaxtlarının səmərəli təşkilindən, er-

kən nikah hallarının fəsadlarından,
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından düzgün istifadə qaydalarından, qanunvericilikdə təsbit
olunmuş valideyn məsuliyyətindən
danışıb. Vurğulanıb ki, milli dəyərlərə bağlılıq vətənpərvərlik hisslərini
gücləndirir, insanın əsl vətəndaş
kimi tərbiyəsində birbaşa rol oynayır.
Vətənpərvərlik insanın öz Vətəninə
sevgi və sədaqəti, onun tarixi, milli
və mədəni dəyərləri üçün qürur hissi
keçirməsi və müdafiəsinə hər an
hazır olmasıdır.
Məktəbin direktoru Məlahət Rüstəmova seminarın təşkilinə görə
minnətdarlığını bildirib.
Sonda seminar iştirakçılarının

sualları cavablandırılıb, onlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanmış “Milli dəyərlərimiz deyəndə
nələri başa düşürük?”, “Erkən nikah
– ailə faciəsinin təməli” adlı broşürlər, “Uşaq hüquqları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununun və BMT-nin “Uşaq hüquqlarına dair Konvensiya”sının
mətnləri paylanılıb.
Qeyd edək ki, cari ildə muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 8 dəfə bu mövzuda seminar
keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin
mətbuat xidməti
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Naxçıvan Dövlət Universitetində
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin üzvləri, eləcə
də gənc şairlərlə görüş keçirilib.

Şairlərlə görüş

Bu münasibətlə təşkil olunan tədbiri giriş sözü ilə açan ali məktəbin
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Saleh Məhərrəmov belə görüşlərin
ədəbi mühitin inkişafına, gənclərin
bədii ədəbiyyata marağının artırılmasına, yazıçı və şairlərlə oxucuların
ünsiyyətinin daha da sıxlaşmasına
xidmət etdiyini bildirib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi, şair Asim Əliyev
çıxış edərək rəhbərlik etdiyi birliyin
yaranma tarixindən və fəaliyyətindən, eləcə də Naxçıvanda yaşayıbyaradan şairlərin yaradıcılığından
söz açıb.
Qeyd olunub ki, hazırda birlik
üzvlərinin sayı 80-ə yaxındır. Bu gün
Naxçıvanda 30-a yaxın istedadlı gənc
şair uğurla fəaliyyət göstərir və birlik
daim onlara dəstək olmağa hazırdır.
Sonra Naxçıvanda yaşayıb-yaradan qələm sahibləri Qafar Qəribin,
Zaur Vedilinin, Sədaqət Nemətin,
Tural Həsənlinin, Qanun Ümmanın,
Gülsadə İbrahimlinin, Ruhəngiz Əliyevanın, Elxan Yurdoğlunun, Humay
Nurun, Zeynəb Naxçıvanlının vətənpərvərlik mövzusunda qələmə
aldıqları şeirləri bədii qiraət olunub.
Nərmin CABBAROVA

Güləşçimizdən daha
bir uğur
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Güləş Federasiyasının yetirməsi
daha bir uğura imza atıb.
Mütəmadi olaraq beynəlxalq turnirlərdə iştirak edən və uğur qazanan
federasiyanın yetirmələri bu dəfə
respublika əhəmiyyətli yarışda mükafatlandırılıblar. Balakən şəhərində
keçirilən sərbəst güləş üzrə məktəblilərin 10-cu ölkə birinciliyində
idmançımız Abbas Həsənov fəxri
kürsüyə yüksəlməyə müvəffəq olub.
Yarımfinala kimi bütün rəqiblərini
üstələyən güləşçimiz finala gedən
yolda məğlubiyyətlə barışıb. Lakin
üçüncü yer uğrunda görüşdə o, qalib
gələrək ölkə birinciliyini bürünc
medalla başa vurub.
İdmançımıza təşkilatçılar tərəfindən diplom və medal təqdim edilib.

Naxçıvanda Avropa çempionatı və beynəlxalq
turnirlər keçiriləcək
Naxçıvanda mayın 9-dan 18-dək
ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş ənənəvi “Naxçıvan Open-2016” Beynəlxalq Şahmat Festivalı keçiriləcək.
Reqlamentə əsasən, beynəlxalq
festivalda güclülər (“A” turniri),
əmsalı 2200-dən az olanlar (“B”
turniri) və uşaqlar (“C” turniri) olmaqla, zəka sahibləri güclərini 3
turnirdə sınayacaqlar. İsveçrə sistemi
üzrə 9 turdan ibarət olacaq yarışda
hər iştirakçıya 40 gediş üçün 90
dəqiqə, oyun başa çatana qədər hər
şahmatçıya 30 dəqiqə və hər gediş
üçün əlavə 30 saniyə vaxt ayrılacaq.
Artıq “Naxçıvan Open-2016” festivalında iştirak etmək üçün 9 ölkənin 50-yə yaxın qrossmeysteri, FİDE
və beynəlxalq ustası müraciət edib

və onların sayının artması istisna
deyil.
Keçiriləcək şahmat festivalında
iştirak edəcək şahmatçıların reytinq
siyahısına Eltac Səfərli (2666 –
Azərbaycan) başçılıq edir. İştirakçılar
arasında Yuriy Kuzubov (2638 –
Ukrayna), Yevgeni Aleksev (2633 –
Rusiya), Sergey Tiviakov (2590 –
Hollandiya), İqor Xenkin (2586 –
Almaniya), Vadim Malaxatko
(2501 – Belçika), Pouria Darini
(2496 – İran), Azərbaycan şahmatçılarından Nicat Abbasov, Vüqar
Rəsulov, Zaur Məmmədov, Xəyalə
Abdulla, Zeynəb Məmmədyarova
kimi güclü zəka sahibləri var. Naxçıvan şahmat məktəbinin yetirmələrindən olan Pərviz Qasımov, Urfan
Sevdimalıyev və Toğrul Həsənzadə
də “A” turnirində iştirak edəcəklər.

Muxtar respublika birinciliyi başa çatıb

Naxçıvan Şahmat Mərkəzində arasında Naxçıvan Muxtar Respub“Naxçıvan Open-2016” Beynəlxalq lika birinciliyinə yekun vurulub.
Şahmat Festivalına hazırlıq məqİki gün davam edən birincilikdə
sədilə keçirilən 12 yaşlı şahmatçılar Naxçıvan şəhərinin və muxtar res-

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Futbol Federasiyasının birgə təşkil etdiyi futbol üzrə Naxçıvan Muxtar
Respublika çempionatı davam edir.
Mövsümün sonuna iki tur qalmasına baxmayaraq, çempionluq
uğrunda kəskin mübarizə gedir.
Artıq 3 komanda cari mövsümdə
bu ada yiyələnməyə çox yaxındır.
Hazırda turnir cədvəlinin lideri olan
“Araz-Naxçıvan” komandası 16-cı
turda “Kəngərli” komandası üzərində böyük hesabla qələbə qazanmaqla, vəziyyətini bir qədər də yaxşılaşdırıb. Aktivində 45 xal olan
“qırmızı-ağlar” çempionluğa ən real
namizəddir. İndi onların mövsümü
lider kimi başa vurması üçün cəmi
bir xala ehtiyacları var. İkinci pillədə
qərarlaşan “DİN-Darıdağ FK” isə
39 xal toplayıb. Onlar mövsümü
çempion kimi tamamlamaları üçün
qalan iki oyunda qələbə qazanmaqla

yanaşı, “Araz-Naxçıvan”ın xal itirməsinə də bel bağlamalıdırlar. Əks
təqdirdə, ötən mövsüm olduğu kimi
yenə də turnir cədvəlini ikinci pillədə
başa vuracaqlar.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
(NDU) komandasının da çempionluq
şansı qalır. Onların mövsümü lider
kimi başa vurması üçün 3 görüşdən
9 xal toplamaları vacibdir. Ancaq
bu oyunların birinin “Araz-Naxçıvan”la olduğunu nəzərə alsaq, o zaman NDU komandasının işi çətindir.
Turnir cədvəlinin ilk 3 pilləsindəki komandaların mövsümü hansı
pillədə başa vuracaqları dəqiq olmasa da, artıq digər pillələrdə qərarlaşan komandaların vəziyyəti
məlumdur. Mövsümə yaxşı başlayan
Şərurun “Arpaçay” komandasının
ikinci dövrədən sonra oyununda
sönüklük yarandı və liderlərdən bir
qədər aralı düşdü. Hazırda 4-cü pillədə özünə yer tapan “Arpaçay” ən

Xalq yaradıcılığı günü keçirilib
2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamına əsasən, qədim diyarımızda milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, təbliği və
gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər qiymətli sərvətimiz
olan milli dəyərlərin yaşadılmasına xidmət edir. Qeyd olunub
ki, xalq yaradıcılığını, xalqımızın
min illər boyu yaratdığı bu milli-mənəvi dəyərləri yaşatmaq,
təbliğ etmək, öyrənmək mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Sonra Şərur Xalq Yallı Ansamblı, Rza Təhmasib adına
Şərur Rayon Xalq Teatrı, Xələc
kənd klubunun “Gülüm ey”
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publikanın rayonlarının 8 komandası
mübarizə aparıb. Hər komandanın
tərkibində 4 oğlan və 2 qız olmaqla
birincilikdə, ümumilikdə, 48 zəka

Futbol üzrə muxtar respublika çempionatı davam edir

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə ElmiMetodik Mərkəzi və Şərur Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə
rayonun Aşağı Yaycı Kənd Mərkəzində xalq yaradıcılığı günü keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Şərur
Rayon Mədəniyyət və Turizm
Şöbəsinin müdiri Əli Qənbərov
açaraq muxtar respublikamızda
xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsinin ənənəvi hal aldığını
bildirib və belə tədbirlərin əhəmiyyətindən danışıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə ElmiMetodik Mərkəzinin direktoru
Nizami Əzizəliyev çıxışında
diqqətə çatdırıb ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı
günlərinin keçirilməsi haqqında”

Qeyd edək ki, turnirin mükafat
fondu 35 min ABŞ dolları həcmindədir. Ötən il “A” qrupunun qalibi
azərbaycanlı qrossmeyster Eltac
Səfərli olub.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümünə
həsr edilmiş idman yarışları bununla
bitməyəcək. Belə ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən idman
federasiyaları Gənclər və İdman
Nazirliyi ilə birgə 15-ə yaxın birincilik təşkil edəcəklər. İlk belə
yarış “Heydər Əliyev Kuboku” uğrunda futbol üzrə çempionatdır.
Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev
adına Olimpiya-İdman Kompleksində isə boks üzrə muxtar respublika turniri olacaq. İki gün (4-5 may)
davam edəcək turnirdə 150-dən çox
dəri əlcək sahibinin iştirak edəcəyi

folklor ansamblının ifasında
qədim rəqslər, xalq oyun və
tamaşaları tədbir iştirakçılarına
təqdim edilib, Şərur Şəhər Mədəniyyət Sarayının muğam üçlüyü muğamlarımızdan nümunələr səsləndirib.
Bəhruz Kəngərli adına Şərur
Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Sərxan Əliyevin
balabanda ifası, Ələkli Kənd
Uşaq Musiqi Məktəbinin sazçalanlar ansamblının çıxışları da
maraqla qarşılanıb.
Belə tədbirlərin başqa mədəniyyət müəssisələrində keçirilməsi də nəzərdə tutulub.
Əli RZAYEV

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

yaxşı halda mövsümü üçüncü pillədə
başa vura bilər. O da belə mümkün
olar ki, NDU-nun futbolçuları 3
görüşü də uduzsunlar.
Mövsümün başa çatmasına az
qalmış yenə də autsayder “libasını”
“Sədərək” komandası “geyinib”. İl
ərzində cəmi 2 qələbə qazanan sədərəklilər son turda gözlənilmədən
səfərdə “Batabat”ı məğlub etməyi
bacarıblar. XIV turun təxirə salınmış
S/S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komandalar
“Araz-Naxçıvan”
“DİN-Darıdağ FK”
“NDU”
“Arpaçay”
“Batabat”
“Əlincə”
“Babək”
“Dübəndi”
“Kəngərli”
“Sədərək”

O
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16

gözlənilir. Həmçinin azarkeşlər kompleksdə güləş, karate-do, voleybol
və basketbol idman növləri üzrə də
keçiriləcək Naxçıvan Muxtar Respublika çempionatlarına şahidlik
edəcəklər. May ayının 10-da isə
Şərur Rayon Olimpiya-İdman Kompleksində kikboksinqçilərin muxtar
respublika birinciliyi olacaq. Bununla yanaşı, Gənclər və İdman
Nazirliyi ilə Yüngül Atletika, Atıcılıq
və Hava və Ekstremal İdman Növləri federasiyaları birgə kross qaçışı,
peyntbol və Əlincəqalaya yürüş
üzrə muxtar respublika birincilikləri
keçirəcəklər.
21-28 may tarixləri arasında isə
Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev
adına Olimpiya-İdman Kompleksində usta ağır atletlər arasında qitə
birinciliyi təşkil olunacaq. Həmçinin
bu kompleks 12-13 may tarixlərində
paralimpiyaçılar arasında beynəlxalq
turnirə də ev sahibliyi edəcək.
sahibi qüvvəsini sınayıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahmat Federasiyası ilə Təhsil Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi birinciliyin son günündə şahmatçılar
Naxçıvan şəhərində yerləşən tarixi
abidələrlə tanış olublar.
Dairəvi sistem üzrə keçirilən yarışın yekun nəticəsinə əsasən, “Naxçıvan” komandası qalib adını qazanıb. Digər iki pillədə isə Şərur və
Ordubad şahmatçıları qərarlaşıblar.
Sonda qaliblər mükafatlandırılıb.
Mükafatları Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının
sədri Vüqar Səfərov və təhsil naziri
Məmməd Qəribov təqdim ediblər.
görüşündə isə “Kəngərli” komandası
qarşısında darmadağın olublar –
1:5. Bombardirlər siyahısına gəlincə,
“DİN-Darıdağ FK”-nın forvardı
Mahir Babayev 14 qolla liderliyini
davam etdirir. Digər üç pillədə isə
“Araz-Naxçıvan”ın forvardları qərarlaşıb. Belə ki, zədələnərək mövsümü vaxtından əvvəl başa vuran
Tağı Seyidov 12 qolla ikinci, Samir
Kərimov üçüncü (11 qol), İbrahim
Əliyev isə dördüncüdür (9 qol).
- Ceyhun MƏMMƏDOV
Q
15
13
12
10
7
6
4
4
4
2

H
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0

M
1
3
3
5
8
10
10
11
12
14

T/F
58-10
58-22
33-17
37-27
35-35
22-39
22-40
25-36
26-42
12-49

X
45
39
36
31
21
18
14
13
12
6

Qeyd: S – sıra, O – oyun, H – heç-heçə, M – məğlubiyyət, T/F – top
fərqi, X – xal

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir
Sual: İş icazəsi nədir?
Cavab: İş icazəsi əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqıödənilən əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmalarına icazə verən
rəsmi sənəddir.
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan
şəxslər iş icazəsini onları işə cəlb edən
hüquqi şəxslər, hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslər və xarici hüquqi şəxslərin filial
və nümayəndəlikləri vasitəsilə alırlar.
Sual: İş icazəsinin müddəti və həmin
müddətin uzadılması qaydası necə müəyyənləşdirilir?
Cavab: Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin 69.1-ci maddəsinə uyğun
olaraq iş icazəsi 1 il müddətinə, əmək müqaviləsinin 1 ildən az müddətə bağlanılması
nəzərdə tutulduqda isə həmin müddətə verilir.
İş icazəsinin müddəti hər dəfə 1 ildən çox
olmamaq şərti ilə uzadıla bilər.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

İş icazəsinin müddətinin uzadılması
üçün işəgötürən iş icazəsinin müddətinin
bitməsinə azı 30 gün qalmış Dövlət
Miqrasiya Xidmətinə ərizə ilə müraciət
etməlidir.
Sual: İş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə dövlət rüsumu
nə qədərdir?
Cavab: Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində haqqıödənilən əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə ödəniləcək dövlət rüsumu aşağıdakı məbləğdə müəyyən edilmişdir:
3 ayadək – 250 manat
6 ayadək – 420 manat
1 ilədək – 700 manat
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin Miqrasiya
proseslərinin təhlili və informasiya
təminatı şöbəsi

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