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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 6-da ABŞ Dövlət katibi
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Görüşdə Azərbaycan ilə ABŞ arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib, bu
yaxınlarda istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun önəmi qeyd olunub, bunun
Avropa ilə Asiya arasında yeni nəqliyyat marşrutu olması baxımından önəmi vurğulanıb, ABŞ
şirkətlərinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyəti, ticarət dövriyyəsinin artırılması və ixrac
imkanlarının genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunulub, Bakıda
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin tövsiyəsi ilə
2017-ci ilin iyul ayından etibarən
Naxçıvan şəhəri ərazisindəki Nax-
çıvan yaşayış yerində aparılan ar-
xeoloji tədqiqatlar, arxeoloji ekspe-
disiyanın rəisi, AMEA-nın müxbir
üzvü Vəli Baxşəliyevin buradan ta-
pılan, eramızdan əvvəl V minilliyin
əvvəllərinə və birinci yarısına aid
edilən maddi-mədəniyyət nümunə-
lərinin öyrənilməsi nəticəsində gəl-
diyi elmi qənaət bir daha sübut edir
ki, Naxçıvan şəhərində məskunlaşma
8 minillik tarixə malikdir. Naxçıvan
şəhəri yaşı qədər də keşməkeşli,
ağır sınaqlar və mübarizələr dolu
tarix yaşayıb, dəfələrlə dağıdılsa da,
sarsılmayıb, məhv olmayıb.
    Qədim dövrlərdən etibarən hərbi -
strateji əhəmiyyət kəsb edən bu
şəhər X əsrin sonundan XI əsrin
60-cı illərinə kimi Naxçıvanşahlığın,
XII əsrdə Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin paytaxtı olub.
     Naxçıvan əhalisi şərəfli mübarizə
tarixini Əlincə qalasında Teymur qo-
şunlarına 14 il müqavimət göstərərək
yazmışdır. Bu qədim şəhər 1747-
1828-ci illərdə Naxçıvan xanlığının,
1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin
mart ayının əvvəllərinə qədər fəaliyyət
göstərmiş Araz-Türk Respublikasının
paytaxtı kimi siyasi-tarixi proseslərin
mərkəzi, işğal və əsarət əleyhinə mü-
barizələrin beşiyi, milli təşkilatlanma
və həmrəylik nüvəsi kimi mühüm
əhəmiyyət kəsb edib. Naxçıvan şə-
hərinin çoxəsrlik taleyində çətin sı-
naqlardan keçərək gərgin hərbi-siyasi
və diplomatik mübarizələr nəticəsində
əldə olunan, bir əsrə yaxın mühüm
mərhələni təşkil edən muxtariyyət ta-
rixinin xüsusi yeri vardır. 
     1920-ci il aprelin 28-də Bakıda,
iyulun 28-də Naxçıvanda sovet ha-
kimiyyətinin elan edilməsi və Azər-
baycan SSR-in yaradılması, tarixi
ədalətsizlik nəticəsində Zəngəzurun
Azərbaycandan alınaraq Ermənistana
verilməsi və Naxçıvanın Azərbay-
candan ayrı düşməsi, Ermənistan
SSR-in Naxçıvanı özünə ilhaq etmək
cəhdləri Naxçıvanın muxtariyyəti
məsələsini gündəliyə gətirdi. 1920-ci
il dekabrın 28-də Ermənistan SSR
Hərbi İnqilab Komitəsinin bəyannamə
ilə çıxış edərək Naxçıvanın müstə-
qilliyini tanıdığını elan etməsi Nax-
çıvanda yerli əhali tərəfindən böyük
narazılıqla qarşılandı. Əhalinin ək-
səriyyəti Azərbaycanın tərkibində
müstəqil Naxçıvan Sovet Sosialist
Respublikasının yaradılmasını tələb
etdi. 1921-ci ilin yanvar ayında Nax-
çıvanda onun Azərbaycan SSR tər-

kibinə daxil olması barədə rəy sorğusu
keçirildi. Rəy sorğusu nəticəsində
respublika əhalisinin 90 faizindən
çoxu Naxçıvan diyarının Azərbaycan
SSR tərkibində qalmasına tərəfdar
çıxdı. Naxçıvan əhalisinin böyük ək-
səriyyətinin bir neçə illik inadlı mü-
barizəsi və rəy sorğusunun nəticəsi
Naxçıvanın ərazi statusunu dəqiq-
ləşdirdi. Rusiya Naxçıvanın öz mü-
qəddəratını həll etmək hüququnu ta-
nımaq məcburiyyətində qaldı. 1921-ci
il martın 16-da RK(b)P MK Siyasi
Bürosu Behbud ağa Şahtaxtinskinin
təklifini bəyənərək Azərbaycanın tər-
kibində Naxçıvan Sovet Respubli-
kasının yaradılması haqqında qərar
qəbul etdi. Həmin gün imzalanan
Türkiyə-Rusiya müqaviləsi ilə də
Naxçıvana muxtar ərazi statusu verildi
və bu, 1921-ci il oktyabrın 13-də
imzalanan Qars müqaviləsi ilə bir
daha təsdiq edildi. Beləliklə, RSFSR
hökumətinin, ingilislərin və ameri-
kalıların ermənipərəst mövqeyinə,
erməni daşnaklarının ciddi cəhdlərinə
və silahlı müdaxilələrinə baxmayaraq,
Naxçıvan əhalisinin qətiyyəti, dönməz
iradəsi, Türkiyə hökumətinin obyektiv
mövqeyi və Behbud ağa Şahtaxtinski
kimi siyasi xadimlərin diplomatik
səyləri nəticəsində Naxçıvan Azər-
baycanın tərkibində saxlanıldı. 1923-cü
il dekabrın 31-də Azərbaycan SSR
MİK Naxçıvan diyarının Azərbaycan
SSR tərkibində Naxçıvan MSSR-ə
çevrilməsi haqqında qəti qərar qəbul
etdi. Beləliklə, 1924-cü il 9 fevralda
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikası təşkil edildi, Naxçıvan
şəhəri isə əhalinin iradə və qətiyyə-
tinin, ölkənin ərazi bütövlüyünün
rəmzi kimi muxtar respublikanın
paytaxtı kimi bərqərar oldu. 
     Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Azərbaycanın siyasi tarixində baş

verən bu mühüm əhəmiyyətli hadisəni
belə qiymətləndirirdi: “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yaradılması
Azərbaycan xalqının olduqca mü-
rəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi
böyük tarixi nailiyyətdir”.

    Müstəqillik illərində Naxçıvanın
ümummilli liderin uzaqgörən siyasəti
sayəsində qorunub saxlanılan mux-
tariyyətinin 75, 80, 85, 90 illik yu-
bileyləri dövlət səviyyəsində, tən-
tənəli şəkildə qeyd olunub. Bu isə
onun ifadəsidir ki, illərdir, blokadada
olan, mühüm hərbi-siyasi və iqtisadi -
strateji əhəmiyyətə malik bu region,
onun muxtariyyətinin qorunub sax-
lanması Azərbaycan dövlətinin daim
diqqət mərkəzindədir.
    Naxçıvan şəhəri muxtariyyət ta-
rixinin sovet hakimiyyəti illəri mər-
hələsində milli şüurda oyanışın ya-
randığı, milli müstəqillik ideyalarının
ilk rüşeymlərinin yetişdiyi paytaxt
olub. XX əsrin sonlarında geniş vüsət
alan milli müstəqillik hərəkatı zamanı
isə bu şəhər gələcək müstəqilliyimizin
bərqərar olmasında əhəmiyyətli
 siyasi-tarixi rol oynayacaq mütərəqqi
ideyalar məkanına çevrildi. 
    Həmin dövrdə, ümummilli liderin
Azərbaycan üçün çox ağır, mürəkkəb
ictimai-siyasi şəraitdə – 1990-cı ilin
iyul ayında Naxçıvana gəlməsi, bu-
radan yenidən böyük siyasətə qayıt-
ması ilə Naxçıvan şəhəri ölkənin
 siyasi paytaxtına, xalqımızın və
müstəqil dövlətimizin gələcək mü-
qəddəratının həll olunduğu baş qə-
rargaha çevrildi. Ulu öndər 30 sen -
tyabr 1990-cı ildə keçirilən seçkilərdə
yekdilliklə Azərbaycan SSR-in və
Naxçıvan MSSR-in deputatı seçildi.
1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan
MSSR Ali Sovetinin ulu öndərin
sədrliyi ilə keçirilən ilk sessiyasında,
ümumən, Azərbaycanın gələcəyi
üçün son dərəcə böyük əhəmiyyətə
malik olan taleyüklü qərarlar qəbul
edildi. Sessiyada Naxçıvan Muxtar
Sovet Sosialist Respublikasının adın-
dan “Sovet Sosialist” sözləri çıxarıldı,
Naxçıvan MSSR Ali Soveti Naxçıvan

Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
adlandırıldı. Milli istiqlal rəmzi olan
üçrəngli bayrağımız ilk dəfə bu ses-
siyanın tarixi qərarı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Dövlət Bay-
rağı kimi qəbul edildi, həmin bayrağın

Azərbaycan Respublikasının rəsmi
dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında
Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşı-
sında vəsatət qaldırıldı və digər mü-
hüm siyasi qərarlar qəbul edildi.
Naxçıvan Sovet İttifaqının saxlanması
məqsədilə keçirilən qeyri-qanuni
refe rendumda iştirak etməkdən imtina
etməklə də qətiyyətli siyasi mövqe
bildirdi. Bu gün yarım milyondan
artıq siyasi həmfikri öz ətrafında
toplayan, böyük siyasi nüfuza malik,
25 il ərzində liderliyi qoruyub sax-
layan Yeni Azərbaycan Partiyasının
təməli Naxçıvan şəhərində qoyuldu.
Bir sözlə, Naxçıvan xalqımızın de-
mokratiya və müstəqillik uğrunda
mübarizəsinin mərkəzinə çevrildi.
Görkəmli dövlət xadiminin Azər-
baycanda yenidən siyasi hakimiyyətə
qayıdışı digər regionlar kimi, Nax-
çıvanın da yeni inkişaf, tərəqqi mər-
hələsinin təməlini qoydu. 
     1995-ci ildən etibarən qətiyyət və
uğurla davam etdirilən milli dövlətçilik
siyasətinin işığında Naxçıvan öz inkişaf
və intibah dövrünü yaşamağa başladı.
Sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqi, ordu
quruculuğu, elm, təhsil, səhiyyə və
idmanın inkişafı, müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqi, işsizliyin
aradan qaldırılması istiqamətində gö-
rülən işlər, əhalinin sosial-rifah halının
yaxşılaşması insanlarda böyük ruh
yüksəkliyi yaratdı. Ali Məclisin Sədrinə
məxsus yüksək tələbkarlıq, prinsipial -
lıq, əzmkarlıq, əqidə bütövlüyü, siyasi
mövqedə qətiyyətlilik, ən başlıcası
isə vətənpərvərlik kimi ali iradi key-
fiyyətlər nəticəsində son iyirmi iki
ildə muxtar respublikada bütün sahələr
üzrə misligörünməmiş uğurlar əldə
edilib. Naxçıvan şəhəri isə muxtar
respublika paytaxtı kimi bütün bu
uğurların mərkəzində dayanır. 
    Bu uğurların əsasını idarəetmədə

vətənpərvərlik və milli təəssübkeşlik
hissləri, ümummilli liderimizin böyük
Azərbaycançılıq ideologiyasına sə-
daqət, tarixi köklərə, milli-mənəvi
və dini dəyərlərə bağlılıq təşkil edir.
Müasirlik, dünyəvi inkişafla yanaşı,

keçmişə, tarixi-mənəvi irsə ehtiramın
yüksək nümunəsi kimi son 22 ildə
muxtar respublikada 70-ə yaxın tarix
və mədəniyyət abidəsinin əsaslı təmir
və bərpa edilməsini, 1200-dən çox
abidənin qeydə alınaraq pasportlaş-
dırılmasını qeyd etmək kifayətdir.
Milliliklə bəşəriliyin harmoniyası,
uzunmüddətli blokada şəraitində
misli görünməmiş inkişaf muxtar res-
publikaya beynəlxalq nüfuz qazan-
dırmaqla dünyanın diqqətini paytaxt
Naxçıvana yönəldib. Məhz bu unikal
inkişafın, qeyri-adi özünəməxsuslu-
ğun nəticəsi olaraq Naxçıvan şəhəri
2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin
paytaxtı seçilib.
    Tarixin ən ağır sınaqlarında Azər-
baycan xalqı ali islami dəyərləri,
inancını qoruyub saxlaması, milli
elementlərlə zənginləşdirməsi ilə
 İslam dünyasında böyük nüfuz
qazanmışdır. Bu, 2009-cu ildə ölkə -
mizin paytaxtı Bakının, 2018-ci il
üçün isə Naxçıvan şəhərinin İslam
mədəniyyətinin paytaxtı seçilməsini
şərtləndirən başlıca amildir.
    Naxçıvan şəhəri məhz tarixiliyi,
zəngin mədəniyyəti və müasir inkişaf
dinamikası ilə İslam Konfransı Təş-
kilatının üzvü olan ölkələrin şəhərləri
sırasından bu statusa layiq görülüb.
Bu seçimin əsas səbəbi Naxçıvanın
bütün Şərq dünyasında qədim döv-
lətçilik ənənələrinə malik, İslam əx-
laq və etiqadını, fəlsəfəsini yaşadan
bir şəhərə, İslam dünyasının mədə-
niyyət zənginliyinin rəmzinə çev-
rilməsidir. Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin çoxəsrlik tarixi,
zəngin türk-islam mədəniyyəti nü-
munələri ilə seçilən Naxçıvan haq-
qında dediyi kimi: “Naxçıvan Azər-
baycan xalqının qədim tarixini əks
etdirən müqəddəs bir torpaqdır.
Naxçıvan Azərbaycan xalqının ta-
rixini əks etdirən abidələri özündə
cəmləşdirən bir diyardır”.
    Naxçıvan şəhəri qədim və zəngin
tarixi keçmişə, İslam və bəşər mə-
dəniyyətinə elm, incəsənət, ədəbiyyat
sahəsində bəxş etdiyi töhfələrin,
beynəlxalq əhəmiyyətli elmi-siyasi,
mədəni-kütləvi tədbirlərin yüksək
səviyyəli təşkilatçılığı ilə bu statusu
qazanıb. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün

Tarixin yaşıdı, bəşəriyyətin beşiyi Naxçıvan Nuh Peyğəmbərin
ayaq basdığı müqəddəs torpaqdır. Əzəli və əbədi Azərbaycan
torpağı, Gəmiqaya daş kitabəli, Böyük İpək Yolunun

yolçusu bu ulu diyar Naxçıvan şəhərinin timsalında şəhərsalma
mədəniyyəti ilə də tarixə öz qədimlik möhürünü vurub. 
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İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komi-
təsinin yaradılması haqqında 2016-cı
il 2 iyun tarixdə imzaladığı Sərəncamda
deyilir:“Bakı şəhərində 2009-cu ilin
oktyabr ayında İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət
nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan
şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mə-
dəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına
dair qərar qəbul edilmişdir. Həmin
qərar sivilizasiyalararası dialoqa
mühüm töhfələr verən Azərbaycanın
bu qədim diyarındakı zəngin mədəni -
mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahü-
rüdür. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin
əzəmətli şəhərlərindən biri kimi Nax-
çıvan bütün böyük keçmişi ərzində
İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nai-
liyyətlərinin layiqincə qorunub
 yaşadılmasında özünəməxsus rol
oynamışdır”. 
    Sərəncama əsasən yaradılan Təş-
kilat Komitəsinin 25 noyabr 2016-cı
ildə keçirilən ilk iclasında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci
il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı
elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış
Təşkilat Komitəsinin sədri cənab
Vasif Talıbov demişdir: “Azərbay-
canın 5 min illik tarixə malik qədim
şəhəri olan Naxçıvan İslam mədə-
niyyəti nümunələri ilə zəngindir
və bəşər sivilizasiyasına dəyərli
töhfələr vermişdir. Qeyd olunanlar,
eləcə də 2009-cu ildə Bakı şəhərinin
İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan
olunması ilə bağlı qazanılan təc-
rübə 2018-ci ildə Naxçıvan şəhə-
rində tədbirlərin yüksək səviyyədə
keçiriləcəyinə əminlik yaradır”.
    Muxtar respublikamız ziyarət-
gahların, dini-mədəni abidələrin
bərpasının diqqət mərkəzində sax-
lanılması ilə də İslam dünyasına
unikal örnəkdir. Bu gün adı mü-
qəddəs “Qurani-Kərim”də çəkilən
Əshabi-Kəhf ziyarətgahı da daxil
olmaqla, muxtar respublikada 210
məscid, 26 dini ziyarətgah vardır.
Son 22 ildə Naxçıvan şəhərində,
rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış
məntəqələrində yeni məscidlər ti-
kilib, mövcud məscidlər təmir olu-
nub, abadlaşdırılıb. Naxçıvanda re-
gionun ən böyük ibadət yeri – 2500
nəfərin eyni vaxtda namaz qıla bi-
ləcəyi məscid inşa edilməkdədir.
    Təşkilat Komitəsinin ilk iclasında
təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına

əsasən “İslam Mədəniyyətinin Pay-
taxtı Naxçıvan – 2018” loqotip və
rəsmi internet səhifəsi hazırlanıb,
digər mühüm tədbirlər görülüb. Nax-
çıvanda son iyirmi ildən artıq bir
dövrdə beynəlxalq tədbirlərin təşkili
sahəsində qazanılan ənənə İslam
Konfransı Təşkilatının tərkibinə daxil
olan 52 ölkənin nümayəndələrinin
təmsil ediləcəyi tədbirlərin İslam
mədəniyyəti tarixinə yazılacaq sə-
viyyədə təşkil olunacağına əminlik
yaradır. Bu, muxtar respublikada
formalaşan böyük mədəniyyətin,
onun zəngin turizm potensialının
təkcə İslam ölkələrində deyil, həm
də dünyada təbliği üçün də geniş
imkanlar açacaq. Heç şübhəsiz ki,
həyata keçiriləcək tədbirlər sayəsində
muxtar respublikamız, uzun illərdir
ki, blokadada olmasına baxmayaraq,
həm yüksək sürətlə inkişaf edən,
həm də milli mədəniyyətimizin, dini
dəyərlərimizin qorunub yaşadıldığı,
dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bən-
zərsiz töhfələr verən bir diyar kimi
İslam mədəniyyəti tarixində mühüm
iz qoyacaq. Eyni zamanda bu, qədim
Şərq memarlıq ənənələri ilə müasir
Avropa arxitektura üslubunun
 çulğalaşıb qovuşduğu, dünyanın ən
müasir, inkişaf etmiş şəhərlərindən
olan Naxçıvanın təbliğinə də mühüm
töhfələr verəcək.
    Bütün bunlar tükənməz enerji və
qurub-yaratmaq əzminin, uzaq gə-
ləcəyə hesablanmış fəaliyyətin bəh-
rəsi olmaqla yanaşı, həm də sabahı
düşünərək gələcəyimiz olan, sağlam
və intellektual, vətənpərvər gənc
nəslin yetişdirilməsinə xidmət edir.
Cəmiyyətimizin inkişafına təkan ve-
rən başlıca amil, dövlətimizin prioritet
istiqamətlərindən biri olan gənclər
siyasəti bu gün muxtar respublika-
mızda uğurla həyata keçirilir. Gənc -
lərin potensialından səmərəli istifadə
olunması, onların sosial müdafiəsinin
təmin edilməsi, hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsinin gücləndirilməsi və sağ-
lam həyat tərzinin təbliği ümdə və-
zifəyə çevrilib. Gənclərin sosial-
 iqtisadi, ictimai-mədəni həyatda fəal
iştirakı, asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili, intellektual və yaradıcılıq po-
tensiallarının inkişafı məqsədilə döv-
lət proqramlarının qəbul olunması,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında gənc istedadlara
dövlət qayğısının artırılması haq-

qında” və “Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ya-
nında Gənclər Fondunun yaradılması
haqqında” fərmanları, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənc İstedad-
larının “Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi
muxtar respublikada gənclərə gös-
tərilən diqqət və qayğının bariz ifa-
dəsidir. Naxçıvan şəhərində Gənclər
Mərkəzinin istifadəyə verilməsi, elm,
təhsil ocaqlarının, mədəniyyət mər-
kəzlərinin fəaliyyət göstərməsi, olim-
piya-idman komplekslərinin, bey-
nəlxalq və ölkə səviyyəli idman ya-
rışlarının, digər mədəni-kütləvi təd-
birlərin keçirilməsi, əyləncə və isti-
rahət məqsədilə yaradılmış müasir
infrastruktur bu istiqamətdə atılan
mühüm addımlardır. Naxçıvan şə-
hərində hazırda gənclərimizin təhsil
aldığı 3 ali, 3 orta ixtisas, 17 tam
orta təhsil müəssisəsi, 13 muzey,
3 teatr, 1 kinoteatr, 7 mədəniyyət
evi, 7 konfrans-təlim zalı, 9 meh-
manxana, idman kompleksi, Gənclər
Mərkəzi, “Gənclik” Mərkəzi, sərgi
salonu fəaliyyət göstərir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı
ilə gənclər bu gün milli dəyərlərimizə
sədaqət ruhunda tərbiyə olunur, dövlət
idarəçiliyində aparıcı, novator qüvvə
kimi formalaşır, cəmiyyət həyatının
bütün sahələrinə inteqrasiya olunur,
elm, təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət,
dövlət idarəçiliyi və digər sahələrdə
irəli çəkilir, ən müxtəlif sahələrdə
böyük nailiyyətlər əldə edirlər. Ən
əsası isə muxtar respublika gəncləri
dövlətçilik ənənələrini daim uca
tutur, ulu öndər Heydər Əliyevin
 siyasi xəttinə sədaqət ruhunda
böyüyürlər. Bu gün Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatı
öz sıralarında 17 mindən çox partiya
üzvünü birləşdirir ki, bunun da 58
faizini gənclər təşkil edir.
    Bir sözlə, Naxçıvan gəncləri Ali
Məclis Sədrinin bu tövsiyəsini rəhbər
tutur: “...Bu gün bizim qarşımızda
bir vəzifə durur: Mənəviyyatca tə-

miz, intellektli və vətənpərvər gənc -
lər yetişdirmək. Gənclərin bir yolu
var. Bu yol ölkə Prezidenti tərə-
findən uğurla davam etdirilən
 Heydər Əliyev yoludur. Hər bir
gənc yaradılan yüksək şəraitdən
və göstərilən dövlət qayğısından
bəhrələnərək vətəni və xalqı üçün
layiqli vətəndaş olmağa çalışmalı,
üzərinə düşən vəzifələri layiqincə
yerinə yetirməli və ona göstərilən
etimadı doğrultmalıdır”. 
    “Azərbaycan gəncliyi 2017-
 2021-ci illərdə” Dövlət Proqramına
uyğun olaraq onlayn səsverməyə
əsasən ölkəmizin 23 şəhər və rayonu
arasından Naxçıvan şəhərinin Gənc -
lər Paytaxtı seçilməsi ümummilli
lider Heydər Əliyevin dövlət gənclər
siyasətinin muxtar respublikada uğur-
lu davamının bəhrəsidir. Naxçıvan
gəncləri illər öncə doğma yurdun
ərazi bütövlüyü uğrunda səngərlərdə
çiyin-çiyinə döyüşdüyü, ümummilli
liderin ətrafında sıx birləşərək xalq-
rəhbər birliyinin ideal nümunəsinə
çevrildiyi kimi virtual həmrəyliyin
də unikal nümunəsini göstərdi. Bu,
illərlə informasiya blokadasında qa-
lan muxtar respublika gəncliyinin
informasiya mübadiləsi, müasir tex-
nologiyanın və elektron resursların
imkanlarından istifadə bacarığını,
başlıcası isə ali məqsədlər uğrunda
hər an birləşərək istənilən uğuru qa-
zanmağa qadir olduğunu bir daha
sübut etdi. Bu, Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Müstəqilliyi Gü-
nündə Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında ilk milli hərbi hissənin ya-
radılmasının 25-ci ildönümü müna-
sibətilə keçirilən hərbi paradda müasir
döyüş silah və texnikası arxasında
igidlik və cəsurluqla dayanan Nax-
çıvan gəncinin uğurudur. Bu, Nax-
çıvan Dövlət Universitetinə Azər-
baycan Respublikası ali məktəblərinin
çoxkriteriyalı, beynəlxalq standartlara
uyğun reytinq cədvəlində iki dəfə
ardarda birinci yer qazandıran, muxtar
respublikanı 2017-ci ilin nəticələrinə

görə investisiya reytinqində qalib edən
tələbə, alim, ziyalı, iqtisadçı Naxçıvan
gənclərinin uğurudur. Bu, muxtar
respublikamızın 2017-ci ildə dünya
çempionatlarında 5, Avropa çem-
pionatlarında 1, beynəlxalq turnirlərdə
89, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
1, Asiya çempionatlarında 2, Avrasiya
çempionatlarında 13, Azərbaycan
birinciliklərində 129 medal olmaqla,
ümumilikdə, 240 medal qazanmış
muxtar respublikanın gənc idman-
çılarının uğurudur. Bundan əlavə,
səsvermənin ölkəmizin rayon və
şəhərləri arasında sağlam rəqabət
zəminində, obyektiv və şəffaf ke-
çirildiyini də nəzərə alsaq, bu seçim,
ümumilikdə, Azərbaycan ictimaiy-
yətinin Naxçıvanda aparılan məqsəd -
yönlü siyasətə, inkişaf və tərəqqiyə
verdiyi qiymətdir.
    2018-ci il ərzində ölkəmizin müx-
təlif bölgələrindən Naxçıvana gələ-
cək gənclər burada gənclərə yaradılan
şəraitin şahidi olacaqlar. Naxçıvanın
Gənclər Paytaxtı seçilməsi Naxçıvan
gəncliyinin ictimai-siyasi həyatın
bütün sferalarında aktiv fəaliyyət
göstərməsi, öz innovativ potensialını,
intellekt və istedadını ortaya qoyması
üçün geniş imkan yaradır.
    Bəli, son iki onillikdə misli -
görünməmiş şəkildə dəyişən, gö-
zəlləşən, sözün əsl mənasında, ca-
hanın nəqşinə çevrilən Naxçıvan bu
gün əfsanəvi bir tarix yaşayır. Ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyev Nax-
çıvanda son illər qazanılan misilsiz
nailiyyətlərlə bağlı demişdir: “Azər-
baycanın qədim torpağı olan Nax-
çıvan çox sürətlə inkişaf edir və
naxçıvanlılar ölkəmizin hərtərəfli
inkişafına öz töhfəsini verirlər. Mən
Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbovun
fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək is-
təyirəm. Onun fəaliyyəti nəticəsində
burada bu işlər görülür və o da
sizə arxalanır. Öz fəaliyyəti ilə ulu
öndər Heydər Əliyevin tutduğu yolu
Naxçıvanda davam etdirir. Bu, çox
böyük nailiyyətdir”.

    Naxçıvan Şəhər Vergilər İdarəsində keçirilən tədbiri giriş sözü
ilə idarənin rəisi Rəşad Əliyev açaraq elektron qaimə-fakturaların
əhəmiyyətindən bəhs edib.

    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Vergilər Nazirliyinin Ver-
gi ödəyicilərinə xidmət şöbə-
sinin böyük dövlət vergi mü-
fəttişi Elçin Babayev və Nax-
çıvan Şəhər Vergilər İdarəsinin
Vergi ödəyicilərinə xidmət şö-
bəsinin rəisi Süleyman Əliyev çıxış edərək mövzu barədə iştirakçılara
ətraflı məlumat veriblər.
     Bildirilib ki, elektron qaimə-faktura fərdi sahibkarlara və hüquqi
şəxslərə malları təqdim edərkən elekton qaydada təqdim olunan malların
alışını təsdiq edən sənəddir. Vergi qanunvericiliyinə görə, vergi ödəyicisi
kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan şəxslərin elektron qaimə-
faktura vermək hüququ yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında
elektron qaimə-fakturanın tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 18 aprel 2017-ci il tarixli
27 nömrəli Qərarı ilə müəyyən edilir. Bu qərarın 4-cü bəndinə görə,
ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınıb və vergi tutulan əməliyyat -
ların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000
manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar təqdim edilən
(yola salınan) mallara, görülən işlərə və göstərilən xidmətlərə görə
2017-ci il 1 aprel tarixdən, bütün digər vergi ödəyiciləri tərəfindən
2018-ci il 1 yanvar tarixdən malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısı olan
hüquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara (malların, işlərin, xidmətlərin
 sifarişçisinə) elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir. 
    Qeyd edilib ki, elektron qaimə-fakturanın tətbiqi ASAN imzanın
alınması ilə həyata keçirilir. ASAN imza Vergilər Nazirliyi və mobil
operator tərəfindən verilən və elektron xidmət istifadəçisinin məlumat
həqiqiliyinin yoxlanılmasını, sənədin elektron imzalanmasını və
imzalayan şəxsin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsini (identifikasiyanı)
təmin edən xidmətdir. 
    Sonra tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

“Elektron qaimə-fakturaların tətbiqi” 
mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib

  Bu gün Naxçıvan şəhəri eyni ildə qoşa titul daşımağın sevinc və fəxarətini, eyni zamanda məsuliyyətini
yaşayır. Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin və gənclərin paytaxtı olması həm də keçmişlə gələcək arasında
sağlam körpü, nəsillərarası qırılmaz mənəvi bağlar deməkdir. Sağlam milli-mənəvi və dini dəyərlər, dövlətçilik
və vətənpərvərlik ideyaları əsasında yetişən gəncliyin firavan gələcəkdən xəbər verməsi deməkdir. Hər iki
status qoca Şərqin qapısı olan Naxçıvanın qədim tarixinin, özünəməxsus mənəvi dəyərlərinin, füsunkar
təbiətinin, müasir inkişaf tarixinin tanıdılması, müasir şəhərsalma mədəniyyəti və memarlıq üslubuna malik
olan muxtar respublikanın turizm potensialının nümayişi baxımından gənclərə yeni imkanlar yaradır. Hər
birimiz bu məsuliyyəti mənəvi vətəndaşlıq borcu kimi dərk edərək üzərimizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə
yetirməliyik. 

- Mehriban SULTAN

    Əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənil-
məsində, səmərəli məşğulluğun və emal müəssisələrinin
xammalla təchiz edilməsində mühüm yer tutan kənd tə-
sərrüfatı sahəsinin inkişafı üzrə mühüm tədbirlər həyata
keçirilir. Kənd təsərrüfatının yüksək gəlir gətirən sahələ-
rindən biri olan arıçılıq əhalinin özünüməşğulluğunun
təmin edilməsində də mühüm yer tutur. Muxtar respubli-
kanın əlverişli təbii iqlim şəraiti, zəngin yem ehtiyatları
bazası bu sahənin inkişaf etdirilməsinə geniş imkanlar
yaradır. 
    Ötən dövrdə arıçılığın inkişafı istiqamətində geniş-
miqyaslı tədbirlər, o cümlədən bu sahəyə həsr olunmuş
beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli elmi-praktik konfranslar
keçirilib, sahibkarlar pulsuz dərman preparatları ilə təmin
edilib. Təkcə 2017-ci ildə arıçılıqla məşğul olan təsərrüfat
subyektlərinə 50 min manat məbləğində kredit verilib,
3 arıçılıq təsərrüfatı və mum vərəqi istehsalı sahəsi ya-
radılıb. Ümumilikdə, son üç ildə təsərrüfat subyektlərinə
907 min 900 manat məbləğində kreditlərin verilməsi bu
sahənin inkişafına geniş imkanlar yaradıb. 
    Arıçılıq təsərrüfatlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək,
arıçıların rastlaşdıqları problemlərin vaxtında həllinə
nail olmaq məqsədilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası
Arıçıları” İctimai Birliyi yaradılıb.
    1 yanvar 2018-ci il tarixə muxtar respublikada 71

min 66 arı ailəsi qeydə alınıb ki, bu da 2007-ci ilin
sonu ilə müqayisədə 3 dəfə çoxdur. Ümumi arı ailə-
lərinin 9 min 124-ü Şərur, 9 min 812-si Babək,
13 min 635-i Ordubad, 13 min 798-i Culfa, 1625-i
Kəngərli, 20 min 384-ü Şahbuz, 652-si Sədərək ra-
yonlarının, 2 min 36-sı isə Naxçıvan şəhərinin payına
düşür. 

Arı ailələrinin artımı məhsul istehsalına müsbət
təsir edib, 2017-ci ildə muxtar respublikada 1424
ton bal istehsalı qeydə alınıb. Bal istehsalı 2007-ci
illə müqayisədə 4,3 dəfə artıb. 

Muxtar respublikada arıçılığın inkişafını stimul-
laşdırmaq məqsədilə ilk dəfə 2016-cı ildə Naxçıvan

şəhərində “Arıçılıq məhsulları – bal festivalı” keçirilib.
    Arıçılığın kompleks şəkildə inkişaf etdirilməsi məq-
sədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2016-cı il 18 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “2017-2022-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilib. 
    Dövlət proqramının müvafiq bəndinin icrası istiqa-
mətində 2017-ci ildə Naxçıvan şəhərində keçirilən
“Arıçılıq məhsulları – bal festivalı”nda iştirak edən Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri muxtar
respublikanın rayonlarında arıçılarla görüşlərin keçirilməsi,
elmi nailiyyətlərin və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sahəsində
maarifləndirmə işlərinin aparılması, lizinq yolu ilə
balsüzən aparatların gətirilməsi və arıçılara verilməsi,
arıçılıq məhsullarının emalı və qablaşdırılması müəssi-
sələrinin yaradılmasının davam etdirilməsi, eləcə də arı-
xanaların yerləşdiyi ərazilərdə balyığma mənbəyi hesab
olunan bitkilərin əkininə üstünlük verilməsi barədə
 tapşırıqlar verib.
    Qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail olmaq üçün həyata
keçirilən tədbirlər arıçılığın, ümumilikdə, muxtar res-
publika iqtisadiyyatının dinamik inkişafına geniş imkanlar
yaradacaqdır.
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    Bu gün hər bir azərbaycanlı düş-
mən tapdağında olan torpaqlarımızı
azad etməyə hazırdır. Babalarımız-
dan miras qalan bu yurdu göz bə-
bəyi kimi qorumaq qarşımızda du-
ran əsas amaldır. Bu istiqamətdə
dövlətimiz tərəfindən daim məq-
sədyönlü tədbirlər görülür. Həyata
keçirilən işlər nəticəsində ordumu-
zun maddi-texniki bazası möhkəm-
ləndirilir, səriştəli və vətənpərvər
hərbçi kadrlar hazırlanır, hərbi qul-
luqçuların sosial şəraiti yaxşılaş-
dırılır. Naxçıvan Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordunun son illər gücünə
güc qatılıb, onun döyüş texnika və
sursatlarının sayı xeyli artırılıb,
müasir ordu modeli formalaşıb.
Ötən il oktyabrın 18-də – Azər-
baycan Respublikasının Dövlət
Müstəqilliyi Günündə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında ilk milli
hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci
ildönümü ilə bağlı möhtəşəm hərbi
paradın keçirilməsi, eləcə də Əla-
hiddə Ümumqoşun Ordunun 2017-ci
ildə görülən işlərin nəticələrinə,
döyüş və ictimai-siyasi hazırlıqda
əldə olunan nailiyyətlərə görə Azər-
baycan Respublikası Silahlı Qüv-
vələri üzrə birinci yerə layiq gö-
rülməsi həyata keçirilən tədbirlərin
nəticəsidir. Son illər peşəkar kadr-
ların ordu sıralarına cəlbi əsgərlərin
döyüş ruhuna da böyük təsir gös-
tərir. Əsgərlərimiz qarşılarında du-
ran mühüm tapşırıqları yerinə ye-
tirmək üçün xidməti vəzifələrinə
ciddi əməl edirlər. Mənfur düşmən
də yaxşı dərk edir ki, qarşısında
dayanan məhz qüdrətli Azərbaycan
əsgəridir.
    Əlahiddə Ümumqoşun Orduda
ölkəmizin digər bölgələrinin ça-
ğırışçıları da xidmət keçir. Dövlə-
timiz onlar üçün yaxşı xidmət şə-
raiti yaradıb, həmin əsgərlərin va-
lideynləri ilə mütəmadi görüşləri
təmin edilir, bayram günlərində
onlara sovqatlar paylanılır, konsert
proqramları təşkil olunur. Bu da
onları Vətən keşiyində daha mə-
suliyyətlə dayanmağa ruhlandırır. 
    Ötən günlərdə Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordunun ön xətdə xidmət
keçən əsgərləri ilə söhbətimizdə
vətən oğullarının məğrurluğunu
daha yaxından gördük. Söhbət za-
manı əsgərlər bildirdilər ki, cəbhə
bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdə
vətən keşiyində dayananlar üçün
yaradılmış şərait yüksək səviyyə-
dədir. Əsgər yataqxanaları kom-
munal sistemlərlə təchiz olunub.
Postdan qayıdan əsgərlər burada
televizora baxır, rahat çarpayılarda
dincəlir, istirahətlərini mənalı keçirə
bilirlər. Ucqar dağ yerində müasir
infrastrukturun yaradılması, isti və
soyuq suyu olan hamam və sanitar
qovşağın inşa olunması da bu məq-
sədə xidmət edir. Hərbi hissələrin
ərazisində müxtəlif idman qurğuları
quraşdırılıb ki, bu da əsgərlərin
fiziki hazırlıqlarını artırmalarına
imkan verir. Şəxsi heyətin qidalan-
masına da ciddi nəzarət olunur,
keyfiyyətli ərzaq məhsulları düzgün
şəraitdə saxlanılır.
    Müsahibimiz Şərur rayonundan
hərbi xidmətə çağırılan əsgər Fuad
Səfərov dedi ki, Vətənin keşiyində
dayanmaq şərəfli işdir. Bunu biz
əsgərlər dərindən dərk edirik. Xid-
mətdə olduğum müddətdə çoxlu
hərbi biliklərə yiyələnməyə çalışı-
ram. Komandirlərimiz bizimlə mü-
təmadi olaraq müxtəlif mövzularda
söhbətlər aparır, keçilən dərslərdə
döyüş hazırlığının sirlərini öyrənirik.

Doğma torpağımız daim vətənpərvər
övladlar böyüdüb. Vətən yolunda
canından keçən mərd oğullarımız
da çoxdur. Onlar öz qəhrəmanlıqları
ilə adlarını əbədi olaraq şanlı tari-
ximizə yazdırıblar. Biz də həmin
igidlərdən nümunə götürməliyik.
Mən və əsgər yoldaşlarım mənfur
düşmənə hər an layiqli cavab ver-
məyə hazırıq.
    Digər bir Vətən keşikçisi əsgər
Rəvan Yamənlinin də fikirləri ma-
raqlıdır. Onun dediklərindən:
    – Məktəb illərindən hərbiyə bö-
yük marağım olub. Elə o illərdə
hərbi rəhbərimiz bizi hərbi hissələrə
aparır, orada texnika və sursatlarla
tanış olurduq. Ön xətdə xidmət et-
məyin necə məsuliyyətli və çətin
olduğunu da o zamanlar anlamışdım.
Arzum bu idi ki, cəbhə bölgəsində
xidmət keçim. Bu gün həmin arzum
həyata keçib. Amma bir arzum da
var ki, o arzu bu gün hər bir azər-
baycanlının ürəyində səslənir, da-
marlarda axan qanını coşdurur: düş-
mən üzərində zəfər çalaq. Bunun
üçün Ali Baş Komandanın əmrini
gözləyirik.
    Ağdam rayonundan hərbi xid-
mətə çağırılmış əsgər Bəxtiyar Rə-
himov Əlahiddə Ümumqoşun Or-
dunun sıralarında xidmət etdiyi
üçün böyük fərəh hissi keçirdiyini
deyir:
    – Hərbi xidmətə gəlməzdən öncə
atam mənə tez-tez yaşadığı müharibə
illərindən söhbət açar, o günlərin
ağrı-acısından, mənfur düşmənin
xalqımıza qarşı etdiyi fitnəkarlıqdan,
qəhrəman oğullarımızın göstərdiyi
igidliklərdən bəhs edərdi. Mən bu
söhbətlərdən çox təsirlənərdim.
Doğma torpağımızdan düşmən aya-
ğının çəkiləcəyinə bugünkü ordu-
muzun gücü tam zəmanət verir.
Məni xidmətə yola salan ata və
anam da ordumuzun qələbə xəbərini
gözləyir, zəfər gününün uzaqda ol-
madığını yaxşı bilirlər. Qoy namərd
düşmən bilsin ki, bizim Mübariz
İbrahimov, Qabil Orucəliyev və
Çingiz Qurbanov kimi yüzlərlə
mərd, Vətənini sevən oğullarımız
yetişib.
    Növbəti həmsöhbətim nümunəvi
xidməti ilə seçilən əsgər İsa Bay-
ramov da hərbi xidmətin onda ya-
ratdığı döyüş əzmindən bəhs etdi:
    – Vətən torpağı uğrunda canın-
dan keçən hər bir əsgər yoldaşımız
bizim üçün nümunədir. Biz də
onlar kimi son damla qanımıza
qədər vuruşmalı, uca bayrağımızı
işğalda olan torpaqlarımızda dal-
ğalandırmalıyıq. Əsgər yoldaşla-
rımla tez-tez bu barədə söhbətlər
edirik. Vətənpərvər oğulların keç-
diyi döyüş yolu bizi qələbəyə səs-
ləyir. Hərbi xidmət mənə yaxşı
dostlar da qazandırıb. Bizim üçün
bir amal var – Vətən torpaqlarını
qorumaq. Şəhid olan qardaşları-
mızın qisasını almaq üçün hər an
döyüşə atılmağa hazırıq. Düşmən
Azərbaycan əsgərinin gücünə yaxşı
bələddir. 2016-cı ilin aprel döyüş-
lərində Azərbaycan əsgərinin mü-
barizliyini, igidliyini təkcə düşmən
deyil, bütün dünya gördü. Biz əs-
gərlər inanırıq ki, doğma torpaq-
larımızı azad etmək uğrunda apar-
dığımız tarixi və müqəddəs mü-
barizəmiz qalib gələcək.
     Vətənpərvər oğullarla söhbətdən
təsirlənməmək mümkünsüzdür. Onlar
vətənimizin keşiyində mətinliklə da-
yanıb, gözlərini bir an belə qırpmadan
doğma torpaqlarımızı qoruyurlar.

- Nail ƏSGƏROV

Vətən keşiyində dayanmaq 
böyük şərəfdir 

     Vətən səngərdən başlayır. Bu gün bu deyim hər kəsin dilində
səslənir, ürəklərdə bəslənən sonsuz Vətən sevgisindən xəbər
verir. Bəli,Vətənin hər qarış torpağı bizlər üçün ən dəyərli ne-
mətdir. Təsadüfi deyil ki, xalqımız Vətən kəlməsini hər zaman
ana kəlməsi ilə birgə işlədir. Çünki qoynunda böyüyüb boya-
başa çatdığımız bu diyar anamız qədər əziz və doğmadır.

    Atlasın redaksiya heyətinə nəzər
salanda bu sanballı əsərin elmi ağır-
lığı haqqında yetərincə təəssürat
formalaşır. Belə ki, akademik İs-
mayıl Hacıyev, AMEA-nın müxbir
üzvləri – Fəxrəddin Səfərli, Əbülfəz
Quliyev, Qadir Qədirzadə, Vəli
Baxşəliyev, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Asəf Orucov, filologiya üzrə fəlsəfə
doktorları Firudin Rzayev, Əkrəm
Hüseynzadə, Rəşad Zülfüqarov,
coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Na-
zim Bababəyli, həmçinin Cəfər Əli-
yev və Fəxrəddin Eylazovun sis-
temli, ardıcıl və qarşılıqlı fəaliyyəti
Qorqudşünaslıq və Naxçıvanşünas-
lıq elminə bu cür sanballı mənbənin
bəxş edilməsi ilə nəticələnmişdir. 
    Üç dildə – Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində hazırlanmış kitabda
mətnlərin rus dilinə tərcüməsində
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Qurban Qurbanlının, ingilis
dilinə tərcüməsində isə filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Zülfü-
qarovun əməyini də xüsusi vurğu-
lamağa ehtiyac vardır. 
    Atlas haqqında ətraflı söhbət aç-
mazdan öncə qeyd edim ki, hələ
1997-ci il 20 aprel tarixdə xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyev
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının
1300 illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” Sərəncam imzalamışdır.
Həmin Sərəncama əsasən 1999-cu
ildə Naxçıvan şəhərində Dədə Qor-
qud parkı yaradılmış, Dədə Qor-
qudun heykəli ucaldılmışdır. Eyni
zamanda bir neçə il bundan əvvəl
– 2015-ci il 20 fevral tarixdə ölkə
başçısı, cənab İlham Əliyev “Kita-
bi-Dədə Qorqud”un alman dilinə
ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illi-
yinin qeyd edilməsi haqqında” Sə-
rəncam imzalamışdır. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
bu Sərəncamdan irəli gələn məsə-
lələrlə bağlı təsdiq etdiyi Tədbirlər
Planında “Dədə Qorqud yurdu –
Naxçıvan” tarixi-coğrafi və etno -
qrafik atlas”ın hazırlanması da qə-
rara alınmışdır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il
25 iyul tarixdə imzaladığı Sərən-
camla “Kitabi-Dədə Qorqud”un
alman dilində ilk tərcüməsi və nəş-
rinin 200 illiyinin Naxçıvan Muxtar
Respublikasında qeyd edilməsi ilə
bağlı Tədbirlər Planı” təsdiq edil-
miş, bununla əlaqədar muxtar res-

publikada ilboyu müxtəlif səpkili
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
AMEA Naxçıvan Bölməsində ya-
radılan işçi qrupunun heyəti də
həmin dövrdən tədqiqatlara başla-
mış və ona həvalə olunan tapşı-
rıqları yerinə yetirərək haqqında
bəhs etiyimiz atlası hazırlamışdır. 
    Kitaba son söz yazan akademik
İsmayıl Hacıyevin qeydlərində də
göstərildiyi kimi “Naxçıvan diyarı
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında
baş vermiş hadisələrin coğrafiya-
sında mühüm rol oynamış dastan-
dakı etnoqrafik materialların böyük
əksəriyyəti Naxçıvan ərazisində ya-
şayan Azərbaycan türklərinin məi-
şətində, mədəniyyətində, təsərrüfat
həyatında, dini inanclarında, geyim
tərzlərində və başqa sahələrdə işlə-
dilən etnoqrafik materiallarla üst-
üstə düşür”. Məhz bu mənada “Dədə
Qorqud yurdu – Naxçıvan” tarixi-
coğrafi və etnoqrafik atlas” kitabı
bütün cəhətləri ilə elmi ağırlığı,
araşdırma səviyyəsi baxımından ol-
duqca mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Hətta belə demək mümkünsə, bu
atlas Qorqudşünaslıq elmində Nax-
çıvanın yerini və mahiyyətini açıq-
lamaqla birlikdə Naxçıvanşünaslıq
elmində “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanı və orada baş verən hadisələrin
təsir dairəsini də ortaya qoyur. 
    Xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin “Kitabi-Dədə Qor-
qud” dastanı bütün Türk dünya-
sına məxsusdur, onun vətəni Azər-
baycan, sahibi Azərbaycan xalqıdır,
müstəqil Azərbaycan dövlətidir”
fikri ilə başlayan atlasda daha sonra
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
siyasi-inzibati xəritəsi verilmişdir. 
    Onu da qeyd edək ki, atlas iki
bölmədə oxuculara təqdim olunur.
Birinci bölmədə tarixi-coğrafi, ikinci
bölmədə isə etnoqrafik atlas öz ək-
sini tapıb. Bundan sonra isə dastanda
Naxçıvanla bağlı adıçəkilən yer ad-
larının hər birinin coğrafi xəritəsi
və həmin yerin fotoşəkli də kitaba
daxil edilib. 
    Bu məqamda onu da qeyd edim
ki, tərtibçi müəlliflər dastanda Nax-
çıvanla bağlı adıçəkilən toponimləri
üç qrup əsasında tərtib etmişlər:
birinci, adları bilavasitə “Kitabi-
Dədə Qorqud”da göstərilən coğrafi
obyektlər (məsələn: Qaraçuq, Də-
rəşam, Əlincə qalası, Şərur, Gün -
ortac və sair), ikinci, dastanın qəhrə -

manlarının və oğuz tayfalarının ad-
larından törəndiyi güman edilən to-
ponimlər (məsələn: Sədərək, Qara -
çoban düzü, Böyükdüz, Qazançı,
Qazanköç və sair), üçüncüsü isə
əvvəlki iki qrupda qeyd olunan to-
ponimlərdən törəyən mikroto -
ponimlər (məsələn: Qazan yurdu,
Qazan çuxuru, Salaxan dərəsi, Buğa -
çeşmə dərəsi və sair). Beləliklə, ki-
tabda, ümumilikdə, 51 toponimin
coğrafi xəritəsi və fotosu öz əksini
tapmışdır. 
    Kitabın ikinci bölməsində et-
noqrafik atlas təqdim olunub. Belə
ki, adıçəkilən, eyni zamanda qədim
dövrlərdə və hazırda Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ayrı-ayrı
yaşayış bölgələrində istifadə olunan
məişət əşyaları, yemək növləri,
geyimlər, silahlar, adət-ənənələrlə
əlaqəli olan söz və söz birləşmələri,
folklor nümunələri müəlliflər tə-
rəfindən bölgədəki işləklilik prin-
sipi nəzərə alınaraq əlifba sırasına
görə atlasa daxil edilmişdir. Xalq
yaradıcılığı nümunələrindən “yad
oğlu saqalamaqla oğul olmaz”,
“oğul dəxi neyləsin, baba ölüb
mal qalmasa”, “qız anadan gör-
məyincə öğüt almaz”, “kül təpəcik
olmaz” kimi maraqlı nümunələr
də daxil olmaqla, 268 söz, söz
birləşməsi, ifadə, deyim yer al-
mışdır. Atlasın tərtibçilərinin ən
böyük zəhməti həm də ondan ibarət
olmuşdur ki, burada verilən hər
bir ifadənin muxtar respublikanın
hansı bölgəsində istifadə edilməsi,
hazırda işlək olması xəritə əsasında
tərtib edilərək atlasa daxil edil-
mişdir ki, bu həm oxucuların, həm
də bu sahədə tədqiqat aparan gə-
ləcək nəsil araşdırmaçıların işini
asanlaşdıran əsas cəhət kimi qeyd
oluna bilər. 
    Onu da vurğulamağa ehtiyac
vardır ki, 2 il ərzində muxtar res-
publikanın bütün yaşayış məntəqə-
lərində axtarışlar aparan alimlər,
ümumilikdə, 600-dən çox insanla
görüşmüş, söhbət etmiş və toplama
fəaliyyətini həyata keçirmişlər. Ki-
tabın sonunda yaşayış yeri üzrə mə-
lumatçıların – informatorların si-
yahısı yaşadığı kənd, qəsəbə, şəhər
üzrə verilmiş, həm də həmin şəxs-
lərin təvəllüd tarixi göstərilmişdir. 
    “Dədə Qorqud yurdu – Naxçı-
van” tarixi-coğrafi və etnoqrafik
atlas”ında, ümumilikdə, 320 xəritə,
100-ə yaxın fotoşəkil öz əksini tap-
mışdır. Azərbaycan, ingilis və rus
dillərində nəşr olunan sanballı elmi
nəşr dünya elmi mərkəzlərinin öz
kitabxanalarına daxil etmək istə-
yəcəkləri və elm adamlarının üz
tutacağı qiymətli və dəyərli mənbə
kimi Naxçıvanşünaslıq və Qorqud-
şünaslığın öyrənilməsində ən mü-
hüm mənbələrdən biri olacaqdır. 

Elxan MƏMMƏDOV

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə bağlı 
dəyərli nəşr

l”l Yeni nəşrlər l”l

  Bu günlərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin
bir qrup əməkdaşının bir neçə ildən bəri davam
edən yorulmaz axtarışlarının və tədqiqatlarının
nəticəsi olaraq “Dədə Qorqud yurdu – Naxçı-
van” tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas”ı “Əcəmi”
Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək poli -
qrafik dizaynda çapdan çıxıb. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının Təd-
birlər Planına əsasən çap olunan nəşrin məsul
redaktoru AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl
Hacıyevdir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun, Yeni Azərbaycan Parti-
yası Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının İcra Katibliyinin, Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının
Heydər Əliyev adına Gənclər Bir-
liyinin və Həmkarlar İttifaqları Şu-

rasının təşkilatçılığı ilə
muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən ali təhsil
müəssisələri tələbələri-
nin Ağbulaq İstirahət
Mərkəzində “Qış mək-
təbi” başlayıb.

Fevral ayının 9-na kimi
davam edəcək “Qış
məktəbi”ndə Naxçıvan

Dövlət və “Naxçıvan” universitet-
lərinin, həmçinin Naxçıvan Müəl-
limlər İnstitutunun tələbələri iştirak
edirlər. 
    “Qış məktəbi”nin ilk günü ol-
duqca maraqlı və əyləncəli keçib.
Tələbələr futbol və voleybol yarış-
larında qüvvələrini sınayıb, “Vətəni
tanı” intellektual oyunu və stolüstü
oyunlarda mübarizə aparıblar. Ax-
şam isə gənclərə vətənpərvərlik

mövzusunda film nümayiş etdirilib.
Şahbuz Rayon Mədəniyyət Evinin
instrumental ansamblı kollektivinin
çıxışları tədbir iştirakçıları tərəfindən
alqışlarla qarşılanıb, onlarda xoş
ovqat yaradıb.
    Qeyd edək ki, gənclərə gündə
üç dəfə milli mətbəximizin nemətləri
təklif olunur, onlara çay süfrəsi
təşkil edilir. “Qış məktəbi”nin işti-
rakçılarının sağlamlığı da diqqət
mərkəzindədir. Belə ki, zərurət ya-
ranarsa, ilkin tibbi yardım üçün hə-
kim də fəaliyyət göstərir. Düşərgədə
50-yə yaxın gənc iştirak edir. 
    12-15 fevral tarixlərdə isə Ağ-
bulaq İstirahət Mərkəzində muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən orta
ixtisas məktəbləri tələbələrinin “Qış
məktəbi” təşkil ediləcək.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Tələbələrin “Qış məktəbi” başlayıb



 Bu gün elə bir adam tapılmaz ki, dərziyə
müraciət etməsin. Ona görə də bu peşə
hər dövr üçün gərəklidir. Naxçıvan şəhə-
rinin bir çox yerlərində “Dərzi” yazılan
tanıtım lövhələrinə rast gəlirik. Bu sənətlə
məşğul olanlar çox olsa da, az sayda bu
peşədə ustalıq qazanmış dərzilər tapmaq
olar. 

    Naxçıvan şəhərinin Xətai küçəsindəki dərzi
köşkündə çalışan Sərraf Hüseynovla tanış
oldum. Onunla çalışdığı ünvanda söhbət etdik.
Usta astarı sökülmüş pencəyi təmir edirdi.
    – Salam, Sərraf usta, işin irəli olsun. 
    – Əleykəssalam, buyurun.
    Usta əvvəlcə məni müştəri sansa da, özümü
təqdim edəndən sonra söhbətin nədən getdiyini
başa düşdü. 
    – Buyur, əyləş bir çay iç, sonra söhbət
edək, – dedi. Mən də ustanın təklifini qəbul et-
dim. Hal-əhval tutduqdan sonra söhbətə körpü
saldım. Ömrünün 45 ilini bu sənətə həsr edən
usta dedi ki, bu peşə yolunda, necə deyərlər,
saçını ağartsa da, hələ də ona dərziliklə bağlı
agah olmayan çox mətləblər var. Ustanın
 dediklərindən:
    – 25 yaşımdan bu peşə ilə məşğul oluram.
İlk beş ili usta yanında şəyirdlik etmiş, peşənin
incəliklərini öyrənmişəm. Ustam o zamanlar
şəhərdə tanınan dərzilərdən biri – Hüseyn Mür-
səlov olub. Əvvəllər mənə kiçik işləri etibar
etsə də, bu işə böyük həvəsim olduğunu görüb,
biçib-tikməyi də öyrətdi. 
    Həmsöhbətimlə keçmişə səyahət edirik.
Deyir ki, əvvəllər kimdən soruşsaydın ki, bu
paltarı haradan almısan, cavab verərdi ki, filan
ustaya tikdirmişəm. O vaxtlar dərzidə paltar
tikdirməyən çox az adam tapılardı. Çünki hər
kəs çalışardı ki, geyindiyi paltarları dərzidə is-
tədiyi kimi hazırlatsın, üzərində, necə deyərlər,
sənətkar incəliyi, ruhu duyulsun. 
    Sərraf Hüseynov ona bu sənətin sirlərini
öyrətmiş  Hüseyn usta ilə eyni yerdə işə başla-

yandan sonra yavaş-yavaş müştərilərinin də
sayı artıb. Bəzən elə olub ki, gecə saatlarına
qədər işləyib, sifarişləri yerinə yetirməli olub.
Ancaq işi çox olsa da, səliqəli olmağa üstünlük
verib. Buna görə də  müştəri itirməyib, əksinə
qazanıb.
    Sərraf usta onu da dedi ki, əvvəllər dərzi
sexində, necə deyərlər, adam əlindən iynə at-
saydın, yerə düşməzdi.  Son dövrlərdə xaricdən
paltarların gətirilməsi dərzidə paltar tikdirənlərin
sayını xeyli azaldıb. Yadımdadır: əvvəllər biz
bir paltarı iki-üç il geyinərdik. İndiki paltarların
keyfiyyəti çox aşağıdır. Gərək sənətə təkcə
qazanc mənbəyi kimi baxmayasan. Ulu baba-
larımızdan bizə yadigar qalan bu sənəti yaşatmaq
hər birimizin borcudur. Dərzi peşəsinin maraqlı
tərəfləri çoxdur. Əgər hansısa bir paltarı tikir-
sənsə, onu bir də əvvəlki kimi tikə bilməzsən.
Dərziliyi başqa peşələrdən fərqləndirən cəhət
isə bu işdə daim yaradıcılığın olmasıdır. Dərzi,
eyni zamanda öz zövqü ilə sifarişçinin zövqünü
uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır. Belə ki, bəzən
sənin tikdiyin paltarlar sifarişçinin xoşuna gəl-
məyə bilər. Mənim əsas işim də müştəri məm-
nuniyyətini qazanmaqdır. Gərək hər işdə halallıq
olsun. Halallıq olmayan yerdə qazancın da
bərəkəti olmaz.
    Hamımız üçün gərəkli bir sənəti yaşadan
həmsöhbətimə gələcək işində uğurlar arzulayıb
ondan ayrılıram, ürəyimdə belə insanlara “sağ
ol” deyirəm. Çünki Sərraf usta və onun kimi
öz peşəsinə ürəkdən bağlanan insanlara həmişə
ehtiyacımız var. 
    Bu gün muxtar respublikamızda müxtəlif
peşələr yaşadılır, inkişaf etdirilir, Naxçıvan Re-
gional Peşə Tədris Mərkəzi fəaliyyətə başladığı
gündən bu peşənin sirlərini öyrənmək istəyənlərə
öz qapılarını açıb. İndi dərzilik kursunu bitirən
çox sayda gənc bu peşə ilə məşğul olur. Əmin-
liklə demək olar ki, dərzi peşəsi də yaşadılacaq,
gələcək nəsillərə ötürüləcəkdir. 

- Nail ƏSGƏROV

Dərzilik maraqlı peşədir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
 Atıcılıq Federasiyasının ötən ilin
yekunları və 2018-ci ildə qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib. 
    İclası federasiyanın sədri Asəf Məm-
mədov açaraq bildirib ki, 2017-ci il
ərzində muxtar respublikamızda idman
hərəkatının genişlənməsinə xidmət edən
kompleks tədbirlər davam etdirilib, əha-
linin sağlam həyat tərzinin, xüsusən də
böyüməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli
inkişafının təmin edilməsində bədən tər-
biyəsi və idmanın rolu diqqətdə saxlanılıb.
Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmaq,
muxtar respublikamızda atıcılıq idman
növünün inkişaf etdirilməsinə, kütləviliyin
artırılmasına nail olmaq üçün 2017-ci
ilin əvvəlində Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Atıcılıq Federasiyasının təqvim
planı təsdiqlənib, müxtəlif idman yarış-
larının təşkili və keçirilməsi təmin olunub.
Hər ay atıcılığın müxtəlif növləri üzrə
ən azı bir yarışın keçirilməsi idmançılarda
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəlməsinə,
bu idman növü üzrə kütləviliyə nail olun-
masına və gənc nəsildə hərbi-vətənpər-
vərlik ruhunun artmasına müsbət təsir
göstərib. İl ərzində stend, tir atıcılığı və
peyntbol üzrə hər növdə üç yarış olmaqla,
ümumilikdə, doqquz birincilik keçirilib.

Stend yarışlarında 63, tir atıcılığı
yarışlarında 100, peyntbol üzrə
birinciliklərdə 107 idmançı mü-
barizə aparıb. Bu növlər üzrə
idman yarışlarının və iştirakçı-
ların sayı ötən illərlə müqayi-
sədə artıb.

Asəf Məmmədov diqqətə
çatdırıb ki, federasiya tərəfin-
dən atıcılıq idman növü üzrə
keçirilən yarışlarla bağlı bey-

nəlxalq təcrübənin öyrənilməsinə, bu
idman növünə marağı olan idmançıların
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılmasına xü-
susi diqqət yetirilib. “Naxçıvan” ko-
mandasının tərkibinin müəyyənləşdiril-
məsi məqsədilə perspektivli idmançıların
təlim-məşq toplanışlarına cəlb olunması
təmin edilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası gənclər
və idman naziri Azad Cabbarov çıxışında
vurğulayıb ki, bu gün muxtar respubli-
kamızda idman və idmançılara dövlət
qayğısı ən yüksək səviyyədədir. Muxtar
respublikamızın bütün rayon və şəhərlərini
əhatə edən müasir idman infrastrukturu
fonunda gənc və yeniyetmələrin idmanın
müxtəlif növlərinə marağı günü-gündən
artmaqdadır. Bu məqsədlə nazirlik muxtar
respublikada yaradılan bütün idman fe-
derasiyaları ilə birgə fəaliyyət göstərir.
Ötən il nazirlik tərəfindən atıcılıq idman
növünün inkişaf etdirilməsi, bu sahədə
kütləviliyin artırılmasına nail olmaq məq-
sədilə Atıcılıq Federasiyası ilə birgə bir
sıra tədbirlər həyata keçirilib. Sözügedən
idman növünün muxtar respublikada təb-
liği, rayonlarda da atıcılıq üzrə idman
klublarının yaradılması, tir meydançala-
rının formalaşdırılması istiqamətində işlər
diqqətdə saxlanılıb, mütəmadi olaraq id-

man yarışları təşkil edilib.
    Nazir qeyd edib ki, bu yarışlar sıra-
sında ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr
olunmuş “Heydər Əliyev kuboku” uğ-
runda keçirilən yarış atıcılıq idman nö-
vünün muxtar respublikada təbliği ba-
xımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Eyni zamanda qızların bu idman növünə
cəlbi istiqamətində də işlər görülüb, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Atıcılıq Mər-
kəzində açıq birincilik keçirilib. Bununla
yanaşı, nazirlik tərəfindən federasiya id-
mançılarının asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili məsələsi də daim diqqətdə saxla-
nılıb, bu məqsədlə ilboyu müxtəlif tarixi
məkanlara ekskursiyalar təşkil edilib.
Həmçinin idmançı və məşqçi heyətinin
Ağbulaq İstirahət Mərkəzində istirahətləri
təmin olunub.
    Tədbirə yekun vuran federasiyanın
sədri Asəf Məmmədov bildirib ki, ötən
il ərzində Atıcılıq Federasiyasına üzv
olanların sayı artaraq 470 nəfərə çatıb
və onlar üzvlük vəsiqələri ilə təmin olu-
nublar. İdmanın inkişafına, insanların
sağlamlığının qorunmasına, asudə vaxtın
səmərəli təşkilinə göstərilən dövlət qay-
ğısının ilbəil artması onu deməyə əsas
verir ki, federasiya qarşıya qoyulmuş və-
zifələrin icrası istiqamətində fəaliyyətini
daha da gücləndirəcək, atıcılıq idman
növü üzrə kütləviliyin artırılması, pers-
pektivli idmançıların müəyyənləşdirilərək
yarışlara hazırlanması, gənclərdə hərbi-
vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsi
istiqamətində səyləri artıracaq, 2018-ci
ilin təqvim və tədbirlər planından irəli
gələn məsələlərin həlli, müxtəlif idman
yarışlarının təşkili yüksək səviyyədə hə-
yata keçiriləcəkdir.

Atıcılıq Federasiyasında ötən ilin yekunları müzakirə edilib

4

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
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

Nömrəyə məsul: Əli Cabbarov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 1490. Sifariş № 118
Baş redaktor:

MEHRİBAN SULTANOVA

    Naxçıvan şəhərindəki İlham Əliyev adına Olimpiya-
İdman Kompleksində kikboksinq üzrə yarış keçirilib.
Yarışda muxtar respublika birinciliklərində uğur qazanan
idmançılar müəyyən edilmiş yaş və çəki dərəcələrində
rinqə çıxıblar.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi
ilə Şərq Döyüş Sənəti Federasiyasının təşkil etdiyi yarışın
keçirilməsində əsas məqsəd bu ay Bakı şəhərində təşkil
olunacaq Azərbaycan çempionatında iştirak edəcək Naxçıvan
yığmasının heyətini formalaşdırmaqdır. İlk olaraq qızların
mübarizəsində 22 kiloqram çəki dərəcəsində Fidan Paşayeva
və 26 kiloqram çəki dərəcəsində Röya Abdullayeva qalib
adını qazanıblar.
    8-10 yaşlı oğlanların yarışında İsa Yaqubov (22 kiloqram)
və Uğur Əliyev (28 kiloqram) rinqi qələbə ilə tərk ediblər.
10-13 yaşlı oğlanların mübarizəsində isə 5 çəki dərəcəsində
qaliblər müəyyənləşib. Belə ki, Sinan Kazımov (22 kiloqram),
Orxan Musayev (32 kiloqram), Şəmsəddin Əliyev (37 ki-
loqram), İsmayıl Yaqubov (42 kiloqram) və Məhəmməd
Seyidov (47 kiloqram) qalib gələrək ölkə birinciliyində
iştirak etmək hüququ qazanıblar. 13-15 yaşlı oğlanların
mübarizəsində isə Naxçıvan komandasını İbrahim Əsədli
(42 kiloqram) və Qənbər Nağıyev (47 kiloqram) təmsil
edəcəklər.
    Son olaraq kişilərin mübarizəsində 4 çəki dərəcəsində
qaliblərin adları açıqlanıb. Belə ki, Əhməd Rzayev (54 ki-
loqram), Samiq Seyidov (63,5 kiloqram), Etibar Qəribov
(71 kiloqram) və İlkin Əliyev (84 kiloqram) yığma koman-
danın heyətində paytaxta yollanacaqlar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Kikboksinq üzrə yarış keçirilib

İtmişdir
Məmişov Şəfayət Cəfər oğlunun adına olan 0900029712 nömrəli VÖEN itdiyindən etibarsız sayılır.

*  *  * 
Əkbərli Gülnar Elmar qızının adına Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi tərəfindən verilmiş şəhadət-

namə itdiyindən etibarsız sayılır.

Bildiriş
“Miraj TT” Məhdud Məsuliyyətli

Cəmiyyətinin adı dəyişdirilərək “Miraj
Gold” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə
çevrilmişdir.

Qeyd: Yanvar ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 26 milyon 38 min kilovat-saat elektrik
enerjisinin dəyəri 2 milyon 101 min 900 manat olmuş, cəmi 2 milyon 100  manat vəsait toplanmışdır ki,
bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 95,2 faizini təşkil edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika 
Xidməti üzrə 2018-ci ilin yanvar ayında verilən elektrik 
enerjisinin miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan 

vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar 

Verilən elektrik
enerjisinin 

miqdarı
(min kvt/saat)

Elektrik 
enerjisinin

dəyəri 
(min manat)

Toplanan
vəsait 

(min manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Naxçıvan şəhəri 5277 390,0 390,0 100,0

2. Şərur rayonu 2387 169,0 169,0 100,0

3. Babək rayonu 2067 146,3 146,3 100,0

4. Ordubad rayonu 1014 72,0 72,0 100,0

5. Culfa rayonu 1141 81,0 81,0 100,0

6. Kəngərli rayonu 803 57,0 57,0 100,0

7. Şahbuz rayonu 549 39,0 39,0 100,0

8. Sədərək rayonu 232 16,5 16,5 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 12568 1131,1 1029,3 91,0

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 26038 2101,9 2000,1 95,2

Sadə peşə adamlarıNaxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2018-ci ilin yanvar
ayında verilən təbii qazın miqdarı, təbii qaz satışından

toplanan vəsait və ödənilmə faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar

Təbii qazın
həcmi

(kubmetr)

Təbii qazın
dəyəri 

(manat)

Daxil olan
vəsait 

(manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Naxçıvan şəhəri 5185255 524052 534222 101,9

2. Kəngərli rayonu 1104337 110434 110857 100,4

3. Şahbuz rayonu 695256 71024 71272 100,3

4. Ordubad rayonu 1490697 149342 149824 100,3

5. Şərur rayonu 2638025 263913 264166 100,1

6. Culfa rayonu 1564612 156651 156769 100,1

7. Babək rayonu 3212256 321392 321560 100,1

8. Sədərək rayonu 302602 30260 30262 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 13415054 2278842 2210555 97,0

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 29608094 3905910 3849487 98,6


