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Rəsmi xronika
Fevralın 4-də Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, Fransanın
Avropa İttifaqına sədrliyi qismində Prezident Emmanuel Makronun, Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və Ermənistan Respublikasının baş
naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə videoformatda görüş keçirilib.
Prezident İlham Əliyev müzakirə olunan məsələlər barədə Azərbaycanın
mövqeyini bir daha vurğulayıb, dəmir yolu və avtomobil yolu ilə nəqliyyat
dəhlizinin açılması məsələsinə xüsusi olaraq diqqət verib.
* * *
Fevralın 4-də Bakıda, “Gülüstan” sarayında Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət
Şurası çərçivəsində nazirlərin VIII toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib. Prezident İlham
Əliyev tədbirdə çıxış edib.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 4-də Bakıda
keçirilən Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VIII toplantısında iştirak edən Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı
xanım Kadri Simsonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Naxçıvanda sahibkarlarla görüş olub
Fevralın 4-də Naxçıvan Biznes Mərkəzində
muxtar respublika sahibkarları ilə görüş keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

dəstək göstərilir. Muxtar respublikada sahibkarların maliyyə resurslarına çıxış imkanları
da sadələşdirilmiş, aid qurumlar və banklar
tərəfindən səmərəli icra mexanizmi müəy-

Muxtar respublikada dövlətin sahibkarlar
üçün yaratdığı şərait, görülən işlər və əldə
olunan nəticələr bunu bir daha təsdiq edir.
Müstəqillik illərində muxtar respublikada

Muxtar respublikada daxili bazar təhlil edilməli, İqtisadiyyat Nazirliyi tələbata uyğun
yeni istehsal sahələrinin yaradılmasını dəstəkləməli, biznes-planlar tərtib olunarkən ren-

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış
etmiş, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
“Biz sahibkarlığın inkişafına dövlət siyasətimiz kimi baxırıq. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla, onun
inkişafı ilə bağlayırıq” fikirlərini xatırladaraq
demişdir: Dahi şəxsiyyət ölkəmizə ikinci
rəhbərliyi dövründə sahibkarlığın inkişafını
Azərbaycanın strateji yolu kimi müəyyənləşdirmiş, bu sahədə zəngin qanunvericilik bazası
yaradılmışdır. Bu gün ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin ulu öndərin yolunu uğurla
davam etdirməsi sahibkarlığın inkişafında da
yeni mərhələnin əsasını qoymuş, Azərbaycanda
və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əlverişli biznes və investisiya mühiti yaradılmışdır. Bütün bunların nəticəsidir ki, muxtar
respublikada sosial-iqtisadi islahatların əhatə
dairəsi genişlənmiş, ərzaq və enerji təhlükəsizliyi təmin edilmiş, yerli istehsalın həcmi
artmışdır. Digər bir tərəfdən kənd təsərrüfatına
dövlət dəstəyi aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafına geniş imkanlar açmışdır. Torpaq mülkiyyətçilərinə və fermerlərə güzəştli kreditlərin
və subsidiyaların verilməsi, lizinq xidmətinin
təşkili, texnika və avadanlıqlarla təminat özəl
mülkiyyətə əsaslanan təsərrüfatların sayını
artırmışdır. Hazırda muxtar respublikada aqrar
sahədə məhsul istehsalının 100 faizə yaxını
özəl mülkiyyətə əsaslanır.
“Sahibkarlığın inkişafından danışarkən ailə
təsərrüfatları modeli xüsusilə qeyd olunmalıdır”, – deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir
ki, bu gün muxtar respublikada ailə təsərrüfatlarının inkişafı özünüməşğulluğu təmin etməklə yanaşı, həm də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına zəmin yaradır. Eyni zamanda
özünüməşğulluq tədbirləri sırasında əhalinin
aztəminatlı təbəqəsi aktiv əməyə cəlb edilir,
dövlət tərəfindən bu kateqoriyadan olan ailələrə

yənləşdirilmişdir. 2021-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlara 38 milyon manatdan
artıq kredit verilmiş, 142 yeni istehsal və
xidmət sahəsi yaradılmışdır. Xidmət sektorunda
sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi isə, nəticə
etibarı ilə, turizmin, xüsusilə də daxili turizmin

özəl sektor üzrə 70 minə yaxın yeni iş yeri
açılmışdır. Hazırda muxtar respublikada məşğul
əhalinin 85 faizi özəl sektorda çalışır.
Qeyd olunmuşdur ki, sənayenin uğurlu
inkişafı da birbaşa sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
bağlıdır. Məhz bu səbəbdəndir ki, muxtar

inkişafına səbəb olmuşdur.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafında yerli məhsulların istehsalı qədər onların satışının təşkili
də mühüm əhəmiyyət daşıyır. Yaşayış məntəqələrində iri ticarət mərkəzlərinin və bazarların fəaliyyət göstərməsi, mövsüm ərzində
yarmarkaların təşkili, yerli məhsullara üstünlük
verilməsi və istehsaldan birbaşa satışa prinsipinin dəstəklənməsi məhsul istehsalçılarının
marağını artırmışdır. Bu, bir həqiqətdir ki,
sahibkarlığın inkişafı məşğulluğun təmin olunmasına və sosial rifaha birbaşa təsir edir.

respublikada istehsal edilən sənaye məhsulunun
93 faizi özəl bölmənin payına düşür. Sənaye
sahəsində rəqabətqabiliyyətli və ixracyönümlü
məhsul istehsalının təşviqi, innovasiyalara
əsaslanan yeni müəssisələrin qurulması və
uğurların artırılması üçün 2022-ci il muxtar
respublikada “Sənaye ili” elan edilmiş, bununla
bağlı Tədbirlər Planı təsdiq olunmuşdur. “Sənaye ili”ndə muxtar respublikanın aid dövlət
qurumları və sahibkarlıq müəssisələri qarşısında mühüm vəzifələr durur.
Ali Məclisin Sədri qarşıda duran vəzifələrlə
bağlı müvafiq tapşırıqlar verərək demişdir:

tabellik amili əsas götürülməlidir. Nazirlik
2022-ci ildə sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin genişləndirilməsini, xüsusilə yerli
xammala və innovativ layihələrə əsaslanan
müəssisələrin qurulmasını, emal sənayesi
müəssisələrinin yaradılmasını davam etdirməli,
Şərur Sənaye Məhəlləsində işlər başa çatdırılmalıdır. Sahibkarlıq sahəsində maliyyəkredit işi səmərəli mexanizm üzrə tənzimlənməli, kreditlərdən təyinatı üzrə istifadəyə
diqqət artırılmalı, Mərkəzi Bankın Naxçıvan
Muxtar Respublikası İdarəsi və Sahibkarlığın
İnkişafı Fondu ehtiyac meyarlarını düzgün
qiymətləndirməli, maliyyə riskləri araşdırılmalıdır. Dövlət Vergi Xidməti xüsusi razılıq
tələb edən sahibkarlıq subyektlərini vergiödəyicisi kimi qeydiyyata alarkən sənədlərin
düzgünlüyünü yoxlamalı, zərurət yarandıqda
səlahiyyətli orqanlarla birlikdə araşdırılmalıdır.
Sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarəti həmin
sahənin işinə maneələr yaratmamalıdır. İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Vergi Xidməti, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət
Xidməti nəzarət tədbirlərini qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun aparmalı, əsassız yoxlamaların qarşısı alınmalıdır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində aztəminatlı
ailələrin məşğulluğu ilə bağlı işləri davam
etdirməli, sahibkarlıq müəssisələrində əməyin
təşkili və mühafizəsi qaydalarına nəzarət
olunmalıdır. Dövlət Gömrük Komitəsi yerli
məhsulların daxili bazarda mövqeyinin gücləndirilməsi və xarici rəqabətin təsirindən
qorunması istiqamətində müvafiq tədbirlər
görməli, ixracyönümlü məhsul istehsal edən
sahibkarlar üçün lazımi şərait yaratmalı,
gömrük yoxlamaları sadələşdirilməlidir.
Ardı 2-ci səhifədə
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İqtisadiyyat və Kənd Təsərrüfatı nazirlikləri
aqrar sahədə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişlənməsinə bundan sonra da diqqəti artırmalı,
yerli icra hakimiyyətləri ailə təsərrüfatlarının
inkişafına dəstək göstərməli, ailə təsərrüfatları
isə istehsal etdikləri məhsulların növ və çeşidini
artırmalı, məhsulların keyfiyyətinə və standartlara uyğun qablaşdırılmasına diqqət yetirməlidirlər. Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti kateqoriyasına
və təyinatına uyğun olaraq torpaqlardan düzgün
istifadəni təmin etməli, yerli icra hakimiyyəti
orqanları ilə birlikdə bu məsələyə nəzarət artırılmalı, torpaq mülkiyyətçiləri və fermerlər
məlumatlandırılmalıdır. Sahibkarlıq sahəsində
risklər düzgün dəyərləndirilməli və könüllü
sığortaya üstünlük verilməli, Dövlət Sığorta
Xidməti sahibkarlarla işə diqqəti artırmalıdır.
Ali Məclisin Sədri demişdir: Kadr hazırlığı
sahibkarlığın inkişafında əsas məsələ olmalı,
təhsil və istehsalat müəssisələri arasında əlaqələr
genişləndirilməli, tələbata uyğun peşə kursları
açılmalı, işçilərin təcrübə və bacarıqları artırılmalıdır. Özəl sektor o zaman səmərəli inkişaf
edir ki, dövlət dəstəyi ilə yanaşı, sahibkarlıq
məsuliyyəti də ön planda saxlanılır. Bu mənada,
sahibkarların üzərinə mühüm vəzifələr düşür.
Hər bir sahibkar istehsal prosesində müasir
texnologiyaların tətbiqinə, rentabelliyin və
keyfiyyətin artırılmasına çalışmalı, vergilər
vaxtında ödənilməli, marketinq araşdırmaları
aparılmalı, istehsal və xidmət müəssisələrində
təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti yaradılmalıdır.
“Dövlətin məqsədi aydındır: sahibkarlıq
inkişaf etdirilməli, yeni iş yerləri açılmalı və
yerli istehsalın həcmi artırılmalıdır. Hər bir
sahibkar da ölkəmizdəki sabitlikdən, özəl
sektora göstərilən dövlət qayğısından bəhrələnərək iqtisadi inkişafa öz töhfəsini verməlidir”, – deyən Ali Məclisin Sədri bu yolda
və qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasında sahibkarlara uğurlar arzulamış, muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında və özəl bölmədə uğurlu nəticələrin
qazanılmasında əməyi olanlara, eləcə də bütün
sahibkarlara təşəkkürünü bildirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat naziri Tapdıq Əliyev çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikanın davamlı inkişafının və iqtisadi dayanıqlığının təmin olunmasında sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının
müstəsna əhəmiyyəti vardır. Uğurla icra olunan
bu proqramlar iqtisadi potensialın artmasına,
investisiya mühitinin yaxşılaşdırılmasına və
əhali rifahının yüksəlməsinə şərait yaratmışdır.
Ötən il sosial-iqtisadi inkişafı xarakterizə edən
ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi bir il
öncəyə nisbətdə 2,4 faiz artaraq 3 milyard 16
milyon 315 min manat təşkil etmişdir. Ümumi
daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 27 faizlə
sənaye sahəsi tutmuş, 2020-ci illə müqayisədə

1,7 faiz çox sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur. Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri
üzrə fəaliyyət göstərən 76 ailə təsərrüfatına
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 1 milyon 221 min manat dövlət maliyyə dəstəyi
göstərilmiş, ailə təsərrüfatları 5000 ədəd 27
çeşiddə tara ilə təmin olunmuşdur. 2021-ci
ildə sosial-iqtisadi inkişafın mühüm amillərindən olan infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli tədbirlər
görülmüş, 355 müxtəlif təyinatlı obyekt isti-

yihələrin imzalanması ilə də yadda qaldı.
Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilmiş
biznes forumunda, Macarıstan və Ukraynada
keçirilən görüşlərdə ölkələr arasında ticarət,
kiçik və orta biznes, investisiya, tranzit daşımaları, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi,
eyni zamanda kənd təsərrüfatı, qida sənayesi,
sağlamlıq, informasiya və kommunikasiya
üzrə müzakirələr aparılmışdır. Sahibkarlığın
inkişafı istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər,
bu sahəyə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi

fadəyə verilmişdir. Müəssisələrin və məhsulların
təbliği, beynəlxalq tədbirlərdə tanıdılması
məqsədilə 39 ixrac potensiallı müəssisənin
və ailə təsərrüfatlarının məhsullarını əks etdirən
“İxrac kataloqu” hazırlanaraq çap olunmuşdur.
Tapdıq Əliyev göstərilən diqqət və qayğıya
görə muxtar respublika sahibkarları adından
minnətdarlıq etmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar
Konfederasiyasının sədri Vüqar Abbasov bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Sahibkarlar Konfederasiyası ötən il fəaliyyətini
xeyli təkmilləşdirmiş, üzvlərlə qarşılıqlı əlaqələr yaratmışdır. Konfederasiya sənaye, marketinq xidmətləri, tibbi fəaliyyət, kənd təsərrüfatı, tikinti, konsaltinq xidmətləri, nəşriyyat-poliqrafiya, turizm, reklam və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 40-a yaxın sahibkarlıq subyektini, o cümlədən ailə təsərrüfatlarını,
arıçılar, istixanaçılar və quşçular birliyini
özündə birləşdirmişdir. Muxtar respublikaya
investisiya axınının genişlənməsi istiqamətində
tədbirlər davam etdirilmiş və bu məqsədlə
xarici ölkələrin rəsmi nümayəndələri və iş
adamları ilə mütəmadi olaraq görüşlər keçirilmişdir. 2021-ci ildə Azərbaycan və Naxçıvan
Sahibkarlar konfederasiyalarının xətti ilə
xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi və uğurlu la-

özəl bölmənin inkişafını sürətləndirmişdir.
Vüqar Abbasov yaradılan şəraitə görə iş
adamları adından minnətdarlıq etmişdir.
Ailə təsərrüfatçısı Mətləb Dünyamalıyev
demişdir: “Kəngərli rayonunun Çalxanqala
kəndində ailə təsərrüfatçısı kimi çaxır emalı
ilə məşğul oluruq. Təsərrüfatımıza göstərilən
diqqət və qayğı fəaliyyətimizi daha da genişləndirməyə ruhlandırmış, ümumi dəyəri 50
min manat olan yeni çaxır emalı sahəsinin
qurulması məqsədilə Sahibkarlığın İnkişafı
Fonduna müraciət etmişik. Məhsulun müxtəlif
ölçülərdə və dizaynda qablaşdırılması əmtəə
görünüşünə də əlavə dəyər qatır. Artıq ailə
təsərrüfatımız kiçik sahibkarlıq subyekti kimi
formalaşmış, istehsal olunan məhsullarımızın
“Xum çaxırı” əmtəə nişanı ilə satışı həyata
keçirilir. Bir neçə ildir ki, məhsullarımız Naxçıvan şəhərindəki iri ticarət mərkəzlərində
satışa çıxarılır, eləcə də sifariş əsasında Bakı
şəhəri və Rusiyaya göndərilir. Ailəmizə məxsus
həyətyanı sahədə bir çox meyvə, cəviz, badam
ağacları əkmişik. Hazırda ailəmizə məxsus
1 hektardan çox üzüm bağımız var. Ən çox
gəlir əldə etdiyimiz sahə üzümçülük olduğundan bu il də üstünlüyü bu sahəyə vermişik
və yeni üzüm bağının salınması istiqamətində
işlər aparırıq. Ötən il 200 litr üzüm arağı,
1500 litr isə çaxır istehsal etmişik. “Ailə tə-

sərrüfatı məhsulları”nın satış yarmarkasına
200 litrdən çox çaxır çıxararaq satışını həyata
keçirmişik. Təsərrüfatımıza ailə üzvlərimizlə
yanaşı, əlavə işçi qüvvəsi də cəlb etmişik”.
Mətləb Dünyamalıyev ailə təsərrüfatçılarına
göstərilən qayğıya görə Ali Məclisin Sədrinə
minnətdarlıq etmişdir.
Sonra Ali Məclisin Sədri yeni istehsal və
xidmət sahələrinin yaradılması üçün 13 sahibkara güzəştli kreditlərin çeklərini təqdim
etmişdir. Bu kreditlər salfetka və araq məhsullarının istehsalı xətlərinin, Avtomobil Xidmət Mərkəzinin yaradılması, mebel istehsalı
sahəsinin genişləndirilməsi, meyvə araqlarının,
sirkə və çaxır emalı sahələrinin yaradılması,
süd məhsullarının emalı və müxtəlif yeyinti
məhsullarının qablaşdırılması, göbələk istehsalı,
meyvə qurusu, damazlıq ana arı yetişdirmə
təsərrüfatının yaradılması, eləcə də maldarlıq,
bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması və heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsinə
sərf olunacaqdır.
Güzəştli kreditlə təmin olunanlardan “Naxçıvan Muxtar Respublikası Arıçıları” İctimai
Birliyinin sədri Etibar Məmmədov minnətdarlıq edərək demişdir ki, son illərdə yaradılan
şəraitin nəticəsində muxtar respublikada
arıçılıq sahəsi geniş inkişaf etmiş, arı ailələrinin
sayı 100 minə çatmışdır. Muxtar respublikada
arı yeşiyinin, mum vərəqi, arı yemi istehsalı
və arıçılığın sütunu olan damazlıq ana arı təsərrüfatının yaradılması və inkişafı arıçıların
bu sahəyə marağını daha da artıracaqdır.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2021-ci ildəki sosial-iqtisadi inkişafından
bəhs edən filmə baxış olmuşdur.
Ali Məclisin Sədri Naxçıvan Biznes Mərkəzində muxtar respublikanın sosial-iqtisadi
inkişaf göstəriciləri, müəssisələr, istehsal
olunan məhsullardan ibarət sərgiyə və Naxçıvan Avtomobil Zavodunun istehsalı olan
yeni avtomobillərə baxmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, mərkəzdə muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən 102 müəssisənin 171 növdə 1330 çeşiddə, eləcə də 78
ailə təsərrüfatının 27 növdə 198 çeşiddə məhsulu nümayiş olunur. Həmçinin mərkəzdə
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 2021-ci ildə istehsalına
başlanılan məhsulları da sərgilənir.
Ali Məclisin Sədri 2022-ci ildə də sahibkarlar üçün geniş imkanların yaradılacağını
bildirmiş, muxtar respublikada istehsal olunan
məhsulların çeşidinin, keyfiyyətinin və ixrac
imkanlarının artırılması, tələbatı idxal hesabına
ödənilən məhsulların yerli istehsalının təşviq
olunması, ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətinin
dəstəklənməsi və daxili bazarın qorunması
barədə müvafiq tapşırıqlar vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Kişilər arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının
açılış mərasimi keçirilib
publikasının gənclər və idman naziri
Fərid Qayıbov, Azərbaycan Respublikası Şahmat Federasiyasının
prezidenti Mahir Məmmədov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat
Federasiyasının sədri Seymur Talıbov,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gənclər və idman naziri Ramil Hacı
və digər nümayəndələr xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Naxçıvan şəhərinin mərkəzində
ucaldılan abidəsini ziyarət etmiş,
önünə tər gül dəstələri düzərək əziz
Fevralın 4-də Naxçıvan şəhə- baycan çempionatının açılış məra- xatirəsini ehtiramla yad etmişlər.
Daha sonra qonaqlar Heydər Əliyev
rindəki “Gənclik” Mərkəzində ki- simi keçirilmişdir.
şilər arasında şahmat üzrə AzərTədbirdən öncə Azərbaycan Res- Muzeyində olmuşlar.

Kişilər arasında şahmat üzrə
keçiriləcək Azərbaycan çempionatının açılış mərasimində çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının sədri Seymur
Talıbov qonaqları salamlayaraq bildirmişdir ki, Azərbaycanda şahmata
tarixən hər zaman önəm verilmişdir
və hər zaman şahmatçılarımız dünyada öz layiqli yerlərini tutmuşlar.
Bu gün dünya şahmatında ən yaxşılar içərisində 2 Azərbaycan şahmatçısı vardır. Ölkəmizdə şahmatın
inkişafı və bu qədər nüfuzlu idman
növünə çevrilməsi ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu

gənclər və idman siyasətinin bəhrəsidir. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən bu siyasət uğurla
davam etdirilir və daim diqqətdə
saxlanılır. Bu sahədə inkişafı təkcə
paytaxt Bakıda yox, hər bir regionda
hiss etmək olur. Federasiya sədri
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
da şahmata böyük diqqət və qayğı
göstərilməsindən danışaraq bildirmişdir ki, muxtar respublikada şahmatın bütün orta məktəblərdə tədris
olunması imkan verir ki, bu idman
növünün davamlı, yaş aralığı olmadan inkişafı təmin edilsin.
Ardı 3-cü səhifədə
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Naxçıvan Şahmat Federasiyasının
ötən il də fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə
başa vurduğunu diqqətə çatdıran federasiya sədri qeyd etmişdir ki,
şahmatçılardan Nazlı Hümbətovanın
adı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun müvafiq Sərəncamı ilə
“Gənc istedadların qızıl kitabı”na yazılmış və xüsusi aylıq təqaüdə layiq
görülmüşdür. Şahmatçılardan Nəsrin
Babayeva FIDE ustası adını qazanmış,
Pərviz Qasımov beynəlxalq usta, Röya
Cəlilova isə FIDE hakimi adını almışdır. Bunlarla yanaşı, il ərzində
qəbul edilən Tədbirlər Planı yerinə

yetirilmiş, yarışlar hazırlanmış və ən
əsası isə Naxçıvanda bu il ikinci dəfə
premium turnir keçirilmişdir. Heç
şübhəsiz ki, keçirilən yarışlar yeni
istedadlı uşaqların kəşf olunmasına
kömək edəcəkdir. Çıxışının sonunda
Seymur Talıbov qeyd etmişdir ki,
Azərbaycan çempionatının ikinci dəfə
Naxçıvan şəhərində keçirilməsi də
muxtar respublikada şahmatçıların
yetişməsinə stimul olacaqdır.
Azərbaycan çempionatının yenidən Naxçıvanda keçirilməsinin sevindirici və əlamətdar hal olduğunu
diqqətə çatdıran Azərbaycan Respublikası Şahmat Federasiyasının

prezidenti Mahir Məmmədov demişdir ki, bu qərarın verilməsinə səbəb muxtar respublikada mükəmməl
şahmat infrastrukturunun olması,
yerli mütəxəssislərin, yerli şahmat
federasiyasının yüksək təşkilatçılıq
səviyyəsinə malik olmasıdır. Mahir

mat ölkəsi olması təsadüfi deyil.
70-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin
şahmatın inkişafı məqsədilə respublikanın bütün bölgələrində şahmat
məktəblərinin inşası, kütləviliyin təmini və şahmat mütəxəssislərinin
hazırlanması istiqamətində verdiyi

Məmmədov bu münasibətlə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının sədrinə minnətdarlığını
bildirmişdir. Vurğulanmışdır ki, artıq
ikinci ildir ki, bu mötəbər yarışın
ünvanı Naxçıvandır. Azərbaycanın
dünya şahmatında ənənəvi olaraq
aparıcı rol oynaması, ən məşhur şah-

ardıcıl qərarların nəticəsində mümkün
olmuşdur. Məhz buna görə də ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin imzaladığı 2009-2014-cü illərdə şahmatın
inkişafı ilə bağlı Dövlət proqramının
əsas müddəalarının həyata keçirilməsi
yönündə muxtar respublika hazırda
lider mövqədədir. Xüsusilə ümum-

Tanınmış aktyorun 60 illik yubileyi qeyd edilib
Cəlil Məmmədquluzadə
adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar artisti Behruz Haxverdiyevin 60 illik yubileyi
qeyd olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət
məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin
müdiri Emin Məmmədov çıxış edərək bildirmişdir
ki, teatr sənəti qədim ənənələrə malik olmaqla xalqımızın tarixi, məişəti və dünyagörüşü ilə bağlıdır.
Naxçıvan teatrı da həmişə Azərbaycan milli teatrının
mühüm tərkib hissəsi kimi onun inkişafında əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Bu teatrda zaman-zaman
Azərbaycan dramaturgiyası ilə yanaşı, dünya klassiklərinin əsərlərinə də müraciət olunmuş və uğurlu
tamaşalar səhnəyə qoyulmuşdur. Bu ənənələr bu
gün də yaşayır və Azərbaycan mədəniyyətinə öz
töhfəsini verməkdədir.
Qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikada teatr
sənətinin inkişafında xidmətləri olan insanların əməyi
dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Yaradıcı
insanlar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, orden və medallara, Prezident təqaüdü və mükafatlara layiq görülürlər. 60 illik yubileyi qeyd olunan Behruz Haxverdiyevin də fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilib. 2000-ci ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti”, 2012-ci ildə isə “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti” fəxri adlarına,
2008 və 2014-cü illərdə hər bir aktyor üçün ən yüksək
uğur sayılan Prezident mükafatına layiq görülüb.
Emin Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi adından yubilyarı təbrik edib, sənətkara

gələcək fəaliyyətində uğurlar
arzulayıb, yubilyara hədiyyə
təqdim olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri
Natəvan Qədimova yubilyarın
həyat və fəaliyyəti haqqında
məlumat verərək bildirib ki,
Behruz Haxverdiyev 1962-ci il yanvarın 27-də
Naxçıvan şəhərində Xalq artisti Əyyub Haxverdiyevin ailəsində dünyaya göz açıb. 1982-ci ildən
Naxçıvan teatrında aktyor kimi fəaliyyətə başlayıb.
Teatrda işlədiyi müddətdə Hüseyn Cavidin
“İblis”ində Vasif, “Topal Teymur”unda Ağbuğa,
İslam Səfərlinin “Xeyir və Şər” pyesində Xeyir,
Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasında
Vəli və digər obrazları canlandırıb. Səhnədə çevikliyi,
dinamikliyi ilə seçilən aktyor oynadığı obrazların
daxili aləmini ustalıqla tamaşaçıya çatdıra bilir.
Teatrın direktoru, Azərbaycan Respublikasının
Xalq artisti Rza Xudiyev Behruz Haxverdiyevin
zəngin yaradıcılığından söz açıb, yubilyarı təbrik
edib. Vurğulayıb ki, aktyor təkcə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında deyil, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
digər teatrlarda da maraqlı obrazlar yaradıb.
Tədbirdə Xalq artistləri Kamran Quliyev, Şirzad
Abutalıbov, Yasəmən Ramazanova və Əməkdar
artist Tofiq Seyidov aktyorla bağlı xatirələrini paylaşıb, ona yeni sənət uğurları arzulayıblar.
Sonda Behruz Haxverdiyev çıxış edərək yaradıcılığına yüksək qiymət verildiyinə görə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını ifadə edib, səhnə sənətimizin inkişafı üçün
bundan sonra da fədakarlıqla çalışacağını deyib.
- Gülcamal TAHİROVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və elektron təhsil şöbəsi, Tələbə
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin təşkilatçılığı, Naxçıvan Muxtar Respublikası

təhsil məktəblərində şahmatın tədris
olunması dünya şahmat tarixində
unikal hadisədir. Bunun nəticəsidir
ki, hazırda Naxçıvanın öz qrossmeysteri, beynəlxalq ustaları, FIDE
ustaları, FIDE və beynəlxalq hakimləri vardır.
Azərbaycan Respublikası Şahmat
Federasiyasının prezidenti bildirmişdir ki, federasiya çalışır ki, keçirilən ölkə çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunsun, mükafat
fondu daha yüksək olsun, əmsalları
yüksək olan şahmatçıların çempionatda çıxışları təmin edilsin. Son
iki ildə keçirilən onlayn və əyani
yarışlarda Azərbaycan şahmatçıları
öz ustalıqlarını nümayiş etdirdilər.
Mahir Məmmədov ardıcıl olaraq
ikinci dəfə Naxçıvanda yeni formatda keçirilən Azərbaycan çempionatında iştirak edən hər bir şahmatçıya uğurlar arzulamışdır.
Yarışın baş hakimi Lütfiyar Rüstəmov çempionatın yüksək səviyyədə təşkil olunması üçün yaradılan
şəraitə görə minnətdarlıq etmiş, qaydalar haqqında məlumat vermişdir.
Sonra şahmat çempionatının püşkü atılmışdır.
“Şərq qapısı”

Rauf Cabarov qeyd edib ki, mərkəzin
əsas missiyası sürətlə dəyişən texnologiyalar dövründə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları İKT-də səmərəli istifadəni insanlara öyrətmək

Muxtar respublikada ilk dəfə informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının BootCamp layihəsi həyata keçirilib

Həmkarlar İttifaqları Şurasının maliyyə
dəstəyi ilə “Ağbulaq” İstirahət Mərkəzində informasiya texnologiyaları
üzrə BootCamp layihəsi həyata keçirilib.
Layihənin təşkilatçıları universitetin
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və elektron təhsil şöbəsinin
müdiri Hüseyn Əsgərli və universitetin
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri
Hüseyn İmanov layihə haqqında iştirakçıları məlumatlandırıblar.
Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının icra katibi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları
Şurasının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı Anar
İbrahimov belə təlimlərin əhəmiyyətini
qeyd edərək müasir dövrdə vacib olan
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları bacarıqlarının qiymətləndirilməsi və bu sahədə süni intellekt texnologiyalarının geniş istifadə olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Universitetin rektoru, dosent Elbrus
İsayev bildirib ki, mobil tətbiqlər tələbələrin İKT sahəsində təcrübəsini artırmaqla yanaşı, tələbələr üçün də məlumatların əlçatanlığını təmin edir.
Tədbirə onlayn qatılan İKT Lab
Tətbiq və Tədris Mərkəzinin direktoru

və bütün fəaliyyət sahələrində texnologiyaların geniş tətbiqinə nail olmaqdır.
Mərkəzin direktoru rəqəmsal bacarıqlar
və ofis proqramları, data analitika, şəbəkə və sistem inzibatçılığı, kiber təhlükəsizlik, qrafik dizayn və digər təlim
metodlarından danışıb. Rauf Cabarov
muxtar respublikada həyata keçirilən
BootCamp layihəsinin mühüm əhəmiyyətini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, layihədə informasiya
texnologiyaları sahəsinə gedən yol,
proqramlaşdırma təlimləri, əşyaların
interneti, startap və ekosistemlərin tətbiqində informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları kimi mövzular barədə
təlimlər həyata keçirilib. Müsabiqə və
müsahibə mərhələsindən uğurla keçmiş
50 iştirakçının qatıldığı layihənin sonunda gənclərə sertifikat verilib. Ən
yaxşı proqram təminatçısı seçilən
2 iştirakçı isə mükafatlandırılıb.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr bölməsi

Yenilənmiş internet saytlarının təqdimatları olub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik
və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yenilənmiş internet saytının təqdimatı
olub. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə xidmətin rəisi, polkovnik Mirzə Cəlilov çıxış
edərək bildirib ki, informasiya əsrini yaşadığımız dövrdə informasiyalaşdırma baxımından
sosial şəbəkələrlə yanaşı, veb-saytlar da insanların elektron məkanlarda müntəzəm şəkildə
müraciət etdiyi ünvanlardır. Xidmətin təqdimatı
keçirilən www.shcdx.nakhchivan.az domen
adı ilə fəaliyyət göstərən yeni internet saytı
da həm funksionallıq, həm də məzmun cəhətdən əvvəlki versiya ilə müqayisədə daha
da təkmilləşdirilmiş və yeni informasiyalarla
zənginləşdirilmişdir. İstifadəçi rahatlığını
təmin etmək üçün yeni sayt müasir üslubda
tərtib edilərək, hər bir istifadəçinin kompüterinin, planşetinin və ya mobil telefonunun
ekran ölçülərinə uyğun hazırlanmışdır. Xidmət
rəisi vurğulayıb ki, yeni hazırlanmış sayt istifadəçilərin internet səhifəsindən daha operativ

faydalanmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Dizayn, quruluş və məzmun baxımından zəruri
tələblərə cavab verən yeni internet saytı xidmətin fəaliyyətinin ayrı-ayrı istiqamətlərinin,
bu sahədə olan yeniliklərin, həyata keçirilən
tədbirlərin daha dolğun və operativ şəkildə
ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin edəcəkdir.
Xidmətin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr
üzrə baş məsləhətçisi Şükufə Həsənova yenilənmiş shcdx.nakhchivan.az internet saytını
təqdim edərək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin yenilənmiş
internet saytı həm funksionallıq, həm də
dizayn baxımından istifadəçilərin rahatlığını
təmin edəcək. Elektron xidmətlərin həcminin
genişləndirildiyi rəsmi internet saytı müasir
proqramlaşdırma dillərindən istifadə edilərək
müasir üslubda yenidən hazırlanıb. Belə ki,
əsas səhifədə istifadəçilərin informasiya əldə
etmələri üçün “Səfərbərlik xidməti”, “Qanunvericilik”, “Hərbi təhsil”, “Qan yaddaşı”, “Zəfər
tariximiz” bölmələri yerləşdirilib, “Vətəndaşlarla
iş” bölməsində xidmətin ünvan və əlaqə nömrələri, şikayətetmə vasitələri, vətəndaşların
müraciətlərinə baxılma qaydaları öz əksini
tapıb. Daim yenilənəcək “Xəbərlər” və “Elanlar”
altbölmələrinə isə keçidlər də qeyd edilib. Vətəndaşların elektron formada müraciət etmələri

üçün “Elektron xidmətlər”, “Elektron müraciətlər” bölmələri yaradılıb, “Mətbuat” bölməsinə “Xəbərlər”, “Fotoqalereya”, “Videoqalereya” altbölmələrinə keçidlər də daxil
edilib. “Faydalı linklər” bölməsi yenilənib.
Xidmətin internet səhifəsinin SSL (təhlükəsizlik) sertifikatı ilə təmin olunması, saytın
optimizasiyası (SEO-Search Engine Optimization) axtarış sistemlərinə uyğunlaşdırılması,
“Google” axtarış sistemində qeydiyyatdan
keçirilməsi və axtarış sistemlərində ön sıralarda
tapılması üçün mütəxəssislər tərəfindən zəruri
texniki tədbirlər həyata keçirilib, eləcə də
domenə bağlı elektron poçt ünvanları ilə
təmin olunub.
***
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər
Fondunun veb-saytı da yenilənib. Bu münasibətlə Naxçıvan Gənclər Mərkəzində keçirilən
tədbiri giriş sözü ilə Gənclər Fondunun icraçı
direktoru, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı Cəbi Quliyev açaraq bildirib ki, ölkəmizdə və eləcə də muxtar respublikamızda uğurla həyata keçirilən dövlət
gənclər siyasəti nəticəsində onlar ümummilli
lider Heydər Əliyevdən bizə miras qalan
Azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx
birləşərək fəaliyyətini məhz ali prinsiplər
üzərində qururlar. Gənclər Fondunun gf.nmr.az

veb-saytı da bu amala xidmət etməkdədir.
Saytın əsas məqsədi müasir iş prinsiplərinin
və innovativ yeniliklərin tətbiqi, kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin daha dinamik
və operativ şəkildə qurulmasını, eyni zamanda
fondun ayrı-ayrı istiqamətlərinin daha dolğun
və operativ formada gənclərə, ictimaiyyətə
çatdırılmasını təmin etməkdir. Bununla belə,
həm funksionallıq, həm də dizayn baxımından
müasir tələblərə uyğunlaşdırılan saytda elektron
xidmətlərin həcmi genişləndirilib, funksionallıq
artırılıb və yeni modullar əlavə edilib.
Tədbirdə çıxış edən Gənclər təşkilatları
və gənclərlə iş şöbəsinin müdiri Arzu Qasımov
diqqətə çatdırıb ki, veb-saytın ən üstün xüsusiyyəti ondadır ki, fərdi gənclər, eləcə də
gənclər təşkilatları elektron qeydiyyatdan keçməklə öz layihələrini fonda gəlmədən onlayn
qaydada təqdim edə biləcəklər.
Sonra könüllü gənclərlə görülmüş işlərlə
bağlı videoçarx nümayiş olunub, gəncləri
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Xəbərlər şöbəsi

4
Naxçıvan şəhərinin 48-ci məhəlləsində rabitə
infrastrukturu yenilənir

Muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi
bütün sahələrdə olduğu kimi, rabitə
infrastrukturunun da gələcək inkişafına, hər bir vətəndaşın müasir
texnologiyalardan bəhrələnməsinə
geniş imkanlar açıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə rabitə və yeni texnologiyalar
sahələrinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması istiqamətində
məqsədyönlü layihələr həyata keçirilir.
Ötən il ərzində muxtar respublikanın bir sıra yaşayış məntəqələrində
əhalinin keyfiyyətli rabitə xidmətlərindən istifadə etmələri üçün yeni
nəsil NGN tipli avtomat telefon stansiyaları quraşdırılıb, habelə bir sıra
yerlərdə aztutumlu avtomat telefon
stansiyaları yüksək montaj tutumuna
malik yeni nəsil avtomat telefon
stansiyaları ilə əvəz olunub. Ümumilikdə, muxtar respublika üzrə 2441
yeni sabit şəbəkə telefon nömrəsi
abonentlərin istifadəsinə verilib.
Naxçıvan şəhərinin Cəlil Məmmədquluzadə və “İstiqlal” küçələrində, Heydər Əliyev prospektində,
Xətai məhəlləsində və digər yerlərdə

müxtəlif tutumlu yeni avtomat telefon stansiyaları quraşdırılıb. Həmçinin kabel-kanalizasiya qurğuları
inşa edilib, hava rabitə xətləri yeraltı
xətlərlə əvəz olunub. Bir sıra yerlərdə
uzun müddət istismar olunan və
müxtəlif səbəbdən yararsız vəziyyətə
düşən taxta rabitə dirəkləri dəmir
dirəklərlə, müxtəlif tutumlu yararsız
kabellər yeni kabellərlə əvəzlənib,
yeni abonent qutuları və paylayıcı
şkaflar əlavə olunmaqla rabitə xətlərindəki nasazlıqlar aradan qaldırılıb.

Rabitə sistemində yeni texnologiyaların tətbiqi, internet şəbəkəsinin
genişlənməsi günümüzün tələbləri
sırasındadır. Ona görə də avtomat
telefon stansiyalarında genişzolaqlı
internet avadanlıqlarının və telefon
şəbəkəsinin montaj tutumları tələbata uyğun olaraq artırılır. Belə ki,
cari ildə Şərur və Babək rayonlarının
bir sıra kəndlərində fəaliyyət göstərən avtomat telefon stansiyalarının
internet tutumu artırılıb. Ümumilikdə, 672 nəfərin internetə olan
tələbatının ödənilməsinə şərait yaranıb.
Muxtar respublikanın digər ra-

yonlarında da əhalinin internetə
olan tələbatının ödənilməsi istiqamətində zəruri işlərin görülməsi
nəzərdə tutulur.
Həyata keçirilən kompleks tədbirlərin məntiqi davamı olaraq hazırda Naxçıvan şəhərinin 48-ci məhəlləsində rabitə xətlərində təmir
işləri aparılır. İnternet verilişində
qırılmaların qarşısının alınması və
həmin ərazidə yeni telefon xətləri
üçün yeni kabellər çəkilməklə montaj tutumu artırılır. İstismarda olan
kabellər iritutumlu kabellərlə dəyişdirilir. Yeni çəkilmiş kabellərin
montaj tutumunun artırılması üçün
zəruri texniki tədbirlər görülür.
Qeyd edək ki, bu istiqamətdə
Əlincə məhəlləsində görülən işlər
artıq yekunlaşıb.
Rabitə və internet xidmətlərinin
keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi,
internet verilişində qırılmaların qarşısının alınması məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni
Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən
“Argus 156” test markalı avadanlıqlar alınaraq aidiyyəti üzrə rayon
rabitə idarələrinə verilib.
Həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər internet xətlərində yaranmış
nasazlıqların operativ olaraq aradan
qaldırılmasına, yeni sabit şəbəkə
telefon çəkilişlərinin həyata keçirilməsinə şərait yaradacaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Ötən ay muxtar respublika muzeylərinə
105 yeni eksponat təqdim olunub

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi və tabe müəssisələr tərəfindən cari ilin yanvar
ayında tarixi və əlamətdar günlər,
tanınmış şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə bağlı tədbirlər
keçirilmiş, ustad və açıq dərslər
təşkil edilmişdir.
Ötən ay Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Simfonik, Kamera, Estrada və Xalq Çalğı Alətləri orkestrləri, Mahnı və Rəqs Ansamblı, xor
kollektivləri Naxçıvan şəhərindəki
Heydər Əliyev Sarayında 31 Dekabr
– Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramına
həsr olunmuş konsert proqramı ilə
çıxışlar etmişlər. Hesabat dövründə
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
Estrada Orkestrinin yaradılmasının
10 illiyi münasibətilə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında orkestrin
konserti olmuşdur.
“Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 2 xalça
haqqında məlumat Naxçıvan Dövlət
Xalça Muzeyinin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır. Ötən ay
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 40-dan çox nazirlik, komitə
və baş idarələrin, müəssisə və təşkilatların muzeylərlə tanışlığı təmin
edilmiş, Azərbaycanın digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən muxtar respublikaya səfər edən qonaqların, rəsmi nümayəndə heyətlərinin
muzeylərlə tanışlığı zamanı onlara
nümunəvi muzey xidməti göstərilmişdir. Hesabat ayında muxtar res-

publikanın muzeylərini 11
min 396 yerli, 1397 əcnəbi
olmaqla, ümumilikdə, 12
min 793 tamaşaçı ziyarət
etmiş, muzeylərə 105 yeni
eksponat daxil olmuşdur.
Aid təşkilatlarla birgə yanvar ayında muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri ilə Xatirə və Bəhruz Kəngərli
muzeyləri arasında interaktiv dərslər
keçilmişdir. Həmçinin yanvar ayında
Sədərək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində Sədərək rayonunun
ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri
üçün “Şəhidlər unudulmur”, Kəngərli və Sədərək rayonlarının ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün
isə “Zəfər tarixi” mövzularında onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir.
2021-2022-ci tədris ilində muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün muzeylərdə,
ümumilikdə, 41 açıq dərs keçilmiş,
14 mühazirə təşkil olunmuşdur.
Ötən ay Şərur rayonunun Oğlanqala, Babək rayonunun Kültəpə,
Şahbuz rayonunun Ayrınc və Culfa
rayonunun Ərəzin kənd mərkəzlərində muzey əməkdaşlarının sakinlərlə 4 görüşü keçirilmişdir.
“Oxunması zəruri olan kitabların
Siyahısı”na daxil olan kitabların
müzakirəsi yanvar ayında da davam
etdirilmişdir. Ay ərzində muxtar respublikanın kitabxanaları tərəfindən
ədəbi şəxsiyyətlərin yubileyləri,
eləcə də əlamətdar və tarixi günlərlə
bağlı 20 tədbir keçirilmiş, 56 sərgi
qurulmuşdur. Yanvar ayında “Mütaliə”, “Nağıl”, “Kitabxanaçı” və
“Kitabxana” günləri ilə bağlı muxtar
respublikanın kitabxanaları tərəfindən 66 tədbir və 1 kitab müzakirəsi
keçirilmiş, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud 28 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir. Hesabat dövründə muxtar respublikanın
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kitabxanalarına 64 adda 128 nüsxə
çap məhsulu daxil olmuş, eyni zamanda 1633 yeni oxucu müraciət
etmiş, oxucu gəlişi 8 min 764, kitab
verilişi isə 43 min 882 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa, ötən ay elektron kataloqa 704 adda kitab işlənərək elektron kataloqdakı kitabların
sayı 29 min 706-ya, şəbəkəyə işlənmiş (pdf) kitabların sayı isə 50
olmaqla belə kitabların sayı 3 min
701-ə çatdırılmışdır. Ay ərzində elektron kitabxanadan, ümumilikdə, 657
oxucu istifadə etmişdir.
Naxçıvan Dövlət Film Fondu
tərəfindən görkəmli kino xadimləri,
dünya və Azərbaycan kino inciləri
haqqında 125 material hazırlanmış
və paylaşım edilmiş, eyni zamanda
ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri
üçün, ümumilikdə, 6 film nümayiş
olunmuşdur. Ay ərzində filmlərin
nömrələnməsi, pasportlarının yenilənməsi və lentlərin təmizlənməsi
işləri davam etdirilmişdir.
Cəlil Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında ötən ay ərzində 2-si bilet
satışı, 1-i isə xeyriyyə olmaqla, 3 tamaşa nümayiş etdirilmiş, İlyas Əfəndiyevin “Xurşudbanu Natəvan” əsəri
əsasında səhnələşdirilən tamaşanın
məşqləri aparılmışdır. Məhəmməd
Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət
Kukla Teatrında ay ərzində 14 tamaşa
nümayiş olunmuş, Vüqar Haqverdiyevin “Saçları səməni oğlan” əsəri
əsasında səhnələşdirilən tamaşanın
məşqləri aparılmışdır. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında isə yanvar ayında
8-i bilet satışı və 1-i xeyriyyə olmaqla,
9 tamaşa nümayiş etdirilmiş, Tofiq
Seyidovun “Bahar gəlir, yaz gəlir”
əsəri əsasında səhnələşdirilən tamaşanın məşqləri aparılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 14.

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

Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Fövqəlаdə Hаllаr Nаzirliyi və оnun
struktur qurumlаrı tərəfindən muxtar respublikada mülki müdafiə,
əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qоrunması, fövqəladə
halların qarşısının alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması,
yanğın təhlükəsizliyinin, tikintidə, sənayedə və dağ-mədən işlərində
texniki təhlükəsizliyin təmin оlunması istiqamətində qarşıya qоyulan
vəzifələrin icrası cari ilin yanvar ayında da təmin edilib.

Fövqəladə hallara hazırlıq
diqqətdə saxlanılır

Mülki Müdafiə Alayı və Xüsusi
Riskli Xilasetmə Xidmətinin 2022-ci
yeni tədris ilinə sənədlərinin hazırlığı
və tədris-material bazasının təkmilləşdirilməsi təmin edilərək Mülki
Müdafiə Alayının uzlaşma planı
hazırlanıb və bölmələrlə məşğələlərin kеçirilməsinə başlanılıb.
Hesabat dövründə standartların
tələblərinə uyğun olmayan və sənaye
üsulu ilə hazırlanmayan qızdırıcı
elektrik və qaz cihazlarının, digər
texniki avadanlıqların istismarına
yol verilməməsi məqsədilə, aidiyyəti
qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə ticarət obyektlərində təkrar
baxış-yоxlamalar keçirilib.
Muxtar respublikada yanğın təhlükəsizliyinin etibarlı təmin olunması
və yanğına qarşı vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədilə 369 obyektdə
yoxlamalar keçirilib. Sənаyеdə və
dаğ-mədən işlərində tехniki təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı məqsədilə
16 təhlükə pоtеnsiallı оbyеktdə texniki təhlükəsizliyə əməl olunması
yоxlanılıb. İdarə, müəssisə, təşkilatlar və sahibkarlıq subyektlərində
qış mövsümündə qaz və elektrik

qızdırıcı cihazlarından istifadə
zamanı yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunması və dəm
qazından zəhərlənmə hallarının
qarşısının alınması üçün maarifləndirici tədbir təşkil edilib, 784
qazanxanada texniki və yanğın
təhlükəsizliyi vəziyyətinə baxışlar
keçirilib, mövsümi qazanxana işçiləri təlimatlandırılıb, sertifikatı
olan şəxslərin işə cəlbi üçün obyekt
rəhbərləri ilə söhbətlər aparılıb. Ay
ərzində 43 nəfər Naxçıvan Şəhər
Peşə Liseyində qazanxana maşinisti
ixtisası üzrə kursları bitirib və sertifikatla təmin olunub.
Aparılan reydlər zamanı 8 min
575 yaşayış evinə baxış keçirilib,
yanğın cəhətdən təhlükəli оlan 17
yaşayış evində elektrik xətti izolyasiya olunub, 120 yaşayış evində
təbii qaz sızması aradan qaldırılıb,
23 standarta uyğun olmayan qaz
sobasının, 95 nasaz şofben tipli suqızdırıcının, 301 tezqatlanan tüstü
borusunun istismarı dayandırılıb.
Dövlət Tikintidə Təhlükəsizliyə
Nəzarət İdarəsi yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə
tikinti işləri başa çatan 6 obyektin
tikintisinin istismara hazırlığına
dair müvafiq “İstismara hazırlıq
aktı” verib.
Hesabat dövründə “112” qaynar
xəttinin fəaliyyəti təmin olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Miqrasiya proseslərinə nəzarət gücləndirilir
Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiya proseslərinə dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi, qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınması məqsədilə
Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər yanvar
ayında da davam etdirilib. Belə ki, muxtar respublika ərazisində qanunsuz
yaşayan və qeydiyyatsız olan, habelə müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqəsini itirən 23 əcnəbi aşkarlanaraq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq barəsində müvafiq tədbirlər görülüb.
Ötən ay Dövlət Miqrasiya Xidmətində, ümumilikdə, 329 müraciət
qeydə alınıb. Həmin müraciətlərdən 116-sı əcnəbilərə Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazənin verilməsi, əmək fəaliyyəti
ilə məşğulluq üçün iş icazəsinin verilməsi, müvəqqətiolma müddətinin
uzadılması, eləcə də vətəndaşlıq məsələləri ilə bağlı olub. Müraciətlərin
hər biri ayrı-ayrılıqda Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən araşdırılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilib.
Ötən dövrdə olduğu yer üzrə qeydiyyatla bağlı 213 müraciət qeydə
alınaraq icrası təmin edilib, həmin müraciətlərdən 65-i elektron xidmətlər
portalı və elektron poçt üzərindən qəbul olunub.
Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
olaraq maarifləndirmə tədbirləri aparılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin mətbuat xidməti

Yeni Azərbaycan Partiyası Universitet şəhərciyi ərazi ilk partiya təşkilatı
Naxçıvan Dövlət Universitetində
“Mən Naxçıvanı öyrənirəm” tələbələrarası bilik olimpiadası elan edir
Bilik olimpiadasının
keçirilməsində məqsəd
muxtar respublikanın uğurlu inkişaf modelini gənclərə aşılamaq, bu inkişaf
modelini və Naxçıvanın
tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, coğrafiyası və sair bu kimi sahələri
təbliğ etmək, gənclərə mənimsətmək, yüksək bilik və bacarığa malik gəncləri üzə
çıxarmaq, onları ictimai və elmi fəaliyyətə
həvəsləndirməkdir.
Bilik olimpiadasında muxtar respublikanın ali təhsil müəssisələrinin tələbələri,
magistr və doktorantları iştirak edə bilərlər.
Olimpiadaya qeydiyyat 5 fevral 2022-ci
il tarixdən 1 mart 2022-ci il tarixədək ke-

çiriləcəkdir.
Bilik olimpiadası iki
mərhələ üzrə həyata keçiriləcəkdir. Bilik olimpiadasında iştirak etmək
istəyən hər bir tələbə təşkilat komitəsi tərəfindən
yaradılmış elektron ərizə formasını doldurmaqla (https://forms.gle/Z9iLEtKArEUaRwhP7) iştirakçı olmaq hüququ qazanacaqdır.
Finalda ilk üç yeri tutan iştirakçılara
diplom və qiymətli hədiyyələr, ən yüksək
nəticə göstərmiş 10 iştirakçıya isə diplom
təqdim ediləcək.
Qaliblər 2 mart 2022-ci il tarixdə mükafatlandırılacaqdır.

İtmişdir
Şərur rayonu, Siyaqut kənd sakini Vərdəyev Məzahir Qasım oğlunun adına olan 61 nömrəli dövlət aktı itdiyindən
etibarsız sayılır.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

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