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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif məqsədilə daxili bazarda idxalın üs- təmasının minimuma endirilməsi,
Talıbovun iştirakı ilə fevral ayının 4-də sahibkarlarla keçirilən görüşdə tünlük təşkil etdiyi ərzaq və qeyri- “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən
dövlət orqanlarına verilən tapşırıqların icrası ilə əlaqədar Naxçıvan ərzaq məhsulları barədə məlumatların istifadə gömrük xidmətinin beynəlMuxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsinin təhlil olunaraq sahibkarlıq subyekt- xalq standartlara uyğunlaşdırılması
birgə təşkilatçılığı ilə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan biznes sub- lərinə təqdim ediləcəyini bildirib.
və biznes subyektlərinin mənafeyinə
yektləri ilə görüş keçirilib.
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, xidmət etməsi baxımından əhəmiyNaxçıvan Biznes Mərkəzində keXarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçıları ilə görüş keçirilib
çirilən tədbirdə iqtisadiyyat naziri
gömrük xidməti general-ley- yətlidir. 2021-ci ildə muxtar resTapdıq Əliyev çıxış edərək muxtar
tenantı Səhət Həbibbəyli qeyd publikanın gömrük orqanlarında hərespublikada innovativ əsaslı iqtisaedib ki, gömrük orqanları tə- yata keçirilən ixrac əməliyyatlarının
diyyatın inkişafının təmin edilməsi,
rəfindən daxili bazarın qorun- 58 faizi “Yaşıl dəhliz” buraxılış sisözəl sektorun stimullaşdırılması, yükixracın stimullaşdırıl- temindən daimi istifadə hüququ olan
ması,
sək əlavə dəyər yaradan və ixraca
ması, xarici iqtisadi fəaliyyət sahibkarlıq subyektlərinin payına
yönələn məhsul istehsalının genişləniştirakçıları üçün gömrük xid- düşüb. Cari ildə risk dəyərləndirməsi
dirilməsi istiqamətində görülən işlərdən
mətlərinin asan və sürətli for- əsasında idxal istiqamətində də “Yaşıl
danışıb. Qeyd olunub ki, görülən tədmada həyata keçirilməsi, göm- dəhliz” buraxılış sistemindən istibirlər nəticəsində muxtar respublikada
ümumi daxili məhsul istehsalı 3 mil- ərzində fond tərəfindən 25 layihəyə rük-biznes əməkdaşlığının daha da fadənin artırılması nəzərdə tutulur.
Diqqətə çatdırılıb ki, gömrük
yard 16 milyon 315 min manata çatıb. 2 milyon 663 min manat vəsait ayrılıb inkişaf etdirilməsi muxtar respublika
Ümumi daxili məhsulun tərkibində ki, bunun da 2 milyon 90 min manatı rəhbərinin bu sahədə həyata keçirdiyi məqsədləri üçün lazım olan müşayiət
uğurlu dövlət siyasətinin prioritet is- sənədləri vaxtında, tam və düzgün
ilk yeri 27,1 faizlik payla sənaye sənayenin payına düşüb.
Muxtar respublikada iqtisadiy- tiqamətlərindəndir. Yerli istehsal sa- formada gömrük orqanlarına təqdim
sahəsi tutur. 2021-ci ildə istehsal
olunan sənaye məhsulunda özəl böl- yatın şaxələndirilməsi siyasətinin hələri üçün xaricdən idxal olunan olunmalı, elektron gömrük xidməthəyata keçirilməsi çərçivəsində xammal və qablaşmalara, kənd tə- lərindən istifadəyə diqqət artırılmalı,
mənin payı 92,3 faiz təşkil edib.
2022-ci ilin Naxçıvanda “Sənaye 2016-cı ildən ötən dövr ərzində 20 sərrüfatı texnikası və toxumluq kənd biznes subyektləri öz mallarının
ili” elan olunması, yeni istehsal sa- investisiya layihəsinə investisiya təsərrüfatı məhsullarına güzəştli tarif gömrük əməliyyatlarını sürətli və
hələrinin fəaliyyətə başlaması, Şərur təşviqi sənədi verilmişdir ki, bu la- dərəcələrinin tətbiq olunması, ailə düzgün formada həyata keçirə bilən
Sənaye Məhəlləsinin yaradılması yihələrin ümumi dəyəri 96 milyon təsərrüfatları üçün idxal olunan xam- məsul şəxslər ayırmalıdırlar. Azərmal, qablaşma, avadanlıq və mal- baycan Respublikası Hökuməti ilə
muxtar respublikada iqtisadiyyatın 434 min manatdan çoxdur.
Yerli
istehsal
məhsullarının
çeşimaterialların gömrük ödənişlərindən Türkiyə Respublikası Hökuməti arainkişafına və şaxələndirilməsinə əladinin, keyfiyyətinin və ixrac imkan- azad edilməsi sahibkarlıq sahələrinin sında Preferensial Ticarət Sazişi və
və imkanlar yaradır.
Vurğulanıb ki, bu gün muxtar res- larının artırılması, tələbatı idxal he- qorunmasına və inkişafının stimul- Türkiyə Respublikası Prezident Adpublika sahibkarlıq subyektləri hər- sabına ödənilən məhsulların istehsa- laşdırılmasına dövlət dəstəyinin tərkib ministrasiyasının “Naxçıvan Muxtar
Respublikası mənşəli bəzi malların
tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. lının təşviq olunması, ailə təsərrü- hissəsidir.
Bildirilib ki, son illər gömrük idxalında tarif kvotasının tətbiq edilAli Məclis Sədrinin müvafiq Fərmanı fatlarının fəaliyyətinin dəstəklənməsi
ilə yaradılan Sahibkarlığın İnkişafı istiqamətində görülən işlərdən də da- nəzarəti və rəsmiləşdirilməsinin sü- məsi haqqında” Qərarına əsasən saFondu tərəfindən sahibkarlara və ailə nışan nazir muxtar respublikada idxalı rətlənməsi üçün görülən işlər, elek- hibkarlar öz mallarının gömrük gütəsərrüfatlarına illik 5 faizlə güzəştli əvəz edəcək və əlavə dəyər yaradan tron gömrük xidmətlərinin arealının zəştlərindən istifadə edilməklə Türkreditlər verilir. Cari ilin ötən dövrü məhsulların istehsalının artırılması genişləndirilməsi ilə məmur-sahibkar kiyə Respublikasına ixracına səy

Muxtar respublikada mart ayı üçün əmək
pensiyalarının maliyyələşdirilməsi təmin edilib
Ölkəmizdə bir çox sahələrdə olduğu kimi,
əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində də islahatlar
həyata keçirilməkdədir. Həyata keçirilən islahatlar
muxtar respublikamızda da uğurla tətbiq edilir.
Sosial müdafiə sisteminin mühüm sahəsi olan
pensiyaların maliyyələşdirilməsi və vaxtından
əvvəl ödənilməsi, pensiyaların ödənilməsi sahəsində tətbiq olunan üsullar pensiyaçılara yüksək
səviyyədə xidmət göstərildiyini təsdiq edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində pensiya təminatı sahəsində bir çox uğurlar əldə olunub.
Bunun nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu öz üzərinə düşən
müvafiq işləri operativ şəkildə həyata keçirmək
imkanı əldə edib. Belə ki, fond tərəfindən muxtar
respublika üzrə mart ayının pensiya vəsaitlərinin
pensiyaçılara ödənilməsi prosesi vaxtından əvvəl
yekunlaşıb. Təyin olunmuş əmək pensiyalarının
ödənişi plastik kartlar vasitəsilə pensiyaçılara

çatdırılıb. Kəndlərdə yaşayan əmək pensiyaçıları
isə, eyni zamanda istəklərinə uyğun olaraq
yaşadığı ərazidə yerləşən poçt bölmələri vasitəsilə
də pensiyalarını əldə ediblər.
Pensiya ödənişi ilə birlikdə əhaliyə məcburi
dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərin də ödənilməsi başa çatdırılıb, həmin
şəxslərin şəxsi hesablarına və ya poçt ünvanlarına
vəsaitin köçürülməsi təmin edilib.
Muxtar respublikada iqtisadiyyatın inkişafının
təmin edilməsi məcburi dövlət sosial sığorta
haqları üzrə daxilolmalarda ciddi artımın əldə
olunmasına səbəb olub. Belə ki, məcburi dövlət
sosial sığortahaqqı üzrə daxilolmalar ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 milyon 28
min 800 manat və ya 25,1 faiz çox olub. Bütün
bunlar əmək pensiyalarının və məcburi dövlət
sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlərin hər ay vaxtından əvvəl ödənişinə böyük
imkanlar yaradıb.

Qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyaçılarına
maddi yardım ödəniləcək
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr alan
əmək pensiyaçılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2022-ci il 4 mart
tarixli Sərəncamına əsasən 2022-ci il yanvarın 1-dək pensiya təyin edilmiş qulluq stajına görə
əlavələr alan əmək pensiyaçılarına 2022-ci ildə aylıq əmək pensiyası məbləğinin (qulluq stajına
görə əlavələr nəzərə alınmaqla) 10 faizi məbləğində aylıq maddi yardım ödəniləcək.
Sərəncamın operativ qaydada icra edilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu tərəfindən müvafiq işlərə başlanılıb. Muxtar respublikada 1 yanvar 2022-ci il
tarixə qulluq stajına görə əlavələr alan 4247 əmək pensiyaçısına pensiyasının 10 faizi məbləğində
maddi yardımın verilməsi üçün hər ay orta hesabla 317 min 520 manat, illik isə 3 milyon 810 min
240 manat vəsait ayrılacaqdır. Maddi yardım 2022-ci ilin 1 yanvarından hesablanmaqla hər ay
pensiyaçıların pensiyasının məbləği ilə birgə ödənəcəkdir. Bu Sərəncam dövlət qulluqçuları,
hərbi qulluqçular, xüsusi rütbəli şəxslərə və digər bu kateqoriyadan olan pensiyaçılara şamil olunacaqdır.
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinə əsasən
əmək pensiyası təyin olunan şəxslərin pensiyasına əlavə maddi yardımın verilməsi bu ilin
əvvəlindən ölkəmizdə reallaşdırılan yeni sosial islahatların davamıdır. Cari ilin əvvəlindən
minimum pensiya 20 faiz artırılmaqla 200 manatdan 240 manata çatdırılıb. Habelə pensiyalar
orta aylıq əməkhaqqı artımına uyğun indeksləşdirilərək 3,4 faiz artırılıb. Bundan əlavə, sığorta
prinsipi ilə pensiya alan pensiyaçılara rübdə 50 manat olmaqla, il ərzində 200 manat məbləğində
maddi yardım verilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidməti

Fevralın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsərrüfat işlərinə hazırlıq
və qarşıda duran vəzifələr barədə keçirilmiş
müşavirədə Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilmiş tapşırıqların icrasına dair tədbirlər planı hazırlanmış və planın icrası nəzarətə götürülmüşdür.

göstərməklə yaradılan bu əlverişli
imkandan yararlanmalıdırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri
Vüqar Abbasov qeyd edib ki, bu
gün muxtar respublikada qazanılan
çoxsaylı iqtisadi uğurlar əldə olunan
dinamik inkişafın davamlılığını təmin
edir. Sahibkarların müasir biznesin
yeni çağırışları ilə məlumatlanması
üçün müxtəlif tədbirlərin təşkili,
dövlət orqanları ilə birgə görüşlərin
keçirilməsi bu baxımdan mühüm
əhəmiyyətə malikdir.
Tədbirdə Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşı Turqut Abbasovun
“Gömrük-biznes əməkdaşlığının artırılmasında xarici ticarətin asanlaşdırılması, ixracın təşviqi və daxili bazarın qorunmasının rolu”, İqtisadiyyat
Nazirliyinin şöbə müdiri Elnur Mahmudovun “Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Sənaye ili” ilə əlaqədar
qarşıda duran vəzifələr”, komitənin
bölmə rəisi Emin Eylazovun “Elektron
gömrük xidmətlərindən istifadənin artırılması istiqamətində görülməli işlər”
mövzusunda çıxışları olub.
Sonra xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarını maraqlandıran suallara
cavablar verilib.
Görüşdə sahibkarlıq subyektlərinə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən ixracın təşviqi ilə bağlı hazırlanmış
məlumat kitabçaları paylanılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin
mətbuat xidməti

lınaraq şoranlaşmanın qarşısı alınmışdır.
Yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması hesabına suvarılan torpaq
sahələrinin genişləndirilməsi məqsədilə
Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsi ərazisində 250 hektar sahədə qapalı suvarma
şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilmişdir.
Ərazidə suvarma boru xətlərinin çəkilişi

Torpaqların su təminatı yaxşılaşdırılır
Muxtar respublikada 2022-ci ilin suvarma mövsümünə hazırlıqla əlaqədar cəmiyyətin tabe təşkilatları tərəfindən qrafikə
uyğun olaraq fevral ayında kanallarda,
nasos stansiyalarında, təzyiqli boru xətlərində və digər hidrotexniki qurğularda
təmir işləri, su anbarlarına suyun yığılması
davam etdirilmişdir. Ayın sonuna sututarlara
93,32 milyon kubmetr su yığılmışdır.
Ötən ay 0,16 kilometr seləqarşı istiqamətləndirici bənd tikilmiş, 50,74 kilometr
beton və torpaq kanal, 10,86 kilometr ara
arxlar, 0,57 kilometr kollektor lildən təmizlənmişdir. Bununla yanaşı, 1,08 kilometr
içməli su, 0,22 kilometr kanalizasiya, 5,2
kilometr suvarma, 1,07 kilometr təzyiqli
boru xətləri çəkilmiş, 1 kilometr yeni açıq
drenaj kanalı qazılmışdır. Eyni zamanda
1,37 kilometr mövcud içməli su, 0,11 kilometr kanalizasiya, 1,08 kilometr suvarma,
1,89 kilometr təzyiqli boru xətlərində və
0,2 kilometr kaptajlarda təmir-bərpa işləri
aparılmışdır.
Torpaq sahələrinin su ilə təminatının
yüksəldilməsi və su itkisinin qarşısının
alınması məqsədilə mövcud kanal və arxların ehtiyac olan hissələrində təmir-bərpa
işlərinin aparılması davam etdirilmişdir.
Culfa rayonunda sağ sahil kanalının 170
metr hissəsində dəmir betonla təmir işləri
yerinə yetirilmişdir.
Hesabat ayında kanallarda, arxlarda və
kollektorlarda təmizləmə işləri davam etdirilmiş, yeni drenaj kanalı qazılmışdır.
Görülən işlər nəticəsində Babək rayonunda
11,1, Sədərək rayonunda isə 1,1 hektar olmaqla, ümumilikdə, 12,2 hektar torpaq sahəsində qrunt sularının səviyyəsi aşağı sa-

üçün qazma işləri aparılmış, 6,92 kilometr
müxtəlif diametrli plastik borular qaynaq
edilmiş və 5,2 kilometr paylayıcı xətlər
çəkilmişdir. Kəngərli rayonunun Böyükdüz
kəndinin 2100 hektar əkin sahəsini suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədilə
Araz çayından qidalanan yeni nasos stansiyasının və təzyiqli boru xəttinin tikintisi
davam etdirilmişdir. Ərazidə diametri
800 millimetr olan metal borularla 1,07
kilometr təzyiqli boru xətti çəkilmiş,
1 kilometr açıq drenaj kanalı qazılmışdır.
Nasos stansiyası binasının tikintisi və
avadanlıqların quraşdırılması işləri davam
etdirilir. Babək rayonu ərazisində Uzunoba
gölünün ətrafında tikilən bağ evlərinin
yaxınlığında olan ərazidə yeni üzüm bağının salınması üçün ümumi uzunluğu
2 kilometr olan 3 terras hazırlanmış və
mütərəqqi suvarma şəbəkəsinin tikintisi
davam etdirilir.
Fevral ayında 3 kəhrizdə təmir-bərpa
işləri başa çatdırılmış, 5 kəhrizdə təmirbərpa işləri davam etdirilmişdir. Suvarma
və içməli su mənbəyi kimi istifadə olunan
subartezian quyularının 37-si təmir olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin mətbuat xidməti
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Cəmiyyətdə qadının yeri, vəzifəsi həmişə mühüm məsələ olub. Qadınlarımız tarixboyu
Muxtar respublikada qadınların məşğulluqetdiyi təlimlərin sonunda onlar tərəfindən
ağlı, zəkası, istedad və bacarığı ilə cəmiyyət quruculuğunda önəmli yer alıb. Bu gün
biznes planları hazırlanmış, ən uğurlu biz- larının təmin olunması məqsədilə atılan mühüm
muxtar respublikamızda həyata keçirilən dövlət qadın siyasəti qadınların cəmiyyətdə
nes-planı müəlliflərinə öz potensiallarına addımlar sırasında keçirilən təlim və peşə
mövqelərini möhkəmləndirir, onların bütün sahələrdə fəaliyyətlərinə geniş imkan
uyğun sahələr üzrə sərmayə kapitalları veril- kursları da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2021-ci
açır. Qadınlarımız müqəddəs ana adını daşımaqla yanaşı, həm də həkim, müəllim,
mişdir. Layihə çərçivəsində 26 qadın, ümu- ildə muxtar respublikanın bütün rayonlarını
rəssam, dövlət qulluqçusu kimi xalqa xidmət edir, elmi axtarışları ilə cəmiyyətin
milikdə, 17000 manat dəyərində sərmayə ka- əhatə etməklə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
inkişafına mühüm töhfələr verirlər. Hətta qadınlarımız adət etdiyimiz kişilərə məxsus
pitalı ilə təmin olunmuşdur. Həmin sərmayə ailənin üzvü və sağlamlıq imkanları məhdud
peşələrdə də öz qüvvə, bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirir, taksi sürücüsü, traktorçukapitallarının 70 faizi ailə təsərrüfatını ge- qadınlar, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
maşinist, dəmirçi kimi ağır və yorucu işlərin də öhdəsindən gəlirlər.
nişləndirmək və ya qurmaq, 30 faizi isə mal- məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvü və
Muxtar respublikada əhalinin məşğulluğu
Zərif cinsin nümayəndələri diyarımızın ictimai həyatında fəal iştirak edir
ilə bağlı qəbul edilən Dövlət proqramlarında
qadınların da işlə təmin edilməsi, sosial probÖtən il qadınların məşğulluqlarının artırılması istiqamətində uğurlu nəticələr əldə olunub
lemlərinin həll olunması diqqət mərkəzində
darlıq, heyvandarlıq, quşçuluq, arıçılıq, əkin- dərnək rəhbərləri olan 228 qadın üçün toxuculuq
saxlanılır. Bütün bunların nəticəsidir ki, artıq
çilik, bərbər, dərzi, toxuculuq, heykəltəraşlıq, peşəsi, dekorativ-tətbiqi sənət və xalçaçılıq
muxtar respublikada təhsil, səhiyyə, mədərəssamlıq, zərgərlik, silahsazlıq, dekorativ- peşə sahələri üzrə 11 təlim keçirilmişdir.
niyyət sahələri ilə yanaşı, mərkəzi və yerli
Ötən il qadınların özünüməşğulluqlarının
tətbiqi sənət, uşaqlara psixoloji xidmət, xalicra hakimiyyəti orqanlarında da qadınlar
olunması və istedadlarının üzə çıxarıltəmin
konservləşdirmə,
qənnadı
və
un
məçaçılıq,
təmsil olunurlar. Bu gün muxtar respublikada
mulatı və ailə təsərrüfatı sahələri ilə məşğul ması məqsədilə muxtar respublikada ənənə
231 min 614 qadın yaşayır ki, bu da muxtar
olmaları
üçün verilmişdir. Ümumilikdə, komitə halını almış müxtəlif səpkili yarmarkalar çərrespublika əhalisinin 50 faizini təşkil edir.
tərəfindən ötən 3 il ərzində icra edilən sosial- çivəsində sərgi-satışlar da davam etdirilmişdir.
Qadınların əmək bazarında rəqabət qayönümlü
layihələrdə 17 sağlamlıq imkanları Sərgi-satışlarda muxtar respublikanın şəhər
biliyyətlərinin artırılması məqsədilə onlar
məhdud olmaqla, 128 qadına 86250 manat və rayonlarında fəaliyyət göstərən əl işləri
arasında özünüməşğulluq inkişaf etdirilir,
mağazalarında, ümumilikdə, 517 şəxsin 32
sərmayə kapitalı verilmişdir.
dəyərində
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrin üzvü idisə, 2021-ci ildə bu göstərici 11,4 faiz artaraq
Məlumat üçün qeyd edək ki, Amerika min 981 manat dəyərində 3778 əl işi və 15
və sağlamlıq imkanları məhdud olan qadınlar 7772 nəfər olmuşdur. Ailələrin, xüsusilə də
peşə hazırlığına yönəldilmək üçün müvafiq qadınların özünüməşğulluğunun təmin olun- Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı Föv- nəfər sərmayə kapitalı alan ailə təsərrüfatçısı
peşə kurslarına cəlb edilir, istedadlı qadınların masında ailə təsərrüfatlarının da rolu böyükdür qəladə və Səlahiyyətli səfiri Örl
və muxtar respublikada diqqət və qayğı ilə Litzenberqerin rəhbərlik etdiyi
əl işlərinin sərgi-satışları təşkil olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın- yanaşılan sahələrdən biridir. Hazırda diyarımızda nümayəndə heyətinin muxtar reslarımız da daxil olmaqla əhalinin sosial rifah kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların 72 min publikamıza səfəri çərçivəsində
halının yaxşılaşdırılmasına xidmət edən çoxsaylı 778 nəfəri, yəni 60 faizi qadınlardır ki, bunların Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
dövlət tədbirlərindən biri də Ali Məclis Sədrinin da 117 nəfəri ailə təsərrüfatçısıdır.
Dövlət Komitəsində “Naxüzrə
Muxtar respublikada müvafiq sahə ilə bağlı
2021-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar qəbul edilmiş və yaxud bu sahəni əhatə edən çıvan Muxtar Respublikasında
Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artı- Dövlət proqramlarından əlavə olaraq geniş Qadınların İqtisadi Səlahiyyətrılması üzrə Dövlət Proqramı”nın qəbul olun- sosial layihələr də reallaşdırılır. Xatırladaq lərinin Artırılması” layihəsi çərmasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, ki, 2019-cu ildə icra olunan Avropa İttifaqının çivəsində sərmayə kapitalı alan qadınlarla olan qadının 1242 manat dəyərində 638 adda
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi maliyyələşdirdiyi, BMT-nin İnkişaf Proqra- görüş keçirilmişdir. Səfir Örl Litzenberqer ailə təsərrüfatı məhsulları satılaraq dəyəri iş
sözügedən proqramda qarşıya qoyulmuş vəzi- mının qismən maliyyələşdirdiyi “Qadınların bu layihənin tez bir vaxtda uğurla icra olun- sahiblərinə təqdim olunmuşdur.
Muxtar respublikada sosial müdafiəyə ehfələrin icrasını diqqət mərkəzində saxlayır. Dayanıqlı İnkişaf üçün Səlahiyyətləndirilməsi” masından məmnunluğunu ifadə etmiş, ölkəTəkcə ötən ilin nəticələrinə nəzər yetirməklə layihəsi və 2020-ci ildə həmin layihənin sinin muxtar respublikada bu cür layihələrin tiyacı olan insanlar, o cümlədən də ahıl
davamı olan “Naxçıvan Muxtar Respublika- icrasının davamlılığında maraqlı olduğunu qadınlar xüsusi qayğı ilə əhatə edilib. Bu
əldə edilən nailiyyətlərin şahidi ola bilərik.
tədbirlər çərçivəsində ahıl və xüsusi qayğıya
Komitədən əldə etdiyimiz məlumatda da sında COVID-19-un təsirinə məruz qalmış bildirmişdir.
ehtiyacı
olan qadınlara evdə və sosial xidmət
Onu
da
qeyd
edək
ki,
müvafiq
layihələrdə
qeyd olunduğu kimi, ötən il tək yaşayan və qadınlara iqtisadi dəstək” layihəsi həyata keyaxud ailə başçısı kimi fədakarlıq göstərən çirilmişdir. Ötən il isə Amerika Birləşmiş sərmayə kapitalı almış qadınların sərmayə ka- müəssisələrində lazımi köməklik göstərilir.
627 qadınla əlaqə saxlanılmış, bunlardan 41-i Ştatlarının Azərbaycandakı Səfirliyinin ma- pitalını bağlanmış müqavilələrə uyğun istifadə 2021-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası
peşə hazırlığı kurslarına yönləndirilmişdir. Həm- liyyələşdirdiyi, Azərbaycan Mikromaliyyə etmələri əsas şərtlərdən biridir. Bu məqsədlə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
çinin 2021-ci ildə özünüməşğulluq proqramına Assosiasiyası tərəfindən “İcma Quruculuğu 2021-ci ildə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Komitəsi tərəfindən aidiyyəti dövlət qurumları
304 nəfər cəlb edilmişdir ki, bunlardan 108-i, Təşəbbüsləri Proqramı” çərçivəsində “Nax- üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən həmin qa- ilə birgə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 6 ailəyə
yəni 36 faizi qadınlardır. Ümumilikdə, bu gü- çıvan Muxtar Respublikasında Qadınların İq- dınların iş yerlərində və təsərrüfat sahələrində baş çəkilmişdir. 1 oktyabr – Beynəlxalq Ahıllar
nədək muxtar respublikada özünüməşğulluq tisadi Səlahiyyətlərinin Artırılması” layihəsi sərmayə kapitalından düzgün istifadə etmələri Günü ərəfəsində onlarla görüşlər keçirilib və
proqramına 899 nəfər cəlb edilib ki, bunlardan icra olunmuşdu. Layihə çərçivəsində qadınların ilə bağlı 53 monitorinq keçirilmişdir. Sevindirici hədiyyələr təqdim edilib.
Bütün görülən bu işlər, müvafiq sahədə
müvafiq peşə biliklərinin artırılması üçün haldır ki, monitorinqlər zamanı heç bir neqativ
da 343 nəfəri, yəni 34 faizi qadınlardır.
Onların iqtisadiyyatda, özəl sektorun inki- maliyyə savadlılığı üzrə “Gələcəyini plan- hala rast gəlinməmiş, əksinə, qadınların fəa- həyata keçirilən tədbirlər qadınların cəmiyyətin
şafında və məşğulluğun təmin edilməsində laşdır!” və biznes planlaşdırılması üzrə “Sa- liyyət sahələrinə uyğun olaraq təsərrüfatlarını bütün sahələrində, ölkənin idarəçilik sistemində
rolu, orta və kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinə və hibkar ol!” adı altında təlimlər keçirilmişdir. genişləndirdikləri və əlavə gəlir əldə etdikləri və inkişafında yaxından iştirak etmələri gələcəkdə
özünüməşğulluğa marağı da artmaqdadır. Mü- Muxtar respublikanın bütün bölgələrində, məlum olmuşdur. Qazanılan müsbət nəticələrə daha da uğurlu nəticələrin əldə olunmasına öz
qayisə üçün qeyd edək ki, əgər 2020-ci ildə ümumilikdə, 28 sağlamlıq imkanları məhdud görə 1 qadına ehtiyacına uyğun həvəsləndirici təsirini əhəmiyyətli dərəcədə göstərəcəkdir.
- Gülcamal TAHİROVA
6979 qadın sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul və sosial qayğıya ehtiyacı olan qadının iştirak əlavə aktiv təqdim edilmişdir.
Muxtar respublikamızda elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət sahəsinə
göstərilən dövlət qayğısı hesabına
bu sahələrdə istedadlı gənclərimiz
çalışır, uğur qazanır, ölkənin gələcəyinə öz töhfələrini verirlər. Gülxanım Orucova da təhsil sahəsində
uğur qazananlardan biridir. Onunla
həyata keçirdiyi işlər və əldə etdiyi
nailiyyətlər barədə həmsöhbət olduq.
Öyrəndik ki, 1989-cu ildə Şərur
rayonunun Kərimbəyli kəndində
anadan olan Gülxanım 2008-ci ildə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına daxil olub, 2013-cü
ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2009-2016-cı illərdə
Şərur rayon Xələc kənd tam orta
məktəbində ixtisası üzrə müəllim
kimi fəaliyyət göstərib. Həmin dövrdə şagirdləri ilə müxtəlif müsabiqələrə qoşularaq qalib olan müsahibim “Təhsil problemləri” qəzetində
“Müasir dərsin qurulması” mövzularında bir neçə məqalə ilə çıxış
edib. 2009-cu ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş “Yeni fənn
kurikulumları” təlimində iştirak edib,
kursu müvəffəqiyyətlə başa vurduğu
üçün təlimçi seçilib. 2014-cü ildə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
magistratura səviyyəsinin İbtidai
təhsilin metodikası və metodologiyası ixtisasına daxil olub, 2016-cı
ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2016-cı ildən Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsinə baş
məsləhətçi vəzifəsinə təyin edilib.
Hazırladığı məqalələr elmi jurnallarda dərc olunub. O, “Azərbaycan
müəllimi”, “Nuh yurdu” qəzetləri

Dövlət qayğısı ilə qazanılan uğurlar gələcək fəaliyyət üçün stimuldur
ilə mütəmadi əməkdaşlıq edir.
Həmsöhbətim son zamanlarda
təhsil sahəsində həyata keçirilən
layihələrin istedadlı gənclərin üzə
çıxarılmasında böyük rol oynamasından söz açaraq bildirdi ki,
belə layihələrdən biri 2019-cu ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi və AMEA
Naxçıvan Bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən
“Sabahın tədqiqatçıları” layihəsidir: – İcraçı rəhbəri olduğum bu
layihənin həyata keçirilməsində məqsəd ümumi təhsil müəssisələrinin
IX-XI siniflərində təhsil alan şagirdlərin elmi axtarışlara cəlbi, onların elmi və yaradıcılıq fəaliyyətinin
stimullaşdırılması, elmi-tədqiqat
işinə meyili olan istedadlı şagirdlərin
aşkara çıxarılması, onlarda tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsidir. Layihədə iştirak edən şagirdlər Azərbaycan dili, tarix, fizika, kimya və
biologiya üzrə tədqiqat aparır ki,
bu da şagirdlərin müstəqil işləmələrinə, onlarda tədqiqatçılıq qabiliyyətinin düzgün formalaşmasına
və inkişafına imkan yaradır. Layihə
çərçivəsində şagirdlərimiz çox böyük
uğurlar əldə ediblər. Bir sıra beynəlxalq müsabiqələrin qalibi olub
və hazırladıqları elmi məqalələr konfrans materiallarında işıq üzü görüb.
2019-cu ildə “Sabahın tədqiqatçıları”
layihəsinin qazandığı uğurlar haqqında AMEA Naxçıvan Bölməsinin
Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun Hidrogeologiya və mineral sular laboratoriyasının müdiri Fizzə Məmmə-

dova ilə birgə hazırladığımız məqalə
Rusiya Federasiyasında 50 xirs indeksli, 2 impakt faktorlu “Elm və
təhsilin müasir problemləri” jurnalında, “Elm və təhsilin vəhdətində”
“Sabahın tədqiqatçıları”nın yeni
uğurları adlı məqaləm Beynəlxalq
Birləşmiş Elmlər Akademiyasının
təsis etdiyi Rusiya elmi istinad indeksinə daxil olan impakt faktorlu
“Tendençii razvitiya nauki i obrazovaniya” jurnalında 2022-ci ilin
yanvar nömrəsində dərc olunub.
Müsahibim rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Gənc Müəllimlər Assosiasiyası
İctimai Birliyinin fəaliyyəti haqqında
da məlumat verdi: – Ötən ildən Naxçıvan Gənc Müəllimlər Assosiasiyası
İctimai Birliyinin sədriyəm. Assosiasiyanın təsis olunması istedadlı
və bacarıqlı gənc müəllimlərin aşkara
çıxarılmasında, onların peşəkar və
fərdi imkanları üçün əlverişli şəraitin
yaradılmasında, təcrübə və informasiya mübadiləsinin təşkil edilməsində
mühüm rol oynayır. Assosiasiya muxtar respublikamızın bütün rayonlarından sayılıb-seçilən gənc təhsilverənləri bir araya toplayaraq, müəl-

limlər üçün davamlı öyrənmə imkanları yaradır. Bu assosiasiya müsbət
gənc müəllim obrazının ən ideal səviyyədə formalaşmasına çalışır. Məqsədimiz təhsildə innovasiyalarla bağlı
gənc müəllimlər arasında əməkdaşlığın inkişafına, onların maarifləndirilməsinə, ideya və layihələrinə
dəstək vermək, rəqəmsal texnologiyalar, süni intellekt dövrünə hazırlayan
yeni bacarıqların tətbiqinə istiqamətləndirməkdir. Eyni zamanda gənc
müəllimləri bir arada birləşdirən şəbəkələşməni gücləndirmək, vahid
strukturlaşmış mexanizm və idarəetmə
sistemi yaratmaqdır. Həmçinin gənc
müəllimlərin asudə vaxtlarının təşkil
edilməsi, onların muxtar respublika
əhəmiyyətli ictimai və sosial işlərdə
iştirakının təmin olunması istiqamətində də proqramlar hazırlayırıq. Yerli
təlimçilər tərəfindən müəllimlər üçün
müxtəlif mövzularda təlimlər, bilik
yarışları, kitab müzakirələri keçirilir.
Assosiasiya tərəfindən Naxçıvanın
gənc müəllimləri arasında “Naxçıvan
təhsili: dünən və bu gün” I yaradıcılıq
müsabiqəsi, cari ilin 10-14 yanvar
tarixlərində “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə layihə hazırlanması”
təlimi təşkil edilib. Fevral ayından
isə “Mənim açıq dərsim” layihəsinin
icrasına başlanılıb.
Onu da deyək ki, Gülxanım Orucova muxtar respublikada gənclərə
göstərilən diqqət və qayğıdan daim
bəhrələnib. 2021-ci il tarixdən Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Gənclər
Birliyinə üzv seçilib. 2020-ci il yanvarın 31-də 2 fevral – Gənclər Günü

münasibətilə keçirilən tədbirdə təhsil
sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə
görə Naxçıvan Muxtar Respublikası
təhsil nazirinin diplomu ilə, 2020-ci
il martın 7-də təhsil sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən diplomla təltif
olunub. Həmçinin həmin il oktyabrın
10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin yaranmasının
100 illiyi münasibətilə keçirilən tədbirdə təhsil sahəsindəki səmərəli
fəaliyyətinə görə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının təhsil naziri tərəfindən Fəxri fərmana layiq görülüb.
Müsahibim söhbətində bu il fevralın 5-də Naxçıvan şəhərində Azərbaycan Respublikasının gənclər və
idman nazirinin gənclərlə keçirdiyi
görüşü, xüsusilə vurğuladı: – Bu
görüşdə mən də iştirak etdim. Muxtar
respublikada gənclərə göstərilən
dövlət qayğısından və bunun nəticəsində onların müxtəlif ölkə səviyyəli və beynəlxalq müsabiqələrdə
qazandıqları uğurlardan bəhs etdim.
Naxçıvan gənclərinin gələcək layihələri haqqında ətraflı məlumat verdim.
Hazırda Naxçıvan Şəhər Təhsil
Şöbəsinin baş məsləhətçisi, Naxçıvan
Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının
sədri, “Sabahın tədqiqatçıları-2022”
layihəsinin rəhbəri olan, “Təhsil idarəçiliyi”, “Şagirdlərin ali təhsil müəssisələrinə hazırlığına psixoloji dəstək”,
“Təhsil kouçu”, “Yeni fənn kurikulumları” və digər mövzularda təlimlər
verən Gülxanım Orucovaya gələcək
fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.
- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ
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Yaxşı yadımdadır, 1999-cu ildə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrının kollektivi Bakı şəhərinə qastrola getmişdi. Nəriman Həsənzadənin
“Atabəylər” əsərini Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının səhnəsində oynadıq.
Çox yaxşı qarşılandı. Tamaşadan sonra teatrın aktyorları səhnəyə çıxıb hamını gözəl oyun
münasibətilə təbrik etdilər. O zaman Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı mənimlə görüşəndə
bir ifadə işlətdi, əgər Naxçıvan teatrının aktyorları qaranlıq səhnədə oynayarlarsa, mən
Rza Xudiyevi yerişindən tanıyaram. Sənin oyununda isə yeni bir üslub gördüm. Naxçıvan
teatrının aktyoru Rza Xudiyev həmin tamaşada Toğrul bəy obrazını canlandırırdı. Bu
müqayisə mənə çox yaxşı təsir etdi. Çünki Rza Xudiyev kimi bir aktyorla səhnədə oynamaq,
onunla müqayisə olunmaq gənc aktyor üçün çox böyük bir uğur idi.

Xalq artisti Rza Xudiyev təkcə Naxçıvanda
deyil, elə ölkə səviyyəsində sənəti, aktyorluğu
olan və bunu sübut edən bir sənətkardır.
Bütün tamaşaçıların sevimlisinə
çevrilmiş Xalq artistimizin bu il
60 yaşı tamam olur. Elə bu məqsədlə də onun özü ilə 60 ildə keçdiyi ömür yoluna, sənət taleyinə
bir nəzər salmaq istədik, yəni həmsöhbət olduq.
Rza müəllimin 1969-1979-cu
illərdə Culfa şəhər 38 nömrəli dəmiryol orta məktəbində oxuduğu
illərdən incəsənətə, xüsusən teatr
və kino sahəsinə böyük maraq və
həvəsi olub. Hələ yeniyetmə yaşlarından bu
həvəsi müəllimlərin diqqətini çəkmişdi. Orta
məktəbdə oxuduğu illərdə bədii qiraət və
aparıcılıqla yanaşı, keçirilən Novruz şənliklərində Keçəl, Cəfər Cabbarlının 70 illik yubileyi münasibətilə təşkil edilən tədbirdə
“1905-ci ildə” əsərindəki Allahverdi obrazını
oynayıb, bütün bunlardan sonra isə aktyor
olmaq qərarını qətiləşdirib...
Həmsöhbətim deyir ki, 1979-cu ildə orta
məktəbi bitirdikdən sonra sənədlərini o zaman
Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutunun Dram və kino aktyoru
ixtisasına verir. Yazılı, şifahi imtahanları
uğurla versə də, müsabiqədən keçə bilmir.
Çünki yaxşı hazırlaşmamış, orta məktəbi bitirib imtahana gedibmiş. İlk cəhd uğursuz
olsa da, ruhdan düşmür. Culfaya qayıdıb,
aktyor olmaq arzusundan dönmür. Həmin il
Culfa şəhərinin yaxınlığındakı ərazidə “Babək” filmi çəkilirmiş. Gənc Rza oradakı kütləvi səhnələrdə iştirak etməklə sənət yanğısını
qismən də olsa söndürür. Bir il istehsalatda
çalışdıqdan sonra hərbi xidmətə yollanır.
Hərbi xidmətdən sonra bəzən gənclər peşə
yönümünü, sənət istiqamətini dəyişsələr də,
əksinə, elə bil tale özü onu məcbur edirdi ki,
mütləq incəsənət adamı olmalısan. Hərbi
xidməti başa vurduqdan sonra 1983-cü ildə
yenidən sənədlərini İncəsənət İnstitutuna
verir. Bu dəfə bir qədər də hazırlaşıbmış.
Teatr korifeyləri olan Mehdi Məmmədov,
Əşrəf Quliyev, Həsən Turabov kimi sənətkarların qarşısında imtahan verir. Rza müəllim
xatırlayır ki, bu görkəmli sənətkarları görəndə
adam qəribə hisslər keçirirdi. Teatrda, kinoda
gördüyümüz sənətkarlarla həyatda üz-üzə
söhbət edirsən... Amma bəyəndilər, bu dəfə
müvəffəqiyyətlə instituta qəbul olundum.
Həm də uzun illər həsrətində olduğum Dram
və kino aktyorluğu ixtisasına.
Təhsilə başladığı ilk günlərdən çalışır ki,
aktyorluq sənətinin bütün incəliklərinə yiFevral ayı gənc nəslin vətənpərvər
ruhda formalaşması, asudə vaxtının
səmərəli təşkili, karyera və iş imkanları, eləcə də yeni biliklər əldə
etməsi məqsədilə bir sıra tədbirlər
həyata keçirilib, Naxçıvan şəhəri
və bölgələrdə Gənclər Günü ilə bağlı
keçirilən ənənəvi bayram tədbirlərində muxtar respublikanın ictimaisiyasi həyatında yaxından iştirak
edən gənclər mükafatlandırılıb.
Azərbaycan Respublikasının gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovun
muxtar respublikaya səfəri çərçivəsində
fəal gənclər və idman ictimaiyyəti
nümayəndələri ilə diskussiya xarakterli
görüş keçirilib, nazir bir sıra idman
obyektlərində yaradılan şəraitlə tanışlıq
olub. Ağbulaq İstirahət Mərkəzində
gənclər, tələbələr, könüllülər, eləcə də
Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc
fəalları üçün “Qış məktəbi” layihəsi
çərçivəsində 3 günlük düşərgələr təşkil
edilib. Bu müddət ərzində gənclərin
problemlərini, təkliflərini dinləməklə
onlara kömək etmək, müxtəlif məsələlərin həlli və yeni metodların təbliği
ilə bağlı müzakirələr aparmaq məqsədilə gənclərlə diskussiya xarakterli
görüşlər keçirilib, müsabiqə və təlimlər,
seminarlar, intellektual yarışmalar və
film nümayişləri təşkil olunub. Bundan

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrına göndərdilər.
Naxçıvan teatrında aktyor kimi fəaliyyətə
başladığım ilk gündən rejissorların – Vəli
Babayev, Vaqif Əsədov və Əliqismət Lalayevin aktyor kimi diqqətini çəkdim. Hazırlanan tamaşalarda bir-birinin ardınca
əsas və baş rollarda çıxış etdim. Qısa bir
müddətdə tamaşaçıların rəğbətini, deyəsən,
qazana bilmişdim.
Beləcə, Rza Xudiyev Naxçıvan teatrının

Saydıqca görürəm ki, çəkdiyim zəhmətə həmişə dövlət tərəfindən yüksək qiymət verilib.
2007-ci ildə Teatr Xadimləri İttifaqının “İlin
ən yaxşı kişi aktyoru” kimi Səməd Vurğunun
“Fərhad və Şirin” tamaşasındakı Fərhad
roluna görə “Qızıl Dərviş” mükafatına layiq
görülmüşəm. Naxçıvanda bu mükafat bir
rəhmətlik teatrşünas Cəlil Vəzirova verilib,
bir də mən almışam. 2000-ci ildə “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti”,
2006-cı ildə “Azərbaycan Respublikasının

Xalq artisti Rza Xudiyev: “Hər bir yaradıcı insanın sənətinə verilən
yüksək dəyər milli mədəniyyətimizə verilən dəyərdir”
yələnsin. Bunun üçün öz üzərində dayanmadan çalışır və
yorulmaq bilmədən əsl aktyor
olmağın yollarını axtarır. Böyük
sənətkarlar olan Mehdi Məmmədov, Nəsir Sadıqzadə, Zəminə Hacıyeva, Ənvər Əbluc,
Hamlet Xanızadə və digər sənət
adamlarından dərs alır. Rza
müəllim sənət müəllimlərini
xatırlayarkən qeyd edir ki, onların ömür yolu bir məktəbdir,
qaldı ki, pedaqoji fəaliyyətləri ola.
Tamaşaçılar da razılaşar Rza Xudiyevi
sənətdə sevdirən aktyor üçün bir çox zəruri
dəyərlər – zahiri görünüş, aydın diksiya və
bir aktyor üçün lazım olan bütün keyfiyyətlərə malik olmasıdır. Elə bu xüsusiyyətlər
tələbəlik illərində müəllimlərinin də diqqətini
çəkir. Hələ o zaman bir tələbə-aktyor üçün
yetərincə uğur qazanır. Məsələn, 1985-ci
ildə tələbələr arasında keçirilən “Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərinin bədii qiraəti”
müsabiqəsində 2-ci yeri tutur. Mirzağa Əliyevin dövlət səviyyəsində keçirilən 100
illik yubileyində ona tələbə kimi etimad
göstərilir. O tədbirdə M.A. Əliyevin oynadığı
rollardan birini Rza Xudiyevə tapşırırlar. Təhsil müddətində tələbə kimi
bir neçə tamaşada oynayır. Bundan
başqa, tələbə-rejissorlar hazırladıqları
kurs və diplom tamaşalarında əsas
rolları ona məmnuniyyətlə həvalə
edirlər. Müsahibim deyir:
– İkinci kursda oxuyarkən kinoya
da çəkilmək mənə qismət oldu. Belə
ki, 1985-ci ildə “Azərbaycanfilm”in
çəkdiyi, general Həzi Aslanovun həyatından bəhs edən “Mən sizi dünyalar
qədər sevirdim” filmində Həzinin qardaşı
Hacı roluna dəvət aldım. Sınaqlardan keçdim, filmə təsdiq edildim və çəkildim. Bu,
təbii ki, kinoda ilk addımım idi. Bu, bir tələbə-aktyor üçün çox böyük uğur oldu.
Oxuduğum 4 il ərzində müxtəlif səpkili
əsərlərdə maraqlı rollar oynadım. Bu uğurlu
rollardan sonra bizə kino sənətindən dərs
deyən müəllimim, kinorejissor Tofiq İsmayılov, sən demə, mənə aktyor kimi göz qoyurmuş. 1987-ci ildə onun rejissor olaraq
ekranlaşdırdığı “Sürəyya” filmində Seyfəddin roluna dəvət edildim. Bu, artıq
kinoda ikinci rolum idi. “Sürəyya” filminin
Belarusiyada və Azərbaycanda lentə alınan
çəkilişləri bitdikdən sonra təyinatla məni

səhnəsində Nazim Hikmətin, Rəşad Nuri
Güntəkinin, Yucin O Nilin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Hüseyn Cavidin, Nəriman Nərimanovun, Üzeyir Hacıbəyovun, Səməd
Vurğunun əsərlərində, ümumilikdə, 80-dən
yuxarı xarakter səviyyəsinə yüksələn rollar
yaradır. 1990-cı ildə yenidən, kinorejissor
Hüseyn Mehdiyevin öz ssenarisi əsasında
çəkdiyi “Şahid qız” filmində Orxan obrazına
dəvət olunur. Bir neçə namizədin arasından
uğurla sınaqdan çıxandan sonra bu
filmdə baş rola çəkilir. O öz yaradıcılığını tək teatr və kino sahəsində
deyil, həm də Naxçıvana gəldiyi
ilk gündən yaradıcılığın fərqli sahələrində – televiziya və radioda
da davam etdirir. İlk illərdə Naxçıvan televiziyasının və radiosunun
hazırladığı bir sıra tamaşa və bədii
verilişlərdə iştirak edir. Hətta 2001-ci
ildə oranın əməkdaşı kimi bir il
ərzində bədii verilişlər də hazırlayır.
Xalq artistimiz öz sənət ömrünə xəyali ekskursiya edərək ötən günlərdən söhbət açır:
– Rol aldığım tamaşalarla ölkəmizin bütün
bölgələrində, o cümlədən Türkiyə Respublikasının və İran İslam Respublikasının müxtəlif

şəhərlərində qastrol səfərlərində olmuşam.
Eyni zamanda İran İslam Respublikasının
paytaxtı Tehran şəhərində keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günlərində ölkəmizi,
Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində
keçirilən Naxçıvan mədəniyyəti günlərində
isə muxtar respublika mədəniyyətini təmsil
etmişəm. Bir sözlə, xidmətlərimə və təcrübəmə
görə mənə etibar edilir. Bəlkə də, elə buna
görədir ki, 2010-cu ildən 2014-cü ilə kimi
teatrda direktor müavini işlədiyim Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında 2014-cü ildən bu günə kimi
direktor vəzifəsində çalışıram.
Geriyə baxanda özümdən sonra sənət
aləmində bir izimin olduğunu görürəm. Bunu
həm də sənət dostlarım, tamaşaçılarım deyirlər.

Əməkdar artisti”, 2008-ci ildə isə “Azərbaycan
Respublikasının Xalq artisti” kimi fəxri adlara
layiq görülmüşəm. 2002-ci ildə isə ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən təsis olunan
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatını səhnə fəaliyyətimdəki uğurlarıma
görə ilk alan aktyorlardan biri olmuşam.
Yəni 2002, 2003 və 2012-ci illərdə belə bir
dövlət mükafatına layiq görülmüşəm. 2019-cu
ildə zəhmətim “Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyətinin 100 illik yubiley medalı (19182018)” ilə dəyərləndirilib. Hər bir yaradıcı
insanın sənətinə verilən yüksək dəyər milli
mədəniyyətimizə verilən dəyərdir. Sənətkar
ömrünü yaşatmaq, onu yaşından asılı olmayaraq, yeni yaradıcılıq uğurlarına ruhlandırmaq
deməkdir.
Yaradıcı insan ömrünün 60 illik bir zirvəsindən keçmişə boylanan sənətkar deyir:
– Yaradıcı bir insan üçün, düzünü deyim,
bu ömür bəs etmir. Çünki yenə də səhnədə,
kinoda oynamaq istəyirsən. Hələ yaratmaq
arzusunda olduğun obrazlar var. Amma bir
insan kimi Tanrının verdiyi çox böyük nemətdir. İndi həyatıma sənət taleyimdəki uğurlarla yanaşı, qızımla oğlumun övladları –
3 nəvəm də qatılıb. Nə bilim, məncə, bu
günə qədər ömrümü mənalı və dəyərli yaşamışam. Təzədən dünyaya gəlsəydim, yenə
də belə yaşayardım. Sənətdə və həyatda həmişə üzüağ, alnıaçıq olmaq uzun zaman yaddaşlarda qalmaq üçün əsas şərtdir. Bunu
gənc nəslə, səhnədə ilk kövrək addımlarını
atan bütün aktyorlarımıza tövsiyə edirəm.
Biz də müasir mədəniyyət tariximizə öz
adını Naxçıvan səhnəsində canlandırdığı
unudulmaz obrazları, özünəməxsus sənətkarlıq
dəstxəti, ifa tərzi ilə yazan sənətkara cansağlığı
və uzun ömür arzulayır, 60 illik yubileyini
bir daha təbrik edirik!

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili diqqətdə saxlanılır

başqa, rayon gəncləri ilə diskussiya
xarakterli görüş keçirilib, tələbələrin
bank və sığorta sahəsində müəyyən
bilik və bacarıqlara yiyələnməsi, onlar
üçün karyera və iş imkanlarının yaradılması məqsədinə xidmət edən “Həvəskar maliyyəçilər marafonu” layihəsinə start verilib, “Xəmsə” intellektual oyunu üzrə “Qış kuboku”,
gənclərin iştirakı ilə futzal, kamandan
oxatma yarışları, xizəksürmə təlimi,
vətənpərvərlik mövzusunda film nümayişi və istehsalat sahələrinə ekskursiya təşkil olunub.
Hesabat dövründə də bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı, bu sahədə
kütləviliyin artırılması, xarici əməkdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi,
idmançıların təcrübə artımı və asudə
vaxtının səmərəli təşkili istiqamətində tədbirlər davam etdirilib. Nax-

çıvan Şahmat Mərkəzində
kişilər arasında növbəti
Azərbaycan çempionatı
reallaşıb. Ardıcıl ikinci
dəfə Naxçıvanda keçirilən
yarışda 5-i muxtar respublika idmançısı olmaqla, ümumilikdə, 24 reytinqli şahmatçı iştirak edib,
çempionatın bütün görüşləri
asf.org.az, chess.nax.az, chess24.com
saytlarından canlı yayımlanıb, qaliblər mükafatlandırılıb. Türkiyə və
Azərbaycan alpinistlərinin iştirakı
ilə Haçadağa ardıcıl yürüşlər həyata
keçirilib, növbəti yürüşə məşqçi və
idmançılarımızdan ibarət qrup da
qatılıb. Naxçıvan Futbol Federasiyasının dəvəti ilə əfsanəvi türkiyəli
futbolçu Tanju Çolak muxtar respublikaya səfər edib. Veteran idmançının futbolçularla, azarkeşlərlə
görüşləri təşkil olunub, federasiyanın
və “Araz-Naxçıvan”ın idarə heyəti
üzvləri ilə yığıncaqda perspektivlər,
inkişaf istiqamətləri və əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gənclər və idman naziri Şərur Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin nəzdində

fəaliyyət göstərən idman zallarının
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub.
Boks, güləş, kikboks, tir atıcılığı və
ağır atletika zallarına baxış keçirilib,
problem və çatışmazlıqların həlli,
həmçinin yaradılan şəraitdən səmərəli
istifadə ilə bağlı müvafiq tapşırıq
və tövsiyələr verilib, məşq prosesləri
izlənilib. Hesabat dövründə məktəblilər arasında tir atıcılığı, paralimpiyaçılar arasında ağırlıqqaldırma
üzrə muxtar respublika birincilikləri,
cüdo, boks, karate-do, MMA üzrə
Naxçıvan şəhər açıq birincilikləri,
voleybol və basketbol üzrə yoldaşlıq
görüşləri, Region Liqasında 9-cu turun oyunları keçirilib, Kəngərli rayonunda bədən tərbiyəsi və idmanın
sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin
reabilitasiyasında roluna dair maarifləndirici tədbir təşkil olunub.
Ötən ay idmançılarımız ölkə və
beynəlxalq miqyaslı yarışlarda öz
qüvvəsini sınayıb, uğurlu nəticələr
əldə ediblər. Naxçıvan Güləş Federasiyasının sərbəst güləşçilərindən
ibarət komanda İran İslam Respublikasının Xoy şəhərində keçirilən sərbəst
güləş üzrə beynəlxalq turniri 9 qızıl
medalla üçüncü sırada tamamlayıb,

Səməd CAnbAxŞİyeV
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar artisti

Poldəşt şəhərində keçirilən yoldaşlıq
turnirində isə 11 qızıl və 3 gümüş
medalla birinci olub. Naxçıvan Kikboksinq Federasiyasının idmançıları
Ağdaş Olimpiya İdman Kompleksində
keçirilən uşu üzrə “Dəmir yumruq4” və kikboksinq üzrə respublika turnirlərində 5-i qızıl, 4-ü gümüş və 1-i
bürünc olmaqla, 10 medal qazanıblar.
Naxçıvan Karate-do Federasiyasının
idmançısı Vüsal Seyidov 21 yaşadək
karateçilərdən ibarət Azərbaycan milli
komandasının heyətinə cəlb olunub.
İstedadlı idmançımız bu nailiyyətə
yeniyetmə və gənclər arasında keçirilən 22-ci respublika birinciliyində
qazandığı bürünc medal sayəsində
nail olub.
Muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən idman federasiyaları üçün
mütəmadi təşkil olunan ekskursiyalar
davam etdirilib, qrafikə uyğun olaraq
futbol, voleybol, atletika və basketbol
federasiyalarının təmsilçiləri müvafiq
olaraq “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyi, Cəmşid Naxçıvanski
Muzeyi, Dövlət Xalça Muzeyi və
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksini ziyarət ediblər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti

4
matçılar arasında Dünya Şahmat Olimpiadasında iştirakım
Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclərin idmana cəlbi, onlara sağlam həyat tərzinin aşılanması daim diqqət
idi. Belə böyük yarışlarda təcrübə qazanmaqla yanaşı, həm
mərkəzindədir. Bu işlərin davamlı həyata keçirilməsi və yaradılan müasir idman mühitinin gənclər arasında
də beynəlxalq əmsalımı yaxşılaşdırdım. Ümumiyyətlə, 2020-ci
kütləviləşməsi üçün muxtar respublika rəhbəri tərəfindən sərəncam və fərmanlar imzalanır. “2020-2025-ci illər
ildən etibarən federasiyamızın dəstəyi ilə bir çox beynəlxalq
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi uşaq,
turnirlərdə mübarizə apardıq və bunun nəticəsidir ki, ötən il
yeniyetmə və gənclərin idmana cəlbinin kütləviləşməsinə, əhalinin fiziki sağlamlığının qorunmasına yeni imkanlar
FIDE normasını dolduraraq bu ada layiq görüldüm. Təbii
açıb. Dövlət proqramının əsas məqsədi əhalidə sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması, insanların idmana
ki, bunların hamısı bizim üçün yaradılan şəraitin nəticəsində
cəlbinin kütləvi xarakter alması, istedadlı idmançıların üzə çıxarılması, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsidir.
əldə edilib. Hazırda federasiyamız bizimlə mütəmadi olaraq
Prezident cənab İlham Əliyevin 2005-ci il 4 mart tarixli Sərəncamına əsasən hər il ölkəmizdə geniş şəkildə qeyd
maraqlanır, keçirilən ölkədaxili və beynəlxalq turnirlərdə
edilən 5 mart – Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ilə əlaqədar muxtar respublikamızda bəzi istedadlı idmançılarımızın
fikirlərini öyrəndik.
Naxçıvanlı idmançıların bayram sovqatı
2009-cu il martın 17-də Naxçıvan şəhərində anadan olan
Nərgiz Həsənli kiçik yaşlarından idmana böyük maraq gösQazanılan uğurlar əsl bayram ab-havası yaradıb
tərib. Onun aktiv uşaq kimi özünü göstərməsi ailənin diqqətindən yayınmayıb və Nərgizi sevdiyi qoydum: sonadək mübarizə aparmaq. Muxtar respublikada iştirakımız təmin edilir. Şahmatçılarımız adından bütün
idman növü olan karateyə yönləndi- keçirilən bir çox yarış və birinciliklərin qalibi oldum və idman ictimaiyyətini bayram münasibətilə təbrik edirəm.
riblər. Bu qərar Nərgizin həyatında müxtəlif mükafatlar qazandım. Lakin ən böyük məqsədim Çalışacağıq ki, bizə yaradılan şəraitin nəticəsi olaraq daha
mühüm rol oynayıb. Məşqə başladığı ölkə birinciliyində qalib gəlmək, Naxçıvanda istedadlı yeniyetmə böyük uğurlar əldə edək”.
ilk günlərdən məşqçilərin diqqətini və gənclərin atletikaya marağının nə qədər yüksək olduğunu
Muxtar respublikada yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan
istəyirdim.
Ötən
il
Bakı
şəhərində
atletikanın
qaçış
göstərmək
cəlb edən Nərgiz qısa vaxt kəsiyində
ağır atletika idman növü hazırda Azərbaycanın bu sahədə
onların etimadını doğruldub. 2018-ci növü üzrə keçirilən Azərbaycan çempionatında ilk olaraq təməl bazası hesab edilir. Belə ki, Naxçıvanda yetişən uşaq
ildən yarışlarda mübarizə aparmağa 1500 metr məsafədə gücümü sınadım və bürünc medal qa- və yeniyetmə idmançılar mütəmadi olaraq milli komandanın
başlayan qız idmançımız elə həmin zandım. Bir gün sonra isə 3000 metr məsafədə Azərbaycan heyətinə cəlb edilir. Təbii ki, burada əsas amil idmançılara
il “Heydər Əliyev kuboku” uğrunda çempionu adına layiq görüldüm. Bu mənim karyeram ərzində göstərilən diqqət və qayğıdır ki, bunun nəticəsini Tərmenxan
turnirdə ikinci, Qara dəniz və Xəzəryanı ölkələr arasında ən böyük uğurumdur. Bu uğuru əldə etmək üçün uzun Babayev qazandığı uğurlarla əyani sübut edib. Şərur rayon
keçirilən çempionatda isə çempion olub. Bütün yarışlara müddətdir, dayanmadan əzmlə məşq edirdim. Təbii ki, burada Ağır atletika bölməsinin digər yetirməsi Həsən Babayev də
ciddi hazırlaşan Qızlar Liseyinin 7-ci sinif şagirdi Nərgiz məşqçilərimin də zəhməti böyükdür. Ölkə birinciliyində qalib hazırda Azərbaycanın yenövbəti ildə müxtəlif çəki dərəcələrində beynəlxalq karate olduqdan sonra beynəlxalq turnirlərdə iştirakım təmin edildi niyetmələrdən ibarət milturnirinin, Bakı Milli Karate Federasiyasının açıq çempio- və İstanbulda 40 mindən çox idmançının iştirak etdiyi lisinin əsas üzvlərindən
natının, Batumi Beynəlxalq açıq çempionatının və “Arpaçay” “İstanbul marafonu”nda mübarizə apardım. 43-cü dəfə biridir: “Hər zaman bir
Klubunun açıq çempionatının mükafatlarını qazanıb. Məhz keçirilən bu marafonda uğurlu çıxışıma görə sertifikat və məqsədim olub – iştirak
həmin il Makedoniyanın Skopye şəhərində keçirilən Avropa medalla təltif olundum. Bu mənə və muxtar respublikada id- etdiyim turnirlərdə, yaçempionatında bürünc medal qazanan (12 yaş qrupu, 47 ki- manla məşğul olan yeniyetmə və gənclərə göstərilən diqqətin rışlarda Naxçıvanı layiloqram) Nərgiz 2021-ci ildə Xorvatiyanın Porec şəhərində nümunəsidir. Bizə yaradılan şəraitə görə muxtar respublika qincə təmsil etmək. Bunu mənə məşqə gəldiyim ilk gündən
keçirilən Dünya kuboku uğrunda yarışın da iştirakçısı olub: rəhbərinə minnətdarlığımı bildirir, idmanı sevən hər bir kəsi məşqçim, Azərbaycanın Əməkdar məşqçisi Şəfi Hüseynov
“Avropa çempionatında uğur qazanmağımın əsl səbəbi məşq- 5 mart – Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü münasibətilə da deyib. Ağır məşq prosesindən sonra ilk dəfə çıxış etdiyim
çilərin mənə etimadı və mükəmməl məşq keçmələrinin nə- təbrik edirəm”.
Azərbaycan çempionatında gümüş medala layiq görüldüm.
Ötən il FIDE ustası adını qazanan Nəsrin Babayeva Etiraf edim ki, bu mənim daha səylə məşq etməyimə zəmin
ticəsidir. Bununla yanaşı, Türkiyənin Çanaqqala şəhərində
təşkil olunan beynəlxalq turnirdə, Arpaçay açıq çempionatında 2005-ci ildə Naxçıvan şəhərində doyaratdı və məqsədim yenidən keçiriləcək ölkə birinciliyində
ğulub.
Atası
Talıb
Babayevin
şahmatçı
və Naxçıvanda keçirilən Heydər Əliyev kuboku turnirində
qızıl medal qazanmaq oldu. Məşqçimin də əziyyəti, zəhməti
mükafat qazanaraq məşqçilərin mənə göstərdikləri etimadı olması qızında da bu növə bilavasitə
nəticəsində çıxış etdiyim bütün Azərbaycan çempionatlarında
marağının
yaranmasına
səbəb
olub.
doğrultdum. Ancaq bunlarla kifayətlənmək fikrində deyiləm.
öz çəki dərəcəmdə 4 dəfə qalib adını qazandım. Bununla
Məşqlərimə ara vermədən davam edirəm və qarşıdakı 2013-cü ildən etibarən Naxçıvan Şahyanaşı, bir sıra ölkədaxili turnirlərdə mükafata layiq görülmüşəm.
yarışlara ciddi hazırlaşıram. Çalışacağam ki, yaradılan mat Mərkəzində bu növün sirlərini
Ümumiyyətlə, əzm və şərait birləşdiyi an hər zaman uğur da
öyrənməyə
başlayan
Nəsrin
qısa
vaxt
şəraitdən maksimum istifadə edim və iştirak etdiyim bütün
olacaq. İndi əsas hədəfim milli komandanın heyətində
kəsiyində uğurlu nəticələr əldə etməyə
turnirlərdə uğur qazanım”.
beynəlxalq turnirlərdə uğur qazanmaq, bayrağımızı beynəlxalq
başlayıb. Şəhər və muxtar respublika
Uzun illərdir, atletika ilə məşğul
arenada dalğalandırmaqdır”.
birinciliklərində mükafata layiq göolan Miryusif Seyidov 2004-cü ildə
İdmana, gənclərimizin sağlamlığına yüksək diqqət və
rülən zəka sahibimiz 2017-ci ildə Salyan şəhərində keçirilən qayğı siyasətinin muxtar respublika rəhbəri tərəfindən daim
Ordubad rayonunda anadan olub.
Azərbaycan
çempionatının seçmə yarışlarında qalib adını diqqətdə saxlanılması, uğurla davam və inkişaf etdirilməsi,
Hazırda Naxçıvan Muxtar Respubliqazanıb: “Bu mənim ölkə çempionatında ilk uğurum idi. bu sahədə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər, idmançılara
kası Atletika Federasiyasının üzvü
Növbəti
il bu yarışı ikinci pillədə başa vurdum. Lakin buna göstərilən diqqət və qayğı, diyarımızda ən yüksək standartlara
olan idmançımız qazandığı uğurlarla
qədər Türkiyədə keçirilən bir sıra beynəlxalq turnirlərdə cavab verən mükəmməl idman infrastrukturunun qurulması
idman ictimaiyyətinin diqqətini cəlb
mükafata layiq görülmüşəm. Mənim üçün ən böyük sınaq qarşıdakı illərdə daha böyük uğurların əldə olunmasına
edib: “Uzun illərdir, atletikanın kross
isə
Rumıniyanın Mamaya şəhərində keçirilən Avropa çem- güclü zəmin yaradır.
növü ilə məşğul oluram. Bu sahəyə
pionatında və Türkiyənin Çorum şəhərində 16 yaşadək şahyeni başlayarkən qarşıma bir məqsəd
- Ceyhun MƏMMƏDOV

5 mart – Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü qeyd edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil, Gənclər
və İdman nazirliklərinin və Atletika Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə 5 mart – Bədən Tərbiyəsi və
İdman Gününə həsr edilmiş atletika üzrə muxtar
respublika birinciliyi keçirilib. Atletikanın qaçış,
yadro itələmə və nizəatma
növləri üzrə təşkil edilən
yarışın məqsədi uşaq və yeniyetmələrin atletika
idman növünə marağını artırmaq, şagirdlərin
asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək, həmçinin
xüsusi bacarığı ilə seçilən idmançıları müəyyən
etməkdir.
İki mərhələdə nəzərdə tutulan birinciliyin, 1-ci
mərhələsi şəhər və rayondaxili yarışlar formasında
keçirilib. Şəhər və rayondaxili yarışlarda 1-ci
yeri tutan komandalar final mərhələsinə vəsiqə
qazanıb. Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionunda
keçirilən birincilikdə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən 8 komanda iştirak edib.
Oyunların yekun nəticəsinə əsasən Naxçıvan
şəhər komandası I, Sədərək rayon komandası II,
Şərur rayon komandası isə III yeri tutaraq qalib
olublar.
Mükafatlandırma mərasimində Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Rəhman Məmmədov, gənclər və idman naziri Ramil Hacı qalibləri təbrik edib, muxtar respublikada idmana
göstərilən qayğıdan danışıblar.
Sonda qalib komanda və idmançılara Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomu, Atletika Federasiyasının kubok,
diplom və medalları təqdim olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinin mətbuat xidməti
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Naxçıvan Dövlət Universitetində Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol Federasiyası və universitetin təşkilatçılığı ilə
ali təhsil ocağının idman kompleksində keçirilən tədbirdə əvvəlcə idmançı tələbələrin
qazandığı diplom və medallardan ibarət
sərgiyə baxış olub.
Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən rektor,
dosent Elbrus İsayev universitetdə son illərdə
idman sahəsində qazanılan uğurlardan danışıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin Bədən Tərbiyəsi və İdman Gününün təsis edilməsi
haqqında 2005-ci il martın 4-də imzaladığı
Sərəncama əsasən hər il martın 5-i ölkəmizdə,
o cümlədən muxtar respublikamızda “Bədən
Tərbiyəsi və İdman Günü” kimi qeyd olunur.
Vurğulanıb ki, dövlət başçısının diqqət və
qayğısı nəticəsində Azərbaycanın hər yerində
müasir idman kompleksləri tikilib istifadəyə
verilir, mövcud idman obyektləri günün tə-

ləblərinə uyğun yenidən qurulur, maddi-texniki baza möhkəmləndirilir. Çıxışda Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun 2020-ci il fevralın
14-də “2020-2025-ci illər üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikasında idmanın inkişafına
dair Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi
haqqında imzaladığı Sərəncamın icrası istiqamətində ali təhsil ocağında görülən işlərdən
bəhs edilib.
Universitetin İdman klubunun sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol
Federasiyasının sədr müavini Məmmədəli
Rəhimov muxtar respublikada müstəqillik

*
*
*
İlham Əliyev adına Olimpiya İdman
Kompleksində reallaşıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi, Gənclər
Fondu və Naxçıvan Karate-do Federasiyası tərəfindən birgə təşkil olunan
yarış muxtar respublikada karatenin
inkişafı və təbliği, bu sahədə kütləviliyin
təmin edilməsi, eləcə də federasiya
Milli Olimpiya Komitəsinin yaranma- tərkibində fəaliyyət göstərən klubların işinin
sının 30 illiyi və 5 mart – Bədən Tərbiyəsi təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyıb.
və İdman Günü münasibətilə keçirilən
Olimpiya sisteminə əsasən qalibin
karate üzrə Naxçıvan şəhər açıq birinciliyi müəyyənləşdiyi birincilikdə uşaq, yeni-
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dövründə bədən tərbiyəsi və idmana göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Universitetdə müxtəlif idman sahələri üzrə
keçirilən məşqlər haqqında məlumat verilən
çıxışda bildirilib ki, idman sahəsində xüsusi
bacarığı ilə seçilən tələbələr may ayının
11-də Bakıda keçiriləcək ali məktəblərin
birinciliyində universiteti təmsil edəcəklər.
Məşqçilik ixtisası üzrə II kurs tələbəsi,
fakültə Tələbə İdman Şurasının sədri, İbrahim
Xəlil Axundlu adına fəxri təqaüdçü Abbas
Məmmədov qazandığı nailiyyətlər haqqında
iştirakçılara məlumat verib, idmançı tələbələrə
uğurlar arzulayıb.
Sonra Naxçıvan Dövlət Universiteti və
“Naxçıvan” Universiteti basketbol komandaları arasında yoldaşlıq görüşü keçirilib.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin basketbol
komandası 18:9 hesablı qələbə qazanıb.
etibar DƏRbƏnDƏLİyeV
Jurnalistika ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi

yetmə və gənclər olmaqla, ümumilikdə,
10 yaş qrupu üzrə 20 çəki dərəcəsində
görüşlər keçirilib. Yarışı ilk üç sırada tamamlayan idmançılara diplom və medallar
təqdim olunub.
Qeyd edək ki, Milli Olimpiya Komitəsinin yaranmasının 30 illiyi və 5 mart –
Bədən Tərbiyəsi və İdman Günü ilə bağlı
təsdiq olunan tədbirlər planına əsasən Naxçıvanda həftə sonunadək bir sıra idman
yarışları keçiriləcək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti
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