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Gündəlik ictimai-siyasi qəzet
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2022-ci
il 25 aprel tarixli Sərəncamı ilə
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdikləri töhfəyə
və sahibkarlıq sahəsində səmərəli
fəaliyyətlərinə görə bir qrup şəxs
təltif edilmişdir. Təltif olunanlar
arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasından olan sahibkarlar da
vardır.
Babayev Abbas Qəzənfər
oğlu
İsmayılov Əfqan Sultanəli
oğlu
Məmmədov Zaur Samiddin
oğlu
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişlər.

Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev aprelin 25-də İsrailin maliyyə
naziri Aviqdor Libermanı qəbul edib.
***
Prezident İlham Əliyev həmin gün Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayevi qəbul edib.
***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev aprelin 25-də Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Babuşkinin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul edib.

Naxçıvanda Sahibkarlar Günü qeyd olunub
Çünki istehsal olunacaq qarğıdalı və günəbaxan məhsulları müəssisə
tərəfindən dəyəri nağd ödənilməklə satın alınacaqdır.
Aparılan iqtisadi islahatlar çərçivəsində biznes və investisiya
mühitinin yaxşılaşdırılması tədbirlərindən danışan nazir Tapdıq
Əliyev muxtar respublikanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində ixrac təşviqi mexanizmlərinin xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdiyini diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, indiyədək 20 layihə üzrə
96 milyon 434 min 119 manat məbləğində investisiya təşviqi
sənədi, 56 ixrac əməliyyatı üzrə isə 119 min 366 manat ixrac
təşviqi ödənilib, 404 biznes-forum, sərgi və konfransda dövlət
dəstəyi ilə 2000-dən artıq sahibkarın iştirakı təmin edilib.
İqtisadiyyat naziri sahibkarlara göstərdiyi böyük diqqət və
qayğıya, yaradılan əlverişli şəraitə görə Ali Məclisin Sədrinə dərin
minnətdarlığını bildirib, iş adamlarını Sahibkarlar Günü münasibətilə
təbrik edib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Aparatının rəhbəri
Vüsal Süleymanlı sahibkarlıq subyektlərində işçilər üçün əlverişli
və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılmasının əhəmiyyətini, sosial
məsuliyyətin vacibliyini, sahibkarların sosial məsələlərin həllində
mühüm rol oynadığını vurğulayıb.
Tədbirdə “Ləzzət Qida Sənaye” Мəhdud Мəsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Teymur Rzayev və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə Təsərrüfatları İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Mübariz
Şirəliyev çıxış edərək dövlətin sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi
qayğını yüksək qiymətləndiriblər. Cəmşid Həsənov sahibkarlar
adından yaradılan şəraitə görə dövlətimizə minnətdarlıq edib.
“Ləzzət Qida Sənaye” Мəhdud Мəsuliyyətli Cəmiyyətinə “İlin ixracatçısı”, sahibkar Ceyhun Abdullayevə “İlin ən yenilikçi sahibkarı”
nominasiyaları üzrə mükafatlar təqdim olunub.
Tədbirdə sahibkarları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, sahibkarların problemləri dinlənilib, qarşıya çıxan məsələlərin həlli
istiqamətində aidiyyəti qurumlarla birgə araşdırmaların aparılması
və təkliflərin verilməsi, həmçinin məşğulluğun təmin edilməsi,
əhalinin rifah halının yüksəldilməsi məqsədilə sahibkarlıq subyektlərinin
də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müəyyən
edilmiş sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrə aktivlərin verilməsində
yaxından iştirak etmələri və işə qəbul zamanı qazi və şəhid ailələrinə
üstünlük verilməsi, bu qruplar üzrə kvotaların müəyyənləşdirilərək
aidiyyəti quruma təqdim olunması tövsiyə olunub.
Sonda Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafını
əks etdirən film nümayiş olunub, tədbir iştirakçıları Naxçıvan
Biznes Mərkəzinin sərgi salonunda muxtar respublikada istehsal
olunan məhsullardan ibarət sərgiyə baxıb.

25 aprel – Sahibkarlar Günü münasibətilə Naxçıvan Biznes
Mərkəzində İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı, aidiyyəti dövlət
qurumlarının, eləcə də iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət
göstərən 47 sahibkarın iştirakı ilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə iqtisadiyyat naziri Tapdıq Əliyev çıxış edərək muxtar
respublikada innovativ əsaslı iqtisadiyyatın inkişafının təmin
edilməsi, özəl sektorun stimullaşdırılması, yüksək əlavə dəyər
yaradan və ixraca yönələn məhsul istehsalının genişləndirilməsi
istiqamətində görülən işlərdən danışıb.
Qeyd olunub ki, cari ilin ötən dövrü ərzində 43 istehsal və
xidmət sahəsi istifadəyə verilib, yeni duz istehsalı müəssisəsinin,
enerji içkilərinin istehsalı, salfet, spirtli içki istehsalı, yun iplik
istehsalı, əl arabası və kiçik kənd təsərrüfatı alətləri istehsalı sahələrinin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilib. 2022-ci
ilin Naxçıvanda “Sənaye ili” elan olunması, yeni istehsal sahələrinin
fəaliyyətə başlaması, Şərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması
muxtar respublikada iqtisadiyyatın inkişafına və şaxələndirilməsinə
əlavə imkanlar yaradır. İlk mərhələdə bitki yağı, kağız-paket və
karton tara, ayaqqabı, mebel məmulatları istehsalı ilə məşğul olan
sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 3 milyon 939 min manat dəyərində
4 layihə təqdim edilib. Bu layihələr çərçivəsində 50 yeni iş yeri
yaradılması nəzərdə tutulub.
Vurğulanıb ki, bu gün muxtar respublikadakı sahibkarlıq subyektləri hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunub. Sahibkarlara
maliyyə dəstəyi göstərmək məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyinin
nəzdində yaradılmış Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən
indiyədək 1692 layihənin maliyyələşdirilməsinə güzəştli şərtlərlə
181 milyon 740 min manatdan çox kredit ayrılıb, 300-ə yaxın ailə
təsərrüfatına 3 milyon 474 min manat həcmində dövlət maliyyə
dəstəyi göstərilib.
Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində cari ildə
Şərur Sənaye Məhəlləsində yerli xammal hesabına qarğıdalı və günəbaxan yağı da istehsal ediləcəkdir. Bunun üçün xammal ehtiyatının
yaradılması da qarşıda duran əsas məsələlərdəndir. Bu məqsədlə
ailə və fermer təsərrüfatları tərəfindən yağlılığı yüksək olan qarğıdalı
və günəbaxan sortları əkininin aparılmasına üstünlük verilməlidir.

*
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2021-ci il 25 iyun
tarixli “Ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsinə dair
əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncamının icrası ilə bağlı
növbəti tədbir Maliyyə Tədris
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 25
aprel – Sahibkarlar Gününə həsr
olunub.
Tədbiri giriş sözü ilə açan
Maliyyə Tədris Mərkəzinin direktoru Mehriban İmanova
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən Sahibkar-

lar Gününün təsis olunmasının
sahibkarların fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətin, sahibkarlığın inkişafına göstərilən böyük
diqqət və qayğının ən önəmli
göstəricisi olduğunu vurğulayıb.
Bildirilib ki, hazırda muxtar
respublikada sahibkarlığa hərtərəfli dəstəyin göstərilməsinin
nəticəsidir ki, ümumi daxili

Naxçıvan Muxtar Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti

*

*
məhsul istehsalının 88 faizi
özəl bölmənin payına düşür.
Bugünkü gəncləri, xüsusilə
iqtisadiyyat yönümlü ixtisaslarda təhsil alan tələbələri potensial sahibkar kimi
şəxsi biznesləri haqqında
fəal və yaradıcı düşündürməyin, onları sahibkarlıq fəaliyyətinə həvəsləndirməyin və
bu istiqamətdə araşdırma aparmağa sövq etməyin sahibkarlığın inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığı qeyd edilib.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, təcrübə rəhbəri
Mehparə Məmmədova tələbələrin sahibkarlıq qabiliyyətlə-

rinin inkişaf etdirilməsinin, yeni
biznes ideyalarının yaradılmasının əhəmiyyətli olduğu diqqətə
çatdırıb.
Tədbir “Birlikde.az” və “FastCarry” layihələrin təqdimatı ilə
davam edib. Layihələrin təqdimatında diqqətçəkən məqam investorların marağını cəlb edəcək
şəkildə maliyyə hesabatlarının
tərtib edilməsi olub.
Tədbir müzakirə şəklində davam edib və komanda üzvlərinə
Maliyyə Tədris Mərkəzinin sertifikatları təqdim edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının Gənclər
Birliyinin sədri Arzu Qasımov deyib ki, muxtar
respublikada gənclərin hərtərəfli inkişafı, ölkənin
ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatındakı rolunun

Yeni seçilmiş könüllülər ilə görüş keçirilib
artması, idarəçilik strukturlarında geniş təmsil
olunması daim
diqqət mərkəzindədir. Vurğulanıb ki, dövlət
gənclər siyasətinin səmərəliliyini təmin edən mühüm amillərdən biri də könüllülük fəaliyyətinə
xüsusi diqqət göstərilməsidir. Bu gün istedadlı,
cəmiyyətə və dövlətə yararlı olmaq istəyən gənclər
məhz könüllülük fəaliyyəti ətrafında birləşərək
öz peşəkarlıqlarını və təcrübələrini artırırlar. Bildirilib ki, könüllülüyün ən böyük əhəmiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu fəaliyyətdə olarkən insan,
həqiqətən, özünü cəmiyyət üçün faydalı hiss edir,
müəyyən bir təcrübə toplayır və sonrakı fəaliyyətində ondan istifadə edir. Könüllü fəaliyyətin
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq fevralın 12-də Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatının Gənclər Birliyi tərəfindən “Könüllü
fəaliyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən ilk könüllü dəstəsinin formalaşdırılması məqsədilə Könüllülük Proqramı elan
edilib. Fevral ayının sonunadək davam edən qeydiyyat mərhələsində sosial şəbəkələr üzərindən
elektron ərizələr qəbul olunub. Müraciət edənlər
arasında qənaətbəxş sayılan ərizə sahibləri müsahibə mərhələsinə daxil olub. Bu mərhələdə isə
150 gəncdən 30-u seçilərək Gənclər Birliyinin
könüllülük dəstəsi formalaşdırılıb. Gender, təhsil
müəssisələrinə görə balans və digər nüanslar
nəzərə alınaraq seçilən 30 gənc 6 ay müddətində
könüllü kimi fəaliyyət göstərəcək. Fəaliyyətini
uğurla başa vuran gənclər Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının
Gənclər Birliyi tərəfindən sertifikatla təltif olunacaq.
Qeyd edilib ki, gənclərin Yeni Azərbaycan
Partiyasının sıralarında olması bu partiyanın ideyasını dəstəkləmək, Azərbaycan dövlətinin və
dövlətçiliyinin keşiyində dayanmaq, bu yolda
yorulmadan çalışmaq deməkdir. Arzu Qasımov
yeni seçilmiş könüllüləri təbrik edib, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayaraq bildirib ki, könüllülər
yeni layihə və təkliflərlə çıxış etməli, birliyin
fəaliyyətinə öz töhfələrini verməlidirlər.
Sonra könüllü fəaliyyətə cəlb olunmuş gənclərlə
qarşılıqlı məsuliyyətləri əks etdirən müqavilələr
imzalanıb.
Könüllülərin təklif və ideyaları dinlənildikdən
sonra onlar üçün Bakı şəhərindən dəvət olunmuş
Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının layihə
meneceri Vüqar Əliyev tərəfindən könüllülük
fəaliyyəti, onun faydaları, könüllünün məsuliyyət
və vəzifələri və digər mövzuları əhatə edən interaktiv təlim keçilib.
Xəbərlər şöbəsi

2
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov Naxçıvan Muxtar Respub- ötürmək, həm də dünyaya çatdırmaqdır. Bu ki, heyətlə birlikdə Möminə xatın türbəsində
likasında səfərdədir. Səfər çərçivəsində “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup istiqamətdə daha böyük işlər görməyi plan- olub. Azərbaycan Atabəylər dövlətinin fəarəqsləri”nin UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə Reprezantativ Siyahısına laşdırırıq. Elə bu səfər zamanı da bu layihələri liyyətini əks etdirən XII əsrə aid Möminə
xatın türbəsi Azərbaycanın dövlətçilik tarixi,
daxil olunduğunu təsdiqləyən sertifikatın təqdimatı olub. Əvvəlcə Naxçıvan şəhərindəki müzakirə etdik”.
Naxçıvanda festivalların keçirilməsi barədə mədəniyyəti ilə səsləşir. Əcəmi Əbubəkr oğHeydər Əliyev Sarayında Şərur Xalq Yallı Ansamblının ifasında UNESCO-nun Bəşəriyyətin
layihələrin əhəmiyyətini vurğulayan Azər- lunun dövrümüzə çatmış ən gözəl əsəri olan
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil olan “Köçəri” və “Tənzərə” yallıları ifa olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədə“Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin UNESCO-nun
niyyət naziri Natəvan Qədimova tədbirdə
çıxış edərək bildirib ki, Naxçıvan Muxtar
Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə
haqqında sertifikatın təqdimat mərasimi olub
Naxçıvanda yallı sənətinin inkişafı sahəsində
baycanın mədəniyyət naziri
kompleks tədbirlər görülüb, yallılar ilk dəfə
qeyd etdi ki, Naxçıvanın zəngin
nota köçürülüb, onun əsasında “Naxçıvanfolklorunu, mədəni irsini və
Şərur el yallıları” kitabı nəşr olunub. Gəmieyni zamanda teatr sahəsində
qayada daş üzərində həkk olunan kütləvi rəqs
olan ənənələrini təbliğ etmək
elementləri Naxçıvanda yallı sənətinin çox
üçün respublikada keçiriləcək
qədim tarixə malik olduğundan xəbər verir.
festivallarda, xüsusilə Bakıda
Naxçıvanda Yallı qrupları, xüsusilə də Şərur
keçiriləcək folklor festivalında
Xalq Yallı Ansamblı bu gün bu mədəni irsimizi
Naxçıvanın da aktiv iştirakını
qoruyub yaşadır və təbliğ edir. 15 üzvü olan
və bu qədim yurdun folklor nüansambl hərtərəfli diqqət və qayğı ilə əhatə
munələrinin
həmin festivallarda
olunub. Ansambl qastrol səfərlərində olur,
keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdə, yallı fes- dəni irsi üzrə Reprezantativ Siyahısına daxil təqdim edilməsi vacibdir. Beləliklə, bu layihə Möminə xatın türbəsi bu gün də orta əsrlər
tivallarında iştirak edir. Kollektivin fəaliyyəti olunduğunu təsdiqləyən sertifikatı Şərur Xalq həm Bakı sakinlərinə Naxçıvanın zəngin mə- Naxçıvan şəhərinin əzəmətini əks etdirir. Möqiymətləndirilib, mükafatlara layiq görülüb. Yallı Ansamblına təqdim edib. Sonra Heydər dəniyyətini tanıdacaq, həm də Naxçıvan minə xatın türbəsi təkrarsız memarlıq nümunəsi
kimi Naxçıvana gələn qonaqların diqqətini
folklor qrupları üçün stimul olacaq.
Diqqətə çatdırılıb ki, yallıların tədqiqi və Əliyev Sarayı ilə tanışlıq olub.
Naxçıvanı ilk dəfədir ki, ziyarət edən nazir cəlb edir. Elə türbənin bələdçiləri də bu qədim
araşdırılması istiqamətində də işlər aparılıb. ` Tədbirdən sonra fürsəti dəyərləndirib, AzərMəlum olub ki, Şərur yallılarının 90-dan çox baycan Respublikasının mədəniyyət naziri dedi ki, qədim torpağın hansı səmtinə yolu diyara gələnlərin mütləq əksəriyyətinin Naxçıvan tarix-memarlıq incisi sayılan bu əsəri
növü var. Onların da 40-a yaxını Şərur Xalq Anar Kərimovun Naxçıvanla bağlı təəsgörməmiş geri qayıtmadıqlarını söylədilər.
Yallı Ansamblının repertuarına daxil edilib. süratlarını öyrənmək imkanı əldə etdik.
Nazir qeyd etdi ki, qədim diyara səfər
Nazir vurğuladı ki, bütün bunlar NaxçıAzərbaycan Respublikasının mədəniyyət
vanın mirasının, irsinin nə qədər qədim
naziri Anar Kərimov çıxışında qeyd edib ki, çərçivəsində bir neçə görüş olub. O,
yüksək
səviyyədə
qarşılanmaya
görə
Naxköklərə
dayandığını sübut edir. “Hesab edirəm
2018-ci il 26 noyabr-1 dekabr tarixlərdə Mavki, bu abidələr dünyaya tanıdılmalıdır, bunun
riki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhə- çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri
cənab
Vasif
Talıbova
minnətdarlığını
üçün Naxçıvana turistlər cəlb edilməlidir, bu
rində UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni
qədim diyarın tarixi zənginliyini bütün dünya
irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komi- bildirdi.
Nazir
Naxçıvanla
bağlı
təəssüratlarını
görməlidir.
təsinin növbəti 13-cü sessiyasında qəbul edilən
Naxçıvanın hansı səmtinə üz tutsaq, orada
qərarla “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın bizimlə paylaşaraq dedi ki, Naxçıvan Azər- düşübsə, orada tarixi-mədəni abidələr, füsunkar
ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili baycan mədəniyyətinin inkişafına böyük töh- təbiət mənzərələri ilə qarşılaşıb. Naxçıvan bir tarix var. Burada bizim kimliyimizi
Qorunma Siyahısına daxil edilib. Bununla fələr verən bir diyardır, tarixi-mədəni irsinin qədim tarixi, müasir inkişafı ilə xeyli sayda təsdiq edən çoxəsrlik nümunələr var. Bu
da Şərur yallılarının beynəlxalq müstəvidə zənginliyi ilə Azərbaycanın ən aparıcı bölgə- turisti cəlb etmək imkanına malikdir. Buradakı faktlar, bu sübutlar Azərbaycan üçün böyük
lərindən biridir.
xalqın keçmişinə işıq salan tarixi abidələr, təzahürdür. Çünki Naxçıvan elə bir bölgədir
tanıdılmasına və təbliğinə şərait yaranıb.
Naxçıvana işgüzar səfərindən bəhs edən mənəvi irsimizin qorunduğu mədəniyyət ocaq- ki, ona əsassız iddialar var. Bu iddiaların
Bildirilib ki, ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da mədəniy- Anar Kərimov dedi: “Səfərimizin məqsədi ları, insana daxili rahatlıq bəxş edən təbiət hamısını rədd etmək üçün məhz bu abidələri,
yətimizin inkişafına, tanıdılmasına və təbliğinə bu diyarın tarixi-mədəni irsini, zəngin adət- guşələri və milli memarlıq elementlərinin bu nümunələri qorumalı, təbliğ etməli, dünxüsusi diqqət yetirilir, bu sahədə ardıcıl ənənələrini təbliğ etmək, beynəlxalq aləmə bərq vurduğu müasir binalara heyran olmamaq yaya tanıtmalıyıq ki, bütün dünya bilsin butədbirlər görülür. Qeyd olunub ki, Şərur çatdırmaqdan ibarətdir. Bildiyiniz kimi, bu mümkün deyil. Nazir dedi ki, qədim diyarla rada bizim ulularımızın ayaq izləri var”, –
yallıları xalqımızın tarixi, etnoqrafiyası, mə- təbliğatın bünövrəsi 2018-ci ildə qoyuldu. tanışlıq zamanı müqəddəs ziyarət ocağı Əs- deyən nazir Şərq aləminin canlı muzeyi
rasimləri, mifoloji inancları, adət-ənənələri “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi habi-kəhfi ziyarət etməyi planlaşdırıb. Həmin hesab olunan, ulu öndərin “Azərbaycanın
və ifaçılıq mədəniyyəti ilə sıx bağlı şəkildə qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma məkanın möcüzəsini yaxından hiss etməyi incisi” statusunu ən qiymətli zinəti kimi ilinkişaf edib. Nazir Bakıda keçiriləcək folklor Siyahısına daxil edildi. Beləliklə, bu rəqslər səbirsizliklə gözləyir, Naxçıvan olduqca sə- lərdir, qoruyub saxlayan Ordubad rayonu
festivallarında Naxçıvan folklorunun da təbliğ dünyaya bəşəri bir irs kimi tanıdıldı. Hesab liqəli, təmiz və abad məkandır. Buradakı sa- və xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizəsinin,
edirik ki, bu bir başlanğıcdır. Çünki Naxçı- bitlik, dinclik olduqca diqqətçəkicidir. Əgər işğalçılara qarşı qanlı döyüşlərin şahidi olan,
olunmasının vacibliyinə diqqət çəkib.
Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət vanın o qədər zəngin mədəniyyəti var ki, bir diyarda inkişaf gedirsə, o da, ilk növbədə, tarixin keşməkeşlərinə mətinliklə sinə gərən
Əlincə qalasını görmək arzusunda olduğunu
naziri Anar Kərimov “Yallı (Köçəri, Tənzərə), doğrudan da, bu diyarın bütün dünyada tanı- əmin-amanlıq sayəsində mümkün olur.
“Naxçıvanın XI əsrə aid abidələri insanı bildirdi.
Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin dılması zəruridir. Məqsədimiz bu irsi həm
UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mə- ölkə daxilində inkişaf etdirib yeni nəsillərə öz sehrinə salır”, – deyən nazir onu da bildirdi
- Gülcamal TAHİROVA
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin
keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamı
muxtar respublikamızda milli və mənəvi dəyərlərimizin
qorunub saxlanılmasına və təbliğ olunmasına hərtərəfli şərait
yaradıb. Göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində son illərdə
xalq yaradıcılığının ən qədim sahələrindən sayılan süfrə mədəniyyətinin sistemli şəkildə öyrənilməsi, inkişaf etdirilməsi
və tanıdılması istiqamətində də ardıcıl işlər görülür. Qədim
diyarımızın paytaxtında keçirilən ənənəvi “Kətə” festivalı
muxtar diyarımızın zəngin mətbəxini, süfrə ənənələrini özündə
əks etdirməsi, kütləvi maraq yaratması nəzərə alınaraq bu il
ilk dəfə muxtar respublikamızın rayonlarında da keçirilib.
Şərur rayonunda təşkil olunan festivala 30 ailə təsərrüfatı
tərəfindən 10 çeşiddə kətə çıxarılıb, 5 min 170 manat
dəyərində məhsul satılıb. Mütəşəkkilliyi, rəngarəngliyi ilə
seçilən festivalda təkcə xalqımızın qədim kulinariya mədəniyyətində, Naxçıvan mətbəxində xüsusi yer tutan kətə deyil,
həm də müxtəlif yeməklər hazırlanıb, mis qablarda yağda
qovurulan yeməklər nümayiş olunub, festival iştirakçılarına

yüksək səviyyədə iaşə xidməti göstərilib. Həm məhsul
bolluğu, həm də yüksək səviyyəli tərtibatı ilə diqqəti çəkən
festivalda Şərur rayonunun, demək olar ki, bütün kəndlərində
fəaliyyət göstərən ailə təsərrüfatlarının məhsullarının çoxu
satılıb.
Festivalda müxtəlif xalq yaradıcılığı nümunələri, məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində dərnəklərə cəlb olunan şagirdlərin, məhdud fiziki imkanlı şəxslərin əl işləri də nümayiş
olunub.
Babək rayonunda keçirilən festivalda Babək şəhərindən,
rayonun qəsəbə və kəndlərindən onlarla ailə təsərrüfatçısı
tədbir iştirakçıları üçün sacda və təndirdə ləziz kətələr təqdim

Ənənəvi “Kətə” festivalı ilk dəfə muxtar respublikanın
rayonlarında da keçirilib

edib. Festivalda zəhmətkeş qadınların bişirdiyi müxtəlif
çeşidli kətələri tədbir iştirakçıları alıb, elə təndirin başında
dadına baxıblar. Festivalda xanımlar həm də mətbəx bacarıqlarını nümayiş etdirmək fürsəti əldə ediblər.
Ordubad şəhərindəki Tədbirlər meydanında da “Kətə”
festivalı keçirilib. Rayonun əksər kəndlərindən, ümumilikdə,
20 ailə təsərrüfatçısının iştirak etdiyi festivalda satışa 50
çeşiddə məhsul çıxarılıb. Cacıq, çiriş, ispanaq, quzuqulağı,
quşqonmaz kimi dağ bitkiləri, eləcə də ət, çiriş, qarışıq göyərtidən istifadə edilməklə, 6 sac və 2 təndirdə bişirilən
qutablar, dovğa və ayran festivalda iştirak edənlər tərəfindən
həvəslə alınıb.
Culfa rayonunda keçirilən, dağların qoynundan yığdıqca
tükənməyən pencərlərdən – çiriş, cacıq, şomu, qazayağı, cincilim, quşəppəyi, qırxbuğum, gicitkən və əvəlikdən müxtəlif
çeşiddə kətə növlərinin hazırlandığı festivalda 30-dan çox
ailə təsərrüfatçısı iştirak edib.
Rayonun bütün yaşayış məntəqələrindən gələn ailə təsərrüfatçıları, zəhmətkeş qadınlarımız hazırladıqları, qədim milli
mətbəximizdən xəbər verən xəmir yeməkləri ilə festivalda
iştirak edib, bişirdikləri növbənöv kətələrlə festival iştirakçılarını
heyrətləndirə biliblər. Festivalda kətə ilə yanaşı, onun hazırlanması üçün istifadə olunan dağ pencərlərinin satışı da təşkil
olunub.
Kəngərli rayonunun mərkəzindəki Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət Parkında da “Kətə” festivalı keçirilib.
Festivalda rayonun qəsəbə və kəndlərində yaşayan 30 kətə
bişirən qadın, o cümlədən həyətyanı sahələrdə göyərti əkinləri
ilə məşğul olan 15 ailə təsərrüfatçısı iştirak edib. Tədbirdə
müxtəlif növdə kətələr və onların hazırlanması qaydaları nümayiş olunub, iştirakçılar bu ləziz təamlardan dadıblar.

Bundan əlavə, tədbirdə 3 sağlamlıq imkanı məhdud qadının
əl işlərinin, o cümlədən rayon sakini Ziya Əliyev tərəfindən
hazırlanan müxtəlif dekorativ əşyaların satışı da təşkil edilib.
Şahbuz şəhərinin Heydər Əliyev prospektində keçirilən
festivalda Şahbuz şəhərindən, rayonun qəsəbə və kəndlərindən
32 kətə hazırlayan ailə təsərrüfatçısı, o cümlədən digər
təsərrüfat subyektlərinin iştirak etdiyi festivalda rayona xas
müxtəlif çeşiddə kətə növləri və onların hazırlanması qaydaları
nümayiş olunub.
Festivalda çiriş, gicitkən, qazayağı, quzuqulağı, cacıq,
balqabaq və digər müalicəvi bitkilərdən kətə və yeməklər
nümayiş edilib.

Zəhmətkeş qadınlar tərəfindən neçə-neçə bitkidən bişirilən,
içərisinə xama, kənd yağı qoyulan kətələrin dadı festival iştirakçılarını razı salıb. Ümumiyyətlə, festivala 190 kiloqramdan
artıq xəmirin, 240 kiloqramdan artıq göyərtinin kətəsi hazırlanaraq 170 kiloqramdan artıq ayran və dovğa ilə birlikdə
iştirakçılara təqdim olunub. 230 kiloqrama yaxın göyərti
kətəsi alınıb.
“Ən dadlı kətə” nominasiyası üzrə qaliblərə Rayon İcra
Hakimiyyəti tərəfindən diplomlar təqdim olunub.
Qeyd edək ki, muxtar respublikanın rayonlarında ilk dəfə
keçirilən“Kətə” festivallarına böyük maraq olub, rayon
mədəniyyət və musiqi məktəbləri kollektivlərinin oxuduqları
mahnılar və rəqs nümunələri rayon sakinlərinə xoş ovqat
bəxş edib.
Xəbərlər şöbəsi
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2000-ci ildən başlayaraq Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının
təşəbbüsü ilə aprel ayının 26-sı dünyada “Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət
Günü” kimi qeyd edilir.
Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı bu günü hər il fərqli istiqamətə
yönəldir. Bu ili isə “Əqli Mülkiyyət
və gənclik: daha yaxşı gələcək üçün
innovasiyalar” mövzusuna həsr edərək gəncləri gələcək innovativ inkişafa birgə addımlamağı səsləyir.
Elmi-texniki innovasiyanın və yaradıcılığın arxasında insanlıq tarixi
və insan amili dayanır ki, insanların
axtarış marağı, uzaqgörənliyi və
əzmkarlığı gələcək baxımdan yeni
üfüqlər və yollar açır.
Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
əqli mülkiyyətlə bağlı münasibətlərin
tənzimlənməsi istiqamətində mühüm
işlər görülmüş, əqli mülkiyyətin qorunması və inkişafına diqqət artırılmış, bu sahədə zəngin qanunvericilik
bazası yaradılmışdır. 1996-cı ildə
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, 1997-ci ildə “Patent haqqında”, 1998-ci ildə “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər
haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları qəbul olunmuş, həmçinin ölkəmiz 1995-ci ildə Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının
təsis etdiyi Konvensiyaya və Avrasiya Patent Konvensiyasına qoşulmuş, Avropa Patent Təşkilatı ilə
əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur. Yaradılmış möhkəm qanunvericilik bazası və əldə olunmuş təcrübə dinamik
inkişaf edən Azərbaycan cəmiyyətində güclü insan kapitalına söykənən
innovativ iqtisadiyyatın bərqərar
edilməsi üçün etibarlı zəmin formalaşdırmışdır.
Bu gün ümummilli liderimizin
siyasi kursunu uğurla davam etdirən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilən məqsədyönlü iqtisadi siyasət
təcrübələrə və insan kapitalına hesablanan innovativ iqtisadiyyatın inkişafına xidmət etməkdədir. Cəmiyyətimizdə əqli mülkiyyətə iqtisadi
faktor kimi artan maraq da bütün
bunların əyani sübutudur. Sürətlə
dəyişən dünyada Azərbaycan getdikcə öz mövqeyini möhkəmləndirir
və layiqli yerini tutur. “Davamlı inkişafın Azərbaycan modeli” bir sıra
vacib amilləri, o cümlədən biliklərə
əsaslanan tərəqqini, informasiyakommunikasiya texnologiyaları və
əqli mülkiyyətin prioritetliyini özündə
cəmləşdirir. Ölkə başçısının dediyi
kimi: “Müasir dünya sivilizasiyasının tərəqqisində insan kapitalı və
intellekt yeni keyfiyyət amili kimi
həlledici əhəmiyyət daşıyır. Hər bir
dövləti rifah və yüksəlişə aparan
yol elm və innovasiyalara əsaslanan
inkişafdan keçir”. Cənab İlham
Əliyevin 2016-cı il 6 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilən milli iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji
yol xəritələrində əqli mülkiyyətin,
kreativ sənayenin inkişaf etdirilməsi
kimi məsələlər də öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan yeraltı və yerüstü təbii
İqtisadi münasibətlərin mühüm
tərkib hissəsi olan etibarlı sığorta
sisteminin yaradılması həyata keçirilən iqtisadi və sosial siyasətin
əsas məqsədlərindən biridir. Belə
ki, insanların gözlənilməz bədbəxt
hadisələrdən sığortalanması mühüm
bir iqtisadi tələbat kimi hər yerdə
qarşıya çıxır. Bu tələbatları ödəmək
üçün göstərilən xidmətlər muxtar
respublikamızda da sosial-iqtisadi
inkişafın məntiqi nəticəsi kimi insanların maraqlarını ödəyir.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Sığorta Xidməti” publik hüquqi şəxs bu istiqamətdə
qarşıya qoyulmuş vəzifələri uğurla
yerinə yetirmək üçün 2022-ci ilin
ilk üç ayında fəaliyyətini davam
etdirmişdir.
Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin muxtar

sərvətlərlə zəngin olsa da, XXI əsri
xammal ixracından hazır məhsul ixracına keçid üçün həlledici dövr kimi
qiymətləndirən dövlət başçısı qəbul
etdiyi mühüm dövlət sənədlərində
əqli mülkiyyətin, innovativ sənayenin
inkişaf etdirilməsi kimi məsələləri
də həmişə ön plana çəkmişdir.
Son illər əqli mülkiyyət hüquqları
sahəsindəki yeni çağırışlarla əlaqədar
ölkə başçısının səyi və dəstəyi nəticəsində müvafiq islahatlar aparılır,
qanunvericilik və normativ-hüquqi
baza daha da zənginləşdirilərək təkmilləşdirilir. Təbii ki, həyata keçirilən
bu məqsədyönlü islahatlar, əqli mülkiyyətin dünya iqtisadiyyatındakı

mülkiyyət sisteminin səmərəli formalaşdırılması üçün ciddi əsaslar
yaratmışdır. İntellektual kapitaldan
aktiv istifadənin və texnoloji inkişafın
davamlı olaraq stimullaşdırılması
hazırda üstün istiqamət kimi saxlanılmaqdadır. Xüsusən son dövrlərdə
muxtar respublikada innovativ iqtisadiyyata keçid istiqamətində qəbul
edilmiş mühüm qərarlar, icrası uğurla
həyata keçirilən Dövlət proqramları
və gənclərin bu istiqamətdə maarifləndirilməsi intellektual kapitala verilən əhəmiyyətin göstəricisidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət
Universitetində Texnologiyalar Par-

Məclis Sədrinin təşəbbüsü ilə yaradılan
“Startap Naxçıvan” hərəkatı mühüm
rol oynayır. Bu hərəkatın əsas məqsədi
yaradıcı düşüncə və inkişafa xidmət
edən ən yaxşı layihələrin aşkarlanmasına, innovativ ideyaların uğurlu
biznes sahəsinə çevrilməsinə, müasir
təfəkkürlü peşəkar mütəxəssis hazırlığına, həmçinin gənclərdə innovativ
ideyaların üzə çıxarılmasına xidmət
edir. Bu işdə muxtar respublikanın
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri
ilə yanaşı, hami təşkilatların iştirakını
da, xüsusilə vurğulamaq lazımdır.
Hami təşkilatlar və təhsil müəssisələri
arasında əlaqələrin daha da genişlənməsi qarşılıqlı əməkdaşlıq və insan

26 aprel Beynəlxalq Əqli Mülkiyyət Günüdür

Əqli mülkiyyət innovativ inkişafın mühüm amilidir
yeni mahiyyətindən irəli gəlir. Məhz
bu tədbirlərin davamı kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“İstehlak bazarına nəzarət, standartlaşdırma, metrologiya və əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinin mühafizəsi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər
haqqında” 2018-ci il 20 aprel tarixli
Sərəncamına əsasən Azərbaycan
Respublikasının Müəllif Hüquqları
Agentliyinin və Patent və Əmtəə
Nişanları Mərkəzinin birləşmə for-

kının yaradılması haqqında” 2020-ci
il 14 dekabr tarixli Sərəncamına
əsasən muxtar respublikada innovasiyayönümlü iqtisadiyyata keçid,
müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə
əsaslanan xidmət sahələrinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların aparılması və nəticələrinin sənayedə
tətbiqi təşviq olunur. Bu gün inşası
davam etdirilən Texnoparkın layihəsinə nəzər saldıqda muxtar respublikanın gələcək innovativ inkişafa
doğru istiqamətlənmiş hədəfləri və

masında yenidən təşkili yolu ilə
Azərbaycan Respublikasının Əqli
Mülkiyyət Agentliyi yaradılmışdır.
Əqli mülkiyyət sahələri – ixtiralar,
faydalı modellər, sənaye nümunələri,
əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilər
ölkəmizdə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının tələblərinə uyğunlaşdırılmış
normativ-hüquqi aktlarla tənzimlənməkdədir. 2012-ci ildə “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
qəbul olunması bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərin əhatə dairəsini daha
da genişləndirmişdir. Ölkəmiz əqli
mülkiyyət hüquqlarının qorunması
sahəsində beynəlxalq sistemə uğurla
inteqrasiya olunmuş, yaradıcı fəaliyyətin nəticələrinin hüquqi mühafizəsinə əlverişli zəmin yaradılmışdır.
Məhz bu səbəbdəndir ki, innovativ
inkişafın təmin edildiyi hər bir ölkədə
əqli mülkiyyət məsələləri dövlətin
prioritet siyasəti kimi müəyyənləşdirilir və hüquqi yollarla onun tənzimlənməsi prosesi həyata keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əqli mülkiyyət hüquqlarının
qorunması və bu sahənin innovativ
inkişafı üzrə həyata keçirilən uğurlu
iqtisadi siyasət, ümumilikdə, əqli

gələcəkdə qazanılacaq nailiyyətləri
görmək mümkündür. Bu tədbirlərin
davamı olaraq muxtar respublikada
elm və təhsilin yeni standartlar çərçivəsində innovativ inkişafına yaradılan şərait və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair
əlavə tədbirlər və innovasiyaların
dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamı
ilə təhsil tarixində yeni bir dövrün
başlanğıcının əsası qoyulmuşdur.
Sərəncamda “İdeyadan başlanğıca!”
devizi altında innovasiyaya və dayanıqlı inkişafa əsaslanan, yaradıcı
düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini
əks etdirən yeni layihələrin – startapların həyata keçirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur ki, bu da, öz növbəsində,
yeni dövrün tələbi olan startap anlayışının əhatə etdiyi bütün sahələrdə
innovasiyanı və dayanıqlı inkişafı
təşviq edir.
Muxtar respublikada investisiya
mühitini yaxşılaşdırmaqla istedadlı
gənclərin üzə çıxarılmasında, kadr
hazırlığı sistemində akademik hazırlığın təcrübə ilə əlaqəsinin vəhdətində
və kadrların gələcək karyera imkanlarının genişlənməsində məhz Ali

kapitalının inkişafına, iqtisadi cəhətdən
dayanıqlı əmək bazarının yaradılmasına, təhsilverənlə işəgötürən arasında
tələblərin formalaşmasına xidmət edir,
gənclər tərəfindən irəli sürülən yeni
startap layihələri üçün münbit şərait
yaradır. Nəticədə, “fikir fabriki” rolunu
oynayan gənc nəslin yaradıcı potensialının startap layihələrinin hazırlanmasına səfərbər edilməsi gələcək
mühəndislər, menecerlər, sahibkarlar
ordusunun formalaşmasına aparan
ən optimal vasitədir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi:
“...Startap Naxçıvan” hərəkatının
əsas məqsədi muxtar respublikada
investisiya mühitini yaxşılaşdırmaq,
yaradıcı düşüncəni və inkişafa xidmət edən ən yaxşı layihələri üzə çıxarmaq, innovativ ideyaların uğurlu
biznes sahəsinə çevrilməsinə dəstək
olmaqdır”.
Muxtar respublikada əqli mülkiyyət sahəsinin inkişafına təkan
verən daha bir yenilik Ali Məclis
Sədrinin tapşırığı ilə 2020-2021-ci
tədris ilindən muxtar respublikada
STEAM layihəsinin tətbiqinə başlanılmasından ibarətdir. Mütərəqqi
təhsil metodu kimi əhəmiyyəti nəzərə
alınaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci
il 7 iyun tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinin tabeliyində STEAM
Təlim-Tədris Mərkəzi yaradılmışdır.
İlkin olaraq Heydər Əliyev adına
tam orta məktəbdə STEAM Tədris
Mərkəzi yaradılmış, həmçinin muxtar
respublika üzrə, ümumilikdə, 100-dən
artıq ali və tam orta məktəbdə, lisey
və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində STEAM kabinələri qurulmuşdur ki, bu layihənin icrası ümumtəhsil məktəblərində 22 mindən çox
şagirdin STEAM təhsilindən yarar-

Sığorta xidmətlərinin həcmi genişləndirilir
respublikada sığorta işinin daha da
təkmilləşdirilməsi, könüllü sığortanın
tətbiqi və səyyar xidmətin əhatə dairəsinin böyüdülməsi istiqamətində
tapşırığına əsasən cari ilin I rübündə
səyyar xidmətin əhatə dairəsi genişləndirilmiş, bu xidmət növü, ümumilikdə, 3 rayon, 1 qəsəbə, 1 şəhər,
42 kənddə fəaliyyət göstərmişdir.
Cari ilin ilk üç ayında Dövlət
Sığorta Xidməti ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə həm müqavilə
sayı, həm də sığorta haqlarının toplanmasında artım əldə etmişdir.
Belə ki, həyat sığorta sahəsi üzrə
25 min 993 sığorta müqaviləsi bağlanılmış, sığorta haqlarının toplanılmasında 17 min 586 manat, qeyri-həyat sığorta sahəsi üzrə isə 431
sığorta müqaviləsi, 28 min 683

manat artım qeydə alınmışdır.
İcbari və könüllü sığortalara gəldikdə icbari sığortalar üzrə, ümumilikdə,1373 müqavilə artıq bağlanmış, 41 min 946 manat əlavə sığortahaqqı toplanılmış, könüllü sığortalar üzrə isə müqavilə sayında
azalma müşahidə edilsə də, sığorta
haqlarının yığımında 4 min 323 manat artım olmuşdur.
Hazırda kənd təsərrüfatında sığortanın inkişafı prioritet vəzifələrdəndir. Buna görə də aqrar sahə ilə
əlaqədar sığortanın genişləndirilməsi
istiqamətində aparılan işlərdən kənd
təsərrüfatı bitkilərinin sığortasında
daha böyük əkin sahələri sığortaya
cəlb olunduğundan muxtar respublika üzrə sığorta müqavilələrinin sayında müəyyən qədər azalma olsa

da, toplanılan sığorta haqlarında
8 min 314 manat artım olmuşdur.
Güzəştli heyvandarlıq sığortası müqavilələrindən isə 146 müqavilə
bağlanılmış, 1260 manat sığortahaqqı
toplanılmışdır.
Aqrar sığortanın inkişaf etdirilməsinin əsas göstəricisi kimi Şərur
rayonunu göstərmək olar ki, bu
rayon üzrə bitkiçilik sahəsindən 19
aqrar sığorta müqaviləsi bağlanılmış,
7 min 282 manat sığortahaqqı toplanılmış, heyvandarlıq üzrə isə 27
ədəd müqavilə bağlanılmış, 290 manat sığortahaqqı toplanılmışdır.
İlk üç ayda meyvə-tərəvəz sığortası üzrə bağlanılmış müqavilə
sayında 13, toplanan sığorta haqqında
130 manat artım qeydə alınmaqdadır.
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sı-

lanmasına imkan yaradır. STEAM
kabinələrinin lazımi avadanlıqlarla
təchiz olunması, həmçinin təlimə
aid metodik vəsaitlərin, eləcə də
dərsliklərin və proqramların çap olunaraq istifadəyə verilməsi uşaq, yeniyetmə və gənclərdə XXI əsr bacarıqlarını, kreativlik, tənqidi düşüncə, müxtəlif proqramlaşdırma
dillərini tətbiq etməklə müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarından istifadə
edə bilmə qabiliyyətlərini inkişaf
etdirir, yeni ixtiraların təməlini qoyur,
müasir dövrdə yeni əqli mülkiyyətin
formalaşmasına şərait yaradır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin qarşısında
muxtar respublikada innovasiyalı inkişafla bağlı yürüdülən iqtisadi siyasəti

dəstəkləyən xidmətlərin göstərilməsi,
əqli mülkiyyətin mühafizəsinin formalaşdırılması və müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılaraq sənayedə
tətbiqinin dəstəklənməsi kimi mühüm
funksional vəzifələr dayanır. Xidmət
sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi üçün əqli mülkiyyətin qorunması sahəsində mütəmadi tədbirlər
həyata keçirir, muxtar respublikada
patent sahəsinin inkişafını diqqətdə
saxlayır. Yeni texnologiyaların iqtisadiyyata tətbiqini dəstəkləmək, bu
istiqamətdə əqli mülkiyyətin rolunu
artırmaq və innovasiyaların reallaşdırılmasına töhfə vermək əsas hədəflərdəndir. Xidmət tərəfindən patent
sistemi vasitəsilə sənaye mülkiyyəti
obyektlərinə dair iddia sənədlərinin
qəbulu və ekspertizası həyata keçirilir,
dövlət reyestri aparılır, bu sahədə
hüquqların qorunması və beynəlxalq
sistemlərə inteqrasiya təmin olunur.
Fəaliyyəti dövründə Patent şöbəsinə ixtira, sənaye nümunəsi, faydalı model, əmtəə nişanı və coğrafi
göstəricilər üzrə 2243 müraciət daxil
olmuş və müvafiq prosedurlara uyğun
olaraq ekspertizası aparılmışdır. Bu
dövr ərzində iddiaçılara, ümumilikdə,
1339 mühafizə sənədi verilmişdir.
Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına, bu sahədə maarifləndirmə
işlərinin genişləndirilməsinə və əqli
yaradıcılıq nəticələrindən qeyri-qanuni istifadənin qarşısının alınmasına
xüsusi diqqət yetirilir.
Muxtar respublikada əqli mülkiyyətin inkişaf etdirilməsi, ixtiraların
istehsalatda tətbiqi və patentlərin
beynəlxalq mühafizəsi işi bundan
sonra da üstün istiqamət kimi davam
etdiriləcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Xidmətinin
mətbuat xidməti

ğortasına baxdıqda isə bağlanılmış
müqavilə sayında 164 artım olduğunu görməkdəyik.
Cari ilin ilk 3 ayı ərzində digər
sığorta növləri üzrə artımlara baxdıqda muxtar respublikada əmlakın
yanğın və digər əlavə risklərdən sığortası üzrə 24 manat həcmində sığortahaqqı, girov sığortası üzrə 557
manat həcmində sığortahaqqı, avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin tam
sığortası üzrə 54 müqavilə, 7 min
73 manat həcmində sığortahaqqı
artmışdır.
Göründüyü kimi, sığorta sahəsinin inkişafına göstərilən diqqət
və həyata keçirilən tədbirlər müsbət
nəticəsini vermiş, sığorta xidmətlərinin şaxələndirilməsi və müqavilələrin bağlanılmasında artım əldə
olunmuşdur.
- Əli CABBAROV

4
İnsanlar ehtiyac duyduqlarını əldə etmək üçün ilk olaraq pul vəsaiti barədə düşünüblər.
Ona görə də bir-birlərindən lap qədim dövrlərdə belə, borc almaqla öz istəklərini həyata keçirirdilər. Borcverən və borcalan arasında baş tutan bu əqdlər şifahi və ya yazılı formalarda,
gətirilən şahidlərin iştirakı ilə bağlanırdı. Borcverən verdiyi borcu ya təmənnasız verir, ya
da əsas borcdan əlavə haqq alacağını borc götürənə bildirirdi. Borcverən ilə borclu
arasındakı mübahisələr şahidlərin iştirakı ilə yerli əhali arasında təşəkkül tapmış adət
hüququ əsasında öz həllini tapırdı. Əlbəttə ki, qədim zamanlarda da şahid olmadan
borcverən və borcalan arasında əqdlərin bağlanması halları da mümkünsüz deyildi.

Mütəxəssis sözü

Zaminlik və zaminin məsuliyyəti
Qədim insanlar arasında təşəkkül tapmış
borcla bağlı əqdlərin formaları və onların tərəfləri
bu gün istifadə olunan, müasir hüquq sistemlərində öz əksini tapan bank, kredit, müqavilə,
borclu və zamin kimi anlayışların təməl daşları
rolunu oynamaqdadır. Ona görə də bu yazımızda
zaminlik anlayışı barədə oxuculara bəzi vacib
məlumatları çatdırmaq istəyirik.
Qədim dövrlərdən fərqli olaraq müasir dünyada
sivilizasiyaların qaynayıb-qarışması, hüquq sistemlərinin qarşılıqlı sintezi nəticəsində bəzi sahələrdə vahid hüquq təfəkkürünün və anlayışlarının
yaranmasına gətirib çıxarıb. Məhz bu sahələrin
başında gələn bank sektoru hamılıqla qəbul edilmiş
prinsip və normalarla fəaliyyət göstərir. Qədimdən
fərqli olaraq bu gün insanlar ehtiyac duyduqları
vəsaiti bir-birlərindən deyil, bu işlə peşəkar məşğul
olan banklardan müəyyən olunmuş faizlərlə ala
bilirlər. Müasir hüquqda öz əksini tapan kreditor,
borclu, zamin və sair anlayışlar funksional olaraq
heç də qədim dövrdəkindən fərqlənmir. Əsas fərq
dövlətlər tərəfindən vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin normalarla tənzimlənməsi, insanlar arasında yaranan mübahisənin və vəhdətin adət normaları ilə deyil, hamılıqla qəbul edilən sivil qanunvericilik aktları ilə məhkəmələrdə həll olunmasıdır. Bu mübahisələrin həllinin effektivliyini
artırmaq və yaranmış mübahisənin tez bir zamanda
öz həllini tapmasını təmin etmək məqsədilə borcalan və kreditor arasında müqavilələr bağlanmaqdadır, həmçinin bu müqavilələr məhkəmədə
kreditorun (bankın) borcalan qarşısında haqlı
mövqedə çıxış etməsinə xidmət edir.
Unutmamalıyıq ki, götürdüyümüz krediti
ödəməməmiz üçün gətirdiyimiz əsaslar məhkəmədə bizi haqlı mövqeyə gətirib çıxarmaz, hətta
arzuolunmaz müştəri kimi nəinki həmin bankdan,
habelə digər banklardan belə, kredit götürməyimiz
çətinləşər və ya mümkün olmaz. Ona görə də
kredit götürməmişdən öncə gözlənilməz çıxarlarımızı proqnozlaşdırmamızda fayda vardır.
Borcalan ilə bank arasında bağlanan müqavilə
ilə yanaşı, zaminlik müqaviləsi də bağlanır, bu
isə bankın borcalan qarşısında riskini minimuma
endirməyə xidmət göstərir.
Bəs zamin kimdir və nə kimi məsuliyyətləri
müəyyən edilir?
Mülki Məcəllənin 470-ci maddəsinə əsasən
zaminlik müqaviləsi ilə zamin digər şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürən şəxsdir. Sadə formada
desək, zamin bank qarşısında borclunun təminatçısı
kimi çıxış edir. Bununla da bank olası riskləri
qabaqlayaraq gələcəkdə borclu ilə kreditor arasında
yaranacaq problemlərin tez bir zamanda həllini
tapması üçün zaminin məsuliyyət mexanizmini
zaminlik müqaviləsi ilə müəyyən edir. Məsuliyyət
məsələsinə gəldikdə isə mülki hüquq zaminin

məsuliyyətinin iki formasını müəyyən edir.
Bunlar subsidiar (ehtiyat) məsuliyyət və
solidar (birgə) məsuliyyət olmaqla, iki yerə
ayrılır.
Zaminin subsidiar məsuliyyəti ehtiyat məsuliyyət anlamına gəlməklə borcalanın öz öhdəliklərini icra etmədiyi və ya lazımi şəkildə icra
etmədiyi hallarda bankın bütün mümkün olan
vasitələrdən istifadə etməklə öhdəliyin icrasının
borcalana yönəldilməsindən sonra nəticə əldə
edilmədiyi təqdirdə yaranır, yəni bank götürülən
kredit məbləğinin qaytarılması üçün tələblər irəli
sürür, bu tələblər nəticəsiz qaldığı təqdirdə zaminin
subsidiar məsuliyyəti yaranır və bank ödənişin
icra edilməsini zaminə yönəldir. Bir növ, zamin
özü kredit götürmüş kimi öhdəlik daşımağa başlayır. Dediyimiz kimi, bu yalnız borcalan tərəfindən
bankdan götürülən məbləğin heç bir halda alına
bilmədiyi hallarda mümkün olur.
Solidar (birgə) məsuliyyət isə zaminin üzərinə
tamam fərqli məsuliyyət qoyur. Belə ki, Azərbaycanda kommersiya bankları zaminlə bağlanan
müqavilələrdə üstünlük verdiyi məsuliyyət növü
məhz elə solidar məsuliyyət, yəni birgə məsuliyyət
növüdür. Subsidiar məsuliyyətdə dediyimizdən
fərqli olaraq bank solidar (birgə) məsuliyyət daşıyan zaminə öhdəliyin borcalan tərəfindən icra
edilməməsi və ya lazımi şəkildə icra edilməməsi
durumunda bu öhdəliyin icrasını birbaşa zaminə
yönləndirmək hüququna malikdir. Adından da
göründüyü kimi, solidar, yəni birgə məsuliyyət
borcalanın və zaminin kreditor qarşısında öhdəliyin icra edilməməsi halında birlikdə məsuliyyət
daşımasını ehtiva edir. Nəticədə, kredit götürən
borcunu ödəmədikdə bu borcun ödənilməsini
zamindən tələb edə bilər. Bank üçün dəyişən
heç nə yoxdur, borcalan ödəmirsə, zamin ödəməlidir. Artıq onlar bankla bağlanan müqavilədə
borcun ödənilməməsi halında yaranacaq məsuliyyəti bölüşdüklərini yazılı şəkildə ifadə ediblər.
Ödəyəcəyiniz məbləğin təkcə əsas borcla məhdudlaşmayacağını da bilməlisiniz. Belə ki, hesablanmış faizlər, cərimələr, məhkəmə xərcləri
və sair kreditora dəymiş hər hansı zərər belə,
sizdən tutula bilər. Birinə zamin durmamışdan
əvvəl sizin də kredit verən bank qarşısında məsuliyyətinizin olduğunu dərk etməlisiniz. Ona
görə də yaxşı bələd olduğunuz şəxsə durmalı,
maddi vəziyyətinin öhdəliyin icrasına yetəcəyindən tam əmin olmalısınız. Kredit götürən
şəxsin götürəcəyi məbləği hara sərf edəcəyini
bilməlisiniz, müqaviləni imzalamamışdan öncə
mütləq zaminlik müqaviləsi ilə tanış olmalı və
müqavilədə ayrı qaydaların nəzərdə tutulub-tutulmadığını dəqiqləşdirməlisiniz.
Nahid ƏlİYEV
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
Naxçıvan Muxtar Respublikası
İdarəsinin hüquqşünası

Taktiki-xüsusi təlim təşkil edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
Naxçıvan Beynəlxalq Hava
Limanında “Obyektdə baş
verən yanğının söndürülməsi,
bununla bağlı xilasetmə və
digər təxirəsalınmaz işlərin aparılması” mövzusunda taktiki-xüsusi təlim keçirilib.
Əvvəlcə nazirliyin Mülki müdаfiə işinin
təşkili şöbəsinin bölmə rəisi, mayor Vüqar Məmmədov tədris nöqtələri barədə məlumat verib.
Təlim planına uyğun olaraq, ilk növbədə
hava limanının yanğın təhlükəsizliyi komandasına
yanğının olması barədə məlumat verilib. Şəxsi
heyət həyəcan siqnalı ilə hadisə yerinə cəlb
olunub. Eyni zamanda qəza-xilasetmə komandasının da fəaliyyəti məşq etdirilib.
Yanacaq-sürtkü materialları anbarında baş
verən şərti yanğının təhlükəli obyekt olduğu
nəzərə alınaraq yanğının söndürülməsinə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı və Fövqəladə
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Hallar Nazirliyinin hər birindən 3 müasirtipli yanğınsöndürmə texnikası və şəxsi
heyət cəlb olunub.
Təlimə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı və Fövqəladə Hallar Nazirliyindən,
ümumilikdə, 140 nəfərlik şəxsi heyət, 6 yanğınsöndürmə avtomobili, 14 xüsusi təyinatlı texnika,
idarəetmə və rabitə vasitələri cəlb edilib.
Təlimin keçirilməsində məqsəd hava limanında qəza şəraiti yarandığı halda Naxçıvan
Beynəlxalq Hava Limanı ilə Fövqəladə Hallar
Nazirliyi arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilinə,
yanğın təhlükəsizliyi və qəza-xilasetmə komandasının, həmçinin təlimə cəlb olunan digər qüvvələrin uzlaşmış fəaliyyətini təşkil etmək, şəxsi
heyətin döyüş və peşə hazırlığının artırılması,
eyni zamanda çevikliyinin təmin olunmasından
ibarətdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə
Hallar 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

Boccia idman bölməsinin uğurları artır
İntensiv və effektiv işləmə mexanizminə nail olmaq üçün idman obyektlərində və
məşq bölmələrində işin düzgün təşkili prioritet məsələ kimi aktuallığını qoruyur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman
Nazirliyi muxtar respublikanın idman ictimaiyyətini və gənc təbəqəsini mövcud imkanlardan,
yaradılan əlverişli şəraitdən düzgün və səmərəli
istifadə olunmasına sövq edir, problem və çatışmazlıqların təhlilini apararaq müvafiq məsələlərin həlli istiqamətində səylərini davam etdirir.
Gənclər və idman naziri Ramil Hacı və nazir müavini Məcid Seyidov Naxçıvan şəhərindəki boccia idman bölməsində yaradılan şəraitlə tanış olub, idmançıların məşq
prosesini izləyiblər.
Naxçıvan Paralimpiya Federasiyasının sədr müavini Vüqar Məmmədov məlumat
verib ki, 2016-cı ildən etibarən fəaliyyətdə olan bölmənin hazırda 10 idmançısı var.
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar valideynlərinin müşayiəti ilə məşğələlərdə
davamlı olaraq iştirak edir, məşqçi-müəllimlərin təlimatları əsasında boccia oynayırlar.
Bu növdəki fiziki və zehni fəaliyyət onların reabilitasiyasında mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Qeyd olunub ki, qazandıqları nailiyyətlər sayəsində milli komandanın
heyətinə cəlb olunmuş bocciaçılarımız Qafqaz Hüseynov və Fuad Qəribov ölkəmizi
beynəlxalq arenada təmsil edirlər.
Boccia və digər paralimpiya idman növlərinin inkişaf istiqamətləri müzakirə
olunub. İdmanın sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin həyatındakı önəmindən danışan
Ramil Hacı deyib ki, muxtar respublikada paralimpiya hərəkatının geniş vüsət alması,
qazanılan uğurlar bu sahəyə göstərilən dövlət dəstəyinin bariz nümunəsidir.
Nazir məşqçi-müəllim və idmançılarla görüşüb, onların qayğıları ilə maraqlanıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti

Hərbi qulluqçular arasında
idman yarışı keçirilib
Qüvvətli və dözümlü
hərbi qulluqçu istənilən
döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə qadirdir.
Bunun üçün hər bir hərbi
qulluqçu fiziki hazırlığına
diqqət yetirməli, müntəzəm idmanla məşğul olmalıdır.
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında da
şəxsi heyətin fiziki hazırlıq səviyyəsinin
yüksəldilməsi və idmana marağın artırılması
daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu məqsədlə “Vətənə, xalqa və dövlətə xidmət
ömrümüzün mənasıdır!” devizi altında müxtəlif idman yarışları keçirilir. Qarnizonun
hərbi qulluqçuları bu dəfə hərbiləşdirilmiş
kross birinciliyində güclərini sınayıblar.
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun zabiti,
polkovnik-leytenant Vahid Məmmədov birinciliyin şərtlərini və təhlükəsizlik qaydalarını iştirakçılara çatdırdıqdan sonra yarışa
start verilib.
Yarışda 16 komandadan 58 idmançı

3 min metr məsafəyə qaçış,
avtomatdan atəş açaraq hədəfin məhv edilməsi və əl
qumbaralarının 40 metrdən
uzaq məsafəyə atılması
üzrə tapşırıqları yerinə yetirib.
Yekun nəticələrə əsasən tapşırıqlara ən
qısa zamanda əməl edən Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlılarından
ibarət komandaları müvafiq olaraq 1-ci və
2-ci yerlərə, Daxili Qoşunların “Naxçıvan”
Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının komandası
isə 3-cü yerə layiq görülüb. Fərdi hesabda
1-ci və 2-ci yerlərdə müddətdən artıq həqiqi
hərbi xidmət hərbi qulluqçuları Süleyman
Xəlilov və Səfər Tağıyev, 3-cü yerdə isə
əsgər Maqsun Məmmədov qərarlaşıb.
Fərdi hesabda qalib gələn idmançı hərbi
qulluqçulara fəxri fərman, ilk üç pillədə
qərarlaşan komandalara isə kubok və diplomlar təqdim edilib.
Kənan CƏlİlOV

Şahmat mərkəzində növbəti yarış
Naxçıvan Şahmat Federasiyası tərəfindən keçirilən növbəti “Dördüncü bazar günü”
reytinq yarışına yekun vurulub. Naxçıvan Şahmat
Mərkəzində yerli və əcnəbi şahmatçıların iştirakı ilə
təşkil olunan yarış 9 turdan ibarət olub. Dairəvi sistem
üzrə keçirilən turnirdə Naxçıvan şahmatçıları ilə
yanaşı, Azərbaycan, İran və Türkiyənin qrossmeyster,
beynəlxalq usta və FIDE ustaları iştirak ediblər.
10 zəka sahibinin mübarizə apardığı yarışın qalibi
6,5 xalla iranlı şahmatçı FIDE ustası Əli Rastbud (2345) olub. 6 xal toplayan türkiyəli
FIDE ustası Ata Umut Akbaş (2273) ikinci, eyni xala malik naxçıvanlı qrossmeyster
Urfan Sevdimalıyev (2330) isə turniri üçüncü pillədə başa vurublar.
Sonda qalib şahmatçılar mükafatlandırılıb.

Şəhər birinciliyi başa çatıb
Naxçıvan Şəhər UşaqGənclər İdman Məktəbində
“Zərərli vərdişlərə yox deyək, həmişə sağlam olaq!”
devizi altında yeniyetmələr
(2007-2009-cu illər) arasında sərbəst güləş üzrə
Naxçıvan şəhər açıq birinciliyi keçirilib.
Birincilikdə Naxçıvan idmançıları ilə
yanaşı, Babək və Kəngərli idmançıları da
iştirak edib. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Güləş Federasiyası ilə şəhər Gənclər və
İdman İdarəsinin birgə təşkil etdiyi birincilikdə 11 çəki dərəcəsi üzrə 60 idmançı
qüvvəsini sınayıb.
Dünya Güləş Birliyinin mövcud qaydalarına əsasən keçirilən yarışın yekununa gəlincə isə Seymur Həsənov (32 kiloqram,
Naxçıvan), Fuad Rzayev (35 kiloqram, Naxçıvan), Turqay Məmmədli (38 kiloqram,
Naxçıvan), Tuqay Qəhrəmanlı (41 kiloqram,
Naxçıvan), Hüseyn Rəcəbov (44 kiloqram,
Naxçıvan), Sadiq Kərimov (48 kiloqram,
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

Naxçıvan), Nadir Abdullayev (52 kiloqram, Naxçıvan), Namiq Əlizadə (57
kiloqram, Naxçıvan), Hüseyn Yasinli (62 kiloqram,
Naxçıvan), Eldar Abdullayev (68 kiloqram, Naxçıvan) və Coşqun Novruzov (75 kiloqram,
Naxçıvan) öz çəki dərəcələrində bütün rəqiblərini üstələyərək birinciliyin qalibi olublar.
Sonda hər çəki dərəcəsində I, II və III
yerləri tutan idmançılar Naxçıvan Şəhər
Gənclər və İdman İdarəsinin diplomları,
federasiyanın isə medalları ilə mükafatlandırılıblar.
- Ceyhun MƏMMƏDOV

İtmişdir
Əliyev Ramil Ələddin oğlunun adına olan müddətdən
artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusunun hərbi vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.
***
Naxçıvan şəhər Nizami küçəsi bina 36, mənzil 30-da
qeydiyyatda olan Onur Aras Adəm oğlunun adına olan 5615
inventar nömrəli texniki pasportu itdiyindən etibarsız sayılır.

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