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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da Monteneqro Respublikasının
Prezidenti Filip Vuyanoviç ilə görüşüb.

Görüşdə IV Qlobal Bakı Forumunun beynəlxalq müzakirə məkanına çevrildiyi, tədbirə
marağın getdikcə daha da artdığı vurğulanıb, dünyada və regionda baş verən proseslərin
müzakirəsi üçün Forumun yaxşı imkan yaradacağına əminlik ifadə olunub.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da Ukraynanın keçmiş

Prezidenti Viktor Yuşenkonu qəbul edib.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da İsrail Dövlətinin keçmiş

Baş naziri Ehud Barakı qəbul edib.

* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da İordaniya Haşimilər

Krallığının keçmiş Baş naziri Abdelsalam Al-Macalini qəbul edib.

Rəsmi xronika

    Muxtar respublikada əmlak və tor-
paq münasibətlərinin nizamlanmasında
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və qa-
nunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət
olunması mühüm nəticələrin əldə edil-
məsinə, vətəndaşlara göstərilən xid-
mətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsinə
şərait yaratmışdır. 2016-cı ilin fevral
ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsi üzrə işlər mü-
təşəkkil davam etdirilmişdir. Bu dövrdə
daşınmaz əmlakın hüquqi ekspertizası
və reyestrin aparılmasına diqqət ar-
tırılmış, ümumilikdə muxtar respub-
lika üzrə 238 torpaq sahəsi və 496
daşınmaz əmlak obyekti qeydiyyata
alınmışdır. Təsdiq olunmuş qrafik
əsasında Şərur rayonunun Düdəngə,
Şahbuz rayonunun Türkeş, Kəngərli
rayonunun Qabıllı, Ordubad rayonu-
nun Gilançay və Baş Dizə, Culfa ra-
yonunun Yaycı və Ləkətağ, Babək
rayonunun Xəlilli kəndlərində vətən-
daşlara səyyar xidmət göstərilmiş,
119 müraciətə baxılmışdır.
    Komitə tərəfindən hazırlanmış 500
texniki sənədin parametrləri və digər

məlumatları Milli Qeydiyyat Siste-
minə daxil edilmiş, daxil olmuş mü-
raciətlər əsasında 187-si müxtəlif növ
əmlaklar üçün texniki pasport, 183-ü
isə torpaq sahələri üçün plan-ölçü
olmaqla, 370 texniki sənəd hazırlan-
mışdır. Həmçinin qeyd olunan dövrdə
muxtar respublika üzrə ilkin qeydiy-
yat, bölünmə və birləşmə nəticəsində
yeni yaranmış 97 daşınmaz əmlak
obyektinə ünvan verilmişdir. 
    “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın müvafiq
bəndlərinin icrası ilə əlaqədar Şərur
rayonunun dövlət ehtiyat fondu və
qış otlaq sahələrində olan əkinəyararlı
torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi
üçün ərazilərin xəritələrinin hazırlan-
ması işi davam etdirilmişdir. Həmçinin
tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi məq-
sədilə Kəngərli rayonunun dövlət eh-
tiyat fondu torpaqlarında, o cümlədən
Böyükdüz və Xok bələdiyyələrinin
ərazilərində əkin dövriyyəsinə qatıl-
ması mümkün olan torpaq sahələrinə
baxış keçirilmiş, dövlət ehtiyat fondu
torpaqlarında 163 hektar, Böyükdüz

bələdiyyəsinin ümumi istifadəsində
olan torpaq sahələrində 30 hektar,
Xok bələdiyyəsinin ümumi istifadə-
sində olan torpaq sahələrində isə 74
hektar olmaqla, cəmi 267 hektar torpaq
sahəsi müəyyənləşdirilmişdir. Həmin
ərazilər Dövlət Yerquruluşu, Geodeziya
və Xəritəçəkmə Layihə İnstitutunun
mütəxəssisləri tərəfindən plana alınmış
və xəritələşdirilərək aidiyyəti orqanlara
göndərilmişdir. 
    Komitədə mövcud informasiya
sistemlərinin və Milli Qeydiyyat Sis-
teminin işlək vəziyyətdə saxlanılma-
sına mütəmadi nəzarət olunmuş, hər
həftənin sonunda məlumat bazası
elektron yaddaş qurğularına köçürü-
lərək arxivləşdirilmiş, istifadəçilər
təlimatlandırılmışlar. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Da-
şınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivi
bundan sonra da fəaliyyətini günün
tələblərinə uyğun quracaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daşınmaz Əmlak və Torpaq 

Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin
mətbuat xidməti

    Muxtar respublikada enerji təh-
lükəsizliyinin təmin olunması is-
tiqamətində ardıcıl tədbirlər gö-
rülmüş, bütün yaşayış məntəqələri
qazlaşdırılmışdır. Məskunlaşmanın
artması, yeni istehsal və xidmət
sahələrinin yaradılması təbii qaz
istifadəçilərinin sayının da art-
masına səbəb olur. 2016-cı ilin
fevral ayında daxil olan müraciətlər
əsasında 185-i əhali, 9-u qeyri-
əhali olmaqla, 194 mənzil, fərdi
ev və digər müxtəlif təyinatlı ob-
yektə yeni qaz xətləri çəkilmişdir. 
    Qış mövsümündə təbii qaza
olan tələbatın artması qaz nəqli
sisteminin daha artıq yüklənmə-
sinə və gərgin işləməsinə səbəb
olur. Buna görə də abonentlərin
dayanıqlı mavi yanacaqla təmin
olunması üçün müvafiq tədbirlər
görülmüş, mövcud xətlərdə tə-
mir-bərpa işləri aparılmış, təhlü-
kəsizlik tədbirləri gücləndirilmiş-
dir. Ay ərzində bütün sistem boyu
qaz kəmərlərinə texniki baxış ke-
çirilmiş, fərdi evlərin, ictimai ya-

şayış binalarının və istehsal sa-
hələrinin daxili qaz xətlərinə və
avadanlıqlarına nəzarət edilmişdir.
Həmçinin ay ərzində istehlakçılar
tərəfindən qəza dispetçer xidmət-
lərinə daxil olan çağırışlara uyğun
tədbirlər görülmüş, qaz təsərrüfatı
şəbəkələrində sızmalar aşkarla-
naraq aradan qaldırılmışdır. 
    İstehlakçıların təhlükəsizlik
təlimatlarına riayət etməsinə nə-
zarət məqsədilə reydlər ötən ay
da davam etdirilmiş, əhali ara-
sında müvafiq maarifləndirmə
və izahat işinin təşkili diqqət
mərkəzində saxlanılmışdır. Reyd-
lər zamanı ortaya çıxan nöqsanlar
aradan qaldırılmış, sayğaclara
və qaz xətlərinə kənar müdaxi-
lələrlə bağlı müvafiq inzibati
tədbirlər görülmüş, yararsız say-
ğaclar yenisi ilə əvəz edilmişdir.
Həmçinin Naxçıvan şəhərində
193 ədəd yeni smartkarttipli say-
ğac quraşdırılmışdır. 

“Naxçıvanqaz” İstehsalat 
Birliyinin mətbuat xidməti

    Proqramın icrası istiqamətində
görülən işlər muxtar respublika
paytaxtında əhəmiyyətli dəyişik-
liklərə səbəb olub. Həyata keçirilən
tədbirlər sırasında əhalinin mən-
zil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıl-
ması mühüm yer tutur. Xüsusilə
yeni yaşayış binalarının tikilməsi
və mövcud binaların əsaslı şəkildə
yenidən qurulması sakinlərin ra-
hatlığının təmin olunması, onların
yaşayış şəraitinin daha da yaxşı-
laşdırılması məqsədi daşıyır.
    Bu sahədə görülən işlərin davamı
kimi hazırda Naxçıvan şəhərinin
Əliqulu Qəmküsar küçəsində 8 mər-

təbəli yeni yaşayış
binasının tikintisi
aparılır. Tikinti işlə-
rinə 2015-ci ilin mart
ayında başlanılıb.
Naxçıvan Şəhər Abadlıq və Təmir-
Tikinti İdarəsinin inşaatçıları tərə-
findən ötən müddətdə burada xeyli
iş görülüb. Belə ki, binada hörgü
işləri başa çatdırılıb, dam örtüyü
vurulub, pəncərələr salınıb. Yaxın
günlərdə daxili qapıların salınmasına,
döşəmələrin vurulmasına başlanı-
lacaq. Eyni zamanda yaşayış bina-
sının fasadında birinci mərtəbəyədək
olan hissənin üzlük daşla üzlənməsi

işləri davam etdirilir.
    Qeyd edək ki, yaşayış binasında,
ümumilikdə, 32 mənzil yerləşir
ki, bunlardan 8-i üçotaqlı, 24-ü
isə ikiotaqlıdır.
    Obyektin tikintisi zamanı yerli
inşaat materiallarına üstünlük ve-
rilməklə yanaşı, təhlükəsizlik təd-
birlərinin də nəzarətdə saxlanılması
təmin olunub.

Xəbərlər şöbəsi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2014-cü il 31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
olunan və icrası uğurla başa çatdırılan “2014-2015-
ci illərdə Naxçıvan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafı
üzrə Proqram” Naxçıvan şəhərində bir çox istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirlərə stimul verib.

  Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Ali Məclisinin Sədri ya-
nında Dövlət Qulluğu Məsələ-
ləri üzrə Komissiya tərəfindən
dövlət orqanlarında inzibati və-
zifələrin altıncı-yeddinci təsni-
fatına uyğun vakant dövlət qul-
luğu vəzifələrinin tutulması
üçün  fevralın 20-də elan edil-
miş müsabiqəyə sənəd qəbulu
davam edir. 

    Komissiyadan verilən məlumata
görə, müsabiqəyə 36 dövlət orqa-

nından 294 vakant vəzifə çıxarılıb.
Onlardan 41-i inzibati vəzifələrin
altıncı, 253-ü isə yeddinci təsni-
fatına aiddir. Sənəd qəbulu komis-
siyanın www.dqmk.nmr.az rəsmi
internet saytı vasitəsilə elektron
xidmət formasında həyata keçirilir.
Namizədlərə komissiyaya gəlmə-
dən, əlavə sənəd təqdim etmədən
internet üzərindən qeydiyyatdan
keçməklə müsabiqədə iştirak etmək
imkanı yaradılıb. Bütün bunlar
elektron sənəd qəbulu işinin sü-

rətlənməsinə, vaxt itkisinin mini-
muma endirilməsinə və şəffaflığın
tam təmin olunmasına şərait yara-
dıb. Elektron müraciətlər sənəd
qəbulu komissiyası tərəfindən yox-
lanılır və nəticə barədə namizəd-
lərin elektron poçt ünvanlarına
müvafiq bildiriş göndərilir. Bundan
başqa, namizədlərin komissiyaya
gələrək sənədlərini qeydiyyatdan
keçirmələri üçün də şərait yaradılıb.
Sənəd qəbulu martın 19-da başa
çatacaq. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu əhalinin
sosial təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə ardıcıl tədbirlər görür. Tap-
şırıqların vaxtında yerinə yetirilməsini
diqqət mərkəzində saxlayan kollektiv
2016-cı ilin fevral ayında əmək pen-
siyalarının maliyyələşdirilməsini vax-
tından əvvəl başa çatdırmış, 10 milyon
188 min manat vəsait pensiyaçıların
şəxsi hesablarına köçürülmüşdür. Bu
dövrdə sığortaolunanlara 242 min ma-
nat dəyərində müavinət ödənilmişdir. 
    Ötən ay “Əmək pensiyaları haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qa-
nununa əsasən, pensiya hüququ ya-
ranmış 263 vətəndaşa əmək pensiyası
təyin olunmuşdur. Yeni təyin olunan
əmək pensiyaçılarına plastik kartların
verilməsi və istifadə müddəti başa
çatan plastik kartların yeniləri ilə əvəz-
lənməsi üçün müvafiq müvəkkil bank-
lara 2 min 383 plastik kart hazırlanması
üçün sifariş verilmişdir. Həmçinin 784

sosial sığorta şəhadətnaməsi sığorta -
olunanlara çatdırılmışdır.
    Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2016-cı il 16 yanvar tarixli “Əmək
pensiyalarının baza hissəsinin artırılması
haqqında” və 2016-cı il 25 yanvar
tarixli “Əmək pensiyalarının sığorta
hissəsinin indeksləşdirilməsi haqqında”
sərəncamlarına əsasən, yaşa görə əmək
pensiyasının baza hissəsinin məbləği
fevralın 1-dən 10 faiz, sığorta hissəsinin
məbləği isə yanvarın 1-dən 4 faiz artı-
rılmışdır. Hər iki sərəncam üzrə tapşı-
rıqlar vaxtında yerinə yetirilmiş, fevral
ayında pensiyalar artımlar nəzərə alın-
maqla ödənilmişdir. Eyni zamanda
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Sosial müavinətlərin artırılması haq-
qında” 2016-cı il 19 yanvar tarixli
Fərmanına uyğun olaraq fevral ayının
1-dən sosial müavinət ödənişləri 10
faiz artımla hesablanmışdır.

Ş.H.Nəbiyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Miqrasiya Xidmətinin rəisi təyin edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

Sərəncamı

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

mətbuat xidməti
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    Muxtar respublikamızın əhalisi
görülən işlərin bəhrəsini gündəlik
həyatında hiss edir. Doğma Naxçı-
vanımızın bugünkü inkişafında pay
sahibi olanlar, Vətənə ləyaqətlə xid-
mət edənlər də dövlətimizin diqqə-
tindən kənarda qalmır. Fevralın 9-da
– Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaranmasının 92-ci ildönümündə
muxtar respublika Ali Məclisində
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeninin, “Tərəqqi”, “Dövlət qul-
luğunda fərqlənməyə görə”, “Hərbi
xidmətlərə görə” və “Fövqəladə hal-
lar orqanlarında xidmətdə fərqlən-
məyə görə” 3-cü dərəcəli medalla-
rının, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının fəxri adlarının döş nişanla-
rının və vəsiqələrinin, 2014-2015-ci
tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı
ümumi təhsil müəssisəsi” və “Ən
yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qa-
liblərinə mükafatların təqdimat mə-
rasimi keçirilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
dövlət mükafatlarına layiq görül-
mələri və Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının 92-ci ildönümü müna-
sibətilə təltif olunanları, onların tim-
salında muxtar respublika əhalisini,
muxtar respublikanın inkişafında,
sərhədlərinin və sabitliyin qorun-
masında xidməti olanları təbrik edib.
Ali Məclisin Sədri deyib: “Bu gün
ulu öndərin siyasi xəttinin uğurla
davam etdirilməsi nəticəsində Azər-
baycan və onun Naxçıvan Muxtar
Respublikası hərtərəfli inkişafa qo-
vuşmuşdur. Ölkəmizin inkişafı sözdə
və rəqəmlərdə deyil, həyata keçirilən
tədbirlərdə, real işlərdədir. Bu işləri
həyata keçirənlər isə Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarıdır.
Çalışdıqları sahələrdə öz fəaliyyət-
ləri ilə fərqlənən, ölkəmizin inki-
şafına töhfə verən insanların əməyi
isə dövlətimiz tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir. Bu gün təltif olu-
nanlar da müxtəlif sahələrdə öz
əməkləri ilə fərqlənən, nümunə
göstərən insanlardır”.
    Ötən illər ərzində muxtar res-
publikada infrastruktur təminatı xeyli
yaxşılaşıb, sahibkarlıq fəaliyyəti
üçün imkanlar daha da genişlənib,
qədim diyarımızın investisiya cəlb -
ediciliyi artıb. Burada bir məqama
diqqət çəkmək istərdim. Özəl sektor,
kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyəti
üçün münbit şəraitin yaradılması,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
yeni iş yerlərinin açılması mənasına
gəlmir. Sahibkarlığın inkişafı, əs-
lində, kompleks islahatların aparıl-
dığının göstəricisidir. 
    İqtisadiyyatın bütün sahələrində
dövlət öz imkanları hesabına müasir
sahibkarlıq subyektlərinin formalaş-
masına geniş imkanlar yaradıb, on-
ların öz potensiallarından səmərəli
istifadə etmələri üçün əlverişli mühit
formalaşdırıb. Həyata keçirilən iq-
tisadi siyasət sahibkarlığın inkişafının
sürətləndirilməsinə, muxtar respub-
likamızın sosial-iqtisadi məsələlərinin
həllində sahibkarlığın rolunun art-
masına, ən əsası isə mövcud poten-
sialın reallaşdırılmasına yönəlib. Bu
da rəqabətqabiliyyətli və ixracyö-
nümlü məhsullar istehsal edən, müasir
texnologiyalara əsaslanan müəssi-
sələrin yaradılmasına imkan verib.
    Fevralın 10-da Naxçıvan Biznes
Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən sa-
hibkarlarla görüşü bu baxımdan bö-
yük əhəmiyyət kəsb edir. Görüşdə
də qeyd edildiyi kimi, təkcə 2015-ci
il ərzində muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən bank və kredit təş-
kilatları tərəfindən sahibkarlığın in-
kişafına 38 milyon manatdan çox
vəsait yönəldilib. Bunun 11 milyon

289 min manatı Sahibkarlığa Kömək
Fondunun xətti ilə güzəştli şərtlərlə
dövlət maliyyə dəstəyi kimi verilən
kreditlərdir. Bütün bunlar sahibkar-
lığın inkişafına öz təsirini göstərib,
ümumi daxili məhsulda özəl böl-
mənin xüsusi çəkisi artaraq 87 faiz
olub. Qəbul olunmuş dövlət pro -
qramlarının icrası da sahibkarlığın
inkişafına öz töhfəsini verib. Sa-

hibkarlar tərəfindən yeni istehsal
sahələri, iş yerləri yaradılıb, məş-
ğulluq təmin olunub.
    Sahibkarlarla görüşdə Ali Məclisin
Sədri 2016-cı ildə muxtar respubli-
kada ixrac potensiallı müəssisələrin
sayının artırılmasının vacibliyini bil-
dirib, əl işlərinin və ixracyönümlü
məhsulların internet kataloqunun
hazırlanması, satışı və təşviqi, o
cümlədən daxili bazarın təhlil olun-
ması, qapalı müəssisələrin və xidmət
sahələrinin tələbatının yerli istehsal
hesabına ödənilməsi barədə tapşı-
rıqlar verib, keyfiyyətli və ixrac po-
tensiallı məhsullar istehsal edən sa-
hibkarlara təşəkkür edib.
    Qonşu dövlətlərlə münasibətlərin
inkişafı hər bir ölkənin beynəlxalq
münasibətlər sistemində mövqeyinin
möhkəmlənməsinə, ümumi inkişa-
fına müsbət təsir göstərir. Bu gün
Azərbaycanla və onun Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran İslam
Respublikası arasında əlaqələr xalq-
larımızın mənafeyinə uyğun olaraq
genişlənir. Ötən əsrin 90-cı illərində
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri kimi İran İslam
Respublikasına səfərləri Azərbay-
canla İran arasındakı münasibətlərin
əsasını qoyub. İran ilə Azərbaycanın
əlaqələrinin inkişafına Azərbaycanın
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
İranın qonşu vilayətləri arasında əla-
qələrin dərinləşməsi də öz töhfəsini
verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun
İran İslam Respublikasına səfərləri,
qonşu ölkənin yüksək vəzifəli dövlət
rəsmilərinin Naxçıvana səfərləri
dostluq və əməkdaşlıq münasibət-
lərini möhkəmləndirən amillərdir.
Hər iki ölkə üçün əlamətdar günlərin
paytaxtlarda qeyd olunması da əla-
qələrin inkişaf səviyyəsindən xəbər
verir. 
    Fevralın 11-də İran İslam Res-
publikasının Naxçıvandakı Baş Kon-
sulluğu ölkəsinin milli bayramı –
İslam İnqilabı Günü münasibətilə
rəsmi qəbul təşkil edib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri İran İslam Respublikasının
yaranmasının 37-ci ildönümü mü-
nasibətilə dost və qardaş İran xalqını
təbrik edərək deyib: “Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu Azərbaycan-İran əlaqələri
bu gün dostluq, mehriban qonşuluq
və qarşılıqlı əməkdaşlıq şəraitində
davam və inkişaf etdirilir. Dövlət-

lərarası münasibətlər hər iki ölkə
prezidentlərinin səyləri ilə daha da
möhkəmləndirilir. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin dediyi kimi: “İranla Azər-
baycan arasında olan münasibətlər
çox sürətlə inkişaf edir. Siyasi, iq-
tisadi, humanitar və digər sahələrdə
bizim aramızda əməkdaşlığın əməli
nəticələri vardır. Bu əməkdaşlıq
daha da güclənəcəkdir”.
    Bu gün Naxçıvan şəhərində müa-
sir nəqliyyat infrastrukturunun ya-
radılmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Son illər şəhərdaxili yollar yenidən
qurulub, avtomobillərin rahat və təh-
lükəsiz hərəkəti təmin edilib. Fevralın
12-də Naxçıvan şəhərinin “Atabəy-

lər” məhəlləsində Avtomobil və Eh-
tiyat Hissələrinin Satış Mərkəzinin
və yeraltı qarajın istifadəyə verilməsi
nəqliyyat infrastrukturunun təkmil-
ləşdirilməsi və yeni xidmət sahələ-
rinin yaradılmasında görülən işlərin
davamıdır. Həmin obyektlərin isti-
fadəyə verilməsi Naxçıvan şəhərində
bu işlərin pərakəndə formada deyil,
mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata
keçirilməsinə şərait yaradır. Ehtiyat
hissələrinin keyfiyyətinə dövlət nə-
zarətinin həyata keçirilməsi, avto-
mobillərin alqı-satqısı zamanı dövlət
qeydiyyatının vaxtında aparılması
və onların istismara yararlılığının
müəyyən olunması məsələləri də bu-
rada diqqət mərkəzində saxlanılır.
    Mərkəzdə 200-dən artıq yeni iş
yeri açılıb. Bu isə 200 ailənin sosial
rifah halının daha da yaxşılaşması
deməkdir. 
    Muxtar respublikanın ən böyük
bölgələrindən biri olan Şərur rayonu
ildən-ilə həcmi artan tikinti-qurucu -
luq tədbirləri hesabına daha da inkişaf
edir. Rayon mərkəzi, ən ucqar dağ
və sərhəd kəndləri neçə illərdir, in-
kişafın yeni mərhələsini yaşayır.
Həyatın bütün sahələrini əhatə edən
yeniləşmə prosesi Şəruru gözəlliklər
məskəninə, füsunkar bir yurd yerinə
çevirib. Təkcə ötən il ərzində Şərur
şəhərində Aviakassa binası, Cəlil-
kənd, Püsyan, Kürçülü, Axaməd,
Kürkənd və Yuxarı Yaycı kəndlərində
yeni sosial obyektlər, Yengicə kən-
dində sosial qayğıya ehtiyacı olan
sakin üçün fərdi ev tikilərək istifa-
dəyə verilib, 21,2 kilometr kənd
yollarına asfalt örtük salınaraq ye-
nidən qurulub. Bu dövrdə rayon
ərazisində 5 yeni artezian quyusu
qazılıb, 7 artezian quyusu isə bərpa
edilib.
    Hər gün bir yeniliyin şahidi olan
rayon sakinləri görülən işləri onlara
göstərilən hərtərəfli qayğı kimi də-
yərləndirir, bu qayğıya əməli işləri
ilə cavab verməyə səy göstərirlər.
Çünki quruculuq tədbirləri artdıqca
insanlar bir vaxtlar xəyallarına belə
gətirmədikləri gözəllikləri görürlər
və anlayırlar ki, bütün bu fədakar
işlər onların həyat şəraitinin daha
da yaxşılaşdırılması üçün görülür.
    Əcdadlarımızın yaratdığı qədim
mədəniyyətin izlərini və zəngin
tarixi özündə yaşadan Şərur rayo-
nunun Oğlanqala kəndi də bu gün
müasir görkəmi ilə diqqəti cəlb edir.
Burada aparılan geniş quruculuq
işləri və tikilən müasir sosial ob-

yektlər kəndin minillik tarixində
yeni inkişaf dövrünün əsasını qoyub,
Oğlanqala muxtar respublikanın şə-
hərləşən kəndlərinin sırasına daxil
olub. Fevralın 15-də Oğlanqala kən-
dində yeni məktəb binasının, kənd
və xidmət mərkəzlərinin, həkim
ambulatoriyasının istifadəyə veril-
məsi də muxtar respublikada kənd -
lərin inkişafına   göstərilən qayğının
nümunəsidir.
    Sevindirici haldır ki, dövlətimiz
muxtar respublikamızın ən ucqar
kəndlərində də təhsilin inkişafına
diqqət yetirir, müasir məktəb binaları
şagird və müəllimlərin istifadəsinə
verilir. Həqiqətən də təhsil elə bir
sahədir ki, onunla bağlı qayğılar hər

birimizi ömür boyu müşayiət edir.
Belə ki, doğma məktəblə hələ uşaqlıq
illərindən başlanan “ünsiyyət” son-
rakı dönəmlərdə artıq valideyn və
baba-nənə statusunda davam edir.
Təhsil bizim cəmiyyətdə layiq ol-
duğumuz yerə, məqama çatmağımıza
şərait yaradır. Vaxtı fövtə verib zəif
biliklər əldə etdikləri üçün özlərini
qınayanlar da az deyil, bəzən şərait -
sizliyi əsas gətirənlər də. Muxtar
respublikamızda isə şagirdlərin mü-
kəmməl təhsil alması üçün hər cür
şərait yaradılıb. Fevralın 15-də Oğ-
lanqala kəndi də müasir məktəb bi-
nasına malik olan kəndlərimiz sıra-
sına qoşuldu. Qalır yaxşı təhsil al-
maq, hər hansı peşəyə yiyələnmək
və harada yaşamasından, işləməsin-
dən asılı olmayaraq, vətənə layiqli
övlad olmaq. 
    Muxtar respublikada milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunub saxlanılması
istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür,
dini-tarixi abidələrimiz bərpa olunur.
Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndin-
dəki orta əsr Azərbaycan memarlı-
ğının qiymətli nümunələrindən olan
“İmamzadə”nin bərpası da bu sahədə
görülən işlərin davamıdır. XVI əsrdə
İmam ailələrinə aid qəbirlər üzərində
tikilmiş türbələrdən biri də “Parçı
İmamzadəsi” deyilən bu “İmamza-
də”dir. “İmamzadə” yeddinci İmam
Musa Kazımın oğlu Şahzadə İbra-
himin məzarı üstündə tikilib, uzun
illər ziyarətgah və inanc yeri olub.
    Fevralın 15-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
Xanlıqlar kəndinə gəlib, “İmamza-
də”də aparılan bərpa işləri ilə tanış
olub.
    Muxtar respublikada insan amili
daim diqqət mərkəzindədir. Diyarı-
mızda məhkumların da hüquq və
azadlıqlarının təmin olunması, sax-
lanma şəraitinin və gündəlik təmi-
natının yaxşılaşdırılması, peşə vər-
dişlərinə yiyələnməsi üzrə ardıcıl
tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxım-
dan məhkumların islah olunmasında
əməyin böyük rolu vardır. Çünki
peşə vərdişinə yiyələnmə məhkumun
gələcəkdə cəmiyyətə uyğunlaşma-
sında mühüm rol oynayır. 
    Bu sahədə görülən işlərin davamı
olaraq fevralın 24-də Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Penitensiar Xidmətinin Qarışıq Re-
jimli Cəzaçəkmə Müəssisəsində yeni
yaradıcılıq və istehsalat binası isti-
fadəyə verilib. Burada məhkumlara
10 ixtisas üzrə peşələr öyrədiləcək

və onlar cəmiyyətə sənəti, peşəsi
olan vətəndaş kimi qayıdacaqlar.
Açılan ixtisaslar muxtar respublika
üçün tələbat olan sahələrdir. 
    Hər il olduğu kimi, bu il də mux-
tar respublikamızda Xocalı faciəsinin
qurbanları ehtiramla yad edilib. Fev-
ralın 26-da Naxçıvan şəhərinin Döv-
lət Bayrağı Meydanındakı Xatirə
kompleksində Xocalı soyqırımının
24-cü ildönümü ilə əlaqədar tədbir
keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin Sədri soyqırımı
abidəsinin önünə gül qoyub, Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsini
ehtiramla yad edib.
    Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
bu gün Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının bütün yaşayış məntəqələrində
insanların rahatlığına xidmət edən
müasir infrastruktur yaradılır. Möv-
cud inkişaf və sabitlik kəndlərdə
məskunlaşmanı artırır, insanların
rifahı yüksəlir. Bu tədbirlər Şahbuz
rayonunda da uğurla həyata keçirilir.
Şahbuzun bugünkü görkəmini gö-
rəndə istər-istəməz rayonun keçmi-
şini xatırlayırıq. Vaxtilə Şahbuz,
sözün həqiqi mənasında, gözdənu-
zaq, könüldəniraq düşmüş bir ya-
şayış məntəqəsini xatırladırdı. Son
illərdə şahbuzlular da gördülər və
inandılar ki, təşəbbüskarlıq, əzm-
karlıq, insana qayğı olan yerdə hər
şeyə nail olmaq mümkündür. Şahbuz
rayonunda son illər həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlər belə deməyə
əsas verir ki, bu dağlıq zonada sosial
rifahın, yaxşı gün-güzəranın təmin
olunmasında dövlət qayğısı başlıca
amilə çevrilib. Davamlı xarakter
alan, hər addımda müşahidə edilən
və bəhrələri görünən belə qayğı isə
bölgə sakinlərinin ən qiymətli sərvət
olan torpağa bağlılıqlarını daha da
gücləndirib. Torpaq isə ona baş əyə-
nə, qədrini bilənə, onu qoruyana
heç vaxt borclu qalmır.
    Bu gün Şahbuz müasir Azərbay-
can rayonunun canlı nümunəsidir.
Görülən quruculuq işlərindən sonra
rayonun daha bir yaşayış məntəqəsi –
Daylaqlı kəndi muxtar respublikanın
müasirləşən kəndlərinin sırasına
daxil olub. Kənddə məktəb binası,
kənd və xidmət mərkəzləri tikilib,
geniş abadlıq işləri görülüb. Aparılan
quruculuq işləri Daylaqlı kənd sa-
kinlərinin böyük sevincinə səbəb
olub. Bu gün əhalinin içməli və su-
varma suyuna olan tələbatı tam ödə-
nilir, onlar fasiləsiz elektrik enerji-
sindən, təbii qazdan və rabitə əla-
qəsindən istifadə edirlər. Bütün bun-
lar sakinlərin rahatlığına hesablanmış
tədbirlərdir. Rahat şərait isə yaxşı
əhval-ruhiyyə və məskunlaşmanın
artması deməkdir. 
    Novruz bayramı ərəfəsində day-
laqlılara ən dəyərli hədiyyələrdən
biri də məktəb binasıdır. Belə ki,
Daylaqlı məktəbində bu günədək
belə müasir tədris şəraiti olmayıb.
İstifadəyə verilən yeni məktəb binası
müəllim, şagird və valideynlərin ar-
zularını reallığa çevirib. Müasir
tədris şəraitinin yaradılması gələ-
cəyimizə hesablanmış tədbir olmaqla
yanaşı, həm də müəllim əməyinə
verilən yüksək qiymətdir. 
    Tarixən Quzeydən Güneyə, Qərb-
dən Şərqə qapı olan Naxçıvan əsr-
lərlə Azərbaycan dövlətçiliyinin əməl
və yaddaş mərkəzi kimi mövcud
olub. Ulu ruhların hifzedici bir zireh
kimi qoruduğu bu diyar bu gün
uğurla inkişaf edir, yüksəlir. Muxtar
respublikamız blokada vəziyyətində
yaşamasına baxmayaraq, özünə-
məxsus hərtərəfli və dinamik inki-
şafının davamlılığına nail olub. Bu
inkişafın aparıcı amili isə yurda,
vətənə, torpağa, xalqa, dövlətə, döv-
lətçiliyə sıx bağlılıq, yəni vətənpər-
vərlikdir. Bütün bunlar həm də se-
çilmiş yolun doğruluğunun, qayda-
 qanunun aliliyinin nəticəsidir. Yəni
vətənpərvərlik konkret əməli işə söy-
kənəndə, fədakar addımlarla mü-
şayiət olunanda daha möhtəşəm
təsir bağışlayır. Bu gün Naxçıvan
bu baxımdan da nümunə təşkil edir.

- Rauf ƏLİYEV

İcmal

    Bu gün hərtərəfli və tarazlı inkişafın təmin olunması istiqamətində
həyata keçirilən məqsədyönlü, konkret hədəfləri özündə birləşdirən
dövlət proqramlarının uğurla icra edilməsi nəticəsində muxtar res-
publikamızın bütün bölgələrində nəzərəçarpan müsbət dəyişikliklər,
aparılan abadlıq-quruculuq işləri hər birimizdə fəxarət hissləri yaradır.
Bu mənada, əminliklə deyə bilərik ki, Naxçıvan hazırda inkişafının
keyfiyyətcə yeni dövrünü yaşayır.
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 Babək rayon Şıxmahmud kənd tam orta məktəbində rayonun
məktəbdənkənar müəssisələrinin birgə təşkil etdikləri “Yurduma
bahar gəlir” adlı tədbir keçirilib. 

    Tədbirdən əvvəl iş-
tirakçılar məktəbin fo-
yesində Novruz bayra-
mı münasibətilə hazır-
lanmış sərgiyə baxıblar. 
    Tədbirdə çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Təhsil Nazir-
liyinin sektor müdiri
Rasim Rüstəmov xal-
qımızın milli bayramı
olan Novruzun gəlişi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib, belə
tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. 
    Rayon Uşaq-gənclər idman məktəbinin direktoru Füzuli Salmanov,
Ekoloji Tərbiyə Mərkəzinin direktoru Ramiz Babayev və başqaları
müxtəlif dərnəklərin fəaliyyətindən bəhs ediblər. Bildirilib ki, məktəb-
dənkənar müəssisələr uşaqların bacarıq və istedadlarının üzə çıxarılmasında,
düzgün formalaşdırılmasında, məktəblilərin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkilində mühüm rol oynayır. Ona görə də muxtar respublikada belə
müəssisələrin fəaliyyətinə hərtərəfli şərait yaradılıb. Qeyd olunub ki,
digər məktəblərdə də belə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
    Sonra Ekoloji Tərbiyə, Uşaq Yaradıcılıq, Turist Diyarşünaslıq, Texniki
Yaradıcılıq mərkəzlərinin dərnək üzvlərinin hazırladıqları əl işlərindən
ibarət sərgiyə baxış olub. Sərgidə muxtar respublikanın ekologiyasını
özündə əks etdirən təbii eksponatlar, herbarilər, əl işləri, həmçinin
müxtəlif toxuculuq nümunələri, rəsm əsərləri nümayiş etdirilib. 
    Sonda Uşaq-gənclər idman məktəbinin güləşçiləri tatami üzərinə
çıxıb, Şahmat Məktəbinin dərnək üzvləri şahmat taxtası arxasında öz
güclərini sınayıblar. 
    Qaliblərə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunub. 

Xəbərlər şöbəsi

    Hər il mart ayının 10-u Azər-
baycan Respublikasında “Qızıl Ay-
para Günü” kimi qeyd olunur.

    Azərbaycanda Qızıl Aypara Cə-
miyyəti 1920-ci il martın 10-da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
müdafiə naziri, general-leytenant
Əliağa Şıxlınskinin təşəbbüsü ilə
təsis edilmişdir. Lakin 1920-ci ilin
aprelində Azərbaycanda sovet hö-
kuməti qurulduqdan sonra Qızıl Ay-
para Cəmiyyətinin də fəaliyyəti da-
yandırılmışdır. 1923-cü ildə yenidən
yaradılan qurum 1991-ci ilə kimi
SSRİ Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətinin tərkibində fəaliyyətini
davam etdirmiş, özünəməxsus tarixi
yol keçərək ölkəmizdə xeyirxah ide-
yaların həyata keçirilməsinə mühüm
töhfələr vermişdir. 
    Müstəqillik illərində ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra bütün sahələrdə olduğu kimi,
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy-
yətinə də diqqət və qayğı artırıl-
mışdır. Belə ki, Azərbaycan Res-
publikası Milli Məclisinin qərarı ilə
cəmiyyət ölkəmizdə rəsmi humanitar
təşkilat kimi tanınmış, 1995-ci il
noyabrın 27-də Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyəti Beynəlxalq Qızıl
Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri
Federasiyasının tam bərabərhüquqlu
və daimi üzvü qəbul edilmişdir.
    Qeyri-hökumət təşkilatı olan
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti
dövlətin qayğısı əhatəsində fəaliyyət
göstərir. Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2004-cü il 31 yanvar tarixli “Azər-
baycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinə
dövlət qayğısının artırılması haq-
qında”, 2007-ci il 22 may tarixli
“Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiy-
yətində çalışan işçilərin əməkhaq-
larının dövlət büdcəsindən maliy-
yələşdirilməsi haqqında”, 2008-ci
il 7 aprel tarixli “Qızıl Aypara Gü-
nünün təsis edilməsi haqqında” sə-
rəncamları cəmiyyətin fəaliyyətinə
dövlət səviyyəsində göstərilən diqqət
və qayğının bariz nümunəsidir. Sə-
rəncamlara əsasən cəmiyyətin mad-
di-texniki bazası yaxşılaşdırılmış,
icra hakimiyyəti və özünüidarəetmə
orqanlarının cəmiyyətin yerli təş-
kilatlarının sosial, tibbi sağlamlıq
və xeyriyyəçilik proqramlarının hə-
yata keçirilməsinə köməklik etməsi
təmin edilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Qızıl Aypara Komitəsi də dövlətin
qayğısından lazımınca bəhrələnir.
2008-ci il yanvarın 10-da komitə

yeni inzibati bina ilə təmin olunmuş,
maddi-texniki baza yaxşılaşdırılmış,
xidməti və yük avtomobilləri veril-
miş, əməkdaşların səmərəli fəaliy-
yətinə hərtərəfli şərait yaradılmışdır.
Son illər kollektivin sosial təminatının
gücləndirilməsi istiqamətində də ar-
dıcıl tədbirlər görülmüş, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2008-ci il 1 sentyabr tarixli
Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Qızıl Aypara Komitəsinin
işçilərinin əməkhaqları 25 faiz,
2010-cu il 1 sentyabr və 2011-ci il
1 dekabr tarixli sərəncamlara əsasən
isə 10 faiz artırılmışdır. 
    Tərkibində 1 şəhər və 7 rayon
bölməsini birləşdirən komitənin bu
gün 578 ilk təşkilatı və 36 min
nəfərə yaxın üzvü vardır. Komitədə
işlər 4 şöbə üzrə həyata keçirilir.
Belə ki, Axtarış xidməti şöbəsi Stalin
repressiyası, İkinci Dünya mühari-
bəsi və miqrasiya zamanı itkin dü-
şənlərin axtarışını, qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün lazımi sənədlərin
bərpası işlərini həyata keçirir. 
    Komitənin Gənclər və könüllü-
lərlə iş şöbəsi gələcəyimiz olan
gənclərin sağlamlığının təmin edil-
məsi məqsədilə idman, eləcə də gi-
giyena, təmizlik, təbiətin mühafizəsi
kimi tədbirlərin təşkili ilə məşğul
olur. Yeniyetmə və gənclərə fövqə-
ladə hallar zamanı görüləcək təxi-
rəsalınmaz tədbirlərə, ilk tibbi yar-
dımın göstərilməsinə dair məlu-
matların verilməsi şöbənin səlahiy-
yətləri sırasına daxildir. 
    Təşkilati iş şöbəsi muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən idarə
və müəssisələrdə komitənin ilk təş-
kilatlarını yaradır və Qızıl Aypara
hərəkatı haqqında seminar və tre-
ninqlər təşkil edir. Şöbə həmçinin
komitənin şəhər və rayon bölmələ-
rinin işinə nəzarəti də həyata keçirir.
Əhali arasında fövqəladə hallarla
bağlı maarifləndirici tədbirlərin təş-
kili də uğurla yerinə yetirilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Qızıl Aypara Komitəsinin kollektivi
bundan sonra da üzərinə düşən və-
zifələri layiqincə yerinə yetirəcək,
humanizm və xeyirxahlıq ideyala-
rının qoruyucusu və təşkilatçısı kimi
fəaliyyətini artıracaqdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Qızıl Aypara Komitəsi

    Azərbaycanda teatr sənətinin ta-
rixi çox qədimdir. Xalqımızın ya-
ratdığı xalq oyunları, xalq komedi-
yaları, meydan və qaravəlli tama-
şaları, bayram məzhəkələri teatr sə-
nətimizin ilk nümunələridir. Qədim
tarixə malik “Sayaçı”, “Novruz”,
“Kosa-kosa”, “Maral oyunu”, “Ki-
limarası”, “Gəvsəc” və başqa mə-
rasim və oyunlarda səhnə sənəti-
mizin ilk elementlərini görürük.
Min illər boyu xalqımız bu məra-
simləri, oyunları açıq havada, şəhər
meydanında, kənd içində, bazarda
və başqa yerlərdə göstərmişdir.  Ho-
vuzüstü, həngə, nəzərgah, nüma-
yişgah və başqa adlar daşıyan bu
yerlərdə xalq oyunları, xalq məra-
simləri nümayiş etdirilmişdir.
    Azərbaycan peşəkar teatrı isə
XIX əsrin sonlarında yaranmışdır.
1873-cü ilin mart ayında M.F.Axund-
zadənin “Lənkəran xanının vəziri”
tamaşası ilə əsası qoyulmuş Azər-
baycan peşəkar teatrı çətin və şərəfli
inkişaf yolu keçmişdir. 143 il bundan
əvvəl Şərqdə ilk peşəkar teatrın
Azərbaycanda yaranması mədəniy-
yət tariximizin şərəfli səhifəsidir.
Bu dövrdə Azərbaycan ziyalıları
teatrımızın inkişafında böyük fə-
dakarlıq göstərmiş, xüsusilə Həsən
bəy Zərdabi, Nəcəf bəy Vəzirov
və Əsgərağa Adıgözəlovun milli
teatrımızın yaradılmasında xüsusi
xidmətləri olmuşdur. Teatr sənətimiz
yarandığı gündən böyük bəşəri və
milli məsələləri səhnəyə gətirməklə
işıqlı amallar carçısına çevrilmiş,
xalqımızın mənəvi və estetik tər-
biyəsində, milli dirçəlişin, milli
şüurun formalaşmasında mühüm
rol oynamışdır. 
    Azərbaycan teatrının əsaslı in-
kişafı, teatrlarımızın yaradıcılıq ax-
tarışlarının genişləndirilməsi ümum-
milli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Teatra, sənət adamlarına
böyük diqqət və qayğı göstərən ulu
öndərimizin qayğısı ilə ötən əsrin
70-ci illərindən başlayaraq milli
teatr sənətimiz yeni inkişaf mərhə-
ləsinə qədəm qoymuşdur. Ümum-
milli liderimiz xalqımızın teatr sə-
nətinə böyük qiymət verərək de-
mişdir: “Teatr Azərbaycanda mə-
dəniyyətin, xalqımızın milli ruhu-
nun, milli dirçəlişinin inkişafında,
ümumiyyətlə, xalqımızın mədəni
səviyyəsinin yüksəldilməsində bö-
yük rol oynamışdır”. 
    Müstəqillik illərində ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə səhnə sənətimiz yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuş, bu sa-
hədə böyük uğurlar qazanılmışdır.
Bu dövrdən başlayaraq teatrlara
diqqət və qayğı artırılmış, yazıçı,
aktyor və rejissorların yaradıcılıq
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqa-
mətində ardıcıl tədbirlər həyata ke-
çirilmiş, onların əməyi qiymətlən-
dirilmişdir. Teatr kollektivlərinin
əməkhaqları artırılmış, aktyorların,
rejissorların, dramaturqların yubi-
leyləri geniş qeyd edilmiş, Azər-
baycan teatrının beynəlxalq əlaqələri
genişlənmişdir.

    Teatrlara diqqət və qayğı bu
gün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tə-
rəfindən davam etdirilir. Son illər
bu sahədə mühüm islahatlar həyata
keçirilmiş, teatr binaları yenidən
qurulmuşdur. Hazırda ölkəmizdə
27 dövlət, 50-dən çox xalq teatrı
fəaliyyət göstərir. 2006-cı ildə qə-
bul olunmuş “Teatr və teatr fəa-
liyyəti haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu, ölkə başçı-
sının “Azərbaycan teatr sənətinin
inkişaf etdirilməsi haqqında”
2007-ci il 19 fevral tarixli Sərən-
camı, 2009-cu ildə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu
illərdə Dövlət Proqramı” milli te-
atrımızın maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, kollektivlərin
yaradıcılıq potensialının inkişaf
etdirilməsi baxımından mühüm
dövlət sənədləridir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında teatrların fəaliyyətinə hərtə-
rəfli qayğı göstərilir. Son illər mux-
tar respublikada teatrların maddi-
texniki bazasının möhkəmləndiril-
məsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilmiş, teatr binalarının
hamısı yenidən qurulmuş və ya
əsaslı təmir olunaraq istifadəyə ve-
rilmişdir. Bu gün muxtar respubli-
kada fəaliyyət göstərən C.Məm-
mədquluzadə adına Naxçıvan Döv-
lət Musiqili Dram Teatrı, M.T.Sidqi
adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı,
Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, 5 xalq
teatrı, Naxçıvan Dövlət Universi-
tetinin Tələbə Teatr Studiyası ta-
maşaçıların mənəvi və estetik zöv-
qünün formalaşmasında, asudə vax-
tının mənalı təşkilində əhəmiyyətli
rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbov qədim diyarımızda teatr
ənənələrinin inkişafına yüksək qiy-
mət verərək demişdir: “Naxçıvan
teatrı fəaliyyət göstərdiyi bütün
dövrlərdə mütərəqqi ideyaları dəs-
təkləmiş, günün aktual məsələlə-
rinə nüfuz etmiş, xalqın milli oya-
nışına çalışmışdır”.
    Müstəqillik illərində Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrının ya-
radıcılıq axtarışları, qastrol səfərləri
genişlənmiş, kollektiv milli dəyər-
lərimizin peşəkar təbliğatçısına çev-
rilmişdir. 130 ildən artıq yaşı olan
Naxçıvan teatrı bu illərdə Türkiyə
Respublikasının Ankara, İstanbul,
Bursa, Ərzurum, İqdır, Dənizli, Tar-
sus, İran İslam Respublikasının
Təbriz, Maku, Urmiya şəhərlərində
olmuş, göstərdiyi tamaşalarla dost
və qonşu ölkələrin teatrsevərlərinin
rəğbətini qazanmışdır. Naxçıvan te-
atrının Bakı, Gəncə, Qazax, Lən-
kəran, Qəbələ, Yevlax, Şəmkir, Gə-

dəbəy, Cəlilabad, Masallı və başqa
yerlərdə göstərdiyi tamaşalar ma-
raqla qarşılanmış, istedadlı ak -
tyorlarımız geniş tamaşaçı sevgisi
qazanmışlar. Teatrımız repertuar
zənginliyini daim diqqət mərkə-
zində saxlayır, klassik və çağdaş
dramaturgiyamızın dəyərli nümu-
nələrindən, dünya klassiklərinin
əsərlərindən tamaşalar hazırlayır.
Hazırda teatrda yazıçı-dramaturq
Həmid Arzulunun “Əlincə qalası”
tarixi dramının məşqləri gedir. 
    M.T.Sidqi adına Naxçıvan Döv-
lət Kukla Teatrı da fəaliyyəti bo-
yunca yüksək qayğı ilə əhatə olun-
muşdur. 2004-cü ildə müasir bina
ilə təmin olunan kukla teatrının
qonşu Türkiyə və İran İslam res-
publikalarına səfərləri beynəlxalq
mədəni əlaqələrin qurulmasında
əhəmiyyətli rol oynamışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı il 4
oktyabr tarixli Sərəncamı ilə yara-
dılan Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı
müxtəlif illərdə hazırladığı tama-
şalarla balacaların qəlbinə yol tap-
mağı bacarmışdır. Hazırda kollektiv
görkəmli yazıçı-dramaturq Abdulla
Şaiqin “Danışan kukla” tamaşasını
uşaqlara təqdim etməyə hazırlaşır.
Həmçinin muxtar respublikanın şə-
hər və rayonlarında xalq teatrları
da uğurla fəaliyyət göstərir. Təkcə
2016-cı ilin ötən dövrü ərzində xalq
teatrları tərəfindən hazırlanmış “Ka-
mança”, “Ac həriflər”, “Xəcalət”,
“Şöhrət ardınca” kimi tamaşalar ic-
timaiyyətə təqdim olunmuşdur.
    Son illər Naxçıvan teatrının təd-
qiqi ilə bağlı bir sıra uğurlu işlər
həyata keçirilmiş, monoqrafiya və
kitablar nəşr olunmuşdur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin diqqət və qayğısı ilə nəşr
olunan “Naxçıvan teatrının salna-
məsi” bu baxımdan yüksək qiymətə
layiqdir. Kitabda ilk dəfə olaraq
Naxçıvan teatrı ilə bağlı çoxsaylı
mühüm elmi əhəmiyyətə malik sə-
nədlər, fotoşəkillər və digər məlu-
matlar öz əksini tapmışdır. 
    Teatr o zaman davamlı inkişaf
yolunda olar ki, orada gənc aktyorlar
nəsli yetişsin. Muxtar respublikada
bu sahədə də mühüm addımlar atıl-
mış, Naxçıvan Dövlət Universite-
tində Aktyorluq sənəti ixtisası ya-
radılmışdır. Bunun nəticəsidir ki,
hər il istər dövlət, istərsə də xalq
teatrlarının heyətinə onlarla gənc
qatılır, yaratdıqları obrazlarla te-
atrsevərlərin qəlbinə yol tapırlar.
    Muxtar respublikada teatr sənə-
tinə könül verənlərin əməyi də döv-
lətimiz tərəfindən yüksək qiymət-
ləndirilir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə 2008-ci
ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının 125 illiyi yüksək səviyyədə
qeyd edilmiş, yaradıcı insanlar Azər-
baycan Respublikasının və Naxçıvan
Muxtar Respublikasının fəxri ad-
larına, orden və medallara, Prezident
təqaüdü və mükafatlarına layiq gö-
rülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin “Ey-
nəli bəy Sultanovun 150 illik yu -
bileyinin keçirilməsi haqqında”
2016-cı il 15 fevral tarixli Sərən-
camına əsasən, bu il Naxçıvan te-
atrının yaradıcılarından olan gör-
kəmli şəxsiyyətin yubileyi qədim
diyarımızda geniş qeyd edilir. Bu
sərəncam Naxçıvan teatr sənətinə,
mədəniyyət tariximizə diqqət və
ehtiramın daha bir ifadəsidir. 

10 mart Milli Teatr Günüdür

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2013-cü il 1 mart tarixli Sərəncamına əsasən, hər il martın 10-u
ölkəmizdə “Milli Teatr Günü” kimi qeyd edilir.

    Xalqımızın zəngin mədəniyyətini yaşatmaq, gənclərin vətənpərvərlik
duyğularını gücləndirmək, yüksək estetik-mənəvi təsirə malik olan
əsərləri səhnəyə gətirmək bu gün teatrlarımızın qarşısında duran
əsas vəzifədir. Ötən illərdə olduğu kimi, bundan sonra da Naxçıvan
teatrları milli dəyərləri qorumaq və təbliğ etmək, tariximizin şərəfli
səhifələrini yaşatmaq missiyasını layiqincə yerinə yetirəcəklər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti

10 mart Azərbaycanda Qızıl Aypara Cəmiyyətinin yarandığı gündür
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ØßÐÃqapısı

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

- C. MƏMMƏDOV

    İkinci dövrəsinə start verilən
futbol üzrə Naxçıvan Muxtar Res-
publika çempionatının artıq iki tu-
runun oyunları keçirilib. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Futbol
Federasiyasının birgə təşkil etdiyi
çempionatda ilk dövrəni lider kimi
başa vuran “Araz-Naxçıvan” ko-
mandası artıq ən yaxın rəqibini 3
xal qabaqlamağı bacarıb. Belə ki,
dövrənin sonuncu oyununda olduğu
kimi, ikinci dövrənin də ilk görüşündə
“DİN-Darıdağ” komandasını məğlub
edən “qırmızı-ağlar” liderliyi əldən
verməyiblər. 11-ci turda isə onlar
“Batabat” komandasına 3:0 hesabı
ilə qalib gəliblər. 
    Liderin ən yaxın izləyicisi “DİN-
Darıdağ” komandası ardıcıl iki məğ-
lubiyyətdən sonra 11-ci turda akti-
vinə 3 xal yazdıra bilib. Turnir cəd-
vəlinin autsayderi “Sədərək” ko-
mandasını məğlub etmək onlar üçün
heç də çətin olmayıb – 3:0. 

    Cari mövsümə iddialı başlayan
Şərurun “Arpaçay” komandasını li-
derdən 5 xal ayırır. İkinci dövrəyə
“Sədərək” komandası üzərində səfər

qələbəsi ilə (2:3) başlayan şərurlular
bu ənənələrini doğma arenada da
davam etdiriblər. Culfa rayonunun
komandası “Əlincə”ni sınağa çəkən
“Arpaçay” çətin də olsa, sonda qalib
gəlməyi bacarıb – 6:4. Liderlər cəd-
vəlində yer alan Naxçıvan Dövlət
Universitetinin futbol komandası
ikinci dövrədə yalnız bir görüş ke-
çirib. “Batabat”la oyunun təxirə
düşməsinə baxmayaraq, tələbələr
Babək səfərindən 3 xalla qayıtmağa
müvəffəq olublar – 1:2. 
    Cari mövsümdə “Batabat” və
“Əlincə” komandaları bir qədər
uğurlu çıxış etsələr də, bunu “Kən-
gərli” və “Sədərək” komandaları
haqqında demək olmaz. Düzdür,
kəngərlililər aktivlərinə 11 oyunda
9 xal yazdıra biliblər, lakin sədə-
rəklilər hələ də xala həsrətdilər.

     Naxçıvan şəhəri, Xətai küçəsi, 6-da yer-
ləşən “Xidmət” ATSC-nin inzibati binasında
21 may 2016-cı il tarixdə saat 1100-də səhm-
darların ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
     Yığıncağın gündəliyində aşağıdakı mə-
sələlər durur:
     1. Səhmdarların ümumi yığıncağının

reqlamentinin təsdiqi.
     2. Cəmiyyətin 2015-ci ildə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyətinə dair idarə heyəti
sədrinin hesabatı.
     3. 2016-cı ildə cəmiyyətin fəaliyyət
proqramına baxılması.
     4. Sair məsələlər.

    Açıq havada təşkil edilən sərgiyə
baxışdan əvvəl Naxçıvan Muxtar
Respublikası Rəssamlar Birliyinin
sədri, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzə-
yeva çıxış edərək Beynəlxalq Qa-
dınlar Günü münasibətilə qadınları
təbrik edib, onların sosial-siyasi hə-
yatdakı rolundan danışıb.
    Ülviyyə Həmzəyeva qeyd edib
ki, Azərbaycan tarixinə nəzər salsaq,
cəmiyyətin inkişafının bütün mər-
hələlərində qadınların kişilərlə bə-
rabər dövlət quruculuğunda, siyasi
qərarların verilməsində fəal iştirak
etdiyinin şahidi olarıq. Bu, Manna,
Atropatena, Atabəylər, Səfəvilər
dövlətlərində də belə olub. Təsadüfi
deyil ki, Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti dövründə müsəlman Şər-
qində ilk dəfə olaraq ölkəmizdə
qadına seçmək və seçilmək hüququ

verilib.
    “Ümummilli lider Heydər Əliyev
istər sovet dönəmində, istərsə də
müstəqillik illərində respublikaya
rəhbərliyi dövründə Azərbaycan qa-
dınlarının problemlərinin həllinə,
onların ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi
və mədəni həyatında rolunun artı-
rılması məsələlərinə böyük diqqət
yetirib”, – deyən Ülviyyə Həmzə-
yeva qeyd edib ki, ulu öndərin yo-
lunu uğurla davam etdirən Prezident
İlham Əliyev bu gün dövlət qadın
siyasətinin daha böyük nailiyyətlərlə
həyata keçirilməsini təmin edib. Bu
siyasət Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında da uğurla reallaşdırılır.
Bu gün qadınlar bütün dövlət struk-
turlarında, özəl bölmədə uğurla ça-
lışır, nailiyyətlər qazanırlar.
    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müa-

vini Aytən Məmmədova, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin prorektoru
Surə Seyid, Naxçıvan Tibb Kolle-
cinin direktor əvəzi Mehri Seyid-
bəyli, rəssam Məmmədəli Ələkbər -
ov çıxış edərək qadınları Beynəlxalq
Qadınlar Günü münasibətilə təbrik
ediblər, onlara ən səmimi diləklərini
çatdırıblar. Çıxışlarda qeyd edilib
ki, əzmkarlıqları, istedadları, parlaq
zəkaları, çalışqanlıqları ilə qadınlar
ən böyük minnətdarlığa, məhəbbətə,
dərin hörmətə və ehtirama layiq-
dirlər. Bu gün Naxçıvan Muxtar
Respublikasında qadınlar üçün nü-
munəvi şəraitin yaradılması, onların
yaradıcılığına böyük önəm veril-
məsi, çəkdikləri zəhmətin layiqincə
qiymətləndirilməsi Azərbaycan qadı -
nına göstərilən hörmət və ehtiram-
dan xəbər verir.
    Sonra tədbir iştirakçıları sərgidə
nümayiş etdirilən rəsm əsərləri ilə
tanış olublar. Rəssamlardan Ülviyyə
Həmzəyevanın, Həbibə Allahver-
diyevanın, Əli Səfərlinin, Eldar
Zeynalovun, Telman Abdinovun,
Sabir Məmmədovun, Leyla Əzim-
bəyovanın və başqalarının əsərləri
sərgiyə gələnlərdə böyük maraq
oyadıb.
    Muxtar respublikanın tanınmış
rəssamları arzu edən iştirakçıların
portretlərini çəkib, sənətsevərlərə
rəssamlığın sirləri barədə məlumat
veriblər.
    Sərgi iki gün davam edib.

Xəbərlər şöbəsi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman, Təhsil nazir-
likləri və Şahmat Federasiyasının
birgə təşkil etdiyi şahmat üzrə
Naxçıvan Muxtar Respublika tur-
nirinə yekun vurulmuşdur. Turnir
4 gün davam etmişdir. 

    Turnirin bağlanış mərasimində
çıxış edən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Şahmat Federasiyasının
sədri Vüqar Səfərov bildirmişdir
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qay-
ğısı ilə bu qədim idman növünün
kütləviliyinin təmin olunması, şah-
mat müəssisələrinin şəbəkəsinin
genişləndirilməsi və onların mad-
di-texniki bazasının gücləndirilməsi,
bu sahədə yüksək peşəkarlıq sə-
viyyəsinə malik müəssisələrin for-
malaşdırılması istiqamətində bir sıra
işlər görülmüşdür. 2009-2015-ci il-
lərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Şahmat Federasiyası 1 qrossmeyster,
1 beynəlxalq usta, 2 FİDE ustası,
1 beynəlxalq hakim yetişdirmişdir.
Hazırda muxtar respublikamızda
100-dən artıq şahmatçının beynəl-
xalq reytinqi vardır. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Şahmat Federasi-
yası və Təhsil Nazirliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə bir neçə dəfə test
imtahanları keçirilmiş, müəllimlərə
sertifikat verilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası-

nın təhsil naziri Məmməd Qəribov
çıxış edərək demişdir ki, muxtar
respublikamızda idmanın kütləvi-
liyinin artırılması, bu sahə üzrə is-
tedadlı uşaq və gənclərin aşkar edil-
məsi, onların qabiliyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi sahəsində işin keyfiy-
yətinin yüksəldilməsi məqsədilə id-
man federasiyaları ilə birgə iş diq-
qətdə saxlanılır. Muxtar respublikada
digər idman növləri kimi, şahmatın
da inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.
Muxtar respublikada fəaliyyət gös-
tərən şahmat məktəblərinin hamısı
müasir üslubda tikilmiş, yüksək
maddi-texniki bazaya malik bina-
larda yerləşirlər. Bu məktəblər yeni
kompüter və elektron lövhə, həm-
çinin şahmatla bağlı elektron tədris
vəsaitləri ilə təchiz olunmuşdur.
    Qeyd edilmişdir ki, şahmat uşaq-
ların intellektual səviyyəsinin in-

kişafında mühüm rol oynayır. Şah-
matla məşğul olan uşaqlar bütün
fənləri daha yaxşı mənimsəyirlər.
Bu baxımdan ümumtəhsil məktəb-
lərinin I-XI siniflərində həftədə 2
saat olmaqla şahmat fənni tədris
olunur. Məktəblərdə olan elektron
lövhələrdən istifadə edilərək müasir
təlim üsulları ilə şahmatın sirləri
şagirdlərimizə aşılanır, həmçinin
bu dərslərin internet üzərindən təd-
risinə diqqət artırılır. 
    Gənclər və idman naziri Azad
Cabbarov çıxışında diqqətə çatdır-
mışdır ki, hər il Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində bədən
tərbiyəsi və idmanın hazırkı vəziy-
yəti və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunan müşavirələrdə verilən tap-
şırıqların icrasını təmin etmək məq-
sədilə tədbirlər planı hazırlanaraq
uğurla icra olunur. Nazirlik gənclərin

sağlam düşüncə tərzinə uyğun for-
malaşması, asudə vaxtının səmərəli
təşkili, milli-vətənpərvərlik ruhunun
təbliği, idmanın kütləviliyinə nail
olunması, idman federasiyalarının
işinin düzgün təşkili baxımından
fəaliyyətini daha da gücləndirməyə
çalışmışdır. Hazırda muxtar respub-
likada bütün yaş qrupları üzrə bədən
tərbiyəsi və idmanla məşğul olan-
ların ümumi sayı 40 min nəfəri öt-
müşdür. Bədən tərbiyəsi və idmanla
məşğul olanların 37281 nəfəri 7
yaşdan 18 yaşadək olanlar, bunlardan
30055 nəfəri oğlanlar, 7226 nəfəri
isə qızlardır. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun icraçı direktoru Məm-
məd Babayev çıxışında qeyd et-
mişdir ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında gənclərin sosial mü-

dafiəsinin və məşğulluğunun təmin
edilməsi, yaradıcılıq axtarışlarının
stimullaşdırılması, milli ruhda tər-
biyəsi, hərbi-vətənpərvərlik tərbi-
yəsinin gücləndirilməsi, intellektual
inkişafı, sağlam həyat tərzinin təbliği
diqqət mərkəzində saxlanılır. 
    Yaradılan şərait, şahmatın in-
kişafına göstərilən qayğı gənclərin
şahmat idman növünə olan mara-
ğının artmasına, istedadlı şahmat-
çıların yetişməsinə və beynəlxalq
yarışlarda uğurlu nəticələrin qa-
zanılmasına imkan verir. Bu gün
muxtar respublikada 3 mindən
artıq məktəbli şahmatın sirlərini
öyrənir. Eyni zamanda ümumtəhsil
məktəblərində şahmat dərsləri təd-
ris olunur. Bu da gənclərin əqli
inkişafına, onların dəqiq elmlərə
olan marağının artmasına səbəb
olmuşdur.
    Turnirin reqlamentinə əsasən,
8, 10 və 12 yaşlı oğlanların, həm-
çinin 12 yaşadək qızların mübari-
zəsində hər yaş qrupunda ilk 3 pil-
ləni tutan zəka sahibləri mükafat-
landırılmışlar. 
    Sonra tədbir iştirakçıları “Nax-
çıvan şahmatı – nailiyyətləri və
perspektivləri” adlı sənədli filmə
baxmışlar.
    Sonda Naxçıvan Dövlət Uşaq
Filarmoniyasının mahnı və rəqs
ansamblının konserti olmuşdur.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsi, Səhiyyə,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı
ilə Culfa şəhərində tənha yaşayan
sağlamlıq imkanları məhdud Kə-
malə Hüseynovaya baş çəkilib.
    Tənha yaşayan qadınla görüş za-
manı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri
Sahir Rüstəmov, Culfa Rayon Əha-
linin Sosial Müdafiəsi Mərkəzinin

direktoru Mustafa Cəlilov bildiriblər
ki, muxtar respublikada xüsusi qay-
ğıya ehtiyacı olan qadınların həyat
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məq-
sədilə zəruri tədbirlər görülür, onların
məişət və sosial problemlərinin həlli
diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu
kateqoriyadan olan şəxslərə əlilliyə
görə verilən müavinətlər artırılır,
onlar protez-ortopedik məmulatlar,
eşitmə aparatları, kreslo-veloarabalar
və digər reabilitasiya vasitələri ilə
təmin edilirlər. Əlamətdar günlər
ərəfəsində sağlamlıq imkanları məh-

dud qadına baş çəkilməsi dövlətin
bu qəbildən olan şəxslərə qayğısının
ifadəsidir.
    Sonra Kəmalə Hüseynovanın ya-
şayış şəraiti ilə maraqlanılıb, ona
səyyar tibbi xidmət göstərilib, məişət
əşyası və ərzaq payı verilib.
    Kəmalə Hüseynova göstərilən
diqqət və qayğıya görə minnətdar-
lığını bildirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin 
mətbuat xidməti

S/N Komandalar O Q H M T/F X

1. Araz-Naxçıvan 11 10 0 1 37-9 30

2. DİN-Darıdağ 11 9 0 2 40-15 27

3. Arpaçay 11 8 1 2 29-18 25

4. NDU 10 8 0 2 25-13 24

5. Batabat 10 4 0 6 21-28 12

6. Əlincə 11 4 0 7 15-27 12

7. Babək 11 3 2 6 18-25 11

8. Dübəndi 11 3 1 7 18-33 10

9. Kəngərli 11 3 0 8 18-28 9

10. Sədərək 11 0 0 11 7-35 0

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin təşkilatçılığı
ilə Naxçıvan şəhərində 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü müna-
sibətilə “Rəssamların fırçasında qadın obrazı və güllər” adlı rəsm
sərgisi keçirilib.


