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Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

     Muxtar respublikada enerji təhlükə-
sizliyi təmin edilmiş, bütün yaşayış mən-
təqələri qazlaşdırılmışdır. Artıq qış ayla-
rında da abonentlər dayanıqlı mavi ya-
nacaqla təmin olunur, təbii qazın fasiləsiz
nəqli istiqamətində müvafiq tədbirlər gö-
rülür, mövcud xətlərdə təmir-bərpa işləri
aparılır, yeni qaz xətləri çəkilir.

    2015-ci ilin yanvar ayında muxtar
respublikada təbii qazdan istifadə edən
abonentlərin sayı artmışdır. Belə ki,
daxil olan müraciətlər əsasında 168-i
əhali, 19-u qeyri-əhali olmaqla, 187
mənzil, fərdi ev və digər müxtəliftəyinatlı
obyektə yeni qaz xətləri çəkilmişdir.
Həmçinin muxtar respublikada aparılan
quruculuq işləri zamanı 16 min 979 pa-
qonometr yeni qaz xətti çəkilmiş və ya
yeri dəyişdirilmişdir.
    Qış mövsümündə təbii qaza olan tə-
ləbatın artması qaz nəqli sisteminin daha
artıq yüklənməsinə və gərgin işləməsinə
səbəb olur. Bu da təhlükəsizlik tədbirlə-
rinin daha da gücləndirilməsini şərtlən-
dirir. Birlik tərəfindən bu amil nəzərə
alınaraq sistemin normal istismarını təmin
etmək məqsədilə yanvar ayında da mü-
vafiq işlər görülmüşdür. Belə ki, ərazilər
üzrə bütün sistem boyu qaz kəmərlərinə
texniki baxış keçirilmiş, fərdi evlərin,
ictimai yaşayış binalarının və istehsal
sahələrinin daxili qaz xətlərinə və ava-
danlıqlarına nəzarət edilmişdir. Həmçinin
ay ərzində istehlakçılar tərəfindən Qəza
Dispetçer xidmətlərinə daxil olan 1812
çağırışa uyğun tədbirlər görülmüş, qaz
təsərrüfatı şəbəkələrində 1996 halda
sızma aşkarlanaraq aradan qaldırılmış,

mavi yanacağın təsdiq edilmiş texnoloji
rejimə uyğun nəqli təmin olunmuşdur.
Bu tədbirlərin mütəmadi təşkili, eləcə
də daxil olan çağırışların operativ yerinə
yetirilməsi üçün “Naxçıvanqaz” İstehsalat
Birliyində lazımi miqdarda ehtiyat boru
kəmərləri, çilingər alətləri, köməkçi ava-
danlıqlar, işçilər üçün geyim dəstləri ba-

zası yaradılmışdır. Bundan başqa, birlik
üzrə maşın-mexanizmlərin və qaynaq
avadanlıqlarının texniki vəziyyəti yox-
lanılmış, onların normal istismarı təmin
olunmuşdur.
    İstehlakçıların təhlükəsizlik təlimat-
larına riayət etməsinə nəzarət məqsədilə
reydlər ötən ay da davam etdirilmiş,
əhali arasında müvafiq maarifləndirmə
və izahat işinin təşkili də diqqət mərkə-
zində saxlanılmışdır. Reydlər zamanı or-
taya çıxan nöqsanlar aradan qaldırılmış,
istismara yararsız 3974 qaz sayğacı yenisi
ilə əvəz edilmişdir. Bununla yanaşı, kadr
potensialının artırılması, qaz istismarı
sahəsində çalışanların ixtisas dərəcəsi
və peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədilə şəhər, rayon Qaz İstismarı
idarələrinin bir qrup işçisi Naxçıvan Re-
gional Peşə Tədris Mərkəzində təşkil
olunan “qaz təsərrüfatı avadanlıqlarının
istismarı və təmiri üzrə nəzarətçi-çilingər”
peşəsi üzrə kurslara cəlb olunmuşdur.
    “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyinin
kollektivi muxtar respublikanın yaşayış
məntəqələrinin fasiləsiz və təhlükəsiz
təbii qazla təminatını bundan sonra da
diqqət mərkəzində saxlayacaqdır.
         “Naxçıvanqaz” İstehsalat Birliyinin

mətbuat xidməti

    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Rabitə və Yeni Texno-
logiyalar Nazirliyindən verilən
məlumata görə, muxtar res-
publikada istismar olunan av-
tomat telefon stansiyalarının
94 faizi optik arabağlantılarla
təmin olunub. Bu tədbirlərin
həyata keçirilməsində “Evədək
optika” layihəsinin icrası xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Layihə
GPON (Gigabit Passive Optical
Network) avadanlığı vasitəsilə
reallaşdırılır. GPON avadan-
lıqlarının abunəçi şəbəkəsinə
tətbiqi bir optik lif vasitəsilə
telefon, yüksəksürətli internet,
videotelefon və IP televiziya
adlanan rəqəmsal televiziya
xidmətinin yüksək keyfiyyətlə
istifadəçiyə çatdırılmasını tə-

min edir. Avadanlığın tətbiqi
mövcud şəbəkə infrastruktu-
runun veriliş məsafəsini, bu-
raxılış qabiliyyətini əhəmiyyətli
dərəcədə artıracaq. Nəticə eti-
barilə, optik lifli kabeli birbaşa
abunəçinin evinə çəkmək və
beləliklə, ona mis məftilin im-
kanlarından 100 dəfə yüksək
olan 2,5 Gbit/s-lik buraxma
zolağı təqdim etmək mümkün-
dür. GPON avadanlığı ilə bir
binaya gələn tək bir optik xətt
splitterlər (ayırıcılar) vasitəsilə
256 abonentə xidmət göstərir.
Bundan əlavə, bu avadanlıqlar
abonentlərə bir xətlə iki telefon
nömrəsini işlətmək imkanı ve-
rir. Eyni zamanda bu üsuldan
istifadə olunması yüksəksürətli
internetin əhatə dairəsini ge-

nişləndirməyə və şəbəkənin
qurulmasını tezləşdirməyə şə-
rait yaradır.
    Məlumatda o da bildirilir

ki, bu sistem yuxarıda qeyd
olunanlardan əlavə, həm də
evdən iş yerinin idarə edilməsi,
iş yerinə vizual nəzarət, elek-
tron nəzarət, elektron təhsil
almaq, elektron ticarət, bütün
bank ödənişlərini və köçürmə-
lərini həyata keçirmək kimi
məhdudiyyətsiz imkanlara ma-
likdir. “Evədək optika” layihəsi
çərçivəsində indiyədək Nax-
çıvan şəhərində 70 fərdi mən-
zilə və 6 çoxmənzilli yaşayış
binasına fiber-optik kabel xət-
ləri çəkilib.
    Qeyd edək ki, dünyanın bir
sıra inkişaf etmiş ölkələrində
tətbiq olunan və özünü doğ-
ruldan bu layihənin icrasına
muxtar respublikada 2012-ci
ilin avqust ayından başlanılıb.

    Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət
Komissiyasının Naxçıvan
Muxtar Respublikası Regional
Bölməsindən aldığımız mə-
lumata görə, fevralın 2-də
başlanılan və ayın 12-dək da-
vam edəcək seminarların növ-
bətisi Naxçıvan şəhər 7 nömrəli
tam orta məktəbdə təşkil olu-
nub. Seminarlarda 2015-ci
ildə keçiriləcək sınaq və ali
məktəblərə qəbul imtahanla-
rında  nəzarətçi-müəllim kimi
iştirak edəcək təhsil işçiləri
iştirak edirlər.
    Seminarda zal nəzarətçisi-
nin hüquq və vəzifələri, dav-
ranış qaydaları, imtahan pro-
sesi, abituriyentlərlə işin təşkili
və digər zəruri məsələlər müəl-
limlərin diqqətinə çatdırılıb.
Tədbir zamanı real imtahanda
tətbiq edilən sənədlərdən isti-
fadə olunub, sözügedən ko-

missiya tərəfindən hazırlanmış
imtahan texnologiyasına aid
videoçarx nümayiş etdirilib.
Bildirilib ki, Tələbə Qəbulu
üzrə Dövlət Komissiyasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Regional Bölməsi tərəfindən
nəzarətçi-müəllimlərin bundan
əvvəlki fəaliyyətləri üzrə araş-
dırmalar aparılması müəllim-
lərin fəaliyyətlərinin təkmil-
ləşdirilməsi, onlarla təşkil olu-
nan treninqlərin məzmununun
və metodunun yenidən işlən-
məsi, növbəti imtahanlar üçün
nəzarətçi seçimi meyarlarının
korrektə edilməsi,  muxtar res-
publika üzrə orta ümumtəhsil
müəssisələrinin qabaqcıl müəl-
limlərinin imtahanların təşki-
lində aktiv iştirakının təmin
olunması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. 
    Tədbirdə imtahanların ob-

yektiv və şəffaf keçirilməsində
zal nəzarətçilərinin rolundan,
üzərlərinə düşən vəzifələrin
məsuliyyətindən, təhsilin müx-
təlif pillələrinə və səviyyələ-
rinə layiqli gənclərin seçilmə-
sində nəzarətçi-müəllimlərin
xidmətlərindən bəhs olunub.
Qeyd edilib ki, ölkəmizdə,
eləcə də muxtar respublika-
mızda digər sahələr kimi, təhsil
sahəsi də yüksələn xətlə inkişaf
edir. Bu gün gənclərimiz ölkə -
mizin və dünyanın müxtəlif
nüfuzlu ali təhsil müəssisələ-
rində təhsil alır, regional və
beynəlxalq olimpiadalarda
uğurlu nəticələr əldə edirlər.
Bu və digər nailiyyətlərin əldə
olunmasında müəllimlərimizin
əməyi danılmazdır.
    Qeyd edək ki, seminarlara
700-ə yaxın nəzarətçi-müəllim
cəlb edilib.

    Son illər muxtar respublika iqtisa-
diyyatında yüksək templə inkişaf edən
sahələrdən birinə çevrilən və yerli is-
tehsalın stimullaşdırılmasında mühüm
əhəmiyyətə malik olan sənaye sektorunda
həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində
Naxçıvanda idxaləvəzləyici və ixracyö-
nümlü məhsullar istehsal edən rəqabət-
qabiliyyətli müəssisələr fəaliyyətə baş-
layıb. Bu istiqamətdə işlər ötən ildə də
uğurla davam etdirilib. 
    “Dizayn Holdinq” Kommersiya Şir-
kətlər İttifaqının “Dizayn” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Naxçıvan
şəhərində müxtəlifölçülü və formada qızıl,
gümüş zinət əşyaları, medal və döş ni-
şanları istehsalı sahəsi üçün yeni müəssi-
sənin inşasına başlanılıb. Layihə üzrə
müəssisənin qurulmasına 680 min manat
investisiya tələb olunur ki, bunun 600
min manatı Sahibkarlığa Kömək Fon-
dundan, 80 min manatı isə müəssisənin
daxili imkanları hesabına ödəniləcək. 
    Müəssisə muxtar respublikamızda əha-

linin qızıl, gümüş zinət əşyalarına olan tə-
ləbatının yerli istehsal hesabına ödənilməsi
zərurətindən yaradılır. Cari ilin sonunadək
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan müəs-
sisədə Türkiyə və İtaliyadan alınmış müasir
avadanlıqlar quraşdırılacaq. Burada ay ər-
zində 20-30 kiloqram qızıl, gümüş zinət
əşyaları, medal və döş nişanları istehsal
ediləcək, zinət əşyalarının xarici bazarlara
çıxarılmasına imkan yaradılacaq.  
    İnşaat işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə
aparılması üçün obyektə “Dizayn İnşaat”
MMC-nin təcrübəli inşaatçıları və müasir
maşın-mexanizmləri cəlb olunub. Hazırda
obyektdə tikinti-quraşdırma işləri davam
etdirilir. 
    Yeni istehsal sahəsinin yaradılması da-
xili bazarın keyfiyyətli zinət əşyaları ilə
təmin olunmasına əlverişli şərait yarat-
maqla bərabər, əhalinin məşğulluğunun
təmin olunmasında da mühüm rol oyna-
yacaq, burada 12 nəfər mütəxəssis daimi
işlə təmin olunacaq.

- Kərəm HƏSƏNOV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da Rusiya Federasiyası
Hökuməti Sədrinin müavini Arkadi Dvorkoviçi qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlərin
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, dövlət başçılarının mütəmadi görüşlərinin əla-
qələrimizin möhkəmləndirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulandı, ticarət dövriyyəsinin və
investisiya qoyuluşunun dinamik şəkildə inkişaf etməsi məmnunluqla qeyd olundu. Söhbət
zamanı ikitərəfli əlaqələrimizin bundan sonra da möhkəmlənəcəyinə əminlik ifadə olundu, iqtisadi
əməkdaşlığımızın daha da genişləndirilməsi ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 10-da Qırğız Respublikasının

Müdafiə naziri Abibilla Kudayberdiyevi qəbul edib.
*   *   *

Fevralın 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakının “Azadlıq”
meydanında Daxili İşlər Nazirliyinin müxtəlif qurumları, o cümlədən yol polisi əməkdaşları
üçün yeni alınan və müasir avadanlıqla təchiz edilən avtomobillərin istifadəyə verilməsi
mərasimində iştirak edib. 

Rəsmi xronika

Yeni iqtisadi layihələr    Naxçıvan Muxtar Respublikasında sabit telefon şəbəkəsinin
yeni nəsil telekommunikasiya sisteminə keçirilməsi tədbirləri
uğurla həyata keçirilir. Optik şəbəkənin genişləndirilməsi
evlərə optik kabelin çəkilməsinə imkan verir.

    Bunları nəzərə alaraq, müəl-
limlərin peşəkarlıq səviyyəsi-
nin artırılması, əlavə təlim eh-
tiyaclarının müəyyənləşdiril-
məsi, müəllimlik fəaliyyətinin
stimullaşdırılması və müəl-
limlərin əməyinin qiymətlən-
dirilməsinin təmin olunması
məqsədilə Naxçıvan Muxtar

Respublikası ümumtəhsil mək-
təblərində çalışan müəllimlərin
attestasiyası keçiriləcək. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, na-
zirliyin 29 yanvar 2015-ci il
tarixli əmri ilə attestasiya ko-
missiyası yaradılıb və komis-

siyanın fəaliyyətinin təmin
olunması üçün tədbirlər planı
hazırlanıb.
    Müəllimlərin attestasiyası
2015-ci il 1-19 mart tarixlə-
rində 18 ixtisas üzrə keçirilə-
cəkdir. İki saat müddətində
yazılı test formasında keçirilən
attestasiyada müəllimlərə 80
sual (40 ixtisas, 25 metodika
və 15 informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyalarından)
təqdim olunacaq. 

Xəbərlər şöbəsi

    Bu gün ümumtəhsil səviyyəsində şagirdlərə zəruri biliklər,
dövlət və cəmiyyət qarşısında hüquq və vəzifələri aşılamağa
çalışan müəllimlər dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik,
bacarıq və vərdişlərə malik olmalı, təhsil proqramlarına uyğun
ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyələrini yüksəltməlidirlər.
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    XX əsrin əvvəllərində böyük
dövlətlərin Qafqaz planlarında ciddi
dəyişikliklər baş vermişdi. Həmin
dövrdə Qafqaz Qərblə Şərqin, İslam
və xristian dünyasının qarşıdurma
nöqtəsi hesab olunurdu. Buna görə
də neft iyinə yığışan bütün böyük
dövlətlər Qafqazda öz dayaq nöq-
təsini yaratmağa çalışırdılar. Baş-
qalarının əlində alət olmaq missiyası
isə tarix boyu, sanki, ermənilərin
boyuna biçilmişdir. Qafqazda tarixin
heç bir mərhələsində müstəqil döv-
ləti olmayan ermənilər bu fürsətdən
maksimum yararlandılar.
    Hələ keçən əsrin əvvəllərində
erməni təcavüzkarlığı öz zirvəsinə
qalxmışdı. 1905-1907, eləcə də
1918-1920-ci illərdə Naxçıvanda,
Zəngəzurda, Qarabağda, Şamaxıda,
Qubada və digər Azərbaycan tor-
paqlarında erməni silahlı dəstələri
azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınlar
törətmişdilər. Mərkəzi Naxçıvan
olmaqla Şərur-Dərələyəz, Vedibasar
və Sürməli bölgələrində qurulan
Araz-Türk Respublikasının əsas
missiyası yerli əhalini erməni qır-
ğınlarından qorumaq idi. Həmin
dövrdə regionda ingilis, Amerika
hərbi qüvvələrinin olması, Amerika
general-qubernatorluğunun yara-
dılması böyük dövlətlərin Qafqaz
planlarına doğru atılmış addımlardır.
Bu planların nəticəsində 1918-ci
ildə tarixi Azərbaycan torpaqlarının
hesabına Ararat Respublikası ya-
radıldı, qədim Azərbaycan şəhəri
İrəvan regionda gərginliyin azal-
dılması üçün bu yeni dövlətə gü-
zəştə gedildi. 1920-ci ildə sovet
işğalı nəticəsində isə böyük mü-
barizədə regionun qalibi müəyyən-
ləşmiş oldu. Qısa zamanda tarixi
arzularına çatan ermənilərin ambi -
siyaları daha da artdı. Digər “bö-
yüklər”dən müstəqil dövlət payı
alan ermənilər Qafqazın yeni ağası
olan Sovet Rusiyasından da Azər-
baycan torpaqlarını pay almaq uğ-
runda səy göstərirdilər. Nəticədə,
Zəngəzur ermənilərə hədiyyə edildi,
Naxçıvan və Qarabağ isə növbəti
hədəf seçildi.
    Həmin dövrdə Naxçıvan, ilk
növbədə, yerli əhalinin mübarizəsi
və qətiyyəti hesabına Azərbaycanın
tərkibində qalmış oldu. Yerli əha-
linin təkidi ilə Moskva tərəfindən
keçirilən rəy sorğusuna əsasən,
Naxçıvanda yaşayan əhalinin böyük
əksəriyyəti qətiyyətlə Azərbaycanın
tərkibində qalmaq istəklərini bil-
dirdilər. 1921-ci ildə imzalanan
Moskva və Qars müqavilələri isə
Naxçıvanın statusunun toxunul-
mazlığına beynəlxalq zəmanət qa-
zandırmış oldu. Bütün bu siyasi-
hərbi mübarizə 9 fevralda Naxçı-
vanın Azərbaycan SSR-in tərkibində
Muxtar Sovet Sosialist Respublikası
statusu ilə yekunlaşdı. Təqvimin
bu günü Naxçıvanın Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olmasını
təsdiqləməklə tarixə yazıldı. Buna
görə də 9 fevralı, hər şeydən əvvəl,
Naxçıvanda yaşayan əhalinin qə-
tiyyətinin zəfəri adlandırmaq olar.
    Min illərlə Azərbaycan tarixində
özünəməxsus yeri olan bu diyar
ermənilərin və onların havadarı
olan xarici qüvvələrin məkrli plan-
larından bütövlük prinsipini sax-
layaraq çıxdı. Məhz bu səbəbdən
də 9 fevral Azərbaycandan yalnız
coğrafi cəhətdən ayrı salınmış, an-
caq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsinin yeni tarixinin başlanğıcı
kimi tarixə düşmüşdür.
    Sovet dövründə də Naxçıvana
qarşı erməni fitnəsi və ögey mü-
nasibət davam etmişdir. Belə ki,

Kremlin təzyiqi ilə 1929-1931-ci
illərdə Naxçıvanın 9 kəndi Ermə-
nistana verilmişdir. Sonrakı illərdə
də bir sıra ərazilər Ermənistana
birləşdirilmişdir və Naxçıvan Mux-

tar Respublikasının Qars müqaviləsi
ilə təsbit edilmiş ərazisinin, təqribən,
15 faizi XX əsrin müxtəlif illərində
Ermənistan tərəfindən qanunsuz
olaraq zəbt edilmişdir. Sovet rejimi
dövründə Naxçıvan xüsusi sərhəd
zonası olaraq SSRİ-nin mərkəzi
planlaşdırılmasında bir çox iqtisadi
layihələrdən kənarda saxlanılmışdır.
Müqayisə üçün deyək ki, Azər-
baycanın tərkibində digər bir muxtar
statuslu bölgə olan Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinə büdcədən dəfə-
lərlə çox vəsait ayrılır, güzəştlər
edilirdi.
    Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz
tərkib hissəsi olmasını və böyük
Azərbaycançılıq ideallarına dönməz
sədaqətini Sovetlər İttifaqının da-
ğılması dövründə ulu öndər Heydər
Əliyevin rəhbərliyi altında Azər-
baycan dövlətçiliyinə xidməti ilə
bir daha təsdiq etmişdir. 1990-cı
ildə ilk dəfə Naxçıvanda Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli
bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul
olundu, 31 dekabr tarixinin Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Günü elan olunması ilə bağlı qərar
verildi. 20 yanvar gecəsi isə Nax-
çıvan MSSR Ali Sovetinin fövqə-
ladə sessiyasında muxtar respub-
likanın SSRİ-nin tərkibindən çıx-
ması barədə qərar qəbul edildi.
Sonralar bu tarixi qərarı şərh edən
görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyev deyirdi: “Naxçıvanlıların
bu tarixi hərəkəti həmin dövrdə
Sovet İttifaqı üçün misligörünmə -
miş hadisə idi... Bu, naxçıvanlıların
nə qədər mərd, cəsarətli və azad-
lıqsevər olduqlarının sübutu idi”.
Əsrin sonlarında ermənilərin Azər-
baycan torpaqlarına yeni təcavüzü
başlayarkən ulu öndər Heydər
Əliyev Qars müqaviləsini yenidən
gündəmə gətirməklə Naxçıvanın
Azərbaycanın ayrılmaz parçası ol-
maq taleyini bir daha həll etmiş
oldu.

Anklav regionun Anklav regionun 
uğurlu modeliuğurlu modeli

YY eni dövrdə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası böyük in-

kişaf yolu keçmişdir. Təkcə onu
sadalamaq kifayətdir ki, son 10
ildə muxtar respublikada Ümumi

Daxili Məhsulun həcmi 10,3 dəfə,
sənaye məhsulunun ümumi həcmi
34,9 dəfə, kənd təsərrüfatının ümu-
mi məhsulu 4,6 dəfə, əsas kapitala
investisiyalar 11,5 dəfə, xarici ticarət
dövriyyəsi 13,2 dəfə artıb. Nəzərə
alsaq ki, Naxçıvan anklav bölgə,
həm də blokada şəraitindədir, onda
bu statistik rəqəmlərin həyata ke-
çirilən ardıcıl və məqsədyönlü işin
bəhrəsi olduğu daha aydın olar.
    Fikrimizcə, Naxçıvan dünyada

mövcud olan anklav bölgələr ara-
sında hərtərəfli inkişafın uğurlu
modeli hesab oluna bilər. Azər-
baycanın əsas ərazisindən ayrı düş-
düyü üçün və müharibə ilə bağlı
blokada şəraitində olan Naxçıvan
iqtisadi siyasətində özünəməxsus
tənzimləmələr mexanizmləri tətbiq
edir. Regionun hazırkı yüksək in-
kişaf səviyyəsi göstərir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası rəhbərinin
həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət
uğurlu anklav bölgə modelinin əsa-
sında dayanır.
    Hazırda dünyada siyasi, tarixi,
coğrafi səbəblərdən yaranmış müx-
təlif ölçüdə 283 anklav ərazi möv-
cuddur. Dünya təcrübəsində bu
tip ərazi quruluşlarının yaranması
tarixi, siyasi və coğrafi səbəblərlə
əlaqədardır. Naxçıvan anklavının
yaranması daha çox siyasi-tarixi
proseslərin nəticəsidir. Belə ki,
keçən əsrin 20-ci illərində Sovet
Rusiyası tərəfindən Qafqaz işğal
olunarkən bu regionda yaradılmış
müttəfiq respublikaların sərhədlə-
rində dəyişikliklər edilmişdir. Tarixi
Azərbaycan torpaqları Zəngəzurun,
Dərələyəzin sovet rəhbərləri tərə-
findən Ermənistan SSR-ə hədiyyə
edilməsi hesabına Naxçıvanın
Azərbaycanın əsas ərazisi ilə bir-
başa quru əlaqəsi kəsilmiş və nə-
ticədə, Naxçıvan anklav əraziyə
çevrilmişdir.
    Müstəqillik dövründə isə anklav
region olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ermənistanın hərbi təca-
vüzü nəticəsində blokada şəraitində
yaşamağa məcbur olmuşdur. Məhz
bu səbəbdən Azərbaycanın vahid
iqtisadi sistemindən təcrid olunmuş
muxtar respublika anklav şəraitdə
olsa belə, uğurlu gömrük-vergi tən-
zimləmələri tətbiq etməklə daxili
bazarı qoruyur, xarici bazarlara
çıxış imkanlarını genişləndirir.

Gələcəyin üfüqləriGələcəyin üfüqləri

BB u gün sevinclə qeyd etmək
olar ki, Azərbaycanın döv-

lət müstəqilliyinin ilk günlərindən
blokada şəraitində olan Naxçıvan
öz ağır günlərini artıq arxada qoy-
muşdur. Gələcəyə nəzər salarkən
indi Naxçıvanda yeni bir mənzərə
açılır. Məlum olduğu kimi, blokada

şəraitində Naxçıvanın Azərbayca-
nın vahid təsərrüfat sistemindən
ayrı düşməsi, quru yolu ilə birbaşa
nəqliyyat əlaqələrinin kəsilməsi
nəticəsində region iqtisadi cəhətdən
ağır vəziyyətə düşmüşdü. Amma
bu gün Naxçıvan bir sıra istiqa-
mətlər üzrə nəinki özünün ehti-
yaclarını təmin edir, hətta xarici
ticarət əlaqələrini yeni bazarlara
doğru genişləndirir. Elektrik enerjisi
sahəsində mövcud vəziyyət deyi-

lənlərin əyani təzahürüdür. Elektrik
enerjisinin böyük fasilələrlə veril-
məsinin çətinliklərinin şahidi olan,
təbii qazın az qala unudulduğu
dövr artıq arxada qalmışdır.
    Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
apardığı məqsədyönlü siyasət  əsa-
sında regionların sosial-iqtisadi
inkişaf proqramının uğurlu icrası
nəticəsində indi muxtar respubli-
kanın ən ucqar dağ kəndində belə,
təbii qaz da, fasiləsiz işıq da vardır.
Nəqliyyat sahəsində Naxçıvan ya-
xın gələcəkdə böyük perspektivlər
vəd edir. Hazırda Azərbaycanın
əsas ərazisi ilə yükdaşımalar daha
çox İran ərazisi vasitəsilə aparılır.
Naxçıvanın beynəlxalq aləmə çı-
xışı isə Türkiyə və İranla sərhəd-
keçid məntəqələri və beynəlxalq
aeroportun üzərinə düşür. Naxçı-
vandan İstanbula, Moskvaya mün-
təzəm uçuşların həyata keçirilməsi
ilə Naxçıvan blokada tilsimini
sındırır.
    Dəmir yolu ilə bağlı layihələrin
isə Naxçıvanı Yeni İpək Yoluna
qaytaracağı gün uzaqda deyildir.
Məlum olduğu kimi, Naxçıvan bü-
tün tarix boyu öz inkişafının yüksək
mərtəbəsinə qədim İpək Yolunun
işlək vəziyyəti zamanı yüksələ bil-
mişdir. Orta əsrlərdə Naxçıvanda
bu yol üzərində onlarca karvansara,
məscid,  körpü salınmış, Naxçıvan,
Ordubad, Culfa, Aza kimi böyük
şəhərlər olmuşdur. Azərbaycan Ata-
bəylər dövrünü Naxçıvanın tarixi
inkişafının “qızıl dövrü” adlandır-
maq olar. Azərbaycan Atabəylər
dövlətinin paytaxtı olan Naxçıvanda
Möminə xatın məqbərəsi başda ol-
maqla, bir çox memarlıq abidələri
əsrlər boyu bu diyara bəzək vermiş,
tarixi simvola çevrilmişdir. Müasir
dövrümüzdə Naxçıvanın yenidən
mühüm nəqliyyat yollarına çıxış
imkanı yaranmışdır.
    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə ti-
kintisinə başlanan Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolu artıq yekunlaşmaq
üzrədir. Bu nəqliyyat arteriyası Pe-
kini Londona birləşdirəcək ən qısa
yoldur və Şərq-Qərb nəqliyyat
marşrutunda ən mühüm vəsilə ola-
cağı gözlənilir. Bakı-Tbilisi-Qars

dəmir yolu böyük coğrafi kəşflər-
dən sonra itirilən Böyük İpək Yo-
lunu tamamlayacaq bir layihədir.
Heç bir xarici donordan, beynəlxalq
maliyyə institutlarından vəsait al-
madan, hətta tikintisinə müxtəlif
qüvvələr tərəfindən əngəllər törə-
dilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo-
lunun istifadəyə verilməsinin Azər-
baycanın geosiyasi çəkisinə güc
qatacağını əminliklə söyləmək olar.
    Dəmir yolu xəttinin Qarsdan

Naxçıvana qədər uzadılması ilə
bağlı planlar isə strateji xarakter
daşıyır və Naxçıvanın gələcək ta-
leyində müstəsna rola malik ola-
caqdır. Bu, dövlət başçısının uzaq-
görən siyasətinin təzahürüdür və
Ermənistan tərəfindən blokadaya
alınan Naxçıvanın dünyaya və
Ana Vətənə qovuşmasına hesab-
lanmışdır. Beləliklə, Bakı-Tbilisi -
Qars dəmir yolu Naxçıvanın bey-
nəlxalq aləmə yeni çıxış imkanı
yaradacaqdır. Naxçıvan yenidən
“Şərqə açılan qapı” və “Türk dün-
yasına qapı” olaraq öz layiqli ye-
rini tutacaqdır. Muxtar respubli-
kada dəmiryol infrastrukturunun
işlək vəziyyətdə saxlanılması
Qars-İqdır marşrutunun Naxçı-
vanda dərhal Şərur, Culfa və Or-
dubada qədər hərəkətdə olmasını
təmin edə biləcəkdir. Bundan baş-
qa, bu marşrut tarixi ənənəsi olan
Culfa-Təbriz xəttinin də Mərkəzi
Asiyaya qədər uzadılmasına imkan
yaradacaqdır. Beləliklə, Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolunun Naxçıvana
qədər uzadılması Dəmir İpək Yo-
lunu dairəvi halqaya çevirəcəkdir.
Şərq-Qərb tranzit əlaqələri Nax-
çıvanın inkişafında mühüm rol
oynayacaqdır.

“İslam mədəniyyətinin “İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı”paytaxtı”

MM əlum olduğu kimi, 2009-cu
il oktyabrın 14-də Bakıda

İslam ölkələrinin mədəniyyət na-
zirlərinin VI konfransında qəbul edil-
miş qərara əsasən, qədim Azərbaycan
torpağı olan Naxçıvan 2018-ci il
üçün “İslam mədəniyyətinin pay-
taxtı” elan edilmişdir. Bu, bütün
İslam aləmində Azərbaycanın və
onun ayrılmaz parçası olan Naxçı-
vanın daha yaxından tanıdılması,
xalqımızın tarixin dərin qatlarında
yatan maddi-mənəvi dəyərlərinin
təbliği baxımından mühüm bir plat-
forma və gözəl bir fürsətdir.
    Qeyd etməliyik ki, Naxçıvan
öz tarixi və dini abidələri ilə mə-
dəniyyət paytaxtı olmağa tamamilə
layiqdir. Bəşəriyyətin yenidən ya-
ranış tarixini simvolizə edən Nuh
Peyğəmbərin məzarüstü abidəsi,
adı müqəddəs “Qurani-Kərim”də
çəkilən Əshabi-Kəhf ziyarətgahı,
min ilə yaxındır ki, öz mövcudlu-
ğunu qoruyan Möminə xatın tür-
bəsi, orta əsrlərə aid Qarabağlar
türbəsi, yüksək səviyyədə yenidən
bərpa olunmuş Naxçıvan şəhər-
qalası bu qədim torpağı dünyaya
tanıdacaqdır. Bu təqdimat isə Azər-
baycançılıq və İslam dini dünya-
görüşünün vəhdətinin fəlsəfəsini
ortaya qoymağa qadirdir. Naxçı-
vandakı tarixi abidələr burada bəşər
sivilizasiyası ilə Türk-İslam mə-
dəniyyətinin və müasirliyin vəhdət
halında mövcudluğunu göstərir.
    Çünki Naxçıvanda bəzi islama-
qədərki tarixi abidələri burada ya-
şayan yerli əhalinin tək Tanrıya ina-
mını ortaya qoyur. Bu mənada Əs-
habi-Kəhf ziyarətgahını xüsusi fərq-
ləndirmək olar. Bu qədim tarixi-dini
məkan hətta İslamdan əvvəl də türk-
lərin tək Tanrıya inancını əks etdi -
rən bir fəlsəfəni təcəssüm etdirir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası – 91

 9 fevral Azərbaycanın siyasi həyatında xüsusi məna kəsb edən
bir tarixdir. Bir tərəfdən, 9 fevral 1924-cü ildə Naxçıvan muxtar
respublika olaraq Azərbaycanın tərkibində qaldı. Digər tərəfdən
isə bu tarixi Azərbaycanın, xüsusən də ölkəmizin ayrılmaz bir par-
çası olan Naxçıvanın taleyində bir imtahan, sınaq kimi də qiymət-
ləndirmək olar.
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Fikrimizcə, İslamın bu regionda
asanlıqla qəbul edilməsinin əsas
səbəbi türklərin İslamla yekun nə-
ticədə çox yaxın olan göytanrıçı
inama sahib olması ilə əlaqəlidir.
Bu baxımdan İslam mədəniyyətinin
paytaxtında bu fəlsəfi dünyagörüşün
təqdimatı da maraqlı olar.
    Digər mühüm tarixi abidə kimi,
Əlincə qalasının və ətrafındakı dini-
tarixi abidələrin İslam aləmi üçün
xüsusi maraq doğuracağını güman
etmək olar. Çünki bu tarixi məkan
bir neçə aspektdən Azərbaycan hə-
qiqətlərinin və fəlsəfi dünyagörü-
şünün təbliğinə xidmət edir. Bi-
rincisi, “Kitabi-Dədə Qorqud” das-
tanında adıçəkilən abidə kimi Əlin-
cə qalası bu məkanın qədim türk
yurdu olmasının əsas göstəriciləri
sırasında mühüm yer tutur. Dünya
ictimaiyyəti, o cümlədən İslam öl-
kələri Naxçıvanda ermənilərin qə-
dimdən yaşaması ilə bağlı erməni
diasporunun uydurmaları, saxta-
laşdırmaları ilə tez-tez qarşılaşırlar.
Naxçıvan tarixinin saxtalaşdırılması
ilə bağlı ermənilərin məkrli təbli-
ğatına qarşı ən tutarlı cavablardan

biri “İslam mədəniyyəti paytaxtı”na
yığışacaq nümayəndə heyətlərinə
ən qədim türk dastanlarından olan
“Kitabi-Dədə Qorqud”da əks olu-
nan Azərbaycan torpaqlarının, o
cümlədən Əlincə qalasının təqdi-
matı olar.
    İkinci bir məqam Əlincə qalası
hürufilik bağlılığının təqdimatı -
dır. Məlumdur ki, hürufiliyin yara -
nıb formalaşdığı XIV-XV əsrlərdə
İs lam təlimində bu dünyagörüşü -
nə münasibət birmənalı olmamış,
bə zən hətta küfr sayılmışdır. Həmin
dövrdə hakimiyyətdə olanların bir
çoxu hürufiliyi və sufi dünyagö-
rüşünü dinə təhdid kimi görmüş,
ona qarşı mübarizə aparmışdır.
Lakin bu da bir faktdır ki, bütün
bu mübarizələrin müqabilində xalq
arasında hürufi təlimi və dünya-
görüşü geniş yayılmışdır. Bu ba-
xımdan Əmir Teymurun hürufilik
təliminin banisi Fəzlullah Nəimini
1394-cü ildə Əlincə qalasının ətə-
yində edam etdirməsi bu günə qə-
dər yaddaşlardan silinməmişdir.
Xalqın böyük sevgisi sayəsində
Nəiminin məzarı bu gün də Əlin-

cənin ətəyində qorunub saxlanıl-
mışdır. Ehtimallara görə, Fəzlullah
Nəiminin burada basdırılmasının
səbəbi onun Əlincədən Araz çayına
tərəf orta əsr şəhəri olan Astara-
baddan olmasıdır. Yəni Fəzlullah
Nəiminin məzarının burada əsr-
lərdir qorunması vətəni ilə əlaqə-
dardır. Bu isə o deməkdir ki, Nax-
çıvan hürufizmin əsas mərkəzlə-
rindən biri olmuşdur. Xalq arasında
Nəiminin türbəsi kimi tanınan hə-
min abidənin son illərdə əsaslı şə-
kildə yenidən qurulması böyük
tarixin yaşadılması ilə yanaşı, həm
də dünyaya təqdim edilməsinə yol
açacaqdır.
    Müasir dövrümüzdə İslam dini
dünyagörüşündə hürufi fəlsəfəsinə
münasibət dəyişmişdir. Artıq bu
fəlsəfə dünyada İslama qarşı deyil,
İslam daxilində təsəvvüf dünya-
görüşü kimi öyrənilir. Bu mənada
hürufiliyin mərkəzlərindən olan
Əlincə qalası və ətrafındakı abi-
dələr İslam dünyasında bir fəlsəfi
təlimin incəliklərinə diqqət etmək
üçün fürsət verir və şübhəsiz, bu,
mütəxəssislərin də diqqətini cəlb

edəcəkdir.
    Tarixdən o da məlumdur ki,
Əlincə qalası 14 il (1387-1401)
Əmir Teymurun qoşunlarının mü-
hasirəsində qalmış və təslim olma -
mışdır. Bütün dünyanı lərzəyə gə-
tirən Əmir Teymurun Əlincəni
ala bilməməsi Azərbaycan tarixinə
yazılan bir mübarizənin, qətiyyə-
tin, əzəmətin rəmzidir. Beləliklə,
Əlincə qalası İslam dünyasına
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq
səhifəsini, milli-mənəvi dəyərlə-
rini, fəlsəfi dünyagörüşünü, tari-
xini təqdim edə biləcək möhtəşəm
bir abidədir. Bu mənada Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbovun Sərəncamı
ilə Əlincə qalası tarixi-memarlıq
kompleksinin tikintisi 2018-ci il
“İslam mədəniyyətinin paytaxtı”
kimi Naxçıvanın bu missiyaya
hazırlığına böyük bir töhfədir.
Hazır da Naxçıvan şəhərində inşa
edilməkdə olan böyük məscid
kompleksi də İslam memarlığının
müasir səviyyəsini əks etdirmək
imkanlarına malikdir.
    Beləliklə, hər tərəfdən sıra dağ-

larla əhatə olunan Naxçıvandan
gələcəyə doğru baxarkən yeni-yeni
üfüqlər açılır. Min illərdir ki, Nax-
çıvanın taleyinə şahidlik edən hə-
min dağlar diyarın inkişafının əzə-
mətinin rəmzinə çevrilib. Dağların
Naxçıvan üçün xüsusi bir mənası
vardır. Bu yaxınlarda nəşr olunan
“Naxçıvan – Şərqin əfsanəsi” ki-
tabında qeyd edildiyi kimi, “Ve-
nesiyada kanallar, Naxçıvanda isə
dağlar yerli mənzərənin səciyyəvi
detalı kimi çıxış edir”. İndi Nax-
çıvanda həyatın və inkişafın sə-
viyyəsi heyrətamizdir.
    Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin apar-
dığı siyasət Vətənimizin ayrılmaz
bir parçası olan və muxtariyyətinin
91-ci ilini qeyd edən Naxçıvanı hər
keçən gün daha böyük zirvələrə
aparır. Yüksəlişin uğurlu və davamlı
olsun, Naxçıvan!

Ərəstü HƏBİBBƏYLİ
Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti Administrasiyasının 
Xarici əlaqələr şöbəsi analitik 

informasiya sektorunun müdiri,
iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru
“Xalq qəzeti”, 8 fevral 2015-ci il

    Azərbaycanla və onun Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran ara-
sında əlaqələr xalqlarımızın mə-
nafeyinə uyğun olaraq genişlənir.
Ötən əsrin 90-cı illərində ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri kimi İran İslam
Respublikasına səfərləri Azərbay-
canla İran arasındakı münasibət-
lərin əsasını qoymuşdur. 1993-cü
ildə ulu öndərin ali hakimiyyətə
qayıdışından sonra isə Azərbay-
can-İran dövlətlərarası münasibət-
ləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə
yüksəlmişdir. Azərbaycan Respub-
likası və İran İslam Respublikası
arasında imzalanan sənədlər, əldə
olunan razılıqlar, münasibətləri-
mizin daha da genişləndirilməsi
istiqamətində atılan addımlar siyasi,
iqtisadi və mədəni sahədə əlaqələrin
dərinləşməsi üçün yeni imkanlar
açmışdır.
    Azərbaycan-İran əlaqələrinin in-
kişafında ölkə prezidentlərinin rəsmi
səfərləri mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. 2014-cü il aprelin 9-da Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev İran İslam
Respublikasında rəsmi səfərdə ol-
muş, İran İslam Respublikasının
Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei və
İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə
görüşmüşdür. Bundan başqa, İran
İslam Respublikasının Prezidenti
Həsən Ruhani 2014-cü il noyabrın
12-də Azərbaycan Respublikasına
rəsmi səfərə gəlmişdir. Səfər zamanı
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin və İran
İslam Respublikasının Prezidenti
Həsən Ruhaninin təkbətək və nü-
mayəndə heyətlərinin iştirakı ilə
geniş tərkibdə görüşü keçirilmişdir.
Hər iki səfər zamanı müxtəlif sa-
hələrdə əməkdaşlığın inkişafını
nəzərdə tutan memorandumlar
imzalanmışdır.
    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilə İranın qonşu vi-
layətləri arasında əlaqələr də uğurla
inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun İran İslam
Respublikasının qonşu vilayətlərinə
səfərləri, İran İslam Respublikasının
yüksək vəzifəli dövlət rəsmilərinin
Naxçıvana səfərləri dostluq və
əməkdaşlıq münasibətlərini möh-

kəmləndirən amillərdir. Ali Məclis
Sədrinin İran İslam Respublikasının
Qərbi və Şərqi Azərbaycan vila-
yətlərinə səfərləri çərçivəsində iq-
tisadi və mədəni sahələrdə əmək-
daşlıq haqqında memorandumların
imzalanması əməkdaşlığın pers-
pektivləri baxımından əhəmiyyətli
olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
və İran İslam Respublikası arasın-

dakı münasibətlər qarşılıqlı rəsmi
və işgüzar səfərlər və səfər zamanı
keçirilən görüşlərlə daha da möh-
kəmlənir. Müxtəlif sahələri əhatə
edən bu cür əməkdaşlıq səfərləri
2014-cü ildə də davam etdirilmişdir.
Ötən il 14-15 mart tarixlərində İran
İslam Respublikasının Xarici İşlər
nazirinin müavini, Xəzər məsələləri
üzrə xüsusi nümayəndə İbrahim
Rəhimpur, 26-27 may tarixlərində
İran İslam Respublikasının Azər-
baycandakı fövqəladə və səlahiy-
yətli səfiri Möhsün Pakayin, ok -
tyabrın 23-də Qərbi Azərbaycan
Vilayətinin ostandarı Qurbanəli
Səadətin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti Naxçıvanda səfərdə olmuş,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri ilə görüşlər ke-
çirmiş, əməkdaşlığın müxtəlif is-
tiqamətləri müzakirə olunmuşdur.
    1996-cı ildən ötən müddətdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
İran İslam Respublikası arasında
əməkdaşlığa dair 4 saziş, Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran İslam
Respublikasının Şərqi Azərbaycan
Vilayəti arasında iqtisadi və mədəni
əməkdaşlığa dair 5 saziş, İran İslam
Respublikasının Qərbi Azərbaycan
Vilayəti ilə iqtisadi və mədəni əmək-
daşlığa dair 4 saziş imzalanmışdır.
Həmçinin Azərbaycan Respublikası
ilə İran İslam Respublikası arasında
bu günədək imzalanmış əksər sa-
zişlərdə Naxçıvana aid xüsusi müd-
dəalar öz əksini tapmış, yaxud sa-
zişlər birbaşa Naxçıvan Muxtar
Respublikasına aid olmuşdur.
    2007-ci ildə Azərbaycan Res-
publikası ilə İran İslam Respublikası
arasında imzalanmış dörd sazişin
hamısı – “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti ilə İran İslam Respubli-
kası Hökuməti arasında Ordubad
və Marazad Su Elektrik Stansiya-
larının Tikintisi barədə Protokol”,
“Azərbaycan Respublikasının Nəq-
liyyat Nazirliyi və İran İslam Res-
publikasının Yol və Nəqliyyat Na-
zirliyi arasında “Bakı-Naxçıvan-
Bakı” müntəzəm avtobus marşru-
tunun açılması haqqında Anlaşma

Memorandumu”, “Azərbaycan Res-
publikası Hökuməti və İran İslam
Respublikası Hökuməti arasında
Culfa (Azərbaycan Respublikası)
-Culfa (İran İslam Respublikası)
yeni avtomobil körpüsünün inşa
edilməsi haqqında Anlaşma Me-
morandumu”, “Azərbaycan Res-
publikası Hökuməti və İran İslam
Respublikası arasında Şahtaxtı və
Poldəşt sərhəd-keçid məntəqəsinə
beynəlxalq status verilməsi haq-
qında Memorandum” Naxçıvan
Muxtar Respublikasına aid olmuş-
dur. Bundan başqa, 2010-cu il fevral
ayının 17-də Azərbaycan və İran
hökumətləri arasında imzalanmış
Enerji və Nəqliyyat Sahəsində
Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Me-
morandumunda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının nəqliyyat və enerji
sahəsi ilə bağlı müvafiq maddələr
öz əksini tapmışdır.
    2004-cü ilin avqust ayında Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının təbii
qaza olan tələbatının ödənilməsinə
dair Azərbaycanla İran arasında
imzalanmış “Təbii qaz mübadiləsi
üzrə müqavilə”nin icrası nəticəsində
2005-ci ilin noyabr ayından muxtar
respublikaya mübadilə yolu ilə təbii
qazın verilməsinə başlanmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Azərbaycan Respublikasının
digər bölgələri ilə quru yol nəq-
liyyatı əlaqəsi hal-hazırda İran
ərazisi vasitəsilə həyata keçirilir.
2007-ci ilin avqust ayında imza-
lanmış memoranduma əsasən, hə-
min ilin noyabr ayından başlayaraq
İran ərazisindən keçməklə Nax-
çıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu
üzrə müntəzəm avtobus reysləri
işləyir. Bağlanmış müqavilələrə
əsasən, 2011-ci ilin oktyabr ayın-
dan Naxçıvan-Təbriz-Tehran və
əks istiqamətdə avtobus marşrutu
fəaliyyət göstərir.
    Nəqliyyat əlaqələrinin inkişa-
fında Araz çayı üzərində körpülərin
tikilməsi də mühüm əhəmiyyətə
malikdir. 2007-ci ildə Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə İran İslam
Respublikasının Qərbi Azərbaycan

Vilayəti arasında beynəlxalq statusa
malik Şahtaxtı-Poldəşt körpüsü ti-
kilərək istifadəyə verilmişdir. Həm-
çinin Azərbaycan Respublikası və
İran İslam Respublikası hökumətləri
arasında imzalanmış müqaviləyə
əsasən, Culfa-Culfa yeni avtomobil
körpüsü inşa edilmişdir.
    Bu gün Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının İran İslam Respubli-
kası ilə sərhədində beynəlxalq sta-
tusa malik Culfa və Şahtaxtı dövlət
sərhəd-buraxılış məntəqələri fəa-
liyyət göstərir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Culfa Gömrük
İdarəsinin və Şahtaxtı Gömrük
İdarəsinin sərhəd-keçid komplek-
sinin müasir tələblər səviyyəsində
tikilib istifadəyə verilməsi, bey-
nəlxalq standartlara cavab verən
avadanlıqlarla təchiz olunması ge-
diş-gəlişi kifayət qədər sadələş-
dirmişdir. Bundan başqa, 2014-cü
il sentyabrın 20-dən etibarən Azər-
baycan Respublikasının Naxçıvan
Muxtar Respublikasındakı dövlət
sərhədinin nəzarət-buraxılış mən-
təqələrində və Naxçıvan Beynəl-
xalq Hava Limanında ölkəmizə
səfər edən İran vətəndaşlarına sa-
dələşdirilmiş qaydada viza olmayan
birdəfəlik giriş icazələrinin veril-
məsinə başlanmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə İran İslam Respublikasının yaxın
bölgələri arasında kənd təsərrüfatı
sahəsində əməkdaşlıq da inkişaf
edir. Hazırda Naxçıvanda qızıl balıq
yetişdirilməsi sahəsində fəaliyyət
göstərən sahibkarlar İran İslam
Respublikasının Qərbi Azərbaycan
Vilayətindən olan sahibkarlıq sub-
yektləri ilə əməkdaşlıq edirlər.
    İran İslam Respublikası ilə qu-

rulan iqtisadi münasibətlər sahibkar -
lıq subyektlərinin qarşılıqlı əlaqə-
sində də özünü göstərməkdədir.
Muxtar respublikanın sahibkarları
dəvət əsasında İran İslam Respub-
likasında keçirilən sərgilərdə iştirak
edərək istehsal etdikləri məhsulları
nümayiş etdirirlər. 2013-cü ilin 27-
30 aprel tarixlərində muxtar res-
publika sahibkarları Tehran şəhə-
rində keçirilən “Birinci İran İslam
Respublikası ixracat potensialı”
sərgisində, 2014-cü il 27-30 may
tarixlərində Təbriz şəhərində ke-
çirilən “8-ci beynəlxalq gül və
bitki, bağçılıq və təsərrüfat alətləri
sərgisi”ndə  iştirak etmişlər. Həm-
çinin Naxçıvanda fəaliyyət göstərən
sahibkarların ötən il noyabrın 13-də
Bakıda keçirilmiş “Azərbaycan-
İran Biznes Forumu”nda iştirak et-
məsi muxtar respublikanın İran İs-
lam Respublikası ilə iqtisadi əla-
qələrinin uğurlu inkişafından xəbər
verir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının İran İslam Respublikası ilə
təhsil sahəsində də əlaqələri inkişaf
etdirilir. Naxçıvan Dövlət Univer-
siteti İran İslam Respublikasının
Tehran və Təbriz universitetləri ilə
müxtəlif tarixlərdə imzalanmış mü-
qavilələr əsasında əməkdaşlıq edir.
2012-ci ildə İran İslam Respubli-
kasının Qərbi Azərbaycan Vilayə-
tinin Pəyame Nur Universitetinin
rektorunun başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyəti muxtar respublikada
olmuş, Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetində, Təhsil Nazirliyində, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Naxçıvan Bölməsində görüşlər
keçirilmişdir. 2014-cü il aprelin
18-də isə İran İslam Respublikasının
Təbriz Tibb Elmləri Universitetinin
rektorunun başçılıq etdiyi nüma-
yəndə heyəti muxtar respublikada
səfərdə olmuşdur.

36 il bundan əvvəl, 1979-cu il
fevralın 11-də İran xalqı öz mü-
qəddəratını təyin etmiş, İran İslam
Respublikası yaranmışdır. Həmin
tarixdən başlayaraq hər il fevralın
11-i İran İslam Respublikasında
Milli Bayram – “İslam İnqilabı
Günü” kimi qeyd olunur.

    Azərbaycan-İran əlaqələri ortaq dəyərlərə və mehriban qonşuluq
prinsiplərinə əsaslanır. Bu əlaqələr gələcəkdə daha da inkişaf edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi
kimi: “Xalqlarımız əsrlər boyu bir yerdə yaşamış, yaratmışlar. Bizim
xalqlarımızı dərin tarixi və mədəni köklər bağlayır. İran-Azərbaycan
əlaqələri bu gün bu möhkəm zəmin üzərində qurulur. Əminəm ki, biz
qarşımıza qoyduğumuz bütün məqsədlərə çatacağıq və birgə səylərlə
İran-Azərbaycan əlaqələrini daha da yüksək pilləyə qaldıracağıq”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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    Qədimdən Şərqdə su həyat mən-
bəyi olmuşdur. Azərbaycan da bu
mənada istisna deyil.
    Arid zonalarda sudan istifadə
tarixi öz kökləri ilə əsrlərin dərin-
liyinə gedib çıxır. Azərbaycanın bir
çox regionlarında su təchizatı və
sudan istifadədə kəhrizlər əsrlərdən
bəri mühüm rol oynayır. Arxeoloji
məlumatlara görə, kəhrizlər hələ
antik dövrdə də mövcud olmuşdur.
Belə ki, 1938-ci ildə Gəncə ətrafında
Şəmkir çayının vadisində alman
tədqiqatçısı Y.Qummelin rəhbərliyi
altında aparılmış arxeoloji qazıntılar
nəticəsində yaşı bizim eradan əvvəl
I əsrə gedib çıxan dağılmış kəhrizin
qalıqları aşkar edilmişdir. Bu, müasir
Azərbaycanın ərazisində mədəniy-
yətin səviyyəsinin nə qədər yüksək
olduğunu sübut edir.
    Kəhrizlərdən xüsusilə Bakıda,
Gəncədə, Qarabağda, Naxçıvanda
geniş şəkildə istifadə edilmişdir.
Misal üçün, XX əsrin əvvəllərinə
kimi Azərbaycanda 50 desyatindən
artıq torpaq kəhriz suları ilə suva-
rılırdı.
    “Kəhriz” və yaxud “kehriz” yer-
altı suvarma kanalı mənasını verən
fars sözüdür. Bu sözün kökü “quyu”,
“axın” kimi tərcümə olunur. Azər-
baycanın bir çox yerlərində, xüsusilə
də Naxçıvanda və Ordubadda kəhriz
həm də “çeşmə” (hərfən, “bulaq”)
adlandırılır. Kəhrizlərin tikintisi ilə
məşğul olan insanları isə “kankan”
adlandırmışlar. Kankan sənəti şərəfli
sənət sayılmış və nəsildən nəslə

ötürülmüşdür.
    Kəhrizlər qrunt sularının öz axını
ilə yer səthinə çıxarılması üçün nə-
zərdə tutulmuş yeraltı hidrotexniki
qurğulardır. Onlar dünyanın 40-a
yaxın ölkəsində, əsasən də Yaxın
Şərqdə geniş yayılmışdır.
    Naxçıvanda kəhrizlərin tikintisi
ilə həm yerli sakinlər, həm də İran-
dan (Cənubi Azərbaycandan) olan
kankanlar məşğul olurdular. Buna
görə də bir çox kəhriz terminləri
mənşəcə fars mənşəlidir: “lağım”
(Naxçıvanda “kürə” – yeraltı su -
aparıcı kanal və yaxud tunel), “la-
ğımbar” (tunel qazan usta), “dol”
(qazılmış qruntun yer səthinə çıxa-
rılması üçün istifadə olunan dəri
qab), “dolçu” (dol daşıyan), “çarx”
(cığrıq), “tey” (tunelin alt hissəsi),
“asmana” (tunelin ən hündür his-
sələri), “abkar” (kəhrizdə su axınının
kəsilməsi), “saybənd” və ya “səng-
bənd” (mümkün uçqunlardan qo-
runmaq üçün daş qurğular) və digər
sözlər vardır ki, indi də kəhrizlərin
istismarı və təmiri zamanı onlardan
istifadə olunur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da iqlim kəskin kontinentaldır. İllik
atmosfer çöküntüləri 250-300 mm
təşkil edir, halbuki buxarlanma 1400
mm-dən artıqdır. Ta qədimdən su
azlığı şəraitində yağış sularının top-
lanması ənənəsi mövcud olmuşdur.

Məsələn, Əlincə qalasında ən qədim
zamanlarda su yığmaq üçün ölçüsü
3x2x2 metrdən 23x6x4 metrə kimi
olan xüsusi qazılmış hovuzlara indi
də rast gəlinir. Bu su hovuzları uzun-

luğu 23-dən 131 metrə qədər olan
süni kanalların köməyilə yağış suları
ilə doldurulurdu. Su hovuzlarından
düşmən mühasirəsi zamanı istifadə
olunurdu ki, bu da kifayət qədər işə
yarayırdı. Bu anbarlardan aşağıda
isə insanlar yamacların çatlaqlı qrunt-
larından süzən suları kəhrizlərin kö-
məyilə toplayırdılar. Culfa rayonunun
Xanəgah kəndində “Yuxarı çeşmə”
adlanan belə kəhrizlərdən biri bu
gün də fəaliyyət göstərir.
    Naxçıvan şəhərinin cənub-şər-
qində “Naxçıvanqala” adlanan orta
əsrlərə aid qalanın qalıqları qal-
maqdadır. Bu qala vaxtilə çox yaxşı
təchiz olunmuşdu. Belə ki, qalaya
su yeraltı qalereyalar – kəhrizlər
vasitəsilə Naxçıvan çayının yataqaltı
axınından daxil olurdu. Qaladan
çayacan olan məsafə 2,5 kilometrdir.
Naxçıvanqalanın altından 3 kəhriz
xətti keçir ki, onlara da qaladan
giriş mövcuddur.
    Kəhriz tunellərində 2x3 metr və
ya 3x4 metr ölçülü və hündürlüyü
2 metrdən artıq olmayan xüsusi
yerlər də tikilirdi. Müasir soyudu-
cunun analoqu olan bu yerlərdə
müxtəlif ərzaqlar (ət, yağ, piy, qo-
vurma, pendir və digər məhsullar)
saxlanılırdı. Yay aylarında kəhriz-
lərdə temperatur, müntəzəm olaraq,
müsbət 8, mənfi 10 dərəcə arasında
olurdu ki, bu da ərzaq məhsullarını

soyuducudakı kimi saxlamağa im-
kan verirdi.
    Naxçıvan kəhrizlərinin tədqiqatı
zamanı onların qidalanmasının 5
növü müəyyən edilmişdir. Bunlar

yataqaltı, dağətəyi, konus çıxıntılı,
terrigent-karbonatlı suların sızmaları,
xırda çayların yataqaltı axınından
darxətli süzmələrdir.
     Muxtar respublikada su obyekt-
lərinin miqdarına görə ikinci şəhər
olan Ordubadın günümüzə qədər
saxlanılmış orta əsrlərə aid şəhərsalma
strukturu tayı-bərabəri olmayan kəhriz
su kəməri sisteminin qorunub sax-
lanmasına da şərait yaratmışdır. Çox-
saylı bulaq-çeşmələr, demək olar ki,
hər bir evi su ilə təmin edirdi. Bu
haqda XIX əsrdə Ordubadda olmuş
İ.Şopen belə yazırdı: “Şəhərdə su
boldur. Həmin adda çaydan başqa,
70-ə qədər bulaq bu şəhərdə bütün
bağları və demək olar ki, hər bir evi
su ilə təmin edir”. Və ardınca o əlavə
edir: “Su hər yerə sərinlik yayır və
bir çox həyətlərdə isə fontanlara çev-
rilir. “Dibdar” məhəlləsinin, o cüm-
lədən “Uctərəng” məhəlləsinin bir
hissəsi istisna təşkil edir: yüksəklikdə
yerləşdiklərindən oralara su çəkmək
mümkün olmayıbdır”.
    Suyu yığmaq üçün şəhər sakinləri
tərəfindən hovuzlar tikilirdi. Bu ho-
vuzlar açıq və üstü günbəzli qapalı
sərdabələr şəklində olurdu. Suya
pillələrlə ovalşəkilli əsas girişdən
düşürdülər. Belə sərdabələr Ordubad
çeşmələrinə məxsusdur və şəhərin
bütün yaşayış məhəllələrində vardır.
Müəlliflər yazır ki, bulaq-çeşmələrin

adları ya məhəllə adları (Əngec
çeşmə, Pənci çeşmə, Meyrəmçə
çeşmə), ya da sahiblərinin adları
(Hacı Abutalıb, Hacı Fəttah, Hacı
Tağı və digərləri) ilə bağlı olur. Bi-
zim fikrimizcə, istisna deyildir ki,
məhəllənin və ya yerin adını bildirən
söz elə həmin su mənbəyinin adı
ilə bağlı ola bilər.
     Bir neçə maraqlı fakta nəzər salaq.
“Azərbaycan Meliorasiya və Su Tə-
sərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
məlumatına görə, 1938-ci ildə ölkədə
885-dən artıq kəhrizdən istifadə olu-
nurdu ki, onların da toplam məsrəfi
saniyədə 13,4 kubmetr idi. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında isə 407 kəh-
riz olmuşdur ki, onların isə toplam
məsrəfi saniyədə 3 kubmetr olmuşdur.
Fərəhləndirici haldır ki, 2004-cü ildə
Naxçıvanda Kəhrizlər İdarəsi yara-
dılmış və 34-dən artıq kəhriz bərpa
edilmişdir. Bu istiqamətdə işlər davam
etdirilməkdədir.
    Kəhriz çəkilməsi ağır zəhmət
tələb edən və çox bahalı işdir. He-
sablamalara görə, Naxçıvan Muxtar
Respublikası kəhrizlərinin ümumi
dəyəri 11 milyon dollar, “40 pillə”
arxitektura qurğuları nəzərə alınmaqla
isə 15 milyon dollar təşkil edir. Bu,
son dərəcə qiymətli tarixi irsdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kəhriz sis-
temi şəhərsalmanın ən mühüm ele-
mentlərindən biridir. Naxçıvan şə-
hərində mövcud olan kəhrizlər Kəh-
rizlər İdarəsinin təmirindən, habelə
bərpasından sonra əhalinin su ilə
təchizatını xeyli dərəcədə yaxşılaş-
dırmağa imkan verəcəkdir. Naxçı-
vanın qədim su təchizatı qurğularının
bərpası və qorunub saxlanması xalqın
mədəni irsinin qorunması işinə də
dəyərli töhfədir.

     Ərzaq məhsullarının satın alınması.
     Kotirovka 16 fevral 2015-ci il ta-
rixədək qəbul edilir. Sorğuda aşağı
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi, texniki-
iqtisadi və maliyyə imkanlarına malik
olması göstəricilərinə üstünlük veri-
ləcəkdir. Kotirovka zərfi 17 fevral
2015-ci il tarixdə saat 1200-də Sədərək

Rayon İcra Hakimiyyətində açılacaqdır. 
     İddiaçıların səlahiyyətli nümayən-
dələri iştirak edə bilərlər.
                                                            

Əlaqələndirici şəxs: 
Məryəm Quliyeva 

Telefon: 549-21-68
Ünvan: Sədərək Rayon

İcra Hakimiyyəti

Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti 
uşaq bağçaları üçün kotirovka elan edir

              Özbəkistanın silkway.uz portalı bu il yanvarın 9-da oxuculara “Nax-
çıvan kəhrizləri Azərbaycanın milli sərvətidir” adlı məqalə təqdim edib.
Azərbaycanın Özbəkistandakı Səfirliyi və səfirliyin nəzdindəki Heydər
Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə hazırlanan məqaləni
təqdim edirik.

ØßÐÃqapısı

              Özünü isbat etmiş teorem

    2015-ci ilin ilk ayı Naxçıvanda
keçirilən yarışlar, turnirlər bir daha
bunu sübut edir ki, muxtar respublika
idmanı gündən-günə inkişaf etmək-
dədir və qazanılan uğurlar naxçıvanlı
gənclərin də idmana nə dərəcədə
bağlı olduqlarını göstərir. Yanvar
ayında Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası Gənclər və İdman Nazirliyi,
həmçinin muxtar respublikanın şəhər
və rayon Gənclər və İdman idarələri
tədbirlər planına əsasən, idmanın
kütləviliyi və insanların bu sahəyə
cəlb edilməsi üçün bir çox yarışlar,
turnirlər və tədbirlər təşkil edib. 
    “Kütləvi idmana nail olmaq üçün,
ilk növbədə, fərdi növü inkişaf et-
dirmək vacib amildir” – bu deyim
artıq Avropada özünü isbat etmiş
teoremdir. Yanvar ayını məhz Nax-
çıvanda idmanın fərdi növlərinə diq-
qət kimi səciyyələndirmək olar. Tə-
sadüfi deyil ki, geridə qoyduğumuz
ay ərzində muxtar respublikanın şə-
hər və rayonlarında 20-yə yaxın
yarış keçirilib ki, bunun da əksəriy-
yətini fərdi idman növləri təşkil edir.
Ötən ay eyni zamanda Naxçıvan id-
man tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı.
Belə ki, 8-14 yanvar tarixlərində
Bakı şəhərində keçirilən kişilər ara-
sında boks üzrə Azərbaycan çem-
pionatında idmançımız Tayfur Əliyev
qızıl medal qazanaraq “Bakı-2015”
Avropa Oyunlarında iştirak etmək

hüququ əldə etdi.
    Gənclər və İdman Nazirliyi ilə
yerli federasiyaların birgə təşkil etdiyi
yarışlar daha çox 20 Yanvar şəhid-
lərinin xatirəsinə həsr olunub. İlk
belə yarış Babək rayonunda keçirilib
və karateçilər tatami üzərində kimin
güclü olduğuna aydınlıq gətirməyə
çalışıblar. Şahbuz rayonunda isə 20
Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü
ilə əlaqədar şahmat üzrə rayon turniri
keçirilib. Ümumiyyətlə, yanvar ayın-
da digər idman növlərindən fərqli
olaraq, zəka sahiblərinin yarışı daha
çox təşkil edilib. Belə ki, bu ərəfədə
Sədərəkdə rayon ümumtəhsil mək-
təblərinin şagirdləri arasında birin-
cilik, Şərur və Culfada məktəblilər
arasında rayon birinciliyi, Ordubadda
2 fevral – Gənclər Gününə həsr olun-
muş 12 yaşadək şahmatçılar arasında
rayon birinciliyi keçirilib. Ayın son
günündə isə analoji turnir Naxçıvan
şəhərindəki Şahmat Mərkəzində təşkil
olunub.
    Güc idman növləri üzrə yanvar
ayında Şərur rayonunda  kikboksinq
üzrə rayon birinciliyi baş tutub. Bu
birincilikdə 10 çəki dərəcəsi üzrə
40 idmançı qüvvəsini sınayıb. Gənc -
lər və İdman Nazirliyi ilə Şərq Dö-
yüşü Sənəti Federasiyasının birgə
təşkil etdiyi daha bir turnir yanvarın
17-nə təsadüf edir. Daxili İşlər Na-
zirliyinin “İdman” Cəmiyyətində
keçirilən yeniyetmələr arasında

taekvando üzrə Naxçıvan şəhər bi-
rinciliyində 100-ə yaxın idmançı ta-
tami üzərinə çıxıb. 20 Yanvar fa-
ciəsinə həsr olunmuş daha bir Nax-
çıvan şəhər birinciliyində yeniyetmə
cüdoçular öz məharətlərini nümayiş
etdiriblər. Culfa rayonunda isə ye-
niyetmə və gənc yüngül atletlər
1500 və 3000 metr məsafəni birinci
qət etməyə çalışıblar.  

Yaddaşlara həkk olunan ay

İlin ilk ayı muxtar respublikanın
idman ictimaiyyəti Naxçıvan

şəhərindəki İlham Əliyev adına Olim-
piya-İdman Kompleksində “Bakı-
2015” Avropa Oyunlarının Əməliyyat
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə ilk dəfə
ölkəmizdə keçiriləcək Birinci Avropa
Oyunlarının tanıtım mərasiminə şa-
hidlik etdi. Tanıtımda Naxçıvan şə-
hərinin ümumtəhsil məktəblərinin
şagirdləri, həmçinin rayonların idman
məktəblərinin idmançıları iştirak et-
dilər. Tədbirin məqsədi məktəbli şa-
girdlərə cari ilin iyun ayında birinci
dəfə olaraq ölkəmizdə təşkil olunacaq
Avropa Oyunları barədə məlumat
vermək və onlarda idmana maraq
oyatmaq idi.
    Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi,
geridə qoyduğumuz ay daha çox
fərdi idman növləri üzrə keçirilən
yarışlarla yadda qaldı. Lakin bu, o
demək deyil ki, idmançılarımız kol-
lektiv idman növlərinə üstünlük ver-
məyiblər. Sədərək və Babək rayon-
larında 20 Yanvar faciəsinə həsr
olunmuş ümumtəhsil məktəblərinin
komandaları arasında voleybol tur-
nirləri təşkil olunub ki, yarışlarda
200-dən çox voleybolçu iştirak edib.
Şərur rayonunda bu ənənəni bas-
ketbolçular davam etdiriblər. Yan-
varın 16-da isə Naxçıvan şəhərindəki
ümumtəhsil məktəblərinin koman-
daları arasında stolüstü tennis üzrə
şəhər birinciliyi keçirilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın inkişafı hər keçən ay
daha geniş vüsət alır və bu inkişaf qazanılan uğurlarda özünü göstər-
məkdədir. Artıq muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında bu sahənin
kütləviləşməsi üçün müəyyən addımlar atılır, uşaqlar, yeniyetmə və
gənclər idmana cəlb olunur, yeni-yeni idman obyektləri istifadəyə verilir.
Uğurlu idman siyasətinin nəticəsi olaraq, Naxçıvan bir çox beynəlxalq
turnirlərə ev sahibliyi etməklə yanaşı, həm də digər ölkələrin idman ic-
timaiyyəti ilə tərəfdaşlıq edir. Təbii ki, bu, muxtar respublika rəhbərinin
idmana və idmançılara göstərdiyi qayğı və diqqətin nəticəsidir. 

İdman icmalı

    Fevralın 10-da Culfa Rayon Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə
rayonun Kırna kəndində təbii qazdan, sudan, elektrik enerjisindən
düzgün istifadə qaydalarına, həmçinin “Şəhərsalma və Tikinti Mə-
cəlləsinə əsasən tikintiyə icazənin verilməsi” mövzusuna həsr olunmuş
tədbir keçirilib. 
    Tədbirdə Culfa rayon prokuroru, baş ədliyyə müşaviri Əli Adıgözəlov
“Təbii qazın, suyun, elektrik və ya istilik enerjisinin talanmasına görə
məsuliyyət” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib ki, hər bir
idarə, müəssisə və təşkilat, eləcə də hər bir vətəndaş elektrik enerjisindən
və təbii qazdan səmərəli istifadə etməli, israfçılığa, qanunsuz istifadə
hallarına qətiyyən yol verməməlidir.  Əli Adıgözəlov qanunsuz istifadə
halları ilə əlaqədar Cinayət Məcəlləsindəki maddələr barədə də sakinlərə
məlumat verib.
    Sonra Culfa rayon prokurorunun köməkçisi, II dərəcəli hüquqşünas
Xalid Ağayev tikintisinə icazə tələb olunan və tələb olunmayan
obyektlər haqqında çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının
Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi 29 iyun 2012-ci il tarixli Qanunla
təsdiq edilib və 2013-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Həmin mə-
cəllənin şəhərsalma və tikinti qanunvericiliyinin təyinatı adlanan 1-ci
maddəsinin tələbinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının şəhərsalma
və tikinti qanunvericiliyi şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinin hüquqi
əsaslarını, prinsiplərini, eləcə də dövlətin, bələdiyyələrin, fiziki və ya
hüquqi şəxslərin şəhərsalma və tikinti fəaliyyəti sahəsində hüquq və
vəzifələrini müəyyən edir.
    “Məcəllənin 75, 79 və 80-ci maddələrində tikintisinə icazə tələb
olunan və tələb olunmayan tikinti obyektlərinin tikintisinin aparılması
qaydaları və tikintiyə başlamaq üçün məlumatlandırma icraatının
qaydaları öz əksini tapıb”, – deyən Xalid Ağayev mövcud qanunvericiliyin
tələbləri və icra qaydaları haqqında tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat
verib.
    Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Xəbərlər şöbəsi


