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Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Avropa

Şurası parlament Assambleyasının siyasi işlər və demokratiya komitəsinin

məruzəçisi Robert Uolteri qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın inkişafı,

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı

danışıqlar prosesi və münaqişənin nizama salınması perspektivlərinə dair

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Rəsmi xronika

    Muxtar respublikada cari ilin yanvar-
fevral aylarında 304 milyon 134 min manatlıq
Ümumi Daxili Məhsul istehsal olunmuşdur
ki, bu da 2014-cü ilin yanvar-fevral ayları
ilə müqayisədə 1,5 faiz çoxdur. 
    Hər bir nəfərə düşən Ümumi Daxili Məh-
sulun həcmi 2014-cü ilin yanvar-fevral ayları
ilə müqayisədə 1,7 faiz artaraq 691,1 manata
(840,2 ABŞ dollarına) çatmışdır.

*   *   *
    Muxtar respublikada yaradılan Ümumi
Daxili Məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye

sahəsi tutur. Sənaye üzrə 156 milyon 909
min manat həcmində məhsul istehsal edil-
mişdir ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq döv-
ründəki göstəricini 2,3 faiz üstələmişdir. 

*   *   *
    İnfrastruktur quruculuğu çərçivəsində
əsas kapitala 157 milyon 590 min manat

həcmində investisiya yönəldilmişdir ki, bu
da bir il öncəki göstəricidən 1,5 faiz çoxdur.
Cari ildə əsas kapitala yönəldilmiş investi-

siyaların 136 milyon 907 min manatı və ya
86,9 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına
düşmüşdür.

*   *   *
    2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında in-
formasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8
milyon 378 min manat olmuşdur ki, bu da
2014-cü ilin yanvar-fevral ayları ilə müqa-
yisədə 2,5 faiz çoxdur. Bu müddət ərzində
mobil rabitə xidmətlərinin həcmi 6 milyon
979 min manat olmaqla bir il öncəki göstə-
ricini 0,9 faiz üstələmişdir.

*   *   *
    Cari ilin yanvar-fevral ayları ərzində 12
milyon 681 min manat həcmində kənd tə-
sərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. Bu,
2014-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricidən
5,2 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində muxtar res-
publikada 3,2 min ton ət (diri çəkidə), 4,7
min ton süd istehsal edilmiş, 2014-cü ilin
yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə ət istehsalı
5,3 faiz, süd istehsalı 1,2 faiz artmışdır.

*   *   *
   Əhali gəlirləri üzrə müsbət dinamika

davam etməkdədir. Cari ilin yanvar-fevral
aylarında muxtar respublikada əhalinin gə-
lirləri 2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 1,8 faiz artaraq 236 milyon 217 min
manat, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə
0,9 faiz yüksələrək 536,7 manat təşkil etmişdir. 

*   *   *
    2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında muxtar
respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesab-
lanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği
391,7 manat təşkil etmiş və bu göstərici əv-
vəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,9 faiz
artmışdır. 

*   *   *
    Muxtar respublika iqtisadiyyatının möh-
kəmlənməsində, hərtərəfli və dinamik inki-
şafında xüsusi rolu olan bank sektorunun nor-
mal fəaliyyəti təmin olunmuşdur. 1 mart 2015-ci

il tarixə muxtar respublikanın banklarında
açılmış bank hesablarının sayı 40777-yə çat-

mışdır ki, bunun da 37379-u və ya 91,7 faizi
aktiv hesablardır. 2015-ci ilin yanvar-fevral
aylarında açılmış 2523 bank hesabının 2521-i
və ya 99,9  faizi aktiv hesablar olmuşdur.
    Cari ilin yanvar-fevral aylarında muxtar
respublikada 69 poS-terminal quraşdırılmış
və bu göstərici 1 mart 2015-ci il tarixə 936-ya
çatmışdır. 

*   *   *

    Muxtar respublika iqtisadiyyatının şaxə-
ləndirilməsi və dinamik inkişafı xarici ticarət
əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət şərait
yaratmışdır. Cari ilin yanvar-fevral aylarında
muxtar respublikada 41 milyon 469 min
Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində
xarici ticarət dövriyyəsi qeydə alınmışdır.
İxracın həcmi son bir il ərzində 1,9 faiz
artaraq 36 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları
dollarını ötmüş, idxalın həcmi isə 74,1 faiz
azalaraq 5 milyon 329 min Amerika Birləşmiş

Ştatları dolları həcmində olmuşdur. Xarici
ticarət üzrə 30 milyon 812 min Amerika
Birləşmiş Ştatları dollarına yaxın həcmdə
müsbət saldo yaranmışdır. 

*   *   *
     Sahibkarlıq strukturlarının kredit resurslarına
çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşılaşdırıl-
maqdadır. 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında
muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları
tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 19 milyon
957 min manata yaxın kreditlər verilmişdir
ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq dövründəki
göstərici ilə müqayisədə 2,9 dəfə çoxdur.  

*   *   *
    Qeyd olunan dövrdə muxtar respublikada
bütün sığorta növləri üzrə daxilolmalar 791,2
min manat olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 65,5 min
manat və ya 9 faiz çoxdur.

*   *   *
    2015-ci ilin yanvar-fevral aylarında muxtar
respublikaya 40 min 476 nəfər turist gəlmişdir
ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 1,9 faiz və ya 752 nəfər çoxdur.

*   *   *

    1 fevral 2015-ci il tarixə muxtar respub-
likada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə
4425 nəfər və ya 1 faiz artaraq 440101 nəfər
təşkil etmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin 

mətbuat xidməti

2015-ci ilin yanvar-fevral ayları üzrə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı

Məsələ ilə bağlı nazirliyin
Qanunsuz sahibkarlığın aşkar
edilməsi şöbəsinin rəisi, vergi
xidməti müşaviri Rəşad Əliyev
bildirib ki, həyata keçirilən ope-
rativ nəzarət tədbirləri zamanı
3 vergi ödəyicisi tərəfindən
əhali ilə nağd hesablaşmaların
aparılması qaydalarının pozul-
ması, 6 vergi ödəyicisi tərəfin-
dən isə xarici valyuta məbləğ-
lərinin ödəniş vasitəsi kimi qə-
bul edilməsi qeydə alınıb. Bun-
dan başqa, bəhs edilən dövrdə
valyuta sərvətlərinin ticarət,
iaşə və xidmət müəssisələrində
qanunvericiliklə müəyyən edi-
lən qaydalar pozulmaqla alı-

nıb-satılması və ya dəyişdiril-
məsi faktları da operativ təd-
birlər zamanı aşkara çıxarılan
faktlar arasında olub.  Bu ilin
yanvar-fevral aylarında 5 nə-
fərin “fərqlənmə nişanı” olma-
dan avtomobil nəqliyyatı ilə
sərnişin daşıması, 3 vergi ödə-
yicisinin xüsusi razılıq (lisen-
ziya) tələb olunan fəaliyyət
növləri ilə belə razılıq (lisen-
ziya) olmadan məşğul olması,
5 vergi ödəyicisinin isə aksiz
markası olmadan alkoqollu içki
və tütün məmulatlarının satışı
ilə məşğul olması nəzarət təd-
birləri zamanı aşkar edilib və
qarşısı alınıb.

Rəşad Əliyev onu da deyib
ki, bu ilin ilk iki ayında keçirilən
nəzarət tədbirləri zamanı 1 şəx-
sin vergi orqanlarında uçota
durmadan sahibkarlıq fəaliyyəti

ilə məşğul olduğu faktı qeydə
alınıb. Həmin şəxs barəsində
qanunamüvafiq qaydada təd-
birlər görülüb. Aparılan operativ
nəzarət işləri zamanı tərtib edil-
miş 1625 manat inzibati cərimə
və maliyyə sanksiyası məbləğ-
lərinin tamamilə büdcəyə ödə-
nilməsi təmin edilib. Qeyd olu-
nan dövrdə vergidənyayınma
və dövriyyənin gizlədilməsi
hallarına qarşı mübarizə məq-
sədilə 1 vergi ödəyicisində xro-
nometraj metodu ilə müşahidə
aparılıb. Müşahidə zamanı mü-
şahidəyədək olan dövriyyələrlə
müqayisədə 1000 manat döv-
riyyə artımına nail olunub. 

2015-ci ilin ilk 2 ayı ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Vergilər Nazirliyi və onun yerli orqanları tərəfindən muxtar
respublika ərazisində operativ nəzarətin əhatə funksiyalarına
daxil olan məsələlər üzrə 23 vergi ödəyicisində qanunvericiliyin
pozulması faktları aşkar edilib və müvafiq tədbirlər görülüb. 

Ötən il olduğu kimi, 2015-ci ildə də
muxtar respublikada meşə fondu torpaq-
larında, magistral avtomobil yollarının ət-
rafında, yarımsəhra və səhralaşmaya meyilli
ərazilərdə yaşıllaşdırma tədbirlərinin apa-
rılması davam etdiriləcək. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyindən verilən məlumata görə, cari
ildə 540 hektar sahədə yaşıllaşdırma təd-
birlərinin aparılması nəzərdə tutulub ki,
bunun da 200 hektarında meyvə ağacları
əkiləcək. Artıq nazirlik tərəfindən ağac
əkinlərinin aparılmasına başlanılıb.

Xatırladaq ki, ötən il muxtar respubli-
kada 536,5 hektar sahədə yaşıllaşdırma

tədbirləri həyata keçirilib. Bu tədbirlər
zamanı 440 min 700 ədəddən artıq ağac
və bəzək kolları əkilib.

Qeyd edək ki, ana təbiətin əsas qoruyucu
vasitələrindən biri də yaşıllıqların müha-
fizəsi və artırılmasıdır. Yaşıllıqlar ekoloji
mühitin tarazlığının saxlanılması ilə yanaşı,
həm də sağlamlıq mənbəyi rolunu oynayır.
Müdriklərimizin “Harada yaşıllıq varsa,
orada həyat var” fikri də təbiətə qayğı
göstərməyin bir daha vacib olduğunu gös-
tərir. Müasir dövrdə yaşıllıqların artırılması
yönündə atılan hər bir addım bizə sağlam
yaşamağa və təbiətin saysız-hesabsız ne-
mətlərindən hərtərəfli istifadə etməyə
şərait yaradır. Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında da bu sahədə həyata keçirilən
tədbirlər ekoloji tarazlı ğın pozulmasının
qarşısının alın ması, təbii sərvətlərimizin
qorunub saxlanma sı kimi ümumbəşəri
əhəmiyyət daşıyır. 

Xəbərlər şöbəsi

Bu il muxtar respublikada 540 hektar sahədə
yaşıllıqların salınması nəzərdə tutulub

Operativ vergi nəzarəti tədbirləri gücləndirilir
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Babək Rayon Mədəniyyət Evin-
də görkəmli elm xadimi Əziz Şərifin
120 illik yubileyi münasibətilə kon-
frans keçirilib.

Konfransı giriş sözü
ilə rayon Mədəniyyət və
Turizm Şöbəsinin müdiri
Ceyhun Fərəcov açıb.

Tədbirdə  muxtar res-
publika Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin Mə-
dəniyyət üzrə Elmi Me-
todik Mərkəzinin şöbə
müdiri Fərzalı Səfərov -
un, Cəlil Məmmədqu-
luzadənin Nehrəm kən-

dindəki xatirə muzeyinin direktoru
Akif Hacıyevin,  Babək Rayon Mər-
kəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin
direktoru Fatma Bağırovanın, rayon

Uşaq musiqi məktəbinin müəllimi
Vəfa Əsgərovanın çıxışları olub.

Çıxışlarda qeyd edilib ki,  maraqlı
həyat və zəngin yaradıcılıq yolu
keçən Əziz Şərif ədəbi tənqid və
ədəbiyyatşünaslıq sahəsində səmə-
rəli fəaliyyət göstərib, XIX-XX əsr-
lər Azərbaycan ədəbiyyatının az
tədqiq olunan ədəbi şəxsiyyətləri
haqqında qiymətli əsərlər yazıb.
Çoxlu məqalələrin, elmi əsərlərin,
tənqidi-bioqrafik oçerk və mono -
qrafiyaların müəllifi olan Əziz Şə-

rifin elmi fəaliyyəti və axtarışları
nəticəsində Azərbaycanın görkəmli
yazıçılarının bir sıra əsərləri, XIX-
XX əsrlərə dair çoxsaylı məktublar,
sənəd və fotoşəkillər, qiymətli əl-
yazma materialları aşkarlanaraq
elmi və ədəbi mühitə təqdim edilib. 

Azərbaycan ədəbiyyatının gör-
kəmli tədqiqatçısı olan Əziz Şərif
bədii tərcümə və publisistika sahə-
sində də səmərəli fəaliyyət göstərib,
Azərbaycan klassik yazıçı və mü-
təfəkkirlərinin əsərlərini rus dilinə

tərcümə edib. 
XX əsrdə elmi-ədəbi fikrin in-

kişafında böyük xidmətləri olan
Əziz Şərif “Molla Nəsrəddin” mək-
təbindən aldığı ideyaları ədəbiy-
yatda, elmdə və ictimai mühitdə
gerçəkləşdirməklə Azərbaycan ədə-
biyyatşünaslığının möhkəm bünöv-
rəsini yaradıb. o, xalqımızın milli-
mədəni irsinin fədakar təbliğatçısı
olub, pedaqoq və elm xadimi kimi
şöhrət qazanıb. 

Xəbərlər şöbəsi

Görkəmli elm xadiminin 120 illik yubileyi qeyd edilib

Azərbaycanda Sovet hakimiy-
yətinin qələbəsindən sonra da daş-
nak silahlı qüvvələrinin təcavüzkar
hərəkətləri nəticəsində Naxçıvan
diyarında gərginlik hələ də davam
edirdi. RSFSR hökumətinin daşnak
hökuməti ilə danışıqlar vasitəsilə
münaqişəni həll etmək cəhdi baş
tutmadı. 1920-ci ilin iyulunda Nax-
çıvan, Culfa və ordubad əhalisi
N.Nərimanova, Q.orconikidzeyə
məktubla müraciət etdi. Məktubda
deyilirdi: “Yerli əhali öz qüvvəsi
ilə daşnaklardan müdafiə olunur.
Qızıl ordunun köməyi ilə bizim di-
yarı azad etməyi və Azərbaycanla
birləşdirməyi təmin etməyi təvəqqe
edirik”.

XI ordunun köməyi ilə 1920-ci
il iyulun 28-də Naxçıvan diyarında
Sovet hakimiyyəti quruldu və Nax-
çıvan SSR elan edildi, respublikanın
ali hakimiyyət orqanı – Naxçıvan
İnqilab Komitəsi yaradıldı. Avqus-
tun 10-da Naxçıvan İnqilab Komi-
təsi Azərbaycan SSR Xalq Komis-
sarları Sovetinin sədri N.Nərima-
nova məktub göndərdi. Məktubda
deyilirdi: “Naxçıvan camaatının
çox böyük əksəriyyətinin qərarı ilə
Naxçıvan diyarı özünü Azərbaycan
SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi hesab
etmişdir”.

Rusiya rəhbərlərinə gəldikdə
isə onlar Türkiyə ilə diplomatik
münasibətlər yaratmaq istəsələr
də, Ermənistandan Türkiyəyə qarşı
bir vasitə kimi də istifadə etməyə
çalışırdılar. Ermənistan, Azərbay-
can və Türkiyənin qarşılıqlı mü-
nasibətləri məsələlərinin həllində
İ.Stalin Rusiyanın mənafelərindən
çıxış edərək həmişə Ermənistanın
mövqeyini müdafiə edirdi. o de-
yirdi: “Əgər bilmək istəyirlərsə
ki, Zəngəzur və Naxçıvan kimə
məxsus olmalıdır, onları Ermənis-
tanın indiki hökumətinə vermək
olmaz, sovet hökuməti olanda ver-
mək olar”. İ.Stalinin bu çıxışından
25 gün sonra Ermənistanda Sovet
hakimiyyəti quruldu. Ermənistan
bolşeviklərin nəzarətinə keçən kimi
Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsi
1 dekabr 1920-ci ildə bəyanatla
çıxış etdi. N.Nərimanovun imzası
olan bəyanat Rusiyanın diktəsi ilə
yazılmışdı və “iki sovet respubli-
kası arasında ərazi mübahisələri-
nin” Azərbaycanın milli mənafe-
lərinə zidd şəkildə həll edilməsinə
yönəlmişdi.

Məlum bəyanatdan sonra Nax-
çıvan bölgəsində daxili vəziyyət
xeyli mürəkkəbləşmiş, onun üs-
tündə mübahisə və münaqişələr
xeyli kəskinləşmişdi. Naxçıvan
məsələsi Rusiya-Ermənistan və
Türkiyə-Ermənistan danışıqlarında
mühüm yer tuturdu. Ermənistan
Rusiya və Türkiyə arasında siyasi
manevrlər edərək onların müna-

sibətlərindən və yaranmış şəraitdən
istifadə etməyə çalışırdı. Rusiyaya
gəldikdə isə o, Türkiyə ilə yaxın-
laşmaq xəttini yeritsə də, erməni-
ləri müdafiə etməsini də gizlət-
mirdi. Ermənistan isə Naxçıvan
və başqa ərazilərlə bağlı niyyət-
lərini həyata keçirmək üçün ən
çox Rusiyaya ümid bəsləyirdi. Er-
mənistan 1920-ci il dekabrın 2-də
həm Rusiya, həm də Türkiyə ilə
müqavilə bağladı. RSFSR ilə sovet
Ermənistanı arasında bağlanan
hərbi-siyasi sazişə görə, keçmiş
İrəvan quberniyasının Ermənista-
nın tərkibinə daxil olmasından
sonra Sovet hökuməti tərəfindən
mübahisəsiz tanınması qəbul edi-
lirdi. Türkiyə ilə Ermənistan ara-
sında bağlanan Gümrü (Aleksan-
dropol) müqaviləsi Rusiyanın təh-
riki ilə Ermənistan tərəfindən qəbul
edilmədi. Lakin bununla belə, bu
müqaviləyə görə, Naxçıvan böl-
gəsinin düşmən əlinə keçməməsi
üçün “həmin ərazidə hələlik Tür-
kiyənin himayəsində yerli hökumət
yaradılması” qərara alınmışdı. Mü-
qavilənin 12-ci maddəsinə əsasən,
Türkiyə hökuməti Şərur, Naxçıvan,
Şahtaxtı və Culfa yolu ilə tranzit
işlərinin sərbəstliyinin təminatını
öz üzərinə götürdü.

1920-ci il dekabrın 28-də Er-
mənistan SSR Hərbi İnqilab Ko-
mitəsi bəyanatla çıxış edərək Nax-
çıvan əhalisinə öz müqəddəratını
azad surətdə təyin etmək hüququ
verildiyini bildirdi. Lakin 1921-ci
ilin əvvəllərindən başlayaraq heç
bir bəyanat verməmiş kimi yenə
də Naxçıvana qarşı haqsız ərazi
iddiaları irəli sürdü.

1920-ci ildə Türkiyə xalqı öz
vətəninin müstəqilliyi uğrunda mü-
barizə aparırdı. Türkiyənin inqilabi
hökuməti Sovet Rusiyası ilə dost-
luq əlaqələri yaratmışdı. 1920-ci
il aprelin 26-da Türkiyə Böyük
Millət Məclisi yardım üçün V.İ.Le-
ninə müraciət etdi. Həmin ilin ya-
yından başlayaraq Türkiyə höku-
məti Rusiya ilə diplomatik müna-
sibətlər qurmaq və iki ölkə arasında
dostluq müqaviləsi imzalamaq
üçün fəallığını artırdı və bunun
üçün Bəkir Sami bəyin başçılığı
ilə nümayəndə heyəti Moskvaya
gəldi. Danışıqlar nəticəsində so-
vet-türk müqaviləsinin layihəsi
hazır landı. Gələcəkdə Rusiya-Tür-
kiyə danışıqlarının Bakıda keçi-
rilməsi razılaşdırıldı. Lakin bir qə-
dər sonra G.Çiçerin konfransın
Moskvada keçiriləcəyini və burada
Azərbaycan və Ermənistan nüma-
yəndələrinin də iştirak edəcəyini

bildirdi. Əslində, G.Çiçerin kon-
fransa Azərbaycanı və Ermənistanı
qatmaqla həm bu dövlətlərin xarici
siyasətini öz əlində cəmləşdirmək
və Türkiyəyə qarşı qoymaq, həm
də gələcəkdə Güney Qafqazdakı
niyyətlərini həyata keçirmək üçün
zəmin hazırlamaq istəyirdi.

Türkiyə bu təkliflə razılaşmadı.
onlar Azərbaycan, Gürcüstan və
Ermənistanla müqavilə bağlamaq
istəyirdilər. Üstəlik, Türkiyə bildi-
rirdi ki, onların Azərbaycanla heç
bir mübahisəli məsələsi yoxdur.
Ermənistana gəldikdə isə Türkiyə
Gümrü (Aleksandropol) müqavi-
ləsini qüvvədə hesab edir və ondan
imtina etmək istəmirdi.

Azərbaycan da Rusiya tərəfindən
olan təklifləri qəbul etmək istəmirdi.
Bununla əlaqədar Azərbaycanın
Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli
nümayəndəsi Behbud ağa Şahtax-
tinski M.D.Hüseynova yazırdı:
“...Mən şəxsən konfransda Azər-
baycanın iştirakının əleyhinəyəm.
Çünki mən orada heç nə haqqında
qətiyyətli danışa bilmərəm... Rusiya
türklərlə danışıqları dostluq və qar-
daşlıq haqqında aparır, ittifaq haq-
qında aparmır”.

1921-ci ilin fevral ayında Ankara
hökumətinin yeni Xarici İşlər naziri
Yusif Kamal bəyin başçılığı ilə Əli
Fuad və doktor Rza Nurdan ibarət
diplomatik nümayəndə heyəti
Moskvaya gələrək yeni danışıqlara
başladı. Danışıqlarda Rusiya tərə-
findən Xalq Xarici İşlər komissarı
G.Çiçerin və RSFSR MİK üzvü
C.Qorxmazov iştirak edirdilər. Mü-
zakirələr çox gərgin keçmiş və hətta
danışıqlar bəzən pozulmaq həddinə
çatmışdı. Bir sıra məsələlərlə yanaşı,
danışıqlarda Naxçıvan məsələsinə
də xüsusi əhəmiyyət verilmişdi.
Türkiyənin bu məsələyə böyük
önəm verməsi bölgənin strateji və
geosiyasi mövqeyi ilə yanaşı, həm
də Naxçıvanın Türkiyə -Azərbaycan
əlaqələrində ən yaxın məsafədə
yerləşməsi idi.

Moskva danışıqlarında Azər-
baycanın təmsilçisi Behbud ağa
Şahtaxtinski də iştirak etmiş və
uğurlu nəticənin əldə edilməsində
onun mühüm xidməti olmuşdur.
Belə ki, o, 1921-ci il martın 1-də
V.İ.Leninə göndərdiyi məktubda
Naxçıvan, Zəngəzur, Dağlıq Qa-
rabağ ərazilərinin gələcəyindən
duyulan rahatsızlığı çatdırmış, bu
mahalların milli tərkibi və coğra-
fiyasına dair arayışları da əlavə
etmiş, Güney Qafqazda sərhəd
məsələləri və xüsusilə də Naxçıvan
bölgəsi ilə bağlı faydalı təkliflər

vermişdi. Lenin bunlarla tanış ol-
duqdan sonra onu Siyasi Büroya
göndərmişdi. Behbud ağa Şahtax-
tinskinin məktubuna martın 16-da
Stalinin, Çiçerinin və başqalarının
iştirakı ilə baxılmış və onun tək-
lifləri nəzərə alınmaqla Azərbay-
canın himayəsində Naxçıvana mux-
tariyyət statusu verilməsi haqqında
qərar qəbul olunmuşdu.

Bütün bunlar Moskva müqa-
viləsində ifadə olundu. Bir aya

yaxın davam etmiş danışıqların
yekunu 1921-ci il martın 16-da
imzalanmış “Dostluq və qardaşlıq
haqqında” pSFSR-Türkiyə müqa-
viləsində öz əksini tapdı. Moskva
müqaviləsi 16 maddədən və 2 əla-
vədən ibarət idi.

Müqavilə ilə tərəflər onlara
zorla qəbul etdirilən ikitərəfli və
beynəlxalq müqaviləni rədd edir-
dilər. Türkiyə hökuməti tərəfindən
qəbul edilməyən müqaviləni Ru-
siya hökuməti də rədd edirdi. Tür-
kiyə Batum şəhərinə və limanına
suverenlik verilməsinə razı olurdu.
Bu şərtlə, ona qanuni idarəçilik,
geniş muxtariyyət, vətəndaş hü-
ququnun qorunması haqqı verilməli
idi. Tərəflər Qara dənizin beynəl-
xalq statusu ilə bağlı razılığa gə-
lirdilər. Bu, Türkiyənin suverenli-
yinə, təhlükəsizliyinə, o cümlədən
İstanbulun təhlükəsizliyinə xələl
gətirməməli idi. Rusiya işğal reji-
minin hər hansı ölkənin azad milli
inkişafı ilə bir araya sığmadığını
göstərirdi. Tərəflər bir-birlərinin
ərazilərində hakimiyyətə gəlmək
istəyən qrupların fəaliyyətinə yol
verməməli idilər. Bir ölkədən çıxıb
digərində yaşayanlar yaşadıqları
ölkənin qanunlarına tabe olmalı
idilər. 1918-ci ilədək Rusiyaya
məxsus olan ərazilərdə yaşayan
vətəndaş öz əmlakı ilə köçüb Ru-
siyaya gedə bilərdi. Tərəflər 3-6
ay müddətində hərbi əsirləri və
həbs olunmuş rus və türk vətən-
daşlarını geri qaytarmalı idi. Tə-
rəflər konsulluq münasibətləri qur-
malı, iqtisadi və maliyyə məsələ-
lərinə dair saziş imzalamalı idilər.
onlar Qafqaz respublikaları qar-
şısında öhdəlik götürürdülər.

Moskva müqaviləsinin üçüncü
maddəsi və I (B) əlavəsi bilavasitə
Naxçıvanla bağlı idi. Müqavilənin
3-cü maddəsinə əsasən, belə bir
qarşılıqlı qərar qəbul edildi ki, Nax-
çıvan vilayəti bu müqavilənin I (B)
əlavəsində göstərilən sərhədlərdə
Azərbaycanın himayəsi altında
Azərbaycanın heç bir üçüncü döv-
lətə güzəştə getməməsi şərti ilə
muxtar ərazi təşkil edir. “Naxçıvan
ərazisi” adlı I (B) əlavəsində isə

bölgənin sərhədləri müəyyənləşdi-
rildi: “Ararat stansiyası-Saray-Bulaq
dağları-Kömürlüdağ-Sayatdağ-
Qurdqulaq kəndi-Həməsur dağı-
yüksəklik (8022)-Küküdağ və keç-
miş Naxçıvan qəzasının şərq inzibati
sərhədi”.

Beləliklə, Rusiya hökumətinin
ermənipərəst mövqeyinə və riyakar
siyasətinə baxmayaraq, Naxçıvan
əhalisinin qətiyyətli, dönməz ira-
dəsi, Türkiyənin prinsipial və əda-
lətli mövqeyi və Behbud ağa Şah-
taxtinski kimi milli mənafelərdən
çıxış edən siyasi xadimlərin səyləri
ilə Naxçıvan Azərbaycanın tərki-
bində saxlanıldı. V.İ.Lenin Türkiyə
ilə sülh sazişindən danışarkən de-
mişdi ki, bu, “bizi Qafqazdakı
daimi müharibələrdən xilas edir”.
Lakin bu sözlər özünü doğrult-
madı. N.Nərimanov qeyd etmiş -
dir ki, “Sovet Rusiyası və Türkiyə
ilə müqaviləyə əsasən, Naxçıvan
Azərbaycanın himayəsi altın da
müstəqil respublika elan olunur.
orda bizim nümayəndəmiz ola -
caqdır və biz bütün münasibət -
lərdə Naxçıvana xidmət edəcə -
yik”. Yusif Kamal bəy isə yazmış -
dır ki, “Naxçıvan müsəlmanları
bir daha soyqırımına məruz qalaca -
ğı halda, türk ordusunun buna bi -
 ganə qalmayacağı rəsmi olaraq
sənədləşdirilmişdir”.

Moskva müqaviləsinin imzalan-
masının böyük tarixi əhəmiyyəti
vardır. İlk növbədə, bu müqavilə
Rusiya ilə Türkiyə arasında mövcud
olan problemləri həll etdi. Rusiya
və Türkiyə sıx ittifaqda birləşdi,
təbii müttəfiqə çevrildilər. Moskva
müqaviləsi Azərbaycanın bütövlü-
yünü qorudu və Naxçıvanın ərazi
mənsubiyyəti məsələsinə aydınlıq
gətirdi. Bu müqaviləyə görə, qədim
türk-oğuz yurdu olan Naxçıvan
Azərbaycan sərhədləri içərisində
qaldı.

Bütün bunlarla bərabər, erməni
daşnakları XX əsr boyu, eləcə də
90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvana
silahlı basqınlar etmiş, Moskva və
Qars müqavilələrinin ləğv edilməsi
üçün xeyli fəallaşmışlar. Son illərdə
isə onlar bu barədə bir sıra dövlətlərə
və beynəlxalq təşkilatlara müraciət
etmişlər.

Erməni işğalına məruz qaldığı-
mız, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasına erməni iddialarının artdığı
indiki zamanda Moskva beynəlxalq
müqaviləsinin əhəmiyyəti daha ay-
dın şəkildə nəzərə çarpır və Nax-
çıvanın muxtariyyətinin qorunma-
sında əvəzsiz rol oynayır. Təsadüfi
deyil ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev 1992-ci ilin mart
ayında Türkiyə Cümhuriyyətində
olarkən Moskva və Qars müqavi-
lələrini qaldırmış və bu müqavilə-
lərin xalqımızın həyatındakı tarixi
rolunu yüksək qiymətləndirmişdir.

Moskva müqaviləsi və Naxçıvanın ərazi
mənsubiyyəti məsələsi

XX əsrin 20-ci illərində Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan diyarında baş verən hadisələr çox mürəkkəb,
ziddiyyətli və çətin olmuşdur. Azərbaycanın düşdüyü daxili, qarşılaşdığı beynəlxalq vəziyyət elə ağır idi ki,
bir sıra hallarda Naxçıvana lazımi səviyyədə köməklik göstərə bilmirdi. Bundan istifadə edən erməni daşnakları
Naxçıvan diyarına sahib olmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdilər. Bir sıra kapitalist dövlətlərinin hi-
mayəsindən, yardım və dəstəyindən istifadə edən erməni cəlladları Naxçıvan diyarına hərbi basqınlar edir,
qırğınlar törədir, şəhər və kəndləri dağıdır, ağlasığmaz vəhşiliklər törədir, lakin yerli əhalinin inadlı mübarizəsi,
qəhrəmanlığı sayəsində onlar öz məkrli niyyətlərinə nail ola bilmirdilər. Bununla belə, 1918-1920-ci illərdə
erməni daşnaklarının hərbi basqınları nəticəsində Naxçıvan diyarında faciəli hadisələr baş vermişdi. Bu
hadisələrə böyük kapitalist dövlətlərinin müdaxiləsi, ikili siyasət yeritmələri Naxçıvan məsələsini beynəlxalq
müstəviyə çıxarmışdı. Naxçıvan diyarının gələcək tarixi taleyində, onun Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət
statusunda qalmasında keçən əsrin 20-ci illərində bağlanan müqavilələrin böyük rolu olmuşdur.

Moskva müqaviləsi – 94

Naxçıvana Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət statusunun verilmə-
sindən 90 ildən artıq vaxt keçir. Bu, beynəlxalq Moskva müqaviləsi ilə
rəsmiləşdirilib. Özü də müddətsiz dövr üçün. Bu muqavilənin müddətsiz
bağlanması onun tarixi əhəmiyyətini daha da artırır. Dövlətlərarası
münasibətlər baxımından bu növ müqavilələr daimilik xarakterinə
malikdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, ifrat erməni millətçilərinin Moskva
müqaviləsini qüvvədən salmaq üçün dəfələrlə müxtəlif hiylələrə əl at-
malarına baxmayaraq, bu tarixi sənəd 94 ildir ki, özünün həyat vəsiqəsini
daşıyır və Naxçıvanın təhlükəsizliyini qoruyur.

İsmayıl Hacıyev
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik

Əziz Şərif – 120
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    N a x ç ı v a n
Muxtar Respub-
likası Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazir-
liyinin “Texniki
təhlükəsizlik və
əməyin mühafi-
zəsi normaları,
qaydaları və stan-
dartlarına əməl
olunması” möv-
zusunda təşkil etdiyi kursa martın
12-də başlanılıb. İxtisasartırma
kursuna “Gəmiqaya Sənaye Kom-
pleksi”, “Gəmiqaya Daş Məhsulları
Kompleksi”, “Gəmiqaya Beton
Məmulatları Kompleksi”, “Gəmi-
qaya Nəqliyyat”, “Dizayn Metal -
əritmə Zavodu”, “Dizayn Sənaye
Kompleksi” Məhdud Məsuliyyətli
cəmiyyətlərinin, Cahan panel-Ra-
diator və Dam Örtükləri Zavodu-
nun, eləcə də Naxçıvan Şəhər
Abadlıq və Təmir-Tikinti İdarəsinin
qum-çınqıl istehsalı zavodunun,
ümumilikdə, 15 mütəxəssisi cəlb
olunub. 6 gün davam edəcək kurs-
da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyi yanında Dövlət
Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin mü-
təxəssisləri tərəfindən işçilər üçün
normal iş və istirahət şəraitinin
yaradılması, əməyin mühafizəsi
və təhlükəsizlik qaydalarına əməl
olunması, eləcə də bu istiqamətdə

daxili nəzarətin gücləndirilməsi,
baş verə biləcək bədbəxt hadisələr
və peşə xəstəliklərinin qarşısının
alınmasına dair mövzular tədris
olunacaq. 
    Bəhs olunan kursda Naxçıvan
Muxtar Respublikası prokurorlu-
ğunun, Səhiyyə Nazirliyinin, Döv-
lət Baş Sığorta Agentliyinin əmək-
daşları tərəfindən iş sahəsində
əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik
tədbirlərinin görülməməsinə görə
məsuliyyət, iş yerlərində sağlam
sanitariya-gigiyena şəraitinin ya-
radılması, baş verən qəzalar zamanı
zərərçəkənə ilk tibbi yardımın gös-
tərilməsi, baş verən bədbəxt hadi-
sələr və peşə xəstəlikləri nəticə-
sində peşə-əmək qabiliyyətinin iti-
rilməsi hallarından işçilərin icbari
sığorta olunmalarının zəruriliyi ilə
bağlı dərslər keçiləcək.
    Yekunda kurs iştirakçılarının
bu sahədə bilikləri yoxlanılacaq.

- Səbuhi HƏSƏNOv

    Fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2014-cü
ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə dair keçirilmiş müşa-
virədə aidiyyəti orqanlara verilən sahibkarların maarifləndirilməsi,
işçilərlə işəgötürənlər arasında əmək müqavilələrinin bağlan-
masına diqqətin artırılması, hər bir sahibkara tabeliyində çalışan
işçilər üçün normal iş yeri və istirahət şəraitinin yaradılması,
xüsusi istehsal müəssisələrində əməyin təşkili və təhlükəsizlik
qaydalarına əməl olunmasına nəzarətin artırılması ilə bağlı
tapşırığın icrası istiqamətində Naxçıvan Regional Peşə Tədris
Mərkəzində növbəti ixtisasartırma kursuna start verilib. 

Növbəti ixtisasartırma kursuna başlanılıb

    1985-ci il aprelin 9-da Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi
istehlakçıların hüquqlarının müda-
fiəsi üçün rəhbər prinsipləri müəy-
yənləşdirmiş, bu prinsiplərin qəbul
olunması nəticəsində istehlakçı hü-
quqlarının beynəlxalq səviyyədə
tanınması təmin olunmuşdur. Hər
il Ümumdünya İstehlakçı Hüquq-
larının Müdafiəsi Gününün qeyd
edilməsi məhz dünya ictimaiyyə-
tinin diqqətini istehlakçı hüquqla-
rının qorunması problemlərinin həl-
linə yönəltmək məqsədi daşıyır.
    Ölkəmizdə istehlakçıların hü-
quqlarının müdafiəsi sahəsində
dövlət siyasətinin əsası ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Ulu öndərin təşəbbüsü
ilə 1995-ci il sentyabrın 19-da “İs-
tehlakçıların hüquqlarının müda-
fiəsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanunu qəbul edil-
mişdir. Qanunun qəbulundan sonra
bu sahədə hüquqi bazanın tam şə-
kildə formalaşdırılması istiqamə-
tində məqsədyönlü və ardıcıl işlər
həyata keçirilmişdir. Ötən müd-
dətdə bu istiqamətdə digər nor-
mativ-hüquqi aktlar da qəbul edil-
miş, istehlakçı hüquqlarının mü-
dafiəsi ilə bağlı məqsədyönlü is-
lahatlar aparılmışdır.
    Azərbaycanda iqtisadiyyatın sü-
rətli inkişafı və buna paralel olaraq
beynəlxalq ticarət əlaqələrinin də-
rinləşməsi istehsal olunan yerli
məhsulların ixrac qabiliyyətinin
artırılması üçün beynəlxalq stan-
dartların qəbulu və tətbiqini vacib
məsələyə çevirmişdir. Hazırda ölkə -

mizdə bu istiqamətdə məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilir. Məqsəd
istehsal prosesinin və istehlakçıların
tələblərinə əsaslanan iqtisadiyyatın
inkişafına nail olmaq, dünya ba-
zarına keyfiyyətli məhsul çıxarıl-
ması prosesini sürətləndirməkdən
ibarətdir. Bu gün milli standartların
beynəlxalq standartlara uyğunlaş-
dırılması, müasir tələblərə uyğun
yeni standartların qəbulu və tətbiqi
prosesi uğurla icra olunmaqdadır.
Əsas hədəf ölkədə standartlaşdır-
manın inkişaf etdirilməsi və stan-
dartlar fondunun təkmilləşdirilmə-
sidir. Çünki bu, bilavasitə ölkə iq-
tisadiyyatının, sahibkarlığın inki-
şafında, istehlakçı hüquqlarının eti-
barlı qorunmasında, məhsul və xid-
mətlərin keyfiyyətinin yüksəldil-
məsində başlıca amildir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da keyfiyyətə nəzarət işinin
inkişafı və tənzimlənməsi stan-
dartlaşdırma, akkreditasiya, met-
rologiya, uyğunluğun qiymətlən-
dirilməsi üzrə fəaliyyət istiqamətləri
vasitəsilə həyata keçirilir. Muxtar
respublika iqtisadiyyatının sürətli
inkişafı, istehsal müəssisələrinin
müasir maddi-texniki baza ilə təc-
hiz olunması beynəlxalq tələblər
səviyyəsində qəbul edilən yeni
standartların tətbiqinə geniş im-
kanlar açmışdır. Naxçıvanda is-

tehsal olunan məhsulların yüksək-
keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətli
olması, görülən işlərin və göstərilən
xidmətlərin müasir standartlara ca-
vab verməsi qarşıda duran prioritet
vəzifələrdəndir.
    İstehlakçıların tələblərinə əsas-
lanan iqtisadiyyatın inkişafına nail

olunması, daxili, eləcə də xarici
bazara keyfiyyətli məhsul çıxa-
rılması prosesinin sürətləndirilməsi
standartlaşdırma sahəsində fəa-
liyyətin müasir tələblər əsasında
qurulması ilə mümkündür. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Stan-
dartlaşdırma, Metrologiya və pa-
tent üzrə Dövlət Komitəsi öz fəa-
liyyətində keyfiyyətə nəzarət işinin
və bu sahədə texniki tənzimləmə
sisteminin müasir tələblərə uy-
ğunlaşdırılmasını əsas istiqamət
kimi qəbul edir. Muxtar respubli-
kada iqtisadi inkişafın sürətlən-
dirilməsi məqsədilə proqram xa-
rakterli idarəetmənin təşkili, öz
növbəsində, keyfiyyətli məhsul
istehsalı üçün ciddi əsaslar yarat-
maqdadır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin
müvafiq fərman və sərəncamları
ilə təsdiq olunmuş Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı,
2008-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında əhalinin
ərzaq məhsulları ilə etibarlı tə-
minatına dair, 2012-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin in-
kişafı üzrə Dövlət proqramlarının
uğurlu icrası məhsul, iş və xid-
mətlərin keyfiyyət göstəricilərinin
davamlı olaraq yüksəldilməsinə

zəmin yaradır. Reallaşdırılan təd-
birlər çərçivəsində Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Standartlaşdırma,
Metrologiya və patent üzrə Dövlət
Komitəsi tərəfindən qida təhlü-
kəsizliyinin idarə edilməsi sis-
temlərinin tətbiqinə, yeyinti məh-
sullarının istehsalı, emalı, daşın-

ması və saxlanması vəziyyətinə,
ərzaq məhsullarının əmtəə nişan-
larının saxtalaşdırılması hallarına,
xidmət sahələrində standartlardan
istifadənin səviyyəsinə, akkredi-
tasiya sisteminə daxil olan labo-
ratoriyaların ümumi fəaliyyətinə
və digər qanunla müəyyən olun-
muş vəzifələrin icrasına nəzarət
məqsədilə davamlı monitorinqlər
təşkil olunur.
    2014-cü il ərzində istehlakçı hü-
quqlarının müdafiəsi tədbirləri çər-
çivəsində komitə tərəfindən stan-
dartların tələblərinə uyğun olmayan
57039 manat dəyərində məhsul sa-
tışdan çıxarılmışdır. Yerli istehsal
üzrə keyfiyyət göstəricilərinin daha
da yaxşılaşdırılması məqsədilə 425
istehsal müəssisəsində müşahidə
xarakterli monitorinqlər aparılmış
və yeni hazırlanmış texniki-nor-
mativ-hüquqi aktlar təsərrüfat sub-
yektlərinə təqdim olunmuşdur. İs-
tehsal və idxal olunan məhsullara
keyfiyyət göstəriciləri yoxlanıldıq-
dan sonra, ümumilikdə, 3258 ser-

tifikat verilmiş, 35 laboratoriyanın
akkreditasiyası həyata keçirilmiş
və 67 yeni əmtəə nişanının müha-
fizəsi təmin olunmuşdur.
    Muxtar respublikada “İstehlak
Mallarının Ekspertizası Mərkəzi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
fəaliyyət göstərməsi də istehlakçı-
ların hüquqlarının qorunmasına
xidmət edir. Bu gün istehsal və
idxal olunan məhsulların fiziki-
kimyəvi və mikrobioloji göstəri-
cilərinin yoxlanması nəzarətdə sax-
lanılır, məhsullardan nümunələr
götürülərək keyfiyyət göstəricilə-
rinin müəyyənləşdirilməsi məqsə-
dilə mərkəzin laboratoriyalarında
analiz olunur.
    İstehlakçı hüquqlarının qorun-
masının əsas məqsədlərindən biri
də daxili bazarda süni qiymət artı-
mının qarşısının alınmasından iba-
rətdir. Muxtar respublikada süni
qiymət artımına səbəb ola biləcək
halların qarşısının alınması məq-
sədilə idxal mallarının topdan və
pərakəndə satış qiymətləri daim
nəzarətdə saxlanılır. Əgər məhsul-
ların qiymətlərində artım müşahidə
olunarsa, bunun səbəbləri araşdırılır,
müqayisəli təhlillər aparılır. Möv-
sümi qiymət artımının qarşısının
alınmasında, əhalinin fasiləsiz ola-
raq keyfiyyətli kənd təsərrüfatı
məhsullarına olan tələbatının ödə-
nilməsində son illər istifadəyə ve-
rilən soyuducu anbarların və isti-
xana komplekslərinin, eləcə də mü-
təmadi olaraq təşkil olunan kənd
təsərrüfatı yarmarkalarının da mü-
hüm rolu vardır.

Muxtar respublikada istehlakçı hüquqları
etibarlı müdafiə olunur

İstehlakçı hüquqlarının qorunması müasir cəmiyyətimizdə
mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. 1962-ci il
martın 15-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında “İstehlakçıların hü-
quqlarının müdafiəsinə dair Bəyanat” qəbul edilmişdir. Həmin
tarixdən etibarən hər il martın 15-i “Ümumdünya İstehlakçı
Hüquqlarının Müdafiəsi Günü” kimi qeyd olunur. 

15 mart Ümumdünya İstehlakçı Hüquqlarının Müdafiəsi Günüdür

Nахçıvаn şəhərində fəа-
liyyət göstərən özəl müəssi-
sələrdən biri də “Müasir Mə-
kan” ət və ət məhsulları is-
tehsalı müəssisəsidir. Bu
müəssisə də dövlət qаyğısın-
dаn bəhrələnib, müəssisəyə
Sаhibkаrlığа Kömək Fоndu
tərəfindən 2010-cu ilin mart
ayında 260 min mаnаt dövlət
mаliyyə dəstəyi göstərilib. 

    Nахçıvаn şəhərinin Babək mə-
həlləsində istеhsаl müəssisəsi üçün
tоrpаq sаhəsi аyrılıb, burаdа müasir
layihə əsasında istеhsаl sехi, хаmmаl
və hаzır məhsullаrın sахlаnılmаsı
üçün sоyuducu аnbаr, lаbоrаtоriyа,
inzibаti binа tikilib istifadəyə verilib.
2011-ci ilin əvvəlində istifadəyə ve-
rilən müəssisədə polşa istehsalı olan
müasir tехnоlоji аvаdаnlıqlаr qu-
raşdırılıb, istehsal prosesinə mər-
kəzləşdirilmiş qaydada nəzarət təmin
edilib. Həmçinin müəssisənin daim
təzə ətlə təmin olunması üçün Culfa
rayonunun Gülüstan kəndi ərazisində
yаrdımçı təsərrüfаt yaradılıb. Hazırda
müəssisədə “Nахçıvаn”, “Hаlаl” və
“Dоğmа tаm” adı ilə hisə vеrilmiş
və bişirilmiş kоlbаsа, eləcə də sоsiskа
istеhsаl оlunur. onu da qeyd edək
ki, müəssisə fəaliyyətə başlayan za-
man 2-3 çeşiddə ət və ət məhsulları
istehsal olunurdusa, hazırda burada
24 çeşiddə məhsul istehsal edilir. 

    Burada хаmmаlın qəbulundаn
tutmuş sаtışа çıхаrılmаsınаdək tex-
noloji proseslərə ciddi əməl оlunur:
ət və hazır məhsul lаbоrаtоr аnаlizdən
keçirildikdən sonra istеhsаlа və satışa
burахılır.
    “MM” əmtəə nişanı ilə satışa çı-
xarılan məhsullar аlıcılаr tərəfindən
rəğbətlə qаrşılаnır. Müəssisədə is-
tehsal olunan məhsulların ölkəmizin
digər regionlarında satışını təmin
etmək məqsədilə Bakı şəhərində
satış mərkəzi yaradılıb. Gələcəkdə
müəssisədə istеhsаl edilən məhsul-
lаrın xarici bazarlara çıхаrılmаsı da
plаnlаşdırılır. 
    İqtisadi əlaqələri genişlənən müəs-
sisədə daxili bazarın tələbatına uyğun
yeni istehsal sahələrinin yaradılması
məqsədilə ətin konservləşdirilməsi
və tara istehsalı sahələrinin biznes-
planı hazırlanıb Sahibkarlığa Kömək
Fonduna təqdim olunub. Layihənin
reallaşması üçün Sahibkarlığa Kömək
Fondundan 2013-cü ilin sentyabr
ayında dövlət maliyyə dəstəyi gös-
tərilib və layihənin icrasına başlanılıb.
Ətin konservləşdirilməsi istehsalı
sahəsi üçün Almaniyanın “ASCA”
şirkətindən istehsal gücü saatda 600
ədəd 400 qramlıq tara olan, ətin
konservləşdirilməsi istehsalı sahə-
sində isə istifadə olunacaq tara is-
tehsalı üçün Çin istehsalı olan müasir
texnoloji avadanlıqlar alınıb quraş-

dırılıb. Yüksək keyfiyyət göstəriciləri
ilə seçilən bu yerli məhsul alıcılar
tərəfindən razılıqla qarşılanıb. Elə
bu səbəbdəndir ki, “Müasir Məkan”
ət və ət məhsulları istehsalı müəssi-
səsi “Biznesdə uğur-2014” mükafa-
tının “İlin məhsulu” nominasiyası
üzrə qalibi olub. 
    Cari ildə müəssisədə ətin qov-
rulması istehsalı sahəsinin yaradıl-
masına başlanılıb. Layihəyə uyğun
olaraq, müəssisənin ərazisində yeni
istehsal sahəsi üçün əlverişli şərait
yaradılıb. Türkiyə Respublikasının
bu sahə üzrə qabaqcıl təcrübəyə ma-
lik şirkətləri ilə müqavilələr bağla-
nılıb, istehsal gücü gündə 2 ton olan
müasir texnoloji avadanlıq alınıb
gətirilib. Həmin avadanlıqlar şirkətin
mütəxəssisləri tərəfindən quraşdırılıb.
İstehsal olunan qovurma 0,5, 1 ki-
loqramlıq taralarda satışa çıxarılacaq.
Hazırda ətin qovrulması istehsalı
sahəsində sınaq-yoxlama işləri apa-
rılır. Yaxın günlərdə bu yerli məhsul
da alıcılara təqdim olunacaq. 
    Yeni istehsal sahələrinin yara-
dılması daxili bazarı keyfiyyətli
yerli ərzaq məhsulları ilə təmin et-
məklə yanaşı, yeni iş yerlərinin açıl-
masına da əlverişli şərait yaradıb.
Müəssisə tam gücü ilə fəaliyyət
göstərən zaman 15 nəfər daimi işlə
təmin olunacaq. 

- Kərəm HƏSƏNOv

“Müasir Məkan”da yeni istehsal sahəsi yaradılıb

İstehsal müəssisələri

    Bu gün dünyada keyfiyyət standartlarının tətbiqi səmərəli iqtisadiyyat
üçün əsas meyar sayılır. Bu səbəbdən də muxtar respublikada əhalinin
sağlamlığının və istehlakçıların hüquqlarının qorunması, ətraf mühitin
mühafizəsi məqsədilə standartlaşdırma sahəsində həyata keçirilən
məqsədyönlü tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Standartlaşdırma,

Metrologiya  və  Patent üzrə Dövlət Komitəsinin

mətbuat xidməti
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    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Yazıçılar Birliyi və Ağ-
saqqallar Şurasının birgə təd-
birlər planına uyğun olaraq,
muxtar respublikanın rayon
mərkəzlərində, kənd yaşayış
məntəqələrində ağsaqqallarla,
ziyalılarla və gənclərlə görüşlər
keçirilir,  muxtar respublikanın
inkişaf və tərəqqisi barədə söh-
bətlər aparılır, regionumuzda
yaşayıb-yaradan şair və yazıçıların
yeni çapdan çıxmış kitablarının təq-
dimatı təşkil edilir. Növbəti belə
tədbir Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq
Kənd Mərkəzində keçirilib. 
    Tədbiri giriş sözü ilə Qaraçuq
kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nü-
mayəndə Əli Novruzov açıb. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Yazıçılar Birliyinin sədri, şair Asim
Yadigar və Ağsaqqallar Şurasının
sədri, yazıçı Əbülfəz Əsgərli çıxış
ediblər. 
    Qeyd olunub ki, ötən əsrin 90-
cı illərinin ağır, çətin günlərini ya-
şayan Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının hər bir sakini qədim diya-
rımızın bugünkü sürətli inkişafını
görəndə böyük qürur və sevinc hissi
yaşayır.
    Son 20 ildə həyata keçirilən iri-
miqyaslı tədbirlər nəticəsində qədim
diyarımızın bütün sahələrində misli -
görünməmiş nailiyyətlər əldə olu-
nub. Muxtar respublikamızda bu
illər ərzində 300-dən çox təhsil,
240-a yaxın səhiyyə, 350-dən çox

mədəniyyət müəssisəsi, 41 idman
obyekti, 162 körpü, 6350-dən çox
istehsal, xidmət və digər obyektlər,
6 yeni elektrik stansiyası, 110-dan
artıq kənd mərkəzi və sair tikilərək
istifadəyə verilib. 
    Bildirilib ki, blokada şəraitində
yaşamasına baxmayaraq, qədim di-
yarımız bütün sahələrdə çox böyük
uğurlara imza atıb. Bu gün 440
mindən artıq sakin fasiləsiz elektrik
enerjisi və təbii qazla təmin olunub.
Muxtar respublikamızın bütün yol-
ları yenidən qurulub. Ən ucqar dağ
kənd lərinə belə, geniş yollar, qaz
xətləri çəkilib.  
    Vurğulanıb ki, muxtar respubli-
kamızda beynəlxalq tədbirlərin ke-
çirilməsi adi hal alıb. Hər il 350-
400 min turist qədim diyarımıza
gəlir, tarixi abidələrimizlə, gündən-
günə dəyişilən şəhər və kəndləri-
mizlə yaxından tanış olur. Tarixi
abidələrimiz bərpa olunur. Müasir,
yeni tarixi abidələr yaradılır.
    Tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırılıb ki, muxtar respublikamızda

milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması baxımından çox
işlər görülür. İlk növbədə,
hər bir vətəndaş milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması is-
tiqamətində əlindən gələni
əsirgəmir. İndi qədim diya-
rımızda ləyaqətli, vətənpərvər
gənclik formalaşır. Gənc lərə
qayğı, diqqət artır. Yaradıcı
gənclərin əsərlərinin nəşri

dövlət tərəfindən həyata keçirilir.
onların asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili üçün yeni obyektlər tikilib
istifadəyə verilib. İdman qurğuları,
olimpiya-idman kompleksləri, şah-
mat məktəbləri, üzgüçülük hovuzları
gənclərin fiziki və zehni inkişafına
xidmət edir. 
    Qeyd olunub ki, bütün bunları
Qaraçuq kəndinin timsalında da
görmək olar. Bu yaşayış məntəqə-
sində tam orta məktəb, uşaq musiqi
məktəbi binaları, kənd və xidmət
mərkəzləri, həkim ambulatoriyası
istifadəyə verilib, kəndarası yol
müasir tələblər səviyyəsində yenidən
qurulub. 
    Tədbirdə muxtar respublikamızda
yaşayıb-yaradan şairlərin şeirləri
səsləndirilib. onların yeni çapdan
çıxmış kitabları kitabxanaya hədiyyə
edilib.
    Sonda çıxış edən kənd ağsaqqalı
və ziyalısı Vəli Vəliyev belə tədbir-
lərin əhəmiyyətindən danışaraq təş-
kilatçılara minnətdarlığını bildirib.

- Muxtar MƏMMƏDOv

Qaraçuq kəndində ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüş keçirilib

    Dünən Şahbuz rayonundakı
Şahbuzkənddə rayon Uşaq musiqi
məktəbinin kollektivi konsert pro -
qramı ilə çıxış edib. 
    Konsert proqramında musiqi
məktəbinin xor kollektivi ilə ya-
naşı, solo ifaçılar və saz ansam-
blının üzvləri tərəfindən müxtəlif
əsərlər, mahnılar və musiqilər ifa
olunub. Konsertdə Azərbaycan
xalq mahnı və musiqiləri, muğam
və təsnifləri, bəstəkar mahnıları
səsləndirilib, fortepianoda dünya
klassiklərinin əsərləri ifa edilib.
Məktəbin şagirdlərindən Şəbnəm
Məmmədova, Aygün Aydınlı və
başqaları ifa etdikləri musiqi nöm-
rələrini həvəslə dinləyicilərə çat-
dırıblar. Bununla yanaşı, tarda,
kamançada, sazda solo ifalar edən
Elmin Əliyev, Nihad Seyidov, Aişə
Əsədli və başqaları öz musiqi is-
tedadlarını ifaları ilə göstəriblər.
Saz ansamblının üzvləri də bir
neçə aşıq havası ifa etməklə xal-
qımıza məxsus bu milli musiqinin
ecazkarlığını bir daha izhar ediblər.
Şahbuzkənd ziyalılarının, ictima-
iyyət nümayəndələrinin qarşısında
çıxış edən rayonun Uşaq musiqi

məktəbi kollektivinin üzvləri
tədbir boyu tamaşaçıları hey-
rətləndiriblər. Çünki səlis,
məharətlə və ürəkdən ifa
olunan hər bir mahnı, musiqi
sanki ilk dəfə ifa olunurmuş
kimi dinləyicilərdə xoş ovqat
yaradıb. 

Qeyd edək ki, konsert
kənd mərkəzində keçirilib.

Müasir üslubda tikilmiş bu sosial
obyektdə belə tədbirlərin keçirilməsi
adi hal alıb. Əvvəllər hər hansı bir
tədbirin keçirilməsi üçün belə nü-
munəvi məkanın olmaması kənd
sakinlərini də narazı salırdı. Lakin
bu gün tez-tez eşitdiyimiz kəndlə
şəhər arasındakı fərq aradan qal-
dırılıb ifadəsi belə tədbirlər zamanı
bir daha öz təsdiqini tapır. Şah-
buzkənddə Novruz bayramı ərəfə-
sində gənc istedadların birləşdiyi
rayon Uşaq musiqi məktəbinin şa-
girdləri tərəfindən belə bir konsert
proqramının təqdim olunması özü
də onu göstərir ki, tikinti, yeni-
dənqurma işləri regionlarda hər bir
sahənin inkişafına, o cümlədən in-
sanların asudə vaxtlarının belə mə-
dəni-kütləvi tədbirlərdə keçməsinə
imkan verir. 

Məlumat üçün bildirək ki, bun-
dan əvvəl Kəngərli rayonunun
Qıvraq Qəsəbə, Çalxanqala Kənd
və Şahbuz rayonunun Kolanı
Kənd Uşaq musiqi məktəblərinin
musiqi kollektivləri həmin yaşayış
məntəqələrində konsert proqram-
ları ilə çıxışlar ediblər.

Şəhla NƏbİyeva

Uşaq musiqi məktəbləri 
konsert proqramları ilə çıxış edirlər

    İlk belə tədbir martın
12-də  Babək Rayon Mə-
dəniyyət Evində təşkil
olunub. 
    Naxçıvan Dövlət Fi-
larmoniyasının Estrada
orkestrinin konsertində
filarmoniyanın solistlə-
rindən Əli Davudi, Yaşar
Qurbanov, Elçin Nağıyev,
Qəribə Həsənova, Tural Nəcəfov tərəfindən ifa edilən “Azərbaycan
bayrağı dalğalanır”, “Bayram marşı”, “Naxçıvanım”, “Zibeydə”,  “Sən
mənim, mən sənin”, “May Vey” və digər mahnılar tamaşaçılar tərəfindən
alqışlarla qarşılanıb. Estrada orkestrinin ifasında səsləndirilən bəstəkar
S.Əliyevanın “Ana intizarı”, Şubertin “Axşam serenadası”, Karlosun
“Tanqo” əsərləri konsertə xüsusi ab-hava qatıb. Konsertdə bəstəkar
Tofiq Quliyevin, Ramiz Mirişlinin, Xəyyam Mirzəzadənin, klassiklərdən
Yohann Ştrausun, Şubertin bəstələrini də səsləndirən estrada orkestri
yüksək səviyyəli professional orkestr  olduğunu bir daha nümayiş etdirib
və böyük tamaşaçı rəğbəti qazanıb.

Xəbərlər şöbəsi

    Babək Rayon Gənclər və İdman
İdarəsinin, Təhsil Şöbəsinin və Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Səfər-
bərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin Babək Ra-
yon İdarəsinin birgə təşkilatçılığı
ilə “N” hərbi hissədə Babək rayon
ümumtəhsil məktəblərinin koman-
daları arasında “Şahin” hərbi-idman
oyununun rayon birinciliyi keçirilib.
Birincilikdə 17 məktəbin  komandası

mübarizə aparıb. 
    Nehrəm kənd 1 nömrəli tam orta
məktəbin komandası hərbi-idman
oyununun qalibi olub. Şıxmahmud
və Sirab kənd tam orta məktəblərinin
komandaları isə müvafiq olaraq
ikinci və üçüncü yerlərə layiq gö-
rülüblər. Qalib komandalara təşki-
latçılar tərəfindən hədiyyələr və dip-
lomlar təqdim edilib.

- ceyhun MƏMMƏDOv

Hərbi-idman oyununun qalibi müəyyənləşdi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin təd-
birlər planına əsasən, Şərur rayo-
nunda basketbol üzrə rayon birinci -
liyi keçirilib. Şərur Rayon Gənc lər
və İdman İdarəsi ilə Təhsil Şöbəsinin
birgə təşkil etdiyi birincilikdə 10
ümumtəhsil məktəbinin komandası
mübarizə aparıb.
     Birinciliyin yekun nəticəsinə əsa-

sən, finalda Siyaqut kənd tam orta
məktəbinin komandasını məğlub
edən Yengicə kənd tam orta mək-
təbinin komandası qalib adını qa-
zanıb. Üçüncü yerə isə Dərəkənd
tam orta məktəbinin komandası
layiq görülüb.
    Qaliblər təşkilatçılar tərəfindən
kubok və diplomlarla mükafatlan-
dırılıblar.

Basketbol birinciliyi

    Hər il olduğu kimi, bu il də muxtar respublikamızın
əhalisi xalqımızın qədim el bayramı olan Novruzu
böyük sevinc və yüksək əhval-ruhiyyə ilə qarşılamağa
hazırlaşır. 
    Hər birimizin arzusudur ki, bütün bayramlar kimi,
Novruz şənlikləri də ən ülvi duyğularla yaddaşlara
həkk olunsun, bayramlar yalnız və yalnız xoş hislərlə
xatırlansın. Aparılan təhlillər zamanı aydın olur ki,
bayram şənliklərinin və tədbirlərinin keçirilməsi zamanı
insanların adi ehtiyatsızlığı səbəbindən yanğınlar baş
verir, nəticədə, vətəndaşlarımıza maddi və mənəvi
ziyan dəyir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyi əhalinin bayram şənlikləri və tədbirlərinin
keçirilməsi zamanı arzuolunmaz hadisələrlə üzləşmə -
məsi üçün aşağıda sadalanan yanğın təhlükəsizliyi
qaydalarının tələblərinə riayət edilməsini tövsiyə
edir.  
    Bir çox hallarda vətəndaşlar tərəfindən tonqal yan-
dırılarkən onun yerinin düzgün seçilməməsi xoşagəlməz
fəsadların yaranmasına gətirib çıxarır. Tonqal yandırılan
yerlərdə əvvəlcədən təhlükəsizlik tədbirləri həyata
keçirmək lazımdır: tonqallar ətrafda olan yanar mate-
riallardan, mühəndis-texniki qurğulardan, qaz xətlə-
rindən, elektrik və rabitə xətləri çəkilmiş dirəklərdən,
binalardan, evlərdən, yardımçı tikililərdən, ot-saman
tayalarından, tezalışan maye və materiallar saxlanılan
yerlərdən kənarda yandırılmalıdır.
    Əsən güclü külək zamanı çalışın ki, ümumiyyətlə,
tonqalı yandırmayasınız. Bayram şənlikləri zamanı

tonqallar tam söndürülənədək nəzarətdə saxlanılmalıdır.
Tonqal tam yanıb sönəndən sonra odun közünün ətrafa
yayılmaması üçün onun üstü mütləq torpaqlanmalıdır.
Unutmaq olmaz ki, zəif bir küləyin əsməsi nəticəsində
tam sönməmiş tonqalın közü yanğının baş verməsi
üçün mənbə ola bilər. 
    Novruz şənliklərində yanar mayelərlə hopdurulmuş
məşəllərin, partladıcıların və fişənglərin azyaşlı uşaqlar
tərəfindən istifadəsinə yol vermək olmaz. 
    Yüksəkliklərdə, dağ və dağətəyi yerlərdə, eləcə də
digər yaşayış sahələrində avtomobil şinlərinin yandı-

rılması qəti qadağandır. Belə hallarda yanan
şinlər diyirlənərək ətrafdakı yaşayış sahələ-
rində yeni yanğın ocaqlarının yaranmasına
səbəb ola bilər.

Novruz şənliklərinin və tədbirlərinin ke-
çirildiyi küçə və meydanlarda kütləvi şəkildə
toplaşan insanlar xoşagəlməz hadisələrin baş
verməməsi üçün, mütləq qaydada, bir-birlə-

rinin təhlükəsizliyini qorumalıdırlar. 
Milli adət-ənənələrimizə uyğun olaraq, uşaqlar ton-

qalların üzərindən atlanarkən özlərini yanğından qo-
rumalıdırlar. Bayram tədbirlərində, xüsusən də tonqal
ətrafında əyləncə və şənliklərdə azyaşlı uşaqlar mütləq
valideynlərin nəzarəti altında olmalıdırlar. 

Novruz bayramının bir bəzəyi də xonça bəzəmək,
şam yandırmaqdır. Bayram şənlikləri zamanı şam
yandırılarkən yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına diqqət
yetirmək vacibdir. Unutmaq olmaz ki, yanar şamı öz
ərintisi ilə stol, kibrit qutusu üzərinə və digər yanar
materiallara yapışdırmaq yanğın təhlükəsizliyi cəhətdən
yolverilməzdir. Yanar şamın nəzarətsiz qoyulması xo-
şagəlməz hadisələrin baş verməsinə səbəb ola bilər. 
    Bayram tədbirləri zamanı əhali ilə yanaşı, idarə,
müəssisə və təşkilat rəhbərləri, xüsusən də mədəniyyət
və təhsil müəssisələri yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına
nəzarəti daha da gücləndirməli, qabaqlayıcı tədbirlər
görməlidirlər.   
    Vətəndaşlarımıza bir daha tövsiyə edirik ki, milli
bayramımız olan Novruzu acı sonluqla başa vurmamaq
üçün yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl
etsinlər. Bayram şənliklərinin keçirilməsi zamanı və-
təndaşlarımız yanğın hadisələri ilə üzləşdikdə dərhal
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “112” qaynar xəttinə
və  ya Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin “101”
xidmətinə məlumat verməyi unutmamalıdırlar.

azər QaSıMOv
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar 

Nazirliyinin əməkdaşı, daxili xidmət kapitanı

Novruz şənlikləri keçirilən zaman yanğın təhlükəsizliyi 
qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır

    Qarşıdan xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz gəlir.
Novruz bayramı öz adət-ənənələri ilə xalqımızın tarixi
köklərini və milli dəyərlərini özündə yaşadan ümumxalq
bayramıdır. Bu bayram gur tonqalları, gözoxşayan noğul-
lu-nabatlı, dadlı şirniyyatlı və yanar şamlı xonçaları,
yamyaşıl səmənisi, mübarək niyyətləri, diləkləri ilə sevilir.

Estrada orkestrinin rayon mərkəzlərində
konsertlərinə başlanılıb


