
    Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla davam

etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar

Respublikasında geniş quruculuq işləri aparılır. Yaşayış məntəqələri

müasirləşir, kəndlərdə şəhər infrastrukturu yaradılır. 

    Əvvəlki illərdə olduğu kimi, bu il də muxtar respublikada kompleks

quruculuq işləri aparılır, yeni sosial obyektlər istifadəyə verilir, yollar

çəkilir, insanların rahat yaşayışı və məşğulluğu təmin edilir. Bu sahədə

görülən işlər Şərur rayonunun Arbatan kəndini də əhatə etmişdir. 

Yeniləşən kəndlərimiz

Şərur rayonunun Arbatan kəndində kompleks 

quruculuq işləri aparılıb

    Təhsilə qayğı ölkənin gələcəyinə qayğıdır.
Muxtar respublikada bu amil əsas götürülərək
yeni təhsil infrastrukturu yaradılır, hər il
onlarla məktəb binası tikilir.
    Noyabrın 15-də Arbatan kənd tam orta
məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmişdir. 
    Arbatan kənd tam orta məktəbinin di-
rektoru Aynur Babayeva çıxış edərək de-
mişdir ki, muxtar respublikanın bütün şəhər,
qəsəbə və kəndlərində yeni yollar, səhiyyə,
mədəniyyət, təhsil müəssisələri inşa olunur.
Məktəblər ən müasir avadanlıqlar və infor-
masiya texnologiyaları ilə təchiz olunur.
Yaradılan bu şəraitdən Arbatan kəndinə də
böyük pay düşmüşdür. Kənd məktəbində
yaradılan şərait həm müəllimlərin, həm də
valideynlərin uzun illərdən bəri ürəklərində
olan arzularını reallaşdırmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Arbatan kənd
tam orta məktəbi üçün binanın istifadəyə
verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək
demişdir: Ölkəmizdə təhsilin inkişafına xüsusi
qayğı göstərilir. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev deyirdi ki: “Hər bir ölkənin, hər bir
millətin aparıcı qüvvəsi onun təhsilidir”.
Çünki təhsil inkişaf edirsə, ölkə də inkişaf
edir. Bu gün Arbatan kəndində müasir mək-

təbin istifadəyə verilməsi də ölkəmizdə təhsilə
göstərilən qayğının nəticəsidir. Məktəb binası
kənddə təhsilin inkişafı ilə yanaşı, həm də
ölkəmizin gələcəyinin hazırlanmasına töhfə
verəcəkdir. 
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Arbatan kənd
tam orta məktəbi müasir tədrisin tələblərinə
cavab verir. Məktəbdə elektron lövhəli siniflər,
kompüter otağı, şahmat otağı, müasir tədris
avadanlıqları və dərs ləvazimatları şagirdlərin
istifadəsinə verilmişdir. Məktəb işi ilə həm

dövlət, həm də cəmiyyət məşğul olmalıdır.
Dövlət tərəfindən məktəbdə lazımi şərait ya-
radılmışdır. Bunlardan səmərəli istifadə etmək
isə kollektivin üzərinə düşən vəzifədir. 
    “Hərtərəfli təhsil alan, peşə öyrənən, özünü
ölkəsinin gələcəyinə hazırlayan gənclər Azər-
baycan xalqının milli sərvətidir”, – deyən Ali
Məclisin Sədri bildirmişdir ki, bu gün hər bir
şagirdə ölkəmizin gələcəyi kimi baxmalıyıq.
Çünki yeraltı və yerüstü sərvətlər insan kapitalı
olmadan heç bir dəyərə malik deyil. İnsan

kapitalı isə məktəblərdə formalaşdırılır. Müəl-
limlər bilməlidirlər ki, onlar ölkənin gələcəyini
hazırlayırlar. Gənclər isə bilməlidirlər ki, onlar
bu gələcəyin təminatçılarıdır. Ona görə də
müəllimlər öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmalı,
tədrisin səviyyəsi daim yüksəldilməli, intellektli
və vətənpərvər gənclər yetişdirilməlidir. Gənclər
isə yaradılan şəraitdən istifadə edərək hərtərəfli
təhsil almalı, peşə öyrənməlidirlər. Arbatan
kənd tam orta məktəbinin nailiyyətləri qə-
naətləndiricidir. Bu da onu deməyə əsas verir
ki, məktəbdə nizam-intizam var, müəllim-
şagird münasibətləri qarşılıqlı hörmət və tə-
ləbkarlıq əsasında qurulub. Ötən il ali mək-
təblərə qəbulda Arbatan kənd tam orta mək-
təbinin göstəricisi həm kəmiyyət, həm də
keyfiyyət baxımından  muxtar respublikanın
orta göstəricisindən yüksək olmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri qazanılan nailiyyətlərə
görə kollektivə təşəkkür etmiş, onlara tədrisdə
uğurlar arzulamış, məktəb binasında yaradılan
şəraitlə tanış olmuşdur. 
    234 şagird yerlik məktəb binası 2 mərtə-
bədən ibarətdir. Təhsil ocağı müasir tədrisin
tələblərinə uyğun qurulmuş, binada 3-ü elek-
tron lövhəli olmaqla, 12 sinif otağı, kimya-
biologiya və fizika laboratoriyaları, hərbi
kabinə, kompüter otağı, müəllimlər otağı,
şahmat otağı, kitabxana, idman zalı və bufet
istifadəyə verilmişdir. 

Arbatan kənd tam orta məktəbinin yeni binası 
istifadəyə verilmişdir 
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının
5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər
tutaraq qərara alıram:
    “Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin İdarə Heyətinin üzvləri təyin edilsinlər:
    Yalçın Qafar oğlu Vəliyev – “Naxçıvan İpoteka
Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin
sədri 
    Rəşad İlyas oğlu Quliyev – “Naxçıvan İpoteka

Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyəti
sədrinin müavini 
    Tapdıq Vaqif  oğlu Əliyev – “Naxçıvan İpoteka
Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin
üzvü.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
   Ali Məclisinin Sədri Vasif  TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 15 noyabr 2016-cı il

“Naxçıvan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin
üzvlərinin təyin edilməsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 
Sərəncamı

    Noyabrın 15-də Şərur rayonunun Arbatan kənd avtomobil yolu əsaslı yenidənqurma

işlərindən sonra istifadəyə verilmişdir. 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yolun açılışını

bildirən lenti kəsmiş, yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 

    Məlumat verilmişdir ki, əvvəllər kənd yolu lazımi mühəndis-texniki tələblərə

cavab vermirdi. Bu da əhalinin və avtomobillərin hərəkətində müəyyən çətinliklər

yaradırdı. Quruculuq işləri aparılarkən 7 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu geniş-

ləndirilərək asfalt örtük salınmışdır. 3800 metr kənddaxili yollar da yenidən qurulmuşdur.

Tikinti işləri aparılarkən yolun üzərinə 104 su keçidi qoyulmuş, 2360 metr beton

kanal çəkilmişdir.

Arbatan kənd avtomobil yolu
yenidən qurulmuşdur

Ardı 2-ci səhifədə
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     Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəb-
lərində zəngin kitabxana fondu yaradılır. Arbatan
kənd kitabxanasında da 1381 dərslik və 2709
bədii ədəbiyyat olmaqla, 4090 kitab vardır. 
     Elektron lövhəli siniflərin yaradılması, sürətli
internetə çıxış imkanının təmin olunması və
kompüter otağında 19 kompüterin quraşdırılması
məktəbdə distant tədrisin tətbiqinə, eləcə də
şagirdlərin informasiya texnologiyalarından

tədrisyönümlü istifadəsinə imkan verir. Elektron
lövhəli sinifdə Naxçıvan şəhərindəki Dövlət
Bayrağı Muzeyi ilə əlaqə yaradılmış, muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin iştirakı
ilə distant dərs keçirilmişdir. 
    Baxış zamanı məlumat verilmişdir ki,
muxtar respublikada məktəbəhazırlıq qrup-
larının yaradılması diqqət mərkəzində sax-
lanılır. Arbatan kənd tam orta məktəbində

yaradılmış məktəbəhazırlıq qrupuna 10 uşaq
cəlb olunmuşdur. 
    Məktəbin müəllimləri ilə görüşən Ali
Məclisin Sədri demişdir: Müəllimlər ölkənin
gələcəyini hazırlayır. Ona görə də ulu öndəri -
miz müəllim əməyini daim yüksək qiymət-
ləndirirdi. Bu gün ölkəmizdə müəllimlərə
hərtərəfli qayğı göstərilir, müasir məktəb bi-
naları tikilir, onların əmək haqları artırılır,

dövlət mükafatları ilə təltif olunurlar. Arbatan
kənd tam orta məktəbində yaxşı kollektiv
vardır. Müəllimlər bundan sonra da yaradılan
şəraitdən səmərəli istifadə etməli, təhsilli və
dünyagörüşlü gənclər yetişdirməlidirlər. 
    Müəllim Gülyaz Nəbiyeva məktəbdə qar-
şıya qoyulan vəzifələrin uğurla yerinə yeti-
riləcəyini bildirmiş, göstərilən qayğıya görə
kollektiv adından minnətdarlıq etmişdir.

    Noyabrın 15-də Arbatan kənd xidmət
mərkəzinin də açılışı olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mərkəzin açı-
lışını etmiş, yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. 
    Xidmət mərkəzində bərbərxana, qadın
gözəllik salonu, ət satışı yeri, dərzi, ərzaq və
təsərrüfat malları mağazaları fəaliyyət göstərir.
Mərkəzdə fəaliyyət göstərən xidmət sahələri
üzrə 6 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Dərzi,
kişi və qadın saç ustaları Şərur Texniki Peşə
və Sürücülük Məktəbində təhsil alaraq mü-
vafiq peşələrə yiyələnmişlər.
    Mərkəzlə tanışlıqdan sonra sakinlərlə
görüşən Ali Məclisin Sədri demişdir: Bu
gün Arbatan müasir Azərbaycan kəndlərinin
sırasına daxil oldu. Kənddə insanların rahat
yaşaması və təsərrüfatla məşğul olması
üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Kənd
yolları yenidən qurulmuş, yeni məktəb bi-
nası, kənd və xidmət mərkəzləri, feldşer-
mama məntəqəsi istifadəyə verilmiş, da-
yanıqlı rabitə xidmətindən, sürətli inter-
netdən istifadə imkanları yaradılmış və
digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bütün

bunlar Azərbaycanda ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin siyasi xəttinin uğurla da-
vam etdirilməsinin, eyni zamanda ölkə-
mizdəki inkişafın və sabitliyin nəticəsidir.
Arbatan kəndinin sakinləri zəhmətkeş in-

sanlardır. Sakinlər dövlətimiz tərəfindən
yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə etməli,
tikilənləri, qurulanları qoruyub saxlamalı,
təsərrüfatları daha da genişləndirməli, ölkə -
mizin inkişafında pay sahibi olmalıdırlar. 

    Kənd sakini Səməddin Nağıyev minnət-
darlıq edərək demişdir: Arbatanda yaradılan
şərait sakinlərin sevincinə səbəb olmuşdur.
Yaşadığımız kəndlə şəhər arasında fərq yox-
dur. Tikilənlər, qurulanlar ölkəmizdə insanlara
göstərilən qayğının daha bir ifadəsidir. Tor-
paqları əkir, bol məhsul istehsal edirik. Məh-
sulumuzun isə bazarı vardır. Bütün bunlar
isə kənd sakinlərinin rifahının yaxşılaşmasına,
onların öz yurd-yuvalarına daha sıx bağlan-
masına səbəb olmuşdur. 
                                *    *    *
    Arbatan kəndində abadlıq işləri də apa-
rılmış, 8 min metrə yaxın  rabitə xətti çəkilmiş,
2500 metr elektrik xətti yenilənmişdir. Kənddə
istifadəyə verilən yeni sosial obyektlərə qaz
xətti çəkilmiş, 4600 metrlik müxtəlif diametrli
qaz xətlərində təmir bərpa işləri aparılmışdır.
Quruculuq işləri aparılarkən kəndin içməli
su problemi də həll olunmuş, 2400 metr
içməli su xətti çəkilmişdir. Suvarma tədbirləri
də yaxşılaşdırılmış, 600 metr kanal lildən
təmizlənmiş, 14 sutənzimləyici quraşdırıl-
mışdır. Arbatan kənd futbol meydançası da
yenidən qurulmuşdur. 

Xidmət mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır

    Noyabrın 15-də Arbatan Kənd Mərkəzinin
açılışı olmuşdur. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən
lenti kəsmiş, mərkəzdə yaradılan şəraitlə
tanış olmuşdur. 
    Məlumat verilmişdir ki, ikimərtəbəli binada
rabitə evi, inzibati ərazi dairəsi üzrə nüma-
yəndəlik, polis sahə məntəqəsi, kitabxana,
baytarlıq məntəqəsi, statistika otağı, feldşer-
mama məntəqəsi, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatı, kənd bələdiyyəsi, klub və

44 yerlik iclas zalı yerləşir. 
    Ali Məclisin Sədri kənddə baytarlıq xid-
mətinin təşkili ilə maraqlanmış, müvafiq
tapşı rıqlar vermişdir. 
    Kənd kitabxanasının fondunda Azərbay-
can yazıçı və şairlərinin, o cümlədən dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin
əsərlərindən ibarət 6 mindən çox bədii ədə-
biyyat vardır. Rabitə evində poçt bölməsi
fəaliyyət göstərir. Burada 384 yerlik ATS
quraşdırılmış, kəndə 2100 metr fiber-optik
xətt çəkilmiş, genişzolaqlı internetdən istifadə

imkanı yaradılmış, poçt bölməsində itmiş
əşyaların sahiblərinə qaytarılması xidməti
təşkil olunmuşdur. Yeni Azərbaycan Partiyası
Arbatan kənd ərazi ilk təşkilatının 101 üzvü
vardır ki, onlardan da 39-u gənclər, 17-si
isə qadınlardır. 
    Ali Məclisin Sədri Arbatan kəndində in-
sanların yaşayışı ilə maraqlanmışdır.
    Kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
Sadıq Ələkbərov məlumat vermişdir ki, kənd
sakinləri əsasən əkinçilik və maldarlıqla məş-
ğul olur. Göstərilən dövlət qayğısı təsərrü-

fatların ilbəil genişlənməsinə səbəb olmuşdur.
Yaradılan şərait kənddə məskunlaşmanı ar-
tırmışdır. Bu il Arbatan kəndində 3 yeni
fərdi ev tikilmişdir. 3 fərdi evin tikintisi isə
davam etdirilir. 
    Feldşer-mama məntəqəsi müdir, mama
və manipulyasiya otaqlarından ibarətdir.
Məntəqə müvafiq tibbi avadanlıqlar, dərman
preparatları, peyvənd və ilkin tibbi yardım
çantaları ilə təmin olunmuşdur. 
    Ali Məclisin Sədri kənddə səhiyyə xid-
mətinin təşkili ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir. 

Arbatanda yeni kənd mərkəzi inşa olunmuşdur
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  Noyabrın 15-də Ordubad şə-
hərindəki mədəniyyət evində Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyinin
və Ordubad Rayon İcra Haki-
miyyətinin təşkilatçılığı ilə Or-
dubad Şəhər Uşaq Musiqi Mək-
təbinin 50 illik yubileyinə həsr
olunmuş  konfrans keçirilib.

    Konfransı giriş sözü ilə Ordubad
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elşad Məmmədov açıb. O bildirib
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri 21 oktyabr
2016-cı il tarixdə “Ordubad Şəhər
Uşaq Musiqi Məktəbinin 50 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında”
Sərəncam imzalayıb. Sərəncama
əsasən, “Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi
Məktəbinin 50 illik yubileyinin ke-
çirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”
təsdiq edilib. Bu gün keçirilən kon-
frans da həmin   planda nəzərdə tu-
tulmuş tədbirlərin davamıdır. Bu sə-
rəncam mədəniyyət və incəsənəti-
mizə diqqət və qayğının ifadəsidir.
Buna görə rayon ictimaiyyəti adından
Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlı-
ğımızı bildiririk. 
    Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin
təhsilinə, tərbiyəsinə, geniş dünya-
görüşə malik olmalarına, əsl vətəndaş
kimi yetişmələrinə xüsusi qayğı gös-
tərir. “Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi
Məktəbinin 50 illik yubileyinin ke-
çirilməsi haqqında” Sərəncam musiqi
məktəbinin kollektivində böyük ruh
yüksəkliyi yaradıb. 
    Konfransda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının mədəniyyət və tu-
rizm naziri Natəvan Qədimova
“Muxtar respublikanın uşaq musiqi

məktəblərinə göstərilən dövlət qay-
ğısı” mövzusunda çıxış edib. 
    Qeyd olunub ki, əsrin əvvəllərində
görkəmli musiqişünas Zülfüqar Hacı -
bəyovun Naxçıvanda yaşaması, son-
ralar isə Üzeyir Hacıbəyovun 1937-ci
ildə Naxçıvandan SSRİ Ali Sovetinə
deputat seçilməsi qədim diyarımızda
musiqiyə marağın artmasında mü-
hüm rol oynayıb. 1937-ci ildə dahi
bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun
təşəbbüsü ilə Naxçıvanda ilk uşaq
musiqi məktəbi açılıb. Bu uşaq mu-
siqi məktəbinə Ordubad rayonundan
da 10 şagird cəlb edilib. 
    Vurğulanıb ki, hazırda muxtar
respublikamızda 27 uşaq musiqi
məktəbi fəaliyyət göstərir. Son illər
ərzində 23 uşaq musiqi məktəbi
üçün yeni binalar tikilərək və ya
yenidən qurularaq istifadəyə verilib,
həmçinin yeni uşaq musiqi mək-
təblərinin yaradılması işi davam et-
dirilib. Musiqi məktəblərində təhsilin
yüksək səviyyədə aparılması üçün
hərtərəfli imkanlar mövcuddur. Bunu
Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Mək-
təbinin timsalında da aydın görmək
mümkündür. Bu təhsil ocağı 1965-ci

ildən filial kimi yaradılıb. Bir il
sonra fəaliyyətini müstəqil musiqi
məktəbi kimi davam etdirməyə baş-
layıb. Yarandığı dövrdə məktəbdə
3 ixtisas (tar, fortepiano, klarnet)
açılmışdısa, bu gün məktəb 9 ixtisas
(əlavə olaraq kamança, qarmon, vo-
kal, nağara, skripka və sair) üzrə
fəaliyyət göstərir. 60 şagirdlə fəa-
liyyətə başlayan məktəbdə hazırda
300-dən çox şagird təhsil alır ki,
onların da təlim-tərbiyəsi ilə 70
müəllim məşğul olur. 
     “Muxtar respublikanın uşaq mu-
siqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq
məktəblərində çalışan müəllim və
peşəkar musiqiçilərimizin əməyi daim
dövlətimiz tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirilir, səmərəli fəaliyyətlərinə
görə onlar Azərbaycan Respublika-
sının və Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının fəxri adlarına, Prezident tə-
qaüdünə və mükafatlara layiq görü-
lürlər”, – deyən nazir çıxışını Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun Ordubad
Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni
binasının açılış mərasimində dediyi
sözlərlə bitirib: “Dövlətin qarşısında

duran vəzifə musiqi məktəblərini
inşa edib müəllim və şagirdlərin is-
tifadəsinə verməkdən ibarətdirsə,
məktəbin müəllimlərinin qarşısında
duran vəzifə isə burada musiqi təhsili
alan gənclərimizə lazımi səviyyədə
musiqi təhsilinin öyrədilməsi, Azər-
baycan milli musiqisinin təbliğ olun-
ması, qorunması və gələcək nəsillərə
ötürülməsidir”.
    Konfransda Naxçıvan Muxtar
Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının
sədri, Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar incəsənət xadimi,
məktəbin məzunu Yaşar Xəlilov
“Naxçıvan musiqi mədəniyyətində
Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Mək-
təbinin yeri” mövzusunda  çıxış
edərək bildirib ki, musiqi məktəbinin
fəaliyyətə başlamasının ikinci ilində
mən də bu məktəbin tar sinfində
təhsil almağa başladım. O illərdə
müxtəlif ixtisaslar və nəzəri fənlər
üzrə pedaqoji kadrlara böyük ehtiyac
duyulurdu. Məktəbin ovaxtkı direk-
toru Həmid Qəniyev ixtisaslı kadrları
məktəbdə işləməyə cəlb edir və
onlar üçün lazımi şərait yaradırdı.
Artıq burada fortepiano ixtisası və

nəzəri fənlər üzrə dərslər yüksək
keyfiyyətlə tədris olunurdu.
    Vurğulanıb ki, illər keçdikcə Or-
dubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi
inkişaf edib, yeni-yeni nailiyyətlər
qazanılıb. Müsabiqələrdə əldə olunan
parlaq uğurlar bunu əyani surətdə
təsdiqləyir.
    Konfransda məktəbin direktoru
Azər Məmmədov “Ordubad Şəhər
Uşaq Musiqi Məktəbi dünən və bu
gün” mövzusunda çıxışında bildirib
ki, 50 yaşlı bu təhsil ocağı hərtərəfli
dövlət qayğısı ilə əhatə olunub, gənc
nəslin estetik təlim-tərbiyəsi işinin
tələb edilən səviyyədə aparılması
üçün bütün imkanlar yaradılıb. 1965-ci
ildən bu günə qədər Ordubad Şəhər
Uşaq Musiqi Məktəbini  1593  mə-
zun  bitirib.  Onlardan 256 nəfəri
musiqi sahəsi üzrə təhsilini davam
etdirib. 
    Azər Məmmədov konfrans işti-
rakçılarının diqqətinə çatdırıb ki,
məktəbin  həyatında  ən  əlamətdar
hadisələrdən biri 3 noyabr 2009-cu
ildə  Ordubad Şəhər Uşaq  Musiqi
Məktəbi  üçün yeni, müasir stan-
dartlara  cavab verən dördmərtəbəli
binanın istifadəyə  verilməsi  olub.
Ali Məclis Sədrinin məktəbə gös-
tərdiyi  bu  böyük  diqqət və  qayğı-
dan  sonra  təhsil ocağında yaradıcılıq
işləri daha  geniş  şəkildə inkişaf
yoluna qədəm qoyub.
    Konfransın bədii hissəsində Or-
dubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktə-
binin xalq çalğı alətləri orkestrinin,
skripkaçalanlar və estrada ansambl -
larının, xor kollektivinin və məktəbin
şagirdlərinin ifasında Azərbaycan
və Avropa bəstəkarlarının əsərləri
səsləndirilib.

Əli RZAYEV

Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin 50 illik yubileyinə 
həsr olunmuş konfrans keçirilib

    – Əvvəlcə səfərinizin məqsədi
haqqında məlumat verərdiniz. 
    – Bura səfərimin məqsədi Nax-
çıvan Muxtar Respublikası ilə ya-
xından tanış olmaqdır. Bu tanışlıq
həm də ölkələrimiz arasında gün-
dən-günə inkişaf edən əlaqələrimizin
dərinləşməsi baxımından əhəmiy-
yətlidir. Bu gün regionun iki əhə-
miyyətli dövləti olan İran İslam Res-
publikası ilə Azərbaycan Respublikası
arasında mövcud münasibətlər gün-
dən-günə möhkəmlənir, əlaqələrimiz
genişlənir. Təsadüfi deyil ki, üç il
ərzində İran İslam Respublikasının
Prezidenti cənab Həsən Ruhani ilə
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev arasında
7 dəfə görüş keçirilib. Ölkə rəhbər-
lərinin bu sıxlıqda görüşmələri, qar-
şılıqlı, faydalı müzakirələr aparmaları
dünyada və regionda nadir hallarda
rast gəlinən hadisələrdəndir. Ona
görə də biz əminliklə deyə bilərik
ki, bizim siyasi, iqtisadi əlaqələrimiz
xeyli inkişaf edib.
    – İranla Azərbaycan arasında

müasir əlaqələri, eyni
zamanda  bu əlaqələrdə
Naxçıvanın rolunu necə
dəyərləndirirsiniz? 
    – İranla Azərbaycan
arasında bütün sahələrdə
yüksək əməkdaşlıq əla-
qələri mövcuddur. Biz diplomatların
vəzifəsi də iki ölkə arasındakı əla-
qələrin daha da yaxşılaşmasına xid-
mət etməkdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycanın çox gözəl
guşələrindən biridir. Çünki Naxçıvan
böyük ədəbiyyat, mədəniyyət, siyasət
xadimlərinin vətənidir. Bu mənada,
bu gözəl diyarı görmək, muxtar res-
publika ilə tanış olmaq mənim üçün
şərəfdir. Mən burada yüksək səviy-
yəli görüşlər keçirdim. Həmin gö-
rüşlərdə müsbət nəticələr əldə etdik.
İran ilə Azərbaycan bir sıra sahələrdə
qarşılıqlı əməkdaşlıq edirlər. Hər
iki ölkənin dəmir yollarını birləşdi-
rəcək layihənin həyata keçirilməsi
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu,
İranla Azərbaycan arasında iqtisadi
əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə

öz töhfəsini verəcək. Bun-
dan başqa, həmin dəmir
yolu xətti həm də Şimali
Avropanı Cənub-Şərqi
Asiya ilə birləşdirəcək.
Çin, Hindistan kimi ölkə -
lər istehsal etdiyi məh-
sulları əlverişli yolla Av-
ropaya çatdıra biləcəklər.
Əks istiqamətə də yük-
lərin daşınması həyata

keçirilə biləcək. Bu, Azərbaycanın
və İranın iqtisadiyyatının inkişaf et-
məsinə öz töhfəsini verəcəkdir. Mən
həm də Ordubadda oldum. Ordubad
barədə də çoxdan eşitmişdim. Or-
dubad bölgənin məşhur diyarlarından
biridir. Ordubad rayonu və Ordubad
Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muze-
yinin yerləşdiyi qədim “Qeysəriyyə”
binası ilə tanışlıq məndə çox xoş
təəssüratlar yaratdı. Mən gömrük-
keçid məntəqələrini də ziyarət etdim.
Gömrüklərin fəaliyyəti hər iki tərəfə
gəliş-gedişlərin artmasına, iqtisadi
münasibətlərin genişlənməsinə, tu-
rizmin inkişafına rəvac verir. Onu
da qeyd edim ki, təxminən, bir ay
sonra Naxçıvan-Məşhəd dəmir yolu
xətti fəaliyyətə başlayacaq. Bu isti-
qamətdə artıq işlər tamamlanmaq

üzrədir. Naxçıvan-Məşhəd dəmir
yolu xətti fəaliyyətə başladıqdan
sonra naxçıvanlılar artıq rahat bir
şəkildə Məşhədə ziyarətə gedə bi-
ləcəklər. İrandan gələcək qonaqlar
sərnişin qatarları vasitəsilə muxtar
respublikaya gələ biləcəklər. Nax-
çıvan-Məşhəd dəmir yolu xəttinin
fəaliyyətə başlaması gediş-gəlişlərin
artmasına səbəb olacaq. Bu gün
Araz çayı sahilində Ordubad Su
Elektrik Stansiyasının tikintisi apa-
rılır. Gələcəkdə həmin stansiyanın
istifadəyə verilməsi Naxçıvana çox
böyük fayda verəcək. Çünki muxtar
respublikada istehsal müəssisələrinin
sayı hər gün artır. Bu isə, öz növbə-
sində, enerjiyə olan tələbatı da artırır.
Torpaq sahələrinin suvarılması üçün
mühərriklərdən istifadə olunduğun-
dan enerjiyə tələbat artır. Həmin
stansiyanın tikintisi üçün prezident -
lərimiz razılığa gəlib. İran parlamenti
də həmin razılığı təsdiqləyib. Yəni
işlərin davam etdirilməsi üçün heç
bir problem yoxdur. 
    – Naxçıvan səfəriniz sizə necə
təsir bağışladı?
    – Naxçıvanın çox gözəl gəzməli
və görməli yerləri var. Naxçıvan
bu gün sosial-iqtisadi baxımdan

çox sürətlə inkişaf edir. Ən əsası
isə bu inkişaf davamlı xarakter alıb.
Muxtar respublikanın şəhərləri ilə
yanaşı, kəndləri də abadlaşıb. Uzaq-
dan, bəlkə də, bunu görmək olmur.
Ancaq buraya səfərə gəldikdə in-
kişafın necə böyük vüsət aldığını
daha aydın şəkildə görürük. Arzu
edirəm ki, bundan sonra da Naxçı-
van sürətlə inkişaf etsin. Mən Nax-
çıvan Biznes Mərkəzində olarkən
burada muxtar respublikanın isteh-
salı olan yüzlərlə çeşiddə məhsulun
sərgiləndiyini gördüm. Sevindirici
haldır ki, muxtar respublikada bir
çox sahələr üzrə məhsul istehsal
olunur. 366 növdə məhsulun istehsalı
çox böyük uğurdur. Naxçıvanda
çoxsaylı istehsal müəssisələrinin
yaradılması da müsbət haldır. Arzu
edirəm ki, bundan da böyük nai-
liyyətlər əldə edəsiniz. Mən azər-
baycanlı bacı və qardaşlarıma sülh,
əmin-amanlıq, firavan həyat arzu-
layıram. İran xalqı həmişə Azər-
baycanın inkişaf etməsini, sülh şə-
raitində yaşamasını istəyir. Azər-
baycan və İran birlikdə daha böyük
uğurlar qazanacaqdır. 
    – Müsahibə üçün sağ olun.

- Rauf ƏLİYEV

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri:
“Naxçıvan bu gün sosial-iqtisadi baxımdan çox sürətlə inkişaf edir”

    Xəbər verdiyimiz kimi, İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cavad Cahangirzadə Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfəri çərçivəsində noyabrın 14-də muxtar
respublikanın mədəniyyət və istehsal müəssisələri ilə tanış
olub. Cavad Cahangirzadə Naxçıvana səfəri ilə bağlı “Şərq
qapısı” qəzetinə müsahibə verib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Qarabağlar Türbə Kompleksinin
bərpası və tədqiq olunması haqqında” 2016-cı il 4 iyul tarixli Sərəncamına uyğun olaraq
Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndindəki dünya əhəmiyyətli Qarabağlar Türbə Kompleksində
bərpa işləri aparılır. 
    Noyabrın 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Qarabağlar Türbə Kompleksində bərpa işlərinin gedişi ilə maraqlanmışdır. 
    Məlumat verilmişdir ki, Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən və  XII-XIV
əsrlərə aid olan kompleksdən dövrümüzədək qoşa minarəli baştağ və türbə gəlib çatmışdır.
Azərbaycan xatirə memarlığının mütərəqqi ənənələrini yaşadan bu abidə memarlıq
quruluşuna və oxşar cəhətlərinə görə Əcəmi Naxçıvani memarlıq məktəbinin davamı,
memar Əhməd Naxçıvani yaradıcılığının nümunəsidir. Türbədə bərpa işlərinin elmi əsaslarla
aparılması məqsədilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin əmək-
daşlarından ibarət tədqiqat qrupu yaradılmışdır. Hazırda bərpa işləri elmi əsaslarla aparılır,
Əcəmi Naxçıvani memarlıq məktəbinin yadigarı olan abidənin tarixi görkəmi olduğu kimi
qorunub saxlanılır. Bu günədək türbənin kitabəsi və kaşılı örtükləri bərpa olunmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri Qarabağlar Türbə Kompleksində bərpa işlərinin davam etdirilməsi,
abidənin tarixi görkəminin qorunub saxlanılması və ətrafının abadlaşdırılması barədə
tapşırıqlar vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Qarabağlar Türbə Kompleksi bərpa olunur
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    Azərbaycan Respublikası və
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman nazirliklərinin,
Azərbaycan Milli Karate Federa-
siyasının və Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Karate-do Federasiyası-
nın təşkilatçılığı ilə karate üzrə
beynəlxalq turnir keçirilib. Şərur
Olimpiya-İdman Kompleksində təş-
kil olunan turnirdə Azərbaycan və
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
komandaları ilə yanaşı, Türkiyə,
Gürcüstan və İran İslam Respub-
likasının da komandaları mübarizə
aparıblar. Azərbaycan Respubli-
kasının dövlət müstəqilliyinin bər-
pasının 25 illiyinə həsr olunmuş
beynəlxalq turnir başlanmazdan
əvvəl idmançılar Naxçıvan şəhə-
rində ümummilli liderimizin abi-
dəsini və Heydər Əliyev Muzeyini
ziyarət ediblər.
    Beynəlxalq turnirin açılış məra-
simində çıxış edən Naxçıvan Muxtar
Respublikasının gənclər və idman
naziri Azad Cabbarov bildirib ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
idmanın inkişafı sahəsində mühüm
işlər görülür. Gənclərin fiziki və
mənəvi hazırlığı, onların asudə vaxt-
larının səmərəli təşkili daim diqqət
mərkəzində saxlanılır. 
    Qeyd olunub ki, muxtar respub-
likada müasir idman infrastruktu-
runun, idmanın müxtəlif növləri
üzrə federasiyaların yaradılması
gənclərin idmana olan marağını ar-
tırıb, istedadlı idmançıların yetişməsi
təmin edilib. Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Karate-do Federasiyası
muxtar respublikada bu idman növü
üzrə yeniyetmə və gənclərin idman
bölmələrinə cəlbi istiqamətində əhə-
miyyətli rol oynayıb, o cümlədən
karate üzrə müxtəlif yaş qruplarında
idmançılar nəsli yetişib. 
    Azad Cabbarov beynəlxalq tur-
nirdə iştirak edən idmançılara uğur-
lar arzulayıb.
    Sonra çıxış edən Azərbaycan
Milli Karate Federasiyasının pre-
zidenti Yaşar Bəşirov qeyd edib ki,
son illər ölkəmizdə idmana göstə-
rilən dövlət qayğısı nəticəsində id-
mançılarımız dünya və Avropa çem-
pionatlarında uğurla çıxış edirlər.
Eyni zamanda ölkəmizdə keçirilən
beynəlxalq turnirlər idmana marağı
gündən-günə artırmaqdadır. Nax-

çıvan Muxtar Respublikasında ka-
rate üzrə beynəlxalq turnir yüksək
səviyyədə təşkil olunub. 
    Türkiyə Cümhuriyyəti Karate
Federasiyasının prezidenti Esat Deli -
hasan isə çıxışında yarışın yüksək
səviyyədə təşkilinə görə razılığını
bildirib. Azərbaycan və Türkiyənin
hər zaman qardaş dövlət olduğunu
vurğulayan qonaq növbəti yarışlarda
Naxçıvana böyük heyətlə gələcək-
lərini deyib.
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Karate-do Federasiyasının
sədri Fazil Ələkbərov çıxışında
bildirib ki, ümummilli lider Heydər
Əliyev ölkə mizə rəhbərliyinin hər
iki dövründə idmanın inkişafını
dövlət siyasətinin prioritet istiqa-
mətlərindən biri kimi müəyyən-
ləşdirib. 1993-cü ildən başlayaraq
Azərbaycanda idmanın və olimpiya
hərəkatının inkişafı üçün  bir sıra
tədbirlər həyata keçirilib. İdmanın
inkişafı və gənclərin bu sahəyə
olan marağının artırılması istiqa-
mətində ardıcıl tədbirlər görülüb,
idmançıların sosial vəziyyəti yax-
şılaşdırılıb. Ölkə başçısı cənab 
İlham Əliyev Milli Olimpiya Ko-
mitəsinin Prezidenti seçildikdən
sonra isə Azərbaycanda idmanın
və olimpiya hərəkatının inkişafı
daha da sürətləndirilib, idmanın
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi, bu sahədə beynəlxalq
əlaqələrin qurulması diqqət mər-
kəzində saxlanılıb. 
    Qeyd olunub ki, ölkə başçısının
diqqət və qayğısı ilə Azərbaycanın
hər yerində müasir idman kom-
pleksləri tikilib istifadəyə verilir,
mövcud idman obyektləri günün
tələblərinə uyğun yenidən qurulur,
maddi-texniki baza möhkəmləndi-

rilir. Peşəkar idmançıların yetişdi-
rilməsi, bu sahədə qazanılan nai-
liyyətlərin ildən-ilə artması, bey-
nəlxalq yarışlarda yüksək nəticələrin
əldə olunması və ölkəmizin bey-
nəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsi
dövlətin bu sahəyə olan qayğısının
nəticəsidir. 
    Muxtar respublikada idmana gös-
tərilən qayğıdan danışan federasiya
sədri bildirib ki, bu gün gənclərin
idmana cəlbi, onlara sağlam həyat
tərzinin aşılanması diqqət mərkə-
zində saxlanılır. Yaradılan müasir
idman mühiti isə gənclərin bədən
tərbiyəsi və idmana olan marağını
artırır, idman klublarının və fede-
rasiyaların heyəti ilbəil genişlənir,
onların respublika və beynəlxalq
miqyaslı yarışlarda iştirakı təmin
edilir. Bütün bunların nəticəsidir
ki, yeni idmançılar nəsli yetişir,
müxtəlif idman növləri üzrə uğur-
ların sayı daha da artır. Gələcəyimiz
olan gənclərin fiziki cəhətdən sağlam
böyüməsində bədən tərbiyəsi və id-
manın mühüm rolu vardır. Ona görə
də muxtar respublikada bu sahənin
inkişafı mühüm və qabaqcıl istiqa-
mət kimi müəyyənləşdirilib. Muxtar
respublikada, demək olar ki, bütün
idman növləri üzrə federasiyalar
fəaliyyət göstərir. Karate-do Fede-
rasiyası da belə federasiyalardan
biridir və yüksək dövlət qayğısı ilə
əhatə olunub. Hazırda muxtar res-
publikada karate idman növü üzrə
15 bölmədə 1000-dən çox idmançı
məşq keçir.  
    Sonra federasiyanın sədri yarışı
açıq elan edib.
    Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Himni səsləndirildikdən son-
ra tamaşaçılar Şərur Xalq Yallı An-
samblı və “Arpaçay” instrumental

ansamblının, müğənni Xəyyam
Mustafazadənin ifalarını dinləyiblər,
karate komandalarının nümunəvi
çıxışlarına baxıblar.
    Turnirdə 120-yə yaxın qız və
oğlan karateçilər fərdi kata, fərdi
kumite üzrə yarışlarda qüvvələrini
sınayıblar. Onlar reqlamentə uyğun
olaraq həm kata, həm də kumite
yarışlarında qruplar üzrə mübarizə
aparıblar. 10-11 yaş qrupunda kata
yarışlarının qalibi naxçıvanlı idmançı
Məhəmməd Şıxəlili olub. Qızların
mübarizəsində isə Bakı təmsilçisi
İlahə Məmmədova qalib adını qa-
zanıb. Bu yaş qrupunda kumite ya-
rışlarında Amin Yadigarlı (30 kilo-
qram, Qara qaplan idman klubu),
Niman Nuriyev (35 kiloqram, Sum-
qayıt), Nicat Kərimli (41 kiloqram,
Sumqayıt) və Murad Məmmədov
(+41 kiloqram, Qara qaplan) bütün
rəqiblərinə qalib gələrək beynəlxalq
turnirdə ən yüksək pillədə qərarla-
şıblar. Qızların kumite yarışında
isə İlahə Məmmədova (+35 kilo-
qram, Bakı) və Duyğu Əhmədova
(-35 kiloqram, Naxçıvan) qalib
olublar.
    12-13 yaş qrupunda kata yarış-

larının qalibi adını Sumqayıt id-
mançısı Aslan Qasımov qazanıb.
Bu yaş qrupunda 30, 39 və 45 ki-
loqram çəki dərəcələrinin qalibləri
Naxçıvan idmançıları olublar. Vüsal
Seyidov, İmran Həsənov və Ramil
Axundov müvafiq çəkilərdə fəxri
kürsünün ən yüksək zirvəsinə qal-
xıblar.  52 və 60 kiloqram çəki də-
rəcələrində isə Qara qaplan idman
klubunun üzvləri – Ramal Bayramlı
və Rəvan Bağırov hamıdan güclü
olublar. Qızların mübarizəsində də
bu klubun üzvü Fidan Dadaşova

rəqiblərini üstələyib.
    Yeniyetmələrin mübarizəsində
(14-15 yaş) tatami üzərinə çıxan
Taleh Yaqubov (52 kiloqram, Qara
qaplan), Rəşid Həqiqətli (57 kilo-
qram, Qara qaplan) və Tural Yaqub -
ov (63 kiloqram, Qara qaplan) qalib
adını qazanıblar. Qızlar arasında
isə İran təmsilçisi Qadri Maryam
(47 kiloqram) ən güclü olub. Kata
yarışlarında Bakı təmsilçisi Ayxan
Novruzov qələbə qazanıb.
    16-17 yaş qrupunda gənclərin
mübarizəsi də öz gərginliyi ilə
yadda qalıb. Bu yaş qrupunda
Əminağa Quliyev (55 kiloqram,
Bakı), Nicat Quluzadə (61 kilo-
qram, Sumqayıt), Əli Quliyev (68
kiloqram, Qara qaplan), Seymur
İsayev (-76 kiloqram, Qara qaplan)
və Reza Abbasi (+76 kiloqram,
İran) bütün rəqiblərinə qalib gə-
lərək turnirin baş mükafatını qa-
zanıblar. Qızların kumite yarışla-
rında Bakı təmsilçisi Mədinə Qu-
liyeva (53 kiloqram) hamıdan güc-
lü olub. Oğlanların kata yarışında
isə Roman Heydərov (Bakı) qalib
gəlib.
                 - Ceyhun MƏMMƏDOV

Naxçıvanda karate üzrə beynəlxalq turnir keçirilib
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    Noyabrın 15-də Naxçıvan şəhə-
rindəki “Gənclər Mərkəzi”ndə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ailə
dəyərlərimiz film və fotolarda” ya-
radıcılıq müsabiqəsinin qalibləri
mükafatlandırılıb.
    “Ən yaxşı film” və “Ən yaxşı
foto” üzrə qaliblər Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Gənclər Fondunun, Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin, Televiziya və
Radio Şurasının, Rəssamlar Birliyinin
və AMEA Naxçıvan Bölməsinin
əməkdaşlarından ibarət münsiflər
heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ra-
milə Seyidova çıxış edərək bildirib
ki, ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərində
əsasını qoyduğu milli dəyərlərin
yaşadılması, milli-mədəni irsə qa-
yıdış siyasəti bu gün ölkəmizdə, o
cümlədən muxtar respublikamızda
uğurla davam etdirilir. Bu gün mux-
tar respublikamızda milli dəyərlərin

tərkib hissəsi olan ailə dəyərlərinin
qorunması diqqətdə saxlanılır, döv-
lət ailə siyasəti uğurla həyata keçi-
rilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 28
sentyabr tarixli Fərmanı ilə Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ailə, Qa-
dın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması və fəaliy-
yətinin təmin olunması ailə insti-
tutlarının formalaşdırılması məq-
sədilə həyata keçirilən ardıcıl təd-
birlərdəndir.
    Qeyd olunub ki, mədəniyyət, qar-
şılıqlı hörmət və bu hörmətdən doğan
davranış qaydaları ailə mənəviyya-
tının özülüdür. Ona görə də xalqımıza
məxsus olan ailə dəyərlərinin qoru-

nub yaşadılması və
möhkəmləndirilməsi
hər bir vətəndaşın
üzərinə düşən vacib
vəzifədir. Cəmiyyət-
də ailənin psixoloji
sağlamlığı da əsas
meyarlardan hesab
olunur. Çünki ailə-
nin psixoloji sağ-
lamlığına ailə də-
yərlərinin üstün tu-

tulması aiddir ki, bu da ailənin uzun -
ömürlü olmasına gətirib çıxarır. Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında uzun -
ömürlü xoşbəxt ailələrimiz çoxdur.
Muxtar respublikamızda uzunömürlü
ailələrin yubileylərinin qeyd edilməsi
artıq bir ənənəyə çevrilib. Hər il
uzunömürlü ailələrin “gümüş”, “qı-
zıl” və “brilyant” toyları qeyd olunur,
onlara qiymətli hədiyyələr verilir.
    Xalqımızın ailə dəyərlərinin qo-
runması və yaşadılması istiqamətində
muxtar respublikamızda müxtəlif
səpkili silsilə tədbirlərin həyata ke-
çirildiyini diqqətə çatdıran Ramilə
Seyidova bildirib ki, ailə dəyərlərinin
qorunması ilə bağlı keçirilən yara-
dıcılıq müsabiqələri də artıq ənənə

halını alıb. Həmin müsabiqələrin
davamı olaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
və Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər
Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə cari
ilin əvvəlində elan olunmuş “Ailə
dəyərlərimiz film və fotolarda” ya-
radıcılıq müsabiqəsinin qalibləri bu
gün mükafatlandırılır.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun icraçı direktoru Məm-
məd Babayev və AMEA Naxçıvan
Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və
Arxeologiya İnstitutunun şöbə mü-
diri Asəf Orucov çıxış edərək qeyd
ediblər ki, ölkədə sabitlik varsa,
ailə dəyərləri qorunursa, qadınlar
cəmiyyətin müxtəlif sahələrində
təmsil olunurlarsa, o zaman milli
dəyərlər də yaşayacaqdır. Ailənin
möhkəmlənməsi isə, hər şeydən
əvvəl, nüfuzlu və uzunömürlü ai-
lələrin nümunəsinə əsaslanır. Ailənin
uzunömürlü olmasının əsas səbəb-
lərindən biri sağlam həyat tərzi,
ailə qurarkən gənclərin ailənin ma-
hiyyətini anlaması və buna hazır

olmasıdır. 
    “Ailə dəyərlərimiz film və foto-
larda” yaradıcılıq müsabiqəsində
əvvəlcə “Ən yaxşı film” nominasi-
yası üzrə qaliblər elan edilib və
mükafatlandırılıblar. Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsinin
əməkdaşı Ruhiyyə Rəsulova 1-ci,
Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta
məktəbin şagirdi Fatimə İsmayılova
2-ci, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Televiziya və Radio Veri-
lişləri Komitəsinin əməkdaşı Ay-
bəniz Sadiqova isə 3-cü yerə layiq
görülüblər. 
    “Ən yaxşı foto” nominasiyası
üzrə I, II və III yerlərin qalibləri
isə müvafiq olaraq,  “Şərq qapısı”
qəzetinin fotomüxbiri Əli Xudiyev,
həvəskar fotoqraf Sakit Nəcəfov,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Rəngkarlıq ixtisası üzrə tələbəsi
Cavid Cəfərli olublar. Qaliblərə pul
mükafatı və qiymətli hədiyyələr
verilib.
    Tədbir iştirakçıları “Ən yaxşı
film” nominasiyası üzrə I yerə layiq
görülmüş filmi izləyiblər.
    Sonda iştirakçılar yaradıcılıq mü-
sabiqəsinə təqdim edilmiş fotolardan
ibarət videoçarxa baxıblar. 

- Rauf ƏLİYEV

“Ailə dəyərlərimiz film və fotolarda” 
yaradıcılıq müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb


