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 Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi milli
inkişaf strategiyasının uğurlu tət-
biqi nəticəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bu gün sosial-
iqtisadi inkişaf təmin olunub, iq-
tisadiyyatın müasir sosial yönümlü
bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsa-
sında və milli mənafelərə uyğun
şəkildə qurulması həyata keçirilib. 

    Ötən dövrdə istehsal proseslərinin
geniş vüsət alması, liberallaşma və
çoxcəhətli iqtisadi islahatların apa-
rılması, xüsusən özəlləşdirmə pro -
qramlarının uğurla həyata keçirilməsi,
pul-kredit və maliyyə sisteminin ye-
nidən qurulması və bu əsasda milli
sahibkarlığın formalaşdırılması mux-
tar respublikanın inkişafı üçün əlve-
rişli zəmin yaradıb. Regionda kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
üçün münbit şəraitin yaradılması, bir
sıra sənaye və digər istehsal sahələ-
rinin  bərpa edilməsi və ya yenilərinin
işə salınması muxtar respublikada
ixracyönümlü malların istehsal həc-
mini artırıb ki, bu da iqtisadiyyatın
inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, əhalinin
məşğulluğuna da öz müsbət təsirini
göstərib.
    İqtisadi və sosial sahələrin kom-
pleks şəkildə inkişafında regionların
sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul
edilmiş dövlət proqramları məxsusi
əhəmiyyət daşıyır. Ölkə Prezidenti
tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iq-
tisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-
2008-ci illər)”, “2009-2013-cü illərdə
Azərbaycan Respublikası regionla-
rının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” və “Azərbaycan Respub-
likası regionlarının 2014-2018-ci il-
lərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” yeni müəssisələrin və iş
yerlərinin yaradılmasına, kommunal,
xidmət və sosial infrastruktur təmi-
natının həcminin və keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühi-
tinin daha da yaxşılaşdırılmasına şə-
rait yaradıb. Müvafiq dövlət pro -
qramlarının muxtar respublikada ic-
rasını təmin etmək məqsədilə Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri tərəfindən “Naxçı-
van Muxtar Respublikasının Regional
İnkişaf Proqramı (2005-2008-ci il-
lər)”, “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının 2009-2013-cü illərdə sosi-
al-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
və “Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın 2014-2018-ci illərdə sosial-iqti-
sadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq
edilib. İndiyədək icrası uğurla başa
çatdırılan müvafiq dövlət pro -

qramlarının və həyata keçirilən digər
mühüm tədbirlərin nəticəsidir ki,
muxtar respublikada bütün makro-
iqtisadi göstəricilərin müsbət meyil-
liliyi təmin olunub, dinamik inkişaf
qorunub saxlanılıb. Ötən dövr ərzində
ümumi inkişafın əsas göstəricisi olan
ümumi daxili məhsul istehsalının
həcmi 2003-cü ildəki müvafiq gös-
təricini 14 dəfə üstələyərək 2013-cü
ildə 2 milyard 339 milyon manat
olub. Bu dövrdə sənaye məhsulunun
həcmi 49 dəfə, kənd təsərrüfatı məh-
sulunun həcmi 5 dəfə, ixracın həcmi
97 dəfə, əhalinin gəlirləri və bir
işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək-
haqqı 10 dəfə artıb. Təkcə “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Pro qramı”nın əhatə etdiyi beş il ər-
zində ümumi daxili məhsulun real
həcmi 2,9 dəfə artaraq 2 milyard
338 milyon 928 min manata çatıb,
hər bir nəfərə düşən nominal həcmi
2,7 dəfə artaraq 5 min 423 manat
təşkil edib. Muxtar respublikanın sə-
nayesində 5,2 dəfə, kənd təsərrüfa-
tında isə 2,2 dəfə artıma nail olunub.
İqtisadiyyatın inkişafı üçün bütün
maliyyə mənbələri hesabına qoyul-
muş investisiyanın illik həcmi həmin
dövrdə 3,4 dəfə artaraq 1 milyard
37 milyon 748 min 400 manat təşkil
edib. Proqramın icrası müddətində
həyata keçirilmiş məqsədyönlü təd-
birlər nəticəsində muxtar respubli-
kada 22 min 296 yeni, o cümlədən
19 min 215 daimi iş yeri açılıb, ya-
radılan sənaye müəssisələrinin sayı
438-ə çatdırılıb.
    İqtisadiyyatın dinamik inkişafının
nəticəsi olaraq, 2013-cü ildə muxtar
respublikada 346 növ, 988 çeşiddə
məhsul istehsal edilib. Bunun 115
növ, 459 çeşidi ərzaq, 231 növ, 529
çeşidi isə qeyri-ərzaq məhsullarının
payına düşür. 
    Hazırda icrası davam etdirilən
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı” isə indi-
yədək qazanılmış uğurların davamlı -
lığını təmin etməklə yanaşı, real
sekto run inkişafını, iqtisadiyyatın di-
versifikasiyasını, xüsusilə kəndlərin
inkişafı ilə bağlı infrastrukturun və
sosial xidmətlərin daha da yaxşılaş-
dırılmasını nəzərdə tutur. Naxçıvan
Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatı
regionu olduğundan bu sahənin in-
kişaf etdirilməsi üçün indiyədək bir
çox layihələr həyata keçirilib. Belə
ki, kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-
salçılarının maşın və mexanizmlər
ilə təchizatını yaxşılaşdırmaq məq-

sədilə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə
2014-cü ildə 276, 2015-ci ildə 187,
2016-cı ildə 102, 2017-ci ilin ilk
rübü ərzində 31 ədəd olmaqla, ümu-
milikdə, 596 ədəd müxtəlif təyinatlı
kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji
avadanlıq lizinq yolu ilə məhsul is-
tehsalçılarına verilib. Bununla yanaşı,
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal-
çılarına dövlət dəstəyinin göstəril-
məsi, onların gübrə və texnika ilə
təminatının yaxşılaşdırılması, sub-
sidiyaların və güzəştli şərtlərlə kre-
ditlərin verilməsi prosesi davam et-
dirilib. Dövlət pro qramının icrası
istiqamətində ötən dövr ərzində mux-
tar respublikada 15 heyvandarlıq,
5 quşçuluq, 16 istixana təsərrüfatı,
ümumi tutumu 2330 ton olan 9 so-
yuducu anbar yaradılıb, 7 heyvan-
darlıq və 1 quşçuluq təsərrüfatının
genişləndirilməsi başa çatdırılıb.
Hazır da bir neçə heyvandarlıq tə-
sərrüfatının yaradılması istiqamətində
işlər davam etdirilir.
    Muxtar respublikada biznes mü-
hitinin yaxşılaşdırılması, bu sahədə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
məxsusi əhəmiyyət daşıyır. Mühüm
tədbirlərin həyata keçirilməsinin nə-
ticəsidir ki, 2014-cü ildən 1 aprel
2017-ci il tarixədək muxtar respub-
likada sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
verilən kreditlərin həcmi 90 milyon
826 min 600 manat təşkil edib. Bu
kreditlərdən 62 milyon 947 min 600
manatı fərdi sahibkarlığın inkişafına,
27 milyon 879 min manatı isə yeni
istehsal sahələrinin yaradılmasına və
ya genişləndirilməsinə sərf olunub.
Dövlət proqramının icrası dövründə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Sa-
hibkarlığa Kömək Fondunun vəsait -
ləri hesabına 718 investisiya layihə-
sinin maliyyələşdirilməsinə, bütöv-
lükdə, 69,1 milyon manat həcmində
kreditlər verilib.
    Muxtar respublikada sosial-iqti-
sadi inkişafın prioritet istiqaməti
kimi qəbul edilmiş və hazırda icrası
uğurla davam etdirilən “Naxçıvan
Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Pro qramı” regionda ixracyönümlü
və rəqabətədavamlı məhsul istehsalı
istiqamətində sahibkarlığın inkişa-
fının sürətləndirilməsinə, əhalinin,
xüsusilə kənd əhalisinin məşğulluq
səviyyəsinin və gəlirlərinin artırıl-
masına, infrastruktur təminatının, o
cümlədən kommunal xidmətlərin
daha da yaxşılaşdırılmasına öz töh-
fəsini verəcək.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət 
proqramları muxtar respublika iqtisadiyyatının 

yüksəlişini təmin edib

    Muxtar respublikada isteh-
lakçıların fasiləsiz və təhlükəsiz
təbii qazla təmin edilməsi diq-
qət mərkəzindədir. “Naxçıvan-
qaz” İstehsalat Birliyinin kol-
lektivi bu ilin ötən dövründə
qarşıda duran vəzifələri uğurla
yerinə yetirmiş, daxil olan mü-
raciətlərə əsasən 283 mənzil
və müxtəlif təyinatlı obyekt
qazlaşdırılmışdır.
    İlin birinci yarısında avtomat
qaz paylayıcı stansiyalarda istis-
mar olunan texnoloji avadanlıq-
lara, təzyiq tənzimləyicilərinə,
odorant qurğularına, qaz qızdırıcı
qurğulara, ölçü qovşaqlarına is-
tehsalat təlimatına uyğun texniki
xidmət göstərilmiş, qazın təsdiq
edilmiş texnoloji rejimə uyğun
nəqli təmin olunmuşdur. Naxçı-
van şəhərində 1695 ədəd smart-
karttipli qaz sayğacı quraşdırıl-

mışdır. Eyni zamanda bu dövrdə
qaz xətlərində 8558 sızma aşkar -
lanaraq aradan qaldırılmışdır.
    Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında 2017-ci ilin birinci ya-
rısında yeni qaz xətlərinin çə-
kilməsi, yerinin dəyişdirilməsi,
korroziyaya uğramış yeraltı ke-
çidlərinin yerüstü keçidlərlə
əvəz edilməsi işlərinin görül-
məsi ilə əlaqədar 70 min 872
paqonometr müxtəlif diametrli
polietilen və dəmir borulardan
istifadə edilmişdir. Rayon və
şəhər qaz istismar idarələrinin
işçiləri isə Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində Qaz
avadanlıqlarının istismarı və tə-
miri üzrə çilingər peşəsi üzrə
təşkil olunan ixtisasartırma kur-
suna cəlb olunmuşdur. 

“Naxçıvanqaz” İstehsalat 
Birliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvanda təbii qaz təchizatı 
fasiləsiz həyata keçirilir

    2017-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən əlamətdar və tarixi
günlərlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilmiş, sərgilər təşkil olunmuş,
tamaşa və filmlər göstərilmişdir. 

    Bu dövrdə muzeylərlə muxtar respublikanın 200-dən çox
ümumtəhsil, orta ixtisas və peşə məktəbi arasında 10 distant dərs
keçilmişdir. Muzey fondlarının zənginləşdirilməsi də diqqət mər-
kəzində saxlanılmış, muzeylərə 759 yeni eksponat daxil edilmişdir.
2017-ci ilin birinci yarısında muzeyləri 217 mindən çox tamaşaçı
ziyarət etmişdir ki, onlardan da 45 minə yaxını xarici ölkə vətəndaşı
olmuşdur. 
    Kitabxanaların fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyinə nəzarət artırılmış, ötən 6 ayda kitabxanalarda
272 mədəni-kütləvi tədbir keçirilmiş, 220 sərgi təşkil olunmuşdur.
Bu dövrdə muxtar respublikanın kitabxanalarına oxucu gəlişi
93 mindən, kitab verilişi isə 355 mindən artıq olmuşdur. 
    İlin birinci yarısında Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında
Əli Əmirlinin “Onun iki qabırğası”, M.Meterlinkin “Göy quş”,
Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında A.Salmanlının “Niyyət açarı”,
K.Ağayevanın “Göyçək Fatma”, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında
A.S.Ekzüperinin “Balaca şahzadə” və məhdud fiziki imkanlı uşaq-
ların iştirakı ilə Bayram İsgəndərlinin “Özgəsinə quyu qazan...”
tamaşaları hazırlanmışdır. Həmçinin iyun ayında xalq teatrlarının
festivalı keçirilmişdir. Naxçıvan Dövlət Film Fondu isə “Azərbaycan
kinosu günü” layihəsi çərçivəsində Şərur rayonundakı “Bahar”
kinoteatrında, Babək və Şahbuz rayonlarındakı kinoteatrlarda
filmlərin nümayişini təşkil etmişdir. “Mən kinonu sevirəm” devizi
altında keçirilən kinoviktorinanın rayon turlarında 43 ümumtəhsil
məktəbinin komandası iştirak etmişdir. Uşaq musiqi, incəsənət və
bədii sənətkarlıq məktəblərinin şagirdləri arasında isə “Lira”
musiqili intellektual oyununun 3 turu keçirilmişdir. 
    Bakı şəhərində keçirilən “XVI Azərbaycan Beynəlxalq Turizm
və Səyahətlər Sərgisi”ndə Naxçıvan Muxtar Respublikası da ayrıca
stendlə təmsil olunmuş, muxtar respublikanın turizm potensialı
haqqında bukletlər sərgi iştirakçılarına paylanılmış, turizm firmaları
ilə görüşlər keçirilmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yinin kollektivi bundan sonra da qarşıya qoyulan vəzifələrin
icrasını diqqət mərkəzində saxlayacaqdır.
                                Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin mətbuat xidməti

İlin birinci yarısında muxtar respublika muzeylərində
217 mindən çox ziyarətçi olmuşdur

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 18-də Avstriyanın federal
ailə və gənclər naziri xanım Sofi Karmasinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul
edib.

Azərbaycanın çox maraqlı və əməkdaşlıq üçün açıq ölkə olduğunu vurğulayan
Avstriyanın federal ailə və gənclər naziri xanım Sofi Karmasi ölkəmizdə müxtəlif
layihələrin həyata keçirilməsi üçün geniş imkanların mövcud olduğunu bildirib. 

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Avstriya arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin yeni
sahələri əhatə etmək məqsədilə əməkdaşlıq formatının genişləndirilməsinin vacibliyini
bildirib. Dövlətimizin başçısı Avstriyanın federal ailə və gənclər naziri Sofi Karmasinin
Azərbaycana səfərinin məhsuldar olacağına və yaxşı nəticələr verəcəyinə əminliyini ifadə
edərək bu səfərin əməkdaşlığımızın müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirilməsinə öz töhfəsini
verəcəyinə ümidvar olduğunu deyib.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilib.
*   *  *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 18-də Türkmənistan
Nazirlər Kabineti Sədrinin müavini, xarici işlər naziri Rəşid Meredovu qəbul edib.
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    Naxçıvanın dağlıq ərazilərə malik olması burada terras üsulu ilə
əkinlərin aparılmasını, yaşıllıqların salınmasını zəruri edib. Ümu-
milikdə, muxtar respublikamızda son 7 il ərzində 500 hektardan
artıq ərazidə terras üsulu ilə
əkinlər aparılıb.
    Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ekologiya və Təbii Sər-
vətlər Nazirliyindən aldığımız
məlumata görə, Uzunoba Su
Anbarı ətrafında 5 təpəni əhatə
edən terraslar yaradılıb.  
    Məlumat üçün bildirək ki,
bu il muxtar respublika ərazisində 500 hektar sahədə yaşıllaşdırma təd-
birlərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu işlərin bir hissəsi başa
çatdırılaraq yaz əkini mövsümündə 230 hektar ərazidə yaşıllaşdırma
işləri görülüb, hektarlarla yeni meyvə bağları salınıb. Yaşıllaşdırma
tədbirləri “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında mey-
vəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasına
uyğun olaraq aparılır.
    Ötən ildən Uzunoba Su Anbarı ətrafındakı bu terraslarda üzüm
tinglərinin əkilməsinə başlanılıb. Bu da muxtar respublikada üzümçülüyün
inkişafına böyük töhfədir. Artıq terraslarda əkilən meyvə ağacları bar
verir. Buradan yığılan meyvələr muxtar respublikamızdakı hərbi hissələrə
pay olaraq göndərilir.

Xəbərlər şöbəsi

Naxçıvanda terras üsulu ilə yaşıllıqlar salınır

  – “Nağdsız ödəyin, hədiyyə
qazanın” adlı həvəsləndirici təd-
birin VII tirajı plastik kart isti-
fadəçilərinin həvəsləndirilməsi
baxımından maraqla qarşılandı.
İstərdim, ümumilikdə, bu təd-
birin əhəmiyyəti barədə söhbət
açasınız. 

    – Əvvəla, onu qeyd edim ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2016-cı il 2 mart
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2016-2018-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında müasir
elektron ödəniş xidmətlərinin tət-
biqinin və nağdsız hesablaşmaların
genişləndirilməsi üzrə Proqram”a
əsasən muxtar respublika Vergilər
Nazirliyi və bank orqanları qarşı-
sında bir sıra vəzifələr qoyulub.
Bu vəzifələr sırasında maliyyə
əməliyyatlarının nağdsız hesablaş-
malar vasitəsilə aparılması, belə
ödənişlərin həcminin əhəmiyyətli
şəkildə artırılması, POS-terminal-
lardan səmərəli istifadə edilməsi,
əhalinin bu xidmətlərdən yarar-
lanması üçün müxtəlif həvəslən-
dirici tədbirlərin həyata keçirilməsi
də vardır. Məhz bu məqsədlə də
muxtar respublika Vergilər Nazir-
liyində komissiya yaradılıb. Bu
komissiyada təmsil etdiyim nazir-
liyin əməkdaşları ilə yanaşı, Mər-
kəzi Bankın nümayəndələri də iş-
tirak edirlər.

  – Komissiya tərəfindən hə-
diyyə qazanacaq şəxslər necə
müəyyən edilir? Vətəndaşları-
mızı maraqlandıran məsələlər-
dən biri də budur ki, hansı hal-
larda onlar bu tədbirin iştirak-
çıları ola bilərlər?

    – Həvəsləndirici tədbirin ildə iki
dəfə, iyun və dekabr aylarında ke-
çirilməsi nəzərdə tutulub. Nazirlik
tərəfindən bank orqanlarından ödə-
niş kartları vasitəsilə 400 manatdan
yuxarı, əsasən də POS-terminallar-
dan istifadə edən vətəndaşların si-
yahısı alınır və əmrdə qeyd olunan
kriteriyalar nəzərə alınmaqla seçim
aparılır. Seçim zamanı obyektivliyi
təmin etmək məqsədilə bir neçə
kriteriyaya diqqət edilir, yuxarı
məbləğdə əməliyyat aparılmasından
əlavə, say etibarilə POS-terminal-
lardan daha çox istifadə edən və-
təndaşlara üstünlük verilir. Məsələn,

seçim zamanı belə hallarla rastla-
şırıq: bir vətəndaş 2 və ya 3 halda
1000 manata yaxın nağdsız qaydada
alış-veriş edib, digər bir vətəndaş
isə 20-30 halda 700 manat həcmində
nağdsız ödəniş aparıb. Bu halda
daha çox üstünlük və seçim, təbii
ki, ikinci vətəndaşa, yəni 700 ma-
natlıq alış-veriş edən şəxsə verilir.
Çünki qeyd olunan şəxs apardığı
əməliyyatların böyük əksəriyyətini
nağdsız qaydada aparır və bunu
təkrarlayır. Hədiyyələrin seçilməsi
meyarlarına gəldikdə isə bu bölgü
3 meyar üzrə müəyyən olunub. Belə
ki, 1-ci meyar 400 manatdan 601
manatadək, 2-ci meyar 601 manat-
dan 801 manatadək, 3-cü meyar
isə 801 manatdan yuxarı əməliyyat
aparan şəxsləri əhatə edir. Hər bir
meyara uyğun hədiyyə məbləğləri
dəyişilir.

  – Ümumiyyətlə, bu günədək
keçirilən tirajların yekunu ola-
raq neçə nəfər hədiyyə qaza-
nıb? Bu tədbirlər nağdsız ödə-
nişlərin  həcminin artmasına
necə təsir göstərib?

     – Qeyd etmək istərdim ki, 2014-cü
il ərzində 232 vətəndaşa 15 min
manat, 2015-ci il ərzində 398 və-
təndaşa 20 min manat, 2016-cı il
ərzində 435 vətəndaşa 30 min manat
dəyərində, 2017-ci ilin 6 ayında isə
232 vətəndaşa 15 min manat dəyə-
rində müxtəlif məişət avadanlıqları
təqdim edilib. Hədiyyə qazanmış
şəxslərin sayında ilbəil artım mü-
şahidə edilir. İstər bu göstərici, is-
tərsə də banklardan aldığımız
 siyahılarda aparılan təhlillər belə
deməyə əsas verir ki, vətəndaşları-
mızın nağdsız ödənişlərə marağı il-
bəil artır. Əgər 2014-cü ildə muxtar
respublikada ödəniş kartları vasi-
təsilə aparılan nağdsız əməliyyatların
həcmi 12 milyon 513 min manat
təşkil edirdisə, 2016-cı ildə bu məb-
ləğ 27 milyon 701 min manat olub.
Tərəfimizdən nağdsız hesablaşma-
ların əhatə dairəsinin genişləndi-
rilməsi, eləcə də muxtar respublika
əhalisinin bu sahəyə marağının ar-
tırılması ilə bağlı təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət müəssisələrində mütə-
madi maarifləndirici tədbirlərimiz
davam etdirilir.
    – Müsahibə üçün sağ olun!

- Səbuhi HÜSEYNOV

Həvəsləndirici tədbirlər nağdsız 
hesablaşmaların həcmini artırır

    Muxtar respublikamızın  ən bö-
yük rayonlarından biri olan Şərurun
torpaqları burada bir sıra bitkiçilik
məhsullarının əkilib-becərilməsinə
imkan verir. Bölgədə suvarma su-
yuna olan tələbatın  tamamilə ödə-
nilməsi, iqlim şəraiti, uzun illərin
təcrübəsi və davamlı xarakter alan
dövlət qayğısı  Şərurun torpaq mül-

kiyyətçilərini bu qiymətli sər-
vətə daha sıx tellərlə bağlayıb.
Onlar mövcud şəraitdən  sə-
mərəli istifadə edir, məhsul
bolluğu yaradılmasına çalışır,
daxili bazarın yerli məhsullarla
təminatına töhfələrini verir,

rayon iqtisadiyyatının gücləndiril-
məsinə səy göstərirlər.
    Son illər daha çox əkilən bos-
tan-tərəvəz məhsulları arasında
soğan  əsas yerlərdən birini tutur.
Bu il rayonun Sərxanlı, Şəhriyar,
Düdəngə, Cəlilkənd yaşayış mən-
təqələrində daha çox soğan əkilib.
Şərur Rayon İcra Hakimiyyətindən

aldığımız məlumata görə, bu il ra-
yonda 155 hektar sahədə soğan
əkilib. Hazırda sahələrdə becərmə
işləri aparılır. Avqust ayının
20-dən etibarən soğanın yığımına
başlanılacaq. 
    Qeyd edək ki, keçən il rayonda
soğan sahəsinin hər hektarından orta
hesabla 40 ton məhsul götürülüb.
    Muxtar respublikada yaradılmış
soyuducu anbarlar soğanın münasib
qiymətlər əsasında qəbulunu həyata
keçirir. Şərurda 3 min tonluq 11
soyuducu anbar fəaliyyət göstərir.
Torpaq mülkiyyətçiləri artıq qalan
məhsulu bu anbarlarda saxlayaraq
ilboyu satışını təmin edirlər.

Şərurda bu il 155 hektar sahədə soğan əkilib

    Gənzə kəndi xalqımıza məxsus
yaxşı qorunub saxlanılmış adət-
ənənələri ilə təkcə muxtar respub-
likamızda deyil, eləcə də ölkə miq-
yasında tanınan yaşayış məntəqə-
lərindəndir. Ancaq bu barədə bir
az sonra. Gənzəni yaxından görmək
istəyən oxucularımız və eləcə də
qonaqlar üçün onu bildirək ki, Or-
dubadın bu dağ kəndində hazırda
şəhər standartları sə-
viyyəsində yaşayış
şəraiti yaradılıb. Nax-
çıvanın digər kəndlə-
ri kimi davamlı təbii
qaz, işıq, su, telefon,
yüksəksürətli inter-
net, 4G mobil rabitə
kimi müasir dövrə
xas olan sosial in-
frastruktur şəraitinə
qovuşmuş Gənzədə
sakinlərin yaşayış sə-
viyyəsi və keçirdikləri həyat tərzi,
sözün əsl mənasında, insanda xoş
ovqat yaradır. Gənzədə olarkən bü-
tün bunların bir daha şahidi  olduq. 
    Gənzə kənd inzibati ərazi dairəsi
üzrə nümayəndə Qürbət Əliyev bi-
zimlə söhbətində dedi ki, bu ilin
statistik məlumatına görə, kənddə
1682 nəfər yaşayır və onlar 415 tə-
sərrüfatda birləşiblər. Nisbətən kiçik
olan Anabad kəndində isə 68 təsər-
rüfatda 266 nəfər sakin yaşayır.
Son illər muxtar respublikamızda
həyata keçirilən abadlıq və qurucu -
luq işlərindən Gənzəyə də az pay
düşməyib. Bu tədbirlər nəticəsində
kənd tamamilə abadlığa qovuşub.
Bir neçə il bundan öncə istifadəyə
verilən kənd mərkəzi və həkim
ambu latoriyası Gənzə və Anabad
kənd lərinin əhalisinə nümunəvi xid-
mət göstərir. Kənd yolunun 1,5 ki-
lometrinə asfalt örtük salınıb, 5,5
kilometri isə əsaslı təmir edilib.
Bununla yanaşı, kənddə müasirtipli
tam orta məktəb binası tikilib isti-
fadəyə verilib, 384 yerlik elektron
ATS quraşdırılıb. 2003-cü ildə ya-
radılan kənd icra nümayəndəliyi də
həmin ildən yeni binada fəaliyyət
göstərir. Həyata keçirilən quruculuq
tədbirləri insanların torpağa bağlı-

lığını artırıb, onların rahat yaşama-
larına, təsərrüfat işləri ilə daha sə-
mərəli məşğul olmalarına səbəb
olub. 
    Gənzədə bir xüsusiyyət də var
ki, – deyə o qeyd edir, – bu, məncə,
çox dəyərlidir. Bu, əl-ələ verərək
elliklə iş görmək adətidir. Bu ən
böyük xeyriyyəçilikdir. Məsələn,
bu kənddə qazılan iki artezian qu-
yusu və digər mənbələrdən bütün
evlərə su çəkilib. Bir sözlə, gənzə-
lilərin rahat məişət şəraiti şəhər
standartlarından geri qalmır,  – deyir
həmsöhbətim. 
    Gənzəlilər çox qonaqpərvərdir-
lər. Burada qalmağa, bu istiqanlı,
mehriban insanların qonağı olmağa
dəyər. Bu kənddə görüb təəssürat
almalı nə yoxdur ki? Məsələn,
Gənzədə ailənin dağılmasına çox
pis baxırlar və yüz illər boyunca
bu kənddə boşanma hadisəsi çox
nadir hallarda baş verib. Heç vaxt
kənd toylarına dəvət üçün dəvət-
namələr yazılmayıb. Bircə dəfə
kənd meydanında elan olunur ki,
kiminsə evində şadlıq mərasimi
olacaq. Nahar vaxtı qadınlar toyda
iştirak edir, axşam isə kişilər. Milli
toy adətlərimizə son dərəcə dəqiq
əməl olunur. Burada keçirilən toy

mərasimlərində süfrəyə spirtli içki
verilmir. Gənzəlilər israfçılığı da
xoşlamırlar. Stolların üstünə dü-
zülən nemətlərin qədərində olma-
sına xüsusi fikir verirlər. Kənd toy-
larında milliliyin qorunub saxla-
nılmasını ifa olunan musiqi nöm-
rələrindən də görmək olar. Cavan-
lar, adətən, yaşlı adamlar toydan
getdikdən sonra rəqs edirlər. Gən-
zədə böyüklərin, ağsaqqal və ağ-
birçəklərin sözünü eşitmək, onların
dediklərinə əməl etmək gənclərin
borcudur. 

    Kənddə heç bir evin qapısını
bağlamazlar. Bayramlarda kimsənin
olmadığı evlərdə belə, çıraq yandı-
rılar. Kənddən bir nəfər ziyarətə
gedirsə, onu bütün camaat yola
salır. Qarşılanma mərasimi də eləcə.
Ziyarətdən qayıtdıqdan sonra verilən
ehsanın kim tərəfindən hazırlandı-
ğını çoxları bilmir. Gənzəlilər üçün
xarakterik olan ən başlıca xüsusiy-

yətlərdən biri onların gör-
dükləri hər hansı xeyirxah
işin kim tərəfindən həyata
keçirildiyini deməmələridir. 

Gənzə öz nemətləri ilə
də məşhurdur. Bu torpaqda
yetişdirilən nemətlər adla
deyilir. Burada yetişdirilən
ərik, cəviz, şaftalının da-
dından doymaq olmur. Möv-

sümdə buraya yolu düşən hər bir
qonağın boxçasını doldurub yola
salmağı da çox sevirlər. 
    Gənzə və Anabad kəndlərinin
əkinəyararlı torpaq sahələri az olsa
da, əhali, torpaq mülkiyyətçiləri
imkan daxilində hər qarış torpaqdan
səmərəli istifadə etməyə çalışırlar.
Onlardan Vahid Əsədov, Vilayət İs-
mayılov, Elşən Qədimov, Nüsrət
Abbasov və Xəqani Haşımov hey-
vandarlıq sahəsində iri təsərrüfatçı
kimi tanınıblar. Onlarla söhbətdə
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunduq-
larını, bunun üçün dövlətimizə min-
nətdarlıqlarını bildirdilər. 
    Ulu öndər Heydər Əliyev Or-
dubadı Azərbaycanın incisi, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
isə Gənzəni Ordubadın incisi ad-
landırıb. Bu möhtəşəm ifadələr öz-
lüyündə Gənzə kəndinin timsalında
milli və mənəvi dəyərlərimizə bağlı -
lığa, qədim adət-ənənələrimizə sə-
daqətə verilən ən yüksək qiymətdir.
Özünün qədim tarixi kökləri üzə-
rində yeni həyata qovuşan Gənzə
bu qiymətə layiq bir yurd yeri kimi
gələcəyə doğru inamla addımlayır. 

Abbas SEYİD 
“El həyatı” qəzetinin redaktoru

  Deyirlər, yurd, el-oba insanları ilə inkişaf edib gözəlləşir. Doğma
Naxçıvanımızın hansı səmtinə üz tutsan, bir-birindən abad, yaraşıqlı
yaşayış məntəqələrini görmək olar. Əgər bir gün yolunuz Ordubadın
Gənzə kəndinə düşsə, burada yaşayan insanların yurda sevgisinə,
onların qurub-yaratmaq əzminə, qonaqpərvərliyinə və adət-ənənə-
lərimizə bağlılığına heyran qalacaqsınız. Bəli, bu gün harada ya-
şamaqlarına baxmayaraq, torpaq onlar üçün müqəddəsdir. Çünki
bərəkəti, ruzini bu torpaqda tapıblar. Bir ovuc torpağı çörək qədər
müqəddəs sayan, öpüb gözlərinin üstünə qoyan gənzəlilərin andları
da torpaqla, vətənlə bağlıdır. 

   Muxtar respublikamızda alqı-satqı əməliyyatları üzrə hesablaş-
malarda plastik kartlardan istifadə daim diqqət mərkəzindədir.
İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə nağdsız ödənişlərin
genişləndirilməsi bir neçə istiqamətdə aparılır. Bunlar, əsasən,
əhalinin bu sahəyə marağının artırılması ilə bağlı maarifləndirici,
stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsidir. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da bu tədbirlər sürətlə həyata keçirilir. Bütün
bunlar barədə ətraflı məlumat almaq üçün Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Vergilər Nazirliyinin Qanunsuz sahibkarlığın aşkar edilməsi
şöbəsinin rəisi Rəşad Əliyevlə görüşüb həmsöhbət olduq. Həmin
müsahibəni oxucularımıza təqdim edirik:

Gənzə inkişaf edən qədim yurd yerimizdir
Müasirləşən dağ kəndlərimiz
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    Bu gün Naxçıvan şəhərinin gözəlliyinə
öz əzəmətli duruşu, məğrur görünüşü ilə
 gözəllik qatan bu abidə təkcə muxtar
respublika sakinlərində deyil, xarici ölkələrdən
gələn qonaqlarda da böyük maraq yaradır.
İlin bütün fəsillərində Naxçıvana xarici ölkə -
lərdən xeyli turistlər gəlir ki, onların da ilk
olaraq üz tutduğu yer məhz Möminə xatın
türbəsi olur. Gələn qonaqlarla həmsöhbət
olub, abidə haqqında təəssüratlarını öyrənmək
üçün adıçəkilən ünvana yollandıq. Biz ora
çatanda abidənin ətrafı turistlərlə dolu idi.
Onlardan biri, Türkiyə vətəndaşı, ixtisasca
memar olan Hakan Özalla həmsöhbət olduq.
O, bizimlə söhbətində dedi: “Hər il Naxçıvana
gəlirəm. Bura həm qədimliyi, həm də müasir
görünüşü ilə seçilir. Baxmayaraq ki,  Naxçıvan
düşmən ölkə ilə həmsərhəddir və ölkənizin
əsas hissəsinə quru yolu yoxdur, hər il bu
diyarın daha da inkişaf edib gözəlləşdiyinin
şahidi oluram. Möminə xatın məqbərəsinə
ziyarətim də ilk deyil. Burada öyrənmişəm
ki, abidə 1186-cı ildə memar Əcəmi Əbubəkr
oğlu Naxçıvani tərəfindən tikilib. Azərbaycan
Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldəniz
həyat yoldaşı Möminə xatının məzarı üzərində
məqbərə tikilməsinə qərar verib. Eşitdiyimə
görə həmin möhtəşəm sənət əsəri yerli əhalinin
yaddaşında elə bu səbəbdən də “Atabəy gün-
bəzi” adı ilə qalıb. Burada diqqətimi daha
çox çəkən abidənin baştağında kufi xətti ilə
yazılan sözlərdir: “Biz gedirik, ancaq qalır
ruzigar. Biz ölürük, əsər qalır yadigar”. 
    Mən səyahəti çox sevirəm və demək olar
ki, regionun bir çox müsəlman ölkələrində
olmuşam. Ancaq Möminə xatın türbəsi qədər
yaşı qədim və xüsusi zövqlə işlənmiş, üzə-

rində  nəqqaşlıq sənətinin ən gözəl nümunələri
olan abidəyə rast gəlməmişəm. Hər dəfə bu
türbəni ziyarət edəndə, özüm üçün yeni bir
naxış, Şərq memarlığının  yeni bir elementini
tapıram. Arzum budur ki, gələcəkdə işləyə-
cəyim layihələrdə Möminə xatın  element -
lərinə yer verim”.
    Digər bir müsahibim Ukrayna vətəndaşı
Valeriy Qrinyov oldu. O da, öz növbəsində,
Naxçıvanın tarixini əks etdirən bu qədim
abidə haqda öz təəssüratlarını bizimlə bölüşdü.
Onun dediklərindən: “Şahmatla peşəkar şə-
kildə məşğul olmağıma baxmayaraq, tarixlə
çox maraqlanıram. Məktəb illərində sovet
tarixçilərinin Azərbaycan haqda cüzi və səthi
yazılarını oxumuşdum. Ancaq Odlar diyarı
haqda  daha dərindən öyrənmək istəyirdim.
Təhrif olunmuş materiallar isə mənə bu
imkanı vermirdi. Yaxşı ki Sovetlər Birliyi
dağılandan sonra mən Azərbaycana, onun
paytaxtı Bakıya gəlmək imkanı əldə etdim,
hər şeyi öz gözlərimlə gördüm. Naxçıvana
gəlişim isə məni çox sevindirdi, buradakı
gəzintilər zamanı bir çox tarixi abidələrlə
tanış oldum. Möminə xatın  türbəsi isə məni
xüsusilə cəlb etdi. Burada olarkən öyrəndim
ki, abidə Şərqdə qadının şərəfinə ucaldılan
ilk abidələrdən biridir. Bu, məni çox heyrət-
ləndirdi. Bildiyiniz kimi, dünyanın bir çox
ölkələrində, eləcə də mənim yaşadığım ölkədə
keçmişdə Şərq qadınlarının hüquqlarının
olma ması ilə bağlı mülahizələrlə qarşılaşırdım.
Ancaq burada olarkən gördüm ki, o mülahi-

zələr tamamilə əsassızdır. Öyrəndiklərimə
görə İslam dininin ən təməl ideyalarından
biri də anaya, qadına hörmət və ehtiramdır.
Bu mənada, Möminə xatın türbəsini İslam
mədəniyyətinin ən gözəl incilərindən biri
adlandırmaq olar. Abidənin üzərindəki na-
xışlarda  belə, qadın ucalığını, qadın möhtə-
şəmliyini və zərafətini duyur və hiss edirəm”. 
     İran İslam Respublikasının vətəndaşı Babək
Ərdəbilinin abidə önündə xeyli dayandığını

görüb ona yaxınlaşdıq. Öyrəndik ki, o, ixtisasca
ədəbiyyat müəllimidir, şeirə, sənətə bağlı adam-
dır. Müsahibimiz dedi ki, yaşadığı ölkədə də
İslam mədəniyyətinə  məxsus bənzərsiz me-
marlıq nümunələri vardır. Ancaq Möminə
xatın abidəsində nə isə əsrarəngiz bir aura, bir
ab-hava mövcuddur. İnsan bu abidəyə tamaşa
edəndə istər-istəməz yaradılış möcüzəsinin
sirrini-sehrini hiss edir. Bundan əsrlər öncə
insanoğlunun bu qədər dəqiq hesablama əsa-
sında gözəl bir abidə yaratdığına bəzən inana
bilmirəm. Elə bilirəm ki, bu, hansısa ilahi
qüvvənin işidir.  Şeir yazmağı çox sevdiyim
üçün bu abidənin ən böyük ilham qaynağı ol-
duğunu düşünürəm. Çünki Möminə xatın tür-
bəsinin hər naxışında tarixin min bir qatından
süzülüb gələn sehrli bir misra, ilahi eşq oduna

alışıb-yanan bir şairin dodaqlarından qopan
bir beyt var. Bu abidədə Nizami şeirinin
incəliyi, Füzuli qəzəlinin  füsunkarlığı, Seyid
Əzim Şirvaninin söz dünyasının zənginliyi
hiss olunur. Türbənin üzərindəki naxışlarda
Hüseyn Cavid şeirinin əzəməti, Məmməd Ara-
zın sözlə ucaltdığı başıqarlı dağların sərinliyi,
dağ çiçəklərinin şehi var. Bir sözlə, Möminə
xatın mənim üçün bu dünyada tayı-bərabəri
olmayan bir sənət ehramı, sənət məbədidir. 

    Bəli, ünsiyyətdə olduğumuz xarici
vətəndaş larla söhbətlərimiz zamanı bir daha
aydın oldu ki, əcnəbi sənətsevərlərin Möminə
xatın türbəsinə baxış bucağı rəngarəngdir. 
    Möminə xatın türbəsi yüz illərin yadigarı,
Azərbaycan memarlığının şah əsəridir. Nax-
çıvana gələn turistlər bu abidəni ziyarət et-
məklə xalqımızın zəngin tarixinə, bu torpağın
yetirdiyi insanların zəkasına bir daha heyran
qalırlar. Möminə xatın türbəsi Naxçıvanda
ucalmaqla təkcə ziyarətgah deyil, həm də
qədim Şərq mədəniyyətinin simvollarından
biri kimi tanınır. O, daşdan-palçıqdan, kaşı-
lardan, kərpiclərdən və memar dühasından
yaradılaraq bu günümüzə miras qalmış qiy-
mətli sənət incimizdir.

- Nail ƏSGƏROV

Şərq memarlığının incisi turistlərdə dərin təəssürat yaradır

  Seyid Səbri Mirsadıq oğlu
Əsədli (1896-1974) Naxçıvan
torpağının yetişdirdiyi tanınmış
yaradıcı ziyalılardan biri olmuş-
dur. O, maliyyəçi-iqtisadçı kimi
ömürboyu ixtisasına uyğun is-
tiqamətlərdə işləməyə üstünlük
versə də, Naxçıvanın ədəbi-mə-
dəni mühitində özünəməxsus
müəyyən iz buraxa bilmişdir.

     S.Səbri 7 avqust 1896-cı ildə Nax-
çıvan şəhərində yoxsul bir ailədə
anadan olmuşdur. Atası Mirsadıq ki-
şinin özü təhsilsiz olsa da, oğlu Səbri
yeddi yaşına çatanda onu Naxçıvan
şəhər məktəbinə  qoymuşdur. Səbri
məktəbdə  oxuya-oxuya həm də qə-
zet-jurnal satmaqla məşğul olurmuş.
15 yaşında  atasını  itirən  Səbri  ai-
ləsini  maddi  cəhətdən təmin etmək
üçün 1920-ci ilədək ən ağır işlərdə
çalışmışdır. Arxiv sənədlərindən aydın
olur ki, 1920-ci ildə Naxçıvanda
sovet hakimiyyəti elan olunduqdan
sonra S.Səbri Naxçıvan Xalq Maarif
Komissarlığında kuryer (1920-1922),
Naxçıvan Şəhər Məhkəməsində iş
icraçısı (1922-1923), Naxçıvan şəhər
Duzdağ mədəni işçiləri məktəbində
müəllim (1924-1925), Naxçıvan
MSSR Mərkəzi Statistika İdarəsində
iqtisadçı (1925-1927) vəzifələrində
işləmişdir.
    1927-ci ildə S.Səbri Bakı Dövlət
Universitetinə təhsil almağa gön-
dərilir. 1931-ci ildə buranı bitirən
S.Səbri 1931-1932-ci illərdə ikiillik
Bakı Plan İqtisad İnstitutunun İqti-
sad-maliyyə fakültəsində təhsilini
davam etdirərək mühasib-iqtisadçı
ixtisasına yiyələnir.
    Ali orta təhsil aldıqdan sonra
S.Səbri artıq bir mütəxəssis kimi
əmək fəaliyyətinə başlayır. Arxiv
sənədlərində onun institutu bitir-
dikdən vəfatınadək müxtəlif idarə
və təşkilatlarda inspektor, iqtisadçı,
mühasib, baş mühasib, müfəttiş və-
zifələrində işləməsi göstərilmişdir.
    S.Səbri 1974-cü ildə 80 yaşında
vəfat etmişdir. 
    Harada işləməsindən asılı olma-

yaraq, S.Səbri bədii yaradıcılıqla
da məşğul olmuş, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ictimai-siyasi, elmi
və mədəni mühitində özünəməxsus
iz buraxan bir ziyalı və yaradıcı
şəxs kimi tanınmışdır. 
    “Şərq qapısı” qəzetinin ilk müx-
birlərindən biri olan S.Səbri məqa-
lələrini nəinki təkcə bu qəzetdə,
həmçinin Tiflisdə çıxan “Yeni fikir”
qəzetində dərc etdirmişdir. Araşdır-
malar nəticəsində S.Səbrinin “Şərq

qapısı” qəzetinin 1925-
1926-cı illərdəki nömrə-
lərində “S.S.”, “Səbri”,
“Seyid Səbri” imzaları
ilə çap olunan xeyli mə-
qaləsini aşkara çıxara bil-
mişik. Həmin illərdə işıq
üzü görən “Darülmüəl-
limində”, “Axşam tex-
nikumu lazımdır”, “Hansı
vasitələrlə qəzetəmiz in-
tişar tapar”, “Tazə hə-
kim”, “İt boğuşdurmaq”, “Su işçi-
lərinin yaxşılarından istifadə etməli”,
“Oğurluq”, “Məhkəmədə”, “Koope -
rativ lazımdır”, “Bu gün” məqalə-
lərinin əsas mövzusu maarif və mə-
dəniyyətin təbliği, gerilik, xurafat
və nadanlığın tənqidi, bəzi neqativ
hallar və şəhər həyatı ilə bağlı prob-
lemlər olmuşdur. Bu məqalələrin
təhlili göstərir ki, o, fəal bir müxbir
kimi öz dövrü üçün aktual məsələləri
gündəmə gətirmiş və oxuculara təq-
dim edə bilmişdir. 
    S.Səbrinin bizə çatan əlyazma-
larının içərisində “Sözə baxmaq
ədəbdəndir”, “Söhbət”, “Yapma-
boyalı adətlər”, “Gözəl tədbirlər”
kimi felyetonları da vardır. “Xalqdan
pul alaraq dövlət qanununu pozan”
və “xaltura ilə məşğul olan” taksi
və dövlət maşınlarının sürücülərini,
əməlləri Naxçıvanda su qıtlığına
gətirib çıxaran bacarıqsız məmurları,
tüfeyliləri, milli toy ənənələrini po-

zub şənlik məclislərini “hərrac ba-
zarına” çevirənləri tənqid atəşinə
tutan bu felyetonlarının mövzusu,
kompozisiya və süjeti, bədiilik sə-
viyyəsi, ümumi və konkret faktlı
olması, müəllifin ictimai fakt və
hadisələri seçib mətnə daxil etməsi
və onları müqayisələndirməsi, satirik
və yumoristik gülüşdən istifadəsi
göstərir ki, o, bu janrın tələblərini
yaxşı bilmişdir.
    AMEA Naxçıvan Bölməsinin tə-

məli hesab etdiyimiz
“Naxçıvanı Tədqiq və
Tətəbbö” Cəmiyyəti
1925-ci ildə yaradıl-
mışdır. Naxçıvan
Muxtar Respublikası
Dövlət Arxivindən ta-
pıb aşkara çıxardığı-
mız iclas protokolla-
rından və S.Səbrinin
“Şərq qapısı”nda dərc
etdirdiyi bəzi məqa-

lələrindən aydın olur ki, o da cə-
miyyətin ən fəal üzvlərindən biri
olmuşdur. S.Səbri burada əsas diq-
qətini üzvlərdən tələb olunan “xalq
ədəbiyyatına, ölkənin yaşayışı, iq-
tisadi-ictimai üsuluna, asari-ətiqəyə,
cümhuriyyətdə olan cürbəcür ləhcə
və lüğətlərə dair məlumatları top-
lamağa” yönəltmiş, eyni zamanda
Naxçıvanın “asari-ətiqəsini” və cə-
miyyətin gördüyü işləri təbliğ et-
məyə səy göstərmişdir. “Quyulu
dağ”, “Ordubad qəzasında asari-
ətiqə”, “Tədqiq və Tətəbbö Cəmiy-
yətində” adlı məqalələri onun bu
istiqamətdə necə səmərəli fəaliyyət
göstərməsini nümayiş etdirir.
    S.Səbri qurumun elmi-təşkilati
işlərində də fəallıq göstərmişdir.
Əlimizə gəlib çatan protokollardan
məlum olur ki, 1925-1928-ci illərdə
keçirilən 6, 7, 9 və 30-cu iclaslara
katiblik etmək S.Səbriyə həvalə
olunmuşdur. 

    Məhz onun qələminin sayəsində
biz cəmiyyətin iclaslarında baxılan
və müzakirə olunan Xaraba Gilanda
qazıntı işlərinin planlaşdırılması,
professor Modinin Naxçıvandan Təb-
rizə yola salınması, 1926-cı ildə Ba-
kıda keçirilən I Türkoloji Qurultay
münasibətilə Naxçıvanda nəzərdə
tutulan tədbirlərdə oxunulacaq mə-
ruzələrin hansı mövzuda olmasının
müəyyənləşdirilməsi, Sankt-Peter-
burqdan olan professor A.A.Millerin

Qızılburunda apardığı qazıntı işlərinin
nəticələrinə aid məruzəsi, Möminə
xatın məqbərəsindən muzey kimi
istifadəyə dair təkliflərin verilməsi,
türkoloji qurultay münasibətilə oxu-
nulacaq məruzələrin vaxtı və möv-
zularının dəqiqləşdirilməsi haqqında
geniş məlumatlar ala bilirik.
    Bir sıra arxiv sənədləri və digər
tədqiqat materialları S.Səbrinin
1920-1940-cı illərdə Naxçıvan te-
atrında bir aktyor kimi fəaliyyət
göstərdiyini də təsdiq edir.  
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Arxivində mühafizə olunan
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının
1932-1935-ci illərə aid şəxsi heyətin
əmr kitabları və əməkhaqqı cəd-
vəllərində S.Səbrinin adına tez-tez
rast gəlmək olur. Məsələn, 1933-cü
ilə aid əməkhaqqı cədvəlində 17 no -
yabrda U.Şeksprin “Otello”, 11 de-
kabrda isə “Əsli və Kərəm” tama-
şalarındakı iştirakına görə S.Səbriyə
əməkhaqqı yazılmışdır. 
    S.Səbrinin 1934-cü ildə C.Cab-

barlının “Yaşar” pyesində kənd şura
katibi, 1936-cı ildə isə “Od gəlini”ndə
məzarçı rollarını ifa etməsi haqqında
da məlumatlar vardır. Yuxarıda adını
çəkdiyimiz əmr kitabında S.Səbrinin
1935-ci ildə teatrın yaradıcı heyə-
tinin tərkibinə daxil edilməsi və te-
atrda “axşamlar işləməklə aktyor
təyin olunması” haqqında əmrlərə
də rast gəlinir. 
    S.Səbrinin Naxçıvan teatrında
göstərilən tamaşalarda ona tapşırılan
rolları necə ifa etməsi bizə bəlli
deyil. Yəqin ki, o, bu teatrda peşəkar
yox, həvəskar bir aktyor kimi öh-
dəsinə düşən vəzifəni yerinə yetirə
bilmişdir.
    Teatr sənəti ilə bağlılığı S.Səbrini
dramaturgiya sahəsində də qələmini
sınamağa sövq etmişdir. Əvvəlcə
o, “Cəhalət pərdəsi” (1926), “Qızıl
Naxçıvan” (1936) kimi səhnəciklər,
konsert proqramları üçün kupletlər
və meyxanalar (1933-1936), sonralar
isə “Azadlıq günəşi” (1963), “Qan-
soranlar” (1968), “Kimdir müqəs-
sir?” (1970) kimi nisbətən irihəcmli
pyeslər yazmışdır. 
    S.Səbrinin bədii irsinin digər
hissəsini lirik və satirik şeirlər, bəh-
ri-təvil və meyxanalar təşkil edir.
Onun bədii əsərlərinin heç birinin
mətbu variantına rast gəlməmişik.
Avtoqrafları AMEA Naxçıvan Böl-
məsi Əlyazmalar Fondunda müha-
fizə olunan bu əsərlər vətən, mə-
həbbət, təbiət gözəllikləri, maarif
və mədəniyyətin təbliği, cəhalət və
mövhumatın ifşası, zülm və zora-
kılığa etiraz mövzusundadır. Həmin
əsərlərin bir çoxunun çap olunması
nəzərdə tutulub.

Seyid Səbri kimdir?

Axtarışlar, tapıntılar

    Beləliklə, əldə etdiyimiz bütün fakt və materiallar onu göstərir ki,
XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi-mədəni mühitində yetişən və
respublikada mətbuat və teatrın inkişafına öz töhfələrini verən, eyni
zamanda bədii əsərləri ilə oxucuların dünyagörüşünün maarifçilik is-
tiqamətində formalaşmasına və bəzi ictimai eybəcərliklərin islahına
çalışan S.Səbrinin ədəbi-ictimai fəaliyyəti və yaradıcılıq yolu tədqiq
olunmağa layiqdir.

Fərman XƏlİlOV
AMEA Naxçıvan Bölməsi Əlyazmalar Fondunun direktoru, 

filologiya üzrə elmlər doktoru

    Qədim tarixə malik Naxçıvan diyarı tarixi-mədəni abidələri, gözəl memarlıq
inciləri ilə zəngindir. Bu ərazidə yerləşən abidələr arasında Azərbaycan memarlığının
ən nadir və unikal abidələrindən sayılan Möminə xatın türbəsi xüsusi yer tutur.
Azərbaycan memarlığının görkəmli nümayəndəsi, Naxçıvan memarlıq məktəbinin
yaradıcısı  Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən inşa edilən bu məqbərə dünya
mədəniyyəti inciləri sırasında özünəməxsusluğu ilə seçilir. Abidənin yaradılışından
uzun zaman keçməsinə baxmayaraq, əvvəlki vüqarını itirməyib. Türbə 2003-cü ildə
ulu öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə əsaslı şəkildə bərpa olunub.

c Naxçıvan xarici qonaqların gözü ilə d
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi irsi qan xəstəlik-
lərindən əziyyət çəkən və qan kö-
çürülməsinə ehtiyacı olan digər xəs-
tələrin müalicəsində istifadə olun-
maq üçün qanvermə aksiyalarının
təşkilini davam etdirir. Növbəti ak-
siyalardan biri iyulun 18-də “Nax-
çıvan Dəmir Yolları” Məhdud Mə-
suliyyətli Cəmiyyətinin aparat və
idarə işçilərinin iştirakı ilə Naxçıvan
Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində
keçirilib. 
    Əvvəlcə qan bankının həkimi
Məmmədəli Həsənov çıxış edərək
ölkəmizdə qan köçürülməsinə eh-
tiyacı olan xəstələrin müalicəsinə
göstərilən dövlət qayğısından, bu
sahədə reallaşdırılan layihələrdən

danışıb. 
    Sonra “Qan verək ki, can verək”
devizi altında keçirilən növbəti qan-
vermə aksiyasına start verilib. Əv-
vəlcə donorlardan hepatit, QİÇS və
digər yoluxucu xəstəliklərin müəy-
yən edilməsi üçün qan analizləri
götürülərək testdən keçirilib. Bir
neçə saat davam edən aksiyada
32 nəfər könüllü olaraq qan verib.
Donorlardan götürülən 16 litr qanın
qrupları müəyyənləşdirilərək ikili
və üçlü torbalarda mərkəzin qan
bankına təhvil verilib. 
    Hazırda qan bankında xəstələrə
köçürülmək üçün kifayət qədər eh-
tiyat yaradılıb. Tələbatdan artıq do-
nor qanından plazma hazırlanaraq
qan bankında saxlanılacaqdır.

Könüllü qanvermə aksiyası keçirilib

    Son zamanlar Azərbaycanla həmsərhəd ölkələrdə Krım-Konqo he-
morragik qızdırma xəstəliyi ilə bağlı epidemioloji vəziyyətin gərginləşməsi
respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi, muxtar respublika
ərazisində də zəruri qabaqlayıcı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsini
labüd edib. Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində
keçirilmiş kollegiya iclasında bu məsələ müzakirə edilərək müvafiq
tapşırıqlar verilib. 
    Krım-Konqo hemorragik qızdırma xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbirləri
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya
Mərkəzi, şəhər və rayon GEM-ləri lazımi dezinfeksiya materialları ilə
təmin olunublar. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında və Naxçıvan
şəhərindəki Avtovağzal Kompleksində profilaktik sağlamlaşdırıcı əks-
epidemik tədbirlər həyata keçirilməklə muxtar respublikaya xarici
ölkələrdən daxil olan sərnişinlər üzərində vizual müşahidə təmin edilib,
xəstəliyə yoluxma şübhəsi olan şəxslərin aşkar edilməsi üçün uzaq mə-
safədən hərarətölçən termometr sistemləri quraşdırılıb. 
    Məlumat üçün bildirək ki, virus gənə vasitəsilə yoluxur. Xəstəlik
ilk dəfə 1944-1945-ci illərdə Krımda əsgərlər arasında qanamalı
qızdırma şəklində yayılıb. Həmin xəstəlik hər il may-sentyabr aylarında
özünü daha çox biruzə verir və iyul ayında pik həddinə çatır. Bu virus
illər ərzində mutasiya olunaraq, pandemik halda bir formadan digər
formaya keçir. Bu günədək ölkəmizdə həmin virusa yoluxma hallarına
rast gəlinməyib. Amma muxtar respublikamıza gələn və bu virus
daşıyıcısı olan şəxslər onu digərlərinə yoluxdura bilərlər. Odur ki,
Naxçıvanda Krım-Konqo hemorragik qızdırma xəstəliyinə qarşı
profilaktik tədbirlər, bütövlükdə, yoluxucu xəstəliklərə qarşı aparılan
işlər çərçivəsində həyata keçirilir.

                                                                       Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti

Krım-Konqo xəstəliyinə qarşı profilaktik 
tədbirlər görülür

    Uşaq və gənclərin zərərli vərdiş -
lərdən uzaqlaşaraq sağlam həyat
tərzi keçirmələri, fiziki və mənəvi
cəhətdən kamilləşmələri istiqamə-
tində işini günün tələbləri səviyyə-
sində quran Uşaq-gənclər idman
məktəbi muxtar respublikada fəa-
liyyət göstərən nümunəvi idman
müəssisələrindən biridir.
    Məktəbdə 4 idman növü üzrə
500-dən çox idmançı 19 məşqçi-
müəllimin rəhbərliyi ilə idmanla
məşğul olur. Məktəbin direktoru
Faiq İsgəndərov bizimlə söhbətinə
əvvəlcə ölkəmizdə gənclərə qayğı
ilə yanaşıldığından söz açdı. O
dedi: “Muxtar respublikada istər
elm və təhsil, istər idman, istərsə
də mədəniyyət, incəsənət və digər
sahələrdə bacarıqlı, istedadlı gənclər
kifayət qədərdir. Onların üzə çıxa-
rılması, həvəsləndirilməsi, vətən-
pərvər, sağlam ruhda böyüdülməsi
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu gün
gənclərə böyük diqqət və qayğı
göstərilir, bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlər ictimaiyyət tə-
rəfindən rəğbətlə qarşılanır. Bunun
nəticəsidir ki, muxtar respublikada

idmanla məşğul olmaq istəyənlərin
sayı gündən-günə artır. Çünki uşaq
və gənclərə diqqət və qayğının gös-
tərildiyi, güclü idman infrastruk-
turunun yaradıldığı bir regionda
idmanla məşğul olmamaq qeyri-
mümkündür. Dünya və Avropa çem-
pionatlarında, beynəlxalq turnirlərdə

əldə edilən uğurlar deməyə əsas
verir ki, idmançılarımız onlara gös-
tərilən qayğıya öz əməli işləri ilə
cavab verir, öz üzərlərində daim
işləyir, yeni-yeni nailiyyətlər əldə
edirlər”.
    Faiq İsgəndərovla söhbət zamanı
uşaqların məktəbə qəbulu barəsində
də məlumat aldıq. O bildirdi ki,

burada sərbəst və yunan-Roma gü-
ləşi, cüdo, sambo idman növləri
üzrə məşqlərə uşaqlar 9 yaşından
cəlb edilirlər. Onun sözlərinə görə,
qarşıya qoyulan məqsəd bu idman
növlərini muxtar respublikada geniş
yaymaq və təbliğ etməkdir. Bu
gün idmançılar üçün hər cür şərait

yaradılıb və bu, öz müsbət nəticə-
lərini verir. Belə ki, məktəb Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman Nazirliyi ilə Güləş Fe-
derasiyası tərəfindən yeni güləş
döşəkləri ilə təmin edilib. Uşaq-
gənclər idman məktəbi ilin hər
ayında ənənəvi olaraq açıq birin-
ciliklər təşkil edir. Yarışların keçi-

rilməsində məqsəd uşaq və gənc -
lərin asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili, onların idmana cəlb edil-
məsi, eyni zamanda idmançıların
yarış təcrübəsini artırmaqdır.
    Bu ilin ilk 6 ayı ərzində Uşaq-
gənclər idman məktəbi üçün uğur-
larla yadda qalıb. Məktəbin idman-
çıları bir sıra respublika və bey-
nəlxalq miqyaslı turnirlərdə əzmlə
çıxış edərək, yüksək nəticələr qa-
zanıblar. Belə ki, məktəbin yetir-
mələri Balakən rayonunda sərbəst
güləş üzrə yeniyetmələr arasında
XI Respublika Oyunlarında mü-
barizə aparıblar və Əziz İsmayılovla
Qoca Əhmədov mükafatçılar sıra-
sında öz yerlərini alıblar. Qobustan
Olimpiya-İdman Kompleksində
28 May – Respublika Gününə həsr
olunmuş 2001-2003, 2004-2006-cı
illər təvəllüdlü yeniyetmələr ara-
sında keçirilən cüdo üzrə Qobustan
rayon açıq birinciliyində isə Abbas
Məmmədov ikinci, Cəfər Məm-
mədli üçüncü olub. 26 İyun – Silahlı

Qüvvələr Gününə həsr olunmuş
cüdo üzrə Şirvan şəhər açıq birinci -
liyində məktəbin üç yetirməsi –
Elsevər Məmmədov (birinci yer),
Abbas Məmmədov və Səfər Məm-
mədov (hər ikisi üçüncü yer) uğurlu
çıxış ediblər.
    Bundan başqa, İran İslam Res-
publikası Qərbi Azərbaycan Vila-
yətinin Urmiya şəhərində sərbəst
güləş üzrə beynəlxalq turnirdə də
idmançılarımız uğurlu nəticələr əldə
ediblər. Belə ki, 11 komandanın iş-
tirak etdiyi yarışda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 16 yaşdan yuxarı
olan güləşçilərinin komandası bütün
rəqiblərinə qalib gələrək turnirin
baş mükafatını qazanıblar. 16 ya-
şadək olan güləşçilərimiz isə ikinci
yeri tutublar.
    Müasir dövrümüzdə gənclərin
zərərli vərdişlərdən uzaqlaşdırıl-
ması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İdman və bədən tərbiyəsinin küt-
ləviliyinin təmin edilməsi, bu sa-
həyə daha çox uşaq və gənclərin
cəlb olunması nəticəsində Naxçı-
van Muxtar Respublikası Gənc lər
və İdman Nazirliyi, həmçinin na-
zirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən
idman bölmələri, idarələri mütə-
madi olaraq işlər görür, turnirlər,
yarışlar təşkil edirlər. Bu da Nax-
çıvanı idman sahəsində təmsil edən
perspektivli idmançıların və sağlam
gənc nəslin yetişdirilməsində bö-
yük rol oynayır.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş hü-
quqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər. Hərraca çıxarı-
lan əmlakın ilkin  satış qiymətinin 5% məbləğində beh
Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzinin
müəyyən etdiyi hesablaşma hesabına 28 iyul 2017-ci il
tarixədək ödənilməlidir. Hərraclarda iştiraka görə hərrac
iştirakçılarından qa nunvericilikdə müəyyən edilmiş işti-
rak haqqı Mərkəzi Bankın Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası İdarəsindəki AZ 21 NABZ12360100000000005944
nömrəli hesabına köçürülür.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion
Mərkəzində (Atatürk 42) qəbul olunacaqdır. Məlumat
dərc olunduğu vaxtdan auksionda iştirak etmək arzu-
sunda olan hüquqi və fiziki şəxslər satışa çıxarılan əmlak -

ların sənədləri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Auk-
sion Mərkəzində tanış ola bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədlər təq-
dim olunur:

- Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi

tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş;

- ödəniləcək behin qəbzi;

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən

olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin

 surəti.

Hərrac 31 iyul 2017-ci il tarixdə, saat 1100-da Naxçıvan
Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində keçiriləcək. 

Əlavə məlumatı Auksion Mərkəzindən ala bilərsiniz.
Əlaqə telefonu: 545-01-38

Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən 31 iyul 2017-ci il 
tarixdə açıq hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat

Sıra 
№-si Hərraca çıxarılacaq əmlak Əmlakın hüquqi 

ünvanı

Əmlakın
ilkin satış
qiyməti
(manat)

Əmlakın
(15 %) gü-
zəştli satış 

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin 
5%  həc-

mində 
hesablanmış
behin məb-
ləği (manat)

1.
0,8339 hektar torpaq sahəsində yerləşən
1553,15 kvadratmetr ümumi, 1094,84 kvadrat-
metr əsas, 458,31 kvadratmetr köməkçi sahədən
ibarət 1 mərtəbəli qeyri-yaşayış binası (ferma)

Babək rayonu,
Yuxarı Uzunoba

kəndi

280 000 238 000 14 000

2.
0,6078 hektar torpaq sahəsində yerləşən 2 mər-
təbəli, 7 otaqlı, 126,91 kvadratmetr yaşayış,
169,83 kvadratmetr köməkçi sahədən ibarət
fərdi yaşayış evi 

Babək rayonu,
Yuxarı Uzunoba

kəndi

60 000 51 000 3 000

3. 0,1875 hektar torpaq sahəsində yerləşən 1 mər-
təbəli, 3 otaqlı, 42,40 kvadratmetr yaşayış,
72,24 kvadratmetr köməkçi sahədən ibarət fərdi
yaşayış evi 

Babək rayonu,
Şıxmahmud kəndi 40 000 34 000 2 000

4. 0,1475 hektar torpaq sahəsində yerləşən 1 mər-
təbəli, 3 otaqlı, 85,8 kvadratmetr yaşayış, 81,29
kvadratmetr köməkçi sahədən ibarət fərdi yaşa-
yış evi 

Şərur rayonu,
Aşağı Aralıq kəndi

39 000 33 150 1 950

5.
0,1155 hektar torpaq sahəsində yerləşən 1 mər-
təbəli, 3 otaqlı, 81,3 kvadratmetr yaşayış,
46,268 kvadratmetr köməkçi sahədən ibarət
fərdi yaşayış evi 

Şərur rayonu,
Aşağı Aralıq kəndi

28 000 23 800 1 400

6. Ümumi sahəsi 50,0 kvadratmetr olan qeyri-ya-
şayış binası (soyuducu anbar)

Sədərək rayonu,
Qaraağac kəndi 19 574 16 638 978,70

7.
2403,50 kvadratmetr torpaq sahəsində yerləşən
1 mərtəbəli, 4 otaqlı, 80,0 kvadratmetr yaşayış,
20,0 kvadratmetr qeyri-yaşayış, 40,0 kvadrat-
metr köməkçi sahədən ibarət fərdi yaşayış evi 

Sədərək rayonu,
Sədərək kəndi 15 489 13 166 774,45

    İdman insanların fiziki inkişaf səviyyəsini qiymətləndirmək vasitəsi
kimi meydana çıxan ümumbəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi hesab
edilir, mədəni ünsiyyət qurmaq bacarığını aşılayır, insanı mənən
ucaldır. Bu baxımdan uşaq və gənclərin fiziki, həm də mənəvi cəhətdən
inkişafında idmanın rolu danılmazdır. Bu gün onların idmana cəlb
edilməsində təhsil müəssisələri, idman məktəbləri böyük rol oynayır.
Haqqında danışacağımız İslam Hümbətov adına Uşaq-gənclər idman
məktəbi belə idman ocaqlarından biridir. 

Uşaqlara idmanı sevdirən məkan: 
Uşaq-gənclər idman məktəbi


