
    Sentyabrın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Türkiyə Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İsmail Alper Coşkunla
görüşmüşdür.

    Naxçıvana səfərindən məmnun olduğunu bildirən səfir ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli
münasibətlərin inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhəmiyyətini qeyd etmiş,
mövcud əlaqələrin daha da genişləndirilməsində səylərini əsirgəməyəcəyini bildirmişdir.

    Ali Məclisin Sədri Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin inkişafında səylərinə görə səfirə
təşəkkür etmiş, son dövrlər ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilənin
imzalanmasını və birgə hərbi təlimlərin keçirilməsini, eləcə də Türkiyənin “G 20”-nin
zirvə toplantısına Azərbaycanı dəvət etməsini hər iki ölkənin tarixi əlaqələrinin davamı
kimi dəyərləndirmişdir.  

    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə arasındakı əlaqələrdən bəhs
edən Ali Məclisin Sədri qardaş ölkədə törədilmiş terror aktlarının muxtar respublikada da
narahatçılıqla qarşılandığını bildirmişdir. 

    Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

    Türkiyə Respublikasının Naxçıvandakı Baş konsulu Nihat Ərşən görüşdə iştirak
etmişdir.
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    Naxçıvan şəhərindəki 4 nömrəli
uşaq musiqi məktəbində “Ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələrində
ixtisasların müvafiq təşkilatlara
hamiliyə verilməsi haqqında” Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2015-ci il 27 iyul
tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı
tədbir keçirilib. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
təşkilatçılığı ilə  keçirilən tədbirdə
Naxçıvan Dövlət Universitetinin,
“Naxçıvan” Universitetinin, Nax-
çıvan Musiqi Kollecinin, mədəniyyət
müəssisələrinin nümayəndələri iş-
tirak ediblər.
    Tədbiri Naxçıvan Muxtar Res-

publikası mədəniyyət və turizm na-
ziri Natəvan Qədimova açaraq deyib
ki, muxtar respublikamızda bütün
sahələrdə olduğu kimi, təhsilin,
mədəniyyətin və turizmin inkişafına
da çox böyük diqqət və qayğı gös-
tərilir. Həmçinin ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrində təhsil alan-
ların yüksək intellektual səviyyəyə
və praktik iş qabiliyyətinə yiyə-
lənməsi daim diqqət mərkəzində
saxlanılır.
    Qeyd edilib ki, Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2015-ci il 27 iyul tarixli

Sərəncamına əsasən, ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində ix-
tisaslar müvafiq təşkilatlara ha-
miliyə verilib. Nazirliyin ali və
orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə
əlaqələri mövcud olsa da, bu əla-
qələri daha da genişləndirmək,
mütəxəssislərin, pedaqoji və elmi
kadrların hazırlığı üçün birgə işi
daha da genişləndirmək üçün qar-
şıya qoyulan vəzifələr vaxtında
icra olunmalıdır. Bu vəzifələrin
icrasını təmin etmək məqsədilə
təhsil müəssisələrinin rəhbərləri
ilə razılaşdırılmış qaydada nazir-

liyin 2015-2016-cı təd ris ili üçün
tədbirlər planı təsdiq edilib.
    Sonra Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi Aparatının Turizm şöbə-
sinin müdiri Gülbuta Babayeva
tədbirlər planı haqqında məlumat
verib. 
    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
tərbiyə işləri üzrə prorektoru, fəlsəfə
elmləri doktoru, professor Məmməd
Rzayev bildirib ki, ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində ix-
tisasların müvafiq təşkilatlara ha-
miliyə verilməsi yüksəkixtisaslı

kadrların hazır lanmasına böyük
töhfə verəcəkdir. 
    “Naxçıvan” Universitetinin tər-
biyə işləri üzrə prorektoru Əli Yu-
sifov və Naxçıvan Musiqi Kollecinin
direktoru Həsən Seyidov çıxışlarında
bildiriblər ki, ali və orta ixtisas
təhsili müəssisələrində ixtisasların
müvafiq təşkilatlara hamiliyə ve-
rilməsi işimizdə yeni keyfiyyət də-
yişikliyi yaradacaqdır.
    Daha sonra mövzu ətrafında ve-
rilən suallar cavablandırılıb.

Əli RZAYEV

İxtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi yüksəkixtisaslı
kadr hazırlığına böyük töhfə verəcəkdir

    Azərbaycan torpağı da bu qiy-
mətli sərvətlə zəngindir. Odlar yurdu
kimi də tanınan Azərbaycanın nefti
qədim dövrlərdən bu yerlərin şöh-
rətini  dünyaya yaymışdır. Hələ yüz
il öncəsindən dünyanın neft akade-
miyası kimi tanınan Bakı şəhəri sə-
nayeləşən dünya iqtisadiyyatının
əsas enerji mərkəzlərindən biri idi.
Bununla yanaşı, uzun illər neft
ölkəsi Azərbaycanın bu qiymətli
sərvəti onun xalqının rifahına xidmət
etməmiş, neftin bölgüsü onun əlində
olmamışdır. 
    Ötən əsrin sonlarında Azərbay-
canın dövlət müstəqilliyinın bərpa
edilməsi ilə neft-qaz sərvətlərinin
də xalqımıza məxsusluğu tam təmin
olunmuş və onların milli mənafelər
baxımından istifadəsi üçün əlverişli
şərait yaranmışdı. Lakin o dövrdə
cərəyan edən hadisələr, yaranmış
mürəkkəb geosiyasi vəziyyət bir
çox hallarda ölkəmizin xeyrinə
olma mışdı. Bu mərhələdə Azər-
baycan Respublikasının sahib ol-
duğu zəngin karbohidrogen ehti-
yatlarından necə istifadə olunması
məsələsi çox əhəmiyyətli idi. Dün-
yanın iri enerji şirkətləri ilə qarşı-
lıqlı əməkdaşlığın qurulması prob-
lemləri müstəqil iqtisadi siyasət
yeritmək baxımından əsl imtahan
mərhələsi idi. Heç də hamar gö-
rünməyən yolda bu elə bir mərhələ
idi ki, təkcə təbii sərvətlərə sahib
olmağın kifayət etmədiyi, bundan
daha çox ağıl və zəkaya, cəsarət
və iradəyə sahib olan liderin qə-
tiyyətinə ehtiyac olduğu aydın gö-
rünürdü. Çünki həmin dövrdə Azər-

baycanda ictimai-siyasi sabitlik
pozulmuşdu. Qərbin iri neft şir-
kətlərini ölkədə qısa zaman ərzində
ictimai-siyasi sabitliyin təmin olu-
nacağına inandırmaq çox çətin mə-
sələ idi. Bunu yalnız dünya şöhrətli
siyasi xadim, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev edə bilərdi. 
    1994-cü il sentyabrın 20-də im-
zalanan “Əsrin müqaviləsi” Azər-
baycanın müstəqil dövlət kimi öz
sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli
mənafelərini, iqtisadi və strateji
maraqlarını müdafiə etmək əzmində
olduğunu təsdiqləyən tarixi sənəd-
dir. 400 səhifə həcmində və 4 dildə
tərtib olunmuş böyük neft sazişində
dünyanın 8 ölkəsinin 13 ən məşhur
neft şirkəti iştirak etmişdir. “Əsrin
müqaviləsi” 1994-cü ilin deka -
brında  Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisində ratifikasiya olu-
naraq qüvvəyə minmişdir. Bununla
da, yeni neft strategiyası və dok -
trinasının uğurla həyata keçirilmə-
sinə start verilmişdir. Dərin bir
inam və uzaqgörənliklə hər bir
kiçik detalına qədər təfərrüatı ilə
işlənib hazırlanan bu böyük layihə
özünü tamamilə doğrultmuş, təkcə
iqtisadi nəticələrinə görə deyil,
həm siyasi, həm də sosial rifah
mülahizələri baxımından əsl təməl
rolunu oynamışdır. Məhz “Əsrin
müqaviləsi”nin uğuru ilə qısa bir
müddətdə hasil olunan nefti Qərbin

enerji bazarlarına çatdıran Bakı-
Tbilisi-Ceyhan kəməri inşa olun-
muşdur. Zaman keçdikcə ard-arda
belə uğurlu layihələrin sayı da art-
mışdır. Azərbaycanın artıq böyük
pay sahibi olduğu TAP, TANAP
kimi layihələr bir vaxtlar atılmış

müdrik addımın məntiqi davamına
çevrilmişdir. 
    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev “Əsrin müqaviləsi”nin tarixi
əhəmiyyətinə toxunaraq demişdir:
“Əsrin müqaviləsi” məhz Azər-
baycanın dövlət müstəqilliyinin
əldə olunmasından irəli gəlmiş ta-
rixi hadisədir. Biz sübut etdik ki,
Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır.
Biz sübut etdik ki, Azərbaycana
xarici sərmayənin gəlməsi və isti-
fadə olunması üçün burada bütün
imkanlar yaradılıbdır. Biz sübut
etdik ki, Azərbaycana gələn hər
bir iş adamı, şirkət, vətəndaş burada
azad, sərbəst, rahat işləyə və yaşaya
bilər. Biz bu müqaviləni imzaladıq
və sübut etdik ki, Azərbaycan xal-
qının milli mənafeləri üçün çalışırıq
və ona görə də bu cür nailiyyətləri
əldə etməyə qadirik”.
    “Əsrin müqaviləsi” düzgün si-
yasətin, gərgin əməyin bəhrəsi idi.
Uzun sürən danışıqların müvəffə-
qiyyətlə yekunlaşmasında o zaman
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin vitse-prezidenti
vəzifəsində çalışan cənab İlham
Əliyevin misilsiz xidmətlərini xü-
susilə qeyd etmək lazımdır. Həmin
dövrdə bəzi transmilli neft şirkətləri
Azərbaycanın düşdüyü çətin du-
rumdan istifadə edərək neft kon -
traktlarını öz mənafelərinə uyğun
qaydada imzalamağa çalışır, ölkə

üçün qəbul edilməz şərtlər irəli sürür,
neft istehsalına Xəzərin statusu
müəyyənləşdikdən sonra başlanıl-
ması şərtini qoyurdular. Lakin bu,
Azərbaycanın siyasi və iqtisadi ma-
raqlarına uyğun deyildi. Həmin vaxt
Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezi-

denti kimi cənab İlham Əliyev iri
neft korporasiyalarının rəhbərləri
ilə çoxsaylı görüşlər keçirmiş, xal-
qımızın milli maraqlarına uyğun
müqavilənin imzalanması üçün gər-
gin əmək sərf etmişdir.
    Ötən illər ərzində Azərbaycanın
sahib olduğu enerji resurslarının
yeni texnologiya ilə hasil olunaraq
dünya bazarına çıxarılması ilə qısa
müddət ərzində ölkə iqtisadiyya-
tının sürətli inkişafı təmin olun-
muşdur. “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması müstəqil Azərbayca-
nın həyatında çox əlamətdar və
son dərəcə həll edici hadisədir”, –
deyən ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən bu konsepsiya
uğurla davam etdirilir. Son 10 ildə
Azərbaycan özünün iqtisadi artım
sürəti ilə bütün dünya ölkələrini
geridə qoymuşdur. 
    Möhkəm maliyyə-iqtisadi baza
qeyri-neft sektorunun dinamik in-
kişafına da təkan vermişdir. Regi-
onların tarazlı inkişafı, insan kapi-
talının formalaşdırılması, səmərəli
beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq, dün-
ya iqtisadiyyatına inteqrasiya son
nəticədə, ölkəmizin iqtisadi yüksə-
lişində və enerji təhlükəsizliyinin
təmin edilməsində mühüm rol oy-
namışdır. Bu gün Azərbaycanın
enerji siyasəti regional müstəvidən
çıxaraq qlobal müstəviyə yüksəl-
mişdir. Azərbaycan neft-qaz ixrac

edən ölkə kimi dünya birliyi üçün
etibarlı tərəfdaşa, enerji təhlükə-
sizliyi məsələlərində isə fəal sub-
yektə çevrilmişdir. Bütün bunların
nəticəsidir ki, son illər dünya ölkə-
lərini bürümüş iqtisadi böhran Azər-
baycana təsir göstərə bilməmişdir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da həyata keçirilən ardıcıl
islahatlar bu qədim diyarın sosial-
iqtisadi mənzərəsini kökündən də-
yişmiş, iqtisadi və sosial sahələrdə
baş verən dəyişiklikləri xarakterizə
edən makroiqtisadi göstəricilər il-
bəil yüksəlmişdir. Son illər muxtar
respublikada müasir infrastruktur
qurulmuş, yeni müəssisələr yara-
dılmış, iş yerləri açılmış, iqtisadi
potensial gücləndirilmiş, quruculuq
işləri geniş vüsət almışdır. Muxtar
respublikada ərzaq və enerji təh-
lükəsizliyi tam təmin olunmuşdur.
Bir zamanlar qonşu ölkələrdən
enerji alan muxtar respublika artıq
elektrik enerjisinin ixracatçısına
çevrilmişdir. Yeni elektrik stansi-
yalarının istifadəyə verilməsi, təbii
qazla təminat insanların rahatlığına
xidmət etməklə yanaşı, həm də iq-
tisadiyyatın kompleks inkişafına
səbəb olmuşdur. Təbii ki, əldə olu-
nan bu sosial-iqtisadi yüksəliş
düzgün idarəetmənin nəticəsi ol-
maqla yanaşı, həm də “Əsrin mü-
qaviləsi”ndən başlanan inkişaf yo-
lunun bəhrələridir. 
    “Əsrin müqaviləsi” vətənə sevgi

və zəngin siyasi təcrübədən qay-

naqlanan bir dühanın Azərbaycan

xalqına töhfəsidir. Bu müqavilənin

imzalanmasından ötən dövr bir daha

təsdiq etdi ki, ölkədə həyata keçirilən

siyasi xətt davamlı inkişaf və tərəqqi

prosesini sürətləndirməklə Azərbay-

canın iqtisadi cəhətdən daha güclü

dövlətə çevrilməsini bundan sonra

da təmin edəcəkdir.

“Şərq qapısı”

“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanı yeni inkişaf 
mərhələsinə yüksəltmişdir

    Müasir dünyada texnoloji və mədəni inkişaf elə bir səviyyəyə
çatmışdır ki, neft və qaz həm yanacaq-enerji kompleksində, həm də
milyonlarla adda məhsul istehsal edən kimya sənayesində əsas xammal,
zəruri istehsal və iqtisadi-maliyyə resursu olmuşdur. Tarixən neftin
təsiri ilə iri şəhərlər, limanlar salınmış, kəmərlər çəkilmiş, cəmlənmiş
iqtisadi potensial sosial gücə və siyasi dividendə çevrilmiş, mədəni
mərkəzlər yaranmışdır. 
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    Azərbaycan Respublikasında milli
təhlükəsizlik orqanlarının inkişafı,
bu sahədə fəaliyyətin xalqımızın
milli maraqlarına uyğun qurulması
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimizin
ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində
rəhbərliyə gəlməsi bu qurumun ta-
rixində milli prioritetlərin müəy-
yənləşməsi kimi xarakterizə edilən
yeni dövrün başlanğıcı kimi qəbul
olunur. Böyük şəxsiyyətin Azərbay-
can xüsusi xidmət orqanlarına rəh-
bərliyi illərində kadr potensialının
formalaşdırılması, təhlükəsizliyin
təminatında xalqımızın milli ma-
raqlarının ön plana çəkilməsi və qo-
runması məqsədilə mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Ulu öndər xal-
qımızın mənafelərini, milli-mədəni
irsini, milli dəyərlərini sovet rejiminin
amansız təhdidlərindən qorumaq na-
minə böyük iradə və dəyanət nü-
mayiş etdirmişdir. 
     Müstəqilliyin ilk illərində ölkə-
mizdə baş verən hərc-mərclik, silahlı
birləşmələrin mərkəzi hakimiyyətə
tabe olmaması, separatçılıq meyillə-
rinin güclənməsi, digər tərəfdən Er-
mənistanın həyata keçirdiyi işğalçılıq
siyasəti və o dövrdəki ölkə rəhbərlə-
rinin səriştəsizliyi Azərbaycanın milli
təhlükəsizliyinə qarşı ciddi təhdidlər
yaratmışdı. Azərbaycanda və onun
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
siyasi, sosial-iqtisadi, hərbi sahələrdə
yaşanan böhran vəziyyəti daha da
ağırlaşdırmışdı. Bu ağır və məşəqqətli
dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin
öz doğma yurdu Naxçıvana qayıtması
və siyasi fəaliyyətə başlaması xalqın
itən inamını özünə qaytardı. Həmin
dövrdə Ermənistan tərəfdən işğal
təhlükəsi ilə üzləşən, blokadaya alınan
muxtar respublikanın siyasi-iqtisadi
tənəzzüldən çıxarılması, hərbi təh-
didlərdən xilas edilməsi yalnız ulu
öndərin Vətən sevgisi, həyata keçirdiyi
çevik və uğurlu siyasət nəticəsində
mümkün olmuşdu. 

    Ümummilli lider Heydər Əliyev
həmin dövrdə muxtar respublikanın
sosial-iqtisadi inkişafı, siyasi cəhət-
dən möhkəmlənməsi ilə yanaşı, təh-
lükəsizlik və müdafiə problemlərinin
həllinə də xüsusi diqqət yetirir, bu
məqsədlə xüsusi xidmət orqanlarında
mühüm islahatlar həyata keçirirdi.
Belə ki, 1991-ci ildə SSRİ Dövlət
Təhlükəsizlik Komitəsinin tabeli-
yində olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Təhlükəsizlik Ko-
mitəsinin fəaliyyəti dayandırıldı.
Qısa müddətdən sonra, 1992-ci il
sentyabrın 20-də ulu öndərin sədrliyi
ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin sessiyasında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradıl-
ması haqqında qərar qəbul edildi. 
    Yeni yaradılan Naxçıvan Muxtar
Respublikası Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri
müəyyənləşdirildi, onun qarşısına
muxtar respublika ərazisində Azər-
baycan Respublikasının suverenli-
yinə, konstitusiya quruluşuna, iqti-
sadi, müdafiə və elmi-texniki po-
tensialına qarşı olan təhdidlərin, xa-
rici dövlətlərin xüsusi xidmət or-
qanlarının və təşkilatlarının, cina-
yətkar qrupların və ayrı-ayrı şəxslərin
kəşfiyyat və digər təxribat-pozuculuq
fəaliyyətlərinin qarşısının alınması,
həmçinin dövlət sirri təşkil edən
məlumatların qorunması, transmilli
mütəşəkkil cinayətkarlıq və terro-
rizmlə mübarizə kimi mühüm vəzi-
fələr qoyuldu. Başqa sözlə, milli
maraqların etibarlı qorunması və
təhlükəsizliyin hərtərəfli təmin edil-
məsi nazirliyin əsas fəaliyyət isti-
qaməti kimi müəyyənləşdirildi.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbov demişdir: “Naxçıvan Muxtar
Respublikası Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyi 1992-ci ildə ümummilli

liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan
Muxtar Respublikasına rəhbərliyi
dövründə yaradılmışdır. 2004-cü ildə
nazirliyin əsasnaməsi və strukturu
təsdiq edilmişdir. Yeni əsasnaməyə

uyğun olaraq, nazirlik və onun rayon
şöbələri qarşısında mühüm vəzifələr
müəyyənləşdirilmişdir. Bu gün Azər-
baycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi
qarşıda duran başlıca vəzifədir”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən
dövr ərzində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsində və sabit ictimai-siyasi
mühitin yaradılmasında uğurlu fəa-
liyyət göstərmiş, dövlətimizin milli
mənafelərinin qorunmasını təmin et-
mişdir. Bu gün nazirlik milli təhlü-
kəsizliyin keşiyində dayanmaqla ya-
naşı, həm də yeni dövrün çağırışlarına
hazır olmaqla gələcəyin təminatçısı
funksiyasını yerinə yetirir. Ötən dövr
ərzində nazirliyin əməliyyat fəaliy-
yətinin bütün aparıcı istiqamətləri
üzrə həyata keçirilən tədbirlər nəti-
cəsində təhlükəsizliyimizə və milli
maraqlarımıza qarşı yönəlmiş cina-
yətkar əməllərin vaxtında aşkarlan-
ması və qarşısının alınması istiqa-
mətində uğurlu nəticələr əldə edil-
mişdir. Xüsusi xidmət orqanlarına
xas spesifik kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat
fəaliyyətindən başqa, dövlət sirri təş-
kil edən məlumatların qorunması,
narkotik vasitələrin, psixotrop mad-
dələrin və prekursorların, odlu silahın
və döyüş sursatının, ikili təyinatlı

malların qanunsuz dövriyyəsi və
transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın
digər təhlükəli növləri ilə mübarizə
sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələr
uğurla yerinə yetirilir. Həyata keçi-

rilmiş əks-kəşfiyyat və əməliyyat-
axtarış tədbirləri nəticəsində muxtar
respublikada casusluq yolu ilə hərbi,
iqtisadi və digər sahələrə dair məlu-
matlar toplanmış, Azərbaycan Res-
publikasının maraqlarına qarşı yö-
nəlmiş pozuculuq fəaliyyətinin qarşısı
müvəffəqiyyətlə alınmış, ərazidə nar-
kotik vasitələrin qanunsuz dövriy-
yəsinə yol verilməmişdir.
     Dövlət quruculuğu prosesində ya-
xından iştirak edən Naxçıvan Muxtar
Respublikası Milli Təhlükəsizlik Na-
zirliyi muxtar respublikanın ictimai-
siyasi, elmi-mədəni mühitinin inki-
şafında, ictimai asayişin qorunma-
sında, cinayətkarlığa qarşı mübari-
zənin bütün istiqamətləri üzrə işin
səmərəli təşkilində, ən başlıcası, və-
təndaşların təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında digər dövlət qurumları
ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir.
Bu gün nazirlik Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
hüquq-mühafizə orqanları qarşısında
mühüm vəzifə kimi qoyduğu ümum-
profilaktik tədbirlərin keçirilməsi
işini də daim diqqət mərkəzində sax-
layır. Əməkdaşlar tərəfindən gənc
nəslin milli və əxlaqi dəyərlərə, adət-
ənənələrimizə, dövlətçiliyimizə sadiq,
sağlam vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunması məqsədilə ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilir. Mütəmadi olaraq

əhali arasında maarifləndirici söhbətlər
aparılır, onlara ölkə vətəndaşlarını
şirnikləndirici, aldadıcı vədlərlə qa-
nunazidd və cinayətkar əməllərə sövq
etməyə çalışan ayrı-ayrı təşkilatlar,
eləcə də son dövrlər beynəlxalq aləmi
təhdid edən radikal, qeyri-ənənəvi
dini qruplaşmalar və onların pozucu -
luq fəaliyyətləri barədə ətraflı məlu-
matlar verilir. 
    Bu gün milli maraq və təhlükə-
sizliyin müasir səviyyədə təmin
olunması üçün bütün zəruri tədbirlər
həyata keçirilir. Ötən dövrdə nazir-
liyin maddi-texniki bazası davamlı
olaraq gücləndirilmiş, rayon şöbələri
üçün yeni inzibati binalar tikilərək
istifadəyə verilmişdir. Bütün bunlarla
yanaşı, kadr heyətinin vətənpərvər,
ixtisaslı, savadlı gənclərlə komplekt-
ləşdirilməsi, bacarıqlı kadrların irəli
çəkilməsi, işin günün tələbləri və
dəyişən əməliyyat şəraitinə uyğun
qurulması xidməti fəaliyyətin yüksək
səviyyədə təşkilinə və aparılmasına
şərait yaratmışdır. 
     Azərbaycanın sürətlə inkişaf et-
məsi, beynəlxalq nüfuzunun artması,
mötəbər tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə
çevrilməsi son dövrlər bəzi xarici
dövlətlər tərəfindən qısqanclıqla qar-
şılanır. Bu da milli təhlükəsizlik mə-
sələlərinin ölkəmiz üçün daha mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti,
Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin dediyi kimi: “Ölkəmizin
hərtərəfli inkişafı üçün, Azərbaycan
xalqının rifah, sülh şəraitində yaşa-
ması üçün sabitlik, ictimai-siyasi
asayiş qorunmalıdır, təhlükəsizliyimiz
təmin olunmalıdır. Bu işdə Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi
funksiyası var, xüsusi rolu var və
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu və-
zifənin öhdəsindən şərəflə gəlir”.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şəxsi

heyəti bundan sonra da dövlət müs-

təqilliyimizin, milli təhlükəsizliyimizin

və mövcud sabitliyin qorunması is-

tiqamətində bütün qüvvəsini, imkan

və gücünü səfərbər edəcəkdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Muxtar respublikada milli təhlükəsizlik orqanlarının fəaliyyətinə
hərtərəfli şərait yaradılmışdır

    Sülhün qorunması, insanların
əmin-amanlıqda yaşaması, amansız
müharibələrin, hər cür zorakılığın
dayandırılması arzusu bütün tarix-
boyu bəşəriyyəti düşündürmüşdür.
Bu mənada, əslində, sülhün günü
olmur, çünki o, insanlığa hər gün
lazımdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
1981-ci ildə 21 sentyabrın “Bey-
nəlxalq Sülh Günü” kimi qeyd olun-
ması barədə Qərar qəbul etmişdir.
Həmin tarixdən etibarən 21 sentyabr
bütün dünyada “Beynəlxalq Sülh
Günü” kimi qeyd olunur. 
    Beynəlxalq Sülh Günü insanların
sülh şəraitində yaşamaq hüququ ilə
yanaşı, bütün insan hüquq və azad-
lıqlarının qorunmasını, hər bir istəyə
yalnız sülh şəraitində çatmağın müm-
künlüyünü təcəssüm etdirir. Çünki
sülh, eyni zamanda sabitlik və inki-
şafın təməlidir. Bu proses hər ölkədə
onun tarixindən, mədəniyyətindən
və ənənələrindən asılı olaraq özü-

nəməxsus şəkildə inkişaf etdirilir.
Ən yaxın tarixdən də məlumdur ki,
ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından
başlayaraq Ermənistanın Azərbay-
cana təcavüzü nəticəsində torpaq-
larımızın 20 faizdən çoxu işğal olun-
muş, 1 milyondan artıq soydaşımız
öz doğma yurd-yuvalarından didərgin
düşərək qaçqın və məcburi köçkünə
çevrilmişdir. Təhsil və mədəniyyət
ocaqlarımız, dini və tarixi abidələ-
rimiz yerlə-yeksan edilmiş, terrora
məruz qalmışdır. 
    Ulu öndər Heydər Əliyev Azər-
baycanda ikinci dəfə siyasi hakimiy-
yətə qayıtdıqdan sonra böyük müd-
riklik və uzaqgörənliklə qan tökül-
məsinin qarşısını almış, regionda sa-
bitliyin yaranmasına nail olunmuşdur.
Bu həm dövlətimizin sülh arzusunun
ifadəsi, həm də həqiqi sülhün bərqərar
olması üçün Vətəni hər cür müdaxi-
lədən qoruyacaq və sülhün təminatı
rolunda çıxış edəcək hərbi qüdrətə
gedən yolun başlanğıcı idi. Ölkəmizdə
atəşkəs əldə olunduqdan sonra ulu
öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan dövləti beynəlxalq icti-
maiyyətin diqqətini Ermənistanın
Azərbaycan ərazilərinə hərbi təca-
vüzünə yönəltmiş, münaqişənin sülh
yolu ilə həll olunması yolunda ardıcıl
tədbirlər görülmüşdür. Bu tədbirlərin
əməli nəticəsidir ki, Birləşmiş Mil-
lətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası
Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərinin qeyd-şərtsiz
azad edilməsi üçün 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələr qəbul etmişdir.
Ancaq işğalçı ölkə indiyədək bey-
nəlxalq hüququn tələblərini pozaraq
işğal siyasətini davam etdirir. 
     Xatırladaq ki, ATƏT-in 1994-cü

il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon və
1999-cu il İstanbul sammitlərində
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc
və siyasi yollarla həlli istiqamətində
bir sıra mühüm təkliflər irəli sürül-
müşdü. Xüsusilə 1996-cı ildə ATƏT-in
Lissabon zirvə görüşü zamanı ümum-
milli liderin siyasi uzaqgörənliyi və
müdrikliyi sayəsində Azərbaycanın
mövqeyi dünyanın 53 dövləti tərə-
findən qəbul və müdafiə olunmuşdu. 
     Azərbaycan xalqı hər zaman sülh-
sevər olmuşdur. Bunu onunla izah
etmək olar ki, tarixən Azərbaycanda
azərbaycanlılarla yanaşı, digər xalq-
ların nümayəndələri də mehribanca-
sına yaşamış və hazırda da yaşayırlar.
Ölkəmizin yüksək tolerantlığa sahib
olması indi bir çox ölkələr üçün əsl
nümunədir. Eyni zamanda xalqımızın
bu mental xüsusiyyəti aparılan dövlət
siyasətinin də əsas prioritetini təşkil
edir. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə hazır -
lanan və 1995-ci ilin 12 noyabrında
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul
edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının preambula hissə-
sində “ümumbəşəri dəyərlərə sadiq
olaraq, bütün dünya xalqları ilə dost-
luq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı
fəaliyyət göstərmək” Azərbaycan
dövlətinin ən ülvi niyyəti kimi təsbit
olunmuşdur.
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
2001-ci il 4 iyul tarixli Sərəncamı
ilə 2001-2010-cu illər Azərbaycan
Respublikasında “Sülh mədəniyyəti
və dünya uşaqlarına münasibətdə
qeyri-zorakılıq beynəlxalq onilliyi”
kimi geniş qeyd olunmuşdur. Bir-
ləşmiş Millətlər Təşkilatının təşəb-
büsü ilə elan olunan bu onilliklə

bağlı hazırlanmış Manifesti ilk im-
zalayan dövlət başçılarından biri də
məhz ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev olmuş, ulu öndərimizin sül-
hün və əmin-amanlığın əldə olunması
istiqamətindəki əvəzsiz xidmətləri
bütün dünyada yüksək qiymətlən-
dirilmişdir. Ulu öndərin 1999-cu
ildə Beynəlxalq Atatürk Sülh Mü-
kafatına layiq görülməsi faktı bunun
bariz nümunəsidir. 
    Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev Azərbaycan dövlətinin hər
zaman sülhsevər siyasət yürüdəcəyini
bəyan edərək demişdir: “Azad və
demokratik cəmiyyət quruculuğu
yolunda qətiyyətli addımlarını atan
və geosiyasi cəhətdən olduqca həs-
sas bölgədə yerləşən müstəqil Azər-
baycan Respublikası üçün sülhün,
sabitliyin hökm sürdüyü təhlükəsiz
mühit həyati əhəmiyyət kəsb edən
bir məsələdir. Bu zərurət həm də
onunla bağlıdır ki, qonşu Ermə-
nistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzü və əsassız ərazi iddiaları
müstəqil dövlətimiz və xalqımız
üçün böyük problemlər yaratmışdır.
Ərazimizin 20 faizi işğal olunmuş,
on minlərlə insan öldürülmüş və
yaralanmış, yüzlərlə qadın, uşaq
və qoca əsir və yaxud girov götürül -
müş, 1 milyondan çox insan tarixi-
etnik torpağında qaçqın və məcburi
köçkünə çevrilmişdir. Təcavüz nə-
ticəsində xalqımızın böyük mənəvi
və maddi itkilərə məruz qalmasına
baxmayaraq, Azərbaycan Respub-
likası daxili və xarici siyasətində
demokratiya və müstəqil dövlətçilik
prinsiplərinə, eyni zamanda bey-
nəlxalq hüquqi normalara daim sa-
diqlik nümayiş etdirir. Biz bu yolda

xalqımızın sülhsevərlik, humanizm
və dözümlülük kimi yüksək mənəvi
dəyərlərinə arxalanırıq”.
     Dahi şəxsiyyətin sülhsevər siyasəti
bu gün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərə-
findən uğurla davam etdirilir. Ölkə
başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan
sürətlə inkişaf edərək Cənubi Qafqazın
həm iqtisadi, həm də hərbi baxımdan
ən güclü ölkəsinə çevrilmişdir. “Azər-
baycan sülhün, təhlükəsizliyin qa-
rantıdır”, – deyən dövlət başçısının
apardığı gərgin daxili və xarici siyasət
nəticəsində dünya dövlətləri və nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın
haqq işini dəstəkləyir, ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü tanıyırlar.
    21 sentyabr – Beynəlxalq Sülh
Günü dünyanın bir çox ölkələrində
olduğu kimi, Azərbaycanda və onun
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da geniş
qeyd olunur. Təcavüzkar Ermənistan
tərəfindən sülhün və sabitliyin po-
zulması səbəbindən muxtar respub-
likamız 20 ildən artıqdır ki, blokada
vəziyyətində yaşayır. Lakin bütün
bunlara baxmayaraq, Naxçıvan ya-
radılmış ictimai-siyasi sabitlik və
əmin-amanlıq şəraitində inkişaf edir,
yeni uğurlara imza atır. Aparılan
düzgün siyasətin nəticəsidir ki, artıq
Azərbaycan və onun Naxçıvan Mux-
tar Respublikası planetin ən təhlü-
kəsiz guşələrindən biridir.

Bu gün Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünün sülh yolu ilə təmin
edilməsinin tərəfdarıdır. Çünki
ölkəmiz problemin həllinin bey-
nəlxalq hüququn normaları çər-
çivəsində həll olunmasını istəyir.
Bu istək isə Azərbaycanın hüquqi
dövlət kimi bir daha sülhməramlı
siyasətə sadiqliyindən irəli gəlir. 

“Şərq qapısı”

Bəşəri dəyərlərə sadiqlik sülhlə mümkündür
Sülh bəşəriyyətin ən çox arzu

etdiyi dəyərlərdəndir. Çünki
sülh olmazsa, əmin-amanlıqdan,
bərabərlikdən, sosial, iqtisadi, mə-
dəni inkişafdan da söhbət gedə
bilməz. Təəssüflər olsun ki, dünya
inkişaf etdikcə münaqişələrin də
sayı artmaqda davam edir. Bu
münaqişələrin nəticəsində onlarla,
yüzlərlə, bəzən isə daha çox insan
terror və müharibələrin qurbanına
çevrilir. Bütün bunların qarşısının
alınmasında isə sülhün böyük
rolu var. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev
sülh amilini yüksək qiymətləndi-
rərək demişdir: “XXI əsr barış
əsri, sülh əsri olmalıdır. Bütün
münaqişələr, müharibələr aradan
götürülməlidir. Artıq dünya sülh
yolu ilə, tərəqqi yolu ilə getməlidir,
inkişaf etməlidir”.

21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günüdür

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Milli Təhlükəsizlik Nazir-
liyində işləmək, dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyini
təmin etmək peşəsinə sahib olmaq hər bir vətəndaş üçün
şərəfli vəzifədir.
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    Sentyabrın 18-də Naxçıvan şə-
hərindəki “Gənclik” Mərkəzində
“Bələdiyyə torpaqlarından səmərəli
istifadə” mövzusunda tədbir keçi-
rildi. Muxtar respublikamızda fəa-
liyyət göstərən bələdiyyələrin nü-
mayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən
tədbiri Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının ədliyyə naziri, II dərəcəli
dövlət ədliyyə müşaviri Suliddin
Əliyev açaraq “Bələdiyyələrin fəa-
liyyətinə inzibati nəzarət və bələ-
diyyələr tərəfindən torpaq qanun-
vericiliyinə riayət edilməsi” möv-
zusunda məruzə ilə çıxış etdi. 
    Ədliyyə naziri bildirdi ki, Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin
22 iyun 2009-cu il tarixli Fərmanı
bələdiyyə mülkiyyətindən səmərəli
istifadə edilməsi, şəffaflığın artırıl-
ması və yerli əhalinin hüquqlarının
etibarlı təminatı baxımından çox
böyük önəm daşıyır. Həmin fər-
manda qeyd olunur ki, bələdiyyə
öz mülkiyyətində olan əmlakdan
istifadə olunmasına qanun çərçivə-
sində nəzarət etməlidir. Ədliyyə Na-
zirliyi isə bələdiyyə orqanlarının
qanunvericiliyin tələblərinə əməl
etmələrinə nəzarət funksiyasını ye-
rinə yetirməlidir. Biz çalışırıq ki,
muxtar respublika ərazisində hər
hansı bir hüquq pozuntusu baş ver-
məsin. Bu məqsədlə daim hüquqi-
profilaktik tədbirlər görülür və bu
proses bundan sonra da davam et-
diriləcəkdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kənd Bələdiyyələri Assosiasiyasının
sədri Tofiq Babayev kənd yaşayış
məntəqələrində bələdiyyə torpaq-
larının istifadəsi qaydalarından, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Şəhər
Bələdiyyələri Assosiasiyasının sədri
Nuraləm İbrahimov Naxçıvan şə-
hərində bələdiyyə torpaqlarının idarə
edilməsi xüsusiyyətləri barədə
danışdılar. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının
prokuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri Səbuhi Şahverdiyev mə-
ruzəsində torpaq qanunvericiliyinin
pozulmasına görə yaranan məsuliy-
yətdən söhbət açdı. Bildirildi ki, bə-
lədiyyə torpaqlarının mülkiyyətə,
istifadəyə və icarəyə verilməsinin

ümumi qaydaları, istifadəsi və mü-
hafizəsi sahəsindəki hüquqi müna-
sibətlər “Bələdiyyə torpaqlarının
idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə tənzim-
lənir. Qanunvericiliyin tələbinə əsa-
sən, müvafiq inzibati ərazi daxilində
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada dövlət mülkiyyətində sax-
lanmış və xüsusi mülkiyyətə verilmiş
torpaqlar çıxılmaqla qalan torpaqlar
bələdiyyə torpaqlarıdır. Müəyyən
kateqoriyaya aid edilmiş bələdiyyə
torpaqlarının başqa məqsədlər üçün
istifadəsinə yalnız onun təyinatının
dəyişdirilməsindən sonra yol verilə
bilər. Torpaqların kateqoriyalarının
qanunsuz dəyişdirilməsi isə İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 90-cı maddə-
sində nəzərdə tutulmuş qaydada mə-
suliyyətə səbəb olur.
    Qeyd olundu ki, torpaq qanun-
vericiliyinə əsasən, torpaq istifadə-
çiləri və icarəçiləri tərəfindən öz-
gənin mülkiyyətində olan torpağın
alınıb-satılması, bağışlanması, torpaq
sahələrinin özbaşına dəyişdirilməsi
barədə bağlanılan əqdlər, habelə
torpaq mülkiyyətçilərinin torpaq qa-
nunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
qaydaları pozmaqla bağladıqları
əqdlər etibarsız hesab edilir. Bələ-
diyyə torpaqlarının özbaşına tutul-
ması, torpaq sahələrində qanunsuz
tikinti aparılması, torpaqların kate-
qoriyalarının qanunvericiliyə riayət
edilmədən dəyişdirilməsi, torpaqların
çirkləndirilməsi, torpağın vəziyyətinə
zərərli təsir göstərən obyektlərin la-

yihələşdirilməsi, tikilməsi və istis-
mara verilməsi, mülkiyyətdə və is-
tifadədə olan torpaqların hüdudla-
rının, mərz nişanlarının məhv edil-
məsi, torpaqların dövlət uçotundan
və qeydiyyatından gizlədilməsi qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş qay-
dada cinayət və inzibati məsuliyyətə
səbəb olur. 
    Torpaqların özbaşına tutulması-
nın, yəni zəbt edilməsinin qanunla
birmənalı şəkildə qadağan edildiyini
diqqətə çatdıran Səbuhi Şahverdiyev
qeyd etdi ki, həmin əməli törətmiş
şəxslər Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 188-ci mad-
dəsinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar. 
    “Bələdiyyə mülkiyyətində olan
torpaqların idarə olunmasında xa-
rakterik nöqsanlar və qarşıda duran
vəzifələr” mövzusunda çıxış edən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Aparatı rəhbərinin müavini,
Qanunçuluq və hüquq-mühafizə or-
qanları ilə iş şöbəsinin müdiri Cəlil
Rüstəmov bildirdi ki, müasir dövrdə
dünya dövlətləri təcrübəsində bə-
lədiyyələr yerli əhalinin hüquq və
mənafelərini daha dərindən müdafiə
edən, onlara daha yaxın olan, yerli
əhali ilə daim sıx əlaqədə fəaliyyət
göstərən seçkili, demokratik təsi-
satdır. Bələdiyyə orqanlarının təşkil
olunmasındakı demokratik dəyərlər
yerli əhalinin mərkəzi hakimiyyət
orqanlarından fərqli olaraq, bu or-
qanların işində daha yaxından iştirak
etmələrinə, habelə problemlərin həlli
üçün dərhal, bilavasitə onlara mü-

raciət etmələrinə zəmin yaradır.
    Muxtar respublikamızda bələ-
diyyələrin fəaliyyətə başladığı ilk
gündən onlara normal iş şəraitinin
yaradılması dövlətin diqqət mərkə-
zində olub. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət
və qayğısı ilə əhatə olunmuş bələ-
diyyələr üçün zəruri iş şəraiti yara-
dılıb. Lakin fəaliyyətinin ilk döv-
ründə bələdiyyələr vəzifələrini bir
kənara ataraq əsasən onların mül-
kiyyətinə verilmiş torpaqların sa-
tılması ilə məşğul oldular. Bu cür
hallar muxtar respublika rəhbərini
narahat etmiş, 2006-cı ildə bununla
bağlı müşavirə keçirilmiş və aidiy-
yəti orqanlar qarşısında konkret tap-
şırıqlar qoyulmuşdur. Ali Məclis
Sədrinin tapşırıqları qısa müddətdə
yerlərdə icra olunmuşdur.
    Cəlil Rüstəmov qeyd etdi ki,
aparılan araşdırmaların nəticələrinə
əsasən, bu gün də torpaqlardan is-
tifadə və onların idarə olunmasında
nöqsanlara yol verilir. Bələdiyyə
üzvlərinin hüquqi biliklərinin az ol-
ması, qanunvericiliyi düzgün mə-
nimsəməmələri və işə laqeyd mü-
nasibəti nəticəsində bələdiyyə tor-
paqlarının zəbt olunması, qanunsuz
tikinti aparılması, torpaqların kate-
qoriyalarının qanunsuz dəyişdiril-
məsi faktlarına rast gəlinir. Torpaq-
lardan istifadə isə qanunvericiliklə
tənzimlənir. Başqa sözlə, heç kəs
qanunsuz olaraq torpaqlardan istifadə
edə, qeydə alınmış torpaq sahəsindən
kənara çıxa, ümumi istifadədə olan
yolu zəbt edə bilməz. O cümlədən
ümumi istifadədə olan örüş yerləri,
sututarların ərazisi, təsərrüfatdaxili
yollar, parkların ərazisi qanunsuz
istifadə üçün zəbt edilə bilməz.
    “Növbəti problem torpaqların tə-
yinatının qanunsuz dəyişdirilməsi
hallarıdır. Xüsusilə ehtiyat fondu
torpaqlarının və kənd təsərrüfatı tə-
yinatlı torpaqların təyinatının də-
yişdirilməsi hallarına daha çox rast
gəlinir”,  – deyən Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Aparatı
rəhbərinin müavini bildirdi ki, Tor-

paq Məcəlləsinin 12-ci maddəsinin
4-cü hissəsinə əsasən, kənd təsər-
rüfatı yerləri xüsusi olaraq qorunur.
Bu torpaqların qeyri-kənd təsərrüfatı
məqsədilə digər kateqoriyalara ke-
çirilməsinə müstəsna hallarda yol
verilir. Eyni qaydada bələdiyyələr
də mülkiyyətdə olan kənd təsərrüfatı
təyinatlı torpaqların digər kateqo-
riyalara keçirilməsi üçün aidiyyəti
orqanlar qarşısında vəsatət qaldır-
malıdırlar. Yəni bələdiyyə öz qərarı
ilə torpağın təyinatını dəyişdirə bil-
məz. Torpaq Məcəlləsinin 86-cı
maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən,
ümumi istifadədə olan, habelə hü-
quqi və fiziki şəxslərin istifadəsində
və icarəsində olan bələdiyyələrin
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları
alqı-satqı obyekti ola bilməz.
    Vurğulandı ki, bələdiyyələr ya-
şayış məntəqələrinin perspektiv in-
kişafı üçün cəlb olunan torpaqları
qorumalıdır. Bu torpaqlar istifadə
üçün ayrılarkən hər bir məsələ diq-
qətlə araşdırılmalıdır. Xüsusilə bə-
lədiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nə-
zarəti həyata keçirən Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
bu qəbildən olan qərarları diqqətlə
yoxlamalı, torpağın ayrılması üçün
zəruri əsaslandırma sənədlərini nə-
zərdən keçirməlidir. Torpaqların öz-
başına tutulmasının, zəbt edilməsinin
qarşısı alınmalıdır.
    Yol verilən qanun pozuntularına
görə ciddi tədbirlər görüləcəyini de-
yən Cəlil Rüstəmov əmin olduğunu
bildirdi ki, bələdiyyə sədrləri bələ-
diyyə mülkiyyətində olan torpaq-
lardan səmərəli istifadə edəcək, qa-
nunsuz zəbtolunma hallarına qarşı
mübarizə aparacaq və ehtiyat fon-
dunda olan torpaqların qorunması
üçün səylə çalışacaqlar.
    Sonra mövzu ətrafında müzaki-
rələr aparıldı.
    Tədbirə yekun vuran Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ədliyyə na-
ziri, II dərəcəli dövlət ədliyyə mü-
şaviri Suliddin Əliyev aparılan mü-
zakirələrin bələdiyyə torpaqlarından
səmərəli istifadə sahəsində müsbət
istiqamətdə dönüş yaradacağına
əmin olduğunu bildirdi. 

- Rauf ƏLİYEV

“Bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə”
mövzusunda tədbir keçirilib

    Muxtar respublikada cari ilin yanvar-avqust
aylarında 1 milyard 525 milyon 381 min ma-
natlıq ümumi daxili məhsul istehsal olun-
muşdur ki, bu da  2014-cü ilin yanvar-avqust
ayları ilə müqayisədə 5,9 faiz çoxdur. 
    Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məh-
sulun həcmi 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları
ilə müqayisədə 6,6 faiz artaraq 3458,1 manata
çatmışdır.

*   *   *
    Muxtar respublikada yaradılan ümumi
daxili məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye
sahəsi tutur. Sənaye üzrə 665 milyon 706

min manat həcmində məhsul istehsal edilmişdir
ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq dövründəki
göstəricini 3,3 faiz üstələmişdir. 

*   *   *

    İnfrastruktur quruculuğu çərçivəsində cari
ilin yanvar-avqust ayları ərzində əsas kapitala
623 milyon 633 min manat həcmdə investisiya

yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəri-
cidən 0,6 faiz çoxdur. Əsas kapitala yönəldilmiş
investisiyaların 545 milyon 110 min manatı
və ya 87,4 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin
payına düşmüşdür.

*   *   *
    2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında in-
formasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 31
milyon 738 min manat olmuşdur ki, bu da
2014-cü ilin yanvar-avqust ayları ilə müqa-
yisədə 2,2 faiz çoxdur. Bu müddət ərzində
mobil rabitə xidmətlərinin həcmi 26 milyon
747 min manat olmaqla, bir il öncəki göstəricini
2 faiz üstələmişdir.

*   *   *
     Cari ilin yanvar-avqust ayları ərzində 253
milyon 812 min manatdan artıq həcmdə kənd
təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur. Bu
da 2014-cü ilin müvafiq dövründəki göstəricini

8,6 faiz üstələmişdir. Bu dövr ərzində muxtar
respublikada diri çəkidə 12,6 min ton ət, 60,7
min ton süd istehsal edilmiş, 2014-cü ilin yan-
var-avqust ayları ilə müqayisədə ət istehsalı
3,2 faiz, süd istehsalı 1,4 faiz artmışdır.

*   *   *
   Əhali gəlirlərinin artımı davam edir. Cari

ilin yanvar-avqust aylarında muxtar respub-
likada əhalinin gəlirləri 2014-cü ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 5,8 faiz artaraq 1 milyard
155 milyon 387 min manat, onun hər bir
nəfərə düşən həcmi isə 4,8 faiz yüksələrək

2619,3 manat təşkil etmişdir. 

*   *   *
    2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında muxtar
respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesab-
lanmış orta aylıq əməkhaqqının məbləği 393,1
manat təşkil etmiş və bu göstərici əvvəlki
ilin müvafiq dövrünə nisbətən 1,6 faiz artmışdır. 

*   *   *
    Muxtar respublikada bank sektorunun nor-
mal fəaliyyəti təmin edilmişdir.

    1 sentyabr 2015-ci il tarixə muxtar res-
publikanın banklarında açılmış bank hesab-
larının sayı 46021-ə çatmışdır ki, bunun da
42267-si və ya 91,8 faizi aktiv hesablardır.
2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında açılmış
7791 bank hesabının 7737-si və ya 99,3 faizi
aktiv hesablar olmuşdur.
    Qeyd olunan dövrdə muxtar respublikada
147 POS-terminal quraşdırılmış və bu gös-
tərici 1 sentyabr 2015-ci il tarixə 1014-ə
çatdırılmışdır. 

*   *   *
    Muxtar respublikada iqtisadiyyatın dinamik
inkişafı xarici ticarət əlaqələrinin genişlən-
məsinə müsbət şərait yaratmışdır. Cari ilin
yanvar-avqust aylarında muxtar respublikada
316 milyon 219 min Amerika Birləşmiş
Ştatları dollarından artıq həcmdə xarici ticarət
dövriyyəsi qeydə alınmışdır. İxracın həcmi
son bir il ərzində 6,2 faiz artaraq 275 milyon
460 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını

ötmüş, idxalın həcmi isə 45,3 faiz azalaraq
40 milyon 759 min Amerika Birləşmiş Ştatları
dolları həcmində olmuşdur. Xarici ticarət üzrə
234 milyon 701 min Amerika Birləşmiş
Ştatları dollarından artıq həcmdə müsbət saldo
yaranmışdır. 

*   *   *
    Təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına
çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşılaşdırıl-
maqdadır. 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarında
muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları
tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 52 milyon
892 min manatdan çox kreditlər verilmişdir
ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq dövründəki
göstərici ilə müqayisədə 42,9 faiz çoxdur.  

*   *   *
    Bu dövrdə muxtar respublikada bütün sı-
ğorta növləri üzrə daxil olmalar 3992,3 min
manat olmuşdur ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 167,9 min manat və ya
4,4 faiz çoxdur.

*   *   *
    Cari ilin yanvar-avqust aylarında muxtar
respublikaya 224 min 182 nəfər turist gəlmişdir
ki, bu da 2014-cü ilin müvafiq dövrü ilə mü-
qayisədə 2,2 faiz və ya 4818 nəfər çoxdur.

*   *   *

    1 avqust 2015-ci il tarixə muxtar respub-
likada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə
4176 nəfər və ya 1 faiz artaraq 442210 nəfər
təşkil etmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət

Statistika Komitəsinin mətbuat xidməti

2015-ci ilin yanvar-avqust ayları üzrə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı
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    Muxtar respublikada mədəniy-
yət obyektlərinin inşası, onların
maddi-texniki bazasının möhkəm-
ləndirilməsi daim diqqət mərkə-
zində saxlanılır, uşaq musiqi, in-
cəsənət və bədii sənətkarlıq mək-
təblərinin fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Bu sahədə görülən işlərin nəticə-
sidir ki, ötən 20 il ərzində onlarla
uşaq musiqi məktəbi tikilərək və
ya yenidən qurularaq istifadəyə
verilib. 
    Muxtar respublikamızda fəa-
liyyət göstərən uşaq musiqi mək-
təbləri bu gün gənc istedadların
üzə çıxarılması, xalq yaradıcılığı
nümunələrinin qorunması və ya-
şadılması, gənc musiqiçi kadr-
ların yetişdirilməsi ilə yanaşı,
həm də insanların asudə vaxtının
səmərəli təşkilində mühüm rol
oynayır. 
    Milli Musiqi Günü münasibə-
tilə dünən Babək Rayon Uşaq
musiqi məktəbinin kollektivi ra-
yonun Çeşməbasar Kənd Mərkə-
zində, Şərur Rayon Şəhriyar Kənd
Uşaq musiqi məktəbinin kollektivi
Qorçulu Kənd Mərkəzində, Culfa
Rayon Bənəniyar Kənd Uşaq mu-
siqi məktəbinin kollektivi Göydərə
kəndində, Şərur Rayon Yuxarı
Daşarx Kənd Uşaq musiqi mək-
təbinin kollektivi isə rayonun Si-
yaqut kəndində konsert proqram-
ları ilə çıxış edib.

Xəbərlər şöbəsi

Muxtar respublikada məhdud fiziki im-
kanlı şəxslərin tibbi və sosial reabilitasiyası
daim diqqət mərkəzində saxlanılır və bu
istiqamətdə davamlı olaraq tədbirlər həyata
keçirilir. Reabilitasiya xidmətinin güclən-
dirilməsi bu kateqoriyadan olan şəxslərin
sağlam həyat tərzində yaşamalarına, onların
cəmiyyətə daha fəal inteqrasiyasına imkanlar
yaradıb.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tə-
rəfindən  sentyabrın 16-dan 18-dək məhdud
fiziki imkanlı şəxslərə növbəti səyyar xid-

mət göstərilib. Belə ki, tibbi-texniki heyət
məhdud fiziki imkanlı 92 şəxsin, o cüm-
lədən sağlamlıq imkanları məhdud 6 uşağın
evlərinə gedərək onların ehtiyacları ilə
maraqlanıb, 11 nəfərdən protez və ortez
sifarişləri qəbul  edilib, 7 nəfərin protezləri
təmir edilib, 6 nəfər protez-ortopediya
məmulatları, 68 nəfər texniki-bərpa vasi-
tələri, o cümlədən 13 nəfər eşitmə aparatı,
55 nəfər isə müxtəlif növ əsalar ilə təmin
olunub.
    Cari ildə, ümumilikdə, 248 məhdud fiziki
imkanlı şəxsə səyyar xidmət göstərilib.

Məhdud fiziki imkanlı şəxslərə növbəti 
səyyar xidmət göstərilib

     Dünən bu əlamətdar gün münasi-
bətilə Naxçıvan şəhərindəki Cəlil
Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrı binasının
ətrafında tədbir keçirilmişdir. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının mədəniyyət
və turizm naziri, sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimova
tədbirdə çıxış edərək bildirmişdir ki,
bu gün anadan olmasının 130 illiyi
tamam olan Üzeyir Hacıbəyov Azər-
baycan musiqi mədəniyyəti tarixinə
professional musiqinin banisi, dahi
sənətkar, görkəmli ictimai xadim,
jurnalist, ən əsası fitri istedad sahibi
kimi daxil olmuşdur. Dahi bəstəkarın
musiqi sənətinə məftun olmayan azər-
baycanlı tapmaq çətindir. Dünyanın
hansı yerində Azərbaycan musiqisinin
adı çəkilirsə, orada böyük bəstəkarın

adı mütləq xatırlanır. Məhz dahi Üze-
yir Hacıbəyovun sayəsində Azərbay-
canda bəstəkarlıq məktəbi yaranmış,
peşəkar musiqiçilər yetişərək milli
musiqimizi yüksək səviyyəyə qal-
dırmışlar. Ümummilli liderimiz ölkə -
mizə rəhbərlik etdiyi illərdə Azər-
baycan musiqi sənətinin inkişafı daha
dinamik xarakter almış, korifey sə-
nətkarlarımız ölkənin ən yüksək fəxri
adlarına layiq görülmüş, dövlət mü-
kafatları almışlar. 
    Qeyd olunmuşdur ki, bu gün ölkə -
mizdə musiqi sənətinin inkişafı isti-
qamətində həyata keçirilən tədbirlər
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tə-
rəfindən uğurla davam etdirilir.
    Vurğulanmışdır ki, Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında da musiqimizin
inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı

göstərilir. Milli Musiqi Günü ərəfə-
sində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 17 sentyabr
2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə mə-
dəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə
görə 12 nəfər muxtar respublikanın
fəxri adlarına layiq görülmüşdür. 
    Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
direktoru, Azərbaycan Respublika-
sının Əməkdar artisti Elman Əliyev
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında
musiqi mədəniyyətinin inkişafı tarixi”
mövzusunda çıxışında qədim diyarda
mədəniyyətin inkişaf  yolundan söhbət
açmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, böyük
bəstəkarımız Üzeyir Hacı bəyovun
1937-ci ildə Naxçıvandan SSRİ Ali
Sovetinə deputat seçilməsi, muxtar
respublikamızda musiqi mədəniyyə-
tinin inkişafı ilə maraqlanması bu
gün də xatırlanmaqdadır.
    Sonra Milli Musiqi Gününə həsr
olunmuş konsert olmuşdur.
    Konsert proqramında Naxçıvan
Dövlət Filarmoniyasının kamera or-
kestrinin, estrada orkestrinin ifasında

dahi Üzeyir Hacıbəyovun “Leyli və
Məcnun” operasından “Müqəddimə”,
duet və xor musiqiləri səsləndiril-
mişdir. Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Əməkdar artistləri Zülfiqar
Mahmudov, Hünər Əliyev və solist
Qəribə Həsənovanın ifasında səslənən
mahnılar alqışlarla qarşılanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar artistləri Tural Nəcəfov,
Xatirə Səfərova, Hünər Əliyev, Yaşar
Qurbanov, Mübariz Əsgərov, Azər-
baycan Respublikasının Əməkdar ar-
tisti Gülyanaq Fərzəliyeva, solistlər-
dən Bəsti Qasımova və Əli Davudinin
ifasında dahi bəstəkarın əbədiyaşar
sənət əsərlərindən – “Arşın mal alan”
operettasından, “Koroğlu” operasın-
dan ariyalar səslənmiş, “Sənsiz” ro-
mansı ifa olunmuşdur.
    Qeyd edək ki, Milli Musiqi Günü
münasibətilə muxtar respublikanın
rayon mərkəzlərində də tədbirlər ke-
çirilmiş, konsert proqramları təşkil
edilmişdir. 

Əli RZAYEV

    Son illər dövlətimiz tərəfindən aztəmi-
natlı ailələrin rifahının yaxşılaşdırılması
istiqamətində ciddi addımlar atılıb. Mini-
mum əməkhaqqının, pensiya və müavi-
nətlərin artırılması, eyni zamanda ünvanlı
dövlət sosial yardım mexanizminin tətbiqi
nəticəsində ailələrin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə nail olunub. Bununla ya-
naşı, muxtar respublika iqtisadiyyatının
davamlı inkişafı ailələrin sosial problem-
lərinin həll olunması üçün geniş imkanlar
açıb.
    Aztəminatlı ailələrlə görüşlərin keçiril-
məsi də həmin ailələrin sosial müdafiəsini
yaxşılaşdırmaq məqsədi daşıyır.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin və Culfa
Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçı -
lığı ilə Culfa rayonunun Yaycı kəndində
yaşayan çoxuşaqlı aztəminatlı İbrahimovlar
ailəsinə baş çəkilib. Qeyd olunan təşkilat-
ların əməkdaşları ailənin yaşayış şəraiti
ilə maraqlanıb, ailə üzvlərini tibbi müayi-
nədən keçirib, onlara ərzaq payı veriblər.
    Ailənin üzvləri göstərilən diqqət və qay-
ğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.

Xəbərlər şöbəsi

Aztəminatlı ailəyə baş çəkilib

    Sentyabrın 18-də Azərbaycan-Amerika Bir-
ləşmiş Ştatları və Azərbaycan-Fransa arxeoloji
ekspedisiyalarının Naxçıvan Muxtar Respub-
likası ərazisində yerləşən Qız qalası yaşayış
yeri, Qız qalası nekropolu, Ovçular təpəsi,
Duzdağ, I Kültəpədə apardığı tədqiqatlarla
bağlı hesabat iclası keçirilib.
    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
(AMEA) Naxçıvan Bölməsində keçirilmiş he-
sabat iclasını giriş sözü ilə bölmənin sədri, aka-
demik İsmayıl Hacıyev açıb. Akademik Naxçıvan
Muxtar Respublikasında aparılan arxeoloji təd-
qiqatlarla bağlı geniş məlumat verərək əldə
olunan yenilikləri yüksək qiymətləndirib. Bil-
dirilib ki, AMEA Naxçıvan Bölməsi, Amerika
Birləşmiş Ştatları və Fransanın arxeoloqlarının
birgə əməyi nəticəsində əldə olunan bir çox
yeni faktlar tariximizi öyrənmək baxımından
son dərəcə qiymətlidir. 
    AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya
və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-
nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev çıxış edərək
əldə olunan yeniliklər haqqında geniş məlumat
verib. 
    Qeyd edilib ki, Qız qalası yaşayış yerinin
Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq arxeologiyası
üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Son illər bu
qədim yaşayış yerinin ətrafında aparılan araş-
dırmalar zamanı Boyalı qablar mədəniyyətinin
Naxçıvanla bağlı olmasına aid yeni faktlar aşkar
olunub. Belə faktlardan biri Qız qalası yaşayış
yerində zəngin mədəni təbəqənin olması və bu
təbəqədən monoxrom və polixrom boyalı qab-
ların aşkar olunmasıdır. Artıq böyük bir sahədə
Orta Tunc dövrü təbəqəsi aşkar olunub və
həmin dövrə aid yaşayış binalarının qalıqları
üzə çıxarılıb. Builki tədqiqatlar zamanı həndəsi

ornament və heyvan rəsmləri ilə bəzədilmiş
boyalı qabların aşkar olunması Naxçıvanın
Boyalı qablar mədəniyyətinin əsas mər-
kəzlərindən biri olduğunu, Cənubi Qafqazın,
o cümlədən Azərbaycanın digər regionlarına
boyalı qabların məhz Naxçıvandan yayıl-
dığını təsdiq edir. 

Qız qalası yaşayış yerində müdafiə di-
varının aşkar olunması da ən mühüm fakt-
lardandır. Çünki indiyədək Cənubi Qaf-
qazın Orta Tunc dövrünə aid yaşayış yer-

lərində müdafiə divarlarının qalıqlarına rast
gəlinməyib. Bu dövrə aid yaşayış yerində
qala divarlarının qalıqlarına Naxçıvanda II
Kültəpə və Şahtaxtıda da rast gəlinib. 13
hektar sahəsi olan Qız qalası bu abidələrin
üçüncüsü və ərazicə ən böyüyüdür. Daha bir
mühüm yenilik isə Orta Tunc dövrünə aid
kurqanlardan insan skeletinə aid qalıqların
aşkar olunmasıdır. Onların tədqiqi Boyalı
qablar mədəniyyətinin mənşəyinin müəyyən
edilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
    Qeyd olunub ki, Kültəpədə aparılan tədqiqatlar
isə Neolit dövrünün sonu – Eneolit dövrünün
əvvəlində burada yaşayan insanların həyat tər-
zinin müəyyənləşdirilməsinə, onların ətraf mü-
hitlə əlaqəsini tədqiq etməyə kömək edəcək.
Tədqiqat zamanı müəyyən olunub ki, Eneolit
dövrü ailə yaşayış yerləri yalnız köçürmə mal-
darlıq ilə deyil, həmçinin təbii xammalın istismarı
ilə də bağlı olub.
    Tədbirdə Fransa Milli Araşdırmalar Mərkə-
zinin dosenti Katerina Marro çıxış edərək
tədqiqat barədə öz fikirlərini bildirib.
    Hesabat iclasında AMEA Naxçıvan Bölməsi
Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun
böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Zeynəb Quliyeva  aparılan tədqiqatların bir çox
mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirəcəyini
vurğulayıb.
    Tədqiqatçılar iclasda iştirak edənlərin sual-
larını cavablandırıblar.
    İclasa yekun vuran AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev əldə
olunan qiymətli arxeoloji məlumatların Naxçı-
vanın tarixinin, etnoqrafiyasının öyrənilməsində
böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib.

- Nərgiz İSMAYILOVA 

yeni arxeoloji tədqiqatlar Naxçıvanın tarixini daha 
dərindən öyrənmək baxımından son dərəcə qiymətlidir

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı
Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Səbuhi Hüseynov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.

Tiraj: 4020. Sifariş № 718
Baş redaktor:

TURAl SƏFƏROv

Naxçıvanda Milli Musiqi Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi

Sədrinin 12 mart 2015-ci il tarixli Sərəncamı

ilə təsdiq edilən “1941-1945-ci illər mü-

haribəsində qələbənin 70 illik yubileyinin

qeyd olunması üzrə Tədbirlər Planı”na uy-

ğun olaraq növbəti tədbir keçirilib.

    Sentyabrın 17-də Babək rayon Nəhəcir
kənd sakini, müharibə veteranı Kazım
Hacı yevin 90 yaşının tamam olması mü-
nasibətilə onunla görüş olub.
    Tədbirdə iştirak edən Babək Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elçin Hüseynəliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası əmək və
əhalinin sosial müdafiəsi naziri Cavid Sə-
fərov, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Se-
yidova yubilyarı 90 yaşı münasibətilə

təbrik ediblər. 
    Bildirilib ki, 1941-1945-ci illər müha-
ribəsi veteranlarının sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində
saxlanılır. Belə ki, onlar minik avtomobilləri,
həmçinin texniki-bərpa vasitələri və pro-
tez-ortopediya məmulatları ilə təmin olu-
nurlar. Pensiya və müavinətlərlə yanaşı,
hər ay onlara Prezident təqaüdü ödənilir,
sanatoriya və pansionatlara müalicəyə gön-
dərilirlər. Bütün bunlar müharibə veteran-
larının sağlamlığının qorunmasına, rifah
halının yaxşılaşmasına xidmət edir.
    Kazım Hacıyev ona göstərilən yüksək
diqqət və qayğıya görə dövlətimizə min-
nətdarlığını bildirib.
     Sonda yubilyara hədiyyə təqdim olunub.

Müharibə veteranının 90 yaşı qeyd olunub

           

    Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə
dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun anadan olduğu günün – 18 sentyabrın
“Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması haqqında Fərman imzalamışdır.
Artıq 20 ildir ki, sentyabrın 18-i ölkəmizdə “Milli Musiqi Günü” kimi
qeyd olunur.


