
    İyulun 22-də Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisində Azərbaycan milli mət-
buatının 140 illik yubileyi münasibətilə tədbir
keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tədbirdə çıxış
edərək demişdir: 1875-ci il iyulun 22-də
“Əkinçi” qəzetinin nəşrə başlaması ilə Azər-
baycan milli mətbuatının əsası qoyulmuşdur.
Bu gün milli mətbuatın yaranmasının 140
illik yubileyini qeyd edirik. 22 iyul – ölkəmizin
siyasi həyatında bir də onunla əlamətdardır
ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 25 il
bundan əvvəl – 1990-cı il iyulun 22-də Mos -
kvadan Naxçıvana gələrək buradan öz xilas-
karlıq missiyasına başlamışdır. Xalqımız üçün
son dərəcə ağır olan 1990-1993-cü illərdə
ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
xilası naminə mühüm tədbirlər görülmüş,
mətbuat xüsusi qayğı ilə əhatə olunmuş, mət-
buat-dövlət münasibətlərində mütərəqqi ənə-
nələrin əsası qoyulmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri hər iki əlamətdar gün
münasibətilə mətbuat işçilərini və muxtar
respublika əhalisini təbrik edərək demişdir:
Ölkəmizdə mətbuatın inkişafı ümummilli
liderimizin adı ilə bağlıdır. Əgər on doqquzuncu
əsrin sonlarında görkəmli Azərbaycan ziyalıları
mətbuatı xalqın maariflənməsinə səfərbər
edirdilərsə, dahi şəxsiyyətin ölkəmizə rəhbərliyi
dövründə mətbuat milli ideologiyanın və ic-
timai şüurun inkişafında əsas vasitəyə çevril-
mişdir. Bu gün də ölkəmizdə mətbuatın inki-
şafına, söz, fikir və məlumat azadlığının təmin
olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Azərbaycan milli mətbuatının 140
illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2015-ci
il 2 iyun tarixli Sərəncamı mətbuata dövlət

dəstəyinin daha bir ifadəsidir. Hə-
min sərəncamda deyilir ki: “1875-ci
il iyulun 22-də görkəmli ziyalı,
publisist, təbiətşünas alim Həsən
bəy Zərdabi tərəfindən Azərbay-
can dilində nəşr olunmağa baş-
lamış “Əkinçi” qəzeti milli mət-
buatımızın ilk nümunəsi kimi
öz adını tarixə yazmışdır. Qəzet
dövrün qabaqcıl ideyalarını təbliğ

etmiş, insanları dini mövhumata və cəhalətə
qarşı mübarizəyə çağırmış, ictimai-siyasi
və bədii düşüncənin inkişafına güclü təsir
göstərmişdir”.
    Ali Məclisin Sədri demişdir: Ümumbəşəri
dəyərləri, hüquqi və dünyəvi dövlət qurucu-
luğunu özünün inkişaf modeli kimi qəbul
edən Azərbaycanda kütləvi informasiya va-
sitələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaş-
dırılması sahəsində zəruri tədbirlər görülür.
Ölkəmizin mütərəqqi mətbuat ənənələrini la-
yiqincə davam etdirən Naxçıvan mətbuatı da
özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Muxtar res-
publikanın şəhər və rayonlarının yüksək po-
liqrafik keyfiyyətlə çap olunan, dövriliyi
təmin edilən və müasir iş şəraiti yaradılan
mətbuat orqanları vardır.
    Ali Məclisin Sədri yaradılan şəraitin, mət-
buatın inkişafına dövlət tərəfindən göstərilən
qayğının qarşıya mühüm vəzifələr qoyduğunu
vurğulayaraq demişdir: Çalışıb ona nail ol-
malıyıq ki, mətbuatın yaradıcı gücü ulu öndər
Heydər Əliyevin müəllifi olduğu müstəqil
Azərbaycanın inkişafına yönəlsin. Hər bir
kütləvi informasiya vasitəsi bugünkü həyatı-
mızın salnaməçisinə çevrilməlidir. Mətbuat
işçiləri tarixi-mədəni irsimizin, milli dəyər-
lərimizin təbliğatçısı olmalı, maarifçilik işi
gücləndirilməlidir. Qəzet səhifələrində gənc
nəslin milli mənlik şüurunun inkişafına xidmət
edən yazılara üstünlük verilməlidir. “Əkinçi”
qəzetinin əsas prinsipləri olan maarifləşmə,
müasirləşmə, məfkurə saflığı, ümummilli
məqsədlərin təbliği və hadisələrin obyektiv
işıqlandırılması bu gün də rəhbər tutulmalı,
mətbuat vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda
fəal iştirak etməlidir.
    Ali Məclisin Sədri ümummilli liderimizin
“Hər bir kütləvi informasiya vasitəsi milli

dövlət quruculuğu prosesində, vətəndaş
cəmiyyətinin qurulmasında, milli və bəşəri
dəyərlərin bərqərar edilməsində, ölkənin
inkişafını təmin edən islahatların həyata
keçirilməsində səmərəli iştirak etməli, hə-
qiqət carçısı olmalıdır”, – fikrini xatırlatmış,
tədbir iştirakçılarını bayram münasibətilə
təbrik etmiş, onlara səmərəli yaradıcılıq
arzulamışdır.
    “Şərq qapısı” qəzetinin baş redaktoru Tural

Səfərov çıxış edərək demişdir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasında mətbuat qayğı ilə
əhatə olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında dövlət mətbuat orqanlarının

maddi-texniki vəziyyətini yaxşılaşdırmaq təd-
birləri haqqında” 2000-ci il 29 mart tarixli
Sərəncamından sonra mətbuat orqanlarının
maddi-texniki bazası daha da güclənmişdir.
Bu gün Naxçıvan mətbuatı öz tarixi ənənələrinə
söykənərək ictimai rəyin formalaşdırılması,
milli dəyərlərin qorunması, dövlət müstəqil-
liyimizin daha da möhkəmləndirilməsi sahə-
sində fəaliyyətini davam etdirir. Heç şübhəsiz
ki, bu fəaliyyətin bir hərəkətverici qüvvəsi
var – o da mətbuata göstərilən dövlət qayğısıdır.
Muxtar respublika mətbuatı, eləcə də Azər-
baycanın qocaman mətbuat orqanlarından biri

olan “Şərq qapısı” qəzeti öz fəaliyyətini məhz
bu istiqamətdə qurmağa çalışır.
    “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyinin
direktoru Məmmədrza Ələsgərov demişdir
ki, Azərbaycan milli mətbuatının inkişafında
jurnalistlərlə yanaşı, nəşriyyat işçilərinin də
zəhməti çoxdur. Ölkəmizdə, eləcə də muxtar
respublikamızda nəşriyyat işinin tarixi milli
mətbuatın tarixi ilə birbaşa bağlıdır. “Əcəmi”
Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi 2001-ci ildə Ali
Məclisin tabeçiliyinə verilmiş və yüksək qayğı
ilə əhatə olunmuşdur. “Əcəmi” Nəşriyyat-
Poliqrafiya Birliyinin 2010-cu ildə istifadəyə
verilən yeni binasında fəaliyyətimiz üçün
bütün şərait vardır. Ən müasir avadanlıqlar
quraşdırılmışdır. Yüksək poliqrafik keyfiyyətə
malik olan bu avadanlıqlar muxtar respublikada
nəşriyyat işinin keyfiyyətini xeyli yaxşılaş-
dırmışdır. Ötən 5 ildə “Əcəmi” Nəşriyyat-
Poliqrafiya Birliyində yüzlərlə kitab və jurnal,
minlərlə qəzet nüsxələri yüksək keyfiyyətlə
çap olunmuşdur. Nəşriyyatın maddi-texniki
bazasının gücləndirilməsi istiqamətində görülən
işlər Azərbaycan milli mətbuatının 140 illik
yubileyi ərəfəsində də davam etdirilmiş,  Al-
maniya istehsalı olan ikinci ən müasir çap
maşını alınaraq quraşdırılmışdır.
    Tədbirdə çıxış edən “Şərq qapısı” qəzetinin
şöbə müdiri Sara Əzimova demişdir: Muxtar
respublikada mətbuat hərtərəfli qayğı ilə əhatə
olunub. 10 ildən artıqdır “Şərq qapısı” qəze-
tində fəaliyyət göstərirəm. Bir gənc olaraq
daim öz üzərimdə mənəvi dəstək hiss eləmi-
şəm. Qəzetimiz 94 ilə yaxın bir yol keçib.
Bu, böyük bir tarixdir. Əvvəlki qəzet nömrə-

lərini də vərəqləyirik, inkişafın müqayisəsini
aparırıq. Unutmuruq ki, “Şərq qapısı” böyük
bir missiyanı yerinə yetirir. Qəzetin adı təkcə
coğrafi məzmun kəsb etmir. Bu qəzet Şərqin
ən gözəl dəyərlərinə doğru açılan qapıdır, bu
günümüzün salnaməsidir. Sara Əzimova mux-
tar respublikada gənc jurnalistlərin fəaliyyəti
üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq etmiş,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bugünkü
tərəqqi və inkişaf salnaməsini yaradaraq gös-
tərilən etimadı əməli işlə doğruldacaqlarına
söz vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində milli mətbuatın

yubiley tədbiri keçirilmişdir

Ardı 2-ci səhifədə

Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Donald Tuskun iyulun 22-də rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

*  *  *
İyulun 22-də rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun nü-
mayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olub.

Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın indiki vəziyyəti və
perspektivləri barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. 

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti
Donald Tusk arasında söhbət təkbətək görüşdə davam etdirilib.

*  *  *
İyulun 22-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa

İttifaqı Şurasının prezidenti Donald Tuskun birgə mətbuat konfransı olub.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald

Tusk bəyanatlarla çıxış ediblər.

Rəsmi xronika

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti
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     Naxçıvan  Muxtar  Respublikası Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin
sədri Sahil Tahirli minnətdarlıq edərək demişdir
ki, Azərbaycan milli mətbuatının əsası “Əkinçi”
qəzeti ilə qoyulsa da, onun inkişafı ötən əsrin
əvvəllərinə təsadüf edir. O dövrdə Naxçıvan
torpağının yetirmələri olan Cəlil Məmmədqu-
luzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu Qəm-
küsar və Məhəmmədağa Şahtaxtlı kimi ziyalılar
milli mətbuatın inkişafına əvəzsiz töhfələr ver-
mişlər. Həmin dövrdə Naxçıvanda şərait ol-
madığına görə bu ziyalılar əsasən Bakıda,
Tiflisdə fəaliyyət göstərirdilər. Lakin bu gün
Naxçıvanda mətbuatın, televiziyanın inkişafı
üçün hər cür şərait vardır. Kütləvi informasiya
vasitələri ən müasir maddi-texniki baza ilə
təmin olunmuş, jurnalistlərin sərbəst fəaliyyət
göstərməsi üçün geniş imkanlar yaradılmışdır.
    Jurnalistlərlə söhbəti davam etdirən Ali
Məclisin Sədri demişdir ki, mətbuat işçiləri
dövrün salnaməçiləridir. Dövr dəyişildikcə
mətbuatın qarşısına qoyulan tələblər də dəyişilir.
Qəzet və televiziya ictimai nəzarət funksiyasını
həyata keçirən orqanlardır. Bu mənada hər
bir jurnalist ictimai nəzarətçi kimi öz fəaliyyəti
ilə cəmiyyətin inkişafına töhfələr verməlidir.
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra
ulu öndərin diqqət və qayğısı ilə azad mətbuatın
inkişafı üçün geniş imkanlar açıldı. 1990-
1993-cü illərdə “Şərq qapısı” qəzeti cəmiyyət
həyatının bütün sahələrinə nüfuz edərək dövrün
güzgüsünə çevrilmişdi. Bu gün də muxtar
respublikada qəzet və televiziyaların fəaliyyəti

üçün hər cür şərait vardır. Naxçıvan Dövlət
Universitetində və “Naxçıvan” Universitetində
Jurnalistika fakültələri fəaliyyət göstərir, gənc
jurnalistlər nəsli yetişir.
    Sonra tədbirdə Azərbaycan Respublika-
sının medallarına, Azərbaycan Respublika-
sının və Naxçıvan  Muxtar Respublikasının
fəxri adlarına, Naxçıvan  Muxtar  Respubli-
kasının “Rəşadətli əməyə görə” nişanlarına
layiq görülənlərə müvafiq mükafatların təq-
dimatı olmuşdur. 
    Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 2015-ci il 15 iyul
tarixli sərəncamları ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası kütləvi informasiya vasitələrinin
əməkdaşlarından 8-i “Tərəqqi” medalı, 1-i
Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar jur-
nalisti” və 1-i Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adlarına
layiq görülmüşdür. Həmçinin Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il
21 iyul tarixli sərəncamları ilə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında mətbuat sahəsində səmərəli
fəaliyyətlərinə görə kütləvi informasiya va-

sitələrinin əməkdaşlarından 3-nə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının “Əməkdar jurnalisti”
fəxri adı verilmiş, 5-i Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının “Rəşadətli əməyə görə” nişanı
ilə təltif olunmuşdur.
    Ali Məclisin Sədri təltif olunanlara “Tə-
rəqqi” medalının, Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar jurnalisti”, Azərbaycan Respubli-
kasının “Əməkdar mədəniyyət işçisi”, Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar jur-
nalisti” fəxri adlarının, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının “Rəşadətli əməyə görə” nişanının
vəsiqə və döş nişanlarını təqdim etmişdir.
    Təltif olunanlardan Şəhla Nəbiyeva, Qahirə
Hüseynova, Təhminə Babayeva, Mehriban
Sultanova və Sərxan İsmayılov qeyd etmişlər
ki, bu gün milli mətbuatın 140 illik yubileyinin
yüksək səviyyədə qeyd edilməsi müstəqil
Azərbaycanda azad sözə, mətbuatın inkişafına
göstərilən qayğının daha bir ifadəsidir.  Yubiley
ərəfəsində qələm sahiblərinin əməyi layiqincə
qiymətləndirilmiş, onlar yüksək dövlət mü-
kafatlarına layiq görülmüşlər. Mətbuat işçi-
lərinin təltif olunması onların məsuliyyətini
daha da artırır. Təltif olunanlar əməklərinə
verilən yüksək qiymətə görə minnətdarlıq et-
miş, bundan sonra da səylə çalışacaqlarına
və ölkəmizin inkişafında yaxından iştirak
edəcəklərinə söz vermişlər. 
    Sonda Ali Məclisin Sədri mətbuat işçiləri
ilə xatirə şəkli çəkdirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

     İyulun 22-də Naxçıvan şəhərindəki
İlham Əliyev adına Olimpiya-İdman
Kompleksində ümummilli lider
Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olun-
muş gənclər arasında sərbəst güləş
üzrə “Naxçıvan Kuboku” uğrunda
beynəlxalq turnirə start verilmişdir. 
    Turnirin açılış mərasimindən öncə
ümummilli lider Heydər Əliyevin
Naxçıvan şəhərindəki abidəsi ziyarət
edilmiş, abidə önünə gül dəstələri
qoyulmuşdur. 
    Açılış mərasimində çıxış edən
Azərbaycan Respublikası Gənclər
və İdman nazirinin müavini İsmayıl
İsmayılov demişdir ki, son illər ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı nəticəsində Azər-
baycan idmanı öz inkişafının yeni
mərhələsinə qədəm qoymuşdur.
Ölkə mizdə idmanın maddi-texniki
bazası günü-gündən möhkəmlənir.
Yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, hər
il Azərbaycanda nüfuzlu beynəlxalq
idman tədbirləri keçirilir. Birinci
Avropa Oyunlarının ölkəmizdə yük-
sək səviyyədə keçirilməsi və Azər-
baycan idmançılarının keçirilən ya-
rışlarda uğurlu çıxışları dünya idman
tarixində yeni bir səhifə yazdı. İs-
mayıl İsmayılov Naxçıvan Muxtar
Respublikasında da idmanın inkişafı
sahəsində ardıcıl tədbirlərin görül-
düyünü bildirmiş, Naxçıvandan olan
idmançıların birinci Avropa Oyun-
larındakı uğurlu çıxışlarının, hər il
burada möhtəşəm idman tədbirlərinin
keçirilməsini bunun bariz nümunəsi
olduğunu qeyd etmişdir. 
    Azərbaycan Güləş Federasiyasının
baş katibi Əjdər Cəfərov çıxış edərək
ölkəmizdə digər idman növləri ilə
yanaşı, güləşin inkişafı istiqamətində
də ardıcıl tədbirlərin görüldüyünü
bildirmiş, Naxçıvanda keçirilən bey-

nəlxalq yarışın bu baxımdan əhə-
miyyətini qeyd etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Güləş Federasiyasının sədri Azər
Zeynalov çıxış edərək demişdir ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinə həsr olunmuş sərbəst güləş
üzrə “Naxçıvan Kuboku” uğrunda
beynəlxalq yarış əlamətdar tarixdə
keçirilir. 25 il bundan əvvəl – 1990-cı
il iyulun 22-də ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Moskvadan Naxçı-
vana gələrək buradan öz xilaskarlıq
missiyasına başlamışdır. 1990-1993-cü
illərdə dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi
ilə muxtar respublikada həyata ke-
çirilən tədbirlər Azərbaycanı Azər-
baycana qaytarmaq məramına xidmət
etmiş, qədim Naxçıvanda müstəqil-
liyimizin təməli qoyulmuşdur.
    Əlamətdar tarixi gün və beynəl-
xalq yarışın açılışı münasibətilə
tədbir iştirakçılarını və bütün id-
mançıları təbrik edən Azər Zeynalov
demişdir ki, Azərbaycanda idmanın
inkişafı ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. “İdman
insanları həm fiziki, həm də mənəvi
cəhətdən yüksəldən bir vasitədir”, –
deyən dahi şəxsiyyət ölkəmizə rəh-

bərliyi dövründə idmanın inkişafı
üçün ardıcıl tədbirlər görmüş, Azər-
baycanın bütün bölgələrində idman
kompleksləri, meydançalar tikilərək
istifadəyə verilmiş, idman-sağlamlıq
mərkəzləri və məktəbləri yaradıl-
mışdır. Ulu öndərin müəyyənləşdir-
diyi idman siyasəti ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoy-
muşdur. Nəticə göz önündədir. Azər-
baycan idmançılarının dünya və Av-
ropa çempionatlarında, olimpiya
oyunlarında qazandıqları qələbələr,
əldə etdikləri uğurlar ilbəil artmaq-
dadır. İdmanın maddi-texniki baza-
sının gücləndirilməsi, yaradılan müa-
sir idman infrastrukturu və perspek-
tivli idmançılar nəslinin yetişməsi
Azərbaycanı beynəlxalq idman təd-
birlərinin keçirildiyi bir məkana çe-
virmişdir. Bu il iyunun 12-dən 28-dək
ölkəmizin birinci Avropa Oyunlarına
möhtəşəm ev sahibliyi etməsi bunu
bir daha təsdiq etdi. Oyunların yük-
sək təşkilatçılıq şəraitində keçməsi
və qazanılan medalların sayına görə
Azərbaycanın ikinci yeri tutması isə
ölkəmizdə idmanın sürətli inkişafının
daha bir göstəricisidir. 

    Qeyd olunmuşdur ki, bu gün
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
gənc nəslin sağlamlığının qorunması
və kütləvi bədən tərbiyəsinin inkişafı
diqqət mərkəzində saxlanılır. Hazırda
Naxçıvanda gənc idmançılar nəsli
yetişir. Son illər muxtar respublikada
müasir idman infrastrukturu yara-
dılmış, yüzlərlə idman obyektləri
tikilərək istifadəyə verilmişdir. Artıq
naxçıvanlı idmançılar beynəlxalq
yarışlarda uğurla çıxış edərək ölkə-
mizin idman şərəfini qoruyurlar.
Belə ki, Naxçıvan güləş məktəbinin
yetirməsi Hacı Əliyev və Naxçıvan
boks məktəbinin yetirməsi Tayfur
Əliyev birinci Avropa Oyunlarında
uğurla çıxış edərək bürünc mükafata
layiq görülmüşlər. Həmçinin bu il
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
şahmatçılarından 1-i FİDE ustası,
1-i isə beynəlxalq qrossmeyster də-
rəcəsi almışdır. 
    “Hər il Naxçıvanda ümummilli
liderimizin xatirəsinə həsr olunmuş
beynəlxalq güləş yarışının keçirilməsi
gənc və perspektivli idmançıların
üzə çıxarılması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir”, – deyən Azər
Zeynalov sərbəst güləş üzrə “Nax-

çıvan Kuboku” uğrunda beynəlxalq
yarışın təşkilatçılarına, Azərbaycan
Respublikası Gənclər və İdman Na-
zirliyinə, Azərbaycan Güləş Fede-
rasiyasına və yarışda iştirak edən
idmançılara təşəkkür etmiş, yarışın
idman mübarizəsi şəraitində keçiri-
ləcəyinə əminliyini bildirmiş və bey-
nəlxalq yarışı açıq elan etmişdir. 
    Açılış mərasimi bədii hissə ilə
davam etmişdir. Xalq artisti Aygün
Kazımovanın və müğənni Elçin Cə-
fərovun ifaları tamaşaçılar tərəfindən
alqışlarla qarşılanmışdır.
    Sonra yarışa start verilmişdir. A
və B yarımqruplarında komanda sis-
temi üzrə keçirilən yarışda 6 xarici
ölkədən – Rusiya, Türkiyə, İran,
Qazaxıstan, Özbəkistan və Gürcüs-
tan, eləcə də Azərbaycan və onun
Naxçıvan Muxtar Respublikasından
olan 100-ə yaxın idmançı 8 çəki
dərəcəsində mübarizə aparırlar. Ya-
rışları 15 hakim idarə edir. 
    Beynəlxalq yarışın açılış mərasimi
“İdman Azərbaycan” televiziyası,
Naxçıvan Dövlət Televiziyası və
“Kanal-35” televiziyası ilə canlı
yayımlanmışdır. 

“Şərq qapısı”

Sərbəst güləş üzrə “Naxçıvan Kuboku” uğrunda beynəlxalq

turnirə start verilmişdir

    22 iyul – Milli Mətbuat Günü və Azər-
baycan milli mətbuatının 140 illik yubileyi
münasibətilə Naxçıvan Şəhər İcra Haki-
miyyətinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirildi.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət
göstərən kütləvi informasiya vasitələri nü-
mayəndələrinin iştirakı ilə Naxçıvan şəhə-
rindəki “Təbriz” restoranında keçirilən tədbirdə
çıxış edən Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Vüqar Səfərov Milli Mətbuat Günü
münasibətilə jurnalistləri təbrik edərək bildirdi
ki, 22 iyul xalqımızın həyatında işıqlı bir
dövrün başlanğıc günü kimi Azərbaycanın
ictimai-siyasi fikir tarixində, elmin, mədə-
niyyətin inkişafında mühüm hadisəyə çevrilib.
1875-ci ilin 22 iyulunda işıq üzü görən “Əkin-
çi” qəzeti milli mətbuatımızın yaranmasının

təməlini qoyub, milli birliyimizin möhkəm-
lənməsində böyük rol oynayıb. Həsən bəy
Zərdabinin ideyalarını və “Əkinçi” ənənələrini
yaşadan Azərbaycan mətbuatı 140 il ərzində
böyük inkişaf yolu keçib. 
    Söz, fikir və məlumat azadlığının təmin

edilməsində ümummilli liderimiz
Heydər   Əliyevin tarixi xidmətlərinin
olduğunu nəzərə çatdıran Vüqar Sə-
fərov dedi ki, ulu öndərin siyasətini
davam etdirən ölkə başçısı cənab
İlham Əliyev də Azərbaycan mət-
buatının inkişafına xüsusi diqqət ye-
tirir. Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2015-ci il iyunun 2-də
imzaladığı “Azərbaycan milli mət-
buatının 140 illik yubileyinin keçi-
rilməsi haqqında” Sərəncamına əsa-

sən, çoxsaylı tədbirlərin keçirilməsi, jurna-
listlərin təltif edilməsi bu sahəyə göstərilən
qayğının əyani nümunəsidir.
    “Bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki,
muxtar respublikada da Ali Məclisin Sədri
cənab Vasif Talıbov tərəfindən Heydər Əliyev

ənənələrinə sadiqlik nümunəsi göstərilərək
kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına
xüsusi diqqət yetirilir”, – deyən Naxçıvan
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı qeyd etdi
ki, muxtar respublikanın ictimai-siyasi həya-
tının güzgüsü hesab edilən “Şərq qapısı”
qəzeti ilə bərabər, 8 şəhər və rayon qəzetlərinin
fəaliyyəti üçün bu gün hər cür şərait yaradılıb,
mətbuat işçilərinin əməyi daim yüksək qiy-
mətləndirilib. Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya
vasitələri nümayəndələrinin fəxri adlarla təltif
edilməsi muxtar respublika rəhbərinin dövri
mətbuata olan diqqət və qayğısının növbəti
təzahürüdür.
    Yubiley tədbiri çay süfrəsi arxasında davam
etdirildi.

Muxtar respublikada milli mətbuatın 140 illik yubileyi qeyd olunub
Naxçıvan şəhəri
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    Şərur rayonunda da milli mət-
buatın 140 illik yubileyi ilə bağlı
tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı İbrahim
Məmmədov çıxış edərək “Şərurun
səsi” qəzetinin inkişaf tarixindən
danışmışdır. 
    Qeyd olunmuşdur ki, Şərur ra-
yonunda qəzetin ilk nömrəsi 1931-
ci ilin oktyabr ayında buraxılmışdır.
O dövrdə “Pambığa doğru” adlanan
qəzetin cəmi iki əməkdaşı olmuşdur.
1954-cü ildə “Noraşen kolxozçusu”
adı ilə fəaliyyətini davam etdirən
Şərur rayon qəzeti bölgədə kənd
təsərrüfatının və iqtisadiyyatın digər
sahələrinin işıqlandırılmasına ciddi

diqqət yetirir, geridə
qalanların işini tənqid
edirdi. 1959-cu ildə
fəaliyyəti dayandırı-
lan qəzet 1966-cı ilin
yanvar ayından “İşıqlı
yol” adı ilə çap olun-
muşdur. Bu dövrdən
başlayaraq 1992-ci
ilədək müxtəlif dövr-
lərdə Şərur rayon qə-

zeti təcrübəli jurnalist Cəfər Məm-
mədovun, Rafiq Həsən ovun, Hü-
seyn Əbdülhüseynovun və Mikayıl
Əliyevin rəhbərliyi ilə çapdan çıx-
mışdır. 1991-ci ilin yanvar ayından
qəzet “Şərurun səsi” adı ilə oxu-
cularının görüşünə gəlir. Müstə-
qillik illərində Şərur rayon qəze-
tinin kollektivi oxuculara bir-bi-
rindən maraqlı nömrələr çatdır-
mağa çalışmışdır. 
    Bildirilmişdir ki, 1993-cü ildə
ulu öndər Heydər Əliyevin Azər-
baycanda siyasi hakimiyyətə qa-
yıdışından sonra mətbuat qurucu-
luğu sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər və muxtar respublika-

mızda mətbuatın inkişafı, kütləvi
informasiya vasitələri işçilərinə
göstərilən diqqət və qayğı jurna-
listikamızın, o cümlədən “Şərurun
səsi” qəzetinin də sərbəst fəaliy-
yətini təmin etmişdir. Qəzetlərin
normal fəaliyyət göstərməsi üçün
yaradılan hərtərəfli şərait, fəal jur-
nalistlərin əməyinin daim yüksək
qiymətləndirilməsi bu gün muxtar
respublikamızda nəşr olunan bütün
mətbu orqanlar kimi, “Şərurun
səsi” qəzetinin əməkdaşlarını da
daha yüksək yaradıcılıq uğurlarına
həvəsləndirir. 
    Sonra “Şərurun səsi” qəzetinin
redaktoru, Azərbaycan Respubli-
kasının Əməkdar jurnalisti Elman
Məmmədov, Azərbaycan Respub-
likasının Əməkdar mədəniyyət işçisi
Ümbülbanu Musayeva, “Şərurun
səsi” qəzetinin müxbiri, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
jurnalisti Babək İsmayılov və qo-
caman jurnalist Mirhüseyn Seyidov
çıxış edərək mətbuat işçilərinə gös-
tərilən dövlət qayğısından, “Şərurun
səsi” qəzetinin keçdiyi yoldan bəhs
etmişlər. 

Şərur rayonu
    Babək rayonunda keçi-
rilən tədbirdə rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elçin
Hüseynəliyev çıxış edərək
mətbuata ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən göstərilən
qayğıdan danışmışdır. Bil-
dirmişdir ki, bu gün mət-
buata qayğı ölkə rəhbəri
cənab İlham  Əliyev tərəfindən uğur-
la davam etdirilir. Muxtar respubli-
kada da mətbuatın fəaliyyətinə geniş
şərait yaradılması ulu öndərimiz
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
siyasətə sadiqliyin nəticəsidir.  
    “Şərqin səhəri” qəzetinin redak-
toru, Naxçıvan Muxtar Respublika-
sının Əməkdar jurnalisti Hafizə Əli-
yeva qəzetin tarixi haqqında danı-
şaraq bildirmişdir ki, 1978-ci ilin
oktyabrında Babək rayonu yaradıl-
mış, bir qədər sonra, 1979-cu il yan-
var ayının 1-də rayonun “Əmək
bayrağı” adlı qəzeti fəaliyyətə baş-
lamışdır. Qəzet 1992-ci  ildən “Şərqin
səhəri” adı ilə çap olunur. 
    Vurğulanmışdır ki, muxtar res-
publikada mətbuatın inkişafına gös-
tərilən qayğıdan “Şərqin səhəri” qə-
zetinə də xeyli pay düşmüş, redak-
siyaya yeni kompüter dəsti və fo-

toaparat verilmişdir. Bu gün qəzeti-
miz ayda 4 dəfə rəngli, böyük for-
matda çap olunur.    
    Rayon Ağsaqqallar Şurasının
sədri Vaqif Hüseynov, Yeni Azər-
baycan Partiyası Babək Rayon Təş-
kilatının sədri İsa Məmmədov,  rayon
Təhsil Şöbəsinin müdiri Kamil Ka-
zımov, şair Qanun Ümman, qəzetin
əməkdaşları Zaleh Novruzov, Faiq
Allahverdiyev çıxışlarında ölkə -
mizdə və onun ayrılmaz tərkib hissəsi
olan muxtar respublikamızda mət-
buata göstərilən dövlət qayğısının
davamlı xarakter aldığını, belə qay-
ğının mətbuat işçilərinin məsuliyyət
hissini bir qədər də artırdığını bil-
dirmiş, milli mətbuatın 140 illik yu-
bileyi münasibətilə mətbuat işçilərini
təbrik etmişlər.
    Sonra tədbir çay süfrəsi arxasında
davam etdirilmişdir.

Babək rayonu

    Milli mətbuatın 140 illik yubileyi
münasibətilə Culfa rayonunda ke-
çirilən tədbirdə rayon İcra Haki-
miyyətinin başçısı Şükür Babayev
çıxış edib.
    Qeyd olunub ki, müstəqilliyimiz
bərpa edildikdən sonra demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculu-
ğunu özünün inkişaf modeli kimi
qəbul edən Azərbaycanda söz və
məlumat azadlığının təmin edilməsi,
kütləvi informasiya vasitələrinin
sərbəst fəaliyyətinə zəruri şərait
yaradılması prioritet vəzifə kimi
müəyyənləşdirilib. 
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi iradəsi və böyük səyləri nə-
ticəsində plüralizmi, söz və mə-
lumat azadlığını məhdudlaşdıran
süni maneələr aradan qaldırılıb,
kütləvi informasiya vasitələrinin

fəaliyyətini tənzimləyən qa-
nunvericilik bazası təkmil-
ləşdirilərək beynəlxalq stan-
dartlara uyğunlaşdırılıb.

Bildirilib ki, mətbuatın in-
kişafı sahəsində Naxçıvan
Muxtar Respublikasında da
mühüm tədbirlər həyata ke-
çirilib. Təməli 1935-ci ildə
qoyulan “Arazın səsi” qəzetinin
inkişaf mərhələsi 1995-ci ildən

başlayıb. Muxtar respublika rəhbəri -
nin mətbuatın inkişafına göstərdiyi
yüksək diqqət və qayğı “Arazın
səsi” qəzetinin də fəaliyyətində bö-
yük rol oynayıb. 
    Sonra “Arazın səsi” qəzetinin
redaktoru, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Əməkdar jurnalisti Hü-
seyn Şəkərəliyev, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin deputatı,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar jurnalisti Fərəc Fərəcov,
müharibə veteranı, “Arazın səsi”
qəzetinin sabiq redaktor müavini
Cəfər Əliyev mətbuat orqanlarına
göstərilən dövlət qayğısından da-
nışıb, rayonun mətbu orqanı olan
“Arazın səsi” qəzetinin keçdiyi yol-
dan bəhs ediblər. 
    Sonda tədbir iştirakçıları xatirə
şəkli çəkdiriblər.

Culfa rayonu
    Ordubad rayonunda da Milli Mət-
buat Günü münasibətilə tədbir ke-
çirilmişdir. Tədbirdə rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Elşad Məm-
mədov, Müharibə, Əmək, Silahlı
Qüvvələr və Hüquq-Mühafizə Or-
qanları  Veteranları  Təşkilatının
sədri Fərrux Nağızadə, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Əməkdar
mədəniyyət işçisi Vilayət Bağırov,
“El həyatı” qəzetinin redaktor əvəzi
Abbas Seyid, İcra Hakimiyyəti baş-
çısının müavini Fərqanə Hüseynli
çıxış etmişlər. Qeyd olunmuşdur ki,
ilk mətbuat orqanımız “Əkinçi”nin
fəaliyyətə başladığı gündən 140 il
ötür. İki il fəaliyyət göstərən, 56
nömrəsi işıq üzü görən “Əkinçi”
qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə
yetirmək üçün çətinliklərlə üzləşmiş,

ancaq öz yolundan dönməmiş, güclü
mətbuat ənənələri yarada bilmişdir.
“Əkinçi”dən sonra meydana çıxan
“Şərqi-Rus”, “Kəşkül”, “Həyat”,
“Tərəqqi” və sair qəzetlər, “Molla
Nəsrəddin”, “Füyuzat”, “Qurtuluş”,
“Məktəb” və sair jurnallar həmin
ənənələrdən istifadə etməklə xalqın
maariflənməsində mühüm xidmətlər
göstərmişlər.
    Bildirilmişdir ki, 1932-ci il iyul
ayının 24-də Ordubad rayonunda
nəşrə başlayan “Ordubad fəhləsi”
qəzeti özündən əvvəlki ənənələri
yaşatmağa çalışmış, müxtəlif illərdə
“Ordubad işçisi”, “Yeni Ordubad”
və “El həyatı” adları ilə çap olun-
muşdur. 1991-ci il yanvar ayının
1-dən “El həyatı” adı ilə nəşr olun-
mağa başlayan qəzet ayda 4 dəfə
oxucuları ilə görüşür. 

    Vurğulanmışdır ki, müstəqillik
illərində daim dövlət qayğısını öz
üzərində hiss edən  “El həyatı” qə-
zetinin fəaliyyətini normal şəkildə
davam etdirməsi üçün hər cür imkan
və şərait yaradılmış, redaksiya işçiləri
işıqlı iş otaqları, mebel dəstləri, kom-
püter, fotoaparatla təmin olunmuşlar.
Rayon qəzeti müasir dövrün tələbləri
ilə ayaqlaşmaq üçün öz fəaliyyət is-
tiqamətini bir qədər də genişləndir-
miş, özünə geniş oxucu auditoriyası
toplaya bilmiş, rayon həyatının güz-
güsü rolunu oynamaq üçün bütün
imkanlarını səfərbərliyə almışdır. 
    Qəzet rayonun ictimai həyatında
fəal rol oynayır. Bölgənin tarixinin,
bugünkü inkişafının və digər sahə-
lərin salnaməsini yaratmaq üçün
üzərinə düşən vəzifələri yerinə ye-
tirməyə səy göstərir. 

    Azərbaycan milli mətbuatının
140 illik yubileyi münasibətilə Kən-
gərli Rayon İcra Hakimiyyətində
tədbir keçirilib.
    “Yeni həyat” qəzetinin əmək-
daşlarının və ictimaiyyətin nüma-
yəndələrinin qatıldığı tədbirdə ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Ramiz Cəfərov jurnalistləri bayram
münasibətilə təbrik edib, mətbuatın
keçdiyi uzun və şərəfli yoldan da-

nışıb. Bildirilib ki, mil-
li mətbuat bütün dövr-
lərdə qabaqcıl ideya-
ların carçısı və daşıyı-
cısı olub. Ölkəmiz
müstəqilliyini bərpa et-
dikdən sonra mətbua-
tımız da bir sıra prob-
lemlərlə üzləşib, lakin
ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi haki-
miyyətə qayıdışından

sonra həmin problemlərin həlli is-
tiqamətində vacib addımlar atılıb,
Konstitusiyamızda mətbuat azadlığı
təsbit olunub, senzura ləğv edilib.
Ulu öndərimizin siyasi varisi, ölkə
başçısı cənab İlham Əliyev tərə-
findən mətbuat sahəsinə göstərilən
dövlət qayğısı davamlı və ardıcıl
xarakter alıb.
   “Yeni həyat” qəzetinin məsul

katibi Ramiz Qasımov çıxışında

qeyd edib ki,  muxtar respublika-
mızda   söz, fikir və məlumat azad-
lığı yüksək səviyyədə təmin edilib.
Kütləvi informasiya vasitələrinə
dövlətimiz tərəfindən mütəmadi
olaraq maddi və mənəvi dəstək
göstərilir. Bu qayğıdan Kəngərli
rayonunun mətbu orqanı olan və
artıq on ildir ki, oxucuların görü-
şünə gələn “Yeni həyat” qəzeti də
xeyli bəhrələnib. Göstərilən diqqət
və qayğının müqabilində rayon qə-
zetinin əməkdaşları milli-mənəvi
dəyərlərin qorunub saxlanması və
təbliği, rayonun ictimai-siyasi, so-
sial-iqtisadi və mədəni həyatındakı
yeniliklərin ictimaiyyətə operativ
və əhatəli şəkildə çatdırılması sa-
həsində  üzərlərinə düşən vəzifə-
lərin öhdəsindən layiqincə gəlməyə
çalışırlar. 
    Sonra tədbir çay süfrəsi arxasında
davam etdirilib.

Kəngərli rayonu

    Milli mətbuatımızın 140 illik yu-
bileyi sərhəd bölgəsi olan Sədərək
rayonunda da qeyd olunub. Bu mü-
nasibətlə keçirilən tədbiri Sədərək
Rayon İcra  Hakimiyyətinin  başçısı
Həbib  İbrahimov  açıb. 
    Vurğulanıb ki, bu gün müstəqil
Azərbaycan dövləti əsası ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyev tə-
rəfindən qoyulmuş hüquqi-demo-
kratik  dövlət quruculuğu yolu ilə
daha parlaq gələcəyə doğru inamla
addımlayır. Mətbuatın inkişafına
göstərilən diqqət və qayğı muxtar
respublikamızda fəaliyyət göstərən
kütləvi informasiya vasitələrinin
də hərtərəfli inkişafını təmin edib.
İnanırıq ki, yaradılmış şərait jur-
nalistlərin bundan sonra da yaxşı
işləməsinə, üzərlərinə düşən mə-
suliyyətli və şərəfli vəzifələrin öh-
dəsindən layiqincə gəlməsinə imkan
verəcəkdir. 
    “Oğuz yurdu” qəzetinin  redak-
toru Sərxan İsmayılov bildirib  ki,
rayon İcra Hakimiyyətinin  orqanı
olan “Oğuz yurdu” qəzetinin ilk
nömrəsi 2000-ci ildə işıq üzü  görüb.
İlk illərdə  kiçik  ölçüdə və  ayda,
sadəcə, iki dəfə buraxılan qəzet
hazırda ayda dörd sayı ilə oxucu-
larının görüşünə gəlir. Sərhəd böl-
gəsinin ictimai, siyasi, mədəni hə-
yatını olduğu kimi işıqlandırmağa

çalışan  qəzet rayonun güzgüsü ol-
mağa  çalışır.
    Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev
idarəçilik məktəbinin və siyasi  kur-
sunun  layiqli davamçısı olan cənab
İlham Əliyevin hakimiyyəti döv-
ründə Azərbaycanda mətbuata  döv-
lət qayğısının miqyası daha  da  ge-
nişlənib. İndi Azərbaycanda, o  cüm-
lədən Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında istənilən şəxs mətbuatda
rahatlıqla çıxış  edə  bilər. Bunun
üçün yetərincə əlverişli  mühit ya-
radılıb. Sərxan İsmayılov bildirib
ki, mətbuatın fəaliyyəti üçün yara-
dılmış şərait onları daha yaxşı işlə-
məyə, göstərilən etimadı layiqincə
doğrultmağa sövq edir.  
    Tədbirdə rayon  Təhsil  Şöbəsinin
müdiri  Malik  İsmayılov,  Maliyyə
Şöbəsinin  müdiri  Məhərrəm Qə-
dimov, “Oğuz  yurdu” qəzetinin
keçmiş  əməkdaşı   Zakir  Zamanov,
rayon Mədəniyyət  və  Turizm  Şö-
bəsinin müdiri  Rəşad  İsmayılov
çıxış edərək kollektivə səmimi  təb-
riklərini çatdırıblar.

*  *  *
    Qeyd edək ki, muxtar respubli-
kanın kütləvi informasiya vasitələ-
rinin əməkdaşlarına Azərbaycan
milli mətbuatının 140 illik yubileyi
münasibətilə bir aylıq əməkhaqqı
miqdarında pul mükafatı verilib.

Sədərək rayonu

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

     Şahbuz rayonunda 22 iyul – Milli
Mətbuat Günü münasibətilə  keçirilən
tədbiri Şahbuz Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Nurəddin Quliyev
açaraq  mətbuat işçilərini bayram
münasibətilə təbrik edib, Azərbay-
canda, eləcə də muxtar respublikada
mətbuata göstərilən dövlət qayğısın-
dan danışıb. Bildirib ki, ulu öndər
Azərbaycan mətbuatının hər zaman
himayədarı olub, bu sahənin inkişafı
üçün misilsiz xidmətlər göstərib.
Ümummilli liderimizin ideyalarına
sadiq olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov mətbuatın hərtərəfli
dövlət qayğısı ilə əhatə olunması
prinsipini əsas götürərək regionu-
muzda bu sahəni diqqət mərkəzində
saxlayıb.  
     “Oğuz səsi“ qəzetinin redaktoru

Şəhla Nəbiyeva Azərbaycanın  mət-
buat orqanlarına göstərilən diqqət və
qayğıdan danışıb.

Tədbirdə “Oğuz səsi” qəzetinin
keçmiş əməkdaşlarından Xanlar Sə-
fərəliyev, Qaşdar Əliyev çıxış ediblər. 
    Qeyd olunub ki, “Oğuz səsi”
qəzeti 79 ildir, milli mətbuat tari-
xindən miras qalmış ənənələri da-
vam etdirməklə rayonun ictimai
həyatında fəal rol oynayır. Qəzetin
tarixinə qısa nəzər saldıqda onun

böyük bir inkişaf yolu
keçdiyini görmək olur.
1936-cı ildən “Sosializm
maldarlığı”, 1966-cı il-
dən isə “Qabaqcıl” adı
ilə nəşr olunan qəzetin
adı müstəqillik illərində
dəyişib. 1991-ci ildən
“Oğuz yurdu”, 1992-ci
ildən isə “Oğuz səsi”
adı ilə nəşr olunan qəzet

fəaliyyət göstərdiyi illərdə həm
ideoloji işin, həm də milli dəyər-
lərin yaşadılması baxımından
rənga rəng yazılarla oxucu ünvanına
yol tapıb, böyük auditoriya qaza-
nıb.  Bu gün “Oğuz səsi” qəzetinin
əməkdaşları rayonun inkişaf sal-
naməsini yaradırlar.  
     Tədbirin sonunda Milli Mətbuat
Günü münasibətilə rayon İcra Haki-
miyyəti tərəfindən  hədiyyələr təqdim
edilib.  

Şahbuz rayonu

Ordubad rayonu
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 Azərbaycanın qədim və çox böyük
tarixə malik rayonlarından biri olan
Ağdamın işğalından 22 il ötür. Rеspub-
likamızın həyatında Ağdam rayonu həm
iqtisadi, еlmi potеnsialına, həm də in-
sanlarının fədakarlığına görə həmişə
çox mühüm rol oynamışdır.  

    Ağdam rayonunda çoxlu sayda tariximizin
şahidi olan mеmarlıq abidələri var. Ağdam
şəhərinin şimal-qərbindəki Xındırıstan kən-
dində yеrləşən Üzərliktəpə abidəsi, Xaçın-
dərbənd kəndindəki Qutlu Musa oğlu günbəzi
(1314-cü il), Salahlı-Kəngərli kəndindəki
türbə və daş abidələri (XIV əsr), Papravənd
kəndindəki Xanoğlu türbəsi (XVII əsr), Qa-

rabağ xanı Pənahəli xanın və onun
nəslinin Ağdam şəhərindəki imarəti
(XVIII əsr), Şahbulaq qalası və di-
gər mеmarlıq abidələri bu yurdun
qədim Azərbaycan torpağı olduğunu
təsdiq еdir. Tariximizin sirdaşı, еv
ünvanı olan bu abidələr Ağdamın
kеçmişinin qaranlıqlarına işıq tu-
taraq dünənindən bu gününə soraq
vеrir.

Ağdam inzibati rayonu 1930-cu
ildə təşkil olunmuşdur. Ulu öndər Hеydər
Əliyеvin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ötən
əsrin 70-ci illəri Ağdamın tarixinə də inkişaf
və tərəqqi dövrü kimi düşmüşdür. Həmin
dövrdə iri aqrar, sənayе, təsərrüfat rayonuna
çеvrilən, bölgənin iqtisadi mərkəzi olan
Ağdam ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərin -
də özünü Qarabağın məğrur qalası kimi
göstərdi.
    1993-cü ilin iyununda еrməni təcavüz-
karları Azərbaycanda baş vеrmiş siyasi böh-
randan istifadə еdərək yеni hücum əməliy-
yatlarına başladı. Еrmənistanın işğalçı qüv-
vələri Ağdam rayonunun Qarqar çayına, Say-
balı kəndinə qədər olan ərazini işğal еtdilər.

Düşmən sürətlə irəliləyirdi. Malıbəyli kən-
dində güclü döyüşlər gеdirdi. İyulun 23-də
43 gün düşmənə sinə gərmiş Ağdam şəhəri
işğal еdildi. 
    Ağdamın işğaldan əvvəl 88 min 395 hektar
ərazisi, 1 şəhəri, 119 kənd və qəsəbəsi olub.
Ağdam rayonunun mişardaşı, Çobandağ
əhəngdaşı, Boyəhmədli və Şorbulaq kimi
gil yataqları işğal olunmuş ərazilərdə qalıb.
Rayon ərazisindən uzunluğu 104 kilometr
olan Xaçın çayı axır. Ağdam şəhərində yaşı
150-250 olan 14, Boyəhmədli kəndi ətrafında
isə yaşı 400 ilə çatan 71 ədəd Şərq çinarı
ağacı təbiət abidəsi kimi qorunurdu.
    Vətən uğrunda gеdən döyüşlərdə 6 mindən
çox ağdamlı şəhidlik zirvəsinə yüksəlib, min-
lərlə insan əlil olub, 126 min nəfərdən çox
ağdamlı öz doğma еv-еşiyindən didərgin dü-
şüb. Azərbaycanın cəsarət rəmzi, Qarabağın
mübarizlik istinadgahı olan Ağdamın böyük
hissəsi indi düşmən nəzarətində olsa da, xal-
qımız onun tezliklə azad olunacağına əmindir.
Ölkənin müxtəlif guşələrində məskunlaşaraq
Ağdam qubarını qəlbində həsrətə çеvirənlərin
bir istəyi, təmənnası var: tеz bir zaman
ərzində doğma yurda qayıtmaq!

    Bu gün hər bir ağdamlı əmindir ki, barlı-
bərəkətli torpaqlarımız tеzliklə işğaldan azad
еdiləcək. O gün uzaqda dеyil. Ağdam yenidən
abadlaşacaq, gözəlləşəcək və keçmiş şöhrətini
özünə qaytaracaq. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi
kimi: “Necə ki biz Horadizi bərpa etdik və
orada gözəl şərait yaratdıq, eləcə də bu gün
hələ də işğal altında qalan bütün başqa
ərazilərdə yenidənqurma, bərpa işlərini apa-
racağıq. O cümlədən Ağdam şəhərini yenidən
quracağıq.
    …Ağdamda bir dənə də salamat bina
qalmamışdır. Bütün binalar dağıdılıb, sö-
külüb. Binalardan bütün əşyalar erməni
talançıları, erməni oğruları tərəfindən apa-
rılıb, talan edilibdir.
    Ona görə biz o bölgələrə, Ağdama qayı-
dandan sonra yenidən o gözəl tarixi şəhə-
rimizi bərpa edəcəyik. Bizim buna gücümüz,
iradəmiz çatacaqdır. Mən ümid edirəm ki,
biz Ağdamı və bu gün işğal altında qalan
başqa şəhərlərimizi qısa müddət ərzində
tam bərpa edəcəyik. 
    Bizim işimiz haqq işidir. Biz öz ərazi bü-
tövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Ərazi bütöv-
lüyümüz bütün dünya tərəfindən tanınır”.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Tarix: 23 iyul 2015-ci il
Kredit nömrəsi və adı: 2842-AZE “Su Təc-

hizatı və Kanalizasiya İnvestisiya Proqramı-
Layihə 2”.

Müqavilənin nömrəsi və adı: MFF-033-T2-
ICB-1.07: Şıxmahmud kəndində supaylayıcı
və kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi.

Təkliflərin son təqdimetmə tarixi: 3 sentyabr
2015-ci il, saat 1000 (Bakı vaxtı ilə). 

1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti  kredit
2842-AZE, “Su Təchizatı və Kanalizasiya İn-
vestisiya Proqramı-Layihə 2”nin icrası üçün
xərclərin ödənilməsi məqsədilə Asiya İnkişaf
Bankından (AİB) kredit almışdır. Bu kreditin
bir hissəsi yuxarıda adıçəkilən müqavilə üzrə
ödənişlər üçün istifadə olunacaqdır. Tenderdə
AİB üçün məqbul ölkələr iştirak edə bilərlər. 

2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi (DMSTK,
sifarişçi) Şıxmahmud kəndində supaylayıcı və
kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi üçün aşağıdakı
işlər daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşma -
maq şərtilə münasib ölkələrdən olan iddiaçıları
tenderə dəvət edir:

A. Su təchizatı sistemi
• müvafiq siyirtmələr, yanğın hidrantları, fit-

tinqlər və sair ilə birlikdə 32222 metr uzunluqda
supaylayıcı şəbəkənin tikintisi

• su sayğaclarının təmin edilməsi və quraş-
dırılması da daxil omaqla ev birləşmələri – 932
ədəd

B. Kanalizasiya sistemi
• çirkab su (kanalizasiya) şəbəkəsinin tikintisi

–32348 metr
• çirkab su (kanalizasiya) quyularının quraş-

dırılması – 750 ədəd
• birləşmələr – 932 ədəd
Nəzərdə tutulan icra müddəti 365 gündür.
3. Yuxarıda qeyd edilən işlərin hamısı

çertyoj və spesifikasiyada göstərilənlərə uyğun
olaraq həyata keçirilməlidir. İddiaçı ətraflı
məlumat əldə etmək üçün bu tender sənədlərinin
“işverənin tələbləri” hissəsinin 6-cı bölməsinə
baxmalıdır.

4. Beynəlxalq rəqabətli tender AİB-in bir-
mərhələli birzərfli tender proseduru çərçivəsində
həyata keçiriləcək və tender sənədlərində göstə-
rildiyi kimi məqbul ölkələr tenderdə iştirak edə
biləcəklər.  

5. Bu tenderdə yalnız aşağıdakı əsas keyfiy-
yətlərə malik məqbul ölkələr iştirak edə bilərlər:

• son beş ildə oxşar işləri əhatə edən, dəyəri
ən az səkkiz milyon ABŞ dolları miqdarında
olan ən az bir müqavilənin uğurla yerinə yeti-
rilməsi və tamamlanmasında təcrübəsi olan;

• minimum illik tikinti dövriyyəsi son üç  il
ərzində tamamlanmış və ya davam etməkdə
olan müqavilələr üzrə təsdiq edilmiş və alınmış
ən az iyirmi dörd milyon ABŞ dolları təşkil
edən;

• üç milyon yüz min ABŞ dolları dəyərində,
başqa müqavilələrin icrası üçün nəzərdə tutulmamış
likvidaktivlərə, girov qoyulmamış real aktivlərə,
kredit almaq imkanlarına  və digər bu kimi maliyyə
resurslarına və ya bu resurslardan istifadə etmək
hüquqlarına malik olan;

• tender iddiaçısına qarşı qaldırılmış məhkəmə
iddialarının ümumi məbləği şirkətin tam maliyyə

vəsaitinin 50 faizindən çox olmamalıdır. 
6. Əlavə məlumat əldə etmək və tender sə-

nədlərini nəzərdən keçirmək üçün iddiaçılar aşa-
ğıda göstərilən ünvanla əlaqə saxlaya bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: İbrahim Məmmədov
Layihə idarəetmə  qrupunun direktoru
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Me-

liorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi
Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi,
Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar

Respublikası
Telefon: (+99436) 545-26-18 
Faks: (+99436) 545-30-67
Elektron ünvan: dmstk@nakhchivan.az
7. Tender sənədlərini ingilis dilində əldə

etmək üçün münasib iddiaçılar: 
• Naxçıvan şəhərində şəhərətrafı ərazilərdə

supaylayıcı və  kanalizasiya şəbəkəsinin tikinti-
sinin tender sənədlərini əldə etmək üçün yazılı
olaraq yuxarıdakı ünvana müraciət edə bilərlər

• 250 manat və ya 250 ABŞ dolları məbləğində
geri qaytarılmayan vəsaiti birbaşa aşağıdakı
hesab nömrəsinə köçürməlidirlər

• geri ödənilməyən məbləğ DMSTK-nın bank
hesabına keçdikdən sonra iddiaçıların rəsmi nü-
mayəndələri tender sənədlərini DMSTK ofisindən
əldə edə bilərlər

• alternativ olaraq DMSTK maraqlanan tender
iştirakçılarına onlardan yazılı təklif aldıqdan və
tələb olunan vəsait bank hesabına keçdikdən
sonra kuryer poçt vasitəsilə tender sənədlərini
göndərə bilər. Tender sənədləri əlavə 100 manat
və ya 100 ABŞ dolları miqdarında vəsait ödə-
nildikdən sonra kuryer poçt vasitəsilə göndərilə
bilər. Geri qaytarılmayan vəsait və kuryer xərci
də alındıqdan sonra sənədlər dərhal poçtla gön-
dəriləcək. İtki və ya gec çatdırılma halları üçün
heç bir öhdəlik daşınmır.

Benefisiarın adı: Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
Komitəsi (DMSTK)

VÖEN: 0200022991
Benefisiarın bankı: Azərbaycan Respubli-

kası Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Res-
publikası İdarəsi

Kod: 502906
VÖEN: 0200087741
Müxbir hesab No:

AZ88NABZ01451700000000012944
SWIFT Kod: NABZAZ2C
Manat ilə hesab No:

AZ95NABZ12360150000000026944
ABŞ dolları ilə hesab No:

AZ91NABZ12360250000000001840
8. Zəhmət olmasa, ingilis dilində olan tender

təkliflərinizi aşağıdakı ünvana çatdırın:
• Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Me-

liorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi, Naxçıvan
şəhəri, Xətai məhəlləsi; 

• son tarix olan 3 sentyabr 2015-ci il, Bakı
vaxtı ilə saat 1000-da və yaxud bu tarixdən
əvvəl;

• tender sənədində göstərildiyi kimi tender
zəmanəti ilə birlikdə çatdırın.

9. Tender təklifləri təyin olunmuş son tarix
tamamlandıqdan dərhal sonra iddiaçıların iştirak
etmək istəyən nümayəndələri ilə birlikdə
açılacaq.

Tenderə dəvət
Date: 23 July 2015
Loan No. and Title: 2842-AZE: Water Supply

and Sanitation Investment Program – Project 2
Contract No. and Title: MFF-033-T2-ICB-

1.07: Construction of Water Distribution and
Sewerage Networks of Shixmahmud Town 

Deadline for Submission of Bids: 3 September
2015, 1000 Baku Time

1. The Republic of Azerbaijan has received a
loan from the Asian Development Bank (ADB)
towards the cost of Loan 2842-AZE: Water
Supply and Sanitation Investment Program –
Project 2. Part of this loan will be used for pay-
ments under the Contract named above. Bidding
is open to bidders from eligible source countries
of the ADB. 

2. The State Amelioration and Water Mana-
gement Committee (SAWMC) of the Nakhchivan
AR “the Employer” invites sealed bids from ee-
ligible bidders for the Construction of Water
Distribution and Sewerage Networks of Shix-
mahmud Town, consisting of, but not limited to,
the following:

A. Water Supply System
• Construction of water distribution network

– 32222 m, together with associated valves, fire
hydrants, fittings, etc. 

• Connection of houses including supply and
installation of water meters – 932 sets.

B. Sewerage System
• Construction of wastewater (sewerage) net-

work – 32348 m
• Construction of wastewater (sewerage) man-

holes – 750 sets
• Connections –932 sets.
The estimated implementation period is 365 days.
3. All the works described above must be im-

plemented as shown in the drawings and specifi-
cations. For further information the bidders should
refer to the details indicated in Section 6, Em-
ployer’s Requirement of the bidding document.

4. International Competitive Bidding will be
conducted in accordance with ADB’s International
Competitive Bidding (ICB) procedure under sin-
gle-stage-one-envelope procedure and is open to
all Bidders from eligible countries as described
in the Bidding Documents.

5. Only eligible bidders with the following
key qualifications should participate in this
bidding:

• Experience in construction and successful
completion of minimum one (1) contract with
similar works, with a value of at least equivalent
to Eight Million US Dollars ($8,000,000) within
last five (5) years;

• Minimum average annual construction tur-
nover shall be at least equivalent to Twenty Four
Million US Dollars  ($24,000,000) calculated as
total certified payments received for contracts in
progress or completed, within the last three (3)
years;

• Access to or availability of financial resources
such as liquid assets,  unencumbered real assets,
line of credit and other financial means, other
than any contractual advance payments for the
amount of Three Million One Hundred  Thousand
US Dollars (US$ 3,100,000) to meet the bidder’s
financial resource requirement;

• All pending litigation shall be treated as re-
solved against the Bidder and so shall in total
not represent more than 50 percent of the Bidder’s
net worth.

6. To obtain further information and inspect
the bidding documents, bidders should contact:

Mr. Ibrahim Mammadov, Director of Project
Management Unit (PMU)

State Amelioration and Water Management
Committee, Nakhchivan AR

Khatai district, Nakhchivan
The Republic of Azerbaijan, Nakhchivan

Autonomous Republic
Telephone: (+99436) 545-26-18
Facsimile number: (+99436) 545-30-67
Electronic mail address: 

dmstk@nakhchivan.az 
7. To purchase the bidding documents in En-

glish, eligible bidders should:
• Write to the address above requesting the

bidding documents for Construction of Water
Distribution and Sewerage Networks of Shix-
mahmud Town

• Pay a non-refundable fee of Manat 250 or
US$ 250 by direct deposit to the Account No.
mentioned below. 

• Upon receipt of appropriate non-refundable
fee to the bank account of SAWMC, official rep-
resentatives of the bidders may pick-up the
bidding documents at the SAWMC office.

• Alternatively, SAWMC may dispatch by
courier the bidding documents to the interested
bidders after receiving their written request and
after receiving the required amount in the Bank
account. The bidding document may be sent via
courier for an additional fee of Manat 100 or
US$100. Upon receipt of the cleared payment of
the non refundable fee, including courier fee, the
documents will promptly be dispatched by courier.
No liability will be accepted by SAWMC for
loss or late delivery.

Beneficiary’s Name: State Amelioration and
Water Management Committee (SAWMC),
Nakhchivan AR

TAX ID: 0200022991
Beneficiary’s Bank: Nakhchivan Office of

the Central Bank of Azerbaijan Republic
Code: 502906
TAX ID: 0200087741
Correspondent Acc No:

AZ88NABZ01451700000000012944
SWIFT Code: NABZAZ2C
Manat account No:

AZ95NABZ12360150000000026944
USD account No:

AZ91NABZ12360250000000001840
8. Please deliver your bid in English language

to the address:
• State Amelioration and Water Management

Committee, Nakhchivan AR
Khatai district, Nakhchivan 
• on or before the deadline 03 September

2015 at 1000 AM (Baku Time)
• together with a Bid Security as specified in

the bidding document
9. Bids will be opened immediately after the

deadline in the presence of bidders’ representatives
who choose to attend.

Invitation for bids


