
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri ilə görüşdən
sonra Cəlil Məmmədquluzadə adı-
na Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrında görkəmli bəstəkar Tofiq
Bakıxanovun yaradıcılıq gecəsi
keçirilib.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının mədəniyyət və turizm
naziri Natəvan Qədimova çıxış edə-
rək deyib ki, Azərbaycan tarixində
elə nəsillər var ki, onlar xalqımıza
böyük simalar – hərbçilər, siyasət-
çilər, elm və sənət adamları, ədə-
biyyatçılar, musiqiçilər, aktyorlar,
rəssamlar bəxş ediblər. Şahtaxtinski -
lər, Kəngərlilər, Bakıxanovlar,
Hacıbəyovlar, Şuşinskilər, Təhma-
siblər, Şıxlinskilər,  Topçubaşovlar,
Qarayevlər və başqa onlarla nəsil-
lərin nümayəndələri mədəniyyəti-
mizin, elmimizin, təhsilimizin, hərb
sənətimizin, səhiyyəmizin tərəqqi-
sində müstəsna rol oynayan dünya
şöhrətli insanlar olublar. Bu görkəmli
nəsillər içərisində Bakıxanovlar nəs-
linin də şərəfli yeri vardır. Bu gün
tədbirimizdə iştirak edən “Şöhrət”

ordenli, Azərbaycan Respublikasının
Xalq artisti, professor Tofiq Bakı-
xanov da Abbasqulu ağa Bakıxanov
nəslinin layiqli davamçısıdır.
    Qeyd olunub ki, Tofiq Bakıxanov
qədim diyarımızda dəfələrlə olub.
Görkəmli bəstəkarın  75 və 80 illik
yubileyləri onun iştirakı ilə Naxçı-
vanda qeyd olunub. Ötən il Naxçı-
van Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin Sərəncamı ilə Tofiq Bakı-
xanova “Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının Əməkdar incəsənət xadimi”
fəxri adının verilməsi sənətkarın
musiqi mədəniyyətimizin inkişa-
fındakı xidmətlərinə verilən yüksək
qiymətin ifadəsidir. Görkəmli bəs-
təkarımız Tofiq Bakıxanov 1930-cu
ildə Bakıda ustad tarzən, gözəl mu-
ğam bilicisi, Xalq artisti, Əməkdar
müəllim Əhmədxan Bakıxanovun
ailəsində dünyaya gəlib. Qeyd olu-
nub ki, məhz Üzeyir Hacıbəyovun
musiqi məktəbində Tofiq Bakıxanov
skripka təhsili alıb. Tofiq müəllim
kiçik yaşlarında bu musiqi alətində
ifa etdiyi əsərlərlə böyük bəstəka-
rımızın diqqətini cəlb edib və onun

rəğbətini qazanıb. Xalq musiqisinə,
muğamlarımıza, eyni zamanda Av-
ropa musiqi alətlərinə bələd olması,
Qərb musiqisini mənimsəməsi gə-
ləcək sənətkarın formalaşmasında
mühüm rol oynayıb. Ötən əsrin qır-
xıncı illərinin sonunda Tofiq Bakı-
xanov Azərbaycan Dövlət Konser-
vatoriyasına daxil olub. Bu illərdə
konservatoriyanın rektoru olan Qara
Qarayevin sinfində təhsil alması da
onun dünyagörüşünün formalaşma-
sına əhəmiyyətli təsir göstərib.
    Opera janrı istisna olmaqla, bütün
musiqi janrlarında əsərlər yazan
Tofiq Bakıxanovun istedad və pe-
şəkarlıq, zəhmət və iradə, yorulmaq
bilmədən çalışmasının əsas yara-
dıcılıq meyarı olduğunu vurğulayan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
mədəniyyət və turizm naziri bildirib
ki, görkəmli bəstəkarın “Altı qızın
biri pəri”, “Məmmədəli kurorta ge-
dir”, “Qız görüşə tələsir” musiqili
komediyaları, “Xəzər balladası”,
“Şərq poeması”, “Xeyir və Şər”
baletləri, çoxsaylı simfonik əsərləri,
simfonik muğamları, mahnıları, vio-

lonçel, tar, fortepiano üçün bəstə-
lədiyi konsertlər, mahnı və romans-
ları, kamera-instrumental əsərləri,
kamera-vokal əsərləri, kino musiqisi
zəhmət və istedadın vəhdətini gös-
tərən və sevilən sənət nümunələridir. 
    Vurğulanıb ki, Tofiq Bakıxanov
100-dən çox mahnının müəllifidir.
Bəstəkarın “Sevən könül”, “Görüş
yerimiz”, “Qurban olduğum”, “Gü-
nah özündədir”, “Könlüm səni ar-
zular”, “Azərbaycan gölləri”, “Yay-
laqların mahnısı” və digər onlarla

nəğmələri bu gün sevilə-sevilə din-
lənilir. Onun ulu babası görkəmli
şair, alim və hərbçi Abbasqulu ağa
Bakıxanovun 20-dən çox şeirinə
yazdığı mahnı və romanslar bu gün
də sevilərək ifa olunur. Görkəmli
sənətkarın əsərləri Fransa, Rusiya,
İran, Türkiyə, Şimali Kipr, Lük-
semburq, Rumıniya, Bolqarıstan,
Şotlandiya, ABŞ və başqa ölkələrdə
səslənib, ona böyük şöhrət qazan-
dırıb. Buna görədir ki, bəstəkar bir
sıra dövlətlərin mükafatlarına layiq
görülüb, musiqi ocaqlarının fəxri
doktoru seçilibdir. 
    Tofiq Bakıxanova yaradıcılıq
uğurları arzulayan Natəvan Qədim -
ova çıxışını Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin

görkəmli sənətkarımız haqqında
dediyi fikirlərlə bitirib: “Tofiq
Bakıxanov xalqımızın tarixi keç-
mişində, elm və mədəniyyətində
öz yeri olan böyük bir nəslin ənə-
nələrini ləyaqətlə davam etdirərək
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə
gözəl töhfələr vermişdir”.
    Tofiq Bakıxanov haqqında qı-
sametrajlı film göstərildikdən sonra
bəstəkarın əsərlərindən ibarət konsert
olub.

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Tofiq Bakıxanovun 
yaradıcılıq gecəsi keçirilib

    Oktyabrın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

muxtar respublikada səfərdə olan “Şöhrət” ordenli, Azərbaycan Respublikasının Xalq

artisti, professor, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Tofiq

Bakıxanov ilə görüşmüşdür.

    Ali Məclisin Sədri qonağı salamlamış, Tofiq Bakıxanovun Azərbaycan musiqi sənətinin

inkişafındakı xidmətlərindən danışmışdır. Bəstəkarın əsərlərinin yüksək qiymətə layiq

olduğunu bildirən Ali Məclisin Sədri ona yeni yaradıcılıq uğurları arzulamışdır. 

    Xalq artisti Tofiq Bakıxanov muxtar respublikada musiqi sənətinin inkişafı və gənc

musiqiçi kadrların hazırlanması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin onda böyük

məmnunluq doğurduğunu vurğulamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradıcılığına

yüksək qiymət verildiyini bildirən Tofiq Bakıxanov göstərilən diqqətə görə minnətdarlıq

etmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 
görkəmli bəstəkar Tofiq Bakıxanov ilə görüşmüşdür 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Kanadanın ölkəmizdə
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Kristofer Con Kuterin etimadnaməsini
qəbul edib.

Səfir Kristofer Con Kuter fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçib.
Kristofer Con Kuter etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət edib.

*     *     *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Uruqvay Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Enrike Delqado Xentanın
etimadnaməsini qəbul edib.

*     *     *

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-də Cənubi Sudan
Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Telar Rinq
Denqin etimadnaməsini qəbul edib.
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Bu il 4-9 oktyabr tarixlərində Birləşmiş Ərəb Əmir-
liklərinin  tanınmış “Əl-Fəcr” qəzetinin baş redaktoru
Şərif Əl-Bəsil Azərbaycanda, eləcə də Naxçıvan Muxtar
Respublikasında səfərdə olub. Səfərdən sonra baş re-
daktor ölkəmiz haqqında silsilə məqalələr hazırlayıb.
Oktyabrın 27-də baş redaktor Şərif Əl-Bəsilin
“Əl-Fəcr” qəzetində “Naxçıvan öz irsi və təbiətinin
sehri ilə qəlbləri məftun edir və gözləri heyrətləndirir”
sərlövhəli məqaləsi qəzetin çap və elektron nüsxələrində
işıq üzü görüb.

    Qəzetin bir səhifəsi Naxçıvana həsr edilib və Naxçıvanla
bağlı fotoşəkillər yerləşdirilib. Məqalədə müəllif səyahət
sevənlərə və elm adamlarına xitabən sehrli təbiətinə, gözəl
havasına, müxtəlif turizm və tarixi yerlərinə, eləcə də
müalicəvi sularına və tarixin yaşıdı olan arxeoloji abidələrinə
görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının dünyanın ən gözəl
guşələrindən və ən cəlbedici turizm istiqamətlərindən biri
olduğunu qeyd edib, möhtəşəm incəsənət işlərinin və
memarlıq üslubunun sintezinin əks olunduğu bina və digər
tikililərin gözəlliyinin Naxçıvan şəhərinə özünəməxsus
unikallıq qazandırdığını oxucuların diqqətinə çatdırıb.
    Ərəb və müsəlmanları öz mədəni ənənələrinə yaxın hesab
edən yerli əhalinin xoş və qonaqpərvər rəftarı ilə rastlaşdığını
vurğulayan Şərif Əl-Bəsil yuxarıda sadaladığı amillər, ləziz
və çeşidli mətbəxin mövcudluğu ilə bərabər, əmin-amanlığın
və sabitliyin hökm sürməsinin bu diyarın Körfəz turistləri
üçün ideal istirahət məkanı olduğunu önə çəkib, son illər ər-
zində turizm sektorunda yaradılan şəraitin gələn qonaqların
xəyallarında silinməz iz qoyduğunu xüsusilə qeyd edib. 
    Naxçıvanda səfəri müddətində iməcilik ənənəsi ilə üz-
ləşdiyinə diqqət çəkən məqalənin müəllifi bu ənənənin
əsasının ümummilli lider Heydər Əliyevin muxtar respublikaya
rəhbərliyi dövründən qoyulduğunu, hər şənbə günü keçirilən
iməcilikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbovun şəxsən iştirak etdiyini və yerli camaatın
həmin ənənədə fəal iştirakının torpağına və Vətəninə sevgidən
qaynaqlandığını oxucuların nəzərinə çatdırıb.
    Sonra məqalədə Naxçıvanda turizm və müalicəvi turizm
sahəsində dünya standartlarına uyğun şəraitdən, eləcə də
Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzindən geniş bəhs edilib. Bura
Türkiyə, Rusiya, İsveçrə, Norveç və başqa ölkələrdən qo-
naqların gəldiyi barədə məlumat verilib. Səhiyyə müəssisə-
lərində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsini
bitirmiş peşəkar mütəxəssislərin çalışdığı qeyd olunub. 
    Naxçıvandakı tarixi abidələrə gəlincə, bu mövzuda Şərif
Əl-Bəsil Naxçıvanqala, Nuh Peyğəmbərin türbəsi, Möminə

xatın türbəsi, Əshabi-Kəhf mağarası və ayrı-ayrı abidə və
muzeylər haqqında müfəssəl məlumatlar təqdim edib, “Nax-
çıvan” sözünün “Nuhun diyarı” kimi də açıqlandığını bildirib
və ərəb turistlərə həmin yerləri ziyarət etməyi tövsiyə edib.
Eyni zamanda bu abidələrin bərpası və qorunması işində
ulu öndər Heydər Əliyevin, eləcə də Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun xüsusi
qayğısını qeyd edib, son illər ərzində Azərbaycanın digər
yerlərində olduğu kimi, muxtar respublikada da hərtərəfli
sürətli inkişaf haqda söhbət açıb.
    Bu xüsusda, baş redaktor Ali Məclis Sədrinin rəhbərliyi
altında Naxçıvanda ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin
davam etdirildiyini, həyata keçirilən inkişaf strategiyasının
bəhrəsi olaraq əhalinin sosial rifahının daha da yüksəldiyini
bildirmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikasında idman, incəsənət
və mədəniyyət sektorları ilə yanaşı, avtomobil sənayesi,
müalicəvi sular, xalçaçılıq, əl işləri, kənd təsərrüfatı və
digər sahələrin yaxşı inkişaf etdiyini önə çəkmiş, buranın
dağlarında və dağlıq ərazilərində yetişən çiçək və otların
çaya qatıldıqda inanılmaz dad verdiyini və insan orqanizmi
üçün son dərəcə xeyirli olduğunu vurğulamış, Naxçıvanda
bütün ərzaq məhsullarının orqanik olduğunu qeyd etmişdir.
    Məqalədə həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının
dünyanın ən təmiz və ən təhlükəsiz guşələrindən biri olduğu,
burada internetin bütün ərazini əhatə etdiyi, fikir və ifadə
azadlığının tam təmin olunduğu qabardılıb.      
    Redaktor Şərif Əl-Bəsil Naxçıvandan bəhs etdiyi məqaləsini
bu fikirlərlə tamamlayıb: “Naxçıvan şəhəri “ecazkar şəhər
titulu”na layiqdir. Ona görə ki, bu şəhər məftunedici mən-
zərələrə malik sehrli təbiətə, yumşaq havaya, qədim tarixə,
dəbdəbəli mehmanxanalara, möhtəşəm istirahət mərkəzlərinə,
ən əsası da qonaqpərvər əhaliyə malikdir. Əshabi-Kəhfin
şəhəri olan Naxçıvan dünya şəhərlərinə oxşamayan unikal
şəhərdir. Şəhərə səfər yaddaşlardan silinmir, insan qəlbini
məftun edir və yenidən səfər etmək vurğunluğu yaradır”. 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Əl-Fəcr” qəzetində 
Naxçıvanla bağlı məqalə dərc olunub

    Konsertdə bəstəkarın müxtəlif janrlı əsərləri
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı
Alətləri Orkestri tərəfindən ifa olunub. “Nax-
çıvan” simfoniyettası səsləndirilib. Daha
sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əməkdar artisti Azər Cəfərlinin ifasında
“Naxçıvanım”, Şəhriyar Cəbiyevin ifasında
“Bəslər”, Nərmin Cəfərovanın ifasında “Səbr
elə”, Qəribə Həsənovanın ifasında “Səninlə

bağlıdır bəxtiyarlığım” mahnıları səsləndirilib.
Nadir Məmmədov isə Tofiq Bakıxanovun
naxçıvanlılar tərəfindən çox sevilən tar və
fortepiano üçün “Görüş yerimiz” adlı əsərini
səsləndirib. Orkestrin müşayiəti ilə Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar artisti Zeynalabdın
Babayevin ifa etdiyi  bəstəkarın tar və orkestr
üçün 1 nömrəli konserti ilə konsertə yekun
vurulub.

    Tədbirin sonunda Tofiq Bakıxanov çıxış
edərək təşkil edilən konsertə görə minnətdar-
lığını bildirib. Qeyd edib ki, bu gün ulu öndər
Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam etdirən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı sayə-
sində ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respub-
likamızda mədəniyyət, incəsənət böyük inkişaf

yolu keçib. Sevindirici haldır ki, bu gün Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyət
və incəsənət böyük qayğı və diqqətlə əhatə
olunub. Muxtar respublikada görkəmli mə-
dəniyyət xadimlərinin yubileyləri böyük təntənə
ilə qeyd olunur, musiqi tədris ocaqları uğurla
fəaliyyət göstərir, yaradıcı insanların fəaliyyəti
üçün hər cür şərait yaradılır.

“Şərq qapısı”

    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur
Rayon Təşkilatının XII konfransı
olub.
   Konfransda Yeni Azərbaycan Par-

tiyası Şərur Rayon Təşkilatının sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Əmir Babayevin
hesabat məruzəsi dinlənilib. Məruzəçi
bildirib ki, 1993-cü ilin yanvar ayında
ulu öndər Heydər Əliyevin iştirakı ilə
təsis edilən Yeni Azərbaycan Partiyası
Şərur Rayon Təşkilatı son illər həm
kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımın-
dan yeni mərhələyə qədəm qoyub, ra-
yonun ictimai-siyasi, mədəni və tə-
sərrüfat həyatında aparıcı qüvvəyə
çevrilib. Hazır da təşkilat 87 ərazi ilk
təşkilatında 10 min 320 nəfər partiya
üzvünü birləşdirir. Partiya üzvlərinin
2 min 975 nəfəri, yaxud 29 faizi qa-
dınlar, 3 min 355 nəfəri, yəni 32,5
faizi gənclərdir. Qurum ötən konfrans-
dan keçən müddət ərzində təşkilati
cəhətdən daha da möhkəmlənib. Bu
dövrdə partiya sıralarına 380 nəfər
yeni üzv qəbul edilib. Onlardan 306
nəfəri gənclər, 148 nəfəri qadınlardır. 
    Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur
Rayon Təşkilatında hesabat dövründə
idarə heyətinin 41, şuranın 14 yığıncağı
keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası
Şərur Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyi
rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Təhsil,
Mədəniyyət və Turizm şöbələri ilə
birgə müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlər,
idman yarışları, müsabiqələr təşkil
edib. Qadınlar Şurasının xətti ilə də
bir sıra tədbirlər keçirilib, əlamətdar
və tarixi günlər, milli bayramlar qeyd
edilib.

Respublikanın ictimai-siyasi və mə-
dəni həyatında xüsusi yeri və rolu
olan Yeni Azərbaycan Partiyasının
üzvləri hesabat dövründə keçirilən
prezident, parlament, bələdiyyə seç-
kilərində və builki referendumda
fəallıqları ilə seçiliblər. 
Məruzə ətrafında çıxışlar olub.
Konfransda çıxış edən Yeni Azər-

baycan Partiyası Naxçıvan Muxtar
Respublika Təşkilatının icra katibi,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Anar İbrahimov
bildirib ki, bu gün keçirilən XII konfrans
Azərbaycan Respublikasının müstə-
qilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünun
qeyd edildiyi günlərə təsadüf edir. 
    Müstəqil Azərbaycanın 25 illik ta-
rixinin 24 ilə yaxını Yeni Azərbaycan
Partiyasının iqtidarı dövrünə təsadüf
edir. Ona görə də mübaliğəsiz deyə
bilərik ki, bu müstəqillik, onun dayanıqlı
olması həm də Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının ən mühüm nailiyyətlərindəndir. 
    Yeni Azərbaycan Partiyasının Nax-
çıvanda təşəkkül tapması, partiyanın
təşkilatlanmasının da məhz buradan
başlaması Yeni Azərbaycan Partiya-
sının Naxçıvan Muxtar Respublika
Təşkilatını əhatə edən rayon (şəhər)
təşkilatlarının şanlı tarixinin yazılması
ilə yaddaqalan olub. 1993-cü ilin 23
yanvar tarixində Şərur rayonunda Yeni
Azərbaycan Partiyasının təsis kon-
fransının keçirilməsi, bu tədbirdə
ümummilli liderin şəxsən iştirakı ilə
ilk addımlarını atan Yeni Azərbaycan
Partiyası Şərur Rayon Təşkilatı bu
gün öz ətrafında 10 320 partiya üzvünü
birləşdirir ki, bu da, bütövlükdə, mux-
tar respublikadakı partiya üzvlərinin
beşdə birini təşkil edir. Yeni Azər-
baycan Partiyası Şərur Rayon Təşkilatı
rayonun ictimai-siyasi həyatında çox
yaxından iştirak edir. Bu mənada, son
5 ildə, 2011-2016-cı illərdə ölkəmizdə
və muxtar respublikada keçirilmiş bü-
tün seçkilərdə Yeni Azərbaycan Par-
tiyası Şərur rayonunda çox yüksək

dəstək alıb. 
    Anar İbrahimov bildirib ki, “Əsl
siyasət real, konkret iş görməkdən iba-
rətdir”, – deyən ölkə Prezidenti və bu
siyasəti Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında uğurla həyata keçirən Ali
Məclisin və Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təşki-
latının Sədri cənab Vasif Talıbovun
rəhbərliyi ilə muxtar respublikada gö-
rülən işlərdə Yeni Azərbaycan Parti-
yasının üzvləri fəallıq göstərirlər.
    Qeyd olunub ki, Yeni Azərbaycan
Partiyasının Naxçıvan Muxtar Res-
publika Təşkilatı Sədrinin tapşırığı ilə
və mövcud qanunvericiliyin tələblərinə
əsasən, partiyanın ərazi prinsipinə
uyğun təşkilatlandırılması üçün bir sıra
işlər görülür. Ərazi ilk təşkilatlarının
birləşdirilərək azaldılması məhz bu
məqsədə xidmət edir. Yeni yaranan,
birləşən ərazı ilk partiya təşkilatlarının
yerlərdə, xüsusilə də kənd yaşayış
məntəqələrində bundan sonrakı səmərəli
fəaliyyəti asanlaşacaq, məsuliyyət isə
artacaq. Yeni Azərbaycan Partiyası
Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı
Sədrinin əsas tapşırıqlarından biri kimi
yerlərdə partiyanın fəal insanların tə-
şəbbüs qurumlarına çevrilməsi işi da-
vam etdirilməli, gənclərin, perspektivli
insanların fəallığı təmin edilməlidir. 
    Anar İbrahimov Yeni Azərbaycan
Partiyası Şərur Rayon Təşkilatının yeni
seçiləcək heyətinə gələcək fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.
    Konfransda rayon təşkilatının he-
sabat dövründəki fəaliyyəti qənaətbəxş
hesab edilib. 
    Əmir Babayev yenidən Yeni Azər-
baycan Partiyası Şərur Rayon Təşki-
latının sədri, 29 nəfərdən ibarət şura
seçilib. 
    Şuranın ilk iclasında 15 nəfərdən
ibarət idarə heyəti, 3 nəfərlik nəzarət-
təftiş qrupu, 18 nəfərlik Qadınlar Şurası
və 11 nəfərdən ibarət Gənclər Birliyi
seçilib.

Elman MƏMMƏDOV

Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur və Babək Rayon təşkilatlarının 
konfransları keçirilib

    Yeni Azərbaycan
Partiyası Babək Rayon
Təşkilatının XII kon-
fransında hesabat mə-
ruzəsi ilə çıxış edən
təşkilatın sədri, Nax-
çıvan Muxtar Respub-
likası Ali Məclisinin
deputatı İsa Məmməd -
ov bildirib ki, partiyanın təşkilatlanma mərhələsinin ilkin döv -
ründə – 30 yanvar 1993-cü ildə ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
iştirakı ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Babək Rayon Təşkilatının
təsis konfransı keçirilib. Ümummilli liderin bu konfransda iştirakı
və proqram xarakterli çıxışı konfransın iştirakçısı olmuş partiya
üzvlərinin yaddaşında indi də yaşamaqdadır. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, Babək rayonunda da tikinti-quruculuq,
abadlıq və yaşıllaşdırma işləri sürətlə davam etdirilir, iqtisadiyyatın
inkişafına ciddi önəm verilir. Belə tədbirlərdə təşkilatın qeydiyyatında
duran partiya fəalları üzərlərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən la-
yiqincə gəlməyə çalışırlar. 
     Qeyd olunub ki, hesabat dövründə partiyanın rayon təşkilatı
yuxarı partiya orqanlarının qərar və göstərişlərinin yerinə yetirilməsinə
ciddi səy göstərib, bütün imkanlarından istifadə edərək ilk partiya
təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsinə çalışıb. Bu
müddət ərzində təşkilatın idarə heyətinin 40, şuranın 16 yığıncağı
keçirilib, bu yığıncaqlarda rayon həyatı ilə bağlı bir sıra məsələlər
müzakirə edilib. Hesabat dövründə 298 nəfər partiya sıralarına
qəbul edilib ki, onların 262 nəfəri qadınlar, 216 nəfəri gənclər olub. 
    Sonra nəzarət-təftiş qrupunun hesabatı və məruzə ətrafında
çıxışlar olub.
    Konfransda çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatının icra katibi Anar İbrahimov bildirib
ki, konfrans ölkəmiz üçün əlamətdar olan bir dövrdə – müstəqil-
liyimizin 25 illiyini qeyd etdiyimiz vaxtda keçirilir. 24 ildir ki,
təsis olunmuş Yeni Azərbaycan Partiyası müstəqil dövlətimizin
inkişaf edib qüdrətlənməsində mühüm rol oynayıb. Bu təşkilat
Yeni Azərbaycan Partiyasının yerlərdə yaradılan ilk təşkilatlarından
biridir və onun təsis yığıncağında ulu öndərimiz Heydər Əliyev
iştirak edib. Bu gün uğurlu fəaliyyət göstərən rayon təşkilatı öz
işində keyfiyyət istiqamətini əsas götürüb. 
    Çıxışlardan sonra təşkilatın hesabat dövründəki fəaliyyəti qə-
naətbəxş hesab edilib. 
    Konfransın qətnaməsi oxunaraq qəbul olunub. 
    Sonra 23 nəfərdən ibarət şura seçilib, şura üzvləri sırasından
İsa Məmmədov yenidən Yeni Azərbaycan Partiyası Babək Rayon
Təşkilatının sədri seçilib.
    Konfransda təşkilatın 5 nəfərdən ibarət nəzarət-təftiş qrupu,
Gənclər Birliyi, Qadınlar Şurası da seçilib. 

- Muxtar MƏMMƏDOV
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    2002-ci il 15 İyun – Milli Qurtuluş
Günü ərəfəsində ümummilli lider
Heydər Əliyevi Naxçıvan Muxtar
Respublikasına səfərdə müşayiət
edən mötəbər nümayəndə heyətinin
tərkibində yer almış jurnalist qru-
punda bu sətirlərin müəllifi də var
idi. O zaman çalışdığım “Bizim
əsr” qəzetinin gənc müxbiri kimi
belə sanballı heyətlə, Prezident təy-
yarəsində Naxçıvana gerçəkləşən
ilk səfərin doğurduğu həyəcan və
fəxarət dolu hissləri hələ də unuda
bilmirəm.
    Şükürlər olsun ki, çətin dövrlər
geridə qalmışdı: 2000-ci illərin əv-
vəlində respublikamız nəinki “özünə
gəlmiş”, hətta inkişaf relsinin üzə-
rində sürətlə irəliləməyə başlamışdı:
müdrik öndərin ardıcıl və sistemli
islahatlarının məntiqi nəticəsi olaraq
ağır iqtisadi tənəzzül mərhələsi ge-
ridə qalmış, insanlarda gələcəyə
inam hissi yüksəlmişdi. İntibah mər-
hələsinə qədəm qoyan respublikanın
müdrik rəhbəri yetərli maliyyə re-
surslarının olmamasına rəğmən,
blokada şəraitində olan Naxçıvana
da mümkün dərəcədə diqqət və
qayğı ilə yanaşırdı. Bunun nəticəsi
olaraq da “Şərqin qapısı” hərtərəfli
inkişaf edir, bir çox sahələrdə paytaxt
Bakını qabaqlayırdı. Səfərin ilk an-
lardan doğurduğu təəssüratlar ürək-
ləri “dağa döndərirdi”. Naxçıvanda
o zaman paytaxt Bakı üçün səciy-
yəvi olmayan təmizlik, səliqə-sah-
man, yüksək estetik zövqlə aparılan
abadlıq-quruculuq işləri və müa-
sirləşmə əzmi jurnalistləri heyrətə
gətirmişdi...

Ruhu olan şəhər...
    ...Təyyarə pilotunun mikrofonla
səsləndirdiyi “Hörmətli sərnişinlər,
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Lima-
nına enişə başlayırıq” xəbərdarlığı
məni 14 il əvvəlki səfərin xoş təəs-
süratlarından ayırır. Əvvəlkindən
fərqli, daha abad, müasir, inkişaf
etmiş Naxçıvanı görməyimizə sayılı
dəqiqələr qalır. Salonda canlanma
yaranır: Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Kütləvi İnfor-
masiya Vasitələrinin İnkişafına Döv-
lət Dəstəyi Fondunun təşkilatçılığı
ilə keçiriləcək tədbirdə iştirak məq-
sədilə Naxçıvan şəhərinə gedən,
əksəriyyəti tanınmış, nüfuzlu media
rəhbərləri olan həmkarlarım sübh
tezdən Günəşin al şəfəqlərindən
nur alan “Nur yurdu”nun ecazkar
mənzərəsini – dağlarını, çoxsaylı
göllərini, yaşayış məntəqələrini seyr
etməyə başlayırlar.
    İlkin təəssürat özünü çox da göz-
lətmir – uzun illər Naxçıvanda ya-
şamış və çalışmış “Palitra” qəzetinin
baş redaktoru Namiq Əliyev şəhərin
aydın görünən geniş küçə və mey-
danlarını, parklarını, inzibati və ya-
şayış binalarını göstərərək, “Yox,
bu, o Naxçıvan deyil, bura inanılmaz
dərəcədə dəyişib, gözəlləşib”, –
deyə təəccübünü gizlətmir.
    İstənilən şəhərlə bağlı ilkin qənaət
səliqə-sahmandan, təmizlikdən,
abadlıq və quruculuqdan başlayır.
Yüksək səmimiyyətlə qarşılandığı-
mız Naxçıvan Beynəlxalq Hava Li-
manından yerləşəcəyimiz “Təbriz”
otelinədək uzanan, təxminən, 15
dəqiqəlik yol boyunca üzləşdiyimiz
əsrarəngiz mənzərələr fonunda şə-
hərlə bağlı kardinal dəyişikliklərin
əyani şahidi olduq. Atalarımız əbəs
yerə deməyib – “yüz eşitməkdənsə,
bir görmək yaxşıdır”. Səhər saatla-
rında xüsusi texnikanın köməyi ilə
yuyulan küçə, park və xiyabanlar,
az qala hər bir nöqtədə, hətta ucqar
kəndlərdə belə, rast gəlinən müasir
görünüşlü təmizlik qutuları, yaşayış

binalarının, inzibati obyektlərin, ti-
carət mərkəzlərinin, restoran və ka-
felərin estetik cəhətdən gözoxşayan
fasadları ilkin təəssürat üçün, əslində,
kifayət edirdi.
    Mübaliğəsiz-filansız əksəriyyət
bu fikirdə idi: şəhər təmizliyinə
görə nəinki paytaxt Bakını və digər
iri şəhərlərimizi, hətta müasir Av-
ropa meqapolislərini də geridə qo-
yur. 2016-cı ilin mart ayında fondun
təşkilatçılığı ilə Londonda səfərdə
olmuş baş redaktorlar küçələrin bi-
rində üzləşdikləri mənzərəni – tə-
mizlik qutularının dolub daşdığı, ət-
rafında sahibsiz küçə heyvanlarının
dolaşdığı antisanitar vəziyyəti xa-
tırladaraq Naxçıvandakı təmizliyi,
səliqə-sahmanı qürur hissilə diqqətə
çəkirdilər.
    Türkiyənin İstanbul şəhərində sə-
fərdə olduğum jurnalist dostlarımdan
biri bu şəhərin “öz ruhunun olduğu-
nu” demişdi. 2 günlük səfər müd-
dətində Naxçıvanı gəzərək arxitek-
turanın innovativ yenilikləri əsasında
gerçəkləşdirilmiş inşaat layihələrini,
müasir tikililəri, meydanları və möh-
təşəm tarixi abidələri görərkən, bu
şəhərlə bağlı da eyni qənaətə gəl-
mişdim. Son illər şəhərin memarlıq
siması yeni inşa olunmuş sosial ob-
yektlərin, inzibati və ictimai yaşayış
binalarının hesabına xeyli dəyişib.
Lakin diqqətçəkən həm də odur ki,
şəhərin modernləşməsi prosesi onun
tarixiliyinə, “etno-mədəni ruhu”na
qətiyyən xələl gətirməyib. Qədim
və müasir memarlıq elementləri qo-
runaraq saxlanılıb, binalar abad və
müasir görkəm alıb. Binaların, park-
ların, küçələrin işıqlandırılmasından
tutmuş landşaft memarlığınadək –
hər bir işə incə zövqlə, həssaslıqla
yanaşılıb. Yaşıllıqlar salınarkən müa-
sir bitki örtüyünün, gül-çiçək və kol-
ların muxtar respublikanın kəskin
kontinental iqliminə dözümlülüyü
maksimum nəzərə alınıb.
    Şəhərin nəqliyyat sistemində də
nizam-intizam hökm sürür. Naxçıvan
istehsalı olan yeni avtomobillərlə
göstərilən müasir taksi xidmətləri
yerli sakinləri və buraya gələn qo-
naqları tamamilə qane edir.

Peşəkar, operativ və 
müasir media

Fondun təşkilatçı olduğu “Mər-
kəzi və yerli icra hakimiyyəti

orqanları ilə əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsi” mövzusunda konfrans
Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində
keçiriləcəkdi. Səfər pro qramına görə
tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndərin
xatirəsini ehtiramla yad edərək Onun
adını daşıyan muzeyin işi ilə yaxından
tanış olmalı idilər. Buranı görmək
həqiqətən maraqlı oldu. Əzəmətli
görkəmə malik muzeydə ümummilli
liderin ömür yolunun və siyasi fəa-
liyyətinin ayrı-ayrı məqamlarını əks
etdirən, xüsusilə də Naxçıvan Muxtar
Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövrə
aid çoxsaylı qiymətli sənəd və eks-

ponatlar nümayiş olunur. Muzeydəki
sənədlərlə tanışlıq zamanı ulu öndərin
hələ Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri
ikən Azərbaycanın dövlət müstə-
qilliyinin bərpası istiqamətindəki
necə əzmkar fəaliyyəti göz önündə
canlanırdı.
    Muzeylə tanışlıqdan sonra sə-
fərin əsas tədbirinin keçiriləcəyi

məkana – Naxçıvan Dövlət Tex-
niki Kollecinə üz tutduq. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında fəaliyyət
göstərən KİV-lərin, dövlət qu-
rumlarının mətbuat xidmətlərinin,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
Jurnalistika ixtisasının tələbələ-
rinin də iştirak etdiyi tədbir yüksək
fəallıq, açıq və səmimi müzaki-
rələr şəraitində keçdi. Tədbirin
əlahiddə liyi həm də onunla şərt-
lənirdi ki, burada ilk dəfə belə
geniş heyətdə – aparıcı KİV rəh-
bərlərinin iştirakı ilə media və
dövlət qurumları arasında müna-
sibətlərin inkişafına xidmət edən
konfrans keçirilirdi. Təkcə bu
faktın özü bəzi qərəzli dairələrin
formalaşdırmaq istədiyi yanlış
təsəvvürləri tam alt-üst edərək
muxtar respublikada istər yerli,
istərsə də respublika miqyaslı
KİV-lərin sərbəst fəaliyyəti üçün
kifayət qədər demokratik şəraitin
mövcud olduğunu təsdiqləyirdi.
    Tədbirin məramı bu sadə sualla
bağlı idi: muxtar respublikanın döv-
lət qurumları ilə Bakıda fəaliyyət
göstərən KİV-lərin əlaqələrinin daha
da genişləndirilməsi üçün nə etməli?
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Aparatının Humanitar si-
yasət məsələləri və ictimai təşki-
latlarla iş şöbəsinin müdiri Rəhman
Məmmədov, Naxçıvan Dövlət Tele -
viziya və Radio Verilişləri Komi-
təsinin sədri Sahil Tahirli, “Şərq
qapısı” qəzetinin baş redaktoru
Tural Səfərov və digərlərinin çı-
xışları blokada şəraitində yaşayan
Naxçıvanda medianın hazırkı və-
ziyyəti, burada jurnalistlərə göstə-
rilən yüksək diqqət və qayğı ilə
bağlı kifayət qədər aydın təsəvvür
yaradırdı.
    Müzakirələrin gedişindəcə mə-
lum oldu ki, muxtar respublikada
kifayət qədər peşəkar, innovativ ye-
nilikləri mənimsəyərək uğurla tətbiq
edən, müasir texnologiyalardan is-
tifadəyə üstünlük verən, operativ,
qərəzsiz və peşə etikası prinsiplərini
maksimum dərəcədə qoruyan media
formalaşıb. Yerli qəzetlər və tele-
radiolar istər kadrların yaradıcı
potensialına və peşəkarlıq səviy-
yəsinə, istərsə də müasir texnoloji
imkanlarına və maddi-texniki ba-
zasına görə nəinki fərqlənir, hətta
Bakıdakı bir çox KİV-ləri geridə
qoyurlar.
    “Şərq qapısı” qəzetinin baş re-
daktoru Tural Səfərovun çıxışında
bir məqam xüsusi diqqət çəkdi:
Muxtar respublikada nəşr olunan
qəzetlər burada əldə olunmuş uğur
və nailiyyətləri işıqlandırmaqla ya-
naşı, etimadı doğrultmayan, fəaliy-
yətində qüsur və nöqsanlara yol
verən dövlət qurumlarının fəaliyyəti
ilə bağlı tənqidi materiallar da dərc
edirlər. Bu, Naxçıvanda medianın
tamamilə azad və demokratik bir
şəraitdə işləməsi, ictimai nəzarət

funksiyasını yerinə yetirməsi üçün
yaradılan demokratik şəraitin əyani
göstəricisi sayıla bilər.
    Faydalı müzakirələrlə yaddaqalan
konfransda Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərən KİV-lərlə muxtar respub-
likanın dövlət qurumları arasında
əməkdaşlığın daha da genişləndi-
rilməsinə xidmət edən maraqlı tək-

liflər irəli sürüldü. Naxçıvanda ça-
lışan jurnalistlərin ölkə həyatı ilə
bağlı mühüm tədbirlərdə iştirakının
təmin edilməsi də səslənən faydalı
təşəbbüslər sırasında idi.
    Qısası, keçirilən tədbir mərkəzi
və yerli KİV-lər arasında qarşılıqlı
faydalı əlaqələrin dərinləşməsində
bir növ körpü rolunu oynadı. Təd-
birin nəticəsi olaraq mərkəzdən gəl-
miş media rəhbərlərinin Naxçıvan
KİV-ləri ilə bağlı təəssüratları zən-
ginləşdi. Səfər iştirakçıları burada
köhnə stereotiplərdən, arxaik iş üsu-
lundan qurtula bilməyən əyalət me-
diasını deyil, təşkilatlanmış, peşəkar,
vətənpərvər və yenilikçi media qu-
rumlarının əyani şahidi oldular. Bu
qənaət səfərin ikinci günü “Şərq
qapısı” qəzetinin, Naxçıvan Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri Ko-
mitəsinin, eləcə də Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Media Mərkəzinin
iş şəraiti ilə əyani tanışlıq zamanı
daha da möhkəmləndi. Muxtar res-
publika rəhbərinin yüksək diqqət
və qayğısı ilə burada KİV-lərin iş
şəraiti ən yüksək standartlara cavab
verir. Qalır yalnız səy və bacarıqla
çalışmaq ki, bu da var: səfər müd-
dətində bizi müşayiət edərək bir-
birindən maraqlı reportajlar hazır-
layan naxçıvanlı həmkarlarımız əsl
operativlik və peşəkarlıq nümunəsi
nümayiş etdirdilər.

İslam mədəniyyətinin yeni 
paytaxtı...

Naxçıvana ilk dəfə səfər edən
hər kəs buranın zəngin tu-

rizm potensialını dərhal qabarıq
hiss edir. Günəşli günlərin, dağlıq
ərazilərin, göl və çayların çoxluq
təşkil etməsi, təmiz hava, ekoloji
təmiz məhsullar, 250-dək müalicəvi
mineral bulaqlar, eləcə də tarixi
abidələr burada turizmə yaşıl işıq
yandıran təbii resurslardır. Müasir
infrastruktur, abad və gözoxşayan
yaşayış məntəqələri, iqtisadi inkişaf
və tərəqqi turizmin inkişafına əlavə
təkan verir. Turizmin inkişafı məq-
sədilə son illər burada 3 yasaqlıq,
1 milli park, 1 qoruq da yaradılıb.
    Fəqət, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının digər turizm bölgələ-
rimizdən bir əsas üstünlüyü də var.
“Nuh yurdu”nda təkcə tarixi-mə-
dəni deyil, dini, müalicəvi turizm
üçün də unikal imkanlar cəmləşib
və bu imkanlardan maksimum sə-
mərəli istifadə olunur. Tarixi-mə-
dəni abidələrin qorunması və bərpası
tədbirləri turizmin inkişafını sürət-
ləndirir. Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyindən bildirildiyinə görə, mux-
tar respublika Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisindəki tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması və pas -
portlaşdırılması işinin təşkili haq-
qında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli
Sərən camına uyğun olaraq, ərazidə
1200-dən artıq abidə qeydə alınaraq
pasportlaşdırılıb.
    İran və Türkiyə kimi böyük mü-
səlman dövlətləri ilə qonşu olması
Naxçıvanın turizm cəlbediciliyini
xeyli artırır. Bu da təsadüfi deyil
ki, yerləşdiyimiz “Təbriz” otelində
sanki “Multikulturalizm ili”nin ab-
havası hökm sürürdü. Burada nəinki
İran və Türkiyədən, digər ölkələrdən
də gəlmiş turistlərlə rastlaşmaq
mümkün idi. Şahbuz və Culfa ra-
yonlarında da, təxminən, eyni və-
ziyyətlə qarşılaşırıq.
     Turizm potensialının inkişafına
təkan verən digər amil muxtar res-

publikada müasir tələblərə cavab ve-
rən 3, 4 və 5 ulduzlu otellərin tikilərək
istifadəyə verilməsidir. Hazırda burada
21 mehmanxana və mehmanxanatipli
müəssisə, Naxçıvan-Qarabağlar, Nax-
çıvan-Əshabi-Kəhf, Naxçıvan-Əlincə
qalası, Naxçıvan-Ordubad, Naxçı-
van-Batabat, Naxçıvan-Gülüstan tu-
rizm marşrutları mövcuddur. 2013-
cü ildə Şahbuz rayonunda istifadəyə
verilmiş Ağbulaq İstirahət Mərkəzi
yerli sakinlərin və əcnəbi qonaqların
sevimli məkanlarından birinə çevrilib.
Muxtar respublikanın Kükü, Nəsirvaz,
Bist, Tivi, Şahbulaq, Ərəfsə, Gümüşlü
və digər yaşayış məntəqələrində kənd
turizminin inkişaf etdirilməsi istiqa-
mətində zəruri tədbirlər görülür.
    “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-
Mədəni Abidə Kompleksi dini tu-
rizmin inkişafı üçün unikal məkandır.
Əzəmətli qayalıqlarla əhatə olunan
bu unikal məkanın möcüzəli ener-
getikası insan ruhunu yeniləyir. Bu-
rada ilin bütün fəsillərində nəinki
yerli, əcnəbi turistləri də görmək
mümkündür. Tarixin dərinliklərindən
soraq verən məşhur Əlincə qalasına
1301 pilləkəndən ibarət yolun çə-
kilməsi, eləcə də qala kompleksinin
tarixi irs əsasında restavrasiya edil-
məsi tarixi turizmin canlanmasına
əsaslı töhfə olub. Bundan əlavə,
Gülüstan türbəsi, “Xan Sarayı”, Mö-
minə Xatın türbəsi və Açıq Səma
Altında Muzey Kompleksi, “Nax-
çıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksi və sair ilə tanışlıq da
turistlərdə xoş təəssüratlar doğurur.
    Naxçıvan həm də şəfa mənbəyi
olan təbiət möcüzələri ilə zəngindir.
Muxtar respublikaya gələn hər bir
turistin arzusu həm də Duzdağ Fi-
zioterapiya Mərkəzində olmaqdır.
Burada tənəffüs yolları xəstəliklə-
rindən əziyyət çəkən xəstələr üçün
yaradılmış şərait ən müasir tələblərə
cavab verir. Ağciyər xəstəliyi olan
insanlar bu mədəndə speleoterapiya
yolu ilə müalicə olunur.
     Nəhayət, “Nuh yurdu” şəfalı suları
ilə də məşhurdur. Darıdağ Arsenli
Su Müalicəxanası müalicə turizmi
sahəsində böyük imkanlara malikdir.
“Badamlı”, “Sirab” kimi suların müa-
licəvi əhəmiyyətindən xüsusi danış-
mağa isə ehtiyac yoxdur. Ümumi-
likdə, Azərbaycanın mineral su eh-
tiyatlarının 60 faizinin muxtar res-
publikanın payına düşməsi faktı da
burada müalicəvi turizm üçün im-
kanların real miqyasını göstərir.
    Naxçıvanın zəngin və özünə-
məxsus mətbəxi ayrıca mövzudur.
Əslində, bu incə məqam turistlərin
diqqətini heç də az cəlb etmir. Nax-
çıvan təamlarını dadan hər kəs
yenidən nə vaxtsa bu torpağa gəl-
məyi arzulayır.
    Muxtar respublikada turizmə tə-
kan verən digər vacib məqam bura-
nın tədricən müxtəlif mədəni-kütləvi,
siyasi və iqtisadi tədbirlərin keçi-
rildiyi məkana çevrilməsidir. Bakıdan
sonra Naxçıvan şəhərinin İSESKO
tərəfindən 2018-ci ildə “İslam mə-
dəniyyətinin paytaxtı” elan edilməsi
muxtar respublikanın təbii gözəl-
liklərinin və ecazkar turizm poten-
sialının təbliği baxımından son də-
rəcədə əlverişli imkandır.
“Made in Azerbaijan” brendinə

töhfə...

Səfərin ən yaddaqalan mə-
qamlarından biri də Naxçı-

van Biznes Mərkəzi ilə əyani ta-
nışlıq oldu. Buranı Naxçıvan Mux-
tar Respublikasının dinamik inkişaf
tempinin və iqtisadi potensialının
aynası da adlandırmaq olar. Biznes
Mərkəzində yerli istehsal və emal
müəssisələrinin çoxsaylı məhsul-
larının nümayiş edildiyi sərgi ha-
mıda xoş ovqat və qürur hissi ya-
radır. Ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyevin “Made in Azerbaijan”
brendi ilə milli məhsulların istehsal
edilməsi və dünya bazarına çıxa-
rılması ilə bağlı vacib tapşırığı
burada uzun illərdir ki, icra edilir.

   …Birinci, elə həm də sonuncu dəfə bu qədim məkanda 14 il əvvəl
olmuşdum. On min metr hündürlükdə sürətlə şütüyən təyyarənin
pəncərəsindən ağappaq buludların, zirvəsi buz bağlamış dağların,
kiçicik su damlasını xatırladan göllərin ecazkar mənzərəsini seyr
edərək o səfərlə bağlı xatirələrimi çözələməyə, yeniləməyə çalışırdım.
Xəyalın düşüncələri keçmişə aparmaq qüdrəti sayəsində həmin səfərin
az qala hər anı gözlərim önündə canlanırdı. Xoş təəssüratları illər
sonra belə, unudulmayan, aralarında tanınmışların da olduğu həmin
səfər 20-dək jurnalist üçün taleyin xoş ərməğanı idi.

Ardı 4-cü səhifədə



4
Sərgidə nümayiş olunan ərzaq çe-
şidləri, dərman preparatları, məişət
avadanlıqları, tikinti materialları və
sair məhsullar yüksək keyfiyyəti
ilə diqqəti cəlb edir. Onu da öyrənirik
ki, yerli bazarda istehlak olunan
zəruri qida məhsullarının da böyük
əksəriyyəti Naxçıvanda fəaliyyət
göstərən müasir müəssisələrdə is-
tehsal olunur.
    Biznes Mərkəzi ilə yaxından ta-
nışlıq muxtar respublikada həm sa-
hibkarlığın inkişafı üçün yaradılmış
əlverişli mühitdən, həm də zəngin
sənaye potensialından xəbər verir.
Əlverişli xammal bazasının möv-
cudluğu və müasir texnologiyalar
əsasında fəaliyyət göstərən 100-dək
sənaye müəssisəsinin fəaliyyəti eko-

loji təmiz, rəqabətədavamlı məh-
sulların istehsalına imkan yaradır.
Bu müəssisələrin məhsulları təkcə
paytaxt Bakı və digər regionlara
deyil, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Ru-
siya kimi ölkələrə də ixrac edilir.
Bu sırada plastmas qablardan av-
tomobillərə, polietilen torbalardan
mebellərə, quş ətindən şirniyyat
məhsullarına qədər çox geniş pro-
fildə məhsulların adını qeyd etmək
olar. Ümumilikdə, muxtar respub-
likada 40-dək ixtisaslaşmış müəssisə
fəaliyyətdədir.
    “Naxçıvan Avtomobil Zavodu”,
“Gəmiqaya Bərəkət Qida Məhsul-
ları”, “Gəmiqaya Mineral Sular”,
“Gəmiqaya Daş Məhsulları Sənaye
Kompleksi”, “Gəmiqaya Mebel

Fabriki”, “Dizayn Sənaye Kom-
pleksi”, “Ləzzət Qida Sənaye”, “Ca-
han-Pen”, “Naxçıvan Duz İstehsalı”,
“Araz-3”, “Prestij Naxçıvan Pivəsi”
və digər məhdud məsuliyyətli cə-
miyyətlər respublikanın ərzaq və
sənaye təhlükəsizliyinə sanballı töh-
fələr verirlər.
    Sənaye ilə yanaşı, aqrar sahənin,
tərəvəzçilik və meyvəçiliyin inkişafı
da diqqət mərkəzindədir. 2012-
2015-ci və 2016-2020-ci illəri əhatə
edən “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında meyvəçiliyin və tərəvəzçi-
liyin inkişafı” dövlət proqramları
burada əhalinin tarixi məşğulluq
ənənələrinin bərpasına yaxşı im-
kanlar açıb. Bu gün Naxçıvanın ix-
rac etdiyi məhsullar arasında kənd

təsərrüfatı məhsullarının xüsusi çə-
kisi ildən-ilə artır.
    İntibah dövründə olan sahələrdən
biri də arıçılıqdır. Naxçıvanda bal
festivalında olarkən arıçılığın burada
əhalinin əsas məşğuliyyət növlə-
rindən birinə çevrildiyinə və inkişaf
etdiyinə bir daha əmin olduq. Bir-
birindən keyfiyyətli ballardan da-
daraq almaq fürsətini də buraxma-
dıq. Arıçılıq təsərrüfatlarının sa-
hibləri ilə söhbət zamanı məlum
oldu ki, iqtisadi cəhətdən gəlirli,
müalicəvi baxımdan faydalı olan
bu sahə ucqar dağ kəndlərində ya-
şayan sakinlərin faydalı məşğullu-
ğunu təmin edir. Arıçılığın inkişafı
ilə əlaqədar balın emalı və qablaş-
dırılması kimi yeni istehsal sahələri

də yaranmaqdadır.
*   *   *

    ...Nəhayət, bir-birindən maraqlı
təəssüratlar doğuran səfər yekun-
laşır. “Nuh yurdu” jurnalistləri
qarşıladığı isti münasibətlə də yola
salır. Naxçıvana ikinci səfərin ye-
kunlarının doğurduğu yüksək əh-
val-ruhiyyə və xoş düşüncələr isə
bizi uzun illər tərk etməyəcək.
    ...Bəli, “Şərq qapısı” kimi sim-
volizə edilən Naxçıvan bu gün özü-
nün dayanıqlı, sabit və davamlı
inkişafı ilə parlayır, qəlblərə nur
saçır.

Samir MuStAfAyEV

Əməkdar jurnalist,

Movqe.az informasiya saytı, 

“Mövqe” qəzeti

    Muxtar respublikanın səhiy-
yə müəssisələrində çalışan tibb
işçiləri həm obliqat, həm də
risk qrupuna (xüsusilə gineko-
logiya, stomatologiya, cərra-
hiyyə, hemodializ, laboratoriya
şöbələrinin işçiləri) daxil ol-
duqları üçün onların hepatit B
virusuna yoluxma ehtimalı daha
çoxdur. Odur ki, bu təhlükəli
virus infeksiyası ilə qarşılaşma -
maq üçün tibb işçilərinin hepatit
B vaksini ilə immunlaşdırılması
məqsədilə rayon mərkəzi xəs-
təxanalarında üç, Akademik
Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan
Şəhər Poliklinikasının dörd orta
tibb işçisindən (vaksinator daxil
olmaqla) ibarət briqada yara-
dılıb. Aksiya həm rayon mər-
kəzi xəstəxanalarının, həm də
Naxçıvan şəhərindəki tibb
müəssisələrinin işçilərini əhatə
edir. 
    Bu aksiya üç turdan ibarətdir.

Bu ilin fevral və mart aylarında
aparılan birinci və ikinci turda
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzində 33, Nax-
çıvan Muxtar Respublika Xəs-
təxanasında 33, Naxçıvan Di-
aqnostika-Müalicə Mərkəzində
16, Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi
Uşaq Xəstəxanasında 22, Nax-
çıvan Şəhər Təcili Tibb Mər-
kəzində 17, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Yoluxucu Xəstə-
liklər Mərkəzinin QİÇS-lə mü-
barizə şöbəsində 6, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Psixi
Xəstə liklər Dispanserində 7,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ağciyər Xəstəlikləri Dispan-
serində 8 nəfərə hepatit B vaksini
vurulub. Vaksin alan bütün tibb
işçilərinin qanı Naxçıvan Muxtar
Respublikası Yoluxucu Xəstə-
liklər Mərkəzinin QİÇS-lə mü-
barizə laboratoriyasında hepatit

B virusuna qarşı analiz olunub
və həmin qan nümunələrinin
hepatit B-yə görə seroloji di-
aqnostikası aparılıb.
    Tibb işçilərinin hepatit B vak-
sini ilə immunlaşdırılmasının
üçüncü turu isə ikincidən 6 ay
sonrakı müddətdə həyata keçi-
rilir. Artıq bir neçə gündür ki,
bu aksiyaya start verilib. Ok -
tyabrın 27-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Doğum Mərkəzin-
də keçirilən aksiyada Naxçıvan
Şəhər Poliklinikasının briqadası
tərəfindən 21 nəfər hepatit B
vaksini ilə immunlaşdırılıb. 
    Xatırladaq ki, muxtar res-
publikada ilk dəfə belə aksiya
2007-ci ildə, ikinci dəfə isə
2012-ci ildə Naxçıvan şəhərin-
dəki cərrahi, ginekoloji və sto-
matoloji xidmətlə məşğul olan
tibb müəssisələrində həyata ke-
çirilib. Həmin müddətdə cər-
rahların, ginekoloqların, stoma-
toloqların və digər tibb işçiləri-
nin böyük bir qrupu hepatit B
vaksini ilə peyvəndə cəlb olu-
nub. 2007-ci ildə peyvənd alan
tibb işçilərinin hamısı 2012-ci
ildə revaksinasiya edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Tibb işçilərinin hepatit B vaksini ilə immunlaşdırılmasının 
üçüncü turuna başlanılıb

     Oktyabrın 27-də Sədərək Rayon Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyində muxtar respub-
likada fəaliyyət göstərən muzeylərin bə-
lədçiləri üçün seminar-treninq keçirilib.

    Seminar-treninqdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyinin əməkdaşı Qumral Məmiyeva “Muzey
bələdçisinin davranış qaydaları” mövzu-
sunda çıxış edib. Qeyd olunub ki, 2015-ci
ildən etibarən muzey bələdçiləri üçün mux-
tar respublikanın müxtəlif bölgələrində
fəaliyyət göstərən muzeylərdə seminar-
treninqlər keçirilir. Bu seminar-treninqlərin
keçirilməsində əsas məqsəd ekskursiya
işinin təşkili ilə bağlı mövcud nöqsan və
çatışmazlıqların aradan qaldırılması, muzey
bələdçilərinin nəzəri və praktik biliklərinin
yüksəldilməsidir.
    Qumral Məmiyeva muxtar respublika
muzeylərində qorunan tarixi irsə göstərilən
qayğıdan söz açıb. Bildirib ki, bu irsin qo-
runmasında və təbliğində muzeylərin, mu-
zey bələdçilərinin üzərinə mühüm vəzifələr

düşür. Bələdçilər muzeylərə üz tutan in-
sanlarla səmimi ünsiyyət qurmağı, burada
qorunan və nümayiş etdirilən eksponatlar
barədə dəqiq və ətraflı məlumat verməyi

bacarmalıdırlar. 
    Tədbirdə muzey işinin peşə etikası ko-
deksi haqqında da məlumat verilib, mu-
zeylər qarşısında qoyulan ən kiçik tələblər,
muzey personalı, kolleksiyaların artırılması
prinsipləri və onlara qayğı, eksponatların
alınmasında hüquqi normalar, muzey peşəsi
nümayəndələrinin ictimaiyyətə qarşı şəxsi
məsuliyyəti kimi məsələlərdən söhbət
açılıb. 
    Sonra Sədərək Rayon Tarix-Diyarşü-
naslıq Muzeyinin ekspozisiyasına baxış
olub, ekskursiyanın müzakirəsi keçirilib. 
Sonda bələdçi mətninə və bələdçinin etik
davranış qaydalarına dair metodik tövsiyələr
verilib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

mətbuat xidməti

Muzey bələdçiləri üçün növbəti seminar-treninq

    Bunu Naxçıvan Muxtar Respublikasının
timsalında da görmək olar. İllər əvvəl az
sayda qızlar idmanın müxtəlif növləri ilə
məşğul olurdularsa, indi onların sayı xeyli
çoxalıb. Muxtar respublikanın ümumtəhsil
məktəblərində idman zallarının tikilməsi,
idmanla məşğul olmaq üçün şəraitin yara-
dılması qızlarda bu sahəyə olan marağı
artırıb. 
     Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
həyata keçirdiyi tədbirlərin coğrafiyası get-
dikcə genişlənir. Nazirlik Naxçıvanda qızların
idmana cəlbi yönündə müxtəlif işlər görüb
ki, bunlardan biri bədii gimnastika və stolüstü
tennis bölmələrinin yaradılmasıdır. 
    Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
idman federasiyaları da qızların müxtəlif
idman növləri ilə məşğul olmaları üçün ar-
dıcıl tədbirlər həyata keçirirlər. Hazırda 12
federasiyanın nəzdində 1000-dən çox qız
idmanın müxtəlif bölmələrində bacarıq və
qabiliyyətini nümayiş etdirir. Güc tələb
edən güləş, karate və Şərq döyüşü növlərinə
qızların müraciət etmələri isə sevindirici
haldır. Bu növlərə məsul olan federasiyaların
sədr müavinləri Faiq İsgəndərov, Nəriman
Quliyev və Cavanşir Salayev bildirdilər
ki, qızlar seçdikləri idman növlərinə görə
peşman deyillər və güc baxımından oğlan-
lardan heç də geri qalmırlar. Təsadüfi deyil
ki, bu növlərə maraq göstərənlərin ümumi
sayı 100-ə yaxındır. Orta məktəblərdə şah-
matın tədris olunması isə qızların həm də
bu idman növünə maraq göstərməsinə səbəb
olub. Basketbol, voleybol kimi kollektiv
idman növlərinə, eyni zamanda yüngül at-
letika, atıcılıq, hava və ekstremal idman

növlərinə də müraciət edənlərin sayı artıb. 
     Sağlam həyat tərzi haqqında məlumatlı-
lığı, qızların idmanda iştirakını təşviq etmək
üçün  məşqçi-müəllimlər və qız idmançıların
iştirakı ilə tez-tez yığıncaqlar təşkil edilir.
İdmanın insan həyatında oynadığı rol, sağ-
lamlığımızın rəhni kimi ən gözəl vasitə ba-
rədə söhbətlərə geniş yer verilir, güclü
idman karyerasına malik olan qadınların
cəmiyyətdə yüksək nüfuz qazanmaları gənc
qızların diqqətinə çatdırılır.  
     Sosioloq və psixoloqlar bildirirlər ki, id-
man qızları analığa hazırlamaq üçün ən
gözəl vasitədir. Müəyyən yaşdan sonra fiziki
əməyə cəlb olunması, idmana getməsi
onların fiziki cəhətdən inkişafını sürətləndirə
bilər. Yalnız sağlam gənc qadın dünyaya
sağlam körpə gətirər. 
    İdman cəmiyyətdə sosial məhdudiyyət-
lərin qarşısının alınmasına yardım edir.
İdman qızlar üçün çox vacibdir. Əgər gənc
qız fiziki cəhətdən zəifdirsə, tez yorulur
və xəstələnirsə, idman onun bədənini
möhkəm ləndirəcək, immunitetini artıracaq.
Lakin hər şeyin faydası ilə yanaşı, ziyanı
da olduğu kimi, idmanla da düzgün məşğul
olmaq lazımdır. Odur ki, qızlar sağlamlıq
naminə mütləq fiziki əməklə, sağlamlığa
yönəldən idmanla məşğul olmalıdırlar. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Qızların idmana cəlbi istiqamətində ardıcıl 
tədbirlər həyata keçirilir

    Qızların erkən yaşdan kütləvi idmana cəlb olunması zərif cinsin nümayəndələrinin
fiziki sağlamlığına böyük təsir göstərən amillərdən başlıcasıdır. Ölkəmizdə belə id-
mançılar yüzlərlədir. Onlar üçrəngli bayrağımızı səmalara yüksəltmək üçün yaradılan
şəraitdən səmərəli istifadə edirlər. Qadınlarımızın respublika, Avropa və dünya
səviyyəli yarışlarda qüvvələrini sınamaları, ölkəmizə yüksək mükafatlarla qayıtmaları
respublikamızda idmanın inkişafına göstərilən qayğının ifadəsidir. Bu gün qızların
idmanla məşğul olmalarına stimul yaratmaq üçün bir sıra layihələr həyata keçirilir.  

    Ötən əsrin sonlarından yayılmış hepatit B xəstəliyi iltihabi
xəstəlik olub qaraciyər hüceyrələrini zədələyən virus tərəfindən
törədilir. Virusun insan orqanizminə müxtəlif yollarla daxil ol-
duğunu nəzərə alaraq son illər bu xəstəliyin profilaktikası
üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Bura xəstəlik haqqında
məlumat verən materialların yayılması, əhali arasında səhiyyə
maarifi işinin aparılması və digər tədbirlər aiddir. Xüsusən
yeni doğulmuş uşaqlarda bu xəstəliyə qarşı immunitet yaratmaq
üçün peyvəndlərin dəqiqliklə aparılması əvəzedilməzdir. 
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Hərracda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı
hesab edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim
etmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Hərraca çıxarılan əmlakların ilkin  satış qiymətinin
5% məbləğində beh “Azərbaycan Beynəlxalq
Bankı” ASC-nin Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş
İdarəsinin AZ03NABZ01350100000000005944,
“Kapital Bank” ASC-nin Babək rayon filialında olan
AZ83AIIB38030019443060277130 nömrəli hesa-
bına 7 noyabr 2016-cı il tarixədək ödənilməlidir.

Hərracda iştiraka görə hərrac iştirakçılarından
qa nunvericilikdə müəyyən edilmiş iştirak haqqı
Auk sion Mərkəzinin Maliyyə Nazirliyindəki №AZ
21 NABZ 12360100000000005944 nömrəli hesa-
bına köçürülür.

Sifarişlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Auk-
sion Mərkəzində (Atatürk 42) qəbul olunacaqdır.
Məlumat dərc olunduğu gündən auksionda iştirak
etmək arzusunda olan hüquqi və fiziki şəxslər satışa

çıxarılan müəssisənin sənədləri ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzində tanış ola
bilərlər.

Auksionda iştirak etmək üçün komissiyaya aşa-
ğıdakı sənədlər təqdim olunur:

- Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mər-

kəzi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş;

- ödəniləcək behin qəbzi;

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən

olunmuş qaydada təsdiq edilmiş surəti;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənə-

din surəti.

Hərrac 11 noyabr 2016-cı il tarixdə, saat 1100-da
Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkə-
zində keçiriləcək.

Əlavə məlumatı Auksion Mərkəzindən
ala bilərsiniz. 

Əlaqə telefonu: 545-01-38    

Naxçıvan Muxtar Respublikası Auksion Mərkəzi tərəfindən 11 noyabr 
2016-cı il tarixdə açıq hərraca çıxarılacaq əmlaklar haqqında məlumat

Sıra 
№-si Hərraca çıxarılacaq əmlak Əmlakın

hüquqi 
ünvanı

Əmlakın
ilkin satış
qiyməti
(manat)

Əmlakın
(15 faiz)
güzəştli

satış 
qiyməti
(manat)

İlkin satış 
qiymətinin 5

faiz  həcmində 
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

1.
1,5795 hektar torpaq sahəsində yerləşən
1843,74 kv.m ümumi, 1050,45 kv.m əsas,
793,29 kv.m köməkçi sahədən ibarət
müəssisə

Babək rayonu,
Sirab kəndi,

“İlham” MMC 684.959 582.215.15 34.248

2. Naxçıvan şəhəri, “11-ci” məhəllədə yerlə-
şən 0,1002 hektar torpaq sahəsi

Naxçıvan şəhəri, 
“11-ci” məhəllə 25.000 - 1.250

3.

0,2967 hektar torpaq sahəsində yerləşən
1 mərtəbəli, 2 otaqlı, 46,00 kv.m yaşayış,
40,80 kv.m qeyri-yaşayış, 40,80 kv.m
köməkçi sahədən ibarət fərdi yaşayış evi 

Babək rayonu, 
Zeynəddin

kəndi 16.000 13.600 800.0


