
    Naxçıvan Dövlət Universitetində
keçirilən konfransı giriş sözü ilə
ali məktəbin rektoru, AMEA-nın
müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov
açaraq bildirib ki, muxtar respublika
rəhbərinin diqqət və qayğısı ilə
Naxçıvanda informasiya texnolo-
giyalarının geniş tətbiq olunması
və daha da inkişaf etdirilməsi, sürətli
internet şəbəkəsinin yaradılması is-
tiqamətində mühüm dövlət əhəmiy-
yətli proqramlar həyata keçirilmək-
dədir. Naxçıvan Dövlət Universi-
tetində müasir texnologiyaların mə-
nimsənilməsi, təhsilin informasi-
yalaşdırılması istiqamətində mühüm
nəticələr əldə olunub. Universitetdə
internet mərkəzləri və müasir tex-
nologiyalarla təchiz olunmuş audi -
toriyaların mövcud olması, elektron
kitabxana yaradılması bu sahədə
qazanılan nailiyyətlərdən xəbər ve-
rir. Muxtar respublikada təhsilin
inkişaf strategiyası ilə bağlı qarşıya
qoyulmuş vəzifələrin yerinə yeti-
rilməsi məqsədilə ali təhsil ocağında
“Elektron təhsil” və “Elektron uni-
versitet” layihələrinin həyata ke-
çirilməsi, semestr və dövlət imta-
hanlarının elektron test üsulu ilə
aparılması milli təhsil tariximizdə
əlamətdar hadisələrdəndir. 
    Tədbirdə “Elektron Naxçıvan”
filmi nümayiş etdirilib. Filmdə ta-
maşaçıların diqqətinə çatdırılıb ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin qayğısı ilə Naxçıvan
Dövlət Universitetində 2005-ci ildə
gerçəkləşdirilmiş “Elektron Naxçı-
van” layihəsi “Elektron Azərbaycan”
Dövlət Proqramı çərçivəsində atılan
ilk əhəmiyyətli addımlardan olub.
Bu layihə çərçivəsində 2006-cı ildə
“Elektron Naxçıvan-2: elmin və
təhsilin inkişafında informasiya və

kommunikasiya texnologiyalarının
rolu və əhəmiyyəti”, 2007-ci ildə
“Elektron Naxçıvan-3: informasiya
cəmiyyəti: reallıqlar və perspektiv-
lər”, 2008-ci ildə “Elektron Naxçı-
van-4: uzaq regionlar üçün səciyyəvi
olan informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları problemləri”, 2010-
cu ildə “Elektron Naxçıvan-5: nə-
ticələr və vəzifələr”, 2011-ci ildə
“Elektron Naxçıvan-6: Naxçıvan
Dövlət Universitetində və əlaqədar
olduğu lokal şəbəkədə İKT-nin və-
ziyyəti”, 2012-ci ildə “Elektron
Naxçıvan-7: lokal şəbəkədə infor-
masiya-kommunikasiya texnologi-
yalarından istifadə imkanları” möv-
zularında beynəlxalq konfranslar
keçirilib. 2013-cü ildə keçirilən,
Naxçıvanda informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının inkişaf
göstəricilərindən bəhs edən “Elek-
tron Naxçıvan-8” mövzusunda elmi
konfrans Naxçıvan Dövlət Univer-
sitetinin Elektron Kitabxanasının
açılışı ilə yadda qalıb. 2014-cü ildə
“Elektron Naxçıvan-9: informasi-
ya-kommunikasiya texnologiyaları

və tədris” mövzusunda beynəlxalq
simpozium keçirilib. Bu beynəlxalq
tədbirlərdə dünyanın məşhur mü-
təxəssislərinin iştirakı ilə informa-
siya-kommunikasiya texnologiya-
larının inkişafının prioritet istiqa-
mətləri müəyyənləşdirilib, müxtəlif
ölkələrin elm və təhsil müəssisələri
ilə videobağlantılar qurulub. Ənə-
nəvi “Elektron Naxçıvan” layihə-
sinin onillik yubileyi 2015-ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Bilik Fon-
dunun təşkilatçılığı ilə “Elektron
Naxçıvan-10: təhsil prosesinin tək-
milləşdirilməsində informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının
rolu” mövzusunda Naxçıvan Dövlət
Universitetində keçirilən beynəlxalq
konfransla qeyd edilib. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov konfransda çıxış
edərək deyib: “Artıq 10 ildir ki,
keçirilən “Elektron Naxçıvan”
konfransları nəinki Naxçıvan Döv-
lət Universitetində, ümumilikdə
muxtar respublikada informasiya
cəmiyyətinə keçid və elektron təh-

silin inkişafı sahəsində mühüm
mərhələyə çevrilib. Bu da öz bəh-
rəsini vermiş, son illər Naxçıvan
Dövlət Universitetində İnformasi-
ya-Kommunikasiya Texnologiyaları
Mərkəzi, distant tədris şəbəkəsi və
multimedia infrastrukturu qurul-
muş, elektron təhsil sistemi yara-
dılmışdır. Elektron təhsil sisteminin
formalaşdırılması mürəkkəb və
çoxşaxəli prosesdir. Ona görə ki,
informasiya texnologiyaları daim
inkişafdadır. Bu inkişafla ayaq-
laşmaq və dünya təcrübəsindən
yararlanmaq isə qarşıda duran
əsas vəzifələrdəndir”. 
    Filmdə o da qeyd olunub ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası bu
gün regionda əsas tranzit informa-
siya mübadiləsi məkanına çevrilib.
Beşminillik tarixə malik qədim Nuh
yurdunda gerçəkləşdirilən “Elektron
Naxçıvan” layihəsi dünyaya açılan
virtual pəncərədir. Bu möhtəşəm
pəncərədən qloballaşan dünyanın,
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının bu günü və sabahkı inkişafı
bütün aydınlığı ilə görünür. 
    Konfransda AMEA Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu və Fransanın
Montopelye Universiteti ilə video-
bağlantı yaradılıb. 
    Tədbirdə universitetin Xarici tə-
ləbələrlə iş üzrə fakültəsinin dekan
müavini Hüseyn Qasımovun “Nax-
çıvan Dövlət Universitetində elek-
tron təhsil sisteminin dünəni və bu
günü”, bu ali təhsil ocağının elektron
kitabxanasının müdiri Fariz Əhməd -
ovun “Elektron kitabxananın müasir
təhsil sistemində rolu” mövzularında

məruzələri dinlənilib. 
    Məruzələrdə qeyd edilib ki,
2015-ci ildə universitetdə  “Elek-
tron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal
multimedia infrastrukturu” layihəsi
tamam lanıb. 2013-cü ildə təməli
qoyulmuş bu layihə Cənubi Kore-
yanın Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyi ilə birgə uğurla həyata
keçirilib. Layihə çərçivəsində müa-
sirtipli İnformasiya-Kommunika-
siya Texnologiyaları Mərkəzi isti-
fadəyə verilib. Mərkəzdə müasir
texnologiyalar, 30 terabayt həc-
mində xüsusi serverlər və internet
paylaşdırıcılar, universitetdə təh-
lükəsizliyi təmin etməyə, elektron
imtahanların gedişini müşahidə et-
məyə xidmət edən kamera-nəzarət
sistemi fəaliyyət göstərir. Layihənin
digər tərkib hissəsi – rəqəmsal
multimedia infrastrukturu video-
dərslərin hazırlanması və distant
tədrisin tətbiqini reallaşdırmağa
geniş imkanlar açır. Universitet
televiziyasındakı müasir texnolo-
giyalar, yeni quraşdırılmış virtual
studiya videodərslərin yazılması
və internet portalında yerləşdiril-
məsi ilə yanaşı, adıçəkilən tele -
viziyanın və “Nuhçıxan” radiosu-
nun Naxçıvan şəhərində HD for-
matda yüksəkkeyfiyyətli yayımına
da şərait yaradıb. Layihə çərçivə-
sində universitet şəhərciyində 3900
metr optik kabel xətti çəkilib, tədris
korpuslarının internet xətləri ye-
nilənərək 14 server otağı qurulub.
Bu müasir texnologiyalar virtual
əlaqələrin inkişafına, beynəlxalq
videokonfransların təşkilinə, tədris,
imtahan və qiymətləndirmə pro-
seslərinin daha şəffaf və çevik for-
mada aparılmasına imkan verir. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

“Elektron Naxçıvan-11: elektron təhsil sistemində reallıqlar və 
perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib

     Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci
il iyulun 27-də imzaladığı “Ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların
müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi
haqqında” Sərəncamı ilə Naxçıvan Döv-
lət və “Naxçıvan” universitetlərinin bir
sıra ixtisasları Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar
Nazirliyinin hamiliyinə verilib. Müvafiq
ixtisaslarda təhsil alan tələbələrlə görüşlər
keçirilir, onların ixtisaslarına daha də-
rindən yiyələnmələri üçün köməklik
göstərilir. Məhz naxçıvanlı 6 tələbənin
ölkədən kənarda, həm də “Huawei”
kimi böyük, tanınmış və informasiya
texnologiyaları sahəsində liderlərdən
biri olan şirkətdə təcrübə keçmələri üçün
göndərilməsi də bu işlərin davamıdır.
    Çin Xalq Respublikasında  istehsalat
təcrübəsi keçən tələbələrdən Sənan
Əhmədov bildirdi ki, ikihəftəlik pro -
qram çərçivəsində tələbələr əvvəlcə
Pekində Çin mədəniyyəti ilə tanış olub,
“Çin səddi” və “Qadağan olunmuş şə-
hər” tarixi yerlərini ziyarət ediblər.
İkigünlük gəzintidən sonra Çinin Geo-
fizika Universitetində ölkənin tarixi
və mədəniyyəti ilə bağlı dərslər keçilib.
Sertifikatların verilməsi mərasimindən

sonra təcrübəçi tələbələr Çinin Şenjen
şəhərinə yola düşüblər. 
    “Şenjen şəhərində Çinin tarix mu-
zeyi, cənub-şərqi Çin dəniz sahili və
mədəniyyət kəndi ilə tanış olduq”, –
deyən Səxavət Heydərli bildirdi ki,
Çinin nə qədər qədim tarixə malik ol-
duğunu gördük. 
    Sonra tələbələr “Huawei” şirkətinin
Şenjen şəhərində yerləşən baş ofisinin
treninq mərkəzində müasir texnologi-
yaların öyrənilməsi və istehsalı üzrə
təlimlər keçiblər. İnformasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının daha
təkmil öyrənilməsi məqsədini daşıyan
təcrübə kursu şirkətin ayrı-ayrı peşəkar
mütəxəssisləri tərəfindən aparılıb. Sonda
tələbələrə sertifikatlar təqdim olunub.
    Qeyd edək ki, istehsalat təcrübəsində
Naxçıvandan olan tələbələrlə yanaşı,
Latviya, Litva və Estoniyadan birlikdə
18, Konqodan isə 10 tələbə iştirak
edib. Hər kəsin öz ölkəsini təmsil etdiyi
bağlanış mərasimində naxçıvanlı tələ-
bələr “Sarı gəlin” və “Azərbaycan”
mahnılarını ifa edərək Azərbaycan bay-
rağını səhnədə qaldırıblar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Rabitə və Yeni Texnologiyalar 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvanlı tələbələr Çinin “Huawei” şirkətinin 
yay təlim mərkəzində olublar

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi
dünyanın informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində aparıcı
şirkətlərindən olan Çin Xalq Respublikasının “Huawei” şirkəti ilə uzun il-
lərdir, uğurlu əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın davamı olaraq Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə
Çin Xalq Respublikasının “Huawei” şirkəti tərəfindən “Naxçıvan” Uni-
versitetində “Gələcəyin İKT sahəsindəki toxumları” adlı həyata keçirilən
proqram-layihə çərçivəsində Naxçıvandan olan 6 tələbə Çinin “Huawei”
şirkətində iyun ayının 10-27 tarixləri arasında təcrübə keçib.
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    Dünən analoji tədbir Naxçıvan
şəhərində, Kəngərli, Şərur və Sə-
dərək rayonlarında keçirilib.
    Tədbirlərdə vurğulanıb ki, yük-
sək vergi mədəniyyətinə malik
olan bir cəmiyyətin formalaşdı-
rılması və nağdsız dövriyyənin
inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə
çatdırılması mühüm vəzifələrdən
biridir. Ona görə də muxtar res-
publikamızda vergitutma bazası-
nın genişlənməsinə, vergiyə cəlb
olunan gəlirlərin düzgün müəyyən
edilməsinə, şəffaflıq və etibarlılığa
möhkəm zəmin yaradan, nağdsız
hesablaşmaların həcminin artırıl-
ması ilə bağlı tədbirlər davam
etdirilir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 2 mart
2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilən “2016-2018-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında
müasir elektron ödəniş xidmət-
lərinin tətbiqinin və nağdsız he-

sablaşmaların genişləndirilməsi
üzrə Proqram”da Vergilər Nazir-
liyinə nağdsız ödənişlərin həc-
minin artırılması məqsədilə kart
sahibləri arasında həvəsləndirici
tədbirlərin keçirilməsi tapşırılıb. 
    Mərkəzi Bankla birlikdə mux-
tar respublikanın rayonlarında
POS-terminallardan istifadənin,
habelə nağdsız əməliyyatların
aparılmasının üstünlükləri barədə
müxtəlif təşkilatların kollektivləri
ilə maarifləndirici tədbirlər davam
etdirilir. Muxtar respublikamızda
nağdsız dövriyyənin genişləndi-
rilməsi sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər diqqət mərkəzində sax-
lanılaraq ticarət, məişət və digər
növ xidmətlərin göstərilməsi za-
manı müştərilərlə hesablaşmaların
aparılması, habelə vergilərin və
dövlət orqanları tərəfindən gös-
tərilən xidmətlərə görə dövlət
rüsumlarının və haqlarının ödə-
nilməsi üçün müvafiq POS-ter-

minalların quraşdırılması işlərinə
nəzarət daha da gücləndirilib.
Belə ki, 1 iyun 2016-cı il tarixə
əsas ödəniş alətlərindən sayılan
POS-terminalların sayı 1147 ədəd
olmaqla, Naxçıvan şəhərində
537-yə, rayon və kənd mərkəz-
lərində 610-a çatdırılıb. Nağdsız
ödəniş infrastrukturunun tərkib
hissələri olan bankomatların sayı
1 iyun 2016-cı il tarixə 99 ol-
maqla, Naxçıvan şəhərində 56-ya,
rayon və kənd mərkəzlərində
43-ə, ödəniş kartlarının sayı mux-
tar respublika üzrə 232 min 43
ədədə çatdırılıb.
    Görülmüş tədbirlərin nəticə-
sində muxtar respublika üzrə cari
ilin ilk 5 ayı ərzində nağdsız ödə-
nişlərin həcmi 12 milyon 90 min
manat olub.
    Sonra hədiyyələrin təqdimatı
olub. Naxçıvan şəhərində birinci
meyar üzrə (400 manatdan 601
manatadək nağdsız əməliyyat apa-
ran şəxslər) 23, ikinci meyar üzrə
(601 manatdan 801 manatadək
nağdsız əməliyyat aparan şəxslər)
5, üçüncü meyar üzrə (801 ma-
natdan çox nağdsız əməliyyat
aparan şəxslər) 8, Şərur rayonunda
birinci meyar üzrə 21, ikinci me-
yar üzrə 10, üçüncü meyar üzrə
6, Kəngərli rayonunda birinci
meyar üzrə 15, ikinci meyar üzrə
5, üçüncü meyar üzrə 1, Sədərək
rayonunda birinci meyar üzrə 10,
ikinci meyar üzrə 3, üçüncü meyar
üzrə 8 şəxs hədiyyə qazanıb. 

- Muxtar MƏMMƏDOV

“Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!”
tədbirinin beşinci tirajı başa çatıb

     Xəbər verdiyimiz kimi, 2014-cü ildən keçirilməsinə start verilən
“Nağdsız ödəyin, hədiyyə qazanın!” adlı tədbirin 5-ci turu iyul ayının
4-də Babək, Culfa, Ordubad və Şahbuz rayonlarında başa çatıb.



2

    Müsəlman aləminin iki böyük
bayramından biri olan Ramazan bay-
ramı hicrətin ikinci ilindən etibarən
qeyd olunmaqdadır. Ramazan bay-
ramı Hicri-Qəməri təqviminin doq-
quzuncu ayı Ramazan ayının ardın-
dan onuncu ay olan Şəvval ayının
ilk üç günü boyunca qeyd olunan
dini bayramdır. 
    Həzrəti Məhəmməd Peyğəmbər
hədislərində buyurur ki, Ramazan
və Qurban bayramlarının gecələri
edilən dua, tövbə Allah-Taala tərə-
findən qəbul olunar. 
    Ramazan bayramının məqsədlə-
rindən biri müsəlmanların birlik şək-
lində və bir-birilə görüşərək bay-
ramlaşmasıdır. Müsəlmanlar oruc
ibadətlərini bitirdikdən sonra bir
yerə yığılır, bayram namazı qılırlar.
Bayramın başqa məqsədlərindən biri
də müsəlmanların bir-birlərini ziyarət
etməsi, qohum-əqrəbalarla görüş-
məsi, əgər arada inciklik varsa, bu
incikliyin aradan qaldırılmasıdır.
Bayramda kasıblar və yoxsullar da
sevindirilməli, onlar yeni paltar ge-
yərək bütün müsəlmanlarla bir yerdə
namaza gəlməlidirlər.
    Bayram günləri oruc tutmaq gü-
nahdır. Bayram namazı oruc halında
qılınmaz. Müsəlman bayram namazı
qılmazdan qabaq mütləq yemək ye-
məlidir. Bayram günü bütün mü-
səlmanların bir-birlərini bayram mü-
nasibətilə təbrik etmələri və bir-
birləri üçün dua etmələri təqdirəlayiq
hesab olunur. 
    Tarixboyu öz mənəvi dəyərlərini
uca tutmuş Azərbaycan xalqı da
dünya müsəlmanlarının mübarək
Ramazan bayramını yüksək səviy-
yədə qeyd edir. Bu bayram günlə-
rində respublikamızın suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını
qurban vermiş qəhrəman övladları-

mızın unudulmaz xatirəsi ehtiramla
yad olunur, hər yerdə şəhidlərimizin
ruhuna dualar oxunur. Ramazan bay-
ramı həmçinin insanların Vətən, tor-

paq, dövlətçilik kimi müqəddəs
amallar ətrafında daha sıx birləş-
məsinə xidmət edir. Məhz bu birlik,
həmrəylik dövlətimizin daha da güc-
lənməsini, işğal altındakı torpaqla-
rımızın tezliklə azad olunmasını tə-
min edəcəkdir.
    Ümummilli lider Heydər Əliyevin
Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra Ra-
mazan bayramı dövlət səviyyəsində
qeyd olunmağa başlanmışdır. Ulu
öndərimiz xalqımıza Ramazan bay-
ramının böyük coşqu və sevinclə
qeyd olunması kimi müqəddəs bir
ənənəni miras qoymuşdur. Bu ənənə
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Dövlət başçısının Ramazan bayramı
münasibətilə iyulun 4-də xalqımıza
ünvanladığı təbrikində deyilir:
“Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kə-
rim”in nazil olduğu mübarək Ra-
mazan ayı mənəviyyatı möhkəm-
ləndirən, müsəlmanlar arasında
dini-mənəvi birlik duyğusunu güc-
ləndirən, hər bir şəxsin daxili ka-
milliyinin formalaşmasına xidmət
edən aylardan biridir. Bu bayram
insanları savab əməllərə dəvət edir,
onları yer üzündə sülhün, əmin-
amanlığın və qardaşlığın bərqərar
olması naminə birgə səylər gös-
tərməyə çağırır. 
    İslam dünyasının mədəni mər-
kəzlərindən biri kimi tanınmış Azər-
baycanda dini və milli-mənəvi də-
yərlərə hörmət həmişə xüsusi həs-

saslıqla qorunub saxlanılmışdır.
Bu gün əsl tolerantlıq örnəyinə
çevrilən ölkəmizdə ayrı-ayrı dinlər
və təriqətlər arasında qarşılıqlı
hörmətin inkişaf etdirilməsi dövlət
siyasətinin əsas istiqamətlərindən-
dir. Azərbaycanda müxtəlif milli
və dini mərasimlər, o cümlədən
Ramazan bayramı hər il dövlət sə-
viyyəsində təntənəli şəkildə qeyd
olunur. Eyni zamanda məmnun-
luqla deyə bilərik ki, ölkəmizdə ya-
şayan bütün dinlərin nümayəndə-
ləri bəşəri hadisə olan Ramazan
bayramına böyük sevgi ilə yanaşır,
ölkəmizin multikultural ənənələrini
ehtiramla qoruyurlar”. 
    Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında da milli-mənəvi dəyərləri-
mizin qorunmasına və təbliğinə
xüsusi diqqət yetirilir, dini bay-
ramlarımız ən yüksək səviyyədə
qeyd edilir, ziyarətgahlarımız, məs-
cidlərimiz təmir və ya bərpa olunur.
Hər il Ramazan ayının fəzilətlərinin
həyata keçirilməsi, iftar süfrələrinin
açılması və bu bayramın həmrəy-
liklə qeyd edilməsi ənənə halını
almışdır. İyunun 22-də müqəddəs
Ramazan ayı münasibətilə Naxçı-
van şəhərində təşkil olunmuş iftar
mərasimində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov demişdir: “Hər bir
xalq özünün milli və dini dəyərləri
ilə tanınır. Azərbaycan xalqı da
əsrlər boyu öz milli və dini dəyər-
lərinə sadiq qalmış, adət-ənənə-

lərini yaşatmışdır. Dini dəyərləri-
miz içərisində Ramazan ayının
özünəməxsus yeri vardır. Bu ayın
fəzilətləri bəşəri dəyərlərdən qay-
naqlanır, insanların əmin-amanlıq,
mərhəmət və bərabərlik içərisində
yaşamasını təlqin edir. Müqəddəs
kitabımızın Ramazan ayında gön-
dərilməsi də, şübhəsiz ki, bu ayın
ən ali fəzilətlərindəndir”.
    Qeyd edək ki, bayramdan öncə
imkanı olan hər bir müsəlmanın
fitrə verməsi vacibdir. “Fitr” oruclu
olmama halını ifadə edir. Ramazan
ayı boyunca oructutan müsəlmanlar
bu ay sona çatıb Şəvval ayı girincə
oruca son verirlər və bayram edirlər.
Ərəbcə bu bayrama “idul-fitr” (fitr
bayramı) deyildiyi kimi, həmin gün
ödənməsi lazım olan sədəqəyə də
“sadakatul-fitr” (fitr sədəqəsi/fitrə)
və ya “zəkatul” (fitr zəkatı/fitrə
zəkatı) deyilir. Fitrə zəkatının
vacibliyini Məhəmməd Peyğəmbər
hicrətin 2-ci ilində, Ramazan ayı
bitdikdə oxuduğu xütbə zamanı
buyurmuşdur. 
    Miqdarı etibarilə az görünən sə-
dəqə geniş təbəqələr tərəfindən ödən-
diyi üçün ehtiyacların aradan qaldı-
rılmasına böyük təsir göstərir, sevinc
və xoşbəxtliyin yayılmasına səbəb
olur. Fitr sədəqəsi verməyin kimlərin
vəzifəsi olduğu mövzusunda fərqli
görüşlər var. 
    Özünün və ailəsinin illik qazan-
cını təmin edəcək qazancı olan
ağıllı, yetkin hər kəs üçün fitr sə-

dəqəsi vermək vacibdir. Fitr sədə-
qəsini verən şəxs sədəqəni həm
şəxsi üçün, həm də ehtiyacını təmin
etməyə borclu olduğu ailə üzvləri,
eləcə də Ramazanın son axşamı
Günəş batmazdan əvvəl evinə gələn
və qonaq olaraq qəbul etdiyi kəslər
üçün verməlidir. Bu şəxslərin bö-
yük-kiçik, yaxud müsəlman və ya
qeyri-müsəlman olmaları arasında
bir fərq yoxdur. Bu il Qafqaz Mü-
səlmanları İdarəsi tərəfindən fitrə
zəkatının minimal həddi adambaşına
5 manat müəyyənləşdirilmişdir. Əl-
bəttə, imkanı olan şəxs istəyərsə,
bundan daha artıq məbləğdə pul
verə bilər. 
    Fitrə zəkatı maddi vəziyyəti çətin
olan adamlara (fəqirlərə) verilməlidir.
Hər kəs öz kasıb qohumuna, ya
qonşusuna fitrə zəkatı versə, daha
yaxşıdır. Zəkatın hansı şəxslərə
verilməsi ilə əlaqədar “Qurani-Kə-
rim”in “Tövbə” surəsinin 60-cı ayə-
sində bildirilir: “Sədəqələr (zəkatlar)

Allah tərəfindən müəyyən edilmiş

bir fərz (vacib əməl) olaraq ancaq

yoxsullara, (ehtiyacı olan, lakin

utandığından əl açıb dilənməyən)

miskinlərə, zəkatı yığıb paylayanlara,

ürəkləri (müsəlmanlığa) isinişib bağ-

lanmaqda olanlara (iman gətirib

hələ kamil mömin olmayanlara),

azad ediləcək kölələrə (və ya boy-

nuna kəffarə düşüb verə bilməyən-

lərə), həmçinin (borcu ödəməyə im-

kanı olmayan) borclulara, Allah yo-

lunda cihad edənlərə və yolçulara

(pulu qurtardığı üçün yolda qalan,

vətəninə qayıda bilməyən müsafir-

lərə) məxsusdur. Allah (hər şeyi)

biləndir, hikmət sahibidir”.

    Qəlbləri ilahi hikmətlə nurlandıran
Ramazan bayramı insanları sülhə,
əmin-amanlığa və həmrəyliyə dəvət
edir, cəmiyyətimizdə nəcib əməllərin
və savab işlərin təntənəsinə yol açır.
Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul
eləsin! Ramazan bayramınız müba-
rək olsun!

Vüqar BABAYEV
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Dini Qurumlarla İş üzrə 
İdarəsinin rəisi

    Müqəddəs kitabımız “Qurani-Kərim”in nazil olunduğu Ramazan ayı

insanlar arasında birlik və bərabərliyin, xeyirxahlıq və şəfqətin, Uca

Yaradana və ilahi hikmətə bağlılığın təntənəsini nümayiş etdirir. Ulu

öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi ki: “Ramazan ayı cəmiyyətimizdə həm-
rəyliyin, dini-mənəvi birliyin möhkəmləndirilməsi işinə xidmət edən,
hər bir müsəlmanın, adət-ənənələrimizə riayət edən hər bir insanın
qəlbində olan bayramdır. Bizim ənənələrimiz, mənəvi, milli, dini dəyər-
lərimiz ölməzdir və bundan sonra da yaşayacaqdır”.

Ramazan bayramı insanları savab əməllərə dəvət edir, onları yer üzündə sülhün, 
əmin-amanlığın və qardaşlığın bərqərar olması naminə birgə səylər göstərməyə çağırır

  İyulun 5-də Şərur Olimpiya-İdman Kompleksinin
foyesində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə,
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
və Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı
ilə istedadlı qadınların əl işlərindən ibarət sərgi-
satışın açılışı olub. 

    Sərginin açılış mərasimində Şərur Rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı İbrahim Məmmədov çıxış edərək
bildirib ki, muxtar respublikamızın hər yerində olduğu
kimi, Şərur rayonunda da qadınlar yüksək dövlət
qayğısı ilə əhatə ediliblər. Təsadüfi deyil ki, rayonda
yaşayan qadınlardan 1-i Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinə deputat, 89-u yerli özünüidarəetmə or-
qanlarına üzv, onlardan da 8-i bələdiyyə sədri seçilib,
1-i rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, 19-u
rayonda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsinin rəhbəri
vəzifəsinə təyin edilib, qadınların dövlət qulluğunda,
hüquq-mühafizə orqanlarında təmsilçiliyi genişlənib.
Vurğulanıb ki, rayonda istedadlı qadınların üzə çıxa-
rılması üçün müxtəlif addımlar atılır. Muxtar respublikada
keçirilən müxtəlifistiqamətli tədbirlərdə rayonun qadınları
fəal iştirak edir, milli dəyərlərimizin yaşadılmasına öz
töhfələrini verirlər.  
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Ramilə Seyidova çıxış edərək deyib ki, müxtəlif
fəaliyyət sahələri ilə məşğul olan qadınlar kimi, xüsusi
istedadları ilə seçilən, rəssamlıq, toxuculuq, el sənəti
nümunələrini yaratmağı özünə fəaliyyət sahəsi seçən
və asudə vaxtını bu işlərə sərf edən qadınlara da xüsusi
diqqət göstərilir. Bu mənada, xalq sənətinin müxtəlif
sahələri ilə məşğul olan sənətkarların əl işlərindən
ibarət sərgilərin təşkil olunması məqsədilə müvafiq
qurumların qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirilir, qadınların,

o cümlədən istedadlı qadınların məşğulluğu təmin
edilir, rifah hallarının yüksəldilməsi üçün əl işlərinin
satışı təşkil olunur. 
    Diqqətə çatdırılıb ki, cari ildə muxtar respublikanın
bütün rayon mərkəzlərində bu səpkidə sərgilərin keçi-
rilməsi nəzərdə tutulub. Bu gün Şərur rayonunda
yaşayan istedadlı qadınların rəsm və əl işlərindən ibarət
sərgi-satışın təşkil edilməsində məqsəd rayon üzrə qa-
dınlarımızın istedad və bacarıqlarını üzə çıxarmaq,
milli dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi gənclərə aşılamaq,
yüz illərdir, ailələrimizdə qorunub saxlanılan mənəvi
irsimizi, zəngin dəyərə malik olan həyat tərzimizi ya-
şatmaqdır. Dövlətimizin yaratdığı şəraitdən, xüsusən
də Şərur rayonunda fəaliyyət göstərən Texniki Yaradıcılıq,
eləcə də Uşaq Yaradıcılıq mərkəzlərinin imkanlarından,
həmçinin ümumtəhsil məktəblərində texnologiya, təsviri
incəsənət və rəsmxət fənlərinin profilə uyğun tədris
olunmasından yararlanaraq rəsm və əl işlərinin hazır-
lanmasını yeniyetmə və gənclərə aşılamaqla rayon ic-
timaiyyəti arasında yaradıcılıq nümunələrinə marağı
kütləviləşdirmək olar. Nəticə olaraq əsrlərdir, ailələri-
mizdə əl işlərinin hazırlanmasına günümüzdə yaradıcılıq
mərkəzlərinin dərnəkləri və ümumtəhsil məktəblərində
müvafiq tədrislə stimul vermiş olarıq. Beləliklə, təşkil
olunan sərgiləri gənc yaradıcı şəxslərin əl işləri ilə
zənginləşdirərik. 
    İstedadlı qadınlardan Gülnar Səfərova çıxış edərək
deyib ki, muxtar respublikada yaradılan şəraitdən, bu
sahəyə göstərilən dövlət qayğısından mən də yararlan-
mağa çalışıram. Hazırda Şərur rayonunun Xanlıqlar
kənd tam orta məktəbində təsviri incəsənət müəllimi
işləyirəm. Asudə vaxtlarımda əl işləri hazırlayır, onları
müxtəlif sərgilərə çıxarıram. Burada da təşkil olunan
sərgi-satışda hazırladığım dekorativ iş – kətan üzərində
muncuqla iş, müxtəlif güllər, bəzək əşyaları sərgilənir. 
    Sərgi-satışda rayon üzrə 83 istedadlı qadının 460
rəsm və əl işinin satışı təşkil olunub. Sulu və yağlı
boya ilə işlənən tablolarla yanaşı, milli geyimlər,
toxucu luq və bir-birindən maraqlı dekorativ-tətbiqi
sənət nümunələri maraqla qarşılanıb. İstedadlı qadınlardan
İlhamə Abbasova, Xəyalə Əliyarova, Pərvin Allahver-
diyeva, Müşviqə Mehdiyeva və başqaları qadınlara
göstərilən qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirdilər. 
    Qeyd edək ki, sərgi-satış 2 gün davam edəcəkdir.

- Sara ƏZİMOVA

Şərur rayonunda istedadlı qadınların əl işlərindən 
ibarət sərgi-satış təşkil edilib

  Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında doktorantlar və dissertant-
lar informatika fənnindən imta-

han veriblər. AMEA Naxçıvan
Bölməsində ilk dəfə olaraq on-
layn şəkildə həyata keçirilən və
saat 1500-da başlayan imtahan
saat 1600-a kimi davam edib.

    İmtahan AMEA-nın Naxçıvan
Bölməsinin informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları otağında baş
tutub. Burada eyni vaxtda 4 dokto-
rantın və 3 dissertantın imtahan verə
bilməsi üçün şərait yaradılıb. Onlara
50 sual təqdim olunub. İmtahan
qaydalarına əsasən, 25 suala düzgün
cavab verənlər məqbul qiymət almış
olurlar.
    İmtahanda iştirak edənlər öz qiy-

mətlərini, hansı sualı düzgün, hansı
sualı isə səhv cavablandırdıqlarını
imtahan bitən kimi öyrənə bilirlər. 

    İmtahandan sonra AMEA Nax-
çıvan Bölməsinin doktorantı Ruslan
Məmmədovla həmsöhbət olduq. O
bildirdi ki, biz əvvəl minimum im-
tahanı  vermək üçün Bakıya gedir-
dik. Bu da müəyyən çətinliklər ya-
radırdı. İndi isə burada doktorant
və dissertantlar üçün belə gözəl
şərait yaradılıb. Bizə və elmə gös-
tərilən qayğıya görə doktorant və
dissertantlar adından öz minnətdar-
lığımı bildirirəm.
    Qeyd edək ki, AMEA Naxçıvan
Bölməsinin informasiya-kommuni-
kasiya texnologiyaları otağı bu il
yaradılıb.  

Doktorant və dissertantlar informatika 
fənnindən onlayn imtahan veriblər

    Ali məktəblərə V ixtisas
qrupu üzrə qəbul imtahanları
14 şəhər və rayonda – Bakı,
Naxçıvan, Gəncə, Tovuz,
Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki,
Ağcabədi, Göyçay, Şirvan,
Salyan, Lənkəran, Masallı və
Xaçmazda 82 imtahan mər-
kəzində təşkil olunmuşdu. İm-
tahanda iştirak etmək üçün, ümu-
milikdə, 40771 abituriyent qeydiy-
yatdan keçmişdi.
    Bu imtahanlarda ali təhsil müəs-
sisələrinin V ixtisas qrupuna (xüsusi
qabiliyyət tələb edən ixtisaslara) və
tam orta təhsil bazasından orta ixtisas
təhsili müəssisələrinə (kolleclərə)
sənəd vermiş 23504 nəfər əvvəlki
illərin məzunları, ümumi orta təhsil
bazasından orta ixtisas təhsili müəs-
sisələrinə sənəd vermiş 13039 nəfər
əvvəlki illərin məzunları, eksternat
qaydasında attestasiyada iştirak et-
mək üçün qeydiyyatdan keçmiş və

üzrlü səbəbdən buraxılış imtahan-
larında iştirak edə bilməmiş cari ilin
məzunu olan 1081 nəfər IX sinif,
3147 nəfər isə XI sinif şagirdinin
iştirakı nəzərdə tutulmuşdu. İmta-
hanların idarə olunması üçün 386
imtahan rəhbəri, 3560 nəzarətçi-
müəllim ayrılmışdı. 
    Naxçıvanda imtahan 5 binada
keçirilib. 19 imtahan rəhbərinin və
260 nəzarətçi-müəllimin iştirak etdiyi
imtahanda 2687 nəfər abituriyentin
iştirakı gözlənilirdi. Nəticələr yaxın
günlərdə elan ediləcəkdir.

- Nərgiz İSMAYILOVA

V ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanları keçirilib
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    Havaların isti keçməsini nəzərə
alaraq səhər saatlarında Naxçıvan
şəhərindən ziyarətgaha doğru yola
çıxdıq. Qısa zamanda Naxçıvan-Or-
dubad magistralından ziyarətgaha
aparan yola çatdıq. Vaxtilə bərbad
vəziyyətdə olan bu yol bu gün zi-
yarətgaha qədər asfaltlanıb. Ona
görə də indi ziyarətə gedən hər kəs
əvvəlki illərdə olduğu kimi dözülməz
yol yorğunluğu çəkmir. Yaxşı xatır-
layıram ki, əvvəllər Əshabi-Kəhfə
qədər uzanan yol daşlı, toz-torpaqlı
idi. Maşının şüşələrini bərk-bərk
bağlayırdıq ki, içəriyə toz-torpaq
dolmasın. Minbir əziyyətdən sonra
Əshabi-Kəhfə gələndə isə ətrafdan
yüksələn ocaq dumanları, gələn ka-
bab iyi insanda belə bir təəssürat
yaradırdı ki, sanki ziyarətgaha deyil,
açıq hava altında olan bir restorana
gəlibsən. Zibilliklərlə yanaşı, kəsilən
qurbanların vaxtında atılmayan his-
sələrinin qalıb iylənməsi səbəbindən
ətrafa yayılan kəskin iy, necə de-
yərlər, insanın burnunun dirəyini
ikiyə bölürdü. 
    Bütün bunları ona görə xatırla-
dıram ki, keçmiş günləri bir daha
yada salaq və bu gün dövlətimizin
“Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-
Mədəni Abidə Kompleksində ya-
ratdığı şəraitin qədir-qiymətini bilək,
keçmişi unutmayaq, tikilənləri, qu-
rulanları qoruyub saxlayaq.
     Ziyarətgahda ilk dəfə 1998-ci ildə
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
tapşırığı ilə tikinti-abadlıq işləri gö-
rülüb. Azərbaycan Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust
tarixli qərarına əsasən, bura ölkə əhə-
miyyətli daşınmaz tarix və mədə-
niyyət abidələri siyahısına daxil edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Na-
zirlər Kabinetinin 2006-cı il 17 aprel
tarixli qərarına əsasən isə “Əshabi-
Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abi-
də Kompleksi yaradılıb. 
    2006-cı ilin may ayında kom-
pleksdə yenidən tikinti-abadlıq işləri
görülüb. Ziyarətgahın  maşınlar üçün
dayanacağına daş döşənib, inzibati
binalar, qonaq evi, iki mağaza tikilib,
ziyarətçilərin çətinliklə çıxdıqları
“Damcıxana” və “Cənnət bağı”nadək
pillələr qoyulub. Yaxınlıqdakı kəh-
rizdən nasos vasitəsilə ziyarətgaha
içməli su xətti, 15 kilometr məsafə-
dən elektrik xətti çəkilib. Təmizliyin
təmin olunması üçün bütün işlər gö-
rülüb. Ziyarətgahın ətrafında 4 hektar
sahədə bağ salınıb. 
    Bütün bunları nəzərə alaraq əmin-
liklə demək olar ki, Naxçıvan şəhə-
rinin 2018-ci ildə İslam Mədəniy-
yətinin paytaxtı elan edilməsinin sə-
bəbi digər amillərlə yanaşı, həm də
muxtar respublikada ziyarətgahların,
dini-mədəni abidələrin bərpasının
diqqət mərkəzində saxlanılmasıdır.
Bu il də muxtar respublikada tari-
xi-mədəni irsimizin qorunub saxla-
nılması istiqamətində tədbirlər davam
etdirilib, Əshabi-Kəhf ziyarətgahında
təmir-bərpa işləri aparılıb, su təminatı

yaxşılaşdırılıb və işıqlandırma sis-
temləri yenidən qurulub, ərazi abad-
laşdırılıb, zəvvarlar üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb.
    “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-
Mədəni Abidə Kompleksinin direk-
toru Qaraş Qurbanovla görüşüb söh-
bət etdik. O, bizə ziyarətgahın tarixi
barədə məlumat verdi. Dedi ki, Əs-
habi-Kəhf  barədə “Qurani-Kərim”in
18-ci surəsində (“Əl-Kəhf” – “Ma-
ğara”) bəhs edilir. “Əshabi-Kəhf”
kimi tanınan mağaralar Kiçik Asiya
və Fələstinin, Türkiyənin ərazisində
də var. Lakin “Qurani-Kərim”də
göstərilən bir çox məlumatlar, xalq
arasında mövcud olan rəvayətlər və
bəzi tarixi faktlar müqəddəs kitabda
haqqında bəhs edilən yerin məhz
Naxçıvandakı Əshabi-Kəhf olduğunu
aydınlaşdırır. Burada coğrafi cəhət
oxşarlığı xüsusilə diqqəti cəlb edir.
Bu məsələ “Qurani-Kərim”in 18-ci
surəsinin 17-ci ayəsində belə açıq-
lanır: “Baxsaydın, Günəşin mağa-

ranın sağ tərəfindən doğub meyil

etdiyini, sol tərəfdən onlara toxun-

madan batdığını, onların da mağa-

ranın genişcə bir yerində olduqlarını

görərdin...” Adətən, mağaranın içə-
risinə girəcəkdən baxarkən (yəni gi-
rişdən sağ və sol nəzərdə tutulur),
məhz Naxçıvandakı Əshabi-Kəhfdə
içəri girən (baxan) adamın sağı (bu
nisbətdə mağaranın sağ tərəfi) gün-
doğana düşür. 
    Qaraş Qurbanovun sözlərinə görə,
Əshabi-Kəhf haqqında İslam alə-
mində mövcud olan bir hədis də zi-
yarətgahın Naxçıvan ərazisində ol-
duğuna işarə verir. Hədisə görə,
Ərəb Xilafətinin II xəlifəsi Ömərin
dövründə 3 yəhudi gələrək xəlifəyə
suallar verib, sualları isə xəlifənin
əvəzindən peyğəmbərin əmisi oğlu
və sonralar xəlifə olmuş İmam Əli
cavablandırıb. Yəhudi alimlərindən
birinin sualı Əshabi-Kəhf və hökm-
dar zülmündən qaçan şəxslərin çıx-
dıqları dağla bağlı olur. Hədisdə
yazılır: “Yəhudi alimi “Ey Əli, bu

dağın və mağaranın adı nədir?” –
deyə soruşub.
    İmam Əli cavab verib: “Ey yəhudi

qardaşım, dağın adı Nahacilus, ma-

ğaranın adı isə Vasid idi. Mağaranın

yaxınlığında ağaclar və püskürərək

axan su var”.

    Göstərilən hədisdə gənclərin qalx-
dıqları dağ – “Nahacilus” adlandırılır.
Məlumdur ki, yunan dilində xüsusi
isimlərin adlıq halında “-us”, “-is”

şəkilçiləri işlədilir. O zaman Naha-
cilus sözündən adlıq hal şəkilçisini
atanda qalan kök söz Nahacil və
yaxud bu gün Əshabi-Kəhf yaxınlı-
ğındakı dağın adına uyğun olaraq
desək, Nuhəcir – Nəhəcirdir. Əsha-
bi-Kəhfdəki “Cənnət bağı” ağaclara
işarədir. Vaxtaşırı püskürən bulaq
isə bu gün də Əshabi-Kəhf ziyarət-
gahına gedərkən yolun sağ tərəfində
qalan dərədədir. Ziyarətgahdakı məs-
cidin qabağında “qara daş” var.
Onun səmadan gələn meteorit daşı
olduğu deyilir. Daşın nə zamandan
burada mövcud olması barədə mə-

lumat yoxdur. Zəvvarlar həmin daşa
toxunur, onun ətrafında dövr edir,
niyyət tuturlar. Məscidin yuxarı tə-
rəfində yerləşən “Damcıxana” açıq
salon şəklindədir. İlin yağışlı və
quraq keçməsindən asılı olmayaraq,
həmin yerdə tavandan su damır.
Burada niyyət edərək gözləyirlər.
Damcının başa və ya çiyinə düşməsi
niyyətin tez, bədənin hər hansı bir
yerinə düşməsi isə nisbətən gec
hasil olacağı kimi yozulur. Damcı
düşməsə, deməli, niyyət qəbul olun-
mur. Ziyarətgahda ən uca yer əv-
vəllər çıxmaq təhlükəli hesab edilən
“Cənnət bağı”dır. Bu gün ziyarətçilər
dəmir pilləkənlərlə bura rahat çıxa
bilirlər. Silindrik formalı, hər tə-
rəfdən yüksək qayalarla əhatə olunan
bu məqam duaların qəbul olunduğu
yer sayılır.
    Bu gün Əshabi-Kəhf  ziyarətga-
hına dünyanın müxtəlif ölkələrindən
insanlar gəlir. Burada Cənubi Ame-
rikadan – Argentinadan gələn turist
Patrisio Sespedeslə qarşılaşdıq. İş
adamı olan Patrisio “Formula-1”
yarışlarını televiziya vasitəsilə izlə-
dikdən sonra onda ölkəmizə qarşı
böyük maraq yaranıb. Bakıya gəl-
dikdən sonra qədim Naxçıvanın
tarixi məkanlarını da gəzmək istəyib.
“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Mu-
zey Kompleksi, “Xan Sarayı” Dövlət
Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və
Açıq Səma Altında Muzey Kom-
pleksi ilə yanaşı, Duzdağ Fiziotera-

piya Mərkəzində də olub. Getdiyi
hər yer onda xüsusi təəssürat yaradıb.
Bu gün isə Əshabi-Kəhf ziyarətga-
hına gəlib.    
    Patrisio Sespedes dedi ki, muxtar
respublikaya ilk dəfədir, gəlir. Onun
sözlərinə görə, Naxçıvan Azərbay-
canın tarixini, mədəniyyətini dünyaya
təqdim etmək üçün ideal məkandır.
Burada tarixilik saxlanılmaqla böyük
quruculuq işlərinin görüldüyünü hiss
etdiyini vurğulayan argentinalı turist
muxtar respublikanın çox böyük tu-
rizm potensialına, hər bir insanın
diqqətini cəlb edəcək təbiətə malik
olduğunu qeyd etdi.

    Əshabi-Kəhf ziyarətgahı barədə
də maraqla danışan Patrisio dedi:
“Mən xristian bir ailədə böyüdüyüm
üçün islami dəyərlər barədə o qədər
də məlumatlı deyiləm. Öyrəndim
ki, burada baş verən hadisə İslam
dininin yayılmasından xeyli əvvəl
olub. Bu da onu deməyə əsas verir
ki, Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, əslində,
dünyadakı bütün dinlərin mənsub-
larının ziyarətə gələ biləcəyi bir
yerdir. Bu məkanın çox gözəl müsbət
aurası var. Burada mağaradakı divara
niyyət tutub daş yapışdırdım, “Cən-
nət bağı”na çıxaraq daşları üst-üstə
qoydum. Mədəniyyəti öyrənmək
üçün insanların etdiyi hərəkətləri
təkrarladım. Çünki mən tək Allahın
varlığını qəbul etsəm də, heç bir
dinə sitayiş etmirəm.  “Damcıxana”da
isə möcüzə baş verdi. Mən ora çatan

kimi üzərimə su damcısı düşdü.
Halbuki məndən əvvəl bura gəlib
damcının üzərinə düşməsini gözlə-
yən çox insan olduğunu öyrəndim.
Səbəbini bilməsəm də, bu hadisə
məni hədsiz dərəcədə sevindirdi.
Ümid edirəm, növbəti dəfə Naxçı-
vana gələ biləcəyəm və o zaman
burada daha çox qalacağam”.
    Qonşu ölkə İrandan gələn Leyla
Xaşai də Əshabi-Kəhfi ziyarət et-
məkdən sevinc duyduğunu bildirdi.
Dedi ki, ziyarətgahda təmizliyə
ciddi riayət olunması diqqətini cəlb
edib. İnsanlar heç nəyi yerə atmır,
övladlarına da təmizliyi qorumağı
öyrədirlər. 

    Digər iranlı qonaqlar Mənsuri
Həsənnejat və Əmir Məsud da Leyla
Xaşainin dedikləri ilə şərik olduq-
larını vurğuladılar. Onların sözlərinə
görə, bu gün qonşu ölkədən muxtar
respublikaya gəlmək, buradakı mü-
qəddəs ziyarətgahları ziyarət etmək
istəyənlərin sayı hər gün daha da
artır. Qonaqlar deyirlər ki, İran sayt-
larında Əshabi-Kəhf barədə məlu-
matlar olduğuna görə insanlar oxuyur
və onlarda maraq yaranır. Fürsət ta-
pan kimi Naxçıvana gələrək Əsha-
bi-Kəhf ziyarətgahına üz tuturlar.  
    Bakı şəhərindən gələn Günay
Kəngərli isə qeyd etdi ki, insanlar
min illərdən bəri yaddaşlarında əbə-
diləşən müqəddəs ziyarətgahlara et-
dikləri səfərlərlə dünyadakı ən savab
işlərdən onlara da pay düşdüyünə
inanırlar. Naxçıvanın dünyaca ta-
nınmış müqəddəs Əshabi-Kəhf zi-
yarətgahına gələn zəvvarların əsl
qazancı budur. Əgər duaların Allaha
çatdığı yerdə, Peyğəmbər ayağının
toxunduğu torpaqda öz inanclarını
daha da dərinləşdirib Uca Yaradana
bir addım daha yaxın bir yerdən
xitab etmək istəyənlər varsa, Əsha-
bi-Kəhfə gələ bilərlər. O, hər il bu
ziyarətgaha gəldiyini, burada mənəvi
rahatlıq tapdığını vurğuladı. 
    Bəli, bu gün muxtar respublika-
mıza gələn turistlərin hamısı diya-
rımız haqqında xoş sözlər söyləyir,
bu gözəlliyə olan məftunluqlarını
gizlətmirlər. Çünki dünyada dinin-
dən, irqindən asılı olmayaraq, bütün
insanlar üç müqəddəs torpaq oldu-
ğunu qəbul edirlər. Bunlardan biri
Məkkə, ikincisi Qüds, üçüncüsü isə
Naxçıvan torpağıdır. Naxçıvan tor-
pağı ona görə müqəddəs sayılır ki,
tək Allahlıq dünyada ilk dəfə olaraq
bu torpaqda yayılıb. Əshabi-Kəhfdə
qeyb olan insanlar da Allahı tanı-
maqdan ötrü, Uca Yaradanı tapmaq-
dan ötrü sarayı tərk edib, mağarada
Tanrıya pənah gətiriblər...

Artıq geriyə, Naxçıvan şəhərinə doğru qayıdırıq. Əshabi-
Kəhfdə ziyarətçilərlə xeyli söhbət etdiyimizə görə vaxt da

sürətlə keçmişdi. Yayın qızmar Günəşi havada boy göstərirdi.
Maşınla bir az aşağı enmişdik ki, pəncərədən qəribə bir sərin külək
gəldi. Bu məqamda sürücü “görürsünüz, bu, yolboyu əkilən ağacların
sərinliyidir. Qurub-yaradanlar, əziyyətini çəkənlər var olsunlar”,
– dedi. Bir daha ətrafa baxdım, yol kənarlarında səliqə ilə əkilən
ağaclar yaşıl bir tuneli xatırladırdı. Vaxtilə su çatışmazlığına görə
buraları əkib-becərmək mümkün deyildi. İndi isə çəkilən su kanalı
və qurulan suvarma sistemi zəhmətkeş insanlara qol-qanad verib...
İstər Əshabi-Kəhf ziyarətgahında, istərsə də yolboyu gördüklərimin
təsiri altında yaranan xoş duyğular, həqiqətən də, insana sözlə
ifadə edilməsi mümkün olmayan mənəvi rahatlıq bəxş edir.

- Rauf ƏLİYEV

µ Əli XUDİYEV

Dünyanın müqəddəs məkanlarından biri: yüz illərdir, insanlara 
mənəvi rahatlıq bəxş edən ƏSHabi-KƏHfƏSHabi-KƏHf ziyarətgahı

Sirlərlə dolu müqəddəs məkandan reportaj

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonu ərazisində
yerləşən Əshabi-Kəhf ziyarətgahı yüz illərdir, insanların

üz tutduğu müqəddəs yerlərdən biridir. Hər il buranı Azərbaycanın
digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən gələn minlərlə zəvvar,
turist və qonaqlar ziyarət edirlər. Ötən günlərdə Naxçıvan şəhərindən
12-13 kilometr uzaqlıqda yerləşən “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı”
Dini-Mədəni Abidə Kompleksinə getməkdə məqsədimiz bu müqəddəs
məkandan reportaj hazırlamaq, bura ziyarətə gələn yerli və xarici
qonaqlarla görüşmək, onların təəssüratlarını öyrənmək idi.

Ziyarətgahlarımız
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İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, H.Rəhmanov küçəsi, ev 5-də yaşamış Süleymanov Bəhman Rza oğlunun adına

olan 564 inventar nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2016-cı ilin 
iyun ayında verilən təbii qazın miqdarı, 

təbii qaz satışından toplanan vəsait və ödənilmə 
faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar 

Təbii qazın
həcmi

(kubmetr)

Təbii qazın
dəyəri 

(manat)

Daxil olan
vəsait 

(manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Şahbuz rayonu 228062 22806 22896 100,4

2. Ordubad rayonu 416226 41623 41766 100,3

3. Babək rayonu 805724 80572 80785 100,3

4. Şərur rayonu 792084 79208 79363 100,2

5. Culfa rayonu 371893 37189 37256 100,2

6. Kəngərli rayonu 310826 31083 31129 100,1

7. Naxçıvan şəhəri 1117146 111715 111814 100,1

8. Sədərək rayonu 97212 9721 9725 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 3975182 397461 400162 100,7

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 8114355 811378 814896 100,4

Qeyd: İyun ayında texniki itki nəzərə alınmaqla daxil olan 34 milyon 20 min kilovat-
saat elektrik enerjisinin dəyəri 2 milyon 41 min 200 manat olmuş, cəmi 2 milyon 49 min
300 manat vəsait toplanmışdır ki, bu da istifadə olunan enerjinin dəyərinin 100,4 faizini
təşkil edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Energetika agentliyi
üzrə 2016-cı ilin iyun ayında verilən elektrik enerjisinin 
miqdarı, elektrik enerjisi satışından toplanan vəsait və

ödənilmə faizi barədə məlumat

S
/№ Şəhər və rayonlar 

Verilən elektrik
enerjisinin 

miqdarı
(min kvt/saat)

Elektrik 
enerjisinin

dəyəri 
(min manat)

Toplanan
vəsait 

(min manat)

Ödənilmə 
faizi

1. Şahbuz rayonu 416 25,0 25,1 100,4

2. Ordubad rayonu 953 57,2 57,4 100,3

3. Kəngərli rayonu 477 28,6 28,7 100,3

4. Babək rayonu 1630 97,8 98,0 100,2

5. Culfa rayonu 1073 64,4 64,5 100,2

6. Naxçıvan şəhəri 3416 204,9 205,2 100,1

7. Şərur rayonu 1565 93,9 94,0 100,1

8. Sədərək rayonu 275 16,5 16,5 100,0

9. Muxtar respublikanın 
müəssisə və təşkilatları 24215 1452,9 1459,9 100,5

Naxçıvan Muxtar 
Respublikası üzrə cəmi: 34020 2041,2 2049,3 100,4

    “Cahan” Alış-Veriş Mərkəzində
21 bölmədə müxtəlif çeşiddə, yəni
bir binanın inşa olunmasından ev
əşyaları ilə təminatınadək mal və
materialların topdan və pərakəndə
satışı həyata keçirilir, mallar isə
orta qiymətdən 10-20 faiz ucuz sa-
tılır. Burada muxtar respublikada
istehsal olunan məhsullarla yanaşı,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Alma-
niya, Türkiyə, İtaliya, Yaponiya və
Cənubi Koreya istehsalı olan məh-
sullar da satılır. Alış-veriş mərkə-
zində bütün növ tikinti materialla-
rının vahid bir mərkəzdən satışı
təşkil olunub. Mərkəzdə müştəri
xidməti və satışdan sonrakı xidmət
sistemi müasir standartlara uyğun
qurulub. Belə ki, burada çalışan
əsas xidmət heyəti Türkiyə Res-
publikası və Birləşmiş Ərəb Əmir-
liklərində kurs keçib.
    “Cahan” Alış-Veriş Mərkəzində
idarəetmə, satışın təşkili, mal tə-
minatı, mühasibat sistemi bu sahədə
dünyada şəbəkə şəklində fəaliyyət
göstərən böyük firmaların iş təcrü-
bəsi öyrənilməklə həyata keçirilir.
Müəssisənin Bakı şəhərində, Türkiyə
Respublikasında, Çin Xalq Res-
publikasında, Birləşmiş Ərəb Əmir-
liklərində nümayəndəlikləri fəaliyyət
göstərir və “Cahan” AVM-in satın -
alma bölməsinin sifarişləri əsasında
mal tədarük olunur. 
    Müəssisə dünyada tanınmış şirkət
və firmalarla əlaqələr quraraq mənşə
sertifikatı olan daha keyfiyyətli mal

və materialların muxtar respublika-
mıza idxal olunması üçün mövcud
imkanlardan maksimum səmərəli
istifadə etməyə səy göstərir. Hazırda
alış-veriş mərkəzi dünyanın 42 şirkət
və firmasının Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında daimi satış nümayən-
dəsi və ya satış təmsilçisidir. Alış-
veriş mərkəzində marketinq işi gü-
nün tələbləri səviyyəsində qurulub.
Daxili bazarın tələbatı öyrənilməklə
hər hansı bir malın sifarişi vaxtında
verilir və alınan malların keyfiyyət
göstəriciləri nəzərə alınmaqla dünya
bazarında tanınmış şirkətlərdən idxal
olunur. Yəni xarici ölkə və yerli is-
tehsal mallarının satışı alıcıların ar-
zularına və istəklərinə uyğun seçim
etməyə imkan verir. Yüksək key-
fiyyəti və münasib qiyməti ilə seçilən
bu məhsullar beynəlxalq standartlara
tam uyğundur. 
    Alış-veriş mərkəzində POS-ter-
minallar quraşdırılıb, alınan mal və
materialların pulunun ödənilməsi
plastik kartlar, nağd ödəmələr isə
nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə
həyata keçirilir. Ötən dövr ərzində
münasib qiymət, yüksək keyfiyyət
prinsipi ilə işləyən “Cahan” AVM
kifayət qədər alıcı cəlb etməklə mux-
tar respublikamızda ən böyük vergi
ödəyicilərindən birinə çevrilib. Həm-
çinin “Cahan” Alış-Veriş Mərkəzinin
bütün bölmələrində 50 manatdan
yuxarı alış-veriş edən hər bir müş-
təriyə “Cahan” AVM-in bonus xüsusi
plastik kartı verilir. Sonrakı mərhələdə

məbləğindən asılı olmayaraq, alınan
malın qiymətinin 0,2 faizi bonus
olaraq həmin kartın hesabına köçü-
rülür. Bu hesaba köçürülmüş məb-
ləğdən istənilən vaxt pulsuz olaraq
mal almaq mümkündür. Dünya təc-
rübəsindən istifadə etməklə nümunəvi

xidmət göstərilən “Cahan” AVM-in
maddi-texniki bazası ildən-ilə daha
da möhkəmləndirilir. 
    Ümumi sahəsi 38 min kvadrat-
metr olan Əyləncə və İstirahət Mər-
kəzində istirahət edənlərə nümunəvi
xidmət göstərilməsi üçün hər cür
şərait yaradılıb, burada ikimərtəbəli
bina inşa edilib. Binanın birinci
mərtəbəsində geyim mağazası,

2 kafe və sahəsi 1230 kvadratmetr
olan örtülü oyun salonu vardır. Bi-
nanın ikinci mərtəbəsindəki mebel
dəstlərinin satışı bölməsində xarici
ölkə və yerli istehsal məhsullarının
satışı həyata keçirilir. Çeşid bolluğu
alıcıların arzularına və istəklərinə
uyğun səmərəli seçim etməyə imkan
verir. 
    Əyləncə və İstirahət Mərkəzinin
həyətində 33 metr hündürlüyündə,
24 kabinəli, 144 yerlik karusel, 8
yerlik 120 dərəcəli yelləncək, 32
yerlik uşaq maşını, qatar və uşaqlar
üçün nəzərdə tutulmuş 4 idman
qurğusu vardır. Mərkəzin həyətində
böyüklərin istirahəti üçün 1 kafe
fəaliyyət göstərir. “Cahan” AVM-in
ərazisində “Arena” paintball klubu
yaradılıb, oyunda istifadə edilən
xüsusi geyimlər və silahların sax-
lanılması üçün ayrı-ayrı otaqlar is-
tifadəyə verilib, oyunun keçirilməsi
üçün geniş bir ərazidə oyunun şərt-
lərinə uyğun qurğular quraşdırılıb. 
    “Cahan” AVM-də yenidənqurma
işləri aparılıb, ərzaq məhsullarının
və gündəlik tələbat mallarının satışı
həyata keçirilən yeni xidmət sahəsi,

çörək və Şərq şirniyyatları istehsalı
sahəsi yaradılıb. Burada muxtar
respublikada istehsal olunan məh-
sullarla yanaşı, xarici ölkələrdə is-
tehsal edilən və mənşə sertifikatı
olan məhsullar da satışa çıxarılır.
Hazırda alış-veriş mərkəzində fəa-

liyyət göstərən çörək və Şərq şir-
niyyatları sexinin məhsullarına bö-
yük alıcı tələbatı vardır. Eyni za-
manda burada fəaliyyət göstərən
bağça bölümündə taxtadan hazır-
lanmış 1 və 2 otaqlı binalar, villa
və istirahət yerləri üçün avadanlıqlar,
həyətyanı sahələri bəzəyən müxtəlif
güllər və dekorativ bəzəklər satışa
çıxarılır. 

    Mərkəzin inşaat materiallarının
satışı binasında bütün növ tikinti
materiallarının topdan və pərakəndə
satışı təşkil olunub, anbar istifadəyə
verilib. Burada 35 min addan çox
məhsulun satışa çıxarılması mənzil
təmiri, ev tikintisi və inşaat işləri
zamanı alıcılara geniş seçim imkanı
yaradır. 
    Saat 2200 radələri olmasına bax-
mayaraq, istər “Cahan” AVM-də,
istərsə də Əyləncə və İstirahət Mər-
kəzində bir qaynarlıq hökm sürür,
kimisi alış-veriş edir, kimisi uşaq-
larını karuselə mindirib əyləndirir,
kimisi kafedə istirahət edir, kimisi
də gülkarlıqların ətrafında salınmış
səkilərlə iri addımlarla yürüyür, id-
man edirdi. 
    Yürüş edənlərdən həkim Adil
Novruzov dedi:
    – Günün yorğunluğunun aradan
qaldırılmasında, şam yeməyinin
həzm olunmasında, piylənmənin
qarşısının alınmasında, gecə yuxu-
sundan əvvəl qan dövranının tən-
zimlənməsində mühüm rol oynayan
axşam yürüşü vacibdir və insan or-
qanizmi üçün çox faydalıdır. Özü

də bu idmanı gül-çiçəyə bürünmüş,
xüsusi dizaynla qurulmuş, sayrışan
ulduzları xatırladan çil-çıraqla bə-
zədilmiş, beyin rahatlığı yaradan
həzin musiqilərin səsləndirildiyi,
qayğısız uşaqların qəhqəhələri əskik
olmayan bir məkanda – Əyləncə

və İstirahət Mərkəzində edəsən. 
    Naxçıvan şəhər sakini İlyas Ba-
bayev yaxınlıqda yerləşən ikimər-
təbəli gözəl bir binanı göstərib dedi:         
    – Evimin fundamentindən baş-
lamış inşaat işlərinin başa çatdırıl-
masınadək, evin təmiri, mebel dəst-
ləri, ev əşyaları ilə təminatınadək
nə lazımdırsa hamısını “Cahan”
AVM-dən aldım. Alınan hər bir

malın keyfiyyətinə, münasib qiy-
mətinə də söz ola bilməz. 
    Cəfər Seyidov: – Əyləncə və İs-
tirahət Mərkəzi ilə üzbəüz – Nax-
çıvançayın o tayında, Babək rayo-
nunun Şəkərabad kəndində yaşa-
yıram. Əvvəllər istifadəyə yararsız
olan bu ərazidə indi başqa bir büsat
qurulub, yeni şəhərcik salınıb, çox
gözəl şərait yaradılıb. Həm istirahət
edirik, həm uşaqlar əylənir, həm
də evə dönərkən qida marketdən
bazarlığımızı edirik. Özü də münasib
qiymətə. Daha o dükan sənin, bu
dükan mənim deyib bazarlıq etməyə,
vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Nə
lazımdırsa hamısı “Cahan” AVM-
dədir. Bundan yaxşı nə ola bilər. 
    Söhbətimizə qoşulan Arzu Cəfər -

ova, Mikayıl Həsənov, Gülçöhrə

Həmzəyeva, Nazilə Bayramova və

başqaları yaradılan şəraitə, göstə-

rilən xidmətə görə minnətdarlıqla-

rını bildirdilər. Elə biz də nümunəvi

xidmətin nümunəvi ünvanı olan

“Cahan” AVM-in kollektivinə uğur-

lar arzulayıb bu ünvandan xoş təəs-

süratla ayrıldıq. 

- Kərəm HƏSƏNOV

Nümunəvi xidmətin nümunəvi ünvanı – 
“Cahan” Alış-Veriş Mərkəzi

  “Cahan Holdinq” Şirkətlər İttifaqı ərzaq məhsulları, tikinti materialları
istehsal edən zavod və fabriklərlə yanaşı, xidmət sahələrinin yaradıl-
masına da nail olub. 2011-ci ilin oktyabr ayında istifadəyə verilən
“Cahan” Alış-Veriş Mərkəzində (AVM) alıcılara nümunəvi xidmət
göstərilir. Ümumi sahəsi 10 min kvadratmetr olan alış-veriş mərkəzində
Almaniya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Türkiyə istehsalı olan texniki
avadanlıqlar quraşdırılıb.


