
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri 2014-cü il avqustun 21-də
“Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin
yaradılmasının 10 illiyinin qeyd olunması
haqqında” Sərəncam imzalamış və yubileylə
bağlı Tədbirlər Planını təsdiq etmişdir.
    Tədbirlər Planına əsasən, oktyabrın 22-də
Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin
10 illik yubileyi keçirilmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və tədbir işti-
rakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər
Əliyevin məktəbin həyətindəki abidəsinin
önünə tər güllər düzmüş, dahi şəxsiyyətin
xatirəsini dərin ehtiramla yad etmişlər.
    Yubiley tədbirində çıxış edən Ali Məclisin
Sədri Heydər Əliyev adına məktəbin 10 illiyi
münasibətilə kollektivi və muxtar respubli-
kanın bütün təhsil ictimaiyyətini təbrik edərək
demişdir: “2004-cü ildə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
iştirakı ilə istifadəyə verilən Heydər Əliyev
adına tam orta məktəb şərəfli inkişaf yolu
keçib. Açılış mərasimində çıxış edən ölkə
rəhbəri demişdir: “Bu məktəbin tikintisi xal-
qımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin

təşəbbüsü ilə başlanmışdır. Ümummilli lider
bu məktəbin tikintisinə çox böyük diqqətlə
yanaşırdı, istəyirdi ki, bu təhsil ocağı Azər-
baycanda bir nömrəli məktəb olsun. O, bu
məktəbin dünya standartlarına cavab ver-
məsini istəyirdi. Bu gün biz hamımız şadıq
ki, məktəb Heydər Əliyevin istədiyi kimi
tikilmiş və istifadəyə verilmişdir”.
    Hörmətli Prezidentimizin təhsil və tədrisin
təşkili ilə bağlı qarşıya qoyduğu vəzifələr
bu gün məktəbin kollektivi tərəfindən uğurla
icra olunur. Ötən müddətdə xalqımızın zəngin
maarifçilik ənənələrini layiqincə davam
etdirən məktəb təlim-tərbiyə və tədris işinin
təşkilində, təhsilli və vətənpərvər gənclərin
yetişdirilməsində böyük nailiyyətlər qazanıb.
İndiyədək məktəbin 362 məzunu olub. Onların
98 faizi və ya 300 nəfəri ali məktəblərə, 57
nəfəri ali hərbi, xüsusi təyinatlı ali məktəblərə
və Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə, eləcə
də orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul

olunub. 2007-2008-ci tədris ilində “Ən yaxşı
ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsinin qalibi
olan Heydər Əliyev adına tam orta məktəb
əldə etdiyi uğurlu nəticələrə görə muxtar
respublikanın digər təhsil ocaqları üçün bir

nümunə səviyyəsinə çatmışdır”.
    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada
təhsilin inkişafına verdiyi töhfələrə, savadlı,
vətənpərvər və intellektli gənc nəslin yetişdi-
rilməsi sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə
Heydər Əliyev adına məktəbin kollektivinə
təşəkkürünü bildirərək demişdir: “Elm, bilik
tərəqqinin əsasıdır. Elmsiz və təhsilsiz heç
bir cəmiyyət inkişaf edə və irəliyə gedə bilməz.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderimiz ötən
əsrin 70-ci illərində digər ittifaq respublika-
larından geridə qalan Azərbaycanın inkişafına
məktəbdən, təhsil şəbəkəsinin genişləndiril-
məsindən başlamış, təhsili bir nömrəli vəzifələr
sırasına çəkmişdir. Bu siyasətin bəhrəsi qısa
müddətdə özünü göstərmiş, Azərbaycan əha-
lisinin təhsil və mədəni səviyyəsi yüksəlmiş,
yetişdirilmiş milli kadrlar hesabına sosial-iq-
tisadi həyat yeni inkişaf yoluna çıxmış, ölkəmiz
elmə, işıqlı gələcəyə qovuşmuşdur”.
    Ulu öndərin “Təhsil hər bir dövlətin,

ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin
mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz in-
kişaf edə bilməz” fikrini xatırladan Ali
Məclisin Sədri demişdir ki, ümummilli liderimiz
ölkəmizə rəhbərliyinin ikinci dövründə də bu

sahənin inkişafını diqqət mərkəzində saxla-
mışdır. Qısa müddətdə Azərbaycanda milli
təhsil sistemi formalaşdırılmış, müasir dünyanın
inkişaf tempi ilə ayaqlaşan məktəb şəbəkəsi
yaradılmışdır. Məktəblərdə Azərbaycan tarixinin
və ana dilinin tədrisinə geniş yer verilir. Tədris
və tərbiyə prosesində gənc nəslin milli mənlik
şüurunun inkişafına diqqət artırılır. Bu gün
Naxçıvan Muxtar Respublikasında da təhsilin
inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təhsilə
inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi ya-
naşılır. Buna görə təhsil infrastrukturu şəhər
və rayon mərkəzlərində olduğu kimi, ucqar
dağ kəndlərində də yeniləşdirilir.
    Ali Məclisin Sədri məktəbin kollektivinə
müraciət edərək demişdir: “Ümummilli
liderimizin adını daşıyan məktəbdə təhsil al-
maq böyük şərəf, şagirdlərə elmin sirlərini
öyrətmək isə bununla yanaşı, həm də böyük
məsuliyyətdir. Pedaqoji heyətin qarşısında
müstəqil Azərbaycanın gələcək təminatçılarını

yetişdirmək kimi mühüm vəzifə dayanır.
Məktəbdə milli dəyərlərimiz, adət-ənənələ-
rimiz, tariximiz gənclərə dərindən öyrədil-
məlidir. Təlim-tərbiyə və tədris prosesi bu
günə qədər olduğu kimi, bundan sonra da
müasir metodlarla qurulmalıdır. Müstəqil
Azərbaycan üçün vətənpərvər gənclər hazır -
lanmalı, məktəb daim ulu öndərimizin adına
layiq olmalıdır. Təhsilin məqsəd və vəzifələri
təkcə sistemli biliklərin verilməsi ilə məh-
dudlaşmamalıdır. Məktəb, təhsil işi eyni za-
manda mühüm tərbiyə mərkəzi funksiyasını
daşımalı, gənclərin cəmiyyətin layiqli üzvü
kimi hazırlanması daim diqqət mərkəzində
saxlanmalıdır. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev deyirdi ki, “Bizim təhsilimiz Azər-
baycanın dövlət müstəqilliyinə xidmət edərək,
əsl vətəndaş tərbiyə olunması prosesinə cəlb
edilibdir. Ona görə də Azərbaycanın müs-
təqilliyinin dönməz və əbədi olmasının əsas
mənbəyi və təminatçısı məhz Azərbaycan
gəncliyidir”.
    “Vətənpərvər gənclik dövlətin gücü və
onun əsas dayağıdır. Bu gün Heydər Əliyev
adına tam orta məktəbdə təhsil alan şagirdlərə,
məktəbi bitirən məzunlara baxarkən qürur

duyuruq. Fəxr edirik ki, gənclərimiz sabahı-
mızın təminatçısı kimi yetişir, Vətənə, Azər-
baycançılıq idealına sadiqlik ruhunda tərbiyə
olunurlar”, – deyən Ali Məclisin Sədri bu
yolda məktəbin müəllim və şagirdlərinə uğur-
lar arzulamış, kollektivi bir daha yubiley
münasibətilə təbrik etmişdir.
    Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin
direktoru Namiq Məmmədov çıxış edərək
demişdir ki, ümummilli liderin davamçılarını
yetişdirmək şərəfli vəzifədir. Məktəbin pe-
daqoji kollektivi bu vəzifənin məsuliyyətini
dərindən dərk edir. Heydər Əliyev adına tam
orta məktəbin ilbəil artan uğurları ölkə
Prezidentinin tövsiyələrinə əməl edilməklə
qazanılır, yeni təhsil ənənələri yaradılır.
Namiq Məmmədov məktəbin yubileyinin
keçirilməsinə və muxtar respublikada təhsilin
inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə
kollektiv adından minnətdarlıq etmiş,
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 22-də Rusiya Fede-
rasiyası Həştərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətini qəbul edib.

Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli müna-
sibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, ölkəmizin Rusiyanın ayrı-
ayrı subyektləri, o cümlədən Həştərxan vilayəti ilə əməkdaşlığının genişlənməsindən
məmnunluq ifadə olundu. Bu yaxınlarda Həştərxanda Xəzəryanı Ölkələrin Dövlət Baş-
çılarının IV Sammitinin keçirilməsinin bu ölkələr arasında əlaqələrin inkişafı işinə
xidmət etdiyi bildirildi.

Görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayəti
arasında əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

*   *   *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 22-də Qətər Dövlətinin

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mübarək bin Fəhd Əl-Tanini fəaliyyət
müddətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib.
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Oktyabrın 22-də Yeni Azərbaycan
Partiyası (YAP) Şərur Rayon Təş-
kilatının növbəti şura iclasında
2014-cü ilin doqquz ayında görül-
müş işlərə yekun vurulmuş, qarşıda
duran vəzifələr müəyyənləşdiril-
mişdir. Gündəlikdə duran məsə lə
ilə əlaqədar təşkilatın sədri, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Əmir Babayevin
məruzəsi dinlənilmişdir. 

Qeyd olunmuşdur ki, təşkilatın
növbəti şura iclası dövlət müstəqil-
liyinin 23-cü ildönümünün qeyd edil-
diyi dövrə təsadüf edir. 1993-cü ildə
müasir Azərbaycan dövlətinin me-
marı və qurucusu ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə
dövlətçiliyin məhv olması təhlü kə -
si aradan qaldırılmış, ümummilli
liderimizin rəhbərliyi altında on il
ərzində müstəqil dövlət quruculuğu
istiqamətində məqsədyönlü, ardıcıl
işlər görülmüşdür. Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin müəyyən-
ləşdirdiyi quruculuq siyasətini bu
gün ulu öndərin layiqli davamçısı,

ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
uğurla həyata keçirir. Dövlət başçı-
sının rəhbərliyi altında Azərbaycan
siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə
böyük nailiyyətlər qazanmışdır. 

Əmir Babayev YAP Şərur Rayon
Təşkilatının ötən doqquz ayda əla-
mətdar və tarixi günlərlə bağlı, həm-
çinin “Muxtariyyət ili” çərçivəsində
bir sıra tədbirlər ke çirdiyini diqqətə
çatdırmışdır. 

Vurğulanmışdır ki, YAP Şərur
Rayon Təşkilatının tərkibində 163
ilk partiya təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Bunların 63-ü kənd ərazi, 64-ü mək-
təb və 36-sı idarə, müəssisə ilk təş-
kilatlarıdır. Təşkilatın uçotunda 10
min 576 nəfər partiya üzvü vardır
ki, bunların 2 min 917 nəfərini, yəni
27,6 faizini qadınlar, 3 min 661 nə-
fərini, yəni 34,6 faizini gənclər təşkil
edir. İlin 9 ayı ərzində Şərur rayo-
nunda Yeni Azərbaycan Partiyasının
sıralarına qəbul olunanların sayı 103
nəfər olmuşdur. Bunun 48 nəfəri
qadın, 89 nəfəri gəncdir. 

Əmir Babayev qarşıda duran və-

zifələrdən də danışaraq qeyd etmişdir
ki, əsas vəzifəmiz əhali arasında
ideya-siyasi işi gücləndirmək, partiya
üzvlərinə təmsil etdiyi təşkilatın
işində fəal olmağı aşılamaqdan iba -
rət olmalıdır. Hər bir partiya üzvü
YAP-ın Proqram və Nizamnaməsi-
nin tələblərinə, prinsiplərinə əməl
etməli, rayonda gedən tikinti-qurucu -
luq, abadlıq işlərində, yaşıllaşdırma
tədbirlərində və qarşıya qoyulan di-
gər vəzifələrin həyata keçirilməsində
səyini əsirgəməməlidir. Xüsusilə bu
il dekabr ayının 23-nə təyin olunmuş
bələdiyyə seçkilərində təhsilli,
bacarıqlı, ictimaiyyət arasında nü -
fu zu olan nümunəvi gənclərin
namizəd liyinin irəli sürülməsi və
bu mühüm kampaniyada üstünlük
qazanması üçün yerlərdə ideya-
siyasi iş gücləndirilməlidir.

Yığıncaqda YAP fəalları Elmira
Rzayeva, Ofeliya İbrahimova və
Ədalət Əhmədov çıxış etmişlər. 
    Şura iclasında müzakirəyə çı-
xarılan məsələ ilə əlaqədar qərar
qəbul olunmuşdur.

Görülmüş işlərə yekun vurulub, qarşıda duran
vəzifələr müəyyənləşdirilib

    “Fövqəladə hallar zamanı zə-
rərçəkmiş əhalinin həyat fəaliyyə-
tinin təmin olunmasında gömrük
orqanlarının rolu” mövzusunda kon-
frans keçirilib. Tədbiri giriş sözü
ilə açan Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Dövlət Gömrük Komitəsi
sədrinin müavini, gömrük xidməti
general-mayoru Səhət Həbibbəyli
baş verə biləcək fövqəladə hallar
zamanı mümkün nəticələrin aradan
qaldırılması işinə bütün dövlət or-
qanlarının hazır olmasının əsas tə-
ləblərdən biri olduğunu vurğulayıb.
Səhət Həbibbəyli bu istiqamətdə
gömrük orqanları üzərinə düşən
vəzifələrdən danışıb. Qeyd edilib
ki, təbii fəlakətlər və digər fövqəladə
hallar zamanı zərərçəkmiş əhali
üçün göndərilən malların və nəq-
liyyat vasitələrinin və digər yardım
yüklərinin gömrük rəsmiləşdiril-
məsinin qanunvericiliklə güzəştli
və sadələşdirilmiş qaydada aparıl-
ması müəyyən olunub. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mül-
ki müdafiə işinin təşkili şöbəsinin

rəisi, daxili xidmət polkovniki
Emin Qasımov muxtar respublika
ərazisində ehtimal olunan fövqəladə
hallar, onların qarşısının alınması
və nəticələrinin aradan qaldırılma-
sında gömrük orqanları ilə qarşılıqlı
fəaliyyətin təşkilindən, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dövlət Göm-
rük Komitəsinin Maddi-texniki təc-
hizat və təsərrüfat bölməsinin rəisi,
gömrük xidməti polkovnik-leyte-
nantı Zeynalabdin Quliyev isə göm-
rük orqanlarında mülki müdafiə
işinin təşkili istiqamətində görülən
işlərdən danışıblar. 
    Tədbirə yekun vuran Səhət
Həbib bəyli fövqəladə halların ara-
dan qaldırılması və mülki müdafiə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi is-
tiqamətində praktik biliklərin aşı-
lanmasında konfransın əhəmiyyə-
tini vurğulayıb və yaradılmış birgə
komissiyanın uğurlu fəaliyyəti
üçün lazımi tədbirlərin görüləcəyini
deyib. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsinin 

mətbuat xidməti

Fövqəladə hallar zamanı gömrük orqanlarının
üzərinə düşən vəzifələr müzakirə olunub

gənc nəslin yüksək intellektli və vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə olunmasında üzərlərinə düşən
vəzifələri bundan sonra da layiqincə yerinə
yetirəcəklərinə söz vermişdir.
    Tədbirdə məktəbin şagirdi Şükür Babayev
ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş
şeri bədii qiraət etmişdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 2014-cü il
21 oktyabr tarixli Sərəncamına əsasən, mək-
təbin 2 müəllimi “Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının Əməkdar müəllimi” fəxri adına
layiq görülmüşdür.
    Ali Məclisin Sədri təltif olunanlara fəxri
adların vəsiqəsini və döş nişanlarını təqdim
etmiş, məktəbin bir qrup müəllim və şagird-
lərini noutbuklarla, kompüter dəstləri və qiy-
mətli hədiyyələrlə mükafatlandırmışdır.
    Ali Məclisin Sədri yenidənqurmadan sonra
məktəb binasında yaradılan şəraitlə tanış
olmuşdur.
    Məlumat verilmişdir ki, bu il məktəb bi-
nasında əsaslı yenidənqurma işləri aparılmış,
təhsil müəssisəsi müasir informasiya texno-
logiyaları ilə təmin olunmuş, lazımi tədris
şəraiti yaradılmışdır. Dörd mərtəbədən ibarət
olan məktəbdə 60 sinif otağı, 5 elektron
lövhəli sinif, 3 kompüter otağı, kimya, bio-
logiya və fizika laboratoriyaları, kitabxana,
hərbi kabinə, 2 şahmat sinfi və müəllimlər
otaqları, emalatxana və idman zalı vardır.
Hazırda 1110 şagirdin təhsil aldığı məktəbdə
gənclərin təlim-tərbiyəsi ilə 105 müəllim
məşğul olur.
    Məktəbin foyesində “Məktəbimiz 10 ildə”
başlıqlı guşə təşkil olunmuşdur. Guşədə
ümummilli liderimizin və ölkə Prezidentinin
təhsilin inkişafı ilə bağlı müdrik fikirləri,
məktəbin yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı
Ali Məclis Sədrinin Sərəncamı və fotoşəkillər
nümayiş olunur.
    Sinif otaqları və fənn kabinələrində yara-

dılan şərait dərslərdə əyaniliyin təmin olun-
masına imkan verir. Bütün bunlar, ilk növbədə,
şagirdlərin ən yüksək səviyyədə təhsil alma-
sına, Azərbaycançılıq ideyalarına sadiq, müs-
təqil və yaradıcı düşünən gənc kimi yetiş-
məsinə imkan verir.
    Məktəbin kompüter otaqlarında 57 kom-
püter dəsti quraşdırılmış, internetə çıxış təmin
olunmuşdur. Həmçinin elektron lövhəli si-
niflərdə və laboratoriyalarda da müasir tədris
imkanları yaradılmış, elektron dərsliklər və
əyani vəsaitlərlə təminat yüksək səviyyədə
təşkil olunmuşdur. Fizika, kimya və biologiya
laboratoriyalarına baxış zamanı dəqiq elmlərin
tədrisinin əhəmiyyəti vurğulanmış, keçilən
dərslərin praktik olaraq öyrədilməsinin va-
cibliyi qeyd olunmuşdur.
    Məktəbin kitabxana fondunda 21 mindən
çox dərslik və bədii ədəbiyyat vardır.
    Müəllimlərlə görüşən Ali Məclisin Sədri
demişdir ki, təhsil sahəsində qazanılan nai-

liyyətlər hər bir ölkənin milli sərvətidir.
Heydər Əliyev adına tam orta məktəb ötən
10 ildə savadlı və vətənpərvər gənc nəslin
yetişdirilməsi sahəsində uğurlu fəaliyyət
göstərmiş, təlim-tərbiyə prosesində həmişə
qabaqcıllar sırasında olmuşdur. Ölkənin tə-
rəqqisi təhsildən, təhsilin inkişafı isə müəl-
limlərin fəaliyyətindən asılıdır. Bu məktəbdə
də əldə olunan nailiyyətlər müəllim tələbkar -
lığının və şagird çalışqanlığının nəticəsidir.
Heydər Əliyev adına tam orta məktəb
muxtar respublikanın qabaqcıl təhsil mərkəzi
kimi bundan sonra da öz fəaliyyətini
genişləndirməlidir.
    Məktəbin müəllimləri savadlı, intellektli
və Azərbaycançılıq ideyalarına sadiq gənc
nəslin yetişdirilməsi yolunda səylə çalışa-
caqlarını bildirmişlər.
    Təhsil müəssisəsi muxtar respublikanın
idman həyatına da mühüm töhfələr verir.
Məktəbin şagirdləri beynəlxalq və respublika

əhəmiyyətli yarışlarda fəal iştirak edərək
yüksək nailiyyətlər qazanırlar. Hazırda mək-
təbin şagirdləri arasında boks üzrə 2 Avropa
çempionu vardır. Məktəbin 1 şagirdinin adı
isə “Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc
İstedadlarının “Qızıl kitabı”na salınmışdır.
Müasir idman zalı bundan sonra da şagirdlərin
fiziki cəhətdən sağlam böyüməsinə, eləcə
də gənc idmançıların yetişdirilməsinə imkan
verəcəkdir.
    Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə
gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi
və onların ilkin hərbi vərdişlərə yiyələnməsi
də diqqət mərkəzindədir. Hərbi kabinədə
“çağırışaqədərki hərbi hazırlıq” fənninin
tədrisi üçün lazımi şərait yaradılmış, elektron
lövhə quraşdırılmışdır.
    Məktəblə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin
Sədri muxtar respublikanın təhsil ictimaiy-
yətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
    Ali Məclisin Sədri muxtar respublikamızda
təhsilin inkişafı sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin davamlı xarakter almasının vacib -
liyini vurğulayaraq demişdir: “Bu gün muxtar
respublikada pilləli təhsil sistemi tətbiq
olunur. Ali, orta ixtisas, peşə və ümumtəhsil
məktəblərində ölkəmizin gələcəyi olan gənclər
yetişdirilir. Yaradılan şərait ali, orta ixtisas
və ümumtəhsil məktəbləri arasında qarşılıqlı
əlaqənin qurulmasını zəruri edir. Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan Bölməsi və ali təhsil müəssisələri
qarşılıqlı əlaqəni gücləndirməlidirlər. Ali və
orta ixtisas təhsili məktəblərinin müəllimləri
ümumtəhsil məktəblərində nümunəvi dərs
və məşğələlər təşkil etməlidirlər”. 
    Gənclərin hərtərəfli yetişdirilməsinin
vacibliyinə toxunan Ali Məclisin Sədri aid
orqanlara da konkret tapşırıqlar vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Oktyabrın 21-də Sədərək Rayon
Məşğulluq Mərkəzində əmək yar-
markası keçirilib.
    Tədbiri giriş sözü ilə mərkəzin
direktoru Həsən Nəsirov açıb. 
     Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Bəxtiyar Mah-
mudov çıxış edərək qeyd edib ki,
ötən illər ərzində  muxtar respublikanın
bütün bölgələrində, eləcə də Sədərək
rayonunda təşkil olunan əmək yar-
markalarında işaxtaran vətəndaşlara
boş iş yerləri təklif olunmaqla yanaşı,
onların mövcud əmək bazarının tə-

ləblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq
kurslarına və haqqıödənilən ictimai
işlərə cəlb olunması da təmin edilib.
Sədərək rayonu əhаlisinin məşğullu-
ğunun gücləndirilməsi, işахtаrаnlаrlа
işəgötürənlər аrаsındа birbаşа əlаqə-
lərin yаrаdılmаsı və məşğulluq оr-
qаnlаrının fəаliyyətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi istiqamətində təşkil
edilən əmək yarmarkalаrı mühüm
əhəmiyyətə  malikdir. Bu istiqamətdə
keçirilmiş tədbirlərin təhlili göstərir
ki, belə tədbirlərdə işaxtaran vətən-
daşlar yerli məşğulluq orqanlarının

xidmətlərindən bəhrələnir, işəgötürən
müəssisələrin məsul nümayəndələri
ilə birbaşa ünsiyyət yaratmaq imkanı
qazanırlar.
    İşaxtaran vətəndaş Rəşad Qur-
banov tədbirin təşkilatçılarına min-
nətdarlığını bildirərək qeyd edib ki,
belə tədbirlər rayon sakinləri tərə-
findən rəğbətlə qarşılanır, onların
müvafiq işlə təmin olunmaq imkan-
larını artırır.
    6 müəssisədən  77 boş iş yerinin
çıxarıldığı yarmarkada 12 nəfərə işə
göndəriş verilib.

    Analoji tədbir dünən Kəngərli
rayonunda da keçirilib. Yarmarkaya
10 dövlət və özəl müəssisədən 60
boş iş yeri çıxarılıb.

Kəngərli Rayon Məşğulluq Mər-
kəzinin direktoru Məzahir Rüstəmov
çıxış edərək bildirib ki, işaxtaran
vətəndaşların, xüsusilə gənclərin işlə
təmin olunması sahəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərdən
biri də hər il keçirilən əmək yar-
markalarıdır. İşəgötürənlərlə yaradılan

qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətləri
bu mühüm aktiv məşğulluq tədbirində
işəgötürənlərin və işaxtaran vətən-
daşların fəal iştirakını təmin edir.
    Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavini Nazim Canbax-
şıyev çıxış edərək vurğulayıb ki,
“Azərbaycan Respublikasının Məş-
ğulluq Strategiyası (2006-2015-ci
illər)”nın muxtar respublikada, eləcə
də Kəngərli rayonunda uğurlu icrası
əhalinin sosial müdafiəsinin güc-

ləndirilməsinə, əmək bazarının tək-
milləşdirilməsinə, əmək ehtiyatla-
rının keyfiyyətcə yaxşılaşmasına,
iqtisadi fəallığın yüksəldilməsi üçün
əlverişli şəraitin yaradılmasına səbəb
olub.
    İşaxtaran vətəndaş Şəlalə Həsən -
ova yarmarkanın təşkilində əməyi
olanlara minnətdarlığını bildirib.
    Yarmarkada 31 nəfərə işə gön-
dəriş verilib.

Növbəti əmək yarmarkası keçirilib

    “Muxtariyyət ili”ndə Şahbuz
rayonunda tikinti-quruculuq təd-
birlərinin həcmi artıb, coğrafiyası
genişlənib. Hazırda rayonun bir
neçə yaşayış məntəqəsində müx-
təliftəyinatlı obyektlər inşa olunur.
Belə tədbirlərdən ucqar dağ və
sərhəd yaşayış məntəqəsi Gömür
kəndinə də pay düşüb. 

    Quruculuq obyektlərindən biri
kənd məktəbinin binasının əsaslı
təmiridir. Məktəb binası 144 şagird
yerlikdir. Təmir işlərinə başlanan
vaxtdan inşaatçılara hərtərəfli şərait
yaradılıb. Buraya kifayət qədər tex-
nika və işçi qüvvəsi cəlb edilib. Bu
isə inşaat işlərinin sürətlə və key-
fiyyətlə aparılmasına imkan verib.
Burada çalışan Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin Şahbuz
Rayon İdarəsinin bir qrup inşaatçısı
öhdəsinə götürdüyü quruculuq təd-
birini vaxtında başa çatdırmaq üçün
səyini əsirgəməyib.

    Digər bir obyekt kənddə fəaliy-
yət göstərən qurumların birgə işini
təşkil etmək üçün inşa olunan kənd
mərkəzidir. Adıçəkilən idarənin in-
şaatçıları qısa müddət ərzində 2
mərtəbədən ibarət olan, müasirtipli
layihə əsasında inşa edilən binada
tikinti işlərini yekunlaşdırıblar. Mər-
kəzdə icra nümayəndəliyi, bələ-

diyyə, Yeni Azərbaycan Partiyası
ərazi ilk təşkilatı, klub, kitabxana,
polis sahə və baytarlıq məntəqələri
fəaliyyət göstərəcək. Həmçinin mər-
kəzdə rabitə evi və poçt bölməsi
də yerləşəcəkdir.
    Kənd sakinləri kənddə inşa olunan
xidmət mərkəzini onlara göstərilən
növbəti dövlət qayğısı kimi dəyər-
ləndirirlər. Burada müxtəlif xidmət
sahələri fəaliyyət göstərəcək.
    Hazırda hər 3 obyekt təhvilə
hazır lanır, yeni quruculuq ünvan-
larının yerləşdiyi ərazilərdə abadlıq
işləri görülür.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Dağ kəndində yeni quruculuq ünvanları
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    5 oktyabr 2014-cü il tarixdə mə-
nim imkanım oldu ki, Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olduğu Naxçıvan
bölgəsinə və bölgədəki Ordubad
rayonuna səfər edim. Ordubadın
mərkəzinin çox gözəl mənzərəsi,
gülərüz insanları və Azərbaycanın
bu ərazisinə nadir hallarda səfər
edən beynəlxalq qonaqlara isti mü-
nasibət var.
    Ordubad şəhərində bazarın ya-
xınlığında haliyədə muzey kimi is-
tifadə edilən və regionda 3 Qeysə-
riyyə binasından biri olan XVII
əsrə aid tarixi abidə vardır. Digər
iki tarixi abidə isə Səmərqənd və
Təbrizdədir. 1990-cı ildən bəri bu
bina Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi
kimi istifadə edilir.
    Ordubadın öz qədim tarixi,
özünə xas olan milli və mənəvi
dəyərləri vardır. Rayon Kiçik Qaf-
qazın çox təsir bağışlayan və əra-
zidə ən yüksək zirvə sayılan Qa-
pıcıq dağının ətəyində yerləşir.
Ordubadın kiçik hissəsi dağətəyi
ərazi, 5 faizi isə düzənlik ərazidir.
Ordubadın həddindən artıq zəngin
flora və faunası vardır. Yaşayış
sahəsi, əsasən, dağətəyi ərazidə
yerləşir və buranın gündəlik isti-
fadə üçün təmiz su mənbələri var.
Bu mənbələr suvarma üçün də is-

tifadə edilir. Ordubad cənub tə-
rəfdən İran, şimal tərəfdən Ermə-
nistanla, qərbdən isə Naxçıvanın
Culfa rayonu ilə həmsərhəddir.
    Şəhərin sərhədləri, hələlik, tam
təsdiqlənməyib və müəyyənləşdi-
rilməyib. Hələ də güman edilir
ki, bu ərazi dünyadakı ən qədim
insan məskənlərindən və bəşəriy-
yətin formalaşdığı ən qədim yer-
lərdəndir. Ordubad şəhərinin adı
ilk dəfə V əsr yazılı mənbələrdə
xatırladılır. Ordubadda yerləşən
Gəmiqaya dağında qədim dünya-
nın böyük panteonlarının olduğu
güman edilir. Dağdakı petroqliflər
və burada olan insan yaşayış məs-

kənləri onu deməyə əsas verir ki,
qədim insanların məskən saldığı,
mədəni inkişaf etdikləri Ordubadın
tarixi bizim eradan əvvəl VII-I
əsrlərə aiddir.
    Əhalinin məskən saldığı bu yer-
lər və nekropollar bizim əsrin I və

II minilliyinə aid mədəni və tarixi
tapıntılar ilə zəngindir. Belə abidələr
Ordubadın Sabirkənd, Plovdağ və
Xaraba Gilan adlandırılan qədim

insan yaşayış məskənlərində möv-
cuddur. Bu tapıntılar bizə əsas verir
deyək ki, Ordubadın tarixi 7 min
il əvvələ aiddir.
    XVIII əsrin əvvəllərində Ordu-
bad Səfəvi imperiyasının bir hissəsi
olmuşdur. 1724-cü ildə Ordubad

Osmanlı imperiyasına birləşdirilmiş
və sonra İran hökmdarı Nadir şah
tərəfindən tutulmuşdur.
    Minlərlə Ordubad sakini erməni
terrorizminin qurbanı olmuş və XX
əsrin əvvəllərində çoxlu təqiblərə
məruz qalmışdır.
    Ordubadın gözəl təbiəti, sirli
dünyası və təbii gözəlliyi XIX-XX
əsr səyahətçilərinin marağına səbəb
olmuşdur. Rus alimi İ.Şopen, polşalı
tədqiqatçı A.Petzold, fransız yazıçısı
A.Düma və digər görkəmli şəxslər
bu gözəlliyi öz əsərlərində tərənnüm
etmiş və Azərbaycanı tərk edərkən
Ordubad barədə böyük təəssüratlar
yazmışlar.
    Ordubad təkcə özünün rənga-
rəng gözəlliyi ilə yox, həmçinin

tanınmış şəxsləri, incəsənət adam-
ları və dünya şöhrətli alimləri ilə
xarakterizə edilir. Məşhur astro-
nom alim, riyaziyyatçı və şair
Nəsirəddin Tusi Məhəmməd Bin
Həsənin davamçıları hələ də Or-
dubadda yaşayır.
    Ordubad Yaxın Şərq və Şərqi
Asiya ilə ticarət əlaqələri saxlayan
mühüm ticarət marşrutlarının bir-
ləşdiyi yerdə yerləşir. Ərazi 40
üzüm növünün yetişdirilməsi ilə
tanınmışdır. Ordubad ipəyi Vene-
siya, Marsel, Amsterdam va digər
Avropa şəhərlərinə XVI əsrin ikinci
yarısından başlayaraq ixrac edil-
mişdir. Ordubad ipəyi XX əsrin
əvvəllərində keçirilmiş beynəlxalq
sərgi və yarmarkalarda 13 qızıl
medala layiq görülmüşdür. Ordu-
bad Şərq dünyasının canlı muzeyi
hesab edilir, şəhər özünün tarix
və ənənələrini qoruyur, nəsildən
nəslə ötürür. Özünün memarlıq
quruluşuna və tarixi abidələrinə
görə Ordubad 1977-ci ildə bəşə-
riyyətin incisi və şəhər qoruğu
elan edilmişdir.

Ordubad: Avroasiyanın ürəyində qədim şəhər

 Peter Tase Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayıb fəaliyyət
göstərir. Müstəqil jurnalistdir. Paraqvay, Orta Şərq və Latın
Amerikası məsələlərini tədqiq edir. IV Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumunun iştirakçısı olan və Naxçıvana səfər edən Peter Tase
Amerika Birləşmiş Ştatlarına qayıtdıqdan sonra “Foreign Policy
News” (Xarici siyasət xəbərləri) portalında məqalə ilə çıxış
etmişdir. Həmin məqaləni təqdim edirik:

    Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaranan təəssüratı
sözlə təsvir etmək çətindir. Burada
həyat tam başqa cürdür. Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yaşayan
azərbaycanlıların Azərbaycanla
birbaşa əlaqələri yoxdur. Onları
hər tərəfdən nəhəng, keçilməz dağ
silsilələri əhatə edir. Ancaq təkcə
dağlar keçilməz maneə deyildir.
Naxçıvan əhalisi düşmən Ermə-
nistanın əhatəsindədir. Təqribən,
20 il bundan əvvəl Ermənistan
rus hərbi silahlı qüvvələrinin dəs-
təyi ilə Dağlıq Qarabağ da daxil
olmaqla Azərbaycanın 20 faiz tor-
pağını işğal etmişdir. Bu torpaqlar
azərbaycanlılara hələ də qaytarılma -
mışdır. Ermənistan və Azərbaycan

arasında tez-tez atəşkəs pozulur.
Bütün sərhəd-keçid məntəqələrində
qanlı erməni təxribatları olmuşdur.
Ona görə də bu vəziyyət naxçı-
vanlıların həyat tərzinə təsir etməyə
bilməz.
    Lakin heç də belə düşünməyin
ki, Naxçıvanda yaşayan azərbay-

canlılar qorxu və yoxsulluq içəri-
sində yaşayırlar. Sadəcə, onların
həyat ritmi Azərbaycanın digər yer-
lərindən bir az fərqlidir. Onlar heç
bir yerə tələsmirlər. Və qonaqlara
da çox mehriban yanaşırlar. Qo-

naqları burada daha ürəkdən və
daha səmimi qarşılayırlar. Elə bütün
Azərbaycan haqlı olaraq qonağa
hörmət, mehribanlıq və qonaqpər-
vərliklə fəxr edir.
    Naxçıvanın digər fərqli cəhəti
ölkənin indiki başçısı İlham Əliyevin
atası, Azərbaycanın keçmiş Pre-
zidenti Heydər Əliyevin burada
doğulub boya-başa çatmasıdır.
Buna görə də Naxçıvanda görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin
xatirəsinə hörmət əlaməti ilə se-
çilən çoxlu yerlər vardır. Naxçı-
vanda Heydər Əliyev Muzeyi və
Heydər Əliyevin adını daşıyan,
bütün mühüm konfrans və iclas-

ların keçirildiyi müasir saray ya-
radılmışdır. Naxçıvan muzeylə-
rində və xüsusən Tarix Muzeyində
Heydər Əliyevin xatirəsini əks et-
dirən ekspozisiyalar vardır.
    Naxçıvanlılar 1992-2014-cü il-

lərdə ölkənin ərazi bütövlüyünün
müdafiəsi zamanı şəhid olanların
xatirəsinə dərin hörmətlə yanaşırlar.
Bütün iri muzeylərdə həmin dövr-
lərdə həlak olmuş insanların, gənc -
lərin portretlərindən ibarət olan
ekspozisiyalar vardır. Bələdçilər
həmişə bu ürəkağrıdan mövzuya
xüsusi diqqətlə yanaşırlar. Bizi mü-
şayiət edən azərbaycanlı diplomatlar
isə həmişə təkrar edirdilər ki, onlar
itirilmiş torpaqları nəyin bahasına
olursa-olsun, geri qaytaracaqlar.
    Qədim silahlar, əl işləri, rəsm-
lərlə zəngin olan “Naxçıvanqala”
Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi
dərin təəssürat yaradır. Muzeyin

bələdçiləri bu qalada nə qədər
qəhrəman Azərbaycan döyüşçü-
sünün həyatını qurban verdiyi,
neçə düşmən hücumlarına və mü-
hasirəsinə sinə gərdiyi haqda ətraflı
məlumat verdilər.
    Naxçıvan ətrafında nadir müa-
licəxana vardır. O, yerin altında
yerləşir. Onun tavanı nəhəng dağın
daşlarıdır. Yarımqaranlıq müalicə-
xanada çarpayı cərgələri vardır.
Burada, yerin altında nəfəs yolla-
rından əziyyət çəkən xəstələr müa-
licə olunurlar. Müalicə üsulu duz
və yod hissəcikləri ilə zəngin olan
havadır. Bəzi xəstələr üçün Duzdağ
Fizioterapiya Mərkəzində cəmisi
bircə gecə keçirmək kifayətdir.
Daha ağır dərəcəli xəstələrə müalicə
kursunu bir neçə dəfə təkrarlamaq
tövsiyə olunur.
    Ordubad şəhərinin dağları da
heç zaman unudulmayacaq təəs-
süratlar yaradır. Azərbaycanlılar
onları müqəddəs adlandırırlar.

    Litvanın www.slaptai.lt internet nəşrinin rəhbəri, məşhur Litva

jurnalisti Gintaras Visotskas IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun

fəal iştirakçılarından biri olub. Litvaya qayıtdıqdan sonra G.Visotskas

öz internet portalında humanitar forum, Azərbaycanın paytaxtı, habelə

Naxçıvana səfəri barədə təəssüratları ilə bağlı məqalə yerləşdirib.

Həmin məqaləni təqdim edirik:

Naxçıvan və Ordubada səyahət

    Hülakilər zamanında Hinduşah
Naxçıvani maliyyə idarəçiliyində
çalışmış və bir çox vilayətlərin ha-
kimi təyin olunmuşdur. Eyni za-
manda o, tarix, dilçilik və poeziya
ilə də ciddi surətdə maraqlanmışdır.
Azərbaycan və bir sıra qonşu
ölkələrin ictimai-siyasi həyatından
bəhs edən “Təcarüb üs-sələf” (“Sə-
ləflərin təcrübələri”) əsərinin, 1307-
1308-ci illərdə ərəb dilində qələmə
aldığı “Məvarid ül-ərəb” antolo-
giyasının, fars dilində bir sıra məş-
hur şeirlərin, habelə “Əs-Sihah əl-
Əcəmiyyə” adlı leksikoqrafik əsərin
müəllifidir. Naxçıvaninin zəmanə-
mizədək bir neçə əsəri gəlib çat-
mışdır. Onun ərəb dilində yazdığı
“Məvarid ül-ərəb” antologiyası,
ərəb xəlifələrinin həyatından,

Əməvi lər, Abbasilər və Səlcuqilərin
tarixindən bəhs edən və 1324-cü
ildə tamamlanan “Təcarüb üs-sələf”
(“Sələflərin təcrübələri”) əsəri də-
yərli mənbələr hesab olunur. So-
nuncu əsər Böyük Luristan atabəyi
Yusifin oğlu Əhmədə (1295-1330)
ithaf olunmuşdur. Belə hesab olunur
ki, bu, əslində, ərəb tarixçisi Mə-
həmməd Əli Təxtəqinin “Məniy-
yətül-füzəlafi təvarixül-xüləfa vəl-
vüzəra” (“Xəlifələr və vəzirlər döv-
ründə fəzilət adamlarının taleyi”)
əsərinin farscaya tərcüməsidir. Mü-
təxəssislər bu əsəri farscaya gözəl
və ifadəli bir dillə tərcümə olunmuş
ilk nəsr nümunələrindən biri hesab
edirlər. Müəllif tərcümə etdiyi bu
kitaba düzəlişlər vermiş, əlavələr
etmiş və onun həcmini, az qala, üç

dəfə artırmışdır. Bu mövzuda fars
dilində yazılmış ən mükəmməl əsər
hesab olunan “Təcarüb üs-sələf”də
müəllifin nəsli, özü, Şəmsəddin
Cüveyni və başqa görkəmli şəx-
siyyətlərlə bərabər, Naxçıvan barədə
də məlumatlara rast gəlinir. Müəllif
Giranın Naxçıvan tüməninə, Və-
nənd kəndinin isə Girana aid ol-
duğunu qeyd edir və Vənənddə
Şəmsəddin Məhəmməd Cüveyni
(1225-1283) tərəfindən layiqli xa-
nəgah tikildiyini, ona əmlak vəqf
olunduğunu göstərir. H.Naxçıva-
ninin Naxçıvana olan həsrəti onun
həmin diyardan olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Allahdan qüvvət, şəfa
diləyən müəllif özünün yenidən
Nəşəva (Naxçıvan) torpağına ye-
tirilməsini təvəqqe edir.
    Onun yaradıcılığında “Əs-Sihah
əl-Əcəmiyyə”  adlı farsca-azərbay-
canca lüğət mühüm yer tutur. Elmə
məlum olan bu ilk fars və Azərbay-
can dillərinin lüğəti 21 bab, 393 fə-
sildən ibarətdir. Bu lüğət 3 hissədən
– müqəddimə (ərəb dilində), lüğət

və fars dilinin qrammatikasından
(ərəb dilində) ibarətdir. Birinci və
üçüncü hissələr ərəbcə, lüğət özü
isə farsca və Azərbaycan dilində
yazılmışdır. Bundan başqa, kitaba
frazeoloji birləşmələr və ayrı-ayrı
ifadələr də daxil edilmişdir. Uzun
müddət bu lüğət həm alimlər, həm
də fars və ərəb dillərini öyrənənlər
üçün faydalı olmuşdur. Lüğətin ən
erkən köçürülmüş nüsxəsi XVI əsrin
əvvəllərinə, ən sonuncusu isə XIX
əsrin sonlarına aiddir. 
    Müəllif girişdə göstərir ki, kitab
fars olmayanların (Azərbaycan türk-
lərinin) bu dili öyrənməsi üçün nə-
zərdə tutulub. Hinduşah Naxçıva-
ninin “Əs-Sihah əl-Əcəmiyyə” əsəri
Azərbaycan leksikoqrafiyasının
əvəzsiz abidəsi kimi yüksək qiy-
mətləndirilməlidir. Bu əsər bütün
Şərq dünyasında lüğətçilik elminin
inkişafında da böyük rol oynamışdır.
Akademik İsmayıl Hacıyev və Şü-
kür Məmmədovun müəllifi olduqları
“Naxçıvan və naxçıvanlılar” adlı
kitabda bu haqda deyilir: “Bu əsər-

də, əslində, fars dilinin türk və ərəb

dillərində izah olunan ilk qram-

matikası verilmişdir. “Əs-Sihah əl-

Əcəmiyyə” lüğətinin Berlin, Kem-

bric, Oksford, Tehran, Qahirə və

başqa nüsxələri məlumdur. Fəx-

rəddin Hinduşah bu əsərində ilk

dəfə olaraq türk və fars dillərinin

morfoloji qanunlarını, leksikologi-

yasını hərtərəfli tədqiq etmiş, ümu-

miləşdirmiş və sistemə salmışdır”.

    Tarix adlanan illər çələngi çox
hadisələrə şahid olmuşdur, neçə-
neçə dahi öz istedadı ilə bu çə-
ləngə naxış vurmuşdur. Naxçıvan
torpağının yetirdiyi dahilərdən
kimi  qəhrəmanlığı, kimisi  elmi
və siyasəti, kimilərisə qələmi ilə
tarix səhifələrinə adlarını yazdır-
mışlar. Azərbaycanın səfalı və
dilbər guşələrindən olan Naxçıvan
özünün zəngin və qədim tarixi,
coğrafi mövqeyi, qiymətli abidə-
ləri ilə birlikdə görkəmli şəxsiy-
yətləri ilə də tarixin yaddaşına
həkk olunmuşdur.

- Nərgiz İSMAYILOVA 

Elmə məlum olan ilk Azərbaycan-fars dilləri lüğəti 
və onun naxçıvanlı yazarı

Naxçıvanın Azərbaycana bəxş etdiyi ilklərMənşəcə, Azərbaycan türklərindən olan tarixçi, dilçi
alim, filosof, mütərcim, şair, katib, dövlət xadimi Fəx-

rəddin Hinduşah ibn Səncər ibn Abdullah Naxçıvani 1245-ci ildə
Giran şəhərində anadan olmuşdur. Hinduşah Naxçıvaninin
ailəsi Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə bir çox görkəmli
şəxslər bəxş etmişdir ki, onlar “Naxçıvani” nisbəsi ilə tanınmışlar.
Hinduşah Naxçıvani təhsilini Bağdaddakı ən məşhur mədrə-
sələrdən sayılan Müstənsəriyyədə almışdır. Burada ilahiyyatı,
riyaziyyatı, təbabəti, astronomiyanı və orta əsrlərdə mədrəsələrin
dərs proqramlarına daxil olan digər elmləri öyrənmiş, fars və
ərəb dillərinə dərindən bələd olmuşdur. O, dövrünün məşhur
bilicilərindən sayılan Əl-Cüveynidən dərs almışdır.
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    Naxçıvan Dövlət Universitetinin Mühasibat uçotu və maliyyə
kafedrasının baş müəllimi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Mehriban
İmanovanın yeni nəşr olunmuş “Mühasibat uçotunda interaktivlik”
adlı dərs vəsaiti də Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi və
siyasi islahatların nəticəsində mühasibat uçotunun mahiyyəti və
funksiyaları, müəssisələrdə onun yerinə yetirdiyi vəzifələrin öy-
rənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Belə ki, bazar iqtisadiyyatına
keçidlə əlaqədar olaraq dövlət mühasibat uçotunun ciddi tən-
zimlənməsindən çoxvariantlı yanaşmaya keçmişdir. İqtisadi
sistemin transformasiyası və bazar münasibətləri əsasında Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına keçid qarşıya bir çox vəzifələr
qoymuş, bunların həlli üçün “mühasibat uçotu” fənninin müasir
üsullarla tədrisinin əhəmiyyətini son dərəcə aktuallaşdırmışdır.
Artıq müasir dövrdə müəssisələrin təsərrüfat fəaliyyətinin uçotda
düzgün əks etdirilməsi mühasibat uçotunun iqtisadçı kadrlar tə-
rəfindən hərtərəfli mənimsənilməsini, onlarda bazar iqtisadiyyatına
xas olan iqtisadi təfəkkürün formalaşmasını tələb edir. Ona görə
də “mühasibat uçotu” fənni üzrə dərslərin tədrisi zamanı interaktiv
metodların qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsi tələb olunur və
bu, mühasibat uçotunun mənimsənilməsində əyaniliyin təmin
olunmasına imkan verir. Mühasibat uçotunun beynəlxalq stan-
dartlara uyğunlaşdığı bir dövrdə adıçəkilən fənn üzrə dərs
vəsaitinin bu standartlara uyğun şəkildə interaktiv qaydada
yazılması xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir. 
    Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində çap olunmuş yeni
dərs vəsaiti “mühasibat uçotu” fənni üzrə təsdiq edilmiş proqrama
uyğun olaraq hazırlanmış, ali təhsilin bakalavr və magistr pillə-
lərində təhsil alanlar, dissertantlar, müəllimlər, həmçinin mühasibat
uçotu ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs
vəsaitində verilmiş 257 slayd fənnin interaktiv qaydada tədrisində
istifadə oluna bilər.

Mühasibat uçotunun tədrisinə
dair ilk interaktiv dərs vəsaiti

Yeni nəşrlər

Nağdsız ödəniş sistemi və 
onun növləri

Dünyanın inkişaf etmiş ölkələ-
rinin maliyyə bazarında nağdsız

ödəniş sistemi geniş yayıldığından adi
əməliyyat mexanizminə çevrilib. Nağd-
sız ödəniş pul və pul vəsaitlərinin nağd
olmadan banklar və səlahiyyəti olan
digər maliyyə mənbələri vasitəsilə hə-
yata keçirilən pul dövriyyəsi formasıdır. 
    Son illər respublikamızda da nağdsız
ödəniş sisteminin inkişafı məqsədilə
müvafiq addımlar atılır. Düzdür, hələ
ki, bəzi maliyyə subyektlərinin bu sis-
temi həyata keçirmək üçün POS-ter-
minalların tətbiqinə və eyni zamanda
əhalinin də nağd ödənişlərin aparıl-
masına az maraq göstərmələri müşahidə
edilir. Bunu statistik rəqəmlər də gös-
tərir. Belə ki, nağd pul kütləsinin
ümumi pul dövriyyəsində xüsusi çəkisi
inkişaf etmiş ölkələrdə 7-10 faiz ara-
sında olduğu halda,  bu göstərici Azər-
baycanda 50-55 faiz təşkil edir. Bu
sistemin genişləndirilməsi bu gün Azər-
baycanın maliyyə-iqtisadi siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biridir. Bu sahədə
beynəlxalq təcrübədən, inkişaf etmiş
ölkələrdə tətbiq olunan stimullaşdırıcı
və məhdudlaşdırıcı tədbirlərdən istifadə
etməklə, habelə əhalinin maarifləndi-
rilməsi və məlumatlandırılması yolu
ilə sözügedən sistemin genişləndiril-
məsinə nail olmaq mümkündür.
    Müasir dövrdə respublikamızda
nağdsız ödənişlər müxtəlif formalarda
(bankomatlar, POS-terminallar, internet
vasitəsilə və digər) həyata keçirilir. 
    “Bankomat” deyilən aparatları bu
gün əksər vətəndaşlarımız ancaq nağd
pul vəsaitlərinin çəkildiyi cihaz kimi
başa düşürlər. Lakin həmin aparatlarda
kommunal xərclərin ödənilməsi, mobil
telefonlara konturların yüklənməsi, di-
gər şəxslərə (kard transferi) pul vəsai-
tinin göndərilməsi və sair bu kimi
nağdsız ödənişlər aparmaq olar. 
    İnternet üzərindən ödəniş plastik
kartların köməyilə günün istənilən vax-
tında istər respublikamızdan kənarda,
istərsə də ölkə daxilində fəaliyyət gös-
tərən şirkətlərin təqdim etdiyi malların
alınması, göstərilən xidmətlərin dəyə-
rinin ödənilməsi, mobil telefonlarda
danışıq dəqiqələrinin artırılması, kom-
munal xərclərin, banklara kreditlərin
ödənilməsi və sair bu kimi digər xidmət
növləri üzrə ödənişlərin xidmət göstə-
rilən obyektə getmədən  internet məkanı
olan yerdən aparılmasıdır. 
    Artıq muxtar respublikamızda da
elektrik enerjisi, telefon, internet, qaz
pullarının plastik kartlar vasitəsilə istər
internet üzərindən, istərsə də poçt şö-
bələrində quraşdırılmış POS-terminallar
vasitəsilə ödənilməsi həyata keçirilir.
    POS-terminal bank sistemi ilə on-
layn rejimində işləyən elektron qur-
ğudur. Bu qurğu quraşdırılmış obyekt-
lərdə vətəndaşlarımız əllərində olan
plastik kartlar vasitəsilə onlara göstə-
rilən işin (xidmətin) dəyərinin nağdsız
qaydada ödənilməsini təmin edirlər. 

Nağdsız ödəniş sisteminin 
əhəmiyyəti

Nağdsız ödəniş sistemi maliyyə
vəsaitlərinin dövriyyəsinin

sürətlənməsi,  nağd pul kütləsinin ix-
tisarı, maliyyə əməliyyatlarında şəf-
faflığın qorunması, vergidənyayınma
hallarının qarşısının alınması, ödəniş

məbləğinin dəqiq aparılması, vaxt
itkisinin aradan qaldırılması, pul -
itirməmək, saxta pullarla rastlaşma-
maq və digər bu kimi iqtisadi və
sosial üstünlüklərə malikdir.
    Nağdsız ödənişlər, ilk növbədə, və-
təndaşlarımızın rahatlığını və təhlükə-
sizliyini təmin edən ödəniş vasitəsidir. 
    İstənilən bir şəxs əməkhaqqını və
ya təqaüdünü alarkən həmin vəsaitin
çəkilməsi üçün müəyyən edilmiş əra-
zilərdə quraşdırılmış bankomat aparata
(nəzərə alsaq ki, “bankomat” deyilən
aparat böyükhəcmli olduğuna görə hər
bir obyektdə və ünvanlarda tətbiqi
mümkün deyil) yaxınlaşır, burada uzun-
uzadı növbə gözləməklə və vaxt itir-
məklə pullarını nağd qaydada çəkir.
Sonradan istər alış-veriş aparılan zaman,
istərsə də kommunal xərclərin ödənil-
məsi zamanı  həmin vəsaitlərin xərc-
lənməsi üçün hər hansı ticarət, xidmət
obyektlərinə və ya poçt şöbələrinə üz
tutur və orada ona göstərilən xidmətə
görə vəsaitini nağd qaydada ödəyir.
    Yaxşı olar ki, vətəndaşlarımız vaxt
itkisi yaşamadan, pulun itirilməsi, cib-
lərdə sıradan çıxması və sair bu kimi
problemlərlə rastlaşmamaq üçün pulunu
nağd qaydada çəkmədən, plastik kart-
dan istifadə etməklə həmin obyektlərdə
POS-terminal vasitəsilə və yaxud evin-
də, iş yerində, ofisində oturaraq internet
vasitəsilə nağdsız qaydada ödənişlər
aparsın. 
    Plastik kart sahibləri evində oturub
öz səyahətini asanlıqla planlaşdırır,
digər ölkədə mehmanxana nömrələri-
nin, aviabiletlərin qabaqcadan sifarişini
verə bilirlər. Elə səyahət zamanı da
kartların faydasını görənlər çoxdur.
Belə ki, xarici ölkələrə səyahət edərkən
üzərimizdə külli miqdarda pul gəzdir-
mək məcburiyyətində qalmırıq.                                                                                                 
    Nağdsız ödəniş formasının kütlə-
viləşməsində dövlət də maraqlıdır.
Çünki bu sistem maliyyə intizamına
nəzarət etməyə, maliyyə əməliyyatla-
rında şəffaflığın qorunmasına, makro-
iqtisadi proseslərin nizama salınmasına,
eyni zamanda vətəndaşların rahatlığının
təmin olunmasına, müştərilərin və
bankların əməliyyatlarının təhlükəsiz-
liyinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

Muxtar respublikamızda nağdsız
hesablaşmaların əhatə dairəsi 

genişlənir

Ayrı-ayrı dövrlərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali

Məclisində keçirilmiş müşavirələrdə
Ali Məclisin Sədri tərəfindən muxtar
respublika ərazisində nağdsız ödəniş-
lərin genişləndirilməsi ilə bağlı aparılan
işlərin sürətləndirilməsi, POS-termi-
nalların tətbiqi və onlardan səmərəli
istifadənin təmin edilməsi məqsədilə
Vergilər Nazirliyinə və Mərkəzi Bankın
Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarə-
sinə mühüm tapşırıqlar verilmişdir.  
   Məhz bu məqsədlə də muxtar res-

publikamızda son dövrlər nağdsız döv-
riyyənin stimullaşdırılması istiqamə-

tində apardığımız maarifləndirici və
stimullaşdırıcı tədbirlər öz müsbət nə-
ticələrini verməkdədir. Belə ki, statistik
göstəricilərdən məlum olur ki, 1 yanvar
2014-cü il tarixə muxtar respublika
ərazisində ticarət, iaşə, xidmət və sair
bu kimi obyektlərdə 248 POS-terminal
quraşdırılmışdırsa, artıq cari ilin 9
ayında 569 POS-terminal quraşdırılaraq
onların sayı 817-yə çatdırılmışdır.  
    Qeyd edilməlidir ki, tətbiq edilən
POS-terminalların 77-si muxtar res-
publikanın kənd mərkəzlərində fəa-
liyyət göstərən ticarət obyektlərinin
payına düşür. Bu da kənd sakinlərinin
rahatlığını təmin edəcəkdir. Çünki
kənd ərazisində yaşayan plastik kart
sahibləri nağd pul çəkilməsi üçün
şəhər və rayon mərkəzlərinə üz tut-
madan kənddə fəaliyyət göstərən ticarət
obyektlərində onlara göstərilən xid-
mətin dəyərini nağdsız qaydada
POS-terminal vasitəsilə ödənilməsini
həyata keçirə biləcəklər.  
    Nağdsız ödənişlərin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi nağdsız ödənişlərin
aparılmasında da artımla müşahidə
olunmuşdur. Əgər 2013-cü ilin oktyabr
ayı ərzində muxtar respublika ərazisində
nağdsız ödənişlərin həcmi 82 min 105
manat təşkil edirdisə, artıq 2014-cü
ilin sentyabr ayında bu rəqəm 1 milyon
547 min manata çatmışdır. Təbii ki,
bu, insanlarımızın bu sahəyə marağının
artdığını göstərir.

Nağdsız ödənişlərin 
genişləndirilməsində 

stimullaşdırıcı tədbirlər

İnkişaf etmiş və inkişaf etməkdə
olan ölkələrdə nağdsız ödəniş-

lərin genişləndirilməsi, əsasən, 3 isti-
qamətdə aparılır. Bunlar stimullaşdırıcı
tədbirlər, məhdudlaşdırma və cərimə-
lərin tətbiqidir.
    Nağdsız ödənişlərin ümumi pul döv-
riyyəsindəki payı kifayət qədər olan
ölkələrin təcrübəsi və psixoloji amillərin
təhlili göstərir ki, əhalinin bu vərdişlərə
yiyələnməsi müəyyən zaman tələb edir.
Bu vərdişlərə yiyələnməkdə əsas amil
kimi stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsinin rolu böyükdür. Məhz
bu məqsədlə istər Naxçıvan Muxtar
Respublikası Vergilər Nazirliyinin
“Nağdsız ödə, hədiyyə qazan” və istərsə
də “Naxçıvanbank” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin özünəməxsus plastik kart
və POS-terminallarla aparılan nağdsız
ödənişlərə görə 5 faiz endirim güzəş-
tinin verilməsi kimi stimullaşdırıcı təd-
birlərin həyata keçirilməsi vətəndaş-
larımızın son dövrlər bu sahəyə mara-
ğını xeyli artırmışdır. Məlumat üçün
bildirək ki, 6 aydan bir  həyata keçi-
rilməsi nəzərdə tutulan “Nağdsız ödə,
hədiyyə qazan” stimullaşdırıcı tədbirin
ilk tirajı iyul ayında keçirilmişdir. Ke-
çirilən tədbirdə 6 ay ərzində 500 ma-
natdan yuxarı nağdsız ödəniş aparan
76 şəxs qiymətli hədiyyələrlə təltif
olunmuşdur. Bu cür tədbirlərin gələ-
cəkdə də aparılması nəzərdə tutulur.

Son söz...

İnanırıq ki, qısa müddətdə muxtar
respublikamızda da nağdsız ödə-

nişlərin inkişaf etdirilməsi sahəsində
kompleks tədbirlərin görülməsi həm
iqtisadi sistemdə şəffaflığın artırılma-
sına, həm də maliyyə sisteminin  güc-
lənməsinə imkan verəcək.

Nağdsız ödənişlər dövrün tələbidir
Nağdsız ödənişlər iqtisadi inkişafa, vətəndaşlarımızın rahatlığına 

və şəffaflığa xidmət edir

  Nağdsız ödənişlərə keçidlə insanlarımız vaxt itkisi yaşamamaq, müəyyən

streslərdən azad olmaq baxımından daha rahat olan nağdsız əməliyyat

növünü seçməklə ödənişlərini aparmağa və bunun nəticəsi olaraq vergidən-

yayınma hallarının qarşısının alınmasında öz köməkliklərini göstərə bilər,

muxtar respublikamızın daha da sürətli inkişafına öz töhfələrini vermiş

olarlar. 
Rəşad ƏLİYEV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin 

şöbə rəisi, vergi xidməti müşaviri 

     Müasir mərhələdə ölkədə pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri
iqtisadi artımın və inkişafın başlıca şərti olan makroiqtisadi sabitliyin qo-
runmasına, bank sektorunda stabilliyin təmin edilməsinə və maliyyə vasitəçiliyinin
dərinləşməsinə yönəldilmişdir. Bu hədəflərə nail olmaq üçün pul siyasətinin
və bank nəzarətinin strateji çərçivəsinin davamlı təkmilləşdirilməsi həyata
keçirilir, habelə makroiqtisadi siyasətin koordinasiyasının daha da təkmilləş-
dirilməsinə zəruri dəstək verilir və ən əsası, nağdsız pul kütləsinin dövriyyəsinin
artırılmasına istiqamətlənmiş kompleks tədbirlər reallaşdırılır.  

Ölkəmizin davamlı iqtisadi in-
kişafının təmin edilməsində

biliklərə, innovasiyalara əsaslanan
iqtisadiyyatın qurulması prioritet
məsələlərdən biridır. Bu baxımdan
informasiya-kommunikasiya texno-
logiyalarının (İKT) daha çox tətbiq
olunduğu təhsil sisteminin yaradıl-
ması və onun məzmun və texnoloji
baxımından daim təkmilləşdirilməsi
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İqtisadiyyatın müxtəlif sa-
hələrinin tədrisi zamanı tələbələrin yeni innovativ baca-
rıqlarının yüksəldilməsi məqsədilə fənlərin interaktiv me-
todlarla tədris olunması onların mənimsənilməsində
mühüm rol oynayır.

    Görkəmli pedaqoq, maarifçi
və şair Məhəmməd Tağı Sid-
qinin 160 illik yubileyi ilə əla-
qədar Ordubad rayonunun Aza
kənd tam orta məktəbində təd-
bir keçirilib. Tədbiri giriş sözü
ilə məktəbin direktoru Təvək-
kül Məmmədov açaraq qeyd
edib ki, Azərbaycan maarifçi-
liyinin görkəmli nümayəndə-
lərindən Məhəmməd Tağı Sidqi
pedaqoji fikir tariximizdə özü-
nəməxsus yer tutur. Onun ya-
radıcılığında Vətən, millət və
dil anlayışları xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Qüdrətli pedaqoq,
şair və publisist Naxçıvan maa-
rifində elə bir xidmət göstərib
ki, yaratdığı xariqələrin əks-
sədası hələ sağlığında bütün
Qafqaza yayılıb.
    Məktəbin müəllimlərindən
Ramiz Səfərov, İradə Həmzə-
yeva, uşaq birliyinin rəhbəri
Şirin Mirzəyeva, kitabxanaçı
Samirə Xəlilova Sidqinin həyat
və yaradıcılığı, onun elmi-pe-
daqoji fəaliyyəti haqqında mə-
ruzələrlə çıxış ediblər. 
    Məruzələrdə qeyd olunub
ki, Sidqi görkəmli bir ədəbiy-
yatşünas alim, mahir pedaqoq
kimi təlim və tərbiyəyə, dili-
mizə, ədəbiyyatımıza  dair qiy-
mətli əsərlər yazıb. O, Ordu-
badda “Əxtər”, Naxçıvanda isə
“Tərbiyə” məktəbi təsis edib,
xalq müəllimi kimi şöhrət qa-

zanıb, ədəbi-mədəni tədbirlərin
və teatr tamaşalarının əsas təş-
kilatçılarından olub. 
    Bildirilib ki, Naxçıvan te-
atrının ilk yaradıcılarından olan
Məhəmməd Tağı Sidqi bu te-
atrın inkişafında mühüm xid-
mətlər göstərib. 1894-1899-cu
illərdə “Dram Cəmiyyəti” üzv-
ləri ilə birlikdə M.F.Axundza-
dənin “Hekayəti-Molla İbra-
himxəlil kimyagər”, “Sərgü-
zəşti-mərdi-xəsis”, “Sərgüzəş-
ti-vəziri-xani-Lənkəran” ko-
mediyalarının naxçıvanlı Rə-
him xanın evində tamaşaya
qoyulmasına nail olan Məhəm-
məd Tağı Sidqi M.F.Axund-
zadənin “Hekayəti-müsyö Jor-
dan həkimi-nəbatat və dərviş
Məstəli şah caduküni-məşhur”
komediyasına rejissorluq edib.
Böyük pedaqoq və maarifçi
bu yolla milli teatrın imkanla-
rını xalqın maariflənməsinə,
ictimai-mədəni tərəqqiyə  cəlb
edib.
    M.T.Sidqi elmi-pedaqoji də-
yərə malik yeddi dərsliyin
müəllifidir. Böyük pedaqoq,
istedadlı şair, xalq müəllimi
M.T.Sidqinin əsərləri öz döv-
ründə olduğu kimi, bu gün də
aktuallığını qorumaqdadır.
    Sonda məktəbin şagirdləri
Məhəmməd Tağı Sidqinin şe-
irlərini bədii qiraət ediblər.

- Sona MİRZƏYEVA

Məhəmməd Tağı Sidqinin 
160 illiyi qeyd edilib

                 - Əli CABBAROV


