
  Muxtar respublikanın ən böyük bölgələrindən
biri olan Şərur rayonunda 58 məktəb fəaliyyət gös-
tərir. Həmin təhsil ocaqlarının 54-ü tam, 4-ü isə
ümumi orta məktəbdir. 

     Rayonda məktəb tikintisi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Ötən il 234 şagird yerlik Sərxanlı, 110 şagird yerlik
Şahbulaq kənd tam orta məktəbləri üçün yeni binalar ti-
kilmiş, 1026 şagird yerlik Dəmirçi, 396 şagird yerlik
Xanlıqlar, 132 şagird yerlik Gümüşlü kənd tam orta
məktəblərinin binaları isə əsaslı şəkildə yenidən qurul-
muşdur. 2014-cü ildə isə rayonun Püsyan kəndində 630,
Axura və Dizə kəndlərinin hər birində 198, Kürkənddə
216 şagird yerlik məktəb binaları yenidən qurulacaq.  
    Cari dərs ilində 9386 şagirdin təhsil aldığı məktəblərdə
793 kompüter quraşdırılmışdır. Hər 13 şagirdə bir
kompüter dəsti düşür. Bunlardan 563-ü internetə qo-
şulmuşdur. Eyni zamanda şagirdlər 127 elektron lövhəli
sinifdən istifadə edirlər.
    Tədrisin fasiləsiz təşkilini təmin etmək üçün də
tədbirlər diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki,
ötən dərs ilində 34 məktəb istilik sistemi ilə qızdırılırdısa,
bu dərs ilində onların sayı 38-ə çatdırılmışdır. 
    Bütün bunlar təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
imkan vermişdir. Bu səbəbdəndir ki, keçən il ümumtəhsil
məktəblərinin XI siniflərini bitirən 840 məzunun
612-si ali məktəblərə sənəd vermiş, onlardan 311 nəfəri
müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunmuşdur. 50 nəfər
abituriyent 500 baldan yuxarı nəticə göstərmişdir.

Xəbərlər şöbəsi

 Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Gənclər
Fondu və Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Tələbə Gən-
clər Təşkilatı ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələ-
rinin tələbələri arasında
Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş “Mən Nax-
çıvanı tanıyıram” bilik
olimpiadasını elan edib. 

    Naxçıvan Dövlət Univer-

sitetinin Tələbə Gənclər Təş-
kilatının sədri Arzu Abdulla -
yevin verdiyi məlumata görə,
bilik olimpiadasının keçiril-
məsində məqsəd 90 illik yu-
bileyini qeyd edən muxtar res-
publikamızın təbliği və tanı-
dılması, gənclərin bu sahədəki
biliklərinin yoxlanılmasıdır.
Olimpiada vasitəsi ilə yüksək
bilik və bacarığa malik gənclər
üzə çıxarılacaq, onlar ictimai
və elmi fəaliyyətə həvəslən-
diriləcək, gənclər təşkilatları

ilə əməkdaşlığa cəlb ediləcək-
lər. Olimpiadada muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən
ali və orta ixtisas təhsili müəs-
sisələrində təhsil alan hər bir
gənc iştirak edə bilər. Olim-
piada ikimərhələli şəkildə ke-
çiriləcəkdir. Bilik olimpiada-
sında iştirak etmək istəyən hər
tələbə www.telebegencler.com
saytına daxil olaraq elektron
ərizə formasını doldurmaqla
iştirakçı hüququ qazanacaq.
Test üsulu ilə keçiriləcək olim-

piadanın birinci mərhələsində
ən yüksək nəticə göstərmiş 40
tələbə final mərhələsində işti-
rak edəcək. Olimpiadanın bi-
rinci və ikinci mərhələlərinin
keçiriləcəyi yer qeydiyyatdan
keçmiş tələbələrin sayına uy-
ğun olaraq müəyyənləşdiriləcək
və əvvəlcədən elan olunacaq.
Olimpiada 5 aprel 2014-cü il
tarixədək olan müddətdə ke-
çiriləcək. Qeyd edək ki, mü-
sabiqə nəticəsində finalda ən
yaxşı nəticə göstərmiş 3 işti-
rakçı diplom və hədiyyələrlə
mükafatlandırılacaq, final mər-
hələsinə keçmiş tələbələrə isə
sertifikatlar təqdim olunacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında 
Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən “Mən Naxçıvanı tanıyıram” 

adlı bilik olimpiadasına qeydiyyat davam edir

Təhsilin səviyyəsi yüksəldilir

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər
Əliyev Universitetinin dünən
179-cu məşğələsi keçirilmişdir. 
    “Muxtariyyət ili”nə həsr olunmuş
növbəti məşğələni universitetin rek-
toru, professor Saleh Məhərrəmov
açmışdır.
    Sonra universitetin Azərbaycan
tarixi kafedrasının dosenti, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Zaman -
ovun “Heydər Əliyev və Naxçıvanın
muxtariyyəti” mövzusunda məruzəsi
dinlənilmişdir.
    Bildirilmişdir ki, ötən əsrin 80-ci
illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəlləri
bütün Azərbaycanda, o cümlədən
onun tərkib hissəsi olan Naxçıvanda
ictimai-siyasi hadisələrin ən mü-
rəkkəb dövrü kimi xarakterizə olunur.
Həmin dövrdə sovet imperiyası rəh-

bərliyinin Azərbaycanın milli ma-
raqlarına zidd siyasəti, ermənilərin
Naxçıvana ərazi iddiaları və sər-
hədlərdə hərbi toqquşmalar yaratması
muxtar respublikanın həyatına ciddi
təsir göstərmişdir. Bu dövrdə Nax-

çıvanda xalqın azadlıq uğrunda apar-
dığı mübarizəni qələbə ilə başa çat-
dırmaq, eyni zamanda regionun
muxtariyyət statusunun gündəmə
gətirilməsi üçün siyasi təcrübəyə,
diplomatik qabiliyyətə malik rəhbər

lazım idi. Belə bir rəhbər xalqımızın
müdrik oğlu, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyev idi. 1990-cı il iyulun
22-də Naxçıvana gələn dahi rəhbər
bu dövrdən etibarən muxtar respub-
likanın gələcək taleyi üçün mühüm
addımlar atmışdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının blokada şəraitindəki
ağır vəziyyətini nəzərə alan ümum-
milli lider qonşu İran və Türkiyə
respublikaları ilə siyasi-iqtisadi əla-
qələr yaratmış, Naxçıvanın muxta-
riyyət məsələsini yenidən gündəmə
gətirmişdir. 
    Vurğulanmışdır ki, dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin Naxçıvandakı
siyasi fəaliyyətini üç istiqamətdə
xarakterizə etmək olar. Birincisi,

ümummilli liderin həmin dövrdə
atdığı tarixi addımlar nəticəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası düş-
mən hücumlarından layiqincə qo-
rundu. İkincisi, milli azadlıq hərə-
katının təməli burada qoyulmuş və
böyük şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə bü-
tün Azərbaycana yayılmışdır. Və
nəhayət, ilk dəfə ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən Naxçıvanda milli
dövlət strukturlarının yaradılmasına
başlanılmışdır. Məhz tarix üçün çox
qısa bir dövrdə görülmüş bu işlər
Heydər Əliyev ideyalarının misilsiz
dəyərini ortaya qoymaqla bərabər,
muxtar respublikanı da geniş tərəqqi
yoluna çıxarmışdır.
    Məşğələyə universitetin rektoru,
professor Saleh Məhərrəmov yekun
vurmuşdur.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Heydər Əliyev Universitetinin növbəti 
məşğələsi keçirilmişdir

    Naxçıvan Muxtar Respub-
likasında dövlət vəsaitləri he-
sabına malların (işlərin, xid-
mətlərin) satın alınması sahə-
sində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsində şəffaflığın təmin
edilməsi, eyni zamanda müqa-
vilə əsasında satınalınmanın qa-
nuniliyinə və müqavilələrin ic-
rasına nəzarətin diqqətdə sax-
lanılması mühüm amillərdən
biridir. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən məqsədyönlü tədbir-

lərin nəticəsidir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Satınal-
malar üzrə Dövlət Agentliyi tə-
rəfindən ötən il dövlət satınal-
malarında malların ehtimal olu-
nan qiymətlərinə qənaət edil-
məsinə nail olunmuş, yerli məh-
sulların satın alınmasına üstün-
lük verilmişdir. 
    Belə ki, 2013-cü il ərzində

muxtar respublikanın müəssisə
və təşkilatları tərəfindən 160
satınalma proseduru həyata ke-
çirilmişdir. Müsabiqə yolu ilə
keçirilmiş 160 satınalma pro-
seduru üzrə bağlanmış satınal-
ma müqavilələrinin dəyəri 42
milyon 248 min 622 manat təş-
kil etmiş, satınalma predmet-
lərinin ehtimal olunan qiymə-

tinin 1 milyon 513 min 525
manatına və ya 3,46 faizinə
qənaət edilmişdir. Qənaətin 35
min 882 manat və ya 2,37 faizi
açıq tender üsulu ilə keçirilən
satınalmalardan, 327 min 88
manat və ya 21,61 faizi koti-
rovka sorğusu üsulu ilə keçirilən
satınalmalardan, 1 milyon 150
min 555 manat və ya 76,02
faizi isə təkliflər sorğusu üsulu
ilə keçirilən satınalmalardan
əldə edilmişdir. 

Dövlət satınalmalarında şəffaflığın 
qorunması təmin olunur

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Statistika Komitəsindən verilən məlumata
görə, 2014-cü ilin yanvar ayında Naxçıvan
Muxtar Respublikasında 139 milyon 965
min  manatlıq Ümumi Daxili Məhsul istehsal
olunmuşdur ki, bu da 2013-cü ilin yanvar
ayı ilə müqayisədə 2,3 faiz çoxdur. Ümumi
Daxili Məhsulun sahə strukturunda ilk yeri
sənaye sahəsi tutmaqdadır.
    Hər bir nəfərə düşən Ümumi Daxili Məh-
sulun həcmi 2013-cü ilin yanvar ayı ilə mü-
qayisədə 2,4 faiz artaraq 321,4 manata (409,7
ABŞ dollarına) çatmışdır. 

*   *   *
    2014-cü ilin yanvar ayında Naxçıvan
Muxtar Respublikasında 81 milyon 240 min
manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir

ki, bu da 2013-cü ilin müvafiq dövründəki
göstəricini 1,5 faiz üstələmişdir. 

*   *   *
     Qeyd olunan dövrdə muxtar respublikada
bütün maliyyə mənbələri hesabına əsas kapitala
64 milyon 699 min manat həcmində investisiya
yönəldilmişdir. 2013-cü ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə istifadə edilmiş investisiyanın

həcmi 0,7 faiz artmışdır.
*   *   *

    2014-cü ilin yanvar ayı ərzində informa-
siya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3 milyon

473 min manatdan çox olmuşdur ki, bu da
2013-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
3,9 faiz çoxdur. Bu müddət ərzində mobil
rabitə xidmətlərinin həcmi 2 milyon 828
min manat olmaqla bir il öncəki göstəricini
2,8 faiz üstələmişdir.

*   *   *
    Cari ilin yanvar ayında muxtar respublikada
6 milyon 526 min manatlıq kənd təsərrüfatı
məhsulu istehsal olunmuşdur. Bu da 2013-cü
ilin müvafiq dövründəki göstəricini 1,5 faiz

üstələmişdir. Bu dövrdə muxtar respublikada
1,6 min ton ət (diri çəkidə), 1,9 min ton süd
istehsal edilmiş, 2013-cü ilin yanvar ayı ilə
müqayisədə ət istehsalı 3 faiz, süd istehsalı
0,4 faiz artmışdır.

*   *   *
   Bu ilin ilk ayında muxtar respublikada

əhalinin gəlirləri 2013-cü ilin müvafiq ayı
ilə müqayisədə 4,8 faiz artaraq 97 milyon
755 min manat, onun hər bir nəfərə düşən
həcmi isə 3,9 faiz yüksələrək 226,7 manat
təşkil etmişdir. 

*   *   *
    Aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət mux-
tar respublikada əhali  rifahının davamlı yük-
səlişinə əsaslı zəmin yaratmışdır. 2014-cü ilin
yanvar ayında muxtar respublika iqtisadiy-
yatında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq
əməkhaqqının məbləği 376,8 manat təşkil
etmiş və əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən
1,5 faiz artmışdır. 

*   *   *
     1 fevral 2014-cü il tarixə muxtar respubli-
kanın banklarında açılmış bank hesablarının
sayı 25020-yə çatmışdır ki, bunun da 21721-i
və ya 86,8 faizi aktiv hesablardır. 2014-cü ilin
yanvar ayı ərzində açılmış 4689 bank hesabının
4634-ü və ya 98,8 faizi aktiv hesablardır.

*   *   *
    2014-cü ilin yanvar ayında muxtar res-
publikada fəaliyyət göstərən müəssisə və
təşkilatlar, fiziki şəxslər tərəfindən xarici
dövlətlərlə aparılan ticarət əməliyyatları nə-
ticəsində 25 milyon 960 min Amerika Bir-
ləşmiş Ştatları dolları həcmində xarici ticarət

dövriyyəsi yaranmışdır. İxracın həcmi son

bir il ərzində 3,7 faiz artaraq 21 milyon ABŞ
dollarını ötmüş və xarici ticarət üzrə 16
milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə müsbət
saldo yaranmışdır.

*   *   *
    2014-cü ilin yanvar ayında muxtar res-
publikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən
hüquqi və fiziki şəxslərə 2 milyon 38 min
manat həcmində kreditlər verilmişdir. 

*   *   *
    1 fevral 2014-cü il tarixə muxtar respub-
likada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə
7724 nəfər və ya 1,8 faiz artaraq 435676
nəfər təşkil etmişdir. 

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

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik
Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır Sayı: 39 (20.940)

28 fevral 2014-cü il, cümə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-cü ilin yanvar ayı üzrə sosial-iqtisadi inkişafı



2
Dövlət proqramının

icrası diqqət 
mərkəzindədir

   Culfa rayonunun Yaycı kən-
dində rayonun Yaycı, Dizə,  Gal,
Şurud,  Gülüstan, Camaldın kənd -
lərinin torpaq mülkiyyətçiləri ilə
rayon İcra Hakimiyyəti əmək-
daşlarının görüşü keçirilib.
    Yığıncağı Culfa Rayon İcra
Hakimiyyəti başçısının aqrar mə-
sələlər üzrə müavini Əbülfəz
Mahmudov açaraq bildirib ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin 14 fevral
2012-ci il tarixli Sərəncamla təs-
diq etdiyi “2012-2015-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublika-
sında meyvəçiliyin və tərəvəz-
çiliyin inkişafı üzrə Dövlət Pro -
qramı” muxtar respublikada
hazır kı dövrdə əhalinin artan tə-
ləbatına uyğun olaraq, meyvə-
çiliyin və tərəvəzçiliyin davamlı
inkişafı üçün qəbul edilmiş mü-
hüm dövlət sənədidir. Dövlət
proqramının icrası mеyvə və tə-
rəvəzçiliyin inkişafı yolu ilə kənd
əhalisinin məşğulluğunun artı-
rılması, onların maddi-rifah ha-
lının yaxşılaşdırılması, mövcud
torpaq sahələrindən daha səmə-
rəli istifadə olunması sahəsində
əlavə imkanlar açmaqdadır. 
    Sözügedən dövlət proqramı
muxtar respublikada əhalinin
meyvə və tərəvəzə, meyvə və
tərəvəz emalı məhsullarına olan
tələbatının ödənilməsini, meyvə
və tərəvəz emalı sənayesinin
xammala olan tələbatının daxili
istehsal hesabına qarşılanması-
nın təmin edilməsini, soğan is-
tehsalında məhsuldarlığın 130
sentner-hektara, sarımsaq isteh-
salında məhsuldarlığın 90 sent-
ner-hektara, yerkökü istehsalın-
da məhsuldarlığın 90 sentner-
hektara çatdırılmasını hədəfləyir.
Bundan başqa, proqramın uğurlu
icrası nəticəsində pomidor is-
tehsalında məhsuldarlıq 125
sentner-hektara, kartof istehsa-
lının həcmi 45 min tona, meyvə
istehsalının həcmi isə 50 min
tona çatdırılacaq. 
    Qeyd edilib ki, 2012-ci ildə
rayon ərazisində 592 hektar tə-
rəvəz (o cümlədən 51,2 hektar
soğan), 2013-cü ildə isə 594 hek-
tar sahədə tərəvəz (o cümlədən
74 hektar soğan) əkilib. 2013-cü
ildə sahələrdən 9771,3 ton tərə-
vəz yığılıb, məhsuldarlıq 164,5
sentner olub. Rayonda əkinçilik
sahəsində qazanılan təcrübə, tor-
paq mülkiyyətçilərinə göstərilən
dövlət qayğısı onu deməyə əsas
verir ki, əldə olunan nəticələrlə
kifayətlənmək olmaz. Xüsusən
soğan istehsalında rayonun Yaycı
kəndində kifayət qədər torpaq
resursları və texniki imkanlar
mövcuddur. Bu imkanlardan is-
tifadə edərək torpaq mülkiyyət-
çiləri məhsuldarlığı artıra, belə-
liklə də, muxtar respublikanın
ərzaq təhlükəsizliyinə öz töhfə-
lərini verə bilərlər. Yeni möv-
sümlə əlaqədar kartof əkinlərində
istifadə olunması üçün lazımi
miqdarda toxum tədarük edilib,
mülkiyyətçilərə lazımi gübrələr
paylanılıb. “Naxçıvan Aqroli-
zinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyə-
tinin Culfa bazasında yaz əkinləri
üçün texnikalar saz vəziyyətə
gətirilib. Rayonun Dizə, Gal,
Şurud, Gülüstan, Camaldın kənd -
lərində də əkinçiliyin inkişafı
üçün geniş imkanlar mövcuddur
və bu imkanlardan maksimum
istifadə olunmalıdır.
    Sonda torpaq mülkiyyətçilərini
maraqlandıran suallar cavablan-
dırılıb, yeni mövsümlə bağlı qar-
şıya çıxan problemlərin həlli yol-
ları müzakirə edilib.

Hüseyn ŞƏKƏRƏLİYEV

Yerlə göy arasında olan fərq

2014-cü ilin əvvəllərində
yolum yenidən Sə-

dərəyə düşdü. Tanış olan yollar, qəlbə
fərəh gətirən qış mənzərələri, Kəngərli
və Şərur rayonlarının Naxçıvan-Sə-
dərək magistralının sağ və solunda
qərarlaşan kənd yaşayış məntəqələ-
rindəki müasir görkəm yenə də məni
düşüncələr aləminə apardı...

Muxtar respublikamızın, eləcə də
ölkəmizin “Qeyrət qalası” adlandı-
rılan bölgəsinə budəfəki gəlişimdə
məqsədim rayonun 2013-cü ildəki
sosial-iqtisadi inkişafı barədə yazı
hazırlamaq idi. Yol boyu düşünürdüm
ki, illər ötdükcə bölgə haqqında yazı
yazmaq imkanları daha da genişlənir.
Yazını, necə deyərlər, ətə-qana gətirən
də elə inkişafı göstərən rəqəmlər ol-
duğundan istər-istəməz bir çətinliklə
üzləşirsən. Nədədir çətinlik? Məsələ
ondadır ki, sərhəd rayonunun bu gü-
nünü, qurub-yaradılanları, görülən
işləri necə qələmə alasan ki, dünənki
Sədərəklə bu günün Sədərəyinin fər-
qini ortaya qoyasan. Fərq isə yerlə
göy arasındakı qədərdir. 
    Bu düşüncələrlə Heydərabad qə-
səbəsinə – Sədərəyin rayon mərkə-
zinə çatıram. İlk olaraq üz tuturam
rayon İcra Hakimiyyətinə, şöbə mü-
diri Samil Kazımovun iş otağına.
Qapı açıqdır. Samil müəllim bir ağ-
saqqalla şirin-şirin söhbət edir. Gö-
rüşüb hal-əhval tuturuq. Samil müəl-
limin həmsöhbəti ilə tanış oluram.
Öyrənirəm ki, İsmayıl Heydərov
Sədərək rayonunun ən yaşlı sakinidir.
Ömrünün onuncu onilliyini yaşayır,
daha dəqiq desəm, yüz ili başa vur-
mağa cəmi 3 il qalıb. Bu məqam
söhbətə körpü olur. 

Dünəni unudulmayan, bu gün
xoş çağlarını yaşayan Sədərək

İsmayıl Heydərov deyir ki, Sə-
dərəyin indiki çağında 100

yaşı başa vurmağa nə var ki? Bu
gün kimin təknəsində çörəyi yoxdur?
Kim işsizdir? Kim yanacaq, işıq
dərdi çəkir? Heç kim. Qalır nə?
Zəhmət çəkmək, işdən möhkəm ya-
pışmaq... Hiss edirəm ki, o, günü-
gündən gözəlləşən, düşmənə gözdağı
olan Sədərəyin dünənindən danışmaq
istəmir. Ancaq o günləri unutmadığını
hiss etmək çətin deyil.
    Ürəyimdə gəldiyim bir qənaətlə
İsmayıl kişinin sözünü kəsirəm: –
Bu, yurd yerinin qəhrəmanlıqla ya-
şanmış tarixidir. Bu tarix həm də
ölkəmizin tarixinə yazılmış bir sə-
hifədir. Bu gün həmin tarixi unutmağı
tarix özü bizə bağışlamaz. 
    İsmayıl dayı fikrə gedir. Yəqin
ki, yaxın keçmişdə yaşanmış həyat
gözləri önünə gəlir və danışmaq is-
təmədiyi həmin dövrü xatırlamalı
olur: 
    – Getsin o günlər, oğlum. Əliyalın
şəkildə düşmən qabağına çıxdıq.
Soyuğa, şaxtaya baxmadıq. Bir onu
düşündük ki, bu torpaq bizə dədə-
babalarımızdan qalıb. Biz də onu
bizdən sonrakılara verməliyik. Bu
torpağa düşmən ayağı dəyməməlidir.
Şəhidlər verdik torpaq uğrunda. Ev-
eşiklər dağıldı, gecələri səngərlərdə
keçirdik. On dörd dəfə qanlı döyüş-
lərin şahidi oldum. Köməyimizə
yenə özümüzünkülər yetdilər. Nax-
çıvanın bütün rayonlarından, Azər-
baycanın ondan çox bölgəsindən

Sədərəyə kömək gəldi. Sədərək belə
günlər yaşadı. Odur ki, bu gün bu
torpağı qorumaq bizim borcumuzdur. 
    Onunla söhbətimizi davam et-
dirmək istəsək də, vacib işi olduğunu
bildirdi. Üzrxahlıq edib otaqdan çıx-
dı. Yaranan bir neçə dəqiqəlik sükut
yenə məni düşüncələr aləminə apardı:
Ağır günlər yaşamış, çətinliklərə
dözməyi bacaran, bu günün qədrini
bilən, sabaha böyük ümidlər bəsləyən
belə ağsaqqallara böyük ehtiyacımız
var. Yaxşı ki, bu gün elələri bizimlə
bir sırada çoxdur. Onun söhbətimizin
əvvəlində dediklərini indi də xatır-
layıram. Çünki el ağsaqqalı Sədə-
rəyin bu gününə heç bir rəng vur-
madan olanları deyir.
    ...Samil müəllimlə Heydərabad
qəsəbəsini gəzirik. Hər addımda bir

yenilik var. Hər addımda müasirlik
özünü göstərir. Hər addımda gözəl-
liklər üzə gülür. Bütün bunlar isə
təkcə Sədərəyin deyil, ümumilikdə,
muxtar respublikamızın sosial-iqti-
sadi inkişafının göstəriciləridir. Samil
müəllim bu barədə danışır. 

Rayon həyatının ayrılmaz tərkib
hissəsinə çevrilən quruculuq

prosesləri 2014-cü ildə də
davam etdirilib

Onun söhbətindən öyrənirik
ki, 2013-cü ildə rayonda

əsas kapitala yönəldilmiş investisi-
yanın həcmi 25 milyon 508 min
manat, tikinti-quraşdırma işlərinin
həcmi isə 23 milyon 728,3 min
manat təşkil edib. İnvestisiyanın
həcmi əvvəlki illə müqayisədə 3,6
faiz artıb. Bu vəsaitdən müxtəliftə-
yinatlı obyektlərin tikintisində, ye-
nidən qurulmasında və əsaslı təmi-
rində istifadə olunub.
    Heydərabad qəsəbəsində 144 yer-
lik uşaq bağçası və seysmoloji stan-
siya, Sədərək kənd 1 nömrəli tam
orta məktəb binalarının tikintisi, hə-
min kənddə rabitə evinin, Sədərək
Rayon Polis Şöbəsinin və Mərkəzi
Xəstəxananın təmiri, pendir istehsalı
sahəsinin yaradılması işləri başa çat-
dırılıb. 15 subartezian quyusunun
inşası davam etdirilib. İstifadəyə
verilən Naxçıvan-Sədərək yüksək-
təzyiqli magistral qaz kəməri də ke-
çən ilin ərməğanlarındandır. Rayonda
Araz çayından qidalanan və sərfiyyatı
saatda 3 min kubmetr olan yeni
nasos stansiyasının tikintisində də
işlər yekunlaşıb. Rayon ərazisində
sahilbərkitmə işləri də davam etdi-
rilib, 7 min metr məsafədə daşla sa-
hilbərkitmə işləri aparılıb. 2100 metr
məsafədən artıq ərazidə isə yeni tor-
paq bənd tikilib. Hazırda daşla sa-
hilbərkitmə işləri davam etdirilir.
Bölgədə tikinti-quruculuq işləri bun-
larla məhdudlaşmır. “Sədərək rayo-
nunun içməli su və kanalizasiya sis-
teminin yenidən qurulması” layihəsi
də sürətlə icra olunur. 
    Sədərəklilər “Heydər Əliyev
ili”nin ərməğanlarını onlara göstə-
rilən dövlət qayğısının ifadəsi kimi
dəyərləndirir, “Muxtariyyət ili”ndə
əzmkarlıqlarını daha da artırmağa,
əvvəlki ilin uğurlarını davam etdir-
məyə çalışırlar. Məqsəd isə doğma
yurdu bundan da gözəl görməkdir.
Belə olacağına da inanırlar. Bu inamı
onlarda yaradan isə arxalarında güclü
dövlətin dayanmasıdır. 

Rayon təşkilatlarının 
fəaliyyətinə yaradılan şərait və bu

günün reallıqları

Söhbətə bir neçə təşkilatın tim-
salında aydınlıq gətirmək is-

təyirik. İlk olaraq bölgədə təhsilin
səviyyəsinə nəzər salaq. Sədərəkdə

4 ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət gös-
tərir. Bu təhsil ocaqlarında çalışanlar
mühüm bir vəzifəni yerinə yetir-
diklərini unutmurlar. Onlar sərhəd
bölgəsində böyüyən uşaqlara hərtə-
rəfli bilik verməklə yanaşı, şagird-
lərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin düz-
gün formalaşdırılması və istiqamət-
ləndirilməsini, dövlətçiliyimizə sə-
daqət ruhunda tərbiyə olunmalarını
diqqət mərkəzində saxlayırlar. Ötən
tədris ilində 4 məktəbdən 33 nəfər
məzun ali məktəb tələbəsi adını qa-
zanıb. Onlardan 1 nəfəri qəbul im-
tahanlarında 500-dən artıq bal top-
layıb. Sədərək kənd 2 nömrəli tam
orta məktəbin uğurları daha çoxdur.
Bu məktəbin 8 məzunu müəllimlə-
rinin etimadını doğruldub. Rayonun
pedaqoji kollektivləri qazanılan uğur-

ları son nəticə hesab etmirlər. Yara-
dılan şərait müqabilində qazanılan
nəticəni qarşıdakı dövrlərdə yenilə-
məyə səy göstərirlər. 
    Bölgənin mədəniyyət, səhiyyə,
digər xidmət sahələri də öz işlərini
günün tələbləri səviyyəsində qur-
mağa çalışırlar. Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi, Tarix-Diyarşü-
naslıq Muzeyi, Uşaq Musiqi Mək-
təbi, iki mədəniyyət evi tərəfindən
2013-cü ildə mədəni irsimizin qo-
runub saxlanılması, inkişaf etdiril-
məsi, geniş təbliği istiqamətində
xeyli iş görülüb. Maraqlı və rənga-
rəng tədbirlər həyata keçirilib. Rayon
sakinlərinin asudə vaxtının səmərəli
təşkili diqqət mərkəzində saxlanılıb.
“Sədərək yallısı”, “Uğur” və “Səda”
ansamblları rayonda keçirilən təd-
birlərdə, həmçinin hərbi hissələrdə
olub, çıxışlar ediblər. 
    Rayonda 2013-cü ildə səhiyyə
xidmətinin vəziyyəti də xeyli yük-
səldilib. Bölgə sakinlərinə rayon
Mərkəzi Xəstəxanası, Heydərabad
həkim ambulatoriyası, Qaraağac kənd
feldşer-mama məntəqəsi vasitəsilə
tibbi xidmət göstərilir. Bölgənin ağ-
xalatlı peşə sahibləri rayon sakinlə-
rinin sağlamlığını qorumaq üçün bü-
tün imkanlarından istifadə edirlər. 

Sədərəklilər yaşadıqları torpağı
qorumağı bacardıqları kimi, onu

əkib-becərməyi də bacarırlar

Rayonun məhsuldar torpaq sa-
hələri, iqlim şəraiti burada

kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrini
inkişaf etdirməyə imkan verir. Son
illər davamlı surətdə göstərilən dövlət
qayğısı torpaq mülkiyyətçilərinin
xeyli uğurlar qazanmasına səbəb
olub. Bölgədə daha çox inkişaf etdi-
rilən əkinçilik sahələrindən biri ta-
xılçılıqdır. Ötən il torpaq mülkiyyət-
çiləri 2128 hektar sahədən 6142 ton
taxıl tədarük ediblər. Tədarük edilən
taxılın 3557 tonu buğda, 2585 tonu
arpa olmaqla, hektarın məhsuldarlığı
28,9 sentnerə çatdırılıb. Bu sahə ilə
məşğul olanların müxtəlif dövlət yar-
dımları, kreditlər, məhsuldar toxum
sortları, texnika, suvarma suyu ilə
təchizatı diqqət mərkəzində saxlanılıb,
sahələrə aqrotexniki qaydalar əsasında
qulluq edilməsinə şərait yaradılıb.
Çəkilən zəhmət isə Sədərək taxılçı-
larının xeyli gəlir əldə etməsinə imkan
verib. 2013-cü ilin nəticələri sədə-
rəkliləri cari ilin bol məhsulunun

əsasını qoymağa bir daha ruhlandırıb,
onlar payızlıq taxıl əkinini optimal
müddətdə başa çatdırıblar. 
    Bəhs olunan dövrdə çəkilən zəh-
mət və göstərilən qayğı hesabına
digər sahələrdə qazanılan uğurları
da ötən ilin fərəhli yekunları saymaq
olar. Bostan məhsulları üçün ayrılan
185 hektar sahədən 2121,9 ton məh-
sul tədarük olunub. Sədərək torpaqları
burada kartofçuluğun inkişaf etdi-
rilməsinə, keyfiyyətli məhsul isteh-
salına imkan verir. Bu imkanlardan
səmərəli istifadə edən torpaq mül-
kiyyətçiləri ötən il 95 hektar sahədən
1795,5 ton kartof tədarük ediblər.
    Rayon əhalisinin meyvə-tərəvəz
məhsullarına olan tələbatını daxili
imkanlar hesabına ödəmək məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisi Sədrinin 2012-ci il 14 fevral
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2012-2015-ci illərdə Naxçıvan
Muxtar Respublikasında meyvəçi-
liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Pro qramı” bu sahədə zəruri
tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin
edib. Bölgənin torpaq mülkiyyətçiləri

həm öz tələbatlarını ödəmək, həm
də daxili bazara töhfələrini vermək
üçün səylərini artıraraq ötən il uğurlu
nəticələr qazanıblar. Barverən meyvə
bağlarından 629 ton meyvə, 412
hektar tərəvəz əkini sahəsindən 4
min 861,6 ton məhsul tədarük edilib.
Üzüm bağlarından isə 1310 ton
üzüm yığılıb. Aqrar sahədə qazanılan
bütün bu uğurlar belə deməyə əsas
verir ki, sədərəklilər ən qiymətli
sərvət olan torpağı özlərinin daimi
iş yerinə çeviriblər. Onlar torpağı
qorumağı bacardıqları kimi, onu
əkib-becərməyi də bacarırlar. 

*     *     *
    Rayonda insanlara xeyli gəlir gə-
tirən sahələrdən biri də heyvandar-
lıqdır. Neçə illərdir ki, bu sahəyə
qayğı hesabına sədərəklilər öz tələ-
batlarına uyğun ət, süd və süd məh-
sulları istehsal etməklə yanaşı, mux-
tar respublikada yerli istehsalın xü-
susi çəkisinin artmasına çalışırlar.
Rayonda 2725 baş iribuynuzlu, 15
min 684 baş xırdabuynuzlu heyvan
saxlanılır. Hər il heyvanların baş
sayının artırılması qayğısına qalınır.
Ona görə də bu sahə ilə məşğul
olanlara kreditlər verilir. Ötən il ra-
yonda diri çəkidə 372 ton ət, 1668
ton süd istehsal edilib. 

Sərhəd bölgəsi 2014-cü ilə 
uğurla qədəm qoyub

Ötən il bütün sahələrdə qa-
zanılan uğurlardan xeyli da-

nışmaq olar. Buna ehtiyac duymuruq.
Bildirmək istəyirik ki, rayon yeni
ilə böyük həvəslə qədəm qoyub.
Bölgə sakinləri ürəkdən inanırlar
ki, 2014-cü ildə qazandıqları uğurlar
cari ildəkindən daha çox olacaq.
Bunu görüşdüyüm insanların söh-
bətlərindən hiss edirəm. Rayon zi-
yalısı, el ağsaqqalı Teymur Quliyev
isə 2014-cü ildə ən böyük arzumuzun
həyata keçiriləcəyinə inamını bildirir: 
    – Sədərəkdə bərqərar olunmuş
sabitlik, sosial-iqtisadi inkişaf, in-
sanların maddi-rifah halının yaxşılaş-
dırılması, həyat səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi bölgə sakinlərinin qurub-ya-
ratmaq əzmini birə-beş qat artırıb.
Onlar layiq olduqları səviyyədə yaşa-
dıqları üçün dövlətimizə min -
nətdardırlar. İnanıram ki, bu sərhəd
bölgəsində yaradılmış şəraiti 2014-cü
ildə əsir qalmış torpaqlarımızda da
görəcəyik.

- Muxtar MƏMMƏDOV

     Bu gün qaynar bir həyat tərzinin
hökm sürdüyü sərhəd bölgəmiz Sə-
dərək rayonu haqqında qəzetimiz
üçün dəfələrlə yazılar hazırlamışam.
Bölgənin 1988-ci ildən başlanan
ağır günlərini, o günlərdə əl-ələ
verib doğma torpağı böyük qəhrə-
manlıqla qoruyan insanlarını, son
illər burada həyata keçirilən təd-
birləri qələmə almağa çalışmışam.
Çalışmışam ki, insanların torpağa
bağlılıq, doğma yurda sevgi və mə-
həbbət hisslərini bu sərhəd bölgəsi
sakinlərinin timsalında göstərə bilim.
Belə bölgələrin sakinlərinin həm
də sərhədçi həyatı yaşamalarını elə
həmin hisslərin təcəssümü kimi təs-
vir etməyə nə dərəcədə nail olmu-
şamsa, bunu oxucular deyə bilər.

Sədərək kənd 1 nömrəli tam orta məktəb
Heydərabad qəsəbəsində uşaq bağçası

Bu uğurlar 2014-cü ildə də davam etdirilir
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    Müasir həyatın dinamikası çox-
saylı işlər və hadisələrlə zəngindir.
Getdikcə hər tərəfdə tikinti və qu-
ruculuq işləri geniş vüsət alır, yeni-
yeni istehsal və xidmət müəssisələri
yaranır, onların fəaliyyətləri geniş-
ləndirilir. İnsanlar daha çox səyahət
etməyə, gəzib-görməyə meyil edir,
uzaq səfərlərə çıxır, avtomobil nəq-
liyyatı vasitələrindən istifadəyə zə-
rurət yaranır. Digər bir tərəfdən
isə insanlar həyatın bütün sahələ-
rində öz rahatlığını və təhlükəsiz-
liyini təmin etmək üçün yollar ax-
tarır, risklərdən yayınmaq, gözlə-
nilməz bədbəxt hadisələrdən və on-
ların vurduğu zərərlərdən sığorta-
lanmaq istəyirlər. 
    Ötən 2013-cü ildə Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında ayrı-ayrı sığorta
növləri üzrə bağlanmış müqavilələrin
miqdarında, toplanan sığorta haq-
larının həcmində yaranan artım və
baş vermiş müxtəlif hadisələrə görə

vətəndaşlara verilən sığorta ödənişləri
bu sahədəki irəliləyişlərdən xəbər
verir. Əlbəttə, sığorta fəaliyyəti üzrə
görülən işlər bu vacib sahənin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə qarşıya qo-
yulmuş vəzifələrin icrası baxımından
heç də son nəticə deyildir. Muxtar
respublika iqtisadiyyatı inkişaf et-
dikcə iqtisadi və sosial həyatda mü-
şahidə olunan sürətli yeniliklər bir
çox sığorta növləri üzrə xidmətlərin
genişləndirilməsini tələb edir. 
    Hazırda Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında vətəndaşlara 27 növ
sığorta xidməti təklif olunmaqdadır.
Dövlətimiz tərəfindən müvafiq qa-
nunlar əsasında aparılan icbari və
könüllü sığortalar insanların can-
sağlığının, əmək qabiliyyətinin, da-
şınmaz əmlakının, nəqliyyat vasi-
tələrinin müxtəlif gözlənilməz ha-
disələrdən zərər çəkməsi halında
əvəzinin ödənilməsinə, habelə is-

tehsal və xidmət obyektlərinin, o
cümlədən nəqliyyat vasitələrinin is-
tismarı zamanı mülki məsuliyyətinin
sığortalanaraq dəymiş zərərin vax-
tında ödənilməsinə xidmət edir. 
    Sığorta fəaliyyəti ardıcıl və məq-
sədyönlü olaraq həyata keçirilən
işlərin nəticəsi olub, bu sahədə apa-
rılan maarifləndirmə və təbliğat
tədbirlərindən çox asılıdır. Bu məq-
sədlə 30 noyabr 2011-ci il tarixdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində muxtar respublikada sı-
ğorta fəaliyyəti və qarşıda duran
vəzifələr barədə və 4 fevral
2013-cü il tarixdə 2012-ci ilin ye-
kunları və qarşıda duran vəzifələrə
dair keçirilən müşavirələrdə verilmiş
tapşırıqlara uyğun olaraq, 2013-cü
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Baş Sığorta Agentliyi və
rayon (şəhər) Dövlət Sığorta agent-
likləri tərəfindən bir sıra işlər gö-

rülmüş və müvafiq tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Belə ki, bu müddət
ərzində 700-dən artıq dövlət və
qeyri-dövlət müəssisəsində, sahib-
karlıq subyektlərində sığorta maa-
rifləndirməsi tədbiri keçirilmişdir.
Ümumilikdə, ötən il ərzində rayon
(şəhər) Dövlət Sığorta agentliklə-
rinin nümayəndələri tərəfindən və-
təndaşlara məxsus daşınmaz əmla-
kın icbari sığortası ilə əlaqədar 45
mindən artıq vətəndaşa bildiriş və-
rəqəsi təqdim edilmiş, fərdi maa-
rifləndirici məlumatlar verilmişdir. 
    Görülən işlər nəticəsində sığorta
müqavilələrinin sayı nəzərəçarpacaq
dərəcədə artmışdır. Təkcə ötən
2013-cü ilin statistikasına nəzər sal-
saq, görərik ki, 2012-ci illə müqa-
yisədə avtonəqliyyat vasitələrinin
sığortası üzrə 110 faiz, daşınmaz
əmlakın icbari sığortası üzrə 9,1

faiz, fərdi qəza sığortası üzrə 22,5
faiz artıma nail olunmuşdur. 
    Ümumilikdə, ötən il 2012-ci illə
müqayisədə muxtar respublikada sı-
ğorta haqlarının toplanması 8,9 faiz
artmışdır. Ötən müddət ərzində əldə
olunan nəticələr onu deməyə əsas
verir ki, muxtar respublikada sığorta
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi is-
tiqamətində işlər uğurla davam et-
dirilməkdədir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisində 30 yan-
var 2014-cü il tarixdə keçirilmiş
müşavirədə sığorta orqanları qarşı-
sında sığorta fəaliyyətinin canlan-
dırılması, əhalinin sığortaya etibarının
artırılması üçün təsirli tədbirlər gö-
rülməsi istiqamətində mühüm vəzi-
fələr qoyulmuşdur. Yaradılmış şəraitə
uyğun olaraq, muxtar respublikanın
sığorta orqanları bu mühüm məsə-
lələrin həlli istiqamətində öz fəa-
liyyətlərini davam etdirirlər. 

Sığorta fəaliyyəti genişləndirilir

    Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın müasir inkişaf mərhələsində tu-
rizmin öz spesifik xüsusiyyətləri
vardır. Əgər, təqribən, on il bundan
öncəyə qədər regiona turist cəlb et-
məkdə, turizmin sərfəli növlərinin
inkişafında özünü açıq göstərən bir
sıra çətinliklər var idisə, artıq muxtar
respublikanın istənilən nöqtəsində
ölkəmizin və dünyanın hər yerindən
gələ biləcək çoxlu sayda turistləri
qəbul edib, yola salmaq üçün geniş
imkanlarımız vardır. Dövlətimizin
regional inkişafa, qeyri-neft sekto-
runa göstərdiyi diqqət, turizm in-
frastrukturunun yenilənməsi bu sa-
hənin də sürətli inkişafına öz təsirini
göstərməyə bilməz. Digər bir tərəf-
dən, muxtar respublikamız yaxın
regionun elə bir strateji nöqtəsində
yerləşir ki, burada turizmdən arzue-
dilən nəticələrin alınmaması, ən azın-
dan, unikal turizm ehtiyatlarımıza
qarşı laqeydlik olardı. Regionda isə
turizmdən gözlənilən nəticələr çox-
dur. Nəzərə alsaq ki, təkcə 2018-ci
ildə qarşımızda Naxçıvanın İslam
Mədəniyyəti Paytaxtı kimi çox vacib
tanıtım imtahanı durur, onda artıq
indidən turizmin inkişafından əldə
edə bildiyimiz nəticələri götür-qoy
edib belə mühüm tədbirlərə müxtəlif
qurumların və muxtar respublikanın
hər bir sakininin necə hazırlaşdığına
vaxtaşırı qiymət verməliyik. 
    Naxçvan ildən-ilə abadlaşıb gö-
zəlləşir və buraya səfər edənlərin
də sayı artmaqdadır. Söz yox ki,
Şərqlə Qərbin qovşağındakı bu qə-
dim Azərbaycan torpağının turizmə
öz töhfələrini verməsi baxımından
bu, yaxşı fürsətdir. Turizmin sirlərini
yaxşı bilənlər təsdiq edər ki, Nax-
çıvan Muxtar Respublikası ümumi
halda özünün bütün turizm potensialı
ilə turistlərə həm zəngin rekreasiya,
həm də mənəvi zənginlik təəssüratı
vəd edən nadir bölgələrdən biridir.
Çünki burada təbiət və insan əli
möcüzələri sanki ahəng qanununa
uyğun səslər kimi bir-birini əvəzlə-
məkdə, müasir turizmin ən mühüm

şərtlərindən biri olan təhlükəsizlik
və rahat həyat şərtləri ən yüksək
dərəcədə təmin olunmaqdadır. 
    Ancaq bunlarla yanaşı, bölgənin
ümumi inkişafı fonunda gəlinən nə-
ticə odur ki, turizm kimi bir feno-
menin gücündən hələ də lazımi sə-
viyyədə istifadə edilmir. Ola bilər
ki, kimsə, hansısa bir xidmət obyekti
öz işini quraraq onun xidmətlərindən
istifadə edən turistlərdən yaxşı gəlir
əldə edə bilər. Bunlar vardır və bü-
tövlükdə, müsbət hal kimi yüksək
qiymətləndirilir. Çünki turistlərə
göstərilən xidmət müqabilində qa-
zanılan hər manat region iqtisadiy-
yatına bir töhfədir. Bu, bütün dün-
yada da belədir və bəzi ölkələrin
Ümumi Daxili Məhsulunda turizmin
payının 30 və hətta 50 faizə qədər
çatması təsadüfi deyildir. Biz indi
real olaraq görürük ki, əslində, tu-
rizm keçmiş dönəmdə olduğu kimi
gənclərin “proletar tərbiyəsinə” de-
yil, turistləri qəbul edən regionun
təbliğinə və əhalisinin rifahına xid-
mət etməlidir. Bunun üçün isə xid-
mət sahələri, bunlarla əlaqəli olan
qurumlar birgə fəaliyyət göstərməli,
özəl sektor bu sahədə xüsusilə tə-
şəbbüskar olmalı, turoperator sa-
hibkarlığı üçün real təkliflər, əsl
biznes ideyaları ortaya qoyulmalıdır.
Turistlər gəldikləri regionda keçir-
dikləri hər günü, hər saatı proqramlı
olaraq daha mənalı və məzmunlu
keçirməyə, daha çox təəssürat əldə
etməyə çalışırlar. Bu proqramı isə
onlara hazır turlar satan turopera-
torlar təklif edə bilərlər. Bizdə isə
hələ belə turların təşkili zəif oldu-
ğundan regiona gələn turistlərə heç
bir zərf xidmətləri təklif edə bil-
mədən onlara yalnız pərakəndə ola-
raq bir sıra yemək, taksi və ticarət
xidmətləri göstərib öz ölkələrinə
yola salırıq. Bu isə turizmin ikinci
və bizim üçün daha mühüm olan
tanıtım funksiyasının imkanlarından,
demək olar ki, istifadə olunmaması,

muxtar respublikamızın tarixi və
bu günü, iqtisadi və mədəni inkişafı
haqda heç bir dolğun məlumatın
ötürülməməsi deməkdir. Çünki gəl-
mə turizm təkcə valyuta gəliri mən-
bəyi deyil, həm də informasiya mü-
badiləsi deməkdir. 
     Bir vaxt vardı, hələ nə müasir
hava limanımız, nə komfortlu otel-
lərimiz, nə də belə hamar yollarımız
olmayanda turizm haqqında danı-
şanda dərhal infrastruktur şərti ortaya
qoyular, məhz bunların həlli zərurəti
göstərilərdi. Ancaq həmin dövrlər
üçün real göstərilən problemlərin
artıq həll olunduğu, qaz, elektrik
enerjisi, istilik mövzularında söhbət-
lərin kəsildiyi, muxtar respublikamızın
ucqar kəndlərində belə, müasir yaşayış
və turizm-istirahət guşələrinin tikildiyi
bir vaxtda muxtar respublikamızda
turizm vasitəsilə diyarımızı necə ta-
nıdırıq deyə düşünək. 
    Bəri başdan deyək ki, işdə öz
üzərinə düşən vəzifəni yaxşı bilmək
həmişə təqdiredici haldır. Amma
bu sual ilə bağlı apardığımız araş-
dırma və sorğuların nəticələri bu
baxımdan heç də birmənalı olmadı.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mə-
dəniyyət və Turizm Nazirliyinin
bizə verdiyi arayışda hər il ölkəmizin
paytaxtında ənənəvi olaraq keçirilən

Azərbaycan Beynəlxalq Səyahətlər
Sərgisində və Novruz bayramı şən-
liklərində iştirakdan, muxtar res-
publikaya səfər etmiş səyyahlara
bələdçilik etməkdən, Naxçıvan Döv-
lət Universitetində turizm ixtisası
üzrə təhsil alan tələbələrə istehsalat
təcrübəsinin təşkilindən, regionun
tanıdılması üzrə keçirilən digər təd-
birlərdən və hazırlanmış bukletlər-
dən bəhs olunur. Bunlar yaxşı işlərdir
və daha da rəngarəng olmasını arzu
edərdik. İndi isə təsəvvür edin ki,
bir əcnəbi turistlə bərabər Naxçı-
vanın giriş qapılarının birindən mux-
tar respublikamıza daxil oluruq.
Həmin o qeyd olunan bukletlərdən
bircə dənəsini də nə hava limanında,
nə avtovağzallarda, nə də ki, otel-
lərimizin birində tapa biləcəyik. 
    Qeyd edək ki, turizmdə reklam-
tanıtım heç də buklet məsələsi ilə
bitmir və belə “problemləri” təkcə
bir nəfərin üzərinə də yükləmək ol-
maz. Necə deyərlər, burada hər

kəsin məsələyə öz qayğısı, işinə öz
sevgisi olmalıdır. Belə ki, turizm
bir tanıtım vasitəsi olaraq, güclü
təbliğat kampaniyaları kimi vaxtaşırı
keçirilən tədbirlərə də çox həssasdır.
Biz buklet, broşür, qəzet-jurnal, ra-
dio-televiziya proqramlarından da-
nışırıq. Bunlar, bəlkə, xərc aparan
işlər ola bilər. Bəs internetdəki elek-
tron resurslar necə? Düşmənləri-
mizin ölkəmizə qarşı hər cür virtual
hücumlar etdiyi internetdə Naxçıvan
haqqında, onun müasir inkişafı haq-
da nə qədər elektron resurslarımız
vardır? Bunlar “böyuk problem -
dir”sə, ən azından, sosial şəbəkələrdə
gördüyümüz hansı işlər və nə qədər
izləyicimiz vardır? Yoxdur! Regio-
numuzun tanıdılması təkcə buradakı
görsəl və yazılı medianın vəzifəsi-
dirmi? Nə zaman gündən-günə gö-
zəlləşdirilən şəhərimizdə, misal
üçün, “Naxçıvana xoş gəlmisiniz”
məzmunda bir tədbir keçirdik, onun
haraya bir afişası asıldı ki, biz də
onu elektron yaddaşlara köçürüb
resurs yaradaq. Hamının gözlədiyi
vaxtaşırı, ənənəvi tədbirlər, festi-
vallar keçirilmirsə, yaxud bunlar
haqqında bir təşəbbüskarlıq da yox-
dursa, deməli, deməyə də sözümüz
olmayacaq. Necə ki, Naxçıvan Bə-
lədiyyəsinin də bu barədə deməyə

sözü, bir kəlməsi olmadı. Halbuki
dünya praktikasında bələdiyyələr
mühüm turizm-tanıtım işləri görüb,
bununla da, azlığından gileyləndik-
ləri həmin gəlirləri əldə edir, tu-
ristlərlə dost bir qurum kimi yaxşı
tanınırlar. Şəhərimizdə yaradılmış
abadlıqdan istifadə edib gələn qo-
naqlarda öz fəaliyyəti ilə bir təəssürat
yarada bilməyən bir qurumun, yəqin,
işləri çox olmalıdır ki, təbliğat və
tanıtım işlərinə də vaxtı qalmasın. 
    Turizm deyəndə çox vaxt meh-
manxanalar və buradakı xidmətlər
yada düşür. Ancaq bilinməlidir ki,
yalnız qonaqların gecələməsi üçün
nəzərdə tutulan bu mühüm yerləş-
dirmə müəssisələrinin maraqları öz
xidmətlərini tanıtmaqdır. Necə ki,
şəhərimizdəki mehmanxanalarda da
bu, belədir. Turist yerləşdirmə ob-
yektlərində onların öz şəraitlərini
tanıdan çoxlu reklam vasitələri olsa
da, şəhərimiz, muxtar respublikamız
haqqında təsəvvür yaradan materi-
allara az rast gəlmək olar. Bundan
əlavə, otellərimizdə qonaqların yerli
televiziya kanallarına baxmaq imkanı
olsa da, burada nədənsə “Şərq qapısı”
qəzetinin bircə nömrəsi də yoxdur. 
    Və insan resursları. Bu barədə
fikirləri daha da dərinləşdirib regi-
onda turizmin inkişafına dəstək üçün
görüləcək işlərin, qarşıya qoyulmuş
vəzifələrin əhatə dairəsini genişlən-
dirmək olar. Çünki turizmin inkişa-
fında hamı maraqlı olduğu kimi,
burada şəhər İcra Hakimiyyətindən
tutmuş ucqar kənd bələdiyyəsinədək
hamının işə dəstək olması lazımdır.
Bu həm də peşəkar qonaqpərvərliyin
bir tələbidir. Ancaq bütün bunlar
ümumən regionun turizm sənaye-
sində çalışacaq yetkin, bacarıqlı,
xarici dillər bilən kadrlarsız mümkün
deyildir. Elə bu perspektivin vaxtında
düzgün qiymətləndirilməsi idi ki,
hələ, təqribən, on il əvvəl Naxçıvan
Dövlət Universitetində turizm ixtisası
üzrə kadr hazırlığına başlanılmışdır.
Ötən dövr ərzində buradan yüzdən
artıq turizm mütəxəssisi məzun ol-
muş, muxtar respublikamızın və
ölkə mizin müxtəlif yerlərində ixti-
saslarına uyğun işlərlə təmin olun-
muşlar. Ancaq unutmaq olmaz ki,
turizm başda iqtisadiyyat olmaqla
coğrafiya,   mədəniyyətşünaslıq, xa-
rici dillər və sair kimi sahələrlə
ortaq tezisləri olan bir tədqiqat sa-
həsidir. Bu da, öz növbəsində, turizm
tədrisinin keyfiyyət amilini daim
ön plana çıxaran, beynəlxalq təcrü-
bənin öyrənilməsini, təhsilin dünya
standartları səviyyəsində olmasını
tələb edən vacib bir şərtdir. 
    ...Muxtar respublikamızda həyat
axışı sürətlənməkdə, inkişaf və ye-
nilik hamının qapısını döyməkdədir.
Turizm də daim yenilik, dinamika
və axtarış tələb edir. Turizmın inki-
şafı problemləri isə bəzən mürəkkəb
görünsə də, əslində, burada işə
doğma münasıbət, çalışqanlıq və
əməksevərlik çox məsələlərin həlli
sayılır. Bunları mənimsəyib işə baş-
lamaq üçün isə hələ vaxtımız var. 

Səhifəni hazırladı: - Əli CABBAROV

Turizm: görülən işlər və gözlənilən nəticələr

Turizm və onun inkişafı məsələləri müasir dövrdə cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkişafı prioritetlərinə
görə aktual olub, ölkələrin sosial-iqtisadi inkişaf indeksləri arasında mühüm yer tutur. Çünki

turizm ümumi inkişafın nəticəsi, onun bəhrələrinin cəmiyyətin bütün üzvləri arasında paylanmasının bir
mexanizmidir. Ölkəmizdə və muxtar respublikamızda turizmə verilən diqqət onun regional inkişaf və
tanıtım məsələlərindəki xüsusi çəkisi ilə izah olunur. Turizmin imkanlarından geniş istifadə edə bilən və
öz təbii, tarixi və mədəni ehtiyatlarından dayanıqlı istifadəni təşkil edən ölkələrin təcrübəsi göstərir ki,
turizm heç də təkcə zəngin ehtiyatlar hesabına öz-özünə inkişaf edən bir sahə deyil, əksinə, hər kəsdən
töhfəsini gözlədiyi çox həssas bir münasibətlər sistemidir. Buna görə də səmərəli işləyən turizm-rekreasiya
kompleksinə ixtisaslaşmış bir sahə kimi yanaşma tələb olunur ki, bu da regionda turizmin inkişafına
məsul olan hər kəsdən bilik, bacarıq və yüksək məsuliyyət tələb edir. 
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    Sual: İnternetdə böhtan
və təhqirə görə hansı məsu-
liyyət nəzərdə tutulmuşdur?
    Cavab: Əvvəllər böhtan
və təhqirə görə kütləvi çı-
xışlarda, kütləvi nümayiş et-
dirilən əsərdə və ya kütləvi
informasiya vasitələrində mə-
lumatları yaymaya görə Azər-
baycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsində cinayət məsu-
liyyəti nəzərdə tutulurdu. La-
kin Cinayət Məcəlləsinə 14
may 2013-cü il tarixli Qa-
nunla edilmiş əlavə və də -
yişikliklərə əsasən isə kütləvi
informasiya vasitəsində və
ya kütləvi nümayiş etdirildiyi
halda internet informasiya
ehtiyatında yayma əməli də
artıq cinayət məsuliyyətinə
səbəb olur. Başqa sözlə, artıq
internet informasiya ehtiyat-
larında şəxsə böhtan atılması
və ya onun təhqir edilməsinə
görə cinayət məsuliyyəti nə-

zərdə tutulmuşdur.
    Belə ki, Cinayət Məcəl-
ləsinin 147-ci maddəsinə əsa-
sən, yalan olduğunu bilə-
bilə, hər hansı şəxsin şərəf
və ləyaqətini ləkələyən və
ya onu nüfuzdan salan mə-
lumatları kütləvi çıxışlarda,
kütləvi nümayiş etdirilən
əsərdə, kütləvi informasiya
vasitəsində və ya kütləvi nü-
mayiş etdirildiyi halda in-
ternet informasiya ehtiyatında
yayma böhtan hesab olunur
və yüz manatdan beş yüz
manatadək miqdarda cərimə
ilə və ya iki yüz qırx saatdan
dörd yüz səksən saatadək
müddətə ictimai işlər və ya
bir ilədək müddətə islah işləri
və ya altı ayadək müddətə
azadlıqdan məhrumetmə ilə
cəzalandırılır. Ağır və ya xü-
susilə ağır cinayətdə ittiham
etməklə böhtan atma isə iki
ilədək müddətə islah işləri

və ya üç ilədək müddətə
azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır.
    Cinayət Məcəlləsinin 148-ci
maddəsində isə kütləvi çı-
xışlarda, kütləvi nümayiş et-
dirilən əsərdə, kütləvi infor-
masiya vasitəsində və ya küt-
ləvi nümayiş etdirildiyi halda
internet informasiya ehtiya-
tında şəxsiyyətin şərəf və lə-
yaqətini nalayiq formada qəs-
dən alçaltma təhqir sayılır
və həmin əməli törətmiş şəxs
üç yüz manatdan min ma-
natadək miqdarda cərimə və
ya iki yüz qırx saatdan dörd
yüz səksən saatadək müddətə
ictimai işlər və ya bir ilədək
müddətə islah işləri və
ya altı ayadək müddətə azad-
lıqdan məhrumetmə ilə
cəzalandırılır. 
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TURAL SƏFƏROV

    “İdman sağlamlığın rəhnidir”. Bu deyim
artıq bütün dünyada şüar halını alıb. İdmanın
istənilən növü ilə məşğul olmaq insan sağ-
lamlığına kifayət qədər xeyir verir, onu güm-
rah saxlayır və bəzi problemlərdən qoruyur.
İstər həkim, istərsə də mütəxəssis rəyinə
nəzər yetirsək, idmanın insan həyatında nə
qədər önəmli rol oynadığını görərik. Bütün
idman növlərinin sağlamlığa xeyirli olduğunu
nəzərə alsaq, ortaya maraqlı nüans çıxır:
məşğul olmaq üçün idman növü seçərkən
nəyə diqqət yetirməliyik və ya hansı yaşda
hansı idman növü ilə məşğul olmaq daha
faydalıdır? 

Yaşa görə idman

İdman insanın sağlam şəkildə böyümə-
sində, cəmiyyətə faydalı bir fərd kimi

yetişməsində müstəsna rol oynayır. Ona görə
uşaqların kiçik yaşdan idman növü seçmələ-
rində valideynlər bəzi məsələlərə diqqətlə
yanaşmalıdırlar. İlk olaraq, onlar ölkəyə layiqli
vətəndaş yetişdirmək və onun gələcəyini
parlaq görmək üçün uşaqlarını kiçik yaşda
bir qədər əyləncəli idman növləri ilə məşğul
olmağa yönəltməyə çalışmalıdırlar. Bəs neçə
yaşında hansı idmanla məşğul olmaq uşağa
daha çox xeyirlidir?
    2-3 yaş. Bu yaşda uşaqlar ancaq qaçma,
tutma, tullanma kimi təməl hərəkətləri edə
bilərlər. Bu səbəbdən bu yaşda bir idman se-
çimi etmək yerinə, valideynlər uşaqların ailə
fərdləri və yoldaşları ilə oyun oynamalarını
təmin etməlidirlər. Bu məqsədlə bağçada əv-
vəlcə qaçma,  rəqsetmə və təcrübəli insanların
nəzarəti altında gimnastika seçilə bilər.
    4-6 yaş. Bu yaşda sümüyü bərkiyən uşaqlar
rəqsetmə, üzmə, gimnastika, ipatlama, əlim
səndə, rəng-rəng oynaya bilərlər, həmçinin
üçtəkərli velosipeddən istifadə edə bilərlər.
Altı yaşdan sonra uşaqlarda etibarlı və idarəli
hərəkətetmə qabiliyyəti inkişaf edir və onlarda
idman növü seçimi yavaş-yavaş meydana
gəlməyə başlayır.
    7-10 yaş. Uşaqlar gimnastika, üzmə, fut-
bol, basketbol, voleybol, velosiped, tennis
kimi idman növləri ilə məşğul olmağa başlaya
bilərlər. 
    10 yaş və sonra. Uşaqlar əvvəlki yaşlarda
başladıqları idman növünə daha mütəşəkkil
olaraq davam edərkən atletizm və güləşə baş-
laya bilərlər. Bir neçə il sonra isə daha çox
fiziki güc tələb edən idmanlara – boks, taek-
vando, karateyə başlamaq uyğundur. Bu
idman növlərinə daha erkən yaşlarda da baş-
lanıla bilər, amma yenə birbaşa bu idmanlara
deyil, onlara hazırlığı formalaşdıran, elastikliyi,
tarazlığı və koordinasiyaları inkişaf etdirəcək
təməl hərəkətlər ehtiva edən məşqlərə başla-
maq daha uyğun olar.
    Bu dövrdə edilən idmanlar daha çox oyuna
söykənən idman növü olmalıdır. Uşaqlara
ağırlığa meyilli idmanlarla məşğul olmaq zə-
rərlidir, çünki inkişaf mərhələsində olduğu
üçün onlar güclü məşğələlərə davam gətirə
bilmirlər. Uşaqlıq dövründə sümüklər hələ
inkişafa açıqdır, ürək tutumu fərqlidir, kar-
bohidrat ehtiyatı yetkinlərə görə daha azdır. 
    İdman növlərini aşıladığı keyfiyyətlərə
görə bu cür qruplaşdırmaq olar:
    -dözümlülük tələb edən idman – belə idman
növlərinə üzgüçülük, cokkinq, velosiped da-
xildir. Bu idman növləri bütün ürək əzələlərinin
kardiosunu həyata keçirir. Sağlam ürək güclü
olmaq üçün vacib olan əsas komponentdir.
Bu komponent olmadan çox uzun müddət
hər hansı bir aktiv fəaliyyət mümkün deyil; 
    -yuxarı bədən üzvləri üçün 30 dəqiqəlik
idman – bu zaman müddətində bütün üst
əzələlər hərəkətə gətirilir. Bu, ediləcək idmana
bədəni hazır vəziyyətə gətirir;
    -aşağı bədən üzvləri üçün 30 dəqiqəlik
idman – aşağı bədən əzələləri üçün 30 dəqi-
qəlik məşq edilməlidir. Aşağı bədən əzələləri
üçün bir çox təlimlər var və rəngarənglik
üçün onları tez-tez dəyişmək olar.
    Ən çox xeyir verən idman növü üzgüçü-
lükdür. Üzməyin faydaları: əzələ və oynaq
travmalarında bərpaedici müalicə kimi məs-

ləhətlidir; qan dövranını aktivləşdirir, ürəyin
fəaliyyətini nizamlayır, durğunluğu aradan
qaldırır, bədənin müqavimətini artırır, sinir
gərginliyini azaldır, qaməti dik saxlayır, iş qa-
biliyyətini artırır, ruh yüksəkliyi yaradır. Həm-
çinin onurğa və bel ağrılarında faydalıdır.

Peyğəmbər məsləhəti

İdman bir mədəniyyətdir. İnsan hansı
yaşda idmana başlayarsa, mütləq sağ-

lamlıq müayinəsindən keçməlidir. Bir mütə-
xəssis tərəfindən müayinə edilən adamın
əzələ və skelet sisteminin seçim edilən idmanı
etməyə uyğun olub-olmadığına qərar veril-
məlidir. Çünki uşaqlıq dövründə idmana baş-
layanlarla irəli yaşda idman etməyə başlayanlar
arasında fiziki, sosial, ruhi inkişafına qədər
hər sahədə fərqliliklər var. 
    Hələ Peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmməd
“onlara qarşı bacardığınız qədər qüvvə
hazır layın…” (“Ənfal” surəsi, 60) ayəsini
oxuduqdan sonra üç dəfə: “Diqqətli olun,
qüvvət atmaqdır!” (Müslim, İmarə, 167) –
buyuraraq atıcılığa nə qədər önəm verdiyini
vurğulamışdır. Bununla yanaşı, Peyğəmbə-
rimiz digər idman növləri haqda da fikirlər
söyləmişdir.
    Minicilik: Peyğəmbərimiz at yetişdirməyi,
at əhliləşdirməyi (öyrətməyi) və at minməyi
də israrla təşviq etmişdir. Özü şəxsən yetiş-
dirdiyi atlarla yarışmış, səhabələr arasında
da yarışlar keçirmişdir. Əbu Hureyrənin (ra-
diyallahu anh) rəvayət etdiyi bir hədisi-şərifdə
Peyğəmbərimiz: “Bu üç şeydə mükafat vardır:
dəvə yarışı, at yarışı və ox yarışı”– buyur-
muşdur. (Əbu Davud, Cihad, 67) Həzrəti
Ənəsin rəvayət etdiyi bir hədisdə də Pey-
ğəmbərimizin Adba adlı dəvəsi ilə yarışdığını
öyrənirik. (Buxari, Cihad, 59)
    Üzgüçülük: uşaqlıq illərində Mədinədə
üzməyi öyrənən Peyğəmbərimiz müsəlmanları
bu idman növünə də təşviq etmişdir. Bir hə-
disində uşaqlara gözəl ad qoymağı, üzgüçülüyü
və at çapmağı öyrətməyi valideynlərin vəzi-
fələri arasında sadalamışdır.
    Yerimə və qaçış: Peyğəmbərimiz əshabına
yeriməyi və qaçmağı da tövsiyə etmişdir. Bir
rəvayətdə “İki hədəf arasında qaçan insanın
hər addımında bir savab vardır” – buyur-
muşdur. Bir başqa rəvayətdə də “Ox yarışı
keçirin, (bədəncə) möhkəmlənin, ayaqyalın
gəzin”, – deyə əmr və tövsiyə etmişdir. 
    Güləş: Peyğəmbərimizin nəvələri Həzrəti
Həsən və Həzrəti Hüseyn Onun hüzurunda
güləşərdilər. Peyğəmbərimiz yaşca böyük
olan Həzrəti Həsənin tərəfini saxlayırdı.
Bunun səbəbini soruşanlara da: “Cəbrail Hü-
seynə kömək edir, mən də Həsənə kömək et-
məyi xoşlayıram” cavabını verirdi. 
    İbn Hişamın rəvayət etdiyi bir hədisi-şə-
rifdən Peyğəmbərimizin də güləşdiyini öy-
rənirik. Məkkədə Ruqanə adlı kürəyi yerə
gəlməyən adlı-sanlı bir güləşçi vardı. Pey-
ğəmbərimiz bu adamı İslama dəvət edir. O
da müsəlman olmaq üçün şərt qoyur ki, Pey-
ğəmbərimiz möcüzə göstərsin, yəni onu gü-
ləşdə yıxsın. Peyğəmbərimiz həm çox güclü,
həm də fiziki cəhətdən hazırlıqlı olan Ruqanəni
dalbadal üç dəfə məğlub edir. Bunun, həqiqətən
də, bir möcüzə olduğunu anlayan Ruqanə
müsəlman olur. 
    Bu hədislərdən açıq-aşkar göründüyü kimi,
Peyğəmbərimiz atıcılıq, at çapmaq,  yeriş və
qaçış, güləş kimi idman növlərini tövsiyə və
təşviq etmişdir. Bu idman növlərinin hamısı
kiçik fərqlərlə bu gün də yaşayır. Ancaq bun-
lardan başqa, futbol, voleybol, basketbol,
tennis, cüdo, taekvando kimi bir çox idman
növləri də vardır. İslam alimləri Peyğəmbə-
rimizin hədisi-şərifləri və İslamın əsas prin-
siplərindən çıxış edərək bu idman növlərinin
çoxunun da mübah olduğu, yəni onlarla
məşğul olmaqda heç bir maneə olmaması
qənaətinə gəlmişlər.
    P.S. Təsadüfi deyil ki, bu gün muxtar
respublikamızda güləş, atıcılıq, yüngül at-
letika, üzgüçülük kimi idman növlərinin in-
kişafına ciddi önəm verilir. 

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Sağlam olmaq istəyən hansı idman 
növünü seçməlidir?

Yaşa və seçilən idman növünə diqqət yetirmək lazımdır

    Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən sonra ölkə-
mizdə, eləcə də muxtar res-
publikamızda mənəvi dəyər-
lərimizin qorunması və ya-
şadılmasına xüsusi önəm
verilir. Bu dəyərlərimiz sis-
temində İslam mədəniyyəti
ayrıca yer tutur.

    Müasir günümüzdə dünya
ölkələrinin bir  çoxunda, elə-
cə də müsəlman  ölkələrində
“Halal” markası ilə satışa bir
çox  növdə və çeşiddə məh-
sullar çıxarılır. Azərbaycan
istehlakçısına da bu marka
ilə satışa çıxarılan məhsullar
yaxşı tanışdır. Ancaq etiraf
etmək lazımdır ki, ət məh-
sullarının istehsalı ilə məşğul
olan bəzi sahibkarlar bu mar-
ka ilə bazara məhsul çıxar-
manın məsuliyyətindən xə-
bərsizdirlər. Bəzi hallarda isə
“Halal” əmtəə nişanı ilə ba-
zara məhsullar çıxarılır ki,
bu da istehlakçıları çaşbaş
salır, marka adı ilə əmtəə ni-
şanının qarışdırılması  nəti-
cəsində arzuolunmaz nəticə-
lər ortaya çıxır.
    Müsbət haldır ki, bu günə
qədər muxtar respublikada
belə bir hala rast gəlinməyib.
Buna baxmayaraq, sahibkar-
larımızın sözügedən məhsul-
ların istehsalında əsas olan
tələbləri bilmələri vacib mə-
sələdir. 
    Bəs “Halal” standartlarına
uyğun məhsul istehsal etmək
üçün sahibkarlar nələrə riayət
etməlidirlər? Əvvəla, onu
qeyd edək ki, bu standartlara
uyğun “Halal” markası ilə
satışa çıxarılan ət məhsulla-
rının istehsalı, daşınması, sax-
lanması və satışı üzrə ümumi
tələblər mövcuddur və bu
standartın tələbləri məcburi-
dir. Bu məhsulların istehsalı
üçün istifadə edilən xammal
və materiallar qüvvədə olan

normativ sənədlərin tələblə-
rinə və sanitariya normaları
ilə müəyyən edilmiş təhlü-
kəsizlik tələblərinə uyğun ol-
malıdır. “Halal” ət məhsul-
larının istehsalında xammal
kimi donuz ətindən istifadə
edilməsinə yol verilmir. İs-
lami qaydalarla kəsilməmiş

digər heyvanların ətindən də
“Halal” məhsulların istehsa-
lında yararlanıla bilməz.
    “Halal” məhsulların is-
tehsalında tərkibində alko-
qollu və zəhərli maddələr
olan qatqıların, boya mad-
dələrinin, ədviyyatların da
istifadəsi yolverilməzdir. 
    İslam qayda-qanunlarına
görə, ətindən istifadə edil-
məsinə icazə verilən bütün
heyvanların kəsimi həddi-
buluğa çatmış, sağlam ruhlu,
İslam qaydalarını yaxşı bilən
müsəlmanlar tərəfindən apa-
rılmalıdır. Kəsiləcək heyvan-
lar diri və sağlam olmalıdır-
lar. Bu heyvanların əvvəlcə-
dən elektrik cərəyanı, çəkic
və ya balta ilə vurmaqla key-
ləşdirilməsi qəbuledilməzdir. 
    Bir məsələni də “Halal”
ət məhsulları istehsal etmək
istəyən sahibkarların diqqə-
tinə çatdırmaq istərdik. Ət
məhsullarının istehsalı za-
manı texnoloji proseslər və
istehsal sahələri “Ət sənayesi
müəssisələri üçün sanitariya
qaydaları” ilə müəyyən edil-
miş tələblərə uyğun olmalı-
dır. Halal sayılmayan məh-
sulların da istehsal edildiyi
müəssisələrin ərazisində
“Halal” ət məhsullarının is-
tehsalı üçün ayrıca sahələr
və texnoloji xətlər ayrılma-
lıdır. Bu zaman “Halal” məh-
sulların digər məhsullarla
kontaktda olmasının qarşısını
almaq üçün müvafiq tədbirlər
görülməlidir. İstehsal üçün
istifadə edilən xammal və

köməkçi materialların, qab-
laşdırma vasitələrinin, həm-
çinin hazır məhsulun saxla-
nılması üçün xüsusi sahələr
ayrılmalıdır. Belə məhsullar
istehsal edilən texnoloji xət-
lərdə sonradan digər məh-
sulların istehsalına icazə ve-
rilmir. Eyni texnoloji xətdə

“Halal” və digər məhsulların
növbə ilə istehsal edilməsi
qadağandır. “Halal” ət məh-
sullarının qablaşdırılması
qüvvədə olan normativ sə-
nədlərin tələblərinə, sanita-
riya qaydalarına riayət et-
məklə həyata keçirilməli,
qablaşdırma üçün digər məh-
sullarla kontaktda olmayan
avadanlıq və ləvazimatlardan
istifadə edilməlidir. Hazır
məhsulların satış prosesində
də standartlara əməl olun-
malı, yüksək səviyyədə  tə-
mizliyə, çəkinin dəqiqliyinə
diqqət yetirilməlidir.
    Yuxarıda sadalananlar
“Halal” ət məhsullarının is-
tehsalı üçün müəyyən edilmiş
tələblərin yalnız bir qismidir.
Bu gün belə məhsulların is-
tehsalı dünyada yüzlərlə sa-
hibkara milyonlarla qazanc
gətirir.  Ona görə də ət məh-
sulları istehsalı ilə məşğul
olan hər bir sahibkara bu
sahə cazibədar gəlir. Ancaq
yadda saxlamaq lazımdır ki,
hər hansı bir məhsulun üzə-
rinə standartların tələblərinə
əməl etmədən “Halal” yaz-
maq  olmaz. Ən azından ona
görə ki, belə olan halda hə-
min sahibkar istehlakçının
haqqına girməklə onun ha-
lallığını qazanmaq şansını
itirmiş olar. Bu isə İslamda
haram buyurulmaqla böyük
günahdır.

Aynurə HÜSEYNOVA
Naxçıvan Muxtar Respublikası

Standartlaşdırma, Metrologiya

və Patent üzrə Dövlət 
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rəhbər-direktoru Yasəmən Ramazan ova və teatrın 
kollektivi Əşrəf Nəcəfova, atası

MUSA NƏCƏFOVUN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar
İttifaqları Şurasının kollektivi iş yoldaşları 

Nüsrəddin Əsədova, əzizi
MİRƏLİNİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir. 

Qaşdar Əliyev ailəsi  ilə birlikdə Əşrəf Nəcəfova, atası
MUSA NƏCƏFOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə
başsağlığı verir.


