
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 22-də Yaponiyanın ölkəmizdəki fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Şusuke Vatanabeni diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir.

Səfir Şusuke Vatanabe Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyətindən məmnunluğunu ifadə etdi. O,
ölkəmizdə çalışdığı dövrdə Azərbaycan ilə yaxından tanış olduğunu və respublikamızdan xoş təəssüratla
ayrıldığını dedi. Şusuke Vatanabe son illər Azərbaycanda çox böyük iqtisadi inkişaf proseslərinin şahidi
olduğunu vurğuladı. Yaponiyalı diplomat ölkəmizdə milli adət-ənənələrin qorunması istiqamətində görülən
işləri də yüksək dəyərləndirdi.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Yaponiya arasında əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfəyə görə səfir
Şusuke Vatanabeyə təşəkkür etdi. Azərbaycan ilə Yaponiya arasında ikitərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf
etdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev Yaponiya şirkətlərinin ölkəmizdəki uzunmüddətli fəaliyyətinin
önəmini qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Yaponiyanın müxtəlif şirkətlərinin yeni layihələrlə bağlı ölkəmizlə
fəal əməkdaşlıq edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ilə Yaponiya
arasında əməkdaşlığın gələcəkdə də genişləndiriləcəyinə əminliyini ifadə etdi.

*     *     *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva oktyabrın 22-də Bakının Nərimanov rayonu ərazisində yeni salınan Dədə Qorqud parkında

həyata keçirilən işlərlə tanış olmuşlar.
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Yeni quruculuq ünvanları
    Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev küçəsində 4 yeni binanın ucaldılması bu ünvana
yeni görkəm bəxş edib. Belə ki, burada 220 yerlik uşaq bağçası, zirzəmi ilə birlikdə
6 mərtəbədən ibarət
3 yaşayış binası ucal-
dılıb. Hazırda uşaq
bağçası binasının
dam örtüyü vurulur,
mərmər mozaik daş-
larla və şəbəkəbəndlərlə eksteryerin dizayn işləri aparılır, interyer avanqard üslubda
işlənilir. Zirzəmi ilə birlikdə dörd mərtəbədən ibarət olan binada tikinti işlərinin qısa
müddətdə başa çatdırılması üçün inşaatçılar bütün qüvvələri səfərbər ediblər.
    Obyektlərin inşasını həyata keçirən Naxçıvan Şəhər Abadlıq və Təmir-Tikinti
İdarəsinin iş ustası Əmirxan Mazanovun bildirdiyinə görə, inşaat işlərinin davam
etdirildiyi 3 yaşayış binasından ikisi 30, biri isə 20 mənzilli nəzərdə tutulub.
Ümumilikdə, 80 mənzildən 75-i ikiotaqlı, 5-i üçotaqlı olacaq. Üçotaqlı mənzillər 65
kvadratmetr, ikiotaqlı mənzillər isə 54 kvadratmetr sahəni əhatə edəcək.

Xəbərlər şöbəsi

  Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev
Muzeyində növbəti açıq dərs keçilmişdir.
Açıq dərsin budəfəki iştirakçıları Heydər
Əliyev adına tam orta məktəbin VII-IX sinif
şagirdləri olmuşlar.

     Açıq dərsdə məktəbin tarix müəllimi Feyruz
Novruzov çıxış edərək bildirmişdir ki, tarixdə
silinməz iz buraxmış böyük siyasət xadimləri,
ilk növbədə, təmsil etdikləri xalqın və dövlətin
idarə olunmasına, gələcək taleyinə hesablanmış
elmi-nəzəri baxışları, milli-bəşəri idealları ilə ta-
nınırlar. Azərbaycan xalqı qarşısında əvəzsiz xid-
mətləri olan, əvəzolunmaz idarəçilik keyfiyyətləri,
uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə müstəqil dövlət
ideyasını əzmlə gerçəkləşdirən ümummilli
liderimiz Heydər Əliyev də məhz belə şəxsiyyət
idi. O, Vətən, dövlət və xalq qarşısında əzəmətli
xidmətləri ilə Azərbaycan tarixində əbədiyaşarlıq
hüququ qazanmış, onun ölməz ideyaları milli in-
kişafın istiqamətverici qüvvəsinə çevrilmişdir.
   Bildirilmişdir ki, XX əsr Azərbaycan tarixinin

fenomen şəxsiyyəti olan ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev xalqımızın taleyində misilsiz rol
oynamış, onu tarixən can atdığı müstəqilliyə
qovuşdurmuş, mütərəqqi tarixi ənənə əsasında
yeni dövlətçilik konsepsiyasını irəli sürmüşdür.
Hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə dahi
öndərimiz xalqının milli mənafeləri uğrunda
əzmlə mübarizə aparmış, ictimai-siyasi proseslərdə
real güc mərkəzi kimi özünü göstərmişdir. Qə-
tiyyəti ilə inkişaf strategiyasını, milli birlik və
həmrəyliyi, təfəkkürü, Azərbaycançılıq məfku-
rəsini formalaşdıran müstəqilliyimizin əbədi
xilaskarı Heydər Əliyevin ideyaları hər zaman
üçün bələdçidir. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
müstəsna xidmətləri olan, ideyaları, idarəçilik
təcrübəsi bu günümüzə, sabahımıza bələdçilik
edən ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
irsi o qədər zəngin, mənalı və dəyərlidir ki, hələ
bir neçə yüz illər bundan sonra da nəsillər bu
xəzinədən istifadə edəcəklər. Ulu öndərin uzaq-
görən siyasəti nəticəsində Azərbaycan özünün
geostrateji, iqtisadi və mədəni potensialından
istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı kör-
püyə, dünyanın dinamik inkişaf edən ölkələrindən
birinə çevrilmişdir. Adı həmişə milli dövlətçili-
yimiz, müstəqilliyimizlə qoşa çəkilən, fenomen
siyasətçi kimi təcrübəsi daim öyrənilən ulu öndər
Heydər Əliyev min ildən bir Tanrının insanlara
bəxş etdiyi müdrik dahilərdən biridir.
    Sonra şagirdlər Heydər Əliyev Muzeyindəki
eksponatlarla tanış olmuşlar.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Heydər Əliyev Muzeyində növbəti açıq dərs

    Nağdsız ödəniş üçün etibarlı
əməliyyat sistemi, geniş texniki
imkanlar və subyektlər arasında
inam olmalıdır. Bu sistem he-
sablaşmaların elastikliyi ilə fərq-
lənib, əməliyyatların daha dəqiq
aparılmasına və təhlükəsizliyinə
xidmət edir, nağd ödənişlərdəki
kimi pulların bir və ya bir neçə
dəfə təkrar hesablanmasını tələb
etmir. Bunlarla yanaşı, nağdsız
hesablaşma həm də vergidən-
yayınma hallarının qarşısının
alınmasını, əhaliyə göstərilən
kommunal və sair digər xidmət
haqlarının rahat şəkildə ödə-
nilməsini, canlı ünsiyyətin azal-
masını təmin edir. 
     Müasir həyatımızda nağd pul
vəsaitləri öz yerini plastik kartlara
verməkdədir. Muxtar respubli-
kamızda da bu iş uğurla davam
etdirilərək iqtisadi fəaliyyət sa-
hələrində mümkün olan maliyyə
əməliyyatlarının nağdsız hesab-
laşmalar vasitəsilə aparılması
mühüm vəzifələrdən biri kimi
qarşıya qoyulmuşdur. Naxçıvan

Muxtar Respublikası üzrə  əmək-
haqqı, pensiya və fərdi ödəniş
kartı alanların sayı 1 oktyabr
2013-cü il tarixə 178 min 992
nəfərdir. Bu rəqəm ötən ilin mü-
vafiq dövrü ilə müqayisədə 22
min 714 ədəd artmışdır.
    Qeyd etmək lazımdır ki,
hazır da nağdsız ödənişlər mux-
tar respublikamızın maliyyə
sektorunda  dövr edən  vəsaitin
az bir hissəsini təşkil edir.
Çünki muxtar respublikada bö-
yük pul kütləsinin dövr etdiyi
ticarət və xidmət sektorunda
ödəniş sisteminin böyük bir
hissəsi nağd şəkildə aparılır.
Lakin hər ay keçmiş dövrlərlə
müqayisədə nağdsız hesablaş-
maların həcminin artdığı mü-
şahidə olunur.
    Muxtar respublikamızda
nağdsız ödənişlərin iqtisadiy-
yatdakı çəkisini artırmaq üçün
2013-2015-ci illəri əhatə edən
“Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında elektron ödəniş mə-
kanının formalaşdırılması və

nağdsız hesablaşmaların həc-
minin artırılması üzrə Tədbirlər
Planı” təsdiq olunmuşdur. Ma-
liyyə sektorunun aparıcı sub-
yektləri olan banklar və digər
maliyyə təsərrüfatları tərəfin-
dən nağdsız ödəniş sisteminin
tətbiqinin texniki tərəflərinin
həll edilməsi ilə yanaşı, icti-
maiyyətin maarifləndirilməsi
və maraqlandırılması istiqa-
mətində də geniş təbliğat-təş-
viqat işlərinin aparılması nə-
zərdə tutulmuşdur. Hazırda
muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən kommersiya bankları
tərəfindən Naxçıvan şəhərində,
rayon mərkəzlərində və bir
çox iri kənd yaşayış yerlərin-
dəki ticarət-xidmət müəssisə-
lərində, restoranlarda, otellərdə
və digər iaşə obyektlərində
1 oktyabr 2013-cü il tarixə
212 ədəd POS-terminal quraş-
dırılmışdır. Bu göstəricinin ilin
sonuna qədər əlavə olaraq 100
ədəd artırılması Mərkəzi Ban-
kın Naxçıvan Muxtar Respub-
likası İdarəsinin qarşısında du-
ran əsas məqsədlərdəndir.

Musa ƏLİYEV 
Mərkəzi Bankın Naxçıvan 

Muxtar Respublikası İdarəsinin
aparıcı mütəxəssisi 

Nağdsız hesablaşmalar artır
Dördüncü çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali

Məclisinin yeddinci sessiyasında bank sektoru qarşısında
da bir sıra vəzifələr qoyulmuşdur. Bu vəzifələrdən irəli
gələn ən mühüm məsələlərdən biri də müasir iqtisadiy-
yatımızda nağdsız hesablaşmaların artırılması məqsədilə
yeni POS-terminalların və bankomatların quraşdırılmasıdır. 

    “XX əsrin əvvəllərində yaradılmış
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dün-
ya birliyi tərəfindən de-fakto tanınma-
sında görkəmli dövlət xadimi Əlimərdan
bəy Topçubaşovun xüsusi xidmətləri
olmuşdur. Əlimərdan bəy Topçubaşovun

tarixi, siyasi və diplomatik fəa-
liyyətinə ilk qiyməti məhz
Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyev ver-
mişdir. Bu il fevral ayının
23-də Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin imzaladığı “Əlimər-
dan bəy Topçubaşovun 150
illik yubileyinin keçirilməsi
haqqında” Sərəncam da milli dövlətçilik
tariximizə verilən qiymətin təzahürü və
bu istiqamətdə ümummilli lider Heydər
Əliyev siyasətinin davamıdır”. Əlimər-
dan bəy Topçubaşovun 150 illik yubi-
leyinə həsr olunmuş elmi konfransı giriş
sözü ilə açan AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev
belə deyib. Akademik qeyd edib ki,
Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi,
diplomat, hüquqşünas, çar Rusiyasında
Birinci Dövlət Dumasının üzvü, Bakıda
Müsəlman Milli Şurasının Müvəqqəti
İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin xarici işlər naziri,
parlament sədri olmuş Əlimərdan bəy
Topçubaşov bütün həyatı boyunca Azər-
baycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmişdir.
Ə.Topçubaşovun diplomatik bacarığı
sayəsində bir çox dünya ölkə lərinin
rəhbər işçilərilə apardığı danışıqlar öz
bəhrəsini vermişdir. Nəticədə isə
1920-ci il yanvarın 11-də keçirilən Paris
Konfransının Ali Şurası Azərbaycanın
istiqlaliyyətini tanımışdır. 
    Sonra Ə.Topçubaşovun həyatı və si-
yasi-diplomatik fəaliyyətinin müxtəlif is-
tiqamətlərinə aid məruzələr dinlənilmişdir.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Et-
noqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun

böyük elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Musa Quliyev “Əlimərdan bəy Topçubaş -
ovun həyatı və fəaliyyəti”, həmin institutun
elmi işçisi Elnur Kəlbizadə “Əlimərdan
bəy Topçubaşov görkəmli diplomat kimi”,
institutun elmi katibi, tarix üzrə fəlsəfə

doktoru Yaşar Rəhimov “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Parlament Sədri
Əlimərdan bəy Topçubaşovun Paris Sülh
Konfransında iştirakı”, böyük elmi işçisi,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru İlhami Əliyev
“Əlimərdan bəy Topçubaşovun mühacirət
dövrü fəaliyyəti” mövzularında məruzələr
etmişlər.  Məruzələrdə vurğulanmışdır
ki, bugünkü müstəqil və qüdrətli Azər-
baycan məhz xalq cümhuriyyəti liderlə-
rinin, o cümlədən Əlimərdan bəy Topçu-
başovun arzuladığı qüdrətli, dünyada,
müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda söz
sahibi olan Azərbaycandır. Əgər xalq
cümhuriyyəti cəmi iki ilə yaxın bir müd-
dətdə fəaliyyət göstərmişdisə, bugünkü
Azərbaycan Respublikası artıq 22 ildir
ki, müstəqildir. Bir zamanlar Əlimərdan
bəy Topçubaş ovun rəhbərliyi altında Azər-
baycan nümayəndə heyətinin sülh kon-
fransına qəbul edilməsi böyük diplomatik
qələbə, Millətlər Cəmiyyətinə üzv qəbul
edilməsi uzaq perspektiv plan hesab olu-
nurdusa, bu gün Azərbaycan Respublikası
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvüdür və ona
sədrlik edir. 
    Elmi konfransa AMEA Naxçıvan Böl-
məsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev
yekun vurmuşdur. 

“Görkəmli siyasi və dövlət xadimi: Əlimərdan
bəy Topçubaşov” adlı elmi konfrans 
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    Taleyin hökmü ilə iki dəfə xilaskarlıq mis-
siyasını üzərinə götürərək hakimiyyətə gələn
ümummilli lider  Heydər Əliyev Azərbaycanın
müqəddəratının həll olunduğu təhlükəli və
mürəkkəb məqamlarda xalqın köməyinə çatmış,
ona dayaq olmuş, Azərbaycanı zamanın ağır
məngənəsindən  xilas etmişdir.  Azərbaycanda
dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilib zəngin-
ləşdirilməsi, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi,
onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin
dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəli-
ləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması
məhz ulu öndər  Heydər Əliyevin  titanik fəa-
liyyəti sayəsində mümkün olmuşdur.
     Əgər 1993-cü il iyunun 15-də xalqın təkidli
tələbi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı gerçəkləşmə-
səydi, indi biz müstəqil, qüdrətli Azərbaycan
dövlətindən danışa bilməzdik. Bu qayıdış Azər-
baycanın müstəqilliyini reallığa çevirmişdir.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycana
ikinci rəhbərlik dövrü müstəqil  dövlət qurucu -
luğu prosesinin hərtərəfli şəkildə və böyük
uğurla həyata  keçirilməsi ilə səciyyələnir.
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bizim üçün
ən əziz, ən qiymətli nailiyyətdir və bu nailiyyəti –
dövlət müstəqilliyimizi biz daima qoruyub
saxlayacağıq”, – deyən ümummilli liderimiz
bu tarixi nailiyyətin, milli istiqlalımızın qorunub
saxlanması və möhkəmləndirilməsi üçün misilsiz
işlər görmüş, Vətəni və xalqı bəlalardan xilas
etmişdir. 1993-2003-cü illərdə ulu öndər Heydər
Əliyev Azərbaycanı Azərbaycana qaytarmış,
müstəqilliyimizin əsl xilaskarı, hər bir vətəndaşın
böyük qayğıkeşi, hamisi kimi öz sağlığında
xalqın qəlbində heykəlləşmiş, əbədiləşmişdir.
    Azərbaycan xalqı ulu öndər  Heydər Əliyevi
yalnız siyasi lider kimi deyil, həm də milli
dövlətçilik ideologiyasının şəriksiz müəllifi
kimi qəbul edir. Çünki Heydər Əliyev siyasi
kursundan kənarda Azərbaycan dövlətçiliyi
yoxdur və ola da bilməz.
    Ölkəmizin dinamik inkişafı, sürətli tərəqqisi,
həyata keçirilən əzəmətli layihələr, Azərbay-
canın hərtərəfli yeniləşməsi, modernləşməsi,
doğma Vətənimizi dünyaya yeni formada təq-
dim etməyə imkan yaradan müsbət dəyişikliklər
ulu öndərin yolunun davam etdirilməsi sayə-
sində mümkün olmuşdur.  Bu yüksəliş görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyevin həm də uzaq-
görən bir strateq olaraq müəyyən etdiyi inkişaf
konsepsiyasının alternativsizliyini tam dol-
ğunluğu ilə təsdiq edir.
    Müstəqil Azərbaycanın yeni tarixinə əla-
mətdar hadisə kimi daxil olmuş 2013-cü ilin
9 oktyabr prezident seçkiləri nəticə etibarilə
cəmiyyətin mənafelərini özündə ehtiva edən,
ölkə ni dinamik inkişaf yoluna çıxaran Heydər
Əliyev siyasi kursunun alternativsizliyini bir
daha sübuta yetirmişdir. Tamamilə azad, de-
mokratik və şəffaf şəraitdə keçirilən, seçicilərin
yüksək mütəşəkkilliyi ilə müşayiət olunmuş
bu seçkilər ölkənin demokratik inkişafında
keyfiyyətcə yeni mərhələ açmışdır. Azərbay-
canda mütləq əksəriyyətin etimadını qazanan,
sürətli sosial-iqtisadi inkişafı təmin edən, ic-
timai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlayan, qlobal
enerji layihələrinin təminatçısına çevrilən,
ölkənin beynəlxalq arenada nüfuz və mövqe-
lərini möhkəmləndirən mövcud siyasi kursun
prezident seçkilərindəki birmənalı möhtəşəm
qələbəsi obyektiv reallıqla şərtlənmişdir.
    2013-cü ilin 9 oktyabr seçkilərində də ölkə
vətəndaşları növbəti dəfə Heydər Əliyev siyasi
kursunun zəfərinə, təntənəsinə səs vermişlər.
Cəmiyyətdəki mütləq çoxluğun siyasi iradəsinə
əsaslanan bu seçim Azərbaycanda davamlı in-
kişaf və tərəqqiyə, mənəvi-intellektual yüksəlişə
zəmin yaratmış siyasi kursun alternativsizliyinin
əyani təzahürünə çevrilmişdir. Cənab İlham
Əliyevin şəxsində Azərbaycan xalqı bir daha
Heydər Əliyev siyasi kursunun təntənəsinə,
sülhə, sabitliyə, tərəqqiyə səs vermiş, ulu
öndərin əsasını qoyduğu milli dövlətçilik ənə-
nələrinə sadiqliyini nümayiş etdirmişdir.
    “Biz xalqın xidmətçisiyik”, – deyən Azər-
baycan Prezidenti ötən 10 ildə cəmiyyətin
bütün gözləntilərini gerçəkləşdirməyə çalış-
maqla hər bir fərdin marağına cavab verən
çevik və qətiyyətli qərarlar qəbul etmişdir.
Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu yolu ilə inamla
irəliləyən, Avratlantik məkana inteqrasiya kur-

sunu davam etdirən, qlobal enerji və kommu-
nikasiya layihələrinin mərkəzinə çevrilən,
Ümumi Daxili Məhsulun artım dinamikasına
görə dünyanın lider dövlətləri sırasında yer
tutan müstəqil Azərbaycan bu gün, bütövlükdə,
Avropa məkanının enerji təhlükəsizliyində
aparıcı mövqeyə malikdir.
     Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə aparılan uğurlu
islahatlar, əldə olunan nəticələr xalqın daha
xoş sabaha olan inamını qat-qat artırmış, Heydər
Əliyev yolunun layiqincə davam etdirildiyinə,
ulu öndərimizin memarı olduğu müstəqil Azər-
baycanın etibarlı əllərdə olduğuna möhkəm
əminlik yaratmışdır. Bu gün Prezident İlham
Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin ide-
yalarından bəhrələnərək dövlətimizi, xalqımızı
inamla gələcəyə doğru aparır. Dövlət başçımızın
həyata keçirdiyi elmi cəhətdən əsaslandırılmış
məqsədyönlü iqtisadi siyasət nəticəsində ölkəmiz
böyük uğurlar qazanmışdır. Dinamik inkişaf
ictimai-sosial həyatın bütün sahələrini əhatə
edir, sosial problemlər sürətlə həll edilir, in-
sanların sosial rifahı daha da yüksəlir.  
    Biz bu gün qürurla deyə bilərik ki, Azər-
baycan öz tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ölməz ideyalarını
həyatda real təcəssüm etdirən müstəqil Azər-
baycan  Prezident cənab İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə işıqlı gələcəyə doğru inamla ad-
dımlayır. Azərbaycan artıq dünyada sayılıb-
seçilən ölkələrdən biridir, respublikamızda
beynəlxalq toplantılar, konfranslar, Avropa sə-
viyyəli musiqi, dünya səviyyəli idman tədbirləri
keçirilir. Ölkəmizə səfər edən dövlət və hökumət
başçılarının, ictimai-siyasi xadimlərin bəya-
natları və çıxışları da göstərir ki, Azərbaycan
regionda ən qüdrətli və lider dövlət olmaqla
yanaşı, iqtisadi və siyasi göstəricilərinə, icti-
mai-siyasi sabitliyinə görə də inkişaf etmiş
dünya dövlətləri ilə bir sırada durur. 
    Fəxrlə qeyd etdiyimiz inkişafda  Naxçıvanın
da xüsusi payı vardır. Blokada şəraitində olsa
da, Naxçıvan sürətlə inkişaf edir. Muxtar res-
publikanın hər bir şəhəri, qəsəbəsi, kəndi ye-
nidən qurulur, böyük və hərtərəfli tərəqqi işı-
ğında nura boyanır. Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında Heydər Əliyev quruculuq xəttinin
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində muxtar
respublikamız inkişafının keyfiyyətcə yeni
mərhələsinə qədəm qoymuşdur.   
    1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycan xalqı
etdiyi tarixi seçimlə dövlət müstəqilliyini qo-
ruyub saxlayan və daha da möhkəmləndirən
ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevə səs ver-
mişdi. Xalq 2003-cü və 2008-ci illərdə  Heydər
Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab
İlham Əliyevə səs verərək öz firavanlığını
təmin etmişdir. 9 oktyabr 2013-cü ildə xalqı-
mızın cənab İlham Əliyevə yenə səs verib eti-
mad göstərməsi Azərbaycanda Heydər Əliyev
siyasi kursunun əbədi olduğunu sübuta yetirdi.
    Dünya siyasətində öz sözünü deməyi bacaran
Prezidentinin olması xalqımızın böyük nailiyyəti
və xoşbəxtliyidir. Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti özünün
bütün problemlərini həll etməklə daha böyük
inkişaf yolu keçəcək, ulu öndər Heydər Əliyevin
bütün arzularını gerçəyə çevirəcək. Ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi: “Biz gələcəyə
çox böyük ümidlərlə, böyük nikbinliklə baxırıq.
On ilin təcrübəsi bu inamı daha da artırır.
Çünki son 10 il ərzində biz istənilən sahədə
çox böyük uğurlara imza atdıq. Bu gün Azər-
baycan güclü, inkişafda olan, müstəqil siyasət
aparan dövlət kimi gələcəyə də çox böyük
nikbinliklə baxır. Belə gələcəyə nikbinliklə
baxmaq üçün kifayət qədər əsaslar vardır.
Növbəti illərlə bağlı bizim siyasətimiz açıqdır,
aydındır. Mən dəfələrlə müxtəlif tədbirlərdə
Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı öz fikirlərimi
xalqla bölüşmüşəm. Görülən işlər haqqında
xalqa daim hesabat verirəm. Bu gün də bil-
dirmək istəyirəm ki, Azərbaycan bundan
sonra da inamlı inkişaf yolu ilə gedəcəkdir.
Azərbaycan beynəlxalq müstəvidə öz yerini
möhkəmləndirəcəkdir və bütün beynəlxalq
təşəbbüslər Azərbaycan xalqının maraqlarını
müdafiə edəcəkdir”.

Ülkər MÖHSÜNOVA
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar

müəllimi

Heydər Əliyev yolu ilə gələcəyə doğru Sözönü

Azərbaycan siyasi tarixinin daha bir
mühüm hadisəsini geridə qoydu.

Ölkəmizdə növbəti prezident seçkiləri keçirildi.
Seçkidən öncə yazdığımız yazıların birində
qeyd etmişdik: “Alternativ əsaslarla keçirilən
bu prezident seçkiləri öncəsi də nəinki ölkə, o
cümlədən dünya mətbuatının xüsusi vurğuladığı
bir məqam var: siyasi rəqiblərindən fərqli
olaraq, cənab İlham Əliyev seçkidə iştirakı
ilə bağlı hər hansı populist və təbliğat xarakterli
bir fikir səsləndirmir”. Prezident təbliğat kam-
paniyası boyunca da öz təbliğatına yönəldilmiş
hər hansı bir fikir səsləndirmədi. O, sadəcə,
Prezident kimi öz işi ilə məşğul oldu. 

Müxalifət…

Müxalifət isə bütün vasitələrdən istifadə
edərək xalqı inandırmağa çalışdı.

Məhz BÜTÜN VASİTƏLƏRDƏN… Buraya
qanuni vasitələrlə mübarizə üsullarından
tutmuş insan və vətəndaş hüquqlarının kobud
şəkildə pozulmasına, konfidensial (şəxsi həyata
aid) informasiyaların açıqlanmasına qədər hər
şey aid idi. Hər halda “yıxılana balta vuran”
prinsipindən uzağıq və indiki məqamda bu
qeyri-qanuni vasitələrdən istifadə edənlərin
də bu və ya digər şəkildə müzakirə obyektinə
çevrilməsinin tərəfdarı deyilik. Çünki hazırkı
və növbəti 5 il üçün seçdiyimiz dövlət başçı-
sının buna ehtiyacı yoxdur…
    Bəs müxalifətin növbəti  məğlubiyyətinin
səbəbi nə idi? Onlar, həqiqətənmi, zəif idilər?
Məncə, yox. Sadəcə, cənab İlham Əliyev
çox güclüdür. Müxalifət ölkə tarixinin əvvəlki
seçkilərindən daha mütəşəkkil idi. Onlar bu
dəfə siyasi kombinasiyaları qurmağın əlifbasını
öyrənmiş kimi görünürdülər. Bu isə təqdir
olunmalıdır. Çünki demokratik ölkələrdə mü-
xalifətin olması təqdir olunan haldır və əslində,
müxalif siyasi qüvvələrin daha da güclən-
məsini, ölkədə siyasətin prinsiplərini bilən
müxalifətin olmasını hamıdan çox dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev istəyir. Başqa
sözlə desək, hazırda ölkədəki müxalifətin
demokratik siyasi mübarizədə orta təhsil
attes tatında cənab Prezidentin imzası var.

O Prezident ki 

Xalq ona növbəti beş il üçün də taleyini
etibar etdi. O isə ilkin nəticələrin açıq-

lanmasından sonrakı ilk çıxışında xalqa ləyaqətli
xidmət və Azərbaycanın dövlət maraqlarının
müdafiəsi işini ön plana çıxardı. Prezident Azər-
baycanın dövlət maraqları dedi və seçkiöncəsi
ərəfədə “90-cı il metodları” ilə ölkəni qarışdırmaq
istəyən daxili və xarici qüvvələrə, eləcə də da-
xildən olub xaricə gedən qüvvələrə cavab verdi.
Sitat: “Azərbaycanda bütün azadlıqlar – söz
azadlığı, mətbuat azadlığı, siyasi azadlıqlar,
vicdan azadlığı təmin edilir. Azərbaycanda
bütün xalqların, bütün dinlərin nümayəndələri
bir ailə kimi sülh, mehribanlıq şəraitində ya-
şayırlar. Bu, bizim böyük üstünlüyümüzdür,
böyük dəyərimizdir. Təsadüfi deyildir ki, Azər-
baycan bu gün dünyada milli və dini dözüm-
lülük məsələlərində çox önəmli ölkəyə çevril-
mişdir. Azərbaycan dünyada multikulturalizmin
mərkəzlərindən biridir”. Sitatın sonu. Prezident
eyni zamanda dayağı hansısa xarici təşkilatlarda
və dövlətlərdə axtararaq “bizi filankəslər dəs-
təkləyir, ona görə qələbəmiz labüddür” de-
yənlərə də hakimiyyətə gedən yolda hərəkətverici
qüvvənin xalq olduğunu göstərdi: “Bütün bu
nailiyyətlər Azərbaycan xalqının istedadı, zəh-
məti hesabına mümkün olmuşdur. Düşünülmüş
siyasət, xalqla iqtidar arasındakı birlik və
bütün təşəbbüslərimizin xalq tərəfindən dəs-
təklənməsi, hesab edirəm ki, uğurlarımızın
əsas şərtidir, əsas səbəbidir. …Mən bütün ad-
dımlarımda xalqın dəstəyini hiss edirdim, bu
dəstəyə güvənirdim. Əgər bu dəstək olmasaydı,
biz heç bir işi görə bilməzdik” deməklə.
    Dövlət başçısı seçkinin nəticələri ilə bağlı
xalqa müraciətində qətiyyətlə dedi: “Müasir
dövlət quruculuğu prosesi bundan sonra da
davam etdiriləcəkdir. Növbəti illərdə xoşagəlməz
halların aradan qaldırılması üçün xüsusilə
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə
daha da ciddi aparılacaqdır. Bu mübarizənin
gözəl nəticələri vardır. Xalq tərəfindən bizim
siyasətimiz, qətiyyətimiz, addımlarımız dəs-
təklənir. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı siya-
sətimiz davam etdiriləcəkdir. Bütün istiqamətlər
– yeni iş yerlərinin açılması, yoxsulluğun, iş-
sizliyin azaldılması, idxalın əvəz olunması
üzrə bizim konkret proqramlarımız vardır”.
     Seçki sonrası ilk nitqinə cənab İlham Əliyev
gələcək böyük qələbələrdən soraq verməklə

yekun vurdu: “Biz birlikdə hələ böyük qələ-
bələrə imza atacağıq”. Bu böyük qələbənin
nə olduğunu isə dövlət başçısı Nazirlər Kabi-
netinin seçkidən əvvəl keçirilən 2013-cü ilin
9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında
ifadə etmişdi: “Əvvəlki çıxışlarımda qeyd et-
diyim kimi, azərbaycanlılar nəinki işğal
edilmiş torpaqlarda, bütün tarixi torpaqlarında
yaşamalıdırlar. Bu, bizim suveren hüququ-
muzdur. Soydaşlarımız nəinki Dağlıq Qara-
bağdan, tarixi torpağımız olan İrəvandan,
Zəngəzurdan, Göyçədən də zorla çıxarılıbdır,
deportasiya edilibdir, 1940-1950-ci illərdə,
ondan sonra 1980-ci illərdə. Bu, böyük əda-

lətsizlikdir. Biz o torpaqlara da qayıdacağıq,
mütləq qayıdacağıq”. Bəli, Prezident hansısa
beynəlxalq güclərə xoş gəlmək üçün  rəqiblə-
rindən fərqli olaraq “Qarabağ mübahisəli
ərazidir” demədi. Hətta İrəvanın, Zəngəzurun
və Göyçənin mübahisəsiz Azərbaycana məxsus
olduğunu açıq şəkildə bəyan etdi. 

AND…

Bu sözü and içməklə yanaşı, həm də
abreviatura kimi qəbul edə bilərik:

Azərbaycan Naminə Döyüş. Prezident Azər-
baycan Respublikasının Konstitusiyasına və
“Qurani-Şərif”ə and içdi, qüdrətli Azərbaycan
naminə aparılan mübarizədə keçilən yoldan
danışdı.
    Prezident müstəqillik gününün ertəsi and
içdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ilə qazanılan müstəqilliyin 2
ili artıq 22 ilə çevrilmişdi. Bunun özü belə,
kifayət qədər ciddi mesaj idi. Müqayisə edək. 
     XX əsrin əvvəllərində Parisdə olan nüma-
yəndə heyəti böyük dövlətlərdən yardım və
kömək istəyirdi. Qarşılığında isə böyük döv-
lətlərdən birinin nümayəndə heyətinin adicə
bir üzvü parlamentli respublika olan Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin Sədri Ə.Top-
çubaşova deyirdi: “Biz bütün kiçik xalqların
dostuyuq. Sizin hamınıza kömək etməyə şadıq.
…Memorandumla tanış oldum və görürəm ki,
Azərbaycan varlı ölkədir və özü sərbəst yaşaya
bilər. ...Ola bilsin ki, sizin sərvətinizə layiq
kapital tapıla bilər”. Yeni əsrin 13-cü ilində isə
Azərbaycan Prezidenti dedi: “Azərbaycan ilə
əməkdaşlıq etmək istəyənlərin sayı artır. Azər-
baycan dünyada öz prinsipial mövqeyi ilə
seçilir. Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi
tanınır. ...Xarici siyasətlə bağlı təşəbbüslərimiz
eyni zamanda bizim iqtisadi imkanlarımızı
da artırır. Çünki hazırda Azərbaycanın iqtisadi
inkişafı o cümlədən xaricə qoyulan investisi-
yaları ilə də bağlı olacaqdır”. Yardım istəyən
Azərbaycan əməkdaşlıq təkliflərini nəzərdən
keçirir, investisiya axtaran Azərbaycan xaricə
investisiya yatırır. 
     XX əsrin əvvəllərində Parisdə Azərbaycan
nümayəndə heyətinin rəhbəri ABŞ Prezidenti
V. Vilsona deyirdi: “Biz uzaq Qafqazdan, bu-
radan bir neçə min mil uzaq olan Azərbaycandan
gələrək xalqımızın azad və müstəqil həyatı
üçün Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. …Biz
ümid edirik ki, konfrans bizi dinləyəcək və biz
Millətlər Cəmiyyətinə buraxılacağıq. Biz əminik
ki, bütün xalqlar kimi, biz də sizin böyük prin-
sipləriniz əsasında yardım alacağıq”.
    Qüdrətli Azərbaycanın Prezidenti isə deyir:
“Görürük, o ölkələrdə ki iqtisadi müstəqillik
yoxdur, o ölkələr şantaj obyektinə çevrilir,
o ölkələrə təzyiqlər göstərilir və o təzyiqlər
nəticə verir. O ölkələr, demək olar ki, xahiş
edən ölkələr sırasındadır. Azərbaycan heç
kimdən heç nə xahiş etməmişdir, etmir və
etməyəcəkdir”. Bu müqayisələri artıra da bi-
lərik. Fərq bu qədər ciddidir. 
     Prezidentin andiçmə mərasimində diqqətçəkən
bir məqam da var idi. Tribunaya doğru inamla
addımlayan qüdrətli şəxsiyyət – Azərbaycan
Prezidenti tarixdə ilk dəfə olaraq hansısa föv-
qəlgüclərin nümayəndələrinin qarşısında deyil,
yalnız və yalnız öz millətinin təmsilçilərinin, öz
millətinin nümayəndələrinin qarşısında and içir,
geniş nitqin sonunda isə bunun səbəbini bir
cümlə ilə açıqlayırdı: “Azərbaycan xalqı öz ta-
leyinin sahibidir və Azərbaycan heç vaxt tarixdə
bu qədər güclü olmamışdır. Heç vaxt müstə-
qilliyimiz bu qədər möhkəm olmamışdır”.

Və taleyinin sahibi olan xalq
mövcud siyasətin davamına səs verdi, o,

“DAVAM” dedi. O, inkişafa, sabitliyə, tə-

rəqqiyə səs verdi. Populizmə və reallıqdan

uzaq vədlərə deyil, praqmatizmə və real in-

kişafa inandı. 20 il öncəki kimi.

- Elnur KƏLBİZADƏ

20 il öncəki kimi 

Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli mənafeyini hər şeydən
uca tutan, onu ümumi məqsədlər naminə səfərbər etməyi bacaran, cəmiyyətdə

qanunçuluğu, hüquq qaydalarını təmin edən dahi rəhbər idi. 1969-cu ildə dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin respublikamızda rəhbərliyə gəlməsi sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq,
Azərbaycanda böyük iqtisadi, elmi və ədəbi-mədəni inkişafa, müstəqil düşüncəyə yol açmışdır.
Qısa zaman kəsiyində Azərbaycan iqtisadi potensiala malik olan respublikaya çevrilmişdir.
Müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi bünövrəsi məhz  ulu öndər Heydər Əliyevin sayəsində ötən
əsrin 70-80-ci illərində qoyulmuş və ölkəmizin gələcəyi üçün möhkəm təməl yaradılmışdır.

və yaxud seçkiyə sözardı…
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    Bu fikri çoxlarından eşitmişik: “Filan
məbləğdə pulum olsa, filan bir işi qu-
rardım və yaxşı da pul qazanardım”.
    Yəni ideya var, pul yox. Ötən ya-
zıların birində qeyd etmişdik ki, ideya
istənilən biznesin qurulmasında o qə-
dər də paya malik deyil, pul isə
növbəti sıralamada yer alır. Əsas olan
bu ideyanın icrasıdır ki, bunu çoxları
bacara bilmir. Əgər bacara bilmirsə,
deməli, həmin pul və ideya da onun
köməyinə çatmayacaq. Bunu xatır-
latmaqda məqsədim odur ki, bəzən
yerli sahibkarlar fəaliyyətlərində iş-
çinin və ya satıcının ona pul qazan-
dırmaq üçün hansı dəyərdə olmasının
fərqində olmurlar. Sanki iş qurulubsa,
əldə yetərincə məhsul varsa, deməli,
mən qazanmalıyam. Düşünək ki, çox
da böyük olmayan ərzaq mağazası
açmışıq və satıcı olaraq özümüz işlə-
yirik: “Satıcı mənim üçün əlavə xərc
deməkdir, niyə kiməsə əlavə pul ve-
rim?” İlk mərhələdə müsbət yanaş-
madır, ancaq ilk mərhələdə. Əgər
sonra mağazanın müştəriləri artırsa
və işə satıcı lazım olursa, bu fikir
özünü doğrultmayacaq. Yox əgər satış
artmırsa, işlər əvvəlki qaydada gedirsə,
o zaman həmin sahibkar üçün gələcək
hədəflər də olmur, yəni burada “məq-
səd, hədəf” ancaq ailəni dolandırmaq
olur. Yəni biznesdə inkişaf olmur.
Biznesdə inkişafın olmaması isə geriyə
getmək deməkdir. Belə biznesin  gə-
ləcəkdə daha fərqli riskləri olur ki,
bu da bəzən sahibkarın fəaliyyətinin
sonu ilə nəticələnir.
    Ancaq təsəvvür edək ki, biz biznesə
bir peşə kimi yanaşırıq və işimizdə
daim uğurlar əldə etmək istəyirik.
Əgər mağaza satıcısı üçün ödəyəcəyi-
miz xərcləri maksimum şəkildə azalt-
mağa çalışsaq və düşünsək ki, bu,
bizim büdcəmizə xeyirdir, o zaman
işçimiz tezliklə digər iş yerlərinin ax-
tarışında olacaq. Bu halda mağaza sa-

hibləri, adətən, yaxşı maaş və ya satılan
məhsulun müəyyən faizinin satıcıya
verilməsi metodunu işə salırlar. Əslində,
ikinci variant daha sərfəlidir və bu
işdə satıcının da daha çox satmaq ma-
rağı önə çıxır. Necə deyərlər, “Nə
qədər çox satsan, o qədər də çox ala-
caqsan”. İlk baxışda sahibkar da, satıcı
da bu razılaşmadan razı görünür. Ancaq
dünya biznes praktikasında sübut olu-
nub: “Pul elə bir dəyərdir ki, o, hər
zaman azdır”. Deməli, hansısa bir
müddətdən sonra bu razılaşma satıcını
qane etmir və o, qazandığı puldan na-
razı olmağa başlayır. Əslində, buradan
da belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək
mümkündür ki, satıcıya nə qədər pul
versən də, bir zamandan sonra narazı
olacaq. 
    Elə bu an sahibkar başa düşür ki,
pul bu işdə sonsuz motivasiya elementi
ola bilməz. Maraqlı burasıdır ki, bu
mərhələdə xarici şirkətlərin əksəriyyəti
işçilərlə qeyri-maddi motivasiya üsul-
larından istifadə etməyə çalışır. Təc-
rübəli sahibkar başa düşür ki, məşğul
olduğu biznesin dəyərini müştərinin
düşüncələrinə yeridən satıcıdır. Ona
görə də işçiyə, yəni satıcıya dəyər ver-
məyə çalışır. Sadə bir misal: biz bu
gün nahar etmək üçün hər hansı bir
ünvanı seçiriksə, ilk olaraq oradakı
xidməti nəzərə alıb gedirik və yaxud
avtomobilimizi təmir etdirmək istəyi-
riksə, “filankəsin yerinə” yox, filan
ustanın yanına gedirik. Yəni seçim
olaraq hər zaman getdiyimiz yerin sa-
hibinin kim olması bizim üçün maraqlı
deyil, heç yadımıza da düşmür, əsas
olan xidmət göstərənlər –   işçilərdir.
Dünyanın məşhur şirkətlərindən olan
“MC Donalds”ı brend markaya çevirən
reklam yox, məhz xidmətçi personalı
olmuşdur. Buna görə də dünyanın ən
böyük şirkətləri işçilərə, eyni zamanda
komanda işinə böyük dəyər verirlər.
Buradan isə belə nəticəyə gəlmək

mümkündür: “Hansısa dəyəri müştəriyə
aşılamaq istəyirsənsə, mütləq bu dəyər
işçilərdə olmalıdır”.  Onu da vurğula-
maq lazımdır ki, qeyd etdiklərimiz
yalnız məqsədli işçilər üçündür. Əlbəttə,
hər işçiyə dəyər vermək də düzgün
deyil. Təbii ki, burada sahibkarın
seçimi çox önəmlidir. 
    Yeri düşmüşkən, bir misal da çək-
mək istəyirəm. Təxminən bir müddət
bundan əvvəl şəhərimizdəki qeyri-
ərzaq mağazalarının birinə daxil ol-
dum. İçəri addımımı qoyan kimi satıcı
qız cəld ayağa qalxdı və dilləndi:
“Buyurun!” Bir anlıq mənə elə gəldi
ki, bu mağazaya bir ildir heç kim
girmir. Baxmaq istədiyim məhsullara
yaxınlaşdığım anda: “Filan yerindir,
qiyməti filan qədərdir, aşağı qiymətə
də yeri var” dedi . Açığı, digər məh-
sullara baxmaq istəyimi də saxlayıb
oradan çıxdım. Və ya başqa misal:
bəzən girdiyimiz mağazalarda satıcılar
mobil telefona sarılıb elə uzun-uzadı
danışırlar ki, sanki içəri daxil olan
müştəriləri də “görmürlər”. Az əvvəl
məqsədli işçiləri qeyd etdik. Bəs məq-
sədsiz işçilər də olur? Bəli, olur. Fik-
rimizi yenə misallar üzərində izah et-
məyə çalışaq. Bu gün muxtar res-
publikada (ümumən ölkəmizdə) işləyə
bilməyən xeyli işçi var ki, hamısı da
işləmək istəyir. “Yaxşı maaş versinlər,
istənilən işdə işləyərəm” düşüncəsi
geniş yayılıb. Elə məqsədsizlik də
buradan yaranır. Axı istənilən işdə
necə  işləmək olar? Hər kəsin bacar-
dığı, fayda verə biləcəyi bir sahə var,
bunun əksi məntiqsizlikdir. Artıq sovet
dövrü geridə qalıb. Bazar iqtisadiy-
yatında tənzimləmə sehrli çubuğun
vasitəsilə həyata keçirilmir. Hələ də
bir çox işçilər onu anlaya bilmirlər
ki, o, pulu sahibkara (və ya dövlətə)
qazandırmalı və bunun müqabilində
haqqını almalıdır. İstənilən işçi məhz
bu kriteriyaların əsasında maaş və
pul tələb edə bilər. Unutmamalıyıq
ki, bu gün sahibkar bizim zehni və
ya fiziki əməyimizdən istifadə edərək
dəyər yaradır və bunu satır! Biz isə
öz potensial imkanlarımızdan istifadə
edərək qabiliyyətimizi satırıq! Elə
buna görədir ki, xarici ölkələrdə sa-
hibkarlar üçün ən qorxulu işçi məq-
sədi, hədəfi olmayan işçilərdir.
    Arzu edirik, heç bir sahibkarın qar-
şısına məqsədsiz işçi çıxmasın.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Yaxşı məhsul yaxşı qazanc deyil
və ya sahibkar-işçi münasibətləri haqqında bir neçə söz...

    Ötən yazılarımızdan birində kiçik biznesin maraqlı və əhəmiyyətli tərəf-
lərindən bəhs etmiş, uğurlu biznesin əsas faktorlarından biri kimi sahib-
kar-işçi münasibətləri haqqında məlumat verəcəyimizi qeyd etmişdik. Sa-
hibkar-işçi münasibətləri tək ölkəmizdə deyil, bütün dünyada biznesin ən
aktual məsələlərindən biridir. Artıq dünya biznes məkanındakı təcrübə
göstərir ki, yaxşı məhsul heç də yaxşı qazanc demək deyil. Yaxşı qazanc
yalnız işə motivə olunmuş – motivasiyalı kadrların sayəsində mümkün ola
bilər. İstənilən sahibkarlıq subyektində ən dəyərli resurs işçilər, yəni ko-
mandadır. Bu fikir sadə səslənsə də, belə kadrları toplamaq sahibkardan
böyük bacarıq və zəhmət tələb edir. Mövzu ilə bağlı fikirlərimizi bizim
üçün daha sadə görünən sahibkar-satıcı münasibətləri zəminində nəzərdən
keçirək, ancaq aşağıdakı haşiyəyə çıxmaq şərti ilə. 

    Sənaye məhsulu istehsalı regionda iqtisadi inkişafın mühüm
göstəricilərindən biri olub, əməktutumlu yeni iş yerlərinin ya-
radılmasının, innovasiyaların tətbiqi və ixracyönümlü əmtəələrin
çeşidinin artırılmasının əsas yollarından biridir. Sənayeləşmə
vasitəsilə müxtəlif sahələrdən əldə olunan xammal ehtiyatları
insanların tələbatlarına cavab verə bilən son məhsul halına
gətirilir, ixtisaslaşmış əməyin tətbiqinə geniş meydan açılır. Sə-
nayenin inkişaf etdirilməsi düzgün idarə olunduqda o, ekoloji
tarazlığa zərər vurmadan xammal, kapital və əmək ehtiyatlarının
iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasının ən səmərəli yolu hesab
olunur. Regional inkişaf üçün zəruri olan sənaye məhsulu is-
tehsalında sənaye parklarının yaradılması sahibkar, bazar və
tənzimləmə strukturları arasındakı münasibətləri tənzimləyən,
eləcə də bazarın tələblərinə uyğun proqnoz nəticələrinə əsaslanan
məhsul istehsalına nail olunmasına xidmət edir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişaf mərhələsində
sənaye parkının yaradılması ideyası bir sıra zərurətlərə əsaslanır.
İlk olaraq iqtisadi inkişafın sürətlənməsi, infrastruktur sahələrinin
genişlənməsi və əhali gəlirlərinin artması ilə əlaqədar muxtar res-
publikada istehlak mallarına, tikinti materiallarına olan tələbatın
artmasını göstərə bilərik. Belə ki, keçmiş sovet dönəmində ucqar
bir region kimi sənayeləşmə aparılmayan bir ərazidə son illərin
əsl inkişaf dalğasının yaratdığı tələbatın ödənilməsi üçün idxal
məhsullar üstünlük təşkil etmişdir. İkinci cəhət ondan ibarətdir
ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasına ölkəmizin paytaxtından və
digər yerlərindən gətirilən sənaye məhsullarının maya dəyəri
kifayət qədər çox yol məsrəfləri ucbatından artaraq yaxın region
ölkələrindən gətirilən məhsullarla rəqabət qabiliyyəti aşağı
səviyyəyə düşür. Üçüncü və mühüm bir xüsusiyyət isə bir çox
sənaye məhsullarının istehsalı üçün Naxçıvanda istehsala və ya
təkrar emala yararlı xammalın kifayət qədər olması ilə əlaqələndirilə
bilər. Bu baxımdan muxtar respublikanın zəngin mineral ehtiyatlarını
iqtisadi dövriyyəyə cəlb etmək və onun tranzit imkanlarını da
nəzərə almaqla, kompleks sənaye istehsalına nail olmaqla daxili
bazarın mövcud ehtiyaclarının mühüm bir hissəsini ödəmək,
xarici bazarlara da çıxış əldə etmək mümkündür. Sənaye parkı
timsalında bu məsələyə yanaşma bir də onunla əhəmiyyətlidir ki,
qloballaşmanın tələbi ilə indi hər istehsal olunmuş məhsulun
dünyadakı analoqları ilə rəqabət apara bilməsi onun sahibkarının
müvəffəqiyyəti sayılır. Xarici bazarlara çıxarılması nəzərdə
tutulmasa da, hər bir sənaye məhsulunun idxal məhsullarla daxili
bazarda rəqabət apara bilməsi üçün onun daha keyfiyyətli olması
günün vacib şərtlərindən biridir. Bütün bunlar məhz Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 6 iyun
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sənaye parkları haqqında Əsas-
namə”də də göstərilərək, “Sənaye parklarında qanunverici liklə
qadağan edilməyən, müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə
yüksək rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalı və xidmətlərin
göstərilməsi ilə bağlı sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirilir”
şəklində qeyd olunmuşdur. 
    Muxtar respublikamızda sənaye parkı yaradılması istiqamətində
görülən işlər haqqında vəziyyətlə tanış olmaq üçün səlahiyyətli
orqan olan Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirlikdən bildirildi ki, sənaye
parkının yaradılması uyğun hesab edilən, dövlət, xüsusi, həmçinin
bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri haqqında təkliflərin
hazırlanması istiqamətində işlər tamamlanmış və aşağıdakı layihələr
hazırlanmışdır: Sənaye parkının nizamnaməsinin layihəsi, sənaye
parkı üzrə operatorun müsabiqə əsasında seçilməsi qaydasının la-
yihəsi, sənaye parkının rezidentlərinin fəaliyyətləri haqqında he-
sabat-statistik məlumatların alınması və onların fəaliyyətinin mo-
nitorinqinin həyata keçirilməsi qaydalarının layihəsi, sənaye
parkında həyata keçirilən fəaliyyət haqqında yarımillik hesabat,
habelə öz fəaliyyətinin kənar auditor hesabatının hazırlanması və
təqdim edilməsi qaydalarının layihəsi, hüquqi və fiziki şəxslərlə
operatorun niyyət razılaşmasının nümunəvi formasının layihəsi,
hüquqi və fiziki şəxslərin qeydiyyata keçmələri üçün ərizə forması
və ona əlavə edilən sənədlərin siyahısının layihəsi, təqdim olunan
investisiya layihəsinin müəyyən edilmiş meyarlara uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi qaydalarının layihəsi, sənaye parkının rezi-
dentlərinin reyestrinin aparılması qaydalarının və qeydiyyat şə-
hadətnaməsinin formasının layihəsi, sənaye parkının ərazisində
dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin icarə müqaviləsinin
nümunəvi formasının layihəsi, birgə sənaye parkının fəaliyyətinin
təşkili və idarə olunması qaydalarının layihəsi. 
    Nazirlikdən verilən məlumatda həmçinin muxtar respublikamızda
istehsal sahələri və infrastruktur nəzərə alınmaqla sənaye parkında
yaradılması üçün təklif edilən layihələrə misal olaraq izolyasiya
materialları, qiymətli metallardan zərgərlik məmulatları, kafel,
metlax və seramik məmulatları, elektrik akkumulyatorları, elektrik
naqilləri, fərdi mənzillər üçün kombi, su, qaz və elektrik sayğacları,
birdəfəlik tibbi şpris, qaynaq üçün elektrod, məişət avadanlıqları
və elektronik cihazlar, məktəbli və ofis ləvazimatları, sumbata
bezi (pas kağızı), divar kağızı (oboy), qələm istehsalı, istismar
müddəti başa çatmış avtomobil şinlərinin utilizasiyası, şurup
istehsalı, yivli metal qapaq, element, birdəfəlik plastik tara,
dərman preparatları, kosmetik məqsədli yağ, ekstrat və preparatlar,
balıq yemi, konservləşdirilmiş qarğıdalı, südlü uşaq yeməyi,
meyvəli yoğurt, bitki yağı istehsalı sahələrini göstərə bilərik. 
    Gələcəkdə muxtar respublikamızda bu layihələrin hansılarının
uğur qazanacağına, hansılarının daha uzunmüddətli olacağına bazar
qərar verəcəkdir. İndi isə qarşıda duran məsələ bu və ya digər layi-
hələrin texniki-iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasını, bazarın mövcud
vəziyyətinə görə bunların həyata keçirilməsini təmin etməkdir. 

- Əli CABBAROV

Sənaye parkları yeni 
layihələrə yol açır

     Müəssisənin direktoru İlqar İsmayılov
söhbətində deyir ki, özəl bölmənin, sа-
hibkаrlıq fəаliyyətinin inkişаfınа yаrа-
dılаn şərаit, göstərilən dövlət qаyğısındаn
kоllеktivimiz də bəhrələnmiş, sоn illərin
quruculuq ərməğаnı оlаn sənаyе şə-
hərciyində аyrılmış 8986 kvadratmetr
ərаzidə müəssisə üçün ikimərtəbəli in-
zibаti binа inşa olunmuşdur. Binanın
birinci mərtəbəsində la bo ratoriya, mət-
bəx, yeməkxana fəa liyyət göstərir. İkinci
mərtəbədə isə iclas zalı və iş otaqları
yerləşir. İstehsal gücü saatda 14 min
ədəd plastmas kapsul və qapaq olan
müəssisədə quraşdırılan avadanlıqlar
Kanadanın “HUSKY” firmasının is-
tehsalıdır. Müəssisədə 5 növ plastmas
kapsul və 1 növ qapaq istehsal edilir. 
    Burada sanitar-gigiyenik və texniki
təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl
olunur. İstеhsаl prоsеsi аvtоmаtlаşdı-
rılmışdır. Türkiyə Respublikasından
alınan xammal ilkin olaraq bunkerlərdə
qurudulur, qızdırılmış borulardan ke-
çirilərək əridilir, sonra isə xüsusi qə-
liblərə tökülüb soyudulur. Ayrı-ayrı

mərhələlərdən keçməklə
hazırlanan məhsul karton
taralarda qablaşdırılaraq
anbara təhvil verilir. 
     Müəssisədə fəaliyyət
göstərən laboratoriyada
müasir avadanlıqlar qu-
raşdırılmışdır ki, bu da
istər xammal, istərsə də
hazır məhsulların keyfiy-
yət göstəricilərinə nəzarəti
təmin edir. 
    Müəssisədə hаzırdа  yüksək əmək-
haqqı və xüsusi geyim forması ilə
təmin olunmuş 11 nəfər çаlışır.
    Onu da qeyd edək ki, istehsal edilən
məhsul ölkə paytaxtı Bakı şəhərində
də satışa çıxarılır. Gələcəkdə Azər-
baycanın digər regionlarında da satışı
planlaşdırılır. 
    “Gəmiqaya Mineral Sular” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru
Ramiz Yusifov: “Plastmas kapsul və
qapaq indiyədək muxtar respublikamıza
idxal olunur, bu məhsulların alınması
üçün xaricə maliyyə vəsaiti ödənilir,

əlavə daşınma xərci çəkilir, bəzən də
yubanma halları baş verirdi. Bu da is-
tehsal prosesinə mənfi təsir göstərirdi.
Yeni müəssisənin işə salınması qazlı
və qazsız su istehsalçılarının bu sahə-
dəki problemlərini tamamilə aradan
qaldırmış, onların vaxtlı-vaxtında key-
fiyyətli yerli taralarla təmin olunmasına

imkan yaratmışdır”.
    “Babək-Sirab” Açıq Səhmdar Cə-
miyyətinin icraçı direktoru Zülfü Hü-
seynov: “Özəl bölmənin, sаhibkаrlıq
fəаliyyətinin inkişаfı əhаlinin məşğulluq
səviyyəsinin yüksəldilməsinə, dахili
bаzаrın kеyfiyyətli yеrli məhsullаrlа
təmin оlunmаsınа əlvеrişli şərаit yа-
rаtmаqlа bərаbər, həm də хаricdən
idхаl оlunаn, mənşəyi məlum оlmаyаn,
kеyfiyyətsiz məhsullаrın ölkəmizə, о
cümlədən muхtаr rеspublikаmızа idхаl
оlunmаsının qаrşısını аlır”.

- Kərəm HƏSƏNOV

Daxili bazar kеyfiyyətli yerli
məhsullarla təmin olunur

    Muxtar respublikanın bütün ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmaqla
daxili bazarın tənzimlənməsində, tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsində
və idxaldan asılılığın azaldılmasında, xaricə valyuta axınının qarşısının
alınmasında, əhali tələbatının daha dolğun ödənilməsində yerli istehsalın
əvəzsiz rolunu nəzərə alaraq regionda kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş,
yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmışdır. Belə istehsal sahələrindən
biri də 2011-ci il fevral ayında istifadəyə verilmiş “Gəmiqaya Holdinq”
Şirkətlər İttifaqının plastmas kapsul və qapaq istehsalı müəssisəsidir.
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Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Dövlət Universitetinin kollektivi

universitetin rektoru, professor Saleh 
Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Televiziya və Radio Verilişləri 

Komitəsinin kollektivi sabiq iş yoldaşları
MƏMMƏD İSMAYILOVUN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı

verir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji

fakültəsinin professor-müəllim 
kollektivi universitetin rektoru 

Saleh Məhərrəmova, əzizi
ZƏROŞ XANIMIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Muxtar Respublika 
Xəstəxanasının baş həkimi Əli Ələsgərov

və xəstəxananın həkimlərindən Qasım 
Əliyev, Arif Rzayev, Adil Məmmədov və
Xaspolad Tutayuk iş yoldaşları Məhərrəm

Tarverdiyevə, nənəsi
HÜRÜ HACIYEVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Kardioloji Mərkəzin kollektivi iş 

yoldaşları Gülüstan Mehbalıyevaya, atası
MƏMMƏDİN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 
Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər

fakültəsinin kollektivi universitetin rektoru
Saleh Məhərrəmova, əzizi

ZƏROŞ XANIMIN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin

hüznlə başsağlığı verir.
Naxçıvan şəhərindəki Kitab evinin 
kollektivi Kitab evinin direktoru 

Hidayət Cəfərova, bacısı
ATLASIN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin
hüznlə başsağlığı verir.

Naxçıvan Muxtar Respublika 
Xəstəxanasının həkimlərindən Sabir 
Novruzov, Etibar Bababəyli, Fərman 
Novruzov, Mənsur Rzayev, Bəxtiyar
Hüseynov və Ramazan Abbasov iş 

yoldaşları Məhərrəm Tarverdiyevə, nənəsi
HÜRÜ HACIYEVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının
həkimlərindən Elman İsmayılov, Azər
Məmmədov, Elsevər Ağəliyev, Yaşar
Rzayev, Tərlan Allahverdiyeva, İsmət
İmanova və Vəliyulla Hüseynov iş 

yoldaşları Məhərrəm Tarverdiyevə, nənəsi
HÜRÜ HACIYEVANIN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Gəncə səfərində ilk qələbə

Etiraf edək ki, “Araz-Naxçı-
van”ın Gəncə səfərindən 3

xalla qayıdacağına ümid az idi. Çün-
ki “Kəpəz” Premyer Liqanı yeni
tərk edib və heyətində kifayət qədər
təcrübəli futbolçular var. Bununla
yanaşı, Gəncə təmsilçisi öz azarkeşi
önündə həmişə mükəmməl oyun
sərgiləyib. Naxçıvan klubu ilə gö-
rüşdə qələbə qazanmaq üçün “Kə-
pəz” bu matça ciddi hazırlaşmışdı. 
    Ümumiyyətlə, bu iki komanda
müstəqillik dönəmində 4 dəfə üz-
üzə gəliblər. 2000-2001-ci illər möv-
sümündə muxtar respublika klubu
qərb təmsilçisi ilə keçirdiyi iki çem-
pionat oyununda meydanı məğlub
tərk edib (0:6, 1:3). Ancaq növbəti
mövsümdə daha uğurla çıxış edən
“Araz” doğma arenada “Kəpəz”i
üstələyib (2:0), səfərdə isə büdrə-
mişdi – 1:4. Səfər sindromunu qır-
maq üçün “Araz-Naxçıvan”a bu
görüşdə mütləq qələbə lazım idi. 
    Hər oyuna fərqli heyətlə çıxan
“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi
Əsgər Abdullayev Gəncə səfərində
də hamını təəccübləndirdi. Ötən
oyunla müqayisədə baş məşqçi bu
dəfə Akif Tağıyev və Bəxtiyar Sol-
tanovu əsas heyətdə meydana bu-
raxmışdı. Müdafiə xəttində isə Rus-
lan, Mikayıl, Cavid və Əlimirzə
tandemi dəyişilməz olaraq qalmışdı.
Hücum xəttində yalnız David Ca-
nıyevə bel bağlayan  Ə.Abdullayev
ona köməklik etmək funksiyasını
Emin İmaməliyevə həvalə etmişdi. 
    “Kəpəz”ə gəlincə, baş məşqçi
Vidadi Rzayev son oyunlarda üz-
ləşdikləri uğursuzluğu dəf etmək
üçün doğma azarkeşləri önündə qə-
ləbə qazanmaq niyyətində idi. Buna
görə əsas futbolçularını meydana
buraxan V.Rzayev yetirmələrinə
yalnız hücum tapşırığı vermişdi. 

Anar Niyazov yenə qolu qeydə
almadı

Xatırlayırsınızsa, hələ ötən
mövsüm “Kəpəz”in arenası

bərbad vəziyyətdə olduğundan Pe-
şəkar Futbol Liqası komandanı Ba-
kıya köçürmüş və oyunlarını bura-
dakı “Dalğa Arena”da keçirməyi
məsləhət bilmişdi. 6 aya yaxın Ba-
kıda məskunlaşan “Kəpəz”in sta-
dionu isə təmirə dayandırılmışdı.
Ot örtüyünün bərbad vəziyyəti,
həmçinin sektorların bir neçəsinin
qəzalı durumda olması PFL-i belə
addım atmağa məcbur etmişdi. Pla-
na görə, Gəncə stadionu yeni möv-
sümə kimi tam hazır vəziyyətdə
olmalı, ən azından arenanın ot ör-
tüyü süni örtüklə əvəzlənməli idi.
Ancaq yeni mövsümün başlamasına
baxmayaraq, arenada heç bir iş gö-
rülməyib və Gəncəyə səfər edən
komandalar daha çox stadionun
vəziyyətinin pis olmasından şika-
yətlənirlər. Elə “Araz-Naxçıvan”ın
futbolçuları da arenanın vəziyyətini
gördükdə xeyli təəccübləndilər. Ot
örtüyünün bərbad durumda olması,
həmçinin oyuna hakim kimi Anar
Niyazovun təyin edilməsi matçın
gərgin vəziyyətdə keçəcəyindən
xəbər verirdi. Buna baxmayaraq,
qələbə əzmi ilə meydana çıxan
“Araz-Naxçıvan”ın futbolçuları ilk
dəqiqələrdən hücuma atıldılar. Artıq
7-ci dəqiqədə qırmızı-ağlar yerli
fanatları susdura bildilər. Belə ki,
künc zərbəsindən edilən asmanı
rəqib müdafiəçilər uzaqlaşdırmağa
çalışdılar. Ancaq topa bir qədər
inamsız yanaşan “Kəpəz”in futbol-
çuları buna nail ola bilmədilər.
Emin İmaməliyev qarşısına düşən
topu David Canıyevə ötürdü. O isə
qüvvətli zərbə ilə toru silkələdi –
1:0. Qolun təsirindən ayılmayan
meydan sahibləri ikinci dəfə mər-

kəzə dəvət oluna bilərdilər. Belə
ki, künc zərbəsindən edilən asmada
hamıdan yüksəyə tullanan Mikayıl
Rəhimovun başla zərbəsində bir
qədər dəqiqlik çatmadı. 
    “Kəpəz” “Araz-Naxçıvan”ın hü-
cumlarını dəf etməklə yanaşı, ara-
sıra qapıçımız Nicat Əliyevi də na-
rahat edirdi. Belə epizodların birində
Pərvin Paşayevin uzaqdan zərbəsini
dəri əlcək sahibimiz bacarıqla zə-
rərsizləşdirdi. İlk hissənin ortalarında
Anar Niyazov “Mil-Muğan”la oyun-
da olduğu kimi, yenə öz “bacarığını”
göstərdi. Edilən asmadan sonra
başla dəqiq oynayan Elgün Abbaslı
toru silkələdi. Ancaq hakim bu dəfə
qolu qeydə almadı. Muxtar respub-
lika təmsilçisi futbolçularının eti-
razına baxmayaraq, Anar Niyazov
E.Abbaslının qayda pozuntusuna
yol verdiyini bildirdi.
    İkinci hissə də “Araz-Naxçıvan”
üçün yaxşı başladı. Ardıcıl hücumlar
təşkil edən Əsgər Abdullayevin ye-
tirmələri 60-cı dəqiqədən sonra bir
qədər rahatladılar. Bundan istifadə
edən meydan sahibləri hücuma baş-
ladılar. Ancaq müdafiəçilərimizin
sayıqlığı və qapıçımızın inamlı
oyunu rəqibin fərqlənməsinə imkan
vermədi. İkinci hissədə meydana
daxil olan Elmin Çobanov isə tab-
lodakı rəqəmləri dəyişə bilərdi. Ya-
rımmüdafiəçimizin zərbəsi təhlükəli
alınsa da, top qapıdan bir qədər
aralı keçdi. Oyunda yeganə qolun
müəllifi David Canıyev bu görüşdə
də dubl edə bilərdi. Di gəl ki, onun
cərimə meydançasının içərisindən
vurduğu zərbəni qapıçı zərərsiz-
ləşdirməyə müvəffəq oldu. Bundan
sonra oyunda başqa qol olmadı və
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə
5-ci qələbəsini qazandı. “Qaradağ
Lökbatan”ın xal itirməsindən sonra
aktivində 16 xal olan muxtar res-
publika klubu turnir cədvəlində li-
derliyə yüksəldi.
    Qeyd edək ki, “Araz-Naxçıvan”
növbəti görüşünü oktyabrın 26-da
keçirəcək. Naxçıvan Muxtar Res-
publika Stadionunda, saat 1600-da
başlayacaq oyunda qırmızı-ağların
rəqibi Biləcərinin (Bakı) “Loko-
motiv” komandasıdır.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

“Araz-Naxçıvan” komandası birinci 
divizionun turnir cədvəlinə liderlik edir
Cari mövsümə iddialı başlayan və məqsədinin Premyer Liqaya

yüksəlmək olduğunu nümayiş etdirən “Araz-Naxçıvan” futbol
komandası növbəti qələbəsini qazanıb. Muxtar respublika klubu bu
dəfə “Kəpəz” futbol komandasını məğlub edib. Gəncədə yerli ko-
mandaya qarşı əzmkar oyun nümayiş etdirən qırmızı-ağlar minimal
hesablı qələbə qazanaraq cari mövsümdə ilk dəfə turnir cədvəlində
liderliyə yüksəliblər. “Araz-Naxçıvan”ın lider olmasında “Qaradağ
Lökbatan”ın xal itirməsi də mühüm rol oynayıb. Belə ki, abşeronlular
“Bakılı” ilə heç-heçə (1:1) edərək liderlik kürsüsünü naxçıvanlı
həmkarlarına təhvil veriblər.

    Dünən İlham Əliyev adına Olim-
piya İdman Kompleksində kişilər
arasında basketbol üzrə Naxçıvan
Muxtar Respublika birinciliyinə
start verilib. Bu münasibətlə keçi-
rilən tədbiri Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Gənclər və İdman Na-
zirliyinin Kütləvi bədən tərbiyəsi
və idman şöbəsinin müdiri Taleh
İbrahimov açaraq muxtar respub-
likada idmana göstərilən qayğıdan
danışıb və yarış iştirakçılarına uğur-
lar arzulayıb.  
    Üç gün davam edəcək muxtar
respublika birinciliyində 8 komanda
2 yarımqrupda mübarizə aparır.
“Babək”, “Şərur”, “Culfa”, “Ordu-
bad”, “Naxçıvan Özəl Universiteti”,
“Naxçıvan Dövlət Universiteti”,
“Naxçıvan-1” və “Naxçıvan-2” ko-
mandalarının birincilik uğrunda mü-
barizəyə başladığı yarışda qrup mər-
hələsini ilk pillədə başa vuran ko-
mandalar final görüşü keçirəcəklər.
İlk mərhələni ikinci kimi tamamla-
yan komandalar isə üçüncü yer uğ-
runda mübarizə aparacaqlar. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Bas-
ketbol Federasiyasının birgə təşkil
etdiyi birinciliyin əsas məqsədi is-
tedadlı top sehrbazlarını aşkar etmək
və muxtar respublikanın yığma ko-
mandasına cəlb etməkdir. Federa-
siyanın sədr müavini Ənvər Məm-
mədov bizimlə söhbətində keçirilən
turnirin mahiyyətindən danışdı:
“Bu turniri keçirməkdə əsas məq-
sədimiz basketbolun Naxçıvan

Muxtar Respublikasında geniş ya-
yılmasına təkan vermək və gəncləri
bu idman növünə cəlb etməkdir.
Belə turnirlərin sayını daha da ar-
tırmaq fikrindəyik”. 
    Federasiyanın sədr müavini onu
da qeyd etdi ki, Naxçıvan Muxtar
Respublika birinciliyində yer tutan
komandalar mükafatlandırılacaq:
“Turnirin qalibi olan komanda fe-
derasiya tərəfindən kubok və dip-
lomla təltif olunacaq. Bununla ya-
naşı, ilk 3 pillədə qərarlaşan ko-
mandalara həm diplomlar, həm də
qiymətli hədiyyələr veriləcək”.
    Qeyd edək ki, dünən başlayan
Naxçıvan Muxtar Respublika
birinci liyinə sabah yekun vurulacaq.
Artıq turnirin ilk günündə maraqlı
nəticələr qeydə alınıb. Belə ki,
“Naxçıvan Özəl Universiteti” “Ba-
bək” komandasından üstün olub –
18:6. Naxçıvan Dövlət Universite-
tinin basketbolçuları isə “Naxçı-
van-2” komandasındakı həmkarla-
rından səbətə daha çox top sala bi-
liblər – 36:18. Günün ən maraqlı
qarşılaşması “Naxçıvan-1” və “Şə-
rur” komandaları arasında olub.
Topla daha mükəmməl oynayan
“Naxçıvan-1” komandasının üzvləri
şərurlu həmkarlarını böyük fərqlə
məğlub ediblər – 60:7.

Xəbərlər şöbəsi

    Bu gün Azərbaycan Superku-
boku uğrunda “Xəzər Lənkəran”
və “Neftçi” komandaları Naxçıvan
Muxtar Respublika Stadionunda
üz-üzə gələcəklər. Artıq matçın iş-

tirakçıları oyunun baş tutacağı mə-
kandadırlar və hər iki komanda dü-
nən oyunun keçiriləcəyi arenada
son məşqlərinə çıxıblar. Azərbaycan
futbolunda əzəli rəqib kimi tanınan
bu komandalar dünən Naxçıvan
şəhərinin baş meydanında ümum-
milli lider Heydər Əliyevin əzəmətlə
ucalan abidəsini  ziyarət ediblər.
“Xəzər Lənkəran” və “Neftçi” fut-
bol klublarının rəsmiləri, məşqçilər
korpusu, futbolçuları, eyni zamanda
Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti

Ramin Musayev Heydər Əliyev
Muzeyinin qarşısındakı abidəyə
gül dəstələri qoyublar. Sonra xatirə
şəkli çəkdirilib.
    Qeyd edək ki, Azərbaycan Su-

perkuboku uğrunda keçiriləcək gö-
rüş bu gün saat 1500-də Naxçıvan
Muxtar Respublika Stadionunda
keçiriləcək. Bu görüşün baş hakimi
kimi meydana Rəhim Həsənov çı-
xacaq. Ona Yaşar Abbasov və Vaqif
Musayev köməklik edəcəklər. Rauf
Cabbarov isə oyuna dördüncü hakim
kimi təyinat alıb. “Xəzər Lənkə-
ran”-“Neftçi” matçını AFFA nüma-
yəndəsi kimi Şaiq Həmidov, ha-
kim-inspektor kimi isə Xaqani
Məmmədov izləyəcəklər.

Basketbol üzrə muxtar respublika
birinciliyinə start verildi

Azərbaycan Superkuboku uğrunda futbol 
oyunu bu gün Naxçıvanda keçiriləcək
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Güləşçilərimiz mükafata layiq yerlər tutublar
    10-13 oktyabrda Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində Helsinki Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçısı
Rəşid Məmmədbəyovun xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə
respublika seçim turnirinin final mərhələsi keçirilib. Yeniyetmə (1997-1998-ci illər təvəllüdlü) və gənclərin
(1994-1996-cı illər təvəllüdlü) mübarizə apardığı turnirə muxtar respublikamızın da idmançıları qatılıblar. 63
kiloqram çəki dərəcəsində öz qüvvəsini sınayan sərbəst güləşçimiz Təbriz Məmmədov ən yüksək nəticəni
göstərib. Digər idmançımız Rüfət Güləliyev isə 76 kiloqramda yunan-Roma güləşi üzrə bürünc medal qazanıb.
Yer tutan idmançılarımız medal və diplomlarla, həmçinin pul mükafatı ilə təltif olunublar. Qalib və mükafatçılar
yığma komandaların heyətinə cəlb edilərək beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil etmək hüququ qazanıblar. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti

    İşəgötürənlərin müraciətlərini
nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təş-
kilatçılığı ilə “Cahan Holdinq” Kom-
mersiya Şirkətlər İttifaqının və Nax-
çıvan Şəhər Abadlıq və Təmir-Ti-
kinti İdarəsinin tabeliyində olan is-
tehsal və tikinti sahələrində əməyin
mühafizəsi, sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraitinin yaradılması sahə-
sində işçilərin biliklərinin artırılması
məqsədilə seminarlar keçirilib. 
    Seminar iştirakçılarına müəssi-
sələrdə əmək qanunvericiliyinin tə-
ləblərinə, əməyin mühafizəsinin
normaları və qaydalarına əməl edil-
məsi, fərdi və kollektiv mühafizə
vasitələrindən düzgün istifadə olun-

ması, iş yerlərində işçilərin sağ-
lamlığına mənfi təsir göstərən, peşə
xəstəliyinə zəmin yaradan amillər
haqqında, habelə baş verən bədbəxt
hadisə və peşə xəstəlikləri nəticə-
sində peşə-əmək qabiliyyətinin iti-
rilməsi hallarından işçilərin icbari
sığortalanması ilə bağlı  məlumat
verilib, onları maraqlandıran suallar
cavablandırılıb.
    Sonda seminar iştirakçılarına
əməyin mühafizəsinə dair yaddaş
kitabçaları təqdim edilib.
    Hazırda belə tədbirlər muxtar
respublikanın digər istehsal və tikinti
müəssisələrində davam etdirilir.
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Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

Əməyin mühafizəsi ilə əlaqədar
seminarlar keçirilir

  Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində
çalışan işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti ilə təmin olunması,
əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, onların bi-
liklərinin artırılması məqsədilə mütəmadi olaraq maarifləndirici
tədbirlər həyata keçirilir.


