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Bu günlərdə Ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin 90 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olundu. 
Bu münasibətlə ölkəmizin hər yerində tədbirlər 
keçirildi. Təhsil sahəsində də bu öz əksini tap-
dı. Sərgilər, şeir və inşa müsabiqələri təşkil edildi. 
Bunlardan biri də açıq dərslərin təşkili idi. 
May ayının 1-də  Sabunçu rayonu 74 nömrəli 
tam orta məktəbinin  Vb sinfində  ulu öndərimiz 
Heydər Əliyevə həsr olunmuş "O, HƏYATI 
SEVİRDİ" mövzusunda ədəbiyyat fənni üzrə açıq 
dərs keçirildi. Fəal təlim metodu əsasında qu-
rulmuş dərsdə İKT və yeni təlim metodlarından 
istifadə olundu. Şagirdyönümlü və nəticəyönümlü 
istiqamət əsas hədəf kimi götürülmüşdü. Yüksək 
səviyyədə keçirilən tədbirdə Sabunçu Rayonu 
İcra Hakimiyyətindən, Bakı Təhsil Şöbəsindən 
nümayəndələr, məktəb direktorları, müəllimlər 
də iştirak etdilər. Açıq dərsi həmin məktəbin fənn 
müəllimi və eyni zamanda “Finansist” jurnalının 
korrektoru Natəvan xanım Rzayeva aparırdı.
  Natəvan Rzayeva Bakı Dövlət Universitetinin fi-
lologiya fakültəsini bitirib. Tələbə ikən C.Cabbarlı 
adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının dublyaj 
şöbəsində filmlərin rus dilindən azərbaycan dilinə 
tərcüməsi ilə məşğul olub. Təyinatla bir müddət 
orada çalışıb. Pedaqoji fəaliyyətinə isə 1990-cı 

ildən başlayıb və artıq 23 ildir ki bu şərəfl i peşənin 
sahibidir.
Sıralarımıza yeni qoşulan Natəvan xanımı bütün 
redaksiya üzvləri adından bu əlamətdar hadisə 
münasibəti ilə bir daha təbrik edirik, ona yeni 
nailiyyətlər arzulayırıq!

2013-cü il Professional Maliyyə Menecerləri As-
sosiasiyasının tədbirlər planı çərçivəsində APFM 
Məsləhət Şurasının qərarına əsasn bu ilin sentyabr 

ayında Mühasiblərin və Auditorların 4-cü Avrasiya 
Forumu keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Forumun əsas mövzusu: “Daxili Nəzarət və 
Risklərin idarə olunması”

Məlumat üçün bildirmək istərdik ki,  ilk dəfə 
olaraq  APFM tərəfindən Azərbaycanda Avropa-
nın və Asiyanın bir çox ölkələrinin nüfuzlu qurum-
larının nümayəndələrini cəmləşdirən Mühasiblərin 
və Auditorların 1-ci Avrasiya Forumu keçirilmişdir 
və APFM Mühasiblərin və Auditorların Forumu-
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nun Azərbaycanda rəsmi koordinatoru 
kimi bu ənənəni davam etdirərək 2008 və 
2011-ci illərdə də respublika əhəmiyyətli 
belə bir möhtəşəm tədbirin yüksək 
səviyyədə keçirilməsinə nail olmuşdur

Forumda mövzu ətrafında 
Azərbaycan dövlət qurumlarının rəsmi 
nümayəndələrinin və xarici natiqlərin çı-
xışları dinlənilir, iqtisadiyyat,  maliyyə və 
audit sahəsində ən aktual mövzular geniş 
müzakirə olunur, dəyirmi stol arxasın-
da müzakirələr, formal və qeyri formal 
görüşlər keçirilir. İştirakçı ölkələr arasında  
Azərbaycan, Türkiyə, Böyük Britaniya, 
Amerika ,Kanada, Rusiya Federasiyası, 
Rumıniya, Çex Respublikası, Slovakiya, 
Polşa, Fransa, Latviya, Litva, Ukrayna, 
Qazaxıstan, Özbəkistan, Gürcüstan, Hin-
distan və s.ölkələri qeyd etmək olar.

Bu forum artıq Avrasiyanın 
mühasibləri və auditorları üçün mühüm və 
əhəmiyyətli bir hadisəyə çevrilmişdir. Forumda işti-
rak edən ölkələrin sayının artması da elə bunu sübut 
edir.

Respublikanın ictimai əhəmiyyətli qurumlarının, 
nazirliklərinin, dövlət və kommersiya təşkilatlarının 
dəstəyi sayəsində bu möhtəşəm hadisə respublika-
mızda daha geniş vüsət alaraq, daha səmərəli, ef-
fektiv və beynəlxalq əhəmiyyətli bir tədbirə çevrilir. 
Forum iştirakçıları bu hadisəni olduqca səmərəli və 
maarifl əndirici qiymətləndirir, natiqlərin çıxışları 

yüksək dəyərləndirilir.
2013-cü il forumu da ənənəvi 

formatda 3 gün keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.  Forumun 1-ci günü forum 
iştirakçiları və şəhərimizin qonaq-
larına  bu gün dünyada müxtəlif si-
vilizasiyaların qovşağı kimi tanınan 
Azərbaycanın qədim milli-mənəvi 

dəyərlərini, incəsənətini , tarixi və mədəniyyətini 
bir daha tanıtmaq məqsədilə  tariximizi, musiqi-
mizi və ədəbiyyat salnaməmizi özündə yaşadan  
muzeylərimizin birində açılış mərasimi ilə başlaya-
caq. 2-ci gün rəsmi tədbirlərin – konfrans və ple-
nar iclasların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Forumun 
son günu - bağlanma mərasimində isə şəhərkənarı 
gəzinti və ekskursiyalar təşkil olunacaq. 

Bütün oxucularımızı bu Forumda iştirak etməyə 
dəvət edirik və bu tədbirlə bağlı ən son məlumatları 
jurnalımızın növbəti saylarında da təqdim edəcəyik. 


