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Rəsmi xronika
Aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi
ilə bu ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirə keçirilib. Dövlətimizin
başçısı müşavirədə giriş nitqi söyləyərək qeyd edib ki, postmünaqişə dövrünün
birinci ilinin nəticələri deməyə əsas verir ki, qarşımızda duran bütün vəzifələr icra
edilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlarla fəal əməkdaşlığın uğurla davam etdirilməsindən,
müharibədən sonra Müdafiə Nazirliyində aparılan struktur ıslahatlarından danışan
ölkə başçısı qeyd edib ki, Azərbaycanda postmünaqişə dövrü ilə bağlı bütün
planlar yerinə yetirilir. Təkcə bu ilin üç ayında iki böyük investisiya layihəsinə
start verilib – bərpaolunan enerji üzrə iki elektrik stansiyasının təməli qoyulub.
İkinci Qarabağ müharibəsindəki Qələbəmiz nəticəsində Azərbaycana çox böyük
maraq var. Ötən dövrdə ümumi daxili məhsul 6,8 faiz artıb. Qeyri-neft iqtisadiyyatımız
10 faizdən çox artıb. Sənaye istehsalı sahəsində artım təxminən 4 faizdir, ancaq
qeyri-neft sənaye istehsalında 18 faizdən çoxdur. Xarici ticarət dövriyyəmiz 60
faizdən çox artıb. İxracımız təxminən iki dəfə artıb.
Çıxışlardan sonra müşavirəyə yekun vuran Prezident İlham Əliyev görüləcək
işlər haqqında danışarkən onu da qeyd edib ki, Zəngilandan İran üzərindən Naxçıvana və oradan yenə də İranın enerji sisteminə və Türkiyəyə elektrik xətlərinin
çəkilişi də gündəlikdə duran məsələlərdəndir. İran üzərindən yolun Naxçıvana çəkilməsi və oradan dünya bazarlarına çıxarılması layihəsi də artıq hazırlanır.

Tələbələr hami təşkilatlarda olublar

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan IV kurs tələbələri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda olublar.
Tələbələrlə görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri Səbuhi Şahverdiyev Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq
təşkilatlara hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar müvafiq sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin
yerinə yetirilməsinin zəruriliyindən danışıb. O,
prokurorluq orqanlarında çalışmaq istəyən əməkdaşların peşəkar mütəxəssis, öz işinin öhdəsindən
vicdanla gələ bilən yüksəkixtisaslı kadrlar kimi
yetişdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb, imzalanan
sərəncamların yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında əhəmiyyətli addımlardan biri olduğunu qeyd edib.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq fənləri
kafedrasının müəllimi Tofiq Hüseynov Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda öz
ixtisaslarını daha dərindən öyrənmələri üçün
yaradılan şəraitə görə minnətdarlığını bildirib.

*

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi
Xidmətində istehsalat təcrübəsinə cəlb olunan
“Naxçıvan” Universitetinin Maliyyə ixtisasında
təhsil alan tələbələrin bilik və bacarıqlarının
artırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Təcrübəçi tələbələrlə növbəti görüşdə xidmətin
rəisi, 3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri
Azər Nağıyev bildirib ki, Ali Məclis Sədrinin
“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə
dair əlavə tədbirlər haqqında” 2021-ci il 25 iyun
tarixli Sərəncamı kadr potensialının formalaşması,
yüksək intellektli mütəxəssislərin hazırlanması
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd
olunub ki, muxtar respublikamızda son illər təhsil
sistemində yeni inkişaf xəttinin müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə həyata keçirilən islahatların daha
da dərinləşdirilməsi göstərir ki, təhsil sektoruna
önəm dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir.
“Naxçıvan” Universitetinin Tədris və tərbiyə
işləri üzrə prorektoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Hüseyn Bağırsoylu diqqətə çatdırıb ki, Dövlət
Vergi Xidmətinin əməkdaşları tələbələrin ixtisaslı
kadr kimi formalaşması üçün müntəzəm olaraq
universitetdə görüşlər keçirir, vergi qanunvericiliyinin sirlərini tələbələrə aşılayırlar. Xidmətdə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun Təşkilat və icraya nəzarət şöbəsinin rəisi
Pərviz Zülfüqarov “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel
tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların
dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamının icrası
ilə əlaqədar qarşıda duran vəzifələr”, prokurorluqda İstintaqa nəzarət şöbəsinin böyük prokuroru
Elvin Zeynalov “İstintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icra və
tətbiq olunmasına nəzarət sahəsində prokurorluğun rolu”, İstintaq şöbəsinin prokuroru Əşrəf
Quliyev “İzahat və ifadənin alınması qaydası
haqqında məlumat və onun rəsmiləşdirilməsi”,
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbənin prokuroru Taryel İsmayılov “Məhkəmə prosesində
dövlət ittihamçısının rolu” mövzularında çıxış
ediblər.
Tələbələr iş prosesləri ilə də tanış olublar.
Prokurorluğun kriminalistik avtomaşınının və
kriminalistik vasitələrin iş prinsipi, ifadənin yerində yoxlanılması qaydaları tələbələrə izah
edilib. Həmçinin müxtəlif əşyalardan əl-barmaq
izlərinin götürülməsinin əyani təsviri, şübhəli
şəxs qismində tutma, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlbetmə və ittihamın elan edilməsi qaydaları slaydlar vasitəsilə tələbələrə çatdırılıb.
Tanışlıq zamanı prokurorluq orqanlarında
müraciətlərin baxılması qaydaları barədə də məlumat verilib. Tələbələr ayrı-ayrı şöbələrin iş
fəaliyyəti və kitabxana fondu ilə tanış olublar.

*

*

istehsalat təcrübəsinə cəlb olunan tələbələr isə
iş proseslərini yaxından izləməklə biliklərini
daha da dərinləşdirirlər.
Sonra tələbələr xidmətin müvafiq şöbələrinin
və bölmələrinin fəaliyyət istiqamətləri ilə tanış
olublar. Vergiödəyicilərinə xidmət şöbəsində hüquqi və fiziki şəxslərin müraciətlərinə baxılması
qaydaları, informasiya texnologiyaları və proqram
təminatı bölməsində elektron hökumətin üstünlükləri və tətbiq edilən elektron xidmətlər barədə
geniş məlumatlar verilərək vergiödəyicilərinə
göstərilən xidmətlərin optimal vaxtda həyata
keçirilməsi, şəxslərin vergi orqanına gəlmə asılılığının minimuma endirilməsi, vergiödəyiciləri
ilə münasibətlərin fiziki cəhətdən məhdudlaşdırılması, eyni zamanda həm vergiödəyicilərində,
həm də vergi orqanlarında vaxt və maddi resurs
sərfiyyatının azaldılmasından danışılıb.
Xəbərlər şöbəsi

Aprelin 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin və “Naxçıvan”
Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublika məktəbliləri arasında
STEAM layihələrindən ibarət növbəti “3D Bacarıqlar” və “Labirint robot” müsabiqələri keçirilib.

Məktəblilər arasında “3D Bacarıqlar” və
“Labirint robot” müsabiqələri keçirilib
Şagirdlərin 3D çap texnologiyasından istifadə bacarıqlarını
təkmilləşdirmək, alqoritm vasitəsilə kodlaşdırma bacarıqlarını
inkişaf etdirmək məqsədilə keçirilən “3D Bacarıqlar” və “Labirint robot” müsabiqələrində
şəhər və rayon məktəblərinin
VI-XI sinifləri üzrə 102 komanda
olmaqla, ümumilikdə, 200-dən artıq şagird
iştirak edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil
naziri Rəhman Məmmədov tədbirdə çıxış
edərək STEAM təhsilinin muxtar respublikada tətbiqi ilə bağlı görülən işlər haqqında danışıb.
Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında STEAM təhsil
metodunun tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2021-ci il 7 iyun tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı hazırda Təhsil Nazirliyinin tabeliyində STEAM Təlim-Tədris
Mərkəzi qurulur, bu günədək 106 təhsil
müəssisəsində STEAM kabinələri yaradılıb. Həmin kabinələrin imkanlarından
istifadə olunaraq şagirdlərin müxtəlif
STEAM layihələri əsasında iyun ayında
keçiriləcək “STEAM təhsil festivalı”na
hazırlıq işləri görülür.
Qeyd olunub ki, ötən tədris ilində
yerli və beynəlxalq təlimçilər tərəfindən
ümumtəhsil məktəblərinin 325-dən çox
müəlliminə və pedaqoji profilli ixtisaslarda təhsil alan tələbələrə STEAM metodologiyasına aid təlimlər keçirilib,
STEAM təhsil metodunun tətbiqi üçün
STEAM tədris proqramı və tədris vəsaitləri hazırlanıb.
Vurğulanıb ki, artıq məktəblilər yaradılan imkanlardan səmərəli istifadə edərək
muxtar respublika və ölkə səviyyəli yarışlarda öz layihələri ilə iştirak edir və
uğurlu nəticələr qazanırlar. Hazırda VII
sinif şagirdlərindən ibarət komandalar
may ayında Bakı şəhərində keçiriləcək
“Teknofest-2022” festivalında iştirak üçün
hazırladıqları layihələrlə qeydiyyatdan
keçiblər.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2021-2022-ci
tədris ilində STEAM təhsil metodu ilə
bağlı bu günədək 5 müsabiqə keçirilib.
Təhsil naziri keçirilən müsabiqələrin
əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib, müsabiqə iştirakçılarına uğurlar arzulayıb.
“Naxçıvan” Universitetinin rektoru,
dosent Nurlana Əliyeva STEAM haqqında

ətraflı məlumat verərək vurğulayıb ki, təlimlərin yüksək səviyyədə təşkilini təmin
etmək məqsədilə ali təhsil ocağında
2021-ci ilin oktyabr ayında Robotexnika
və STEAM kabinəsi yaradılıb. Bununla
yanaşı, STEAM təlimləri çərçivəsində
universitetin Riyaziyyat və informatika
kafedrasının iki əməkdaşı Ankarada fəaliyyət göstərən Orta Doğu Texniki Universitetində təşkil olunan işgüzar səfərdə
iştirak edib, sertifikata layiq görülüb.
Həmçinin STEAM təhsilinin tədrisi məqsədilə peşəkar müəllimlər tərəfindən keçirilən təlimlərdə tələbələrin iştirakı üçün
də hər cür şərait yaradılıb.
Sonra “3D Bacarıqlar” müsabiqəsi üzrə
şagirdlərin komanda şəklində hazırladıqları
layihələrə baxış olub.
Qeyd edək ki, müsabiqədə muxtar respublikanın ümumtəhsil müəssisələrindən
“3D Bacarıqlar” üzrə 50, “Labirint robot”
üzrə isə 52 komanda iştirak edib. “3D
Bacarıqlar” üzrə 100 şagirdin 80 layihəsi,
“Labirint robot” üzrə isə 52 şagirdin 60
labirint robotu nümayiş olunub.
Təqdimatlardan sonra “Labirint robot”
müsabiqəsinə start verilib.
Yarışın nəticələrinə əsasən “3D Bacarıqlar” müsabiqəsində 1-ci yerə Culfa
rayon Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi, 2-ci
yerlərə Ordubad Rayon Nüsnüs kənd
tam orta məktəbi və Naxçıvan Şəhər 17
nömrəli tam orta məktəbi, 3-cü yerlərə
isə Naxçıvan şəhər 12, 14 və 16 nömrəli
tam orta məktəbləri layiq görülüblər.
“Labirint robot” müsabiqəsində isə Şahbuz şəhər 1 nömrəli tam orta məktəb 1-ci
yerin, Naxçıvan şəhər 12 nömrəli, Heydər
Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi
2-ci yerlərin, Culfa şəhər 2 nömrəli, Ordubad rayonunun Nüsnüs kənd tam orta
məktəbi və Naxçıvan Qarnizonu tam
orta məktəbi isə 3-cü yerlərin qalibi
olublar.
Sonda qalib komandalara diplom və
medallar təqdim olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinin mətbuat xidməti
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Bu gün muxtar respublika iqtisadiyyatında böyük çəkiyə malik olan kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. masıdır. Bu sahədə nəzərdə tutulan istixana komplekslərinin yaradılması
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət tərəfindən xidmət işlərinin yerinə yetirilməsini ilin istənilən fəslində bazarın tələmaliyyə yardımının göstərilməsini təmin etmək məqsədilə verdiyi qərarlar bu sektorun ildən-ilə böyüməsini, sürətləndirmək, məhsuldarlığı artır- batının ödənilməsinə imkan verir.
istehsal göstəricilərinin davamlı olaraq yüksəldilməsini stimullaşdırır, mütərəqqi texnoloji yeniliklərin, innovativ maq, istehsalçıları lazımi texnika Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində
üsulların tətbiqi imkanlarını genişləndirir. Bu isə, öz növbəsində, muxtar respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin ilə təmin etmək məqsədilə yaradılan 2022-ci ilin ötən dövrü ərzində Şərur
təmin olunmasına, idxaldan asılılığın azaldılmasına, eləcə də bolluq yaradılmasına və rifahın yaxşılaşdırılmasına, “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar rayonunun Qarxun, Arpaçay, Mahhəmçinin aqrar sahənin ixrac potensialının artırılmasına gətirib çıxarır. Subsidiyaların ayrılması, güzəştli Cəmiyyəti öz işini günün tələbləri mudkənd yaşayış məntəqələrində
şərtlərlə gübrələrin verilməsi ilə bərabər, sahibkarlar və ailə təsərrüfatçıları üçün güzəştli kredit imkanları da səviyyəsində qurmağa çalışır. Xa- ümumi sahəsi 3494 kvadratmetr olan
diqqət mərkəzinə çəkilib.
4 istixana təsərrüfatının yaradılması
Dövlət proqramları icra olunur
və genişləndirilməsi başa çatdırılKənd təsərrüfatının inkişafından
mışdır. Həmçinin Babək rayonunun
danışarkən onu da mütləq vurğulaMuxtar
respublikada
aqrar
sahə
uğurla
inkişaf
etdirilir
Zeynəddin kəndində gülçülük istixana
maq lazımdır ki, indiyədək muxtar
respublikada bu sahənin inkişafı olmuşdur. Bu gün muxtar respubliüçün bir çox Dövlət proqramları kada ailə təsərrüfatlarının əksər hisqəbul edilərək uğurla icra olunmuş- səsinin aqrar sahə üzrə ixtisaslaşması
dur. Hazırda icrası davam etdirilən daxili bazarın keyfiyyətli yerli məh“2021-2025-ci illərdə Naxçıvan sullarla təminatına öz töhfəsini verir.
Muxtar Respublikasında meyvəçi- Bu tədbirlər 2022-ci ilin ötən dövrü
liyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə ərzində də davam etdirilmiş, kənd
Dövlət Proqramı”, “2021-2025-ci təsərrüfatının müxtəlif sahələri üzrə
illərdə Naxçıvan Muxtar Respubli- fəaliyyət göstərən 14 ailə təsərrüfakasında kənd təsərrüfatı məhsulla- tına Sahibkarlığın İnkişafı Fondu
rının istehsalı, emalı və ixracının tərəfindən 283 min 500 manat dövlət
idxaldan asılılığı azaltmaq, əhalinin ricdən alınıb gətirilən kənd təsərrüfatı təsərrüfatı da genişləndirilmişdir.
stimullaşdırılmasına dair Dövlət maliyyə dəstəyi göstərilmişdir.
tələbatının keyfiyyətli yerli məhsul texnikası, avadanlıq və mexanizmlər Ümumilikdə, muxtar respublikada
Həyata
keçirilən
məqsədyönlü
Proqramı” və “2017-2022-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında tədbirlər nəticəsində cari ildə Şərur hesabına ödənilməsini təmin etmək hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə 159 min 569 kvadratmetr sahədə təarıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Pro- Sənaye Məhəlləsində yerli xammal üçün muxtar respublikada əlverişli verilir, lizinq yolu ilə istehsalçılara rəvəz məhsullarının yetişdirilməsi
qramı” birbaşa və yaxud əsas etiba- hesabına qarğıdalı və günəbaxan torpaq sahələri ayrılmışdır. Həyata satılır. Lizinq yolu ilə verilən texnika üzrə ixtisaslaşdırılmış 37 istixana
rilə muxtar respublikada kənd tə- yağı da istehsal ediləcəkdir. Bunun keçirilən tədbirlər nəticəsində 3470 və texnoloji avadanlığın dəyərinin təsərrüfatı fəaliyyət göstərir.
Hər il təşkil edilən, yerli məhsərrüfatının inkişafını nəzərdə tutur. üçün xammal ehtiyatının yaradılması hektar sahədə kartof əkilmiş və 54689 10 il müddətində ödənilməsi sasullarımızın satışına və təbliğinə gehibkarların ürəyincədir.
Müvafiq Dövlət proqramlarının da qarşıda duran əsas məsələlərdən- ton məhsul götürülmüşdür.
Bu il də muxtar respublikada
Aqrar sektorun inkişafında mü- niş imkanlar açan, süni qiymət artıicrasından bəhs edərkən qeyd
kartof əkininin başlanılması hüm vəzifələrdən biri soyuducu an- mının qarşısını alan, bolluğu təmin
olunmalıdır ki, təkcə bu ilin
və əkinçilərin yüksək məh- barların yaradılmasıdır. Dövlət ma- edən kənd təsərrüfatı yarmarkaları
ötən dövrü ərzində Sahibkarsuldarlığa malik kartof toxum- liyyə dəstəyi və özəl investisiya he- daxili bazarın inkişaf etdirilməsində
lığın İnkişafı Fondu tərəfindən
ları
əldə edə bilmələri üçün sabına bu gün muxtar republikamızda əsas istiqamətlərdən biri kimi mühüm
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hazırlıq işləri başa çatdırılmış, kənd təsərrüfatı məhsullarının sax- rol oynayır. Hər həftənin şənbə və
layihə üzrə 5 milyon 414 min
İqtisadiyyat
və Kənd Təsər- lanması üçün ümumi tutumu 21,400 bazar günləri Naxçıvan şəhəri və
manat güzəştli kredit verilrüfatı nazirliklərinin nüma- ton olan 50 soyuducu anbar yara- rayon mərkəzlərində təşkil olunan
mişdir ki, bunun da 540 min
yəndələrindən
ibarət komissiya dılmışdır ki, bunun da tutumu 14,070 yarmarkalarda ailə təsərrüfatçılarına
500 manatı kənd təsərrüfatının
yaradılmışdır. Fəaliyyətə baş- tonu meyvə-tərəvəz məhsullarının gətirdikləri məhsulların satışı üçün
inkişafı üçün ayrılmışdır. Bu
tarixdən bu günədək komis- tədarükü üzrə ixtisaslaşmış, tutumu nümunəvi şərait yaradılmış və məhladığı
vəsaitin 317 min manatı heyvandarlıq, dir. Bu məqsədlə yağlılığı yüksək
70 mini quşçuluq, 99 min 500-ü olan qarğıdalı və günəbaxan sortları siyaya 265 sahibkar tərəfindən 763 7,330 tonu ümumi təyinatlı anbar- sullar bazar qiymətlərindən daha
bağçılıq, 31 min manatı arıçılıq tə- əkininin genişləndirilməsi məqsədilə hektar ərazidə əkin aparılması məq- lardır. Cari ilin ötən dövrü ərzində sərfəli qiymətlərlə istehlakçılara
sərrüfatlarının, 15 mini soyuducu ailə və fermer təsərrüfatları ilə maa- sədilə müraciətlər olunmuş, artıq dövlət maliyyə dəstəyi və özəl in- təklif edilmişdir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, muxanbarın, 8 mini süd emalı müəssisə- rifləndirici görüşlər keçirilib, istehsal 707 hektar ərazidə ölçülər dəqiq- vestisiya hesabına əhalini təzə və
sinin yaradılmasına yönəldilmişdir. olunacaq qarğıdalı və günəbaxan ləşdirilmiş, 2121 ton rüsumsuz to- keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin tar respublikada kənd təsərrüfatının
Cari ilin ötən dövründə süd emalı məhsulları müəssisə tərəfindən dəyəri xumluq kartof gətirilməsi üçün kvota etmək məqsədilə Şərur rayonunun inkişafı davamlı xarakter daşıyır və
müəssisəsinin, 24 heyvandarlıq, nağd ödənilməklə satın alınacaqdır. sənədləri Dövlət Gömrük Komitəsinə Çəmənli və Babək rayonunun Ba- bu sahədə yaradılmış baza növbəti
Strateji ərzaq növü olan taxıl və göndərilmiş, 1644 ton kartofun gə- daşqan kəndlərində ümumi tutumları illərdə daha mühüm nailiyyətlərin
1 quşçuluq, 1 istixana, 1 bağçılıq,
1 limonçuluq təsərrüfatının yaradıl- kartof əkinləri 2021-ci ildə də muxtar tirilməsi təmin edilmiş və hazırda 750 ton olan 2 soyuducu anbarın qazanılmasına töhfə verəcək.
yaradılması davam etdirilir.
ması, 4 heyvandarlıq, 4 istixana tə- respublikanın əkin sistemində üstün bu proses davam etdirilir.
Çinarə BALAYEVA
Məlumdur
ki,
aqrar
sektorda
məhƏhalini ilboyu meyvə-tərəvəz
sərrüfatının genişləndirilməsi başa yer tutmuşdur. Belə ki, ötən il ümumi
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çatdırılmışdır. Həmçinin 8 heyvan- əkin sahəsinin 50,9 faizi taxılçılığın suldarlığın artırılmasına təsir göstərən məhsulları ilə təmin etmək muxtar
İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat
darlıq, 1 arıçılıq, 1 damazlıq ana arı payına düşmüşdür. Muxtar respub- mühüm amillərdən biri də istehsal- respublikada aqrar sahədə həyata
və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
baş məsləhətçisi
yetişdirmə təsərrüfatının yaradılması likada istehsal edilən buğdanın hər çıların müasir texnika ilə təmin olun- keçirilən əsas tədbirlərdəndir. Müasir
və 2 heyvandarlıq, 1 arıçılıq təsər- il müəyyən olunmuş qiymətlər əsarüfatının genişləndirilməsi, 1 hey- sında mərkəzləşdirilmiş qaydada sa- Tütün əkininə başlanılıb
vandarlıq kompleksinin yenidən qu- tın alınması, muxtar respublikada
Son illər muxtar respublikada inkişaf etdirilən kənd
rulması, 3 bağçılıq təsərrüfatının taxılın saxlanılması üçün anbarların təsərrüfatı sahələrindən biri də tütünçülükdür. Belə ki,
yaradılması, 1 bağçılıq təsərrüfatının inşası görülən əhəmiyyətli tədbir- 2017-ci ildən başlayaraq “Cahan Tabak Beynəlxalq”
lərdəndir. Muxtar respublikanın ayrı- Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Kəngərli
genişləndirilməsi davam etdirilir.
Aqrar sahənin inkişafı muxtar ayrı rayon və kəndlərində istifadəyə rayonunun Təzəkənd və Xıncab kəndlərinin ərazilərində
respublikada ailə təsərrüfatlarının verilən 20 un dəyirmanı da isteh- yetişdirilən tütün şitilləri muxtar respublikanın bir çox
fəaliyyəti üçün də geniş imkanlar salçılarla əlaqəni gücləndirmişdir. bölgələrində əkilir. Artıq buradakı istixanalarda bol
açır. İstər məhsul istehsalı və satışı Nəticədə, mövsüm ərzində istehsal tütün şitili yetişdirilib və sahələrə göndərilmək üçün
üçün yaradılan şərait, istərsə də tex- edilmiş 105808 ton dənli və dənli- tam hazırdır. Bu il əkilən şitillər “Vircinya” sortudur. cari ildə Şərur rayonunda 9, Babək rayonunda 15,
nika təminatı və dövlət maliyyə dəs- paxlalı məhsulların 67 min 474 tonu
Dünən ilk olaraq Babək rayonunda şitillərin əkininə Kəngərli rayonunda isə 49 hektar sahədə tütün əkilməsi
təyinin göstərilməsi ailə təsərrüfat- buğda olmuşdur.
başlanılıb, bu gündən isə Şərur rayonunda əkinlər apa- nəzərdə tutulub.
Xəbərlər şöbəsi
Daxili bazarın kartofla təminatında rılacaq. Qeyd edək ki, bağlanmış müqavilələrə görə,
larının sayının ilbəil artmasına səbəb
Novruzgülü baş qaldırandan payızın can
üşüdən yağışları düşənəcən muxtar respublikamızın bütün şəhər, qəsəbə və kəndlərində
əsl qaynar iş həyatı yaşanar, insanlar əkibbecərər, özlərinə gün-güzəran yaradarlar.
Kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən layihələr, görülən məqsədyönlü tədbirlər Babək rayon sakinlərinin
də işgüzarlığına, əmək fəaliyyətinə, yaşayış
şəraitinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərib.
Aqraryönümlü Dövlət proqramlarının mərhələli şəkildə uğurlu icrası nəticəsində ötən
dövrdə onlarla təsərrüfat yaradılıb ki, bununla
da rayon və şəhər əhalisinin təbii məhsullara
olan tələbatının yerli imkanlar hesabına ödənilməsinə geniş imkanlar açılıb. Elə yaz-yay
aylarında Babək, Naxçıvan şəhərlərindəki bazarlarla yanaşı, rayonun bol-bərəkətli əkinbiçin ərazilərinin, yeni salınan təsərrüfatların
yaxınlığında, yaşayış məntəqələri boyu uzanan
magistralın kənarlarına düzülən piştaxtalarda
özünə yer almış məhsullar zəhmətkeş insanların
alın tərinin bəhrələri və bu sahədəki inkişaf
haqqında ağızdolusu “danışır”. Fermerlərə subsidiya və gübrələrin verilməsi, texnikalarla, suvarma suyu ilə təminat, o cümlədən keyfiyyətli
yerli toxum sortlarından istifadə əkinçilikdə
məhsuldarlığın da səviyyəsini ilbəil artırır...
2022-ci ildə də muxtar respublikada yaztarla işlərinə xüsusi diqqət göstərilir. Fevralın
25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsərrüfat işlərinə hazırlıq və qarşıda duran və-

Rayon həyatının bütün sahələrində canlanma
müşahidə olunur

zifələr barədə müşavirə keçirilib. Müşavirədə
çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov
mövsümə hazırlıq işlərinin görülməsi ilə bağlı
aid dövlət orqanları qarşısında konkret vəzifələr
müəyyənləşdirib. Verilmiş tapşırıqlara uyğun
olaraq Babək Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən də tədbirlər planı hazırlanıb və mart
ayı ərzində bir sıra işlər görülüb. Yaz-tarla
işləri çərçivəsində rayonda yaşıllıq zolaqlarının
genişləndirilməsi də davam etdirilməkdədir.
Belə ki, bu dövrdə Babəkdə 1600 qarışıq
meyvə tingi, 754 meşə ağacı, 124 həmişəyaşıl
ting, 500 badam, 250 ərik, 500 tut olmaqla,
ümumilikdə, 3728 ağac və 916 gül kolu
əkilib. Rayonda kənd təsərrüfatının ayrı-ayrı
sahələri üzrə ötən illərdə müşahidə edilən
artım tempi, cari ilin yaz əkin işlərində də
xüsusi canlanmanın yaranmasına səbəb olub.

Yaz təsərrüfatının ötən dövründə rayonda,
ümumilikdə, 355 hektar sahədə əkin aparılıb. Əkilən sahənin 7 hektarını kartof, 29
hektarını qarğıdalı, 2 hektarını günəbaxan,
65 hektarını bostan bitkiləri, 130 hektarını
çoxillik otlar təşkil edir. Hər mövsümdə
olduğu kimi, taxılçılıq yenə üstün istiqamət
kimi saxlanılıb, 116 hektar ərazidə arpa
əkini həyata keçirilib.
Muxtar respublikada meyvə-tərəvəz məhsullarına olan tələbatın yerli istehsal hesabına
ödənilməsi, ixracyönümlü və ekoloji təmiz
meyvə-tərəvəz məhsulları istehsalı sahələrinin
yaradılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2021-ci
il 12 mart tarixli Sərəncamı ilə “2021-2025-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” təsdiq edilib. Cari ildə
də müvafiq Dövlət proqramının icrası diqqətdə saxlanılıb, yeni meyvə və üzüm bağlarının salınması nəzərdə tutulub. Yaz əkinlərinin ötən dövründə 6 hektar ərazidə tərəvəz
bitkiləri əkilib, sahələrə, bağlara aqrotexniki
qulluq göstərilib, bahar calağı işlərinə xüsusi
önəm verilib. Bundan başqa, yaz təsərrüfat
dövrünə hazırlıq məqsədilə mart ayı ərzində
Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin tabe təşkilatlarının əməkdaşları rayonun şəhər,

qəsəbə və kəndlərində abadlıq işləri aparıb,
yol kənarları, ətraf ərazilər tullantılardan
təmizlənib. Həmçinin adıçəkilən müşavirədə
verilən tapşırıqlara uyğun olaraq qəbiristanlıqlardakı yaşıllıqlara mövsümə uyğun
qulluq edilib, ərazi tullantılardan təmizlənib,
səliqə-sahman yaradılıb. Bununla yanaşı,
ötən ay rayon ərazisindəki taxıl sahələri də
gübrələnib, melioratorlar tərəfindən hidrotexniki qurğulara baxış keçirilib, anbarlarda
su ehtiyatı yaradılıb, kanal və arxlar, kollektor
və drenaj şəbəkələri lildən təmizlənib.
Müşavirədə verilmiş tapşırıqlara əsasən
hazırlanmış tədbirlər planına uyğun olaraq
qrip və kəskin respirator virusların qarşısının
alınması məqsədilə rayonun ümumtəhsil məktəblərində, uşaq bağçalarında, ictimai yaşayış
binalarında, idarə, müəssisə və təşkilatlarda,
avtomobil dayanacaqlarında, ticarət mərkəzi
və bazarlarda, eləcə də məscid və mərasim
evlərində mərhələli şəkildə dezinfeksiya işləri
aparılıb. Belə ki, Babək Rayon Gigiyena və
Epidemiologiya və Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi şöbələri tərəfindən 800 kvadratmetr
avtomobil dayanacağı, 24 min 275 kvadratmetr
məscid, 20 min 649 kvadratmetr Mərasim
evi, 1803 kvadratmetr ictimai iaşə müəssisəsi
olmaqla, ümumilikdə, 19 gün davam edən
tibbi-profilaktik tədbirlər çərçivəsində rayon
üzrə iki milyon kvadratmetrdən artıq sahə
xüsusi məhlulla dezinfeksiya edilib.
- Nail ƏSGƏROV
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Milli-mənəvi dəyərlərimizi özündə yaşadan, bütün müsəlmanların sələn, gözü oruc olmalıdır deyəndə və özümüzü bağışladaq. Bu, o demək
müqəddəs kitabı “Qurani-Kərim”in nazil olduğu mübarək Ramazan naməhrəmə, pis şeylərə gözünü yum- deyil ki, digər 11 ayı günah işləyib
ayındayıq. On bir ayın sultanı olan bu ay qəlbimizi nurlandıran, bizi malıdır. Dil oruc tutmalıdır deyəndə bu bir ayda bağışlanaq. Xeyr. Əsası
əxlaqi saflığa dəvət edən, Allah və din qarşısında borclarımızı yerinə böhtan deməməli, qəlb qırmamalıdır. budur ki, biz nəinki bu bir ayda
yetirmək üçün bir İlahi fürsətdir. Ölkəmizdə, eləcə də onun ayrılmaz Qulağı oruc olmalıdır o mənada ki, paklanmalıyıq, biz başqa aylarda,
hissəsi olan muxtar respublikamızda dini-mənəvi dəyərlər qorunub ya- qeybətdən uzaq olmalıdır. Bir rəva- günlərdə də oruc olmalıyıq, heç vaxt
şadılır, Ramazan bayramı hər il böyük təntənə ilə qeyd edilir.
yətdə var ki, qeybət edən adamı din- günah etməməliyik, kiminsə qəlbinə
2022-ci il mart ayının 29-da NaxDini-mənəvi dəyərlərimiz
dəyməməliyik, tövbə etməliyik. Bu
çıvan Muxtar Respublikasında diniMüqəddəs Ramazan ayı – günahların bağışlandığı, mənəviyyatı
mənəvi dəyərlər sahəsində görülən
işlər və qarşıda duran məsələlər
zənginləşdirən birlik, həmrəylik ayı
barədə keçirilən müşavirə də qədim vardır. Naxçıvan şəhərində inşası ləmək və yaxud onun dediklədiyarımızda dini-mənəvi dəyərlərə davam etdirilən, 5 min nəfərin ibadət rinin şahidi olmaq belə, günah
böyük diqqət və ehtiram göstəril- edə biləcəyi yeni məscid, eyni za- sayılır, bu anda bağışlanmaq
məsinin ifadəsidir. Ali Məclisin Sədri manda Ordubadda bərpa olunan qə- lazımdır. Əli oruc olmalıdır o
cənab Vasif Talıbov həmin müşavi- dim Cümə məscidi də dini-mənəvi mənada ki, oğurluq etməməlidir.
rədə deyib: “İslam elm və təhsilə, dəyərlərimizə hörmət və qayğının Ayaqları oruc olmalıdır dedikdə
mənəvi saflığa çağırışdır. Dünya si- bariz nümunələridir. Bu tarixi-dini günah yerlərə getməməyi tövvilizasiyasının formalaşıb inkişaf abidələrdə islam dəyərlər və milli siyə edilir. Ürəyi oruc olmalıdır,
etməsində İslam təhsilinin, elminin memarlıq üslubu qorunub saxlanılır. o mənada, qəlbi daş olmamalıdır. bizi mənəviyyata aparar. Bu ayda
və mədəniyyətinin böyük rolu ol- Beləliklə, görülən işlər hesabına Ra- Yuxarıda sadaladıqlarımızı təkcə Ra- qocaları, ahılları ziyarət etməliyik,
muşdur. Peyğəmbərimiz də elmi di- mazan ayında da insanlarımız rahat mazan ayında deyil, bütün aylarda iftarlıq verməliyik. Küsülü insanlar
nin nizamı kimi dəyərləndirmişdir. şəkildə öz ibadətlərini yerinə yetirə yerinə yetirmək lazımdır.
bu ayda barışmalıdır. Əhya gecələMüqəddəs kitabımız “Qurani-Kə- bilirlər. Xüsusilə qeyd etmək istərdim
Sahib Məmmədov söhbət əsna- rində oyaq qalaraq dualar edilməlidir.
rim” də “Oxu” əmri ilə başlayır. ki, bu il Ramazan ayı bizim üçün sında onu da bidirdi ki, ümumiyyətlə, Əhya “ihya” sözündən olub dirilmə,
Naxçıvanda elmə və təhsilə yüksək ikiqat sevinclidir. Dövlət başçımızın İslam dini insanı mənəvi paklığa, canlanma, oyanma deməkdir. Burada
dəyər verilməsinin başlıca səbəblə- apardığı düzgün siyasət, qeyrətli Və- halallığa, dürüstlüyə səsləyən mənəvi oxucularımızın, xüsusilə diqqətinə
rindən biri də onun mənəviyyatımızla tən oğullarımızın şücaəti, qəhrəman- dəyərlərlə zəngin bir dindir. Bu dinin çatdırmaq istəyirəm ki, bu il əhya
sıx bağlı olmasıdır. Belə bir yanaşma lığı nəticəsində işğaldan azad edilən gənclərimizin mənəvi tərbiyəsində gecələri aprel ayının 19, 21, 23-nə,
da var ki, elm dindən ayrıdırsa, torpaqlarımızda da azan səsləri ucalır, böyük rolu vardır. Təsadüfi deyil ki, bir rəvayətdə də var ki, 27-nə də təuçurum, din elmdən ayrıdırsa, xu- namazlar qılınır, ibadətlər, dualar müşavirədə də Ali Məclisin Sədri sadüf edir. Müqəddəs “Qurani-Kərafatdır. Buradan o nəticəyə nail edilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəh- gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rim” məhz bu gecələrin birində nazil
oluruq ki, sağlam mənəviyyatın for- mət eləsin. Biz heç vaxt onları unut- İslam dininin mühüm rolunu qeyd olub. Buyurulur ki, Qədr gecələri
malaşdırılmasının ikinci yolu – elmlə muruq, unutmayacağıq, gələcək nə- etmiş, dindarların üzərinə, bu mə- min aydan xeyirlidir. Müqəddəs kitab
dinin vəhdəti günün tələbidir”. Adı- sillərə də bunu aşılayırıq.
nada, mühüm vəzifələr düşdüyünü nazil olan gecədə insan Allahından
çəkilən müşavirədə muxtar respublika
Ramazanın tarixi, orucun mahiy- vurğulamış, din xadimlərinə bu mə- nə istəsə ona nəsib edər. Həm də bu
rəhbəri dini-mənəvi dəyərlərimizə yəti barəsində danışan müsahibim ramı əsas götürməyi tövsiyə etmiş, gecədə gələn il əhya gecələrinə kimi
tariximizin mirası kimi yox, bu gü- deyir ki, müqəddəs kitabımız “Qu- gənclərimizin Vətənə sədaqət, və- insanın təqdiri-ilahisi yazılır. Qeyd
nümüzün və gələcəyimizin təminatı rani-Kərim”in “Bəqərə” surəsinin tənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi edim ki, bu gecələrdə ən mühüm
kimi yanaşılması zərurətini də vur- 183-cü ayəsində Yaradanımız bu- ilə bağlı, Dini Qurumlarla İş üzrə ibadətlərdən biri də namaz qılmaq
ğulamışdır. Biz də bu ayın fəzilətləri, yurur: “Ey iman gətirənlər! Sizdən Dövlət Agentliyinə və Naxçıvan və dua etməkdir. Tövsiyə edirəm ki,
yerinə yetirilməli ibadət və əməllər öncəkilərə vacib edildiyi kimi, oruc Muxtar Respublikası Qazısı yanında bu ayda dualarınızı çox eləyin. Xübarədə Naxçıvan Muxtar Respublikası tutmaq sizlərə də vacib edildi ki, Şuraya bu sahədə sistemli iş aparmağı susilə əhya gecələrində “CövşənQazısı yanında Şuranın sədri Sahib bəlkə, təqvalı olasınız”. Bu ayənin tapşırmışdır. Şuranın sədri bundan Kəbir” duaları, Aşura ziyarətnaməsi
Məmmədovla həmsöhbət oluruq.
məzmun və təfsirinə baxanda görürük sonrakı fəaliyyətlərini məhz bu mü- oxunacaq. “Qurani-Kərimi” başımıMüsahibim bildirir ki, bu gün ki, Ramazan ayının tarixi Adəm hüm tövsiyə və tapşırıqlar istiqamə- zın bərabərinə qaldırıb deyəcəyik
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Peyğəmbərin dövrünə təsadüf edir. tində quracaqlarını söyləyir. Həmçinin ki, Xudaya, sənə and verirəm, Qudini-mənəvi dəyərlərimizin yaşadıl- Bir ayədə Allah-Taala buyurur ki, bildirib ki, şura muxtar respublika rana xatir bizi din-islam yolunda saması, təbliği istiqamətində geniş işlər ey Peyğəmbər (Məhəmməd Pey- rəhbərinin verdiyi tapşırıqlara uyğun bitqədəm gedənlərdən qərar ver. Bu
görülür. Naxçıvan Muxtar Respub- ğəmbəri (s.a.v) nəzərdə tutur) mən olaraq dini bayramların, ayinlərin və gecələrdə xəstələrə, qazilərimizə şəfa
likası Qazısı yanında Şuranın əsas sənə “Qurani-Kərim”i nazil etməklə yas mərasimlərinin bundan sonra da tapmaları üçün dua edirik. Vətən
fəaliyyətlərindən biri də elə budur. bütün İslam dinini kamil etdim. Yəni dəyərlərimizə və ənənələrimizə uyğun yolunda canından keçən şəhidləriDiyarımızda insanlarımız tərəfindən bu din kamil bir din olaraq gələcək şəkildə keçirilməsinə diqqət edəcək, mizin ruhlarına dualar oxuyuruq.
mənəvi dəyərlərə böyük önəm verilir. nəsillərə çatdırılmalıdır. Hər Pey- məscidlərdə oxunan xütbələrin mə- Allah-Taala buyurur ki, sizin qərar
Naxçıvanda İslam aləmində iki böyük ğəmbərin dövründə bu müqəddəs nəvi dəyərlərimizə zidd olmayan tapdığınız Ramazan ayının gecələri
bayramımız olan Qurban və Rama- ayda müəyyən oruc növü bəyan mövzulara həsr edilməsinə, vətən- o biri gecələrdən, gündüzləri o biri
zan (Fitr) bayramları milli adət və olunmuşdu. “Qurani-Kərim”in “Mər- pərvərlik və torpağa bağlılıq kimi gündüzlərdən fərqlidir. Bizim hər
ənənələrimizə uyğun şəkildə keçirilir. yəm” surəsində böyük Yaradanımız ali dəyərlərin İslam əxlaqı prizma- birimizin borcudur ki, bu ayda qəlMüqəddəs Quranın bir ayəsində Al- buyurur ki, Həzrəti Məryəm (s) oza- sından izahına səy göstərəcək. Həm- bimizdəkiləri ondan istəyək, Allahın
lah-Taala buyurur ki, yeyin, için, mankı dövrdə susmaq orucu tut- çinin Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhməti və məğfirətindən qafil olamma israf etməyin. Çünki Allah muşdu. Peyğəmbərimizdən bir hədis Qazısı yanında Şura Dini Qurumlarla mayaq. “Ğafir” surəsində Allahisraf edənləri sevməz. Diyarımızda var, buyurur ki, oruc tutmaq səni İş üzrə Dövlət Agentliyi ilə birlikdə Taala onu da buyurur ki, siz məndən
yas mərasimləri sadə şəkildə, israfa cəhənnəm odundan saxlayar. O oruc muxtar respublikada Ramazan və istəyin, mən də sizin dualarınızı
yol verilmədən icra olunur. Bayram ki kamil oruc ola. Bu gün dinimiz Məhərrəmlik aylarının fəzilətlərinə müstəcab eləyim. Gəlin bu Ramazan
namazları vaxtlı-vaxtında qılınır. Bu- İslam bizə başa salır ki, nəinki insanın və dəyərlərimizə uyğun keçirilməsi gecələrində Allahın hüzurunda olaq,
rada milli-mənəvi dəyərlərimizin ya- mədəsi, ağzı, gözü, əli, qulağı da istiqamətində işlər görəcək.
ona bəndəlik edək. Xoş o insanların
şadılmasının bir nümunəsi də nəinki oruclu olmalıdır. Yəni təkcə mədəni
Müsahibimin sözlərinə görə, Pey- halına ki bu Ramazan ayından yetəri
şəhərlərimizdə, ən ucqar kənd yer- ac saxlamaqla oruc tutmuş sayıl- ğəmbərimizdən bir hədis var, buyurur qədər istifadə edir, orucunu tutur.
lərində belə, məscidlərin, mərasim mazsınız. Bütün bədən üzvləri oruc ki, bu ay sizin üçün özəl bir aydır. Kimlər də ki xəstəlik səbəbi ilə
evlərinin tikintisi, bərpasıdır. Bu gün olmalıdır. Oruc tutmaq insanları bü- Allah-Taala bizi bu ayda ona görə orucu tuta bilmirlər, Allah onlara da
muxtar respublikamızda 214 məscid tün günahlardan saxlamalıdır. Mə- oruc tutmağa çağırır ki, bağışlanaq tezliklə şəfa versin.

Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
yaradılmasının 40 illiyi qeyd olunub
Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinin 40 illiyi münasibətilə tədbir
keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini Həsən Kərimov açaraq
bildirib ki, tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan muzeylərdən
biri də bu il fəaliyyətə başlamasından
40 il ötən Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyidir. Vurğulanıb ki, iki ekspozisiya zalı və 50 eksponatla fəaliyyətə
başlayan Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin fondunda hazırda rayonun tarixini, tarix-mədəniyyət abidələrini, fauna və florasını, rayon sakinlərinin həyat tərzini, eləcə də xalqımızın
milli mədəniyyətini və incəsənətini əks
etdirən 1825 eksponat vardır. Onların
600-dən çoxu muzeyin ekspozisiyasında
sərgilənməkdədir.
Qeyd edilib ki, muzey fondlarının
zənginləşdirilməsində muzey əməkdaşları
ilə yanaşı, muxtar respublika sakinləri
də yaxından iştirak edirlər. Ötən dövrdə
muzeylərimizə vətəndaşlar tərəfindən qədim əlyazma və kitablar, rəsm əsərləri,
xalqımızın məişət və təsərrüfat həyatında

geniş istifadə olunan müxtəlif təyinatlı
əşyalar hədiyyə edilmişdir. Bu gün muzeyə
təqdim olunan yeni eksponatlar muzeyin
fondunun və ekspozisiyasının daha da
zənginləşməsinə imkan verəcəkdir.
Həsən Kərimov tariximizə, mədəniyyətimizə, maddi-mədəni irsimizə göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədrinə muxtar respublikanın mədəniyyət
ictimaiyyəti adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Sara Hüseynova çıxışında
qeyd edib ki, 40 illiyinə toplaşdığımız
Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yaradılması rayonun mədəni həyatında əhəmiyyətli bir hadisədir. Bu
gün ümummilli liderin əsasını qoyduğu

dövlət mədəniyyət siyasəti Azərbaycanda
və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla
davam etdirilir, tarixi-mədəni irsimizin
qorunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilir. Silsilə tədbirlərin davamı
olaraq hazırda Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün yeni bina inşa
olunur.
Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinin direktoru Gülər Əhmədova
çıxış edərək bildirib ki, bu mədəniyyət
müəssisəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir, müntəzəm təşkil olunan açıq
dərslər zamanı şagirdlər Naxçıvanın
qədim və zəngin tarixi, ulu babalarımızdan bizə miras qalan maddi mədəniyyət nümunələri ilə bağlı ətraflı məlumatlandırılır.
Çıxışlardan sonra muzeyin ekspozisiyasına və yeni hədiyyə olunan eksponatların sərgisinə baxış olub. Qeyd edək ki,
muzeyə təqdim olunan 22 yeni eksponat
qədim məişət əşyaları və dekorativ-tətbiqi
sənət nümunələrindən ibarət olmaqla
zəngin tariximizin və milli mədəniyyətimizin tədqiqi və təbliği baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti

Müsahibim onu da qeyd edir ki,
susuzluq gətirən xəstəliklərə düçar
olanlar, şəkər xəstələri, hamilə qadınlar, süd verən analar, əqli cəhətdən
sağlam olmayan insanlara oruc vacib
deyil. Qəsdən yemək, içmək, başını
suya batırmaq və sairlə yanaşı, orucu
batil edən əməllərdən biri də yalan
danışmaqdır. Oruc tutmaq elə bir
ibadətdir ki, insan burada həm canı
ilə, həm də pulu, maddiyyatı ilə
oruc tuta bilər. Belə ki, oruc tutmayan, tuta bilməyən insanlar gün
ərzində bir fəqirin qarnını doyuzdurmalıdırlar. Bir insan əgər oruc
tutmursa, gündəlik 5 manat öz büdcəsindən çıxarıb bir fəqirə verməlidir.
Ramazan ayında yerinə yetirilməli
olan vacib əməllərdən biri də fitrə
zəkatı verməkdir. Müsahibim bu barədə də danışaraq dedi ki, Ramazan
ayının orucunu tutandan, əhya gecələrini qeyd edəndən sonra elə ki
insan özünü bağışlatdı – Allah tərəfindən bizə əmr olunur: Ey mənim
bəndəm, necə ki sən oruc tutdun,
qəlb qırmadın, böhtan demədin –
sən bağışlandın. Sən malından da
bir şey çıxartmalısan. Malıynan insan
fitrə zəkatını çıxarır. Zəkat verən
sanki yeni dünyaya gəlmiş körpə
təki pak olur. Zəkat həm də onu
deyir ki, əgər sən xeyirxahlıq, xeyriyyəçilik, insanlıq etmirsənsə, sənin
tutduğun oruc, yerinə yetirdiyin digər
ibadətlərin də Allah qatında qəbul
olunmaz. Fitrə zəkatı o insanlara verilməlidir ki, gündəlik dolanışığını
təmin edə bilmir və həqiqətən, ona
ehtiyacdır. Allah bütün tutulan orucları, verilən iftar süfrələrini qəbul
etsin. Allah-Taala xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə yaman gün verməsin, onları qorusun. Allah-Taala
dövlət rəhbərimizi qorusun, muxtar
respublika rəhbərimizə cansağlığı
versin. Bu ayda muxtar respublikada
iftar süfrələrinin açılması, dindarların
bir araya gətirilməsi, şəhid və qazi
ailələrinə, ahıl, xəstə və kimsəsizlərə,
aztəminatlı ailələrə, əcnəbi vətəndaşlara və xüsusilə də xarici ölkələrdən gələrək muxtar respublikamızda ali təhsil alan tələbələrə Ramazan sovqatlarının verilməsi müqəddəs dinimizə, dini-mənəvi dəyərlərimizə böyük ehtiramdan irəli
gəlir. Biz bu diqqətə görə muxtar
respublika rəhbərinə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Yazımızın sonunda qeyd edək ki,
muxtar respublikamızda may ayının
2-də Ramazan bayramı böyük təntənə ilə qeyd ediləcək. Bütün məscidlərimizdə bayram namazları qılınacaq, fitrə zəkatları çıxarılacaq.
Beləlikə, bu il də milli birlik, həmrəylik, dostluq bayramımız Ramazan
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərində, yaddaşlarında yaşayacaq.
- Güntac ŞAHMƏMMƏDLi

Tədbir keçirilib
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
yaradılmasının 98-ci ildönümü ilə
əlaqədar ümumtəhsil məktəblərinin
IX-XI sinif şagirdləri arasında keçirilən inşa-yazı müsabiqəsində və
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Riyaziyyat Fənn Assosiasiyasının
xəttilə VII-IX sinif şagirdləri arasında keçirilən Beynəlxalq
riyaziyyat olimpiadasında qalib olan Naxçıvan Qarnizonu
tam orta məktəbinin şagirdləri və onların müəllimlərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.
Mükafatlandırma mərasimində Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
komandanının müavini, general-mayor Rəhim Cəfərov və
Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbinin direktoru Natiq
Əhmədov müsabiqə və olimpiadada uğur qazanmış şagirdləri
təbrik ediblər. Bildirilib ki, 2019-cu ildən ölkəmizdə keçirilən
Amerika Riyaziyyat Fənn Olimpiadasında ilk dəfə məktəbin
6 şagirdi iştirak edib və onlardan 4-ü müvəffəqiyyət qazanıb.
Uğurlarını 2022-ci ildə də davam etdirən Naxçıvan Qarnizonu
tam orta məktəbi 10 şagirdlə olimpiadada iştirak edib və
7 şagird yüksək nəticə göstərib.
Məktəbin müəllimi Gülnarə Mahmudova və olimpiadanın
qalibi, 8-ci sinif şagirdi Fidan Ağazadə təhsilə göstərilən
qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Çıxışların ardından qalib olan Naxçıvan Qarnizonu tam
orta məktəbinin şagirdləri və onların müəllimlərinin mükafatlandırılması ilə bağlı Əlahiddə Ümumqoşun Ordu komandanının
əmri tədbir iştirakçılarına çatdırılıb. Sonra qaliblərə sertifikatlar,
tərifnamə təqdim edilib. Qaliblər və onların müəllimləri mükafatlandırılıb.
Kənan CƏLiLOV
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Ötən ay muxtar respublika muzeylərinə
192 yeni eksponat təqdim edilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi və tabe müəssisələr tərəfindən mart
ayında da bir sıra tədbirlər keçirilmişdir.
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan
Dövlət Musiqili Dram Teatrında 8 Mart –
Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
yaradıcı kollektivləri konsert proqramı ilə çıxış
etmişdir. Muxtar respublikanın rayonlarında
təşkil edilən analoji tədbirlərdə isə rayon mədəniyyət şöbələrinin musiqi kollektivləri konsert
proqramları təqdim etmişlər. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrında martın 9-da Milli Teatr Günü
münasibətilə Xalq yazıçısı Elçinin “Teleskop”
əsəri əsasında hazırlanan tamaşa nümayiş olunmuş, Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və xatirə
kompleksində Beynəlxalq Poeziya Günü ilə
bağlı tədbir keçirilmişdir.
10-12 mart tarixlərdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının kollektivləri Türkiyə Cümhuriyyətinin
Ərzurum şəhərində qastrol səfərində olmuşdur.
Martın 19-da “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində Novruz bayramı
münasibətilə keçirilən ümumxalq şənliyində
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və Məhəmməd
Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, muxtar respublikanın rayonlarında keçirilən bayram tədbirlərində isə rayon mədəniyyət şöbələrinin musiqi kollektivləri çıxışlar
etmişlər. Bayram günlərində Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili
Dram Teatrı, Məhəmməd Tağı Sidqi adına
Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı və Naxçıvan
Dövlət Uşaq Teatrı tərəfindən tamaşalar nümayiş etdirilmiş, muxtar respublika sakinlərinə
və qonaqlara muzey xidməti göstərilmişdir.
Bundan başqa, Novruz bayramı münasibətilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki
hərbi hissə və bölmələrin əsgər və zabitlərinə
şəhər və rayon mədəniyyət şöbələrinin musiqi
kollektivləri tərəfindən, ümumilikdə, 19 konsert proqramı təqdim edilmişdir.
Ötən ay Naxçıvan Dövlət Universitetinin
müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri
ilə birgə kitab müzakirəsi keçirilmiş, onlar
üçün açıq dərslər təşkil edilmiş, mühazirələr
oxunmuş, bir qrup tələbənin muxtar respublikanın muzey və kitabxanalarında təcrübə keçmələri təmin olunmuşdur. Hesabat ayında mux-

tar respublikanın muzeylərini 42 min 321 yerli,
18 min 516 əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 60
min 837 tamaşaçı ziyarət etmiş, muzeylərə
192 yeni eksponat daxil olmuşdur.
Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri
ilə Xatirə Muzeyi arasında 31 mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar interaktiv dərs, həmçinin Məmməd Səid Ordubadinin ev-muzeyində yazıçının 150 illiyinə
həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Ötən ay
Babək rayonunun Şıxmahmud, Şərur rayonunun
Çərçiboğan, Şahbuz rayonunun Şahbuzkənd,
Culfa rayonunun Yaycı və Sədərək rayonunun
Sədərək kənd mərkəzlərində muzey əməkdaşlarının sakinlərlə 5 görüşü olmuşdur.
“Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na
daxil olan kitabların müzakirəsi mart ayında
da davam etdirilmiş, “Mütaliə günü”, “Nağıl
günü”, “Kitabxanaçı günü” və “Kitabxana
günü” ilə bağlı 117 tədbir keçirilmiş, eləcə də
sağlamlıq imkanları məhdud 31 uşağa səyyar
kitabxana xidməti göstərilmişdir. Ötən ay
muxtar respublika kitabxanalarına 69 adda
107 nüsxə çap məhsulu daxil olmuş, 922 yeni
oxucu müraciət etmiş, oxucu gəlişi 6 min 993,
kitab verilişi isə 39 min 93 nüsxə olmuşdur.
Bundan başqa, hesabat ayında elektron kataloqa
301 adda kitab işlənərək elektron kataloqdakı
kitabların sayı 31 min 9-a, şəbəkəyə işlənmiş
(PDF) kitabların sayı isə 3 min 773-ə çatdırılmışdır. Ay ərzində elektron kitabxanadan 315
lokal, 354 qlobal olmaqla, ümumilikdə, 669
oxucu istifadə etmişdir.
Nazirliyin təşkilatçılığı ilə “Milli mədəni
irsimizin yaşadılması və təbliğində klub müəssisələrinin rolu” mövzusunda dəyirmi masa
keçirilmiş, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin
tabeliyində olan klub müəssisələrinə dərnək
fəaliyyəti və dərnəklərdə sənədləşmə işinin
aparılması ilə bağlı yerində əməli köməklik
göstərilmişdir. Naxçıvan Dövlət Film Fondu
tərəfindən Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin
kursantları, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri
və “N” hərbi hissənin şəxsi heyəti üçün 12
film nümayiş olunmuşdur.
Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında İlyas Əfəndiyevin
“Xurşidbanu Natəvan”, M.T.Sidqi adına Naxçıvan
Dövlət Kukla Teatrında Vüqar Haqverdiyevin
“Saçları səməni oğlan”, Naxçıvan Dövlət Uşaq
Teatrında isə Tofiq Seyidovun “Bahar gəlir, yaz
gəlir” əsərləri əsasında səhnələşdirilən tamaşaların
məşqləri aparılmışdır. Ay ərzində stasionarda
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrı tərəfindən 4, M.T.Sidqi
adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən
14, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı tərəfindən isə
4 tamaşa oynanılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
Naxçıvan Muxtar Respublikasının məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində işə qəbul üçün müsabiqə elan edir

Təhsil müəssisəsi

Vəzifə

Vakant oklad
miqdarı

Vəzifə
kodu

Vakant
yerlərin sayı

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 13 aprel-13 may 2022-ci il tarixlərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet portalında
(www.dim.nmr.az) “şəxsi kabinet” bölməsinə daxil olaraq elektron müraciət
formasını doldurmaqla qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Namizədlər test imtahanında iştirak üçün 90 manat məbləği “şəxsi kabinet”
vasitəsilə bank kartları ilə ödəyə bilərlər. Digər halda həmin məbləğ Dövlət
İmtahan Mərkəzinin “Naxçıvanbank” ASC-dəki bank hesabına
(AZ50NAXB36015000024840000AZN) ödənməli və ödənişə dair qəbz həftənin
iş günləri saat 900-dan 1230-dək və 1400-dan 1730-dək Dövlət İmtahan Mərkəzinə
təqdim edilməlidir.
Namizəd bir neçə vakant vəzifənin tutulması üçün müraciət edə bilər.
Namizədlər elektron müraciət formasını doldurarkən iddia etdikləri vakant
vəzifələrin tutulma şərtlərini nəzərə almalıdırlar. Test imtahanında uğur qazanmış
musiqi rəhbərlərinin fortepianoda ifa bacarıqları yoxlanılacaqdır.
Qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən namizədlər Dövlət İmtahan Mərkəzinə
gəlməklə müraciət edə bilərlər.
Maraqlananlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin (036) 545-65-71 nömrəli əlaqə
telefonu və ya dim@nmr.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə ətraflı məlumat əldə
edə bilərlər.

Naxçıvan şəhəri üzrə:
3610899
3610898

8 nömrəli uşaq bağçası

Tərbiyəçi-müəllim

8 nömrəli uşaq bağçası

Musiqi rəhbəri

ØßÐÃ qapısı
Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

13
1

13
1

Muxtar respublikada gənclərin problemlərinin həlli, ideyalarının dəstəklənməsi, eləcə də onların müxtəlif sahələrdə
təşəbbüskarlıqlarının artırılması məqsədilə
keçirilən ənənəvi görüşlər davam etdirilir.

Gənclərlə görüş
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
gənclər və idman naziri Ramil Hacı Babək rayon gəncləri ilə görüş zamanı
deyib ki, vətənpərvər, savadlı, istedadlı,
milli dəyərlərə bağlı olan sağlam gənclik
modeli formalaşdırılması və müasir
idman mühitinin yaradılması nazirliyin
fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Gənclərin
şəxsi inkişafı və dünyagörüşünün formalaşması, yaradıcılıq potensialının yüksəlməsi, müxtəlif sahələr üzrə təcrübə qazanması və yeni biliklərə yiyələnməsi üçün
davamlı olaraq tədbirlər, layihələr icra olunur. Dövlətimiz tərəfindən gənclər və
idman sahəsinə bütün sferalarda göstərilən
dəstək, yenilənən infrastruktur, bir sözlə,
atılan məqsədyönlü addımlar nəticəsində
ölkə gəncliyi durmadan inkişaf edir. Qeyd
olunub ki, muxtar respublika rəhbərliyi
tərəfindən istedadlı gənclərin qiymətləndirilməsi və onlara cəmiyyətin aparıcı sahələrində yüksək etimad göstərilməsi ənənəsi Ali Məclis Sədrinin gəncliyə olan
qayğısını və yüksək gözləntilərini əks
etdirir. Bununla yanaşı, gənc nəsil nümayəndələri də öz üzərində çalışmalı, yaradılan

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Naxçıvan
Muxtar Respublikasında uşaqların icbari
dispanserizasiyadan keçirilməsinə dair 20182022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın
icrası və fevralın 25-də Naxçıvan Muxtar
Respublikasında təsərrüfat işlərinə hazırlıq
və qarşıda duran vəzifələr barədə keçirilən
müşavirədə Ali Məclis Sədrinin verdiyi
tapşırıqların yerinə yetirilməsi məqsədilə
şagirdlərin dərin tibbi müayinə və tuberkulin
test sınaqları, flüoroqrafik müayinələri davam etdirilir. Bu müayinələrin hər il iki
dəfə – yaz və payız mövsümlərində aparılmasında məqsəd muxtar respublika ərazisində yaşayan uşaq əhalisinin sağlamlığının qorunması və onlara göstərilən səhiyyə

11 nömrəli uşaq bağçası

Tərbiyəçi-müəllim

1

1

3611198

11 nömrəli uşaq bağçası

Musiqi rəhbəri

1

1

Cəmi:

16 yer

Şərur rayonu üzrə:
Şərur şəhər uşaq bağçası
Musiqi rəhbəri

1

1

1

1

10

10

Ordubad şəhər uşaq bağçası
Musiqi rəhbəri
Cəmi:
12 yer
Culfa rayonu üzrə:
Culfa şəhər uşaq bağçası
Tərbiyəçi-müəllim
Culfa şəhər uşaq bağçası
Musiqi rəhbəri
Cəmi:
3 yer
Kəngərli rayonu üzrə:

2

2

2
1

2
1

Qıvraq qəsəbə uşaq bağçası
Tərbiyəçi-müəllim
Cəmi:
1 yer
Sədərək rayonu üzrə:

1

1

3680199 Heydərabad qəsəbə uşaq bağçası Tərbiyəçi-müəllim

1

1

3680198 Heydərabad qəsəbə uşaq bağçası

1

1

3680197 Heydərabad qəsəbə uşaq bağçası
Tibb bacısı
3680299
Sədərək kənd uşaq bağçası
Tərbiyəçi-müəllim

1
5

1
5

3680298

1

1

Cəmi:

1 yer
Babək rayonu üzrə:

3630198

Babək şəhər uşaq bağçası

Musiqi rəhbəri

Cəmi:

3640199
3640198

3650199
3650198

3660199

1 yer
Ordubad rayonu üzrə:
Ordubad şəhər uşaq bağçası
Tərbiyəçi-müəllim

Sədərək kənd uşaq bağçası
Cəmi:
YEKUN:

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi 14.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47
Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18
Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52
E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Görüşümüzün məqsədi də məhz problem
və təkliflərinizi dinləməklə sizə kömək
etmək, müxtəlif məsələlərin həlli və yeni
metodların tətbiqi ilə bağlı müzakirələr
aparmaqdan ibarətdir”, – deyərək çıxışını
yekunlaşdıran nazir gəncləri maraqlandıran
sualları cavablandırıb.
Qeyd edək ki, səmimi söhbət zamanı
iştirakçıların rayonda idman infrastrukturunun genişləndirilməsi, yeni məşq bölmələrinin fəaliyyətə başlaması, gənc sahibkarlara dəstək, ekskursiyalarda Babək
rayonundan olan gənclərin davamlı iştirakı
istiqamətlərində fikirlər səsləndirilib, bu
və digər məsələlər ətrafında müzakirələr
aparılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və
İdman Nazirliyinin mətbuat xidməti

194 şagird dərin tibbi müayinələrə
cəlb olunub

3611199

3620198

şəraitdən səmərəli istifadə etməlidir.
“Siz gənclərin fəaliyyətində təşəbbüskarlıq cəhdlərinin artırılmasına, yeni fikir,
ideya və təkliflərlə, o cümlədən layihələrlə
gündəmə gəlməyinizə nail olmağa çalışırıq.

Musiqi rəhbəri

Musiqi rəhbəri
9 yer
43 yer

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

xidmətinin daha da yaxşılaşdırılması, habelə
uşaqlar arasında rast gəlinən xəstəlikləri
vaxtında aşkarlamaq, daha dərin müayinə
və müalicəyə ehtiyacı olan uşaqları ixtisas
həkimlərinə yönləndirməkdən ibarətdir.
Bu məqsədlə Şərur Rayon Uşaq Xəstəxanasının pediatr, oftalmoloq, cərrah-travmatoloq, otolarinqoloq, nevropatoloq, stomatoloq və digər ixtisaslı həkim briqadası
tərəfindən rayonun Aşağı və Yuxarı Aralıq
kəndlərindən 194 şagird profilaktik tibbi
müayinələrə cəlb olunub. Xəstəliyi dəqiqləşdirilən şagirdlər üçün müvafiq konsultasiyalar, eləcə də lazımi müalicə tədbirlərinin təşkil olunması nəzərdə tutulub.
Həmin təhsil müəssisələrində dispanser,
ambulator qəbul, sanitar-maarifi və digər
məktəb jurnallarına da baxılıb. Tədbirdə,
həmçinin uşaq və yeniyetmələrin şəxsi və
ümumi gigiyenik qaydaları haqqında maarifləndirici söhbətlər aparılıb.
Yaz mövsümünün profilaktik tibbi müayinələri aprel ayının sonunadək davam
etdiriləcək.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Növbəti əmək yarmarkası
keçirilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasına
uyğun olaraq muxtar respublikada əmək
yarmarkalarının keçirilməsi davam etdirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən
növbəti əmək yarmarkası Ordubad rayonunda
təşkil olunub. Yarmarkada işaxtaranlara,
ümumilikdə, 20 müəssisədən 160 boş iş yeri
təqdim edilib. Nəticədə, 24 nəfərin sözügedən
vakansiyalar üzrə işə göndərilməsi təmin
olunub, 7 nəfərin özünüməşğulluq proqramına, 2 nəfərin isə peşə hazırlığı kurslarına
cəlb edilməsi üçün qeydiyyatı aparılıb. Məlumat üçün onu da bildirək ki, sözügedən
tədbirə işaxtaranlarla yanaşı, hərbi xidmətdən
yeni tərxis olunmuş gənclər də dəvət olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
mətbuat xidməti

İtmişdir
Məmmədov İlham Qubad oğlunun adına olan sürücülük vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.

Nömrəyə məsul: Ramiyyə Əkbərova
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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