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Rəsmi xronika
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 11-də Türkiyə Respublikasının meşə və su işləri naziri Veysəl Eroğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir.
Türkiyənin həmişə olduğu kimi, bu gün də Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayan
Veysəl Eroğlu ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da genişləndirilməsinin önəmini
qeyd etdi.
Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında ikitərəfli münasibətlərin bütün
istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev ölkələrimizin
ayrı-ayrı nazirlikləri, o cümlədən ekologiya və ətraf mühitlə bağlı qurumlar arasında
əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd etdi. Ekologiyanın mühüm bir sahə olduğunu
vurğulayan dövlətimizin başçısı Azərbaycanda da son illər ekoloji məsələlərin həlli ilə
bağlı böyük işlərin görüldüyünü dedi. Prezident İlham Əliyev nazir Veysəl Eroğlunun
ölkəmizə səfərinin bu sahədə əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi və qarşılıqlı təcrübə
mübadiləsinin aparılması baxımından önəmli olacağını bildirdi.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 11-də Slovakiya Respublikasının Baş nazirinin müavini, xarici və Avropa işləri naziri Miroslav Layçakın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
* * *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 11-də Ukraynanın Baş nazirinin müavini Konstantin Qrişenkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
* * *
Aprelin 11-də Bakı Sərgi Mərkəzində “CATEF-2013” – Birinci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları Sərgisi işə başlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sərgi ilə tanış olmuşdur.
Sərgi ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı “CATEF-2013” – Birinci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları Sərgisi və forumunun işinə uğurlar arzuladı.

Vergilər Nazirliyinin binasında əsaslı yenidənqurma
işləri aparılmışdır

Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi
orqanlarının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və müasirləşdirilməsi, əməkdaşlar
üçün normal iş şəraitinin yaradılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
Bu tədbirlərin davamı olaraq, aprelin
11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər
Nazirliyinin inzibati binası əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Vergilər Nazirliyinin inzibati binasının yenidənqurmadan
sonra istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir: “Bu gün
ölkəmizdə vergi siyasətinin həyata keçirilməsi
üçün lazımi maddi-texniki və hüquqi baza
yaradılmışdır. Dövlətimiz tərəfindən bu sahə
ilə bağlı qəbul edilmiş qanunvericilik bazası
vergi orqanlarının öz işlərini günün tələbləri
səviyyəsində qurmasına imkan verir”.
“Vergi ödəmək şərəfli və məsuliyyətli
işdir. Hər bir vətəndaş vergi ödəməklə ölkəmizin iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verir”, –
deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki,
muxtar respublikamızda dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görülür, vergi orqanlarının
fəaliyyətinin gücləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Ona görə də muxtar respublikanın vergi orqanlarında çalışanlar öz
işlərini qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
qurmalı, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən
vergilərin vaxtlı-vaxtında ödənilməsi, vergi
ödəyicilərinə göstərilən xidmətin səviyyəsinin
yüksəldilməsi və vətəndaşlar arasında maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi diq-

qət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu tədbirlərin
həyata keçirilməsi üçün muxtar respublikamızda lazımi şərait yaradılmış, bu sahədə
çalışanların əməyi dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir.
Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirdiklərinə görə muxtar respublikanın vergi orqanlarının əməkdaşlarına
təşəkkürünü bildirmiş, nazirliyin kollektivinə
fəaliyyətlərində uğurlar arzulamış, binada
yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur.
Baxış zamanı məlumat verilmişdir ki, yenidənqurma işləri aparılarkən binaya bir mərtəbə əlavə olunmuşdur. Hazırda 4 mərtəbədən
ibarət olan binada 47 iş otağı, test mərkəzi,
62 yerlik iclas zalı, yeməkxana və arxivlər
vardır. İş otaqlarında əsaslı təmir işləri aparılmış, qapılar və pəncərələr dəyişdirilmiş,
otaqlara müasir mebel dəstləri və kompyuterlər
qoyulmuşdur. Pilləkənlərə və dəhlizlərə muxtar
respublikamızda istehsal olunmuş keyfiyyətli
mərmər döşənmiş, müasir işıqlandırma, istilik
və soyutma sistemləri quraşdırılmışdır.
Binanın foyesində elektron köşk və elanlar
lövhəsi vardır. Nazirliyə müraciət edən vətəndaşlar elektron köşkdə qeydiyyatdan keçdikdən sonra vergi qanunvericiliyi haqqında
məlumat ala və bu sahə ilə bağlı digər elektron xidmətlərdən istifadə edə bilərlər.
Test mərkəzində 16 müasir kompyuter
dəsti və proyektor quraşdırılmış, fiberoptik
xətt çəkilərək kompyuterlər internetə qoşulmuş, daxili şəbəkə yaradılmışdır. Binada
növbəli iş rejimində işləyə bilən Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sisteminin
server mərkəzi vardır. Yaradılan şərait vergi

Binanın həyətində də abadlıq işləri apaorqanlarına qulluğa qəbul imtahanlarının
ikinci mərhələsinin, o cümlədən vergi or- rılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdıqanları əməkdaşlarının attestasiya və sınaq rılmış, avtomobil dayanacağı yaradılmışdır.
* * *
imtahanlarının mərkəzləşmiş qaydada ke-

çirilməsinə imkan verəcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının vergilər
naziri Əli Mahmudov yaradılan şəraitə və
göstərilən yüksək dövlət qayğısına görə kollektiv adından minnətdarlığını bildirmişdir.
Ali Məclisin Sədri nazirliyin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, vergi orqanları əməkdaşları üçün hazırlıq kurslarının
təşkili və vergi ödəyicilərinə normativ hüquqi aktların izah olunması barədə müvafiq
tapşırıqlar vermişdir.

Muxtar respublikamızda həyata keçirilən
quruculuq işləri çərçivəsində bu il Naxçıvan
şəhərində yeni uşaq bağçası və yaşayış binaları inşa ediləcəkdir.
Aprelin 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
tikinti aparılacaq əraziyə və binaların layihəsinə baxmış, inşaat işlərinin keyfiyyətlə
aparılması barədə tapşırıqlar vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
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Heydər Əliyev Muzeyində ümummilli liderimizin 90 illik yubileyi
münasibətilə keçilən açıq dərslər
və ekskursiyalar davam etdirilir.
Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları ulu öndərin xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə
olub, açıq dərsdə iştirak ediblər.
Açıq dərsdə liseyin tarix müəllimi
Mirismayıl Seyidov ulu öndərimizin
ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında
danışıb, ölkəmizdə idarəçiliyin gücləndirilməsi istiqamətində dahi rəhbərin gördüyü işlərdən bəhs edib.
Bildirilib ki, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin çətin, məsuliyyətli,
lakin şərəfli və mənalı ömür yolu,
zəngin ictimai-siyasi fəaliyyəti müstəqil Azərbaycanın bütün vətəndaşları üçün əsl həyat məktəbi, xalqa
və dövlətçilik ideallarına sədaqət
və məhəbbətin parlaq nümunəsidir.
Ümummilli liderimizin həyatı və
zəngin dövlətçilik fəaliyyəti Azərbaycanın inkişafı ilə sıx şəkildə
bağlıdır. 1969-cu ildə birinci dəfə
respublika rəhbərliyinə gələn ulu

Heydər Əliyev Muzeyində
növbəti açıq dərs

öndərimiz sosial-iqtisadi böhran
keçirən, geridə qalan Azərbaycanı
qısa zaman ərzində keçmiş ittifaqın
ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevirib. 1969-1982-ci illərdə
milli şüurun oyanışı naminə həyata
keçirilən kompleks tədbirlər, elm,
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, kadr
hazırlığı, sosial-iqtisadi sahələr üzrə
görülən işlər XX əsrin 90-cı illərində

Azərbaycanın
müstəqillik əldə
etməsinə şərait yaradıb. Müasir mərhələdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi
məhz həmin dövrdə təməli qoyulmuş potensiala
əsaslanır.
1969-cu ildə əsası qoyulan dirçəliş və inkişaf strategiyası nəticəsində yaranmış böyük
iqtisadi potensial XX əsrin 80-ci illərinin sonundan başlayaraq dağıdılıb
bərbad hala salınsa da, 1993-cü ildən
sonra yenə müdrik rəhbərin böyük
iradəsi və səyləri ilə bərpa edilib.
1993-cü ilin iyununda itirilməkdə
olan dövlət müstəqilliyini Azərbaycana dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev

“Heydər Əliyev və Azərbaycan”
mövzusunda elmi konfrans
AMЕA Naxçıvan Bölməsində
dаhi şəхsiyyət, dünyа şöhrətli
siyаsətçi, ulu öndər Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi ilə
əlaqədar keçirilən silsilə tədbirlərin davamı olaraq, bölmənin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə “Heydər
Əliyev və Azərbaycan” mövzusunda elmi konfrans keçirilib.
Konfransı giriş sözü ilə institutun direktoru, kimya elmləri doktoru Əliəddin Abbasov açaraq
“Əbədiyyət üçün doğulanlar” mövzusunda məruzə edib. İnstitutun
direktoru müstəqilliyimizi əbədiləşdirən ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında tarixi xidmətlərindən, onun
siyasi, iqtisadi və mədəni quruculuq
sahəsindəki yorulmaz fəaliyyətindən danışıb. Bildirilib ki, dahi rəhbər Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulan sosial-iqtisadi siyasət bu

gün ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilir.
Sonra institutun əməkdaşlarından
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Polad
Əliyevin “Heydər Əliyev Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinin formalaşmasının memarıdır”, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru
Cavadxan Qasımovun “Heydər

Əliyev və məşğulluq siyasəti”, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Aliyə Rzayevanın “Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi” mövzularında məruzələri dinlənilib.
Elmi konfransa institutun direktoru, kimya elmləri doktoru Əliəddin
Abbasov yekun vurub.
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İnformasiya şöbəsi

Görkəmli oftalmoloq-alimin 90 illik yubileyi
qeyd olunmuşdur

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Göz Xəstəxanası ilə birlikdə görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə xanım
Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr
edilmiş elmi-praktik konfrans
keçirmişdir.
Ali təhsil ocağının akt zalında
keçirilən konfransı giriş sözü ilə
institutun rektoru, professor Oruc
Həsənli açmışdır.
Konfransda Naxçıvan Muxtar
Respublikası Göz Xəstəxanasının
baş həkimi Səidə Hüseynovanın
“Zərifə Əliyevanın elmi fəaliyyəti”,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru, do sent Adil Məmmədovun “Zərifə
Əliyevanın həyatı və həkimlik fəaliyyəti”, institutun Yeni Azərbaycan
Partiyası ərazi ilk təşkilatının sədri
Tamara Baxşəliyevanın “Zərifə
Əliyeva və Azərbaycan oftalmologiyası” mövzularında məruzələri
dinlənilmişdir. Məruzələrdə qeyd
olunmuşdur ki, qayğıkeş ana, vəfalı
ömür-gün yoldaşı, intellektual keyfiyyətləri özündə birləşdirən ziyalı,
dünya tibb elminə əvəzolunmaz
töhfələr vermiş böyük oftalmoloq-

alim Zərifə xanım Əliyevanın həyatı, elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti
ilə daha yaxından tanış olduqca,
haqqında xatirələri oxuduqca yaddaşımızda Ulu Tanrının bu ən yüksək mənəvi xüsusiyyətləri bəxş etdiyi böyük insanın obrazı canlanır,
gözlərimiz önündə onun portreti
yaranır.
Bildirilmişdir ki, akademik Zərifə
Əliyevanın alim kimi qazandığı böyük uğurlar Azərbaycan tibb elminin
tarixində ayrıca bir mərhələ təşkil
edir. Onun elmi fəaliyyəti çox zəngin
və əhatəli olmuşdur.
Konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırılmışdır ki, müxtəlif
göz xəstəliklərinin müalicə və profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması ilə məşğul olan Zərifə
xanım özünün tədqiqat işlərini traxomanın müalicəsi ilə bağlı məsələlərə, habelə traxomanın və
onun ağır nəticələrinin müalicəsi
zamanı o dövrdə yeni olan antibiotiklərin imkanlarından səmərəli
istifadə etməyin öyrənilməsinə
həsr etmişdir. Alim dünyada ilk
dəfə peşə patologiyasını araşdıran

elmi-tədqiqat laboratoriyası yaratmış və praktik olaraq elm aləmində
yeni bir istiqamətin – peşə oftalmologiyasının əsasını qoymuşdur.
Görmə orqanının peşə patologiyası
sahəsində apardığı elmi-tədqiqat
işlərinin uğurlu nəticələrinə görə
akademik Zərifə Əliyeva keçmiş
SSRİ-nin oftalmologiya sahəsində
ən mötəbər mükafatı olan SSRİ
Tibb Elmləri Akademiyasının
M.İ.Averbax adına mükafatına layiq görülmüşdür. SSRİ-də bu mükafatı alan ilk qadın alim kimi
onun adı oftalmologiya elminin
tarixinə düşmüşdür.
Vurğulanmışdır ki, Zərifə xanım
Əliyeva həkimin xəstə ilə necə
davranmağına dair tövsiyələr verirdi. Bu münasibətlərdə həkimin
“sözlə müalicə” edə bilmək bacarığını ön plana çəkirdi. Onun fikrincə, səhiyyə işçisinin əxlaqının
əsaslarını səmimiyyət, xəstəni başa
düşmək bacarığı, xeyirxahlıq, təvazökarlıq, təmənnasızlıq təşkil
edir. Akademik Zərifə Əliyeva həm
də görkəmli ictimai xadim idi. O,
keçmiş SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Sülhü
Müdafiə Komitəsi sədrinin müavini, Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyəti İdarə Heyətinin, Ümumittifaq
Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü olmuş,
“Əməkdar elm xadimi” fəxri adına
layiq görülmüşdür.
Konfransa Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun rektoru, professor Oruc
Həsənli yekun vurmuşdur.
Xəbərlər şöbəsi

qaytarıb. Dağılıb məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan ölkəmizi
məhz ümummilli liderimiz təlatümlər
burulğanından xilas edib, möhkəm
ictimai-siyasi sabitlik yaradıb, Azərbaycanı ötən əsrin 70-ci illərindən
başlanan quruculuq xəttinə qaytararaq hərtərəfli inkişaf yoluna çıxarıb.
Qədirbilən Azərbaycan xalqı dahi
oğlunun bu əvəzsiz xidmətlərini heç
vaxt unutmayacaqdır.
Qeyd edilib ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin böyük ideyaları, amalları
bu gün də Azərbaycanın yoluna nur
saçır, xalqımızı xoşbəxt gələcəyə
səsləyir. Dünya dövlətləri sırasında
layiqli yerini tutan Azərbaycanın
ulu öndərimiz tərəfindən müəyyənləşdirilən inkişaf xəttini hazırda
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
uğurla davam etdirir. Ümummilli
liderimizin siyasi kursu Azərbaycan
Prezidenti tərəfindən daha da zən-

ginləşdirilərək XXI əsrin mükəmməl
dövlətçilik təliminə çevrilib. Bu
gün böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyevin izləri onun şah əsəri olan
müstəqil, qüdrətli Azərbaycanın hər
yerində görünür. Heydər Əliyev
yolu ilə gedərək gündən-günə inkişaf
edən, tərəqqiyə qovuşan Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar
Respublikasında əldə olunan bütün
nailiyyətlərdə ümummilli liderimizin
işi və əməlləri yaşayır.
Açıq dərsdən sonra liseyin kursantları dahi rəhbərin həyat yolunu,
çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətini əks
etdirən eksponatlara baxıblar.
* * *
Həmin gün Naxçıvan Muxtar
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin və ona tabeli qurumların
əməkdaşları da muzeyi ziyarət ediblər. Muzeyin direktoru Ramil Orucəliyev ulu öndərimizin həyat və fəaliyyəti haqqında ziyarətçilərə məlumat verib, onları eksponatlarla
tanış edib.
- Səbuhi HÜSEYNOV

Ulu öndərimizin 90 illik yubileyi
Həmkarlar İttifaqları Şurasında da qeyd edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Həmkarlar İttifaqları Şurasında ulu
öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan şuranın
sədri Sucaxan Novruzov ulu öndərin
çoxşaxəli fəaliyyətindən danışıb.
Bildirilib ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə ali siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışı ilə, digər
sahələrdə olduğu kimi, həmkarlar
ittifaqlarındakı əvvəlki respublika
rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti nəticəsində yaranmış dağıdıcılığın qarşısı alındı. Bu təşkilatın qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini təmin edən zəruri baza yaradıldı. Bu gün həmkarlar ittifaqları
kütləvi ictimai hərəkat kimi qazan-

dığı statusa görə ulu öndərimiz
Heydər Əliyevə borcludur.
Tədbirdə şuranın əməkdaşlarından Yəmən Rzayeva, Ünbülbəni
Musayeva və başqaları çıxış edərək
bildiriblər ki, ümummilli liderimizin
layiqli davamçısı, ölkə başçısı cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil ölkəmizin hər yerində olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da
həyata keçirilən quruculuq işləri
ictimai-siyasi həyatda həmkarlar
ittifaqlarının rolunu artırıb, onların
fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi
üçün yeni imkanlar yaradıb.
Tədbirə Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədri Sucaxan Novruzov
yekun vurub.

Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur Rayon
Təşkilatının şura iclası keçirilmişdir
Yeni Azərbaycan Partiyası Şərur
Rayon Təşkilatının növbəti şura iclasında 2013-cü ilin birinci rübündə
görülmüş işlərə yekun vurulmuş,
qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Gündəlikdə duran
məsələ ilə əlaqədar təşkilatın sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Əmir Babayevin
məruzəsi dinlənilmişdir.
Bildirilmişdir ki, 1993-cü il yanvar ayının 23-də YAP-ın ilk rayon
təşkilatı Şərurda yaradılmışdır. Təsis
konfransı keçiriləndə rayonda 34
ilk təşkilatın 3 min nəfər üzvü və
çoxlu sayda tərəfdaşı vardı. Bu heç
də təsadüfi deyildi. Çünki yeni partiyanın yaradıcısı və sədrinin o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışan xalqımızın böyük oğlu, ulu
öndər Heydər Əliyev olması onun
xalq arasında şöhrətlənməsinə, böyük
nüfuz qazanmasına rəvac vermişdir.
Təsis konfransında çıxış edən partiyanın sədri, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyev yeni siyasi qurum
qarşısında duran başlıca vəzifələrdən
danışarkən qeyd etmişdir ki, partiyanın ən əsas məqsədlərindən biri
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsidir.
O vaxtdan 20 ildən artıq bir
müddət ötür. Bu dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyası böyük bir inkişaf
yolu keçmişdir. Partiya 600 mindən
çox üzvü öz sıralarında birləşdirir.
Yeni Azərbaycan Partiyası ümummilli liderimizin dediyi kimi, tək
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində deyil, onun sosial-iqtisadi və siyasi cəhətdən böyük
bir inkişaf yolu keçərək dünya dövlətləri sırasında özünə layiqli yer
tutmasında aparıcı siyasi qüvvəyə
çevrilmişdir.
Əmir Babayev bildirmişdir ki,
1 aprel 2013-cü il tarixə təşkilatda
10453 partiya üzvü vardır ki, bun-

ların da 2824 nəfərini, yəni 27
faizini qadınlar, 3701 nəfərini, yəni
35,4 faizini gənclər təşkil edir. Cari
ilin ilk 3 ayında YAP sıralarına 43
nəfər qəbul olunmuşdur.
Hesabat dövrü ərzində keçirilən
tədbirlərdən də bəhs edən rayon
təşkilatının sədri qarşıda duran vəzifələrdən danışmışdır. Qeyd etmişdir ki, əhali arasında ideyasiyasi işi gücləndirmək, partiya üzvlərinə təmsil etdikləri təşkilatın işində fəal olmağı aşılamaq diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Tutduğu
vəzifədən asılı olmayaraq, hər bir
partiya üzvü partiya məsuliyyətini
dərindən dərk etməli, onun Proqram
və Nizamnaməsinin tələblərinə,
prinsiplərinə ciddi əməl etməlidir.
Vurğulanmışdır ki, qarşıdan partiyamızın yaradıcısı, müstəqil Azərbaycanın memarı, ulu öndər Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi gəlir. Bununla bağlı rayon təşkilatı Şərur
Şəhər Mədəniyyət Sarayında bölgənin istedadlı gəncləri ilə yaradıcı
görüş təşkil etmiş, Kərimbəyli kəndində isə “Heydər Əliyev lektoriyası”nın növbəti məşğələsi keçirilmişdir. 2013-cü ilin muxtar respublikada “Heydər Əliyev ili” elan
olunması ilə əlaqədar bu kimi tədbirlər il boyu davam etdiriləcəkdir.
Bu il ölkəmizdə həm də prezident
seçkiləri keçiriləcəkdir. Azərbaycanın
hər bir vətəndaşında partiyamızın
Sədri cənab İlham Əliyevin qələbəsinə böyük inam var. Çünki bu
inamın əsasında inkişafın, tərəqqinin
yüksək göstəriciləri, xalqımız tərəfindən Prezident cənab İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətə
və bu siyasətin nəticələrinə yüksək
qiymətin verilməsi dayanır.
Yığıncaqda YAP Şərur Rayon
Təşkilatının şura üzvləri Yaqub Tağıyev, Nüsrət Həsənov, Vidadi Əbilov çıxış etmişlər.
- C.ƏLİYEV
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olumuz Sədərək rayonu ərazisində yerləşən “N” hərbi hissəyədir. Çox həyəcanlıyıq. Çünki
budəfəki həmsöhbət olacağımız insanlar çox mühüm, məsuliyyətli, ancaq şərəfli bir vəzifənin
daşıyıcısı olan zabit, gizir və əsgərlərdir. O hərbçilər ki, düşmənlə üz-üzə dayanıb sərhədlərimizi etibarlı
şəkildə qoruyurlar. Yol boyu muxtar respublikada ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər barədə düşünürdüm. Bu gün blokada vəziyyətində olmasına baxmayaraq, inkişaf və tərəqqidən
intibaha qovuşan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilən ordu
quruculuğu prosesi bütün hərbi hissələri əhatə etmişdir. Hərbi hissələrdəki yeniliklərlə yerində və
hərtərəfli tanış olmadan real vəziyyəti obyektiv canlandırmaq, dolğun fikir söyləmək mümkün deyildir.
İndi doğma diyarımızın bütün hərbi hissələrində özünü qabarıq şəkildə göstərən nizam-intizam, səliqəsahman, yüksək döyüş ovqatı qürur və sevinc hissi doğurur. Bu hərbi hissələrdə əsgər və zabitlərin
Vətən, torpaq sevgisini, döyüş ruhunu, düşmənlə mübarizə ovqatı üzərində köklənən yüksək mənəvipsixoloji durumunu olduğu kimi qələmə almaq isə biz jurnalistlərin üzərinə düşür. Növbəti yazını
hazırlamaq üçün Sədərək rayonunu seçməyimiz heç də təsadüfi deyildi.
idmanla məşğul olur, fiziki hazırlıqlarını artırırlar.
İlk ünsiyyətdən onların döyüş
hazırlığına, yüksək vətənpərvərliyinə,
dövlətə, xalqa bağlı olduqlarına heç
bir şübhəmiz qalmadı. Hərbi hissənin
zabitlərindən olan Fərhad Məcidli
fiziki və psixoloji cəhətdən əsl hərbçi, vətənpərvər və dərin hərbi biliklərə malik gəncdir. Hərbçi olmağı
qarşısına məqsəd qoyaraq Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil ol-

Sədərək rayonu təkcə muxtar
respublikanın deyil, ümumilikdə,
Azərbaycanın həyatında mühüm
rol oynamışdır. Bütün çətinliklərə
baxmayaraq, sədərəklilər düşmənlə
vuruşmuş, torpaqlarını göz bəbəkləri kimi qorumuşlar. Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev 2002-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı
Heydərabad qəsəbəsində Sədərək
rayon ictimaiyyəti ilə görüşündə
demişdir: “Sədərək rayonunun
Naxçıvan Muxtar Respublikasında, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi yeri var. Böyük bir kənd olmuş
və rayon statusu almış Sədərək
Azərbaycanın ən kənar yerində,
sərhəddə Azərbaycan torpaqlarını
qorumuş, saxlamış və mərdlik nümunələri göstərmişdir”.
Bütün bunlar barədə düşünədüşünə Heydərabad qəsəbəsinə yaxınlaşırıq. Ən müasir üslubda tikilmiş ikimərtəbəli yaşayış binaları
diqqəti cəlb edir. Buradakı səliqəsahman, geniş və abad yollar rayona
ayaq basan hər kəsin diqqətini
çəkir. Qəsəbədəki binaların hər birindən düşmən mövqeləri açıq-aydın görünür. Lakin rayon sakinləri
buna əhəmiyyət vermədən öz qaynar həyatlarını yaşayırlar. Dərsdən
çıxan şagirdlərdən kimisi evə tələsir,
kimisi onlar üçün ayrılmış meydançada oynayırdı. Cavan tinglərin
qol-budaq atdığı parkda, abad və
geniş küçələrdə onlarla adamla görüşmək mümkün idi. Müxtəlif markalı şəxsi avtomobillərin hərəkəti
də qaynar həyatdan soraq verirdi.
Budur, qarşımızda Qaraağac
kəndi ərazisindəki “N” hərbi hissə.
Bacarıqlı manqa və bölük komandirləri gənc əsgərlərə hərb elminin
incəliklərini öyrədir, onlara lazımi
tapşırıq və tövsiyələr, eyni zamanda
düşmənlə təmas xəttində təhlükəsizlik tədbirlərini nəzərdə tutan təlimatlar verirdilər.
Burada bir haşiyə çıxaraq qeyd
edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi inkişafı muxtar
respublikamızdakı bütün hərbi hissələrin modernləşdirilməsinə, maddi-texniki bazasının yüksəldilməsinə
və şəxsi heyətin sosial rifahının
gücləndirilməsinə şərait yaratmışdır.
2008-ci ilin sentyabr ayında Heydərabad qəsəbəsi və Qaraağac kəndi
ərazisində əsgər-məişət-yaşayış komplekslərinin istifadəyə verilməsi həyata keçirilən tədbirlərin davamıdır.
Qaraağacdakı əsgər-məişət-yaşayış
kompleksində hər cür şərait yaradılmışdır. Həmin kompleksin açılış
mərasimində iştirak edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbov demişdir:
”Ölkəmizin hər guşəsi, hər qarış
torpağı bizim üçün əzizdir. Sədərək
rayonunun əhalisi də ordumuzun

Heydərabad qəsəbəsində əsgər-məişət-yaşayış kompleksi

xanasında şəxsi heyətin yüksək kalorili qida ilə təminatı üçün hər cür
şərait var. Yeməkxanada səliqə-sahmana və təmizliyə tam riayət edilir.
Gündəlik yemək hazırlanması ilə
məşğul olan əsgərlərin xüsusi geyimdə olması da bu qənaəti bir daha
gücləndirir.
Şəxsi heyətə “Nuş olsun!” deyərək yeməkxananı tərk edib düşmənlə üz-üzə dayanan posta baş
çəkmək üçün yola düşürük. Bir

olmalıyıq. Düşmənlərimiz isə qarşıdakı ərazilərdə müvəqqəti olduqlarını yaxşı anlayırlar.
Bəli, düşmənlə təmas xətti özünəməxsus çətinlikləri, əsgər və zabit
heyətinin ciddi nizam-intizamı ilə
seçilir. Burada xidmət keçən əsgər
və zabitlərin mənəvi-psixoloji cəhətdən möhkəm, fiziki cəhətdən
güclü olması vacib şərtlərdəndir. Ön
cəbhədə əsas diqqət döyüş növbətçiliyinə yönəldilir. Əsgərlər təlimləri,

Səngərdə yanan çıraqlar
Azərbaycan əsgəri sərhədlərimizi etibarlı şəkildə qoruyur

sərhədləri etibarlı şəkildə qoruduğuna görə rahat yaşayırlar. Onlar
sizə arxayındırlar. Ona görə də siz
yaxşı xidmət etməlisiniz, sərhədlərimiz möhkəm qorunmalı, hərbi
nizamnamənin tələblərinə əməl
olunmalıdır ki, insanlar rahat yaşasın, ölkəmizin iqtisadi inkişafında
iştirak etsin, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə müəssisələri və digər dövlət
orqanları gündəlik işlərini davam
etdirə bilsinlər”.

Hərbi hissədə həyata keçirilən
quruculuq tədbirləri şəxsi heyətdə
yüksək əhval-ruhiyyə yaratmışdır.
Niyə də olmasın? Çünki bu tədbirlər
dövlətçiliyimizin gündən-günə
möhkəmlənməsinə, ölkənin müdafiə qüdrətinin artırılmasına, sərhədlərimizin toxunulmazlığına xüsusi diqqətin nümayişidir.
Hərbi hissənin yataq otağı, məişət, istirahət, rabitə və iş otaqlarında
da nümunəvi şərait vardır. Yataqxana ikimərtəbəli yataq dəstləri ilə
təchiz olunmuş, hər bir çarpayının
yanına dolabça qoyulmuşdur. Əsgərlərin asudə vaxtlarının səmərəli
keçirilməsini təmin etmək üçün istirahət otağı televizor, videomaqnitofon, qəzet və jurnallar, müxtəlif
bədii ədəbiyyatlarla təmin edilmişdir. Bundan əlavə, şəxsi heyətin
fiziki sağlamlığının təmin edilməsi
məqsədilə hərbi hissənin həyətində
lazımi idman qurğuları quraşdırılmışdır. Əsgərlər müntəzəm olaraq

muşdur. Burada təhsilini başa vurduqdan sonra zabit kimi çətin və
məsuliyyətli bir bölgəyə təyinat almışdır. Söhbət zamanı bildirdi ki,
onlara şərəfli bir iş tapşırılıb. Bizim
üzərimizə böyük məsuliyyətli vəzifə
düşür. Üzərimə düşən vəzifənin məsuliyyətli olduğunu dərk edirəm.
Şahbuz rayonundan olan Rufət
Nuriyevlə söhbətləşirəm:
– Naxçıvan Dövlət Universitetini
bitirmişəm. Əsgər olmağa hazırla-

şanda arzu edirdim ki, xidmət edəcəyim hərbi hissə sərhəd bölgəsi
olsun. Elə oldu ki, Sədərək rayonundakı hərbi hissədə xidmətə
başladım.
– Arxamızda güclü dövlətin durduğunu hiss edəndə daha mübariz
olur, torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi üçün alışıb-yanırıq. Bütün
əsgərlərin arzusu budur ki, torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi
bizim hərbi xidmət dövrümüzə təsadüf etsin! – bu sözlər isə Şahbuz
rayonundan olan əsgər Anar Məhərrəmliyə məxsusdur.
Əsgər yeməkxanasındayıq. Nahar
edən əsgərləri narahat etmədən onların qidalarına göz gəzdiririk. Masaların üzərində isti yeməklər düzülüb. Masa üzərindəki qab-qacağın
təmizliyi, yeməklərin ətrindən hiss
olunur ki, əsgərlər burada bişirilən
xörəklərlə evlərində hazırlananlar
arasında fərqi hiss etmirlər. Bir
sözlə, hiss olunur ki, əsgər yemək-

neçə istiqamətdən düşmən postları
ilə əhatələnən Sədərək rayonunun
torpaq yolları bizi getdikcə təhlükəli
nöqtəyə yaxınlaşdırır. Ancaq bu
kəndin əhalisi heç bir təhlükədən
çəkinmir. Onlar məhz orduya güvənərək öz doğma yurdlarında yaşayır, əkib-becərir, qurub-yaradırlar.
Bir vaxtlar atəş səslərinin bir gün
də səngimədiyi, müxtəlif dövrlərdə
ağır artilleriyanın hədəfi olan bu
rayonda yaşamaq, həqiqətən də, böyük cəsarət və dövlətə, orduya inam
tələb edir. Kənddə hər kəs öz işi ilə
məşğuldur. Bu ürəkaçan mənzərəyə

əsasən, ehtiyat bölmələrdə keçir,
postlara tam hazır vəziyyətdə gəlirlər.
Burada xidmət edənlər seçilərkən
onların fiziki və psixoloji-mənəvi
hazırlıqları nəzərə alınır.
“Deyirlər, Vətən səngərdən başlayır. Bu səngərdə Vətənin keşiyində
duranlar isə ən şərəfli vəzifənin daşıyıcılarıdır. Həmişə əsgərlərə deyirəm ki, sərhəd qorunursa, Vətən
də qorunur. Sərhəddə düşmənlə
gecə-gündüz üz-üzə dayanan Azərbaycan əsgəri hər an ayıq-sayıq olmalıdır”. Bu sözləri isə Göyçay rayonundan olan zabit Pərviz Səmədov

tamaşa edə-edə kəndin ən ucqar deyir.
– Şəxsi heyət üzərinə düşən tapnöqtəsində qərarlaşmış posta yetişirik. Bu gün postda Vidadi Bədəlov şırıqların öhdəsindən bacarıqla gəlir.
və Cəbrayıl Rzayev idi. “Çətin deyil Zabit və əsgərlərimiz dərs və məşki?” sualımı əsgər C.Rzayev belə ğələlərdə fəal iştirak edərək daim
döyüş hazırlıqlarını artırırlar, – deyən
cavablandırdı:
– Bax, görürsünüz, bir az aralıda zabit Fərhad Məcidli onu da əlavə
etdi ki, düşmənlə təmas xəttində olErmənistan yerləşir.
Əsgər yoldaşı Vidadi Bədəlov mağımız məsuliyyətimizi daha da
onun sözünü kəsərək deyir: “Rza- artırır. Torpaqlarımızın keşiyində
yev, nə Ermənistan? O torpaqlar dayanan əsgərlər müntəzəm olaraq
Qərbi Azərbaycan torpağıdır, yəni ərazidə müşahidələr aparır, erməni
qəsbkarlarının bütün hərəkətlərini
bizim dədə-baba yurdumuzdur”.
Müsahibim əsgər yoldaşının nəzarətdə saxlamağa çalışırlar. Nüfikirlərini təsdiqləyərək sözünə da- munəvi xidmət edənlərdən kiçik çavam edir: – Düşmənlə üz-üzə da- vuş Toğrul Məmmədov, Nicat Cəlali
yanmaq nə məni, nə də digər əsgər və başqalarının adlarını çəkmək isyoldaşlarımı qorxudur. Hər dəfə tərdim. Əsgərlərimizin döyüş hazırposta gələndə düşmənə sarı baxanda lığı çox yüksəkdir. Onlar hər an
onlara hər an döyüşə hazır oldu- düşmən hücumunun qarşısını almağa
ğumuzu hiss etdiririk. Biz get-gedə və yurdumuzu erməni qəsbkarlarıngüclənirik, qüdrətlənirik. Çünki öz dan azad etməyə hazırdırlar.
Hərbi hissə ilə tanışlıq zamanı
torpağımızın üzərində gəzir, öz torpağımızı qoruyuruq. Və başa dü- bizi sevindirən odur ki, əsgərlərimiz
şürük ki, itirdiklərimizi geriyə qay- burada evlərində olduğu kimi ratarmaqdan ötrü daha güclü, qətiy- hatdırlar. Onların qulluğu üçün hər
yətli, əlbir və hazır vəziyyətdə bir şərait var.
rtıq hərbi hissədən ayrılmaq vaxtı gəlmişdi. Yurdumuza keşik
çəkən zabit və əsgərlərlə sağollaşıb ayrıldıq. Xoş təəssüratlarla
geri qayıdırdıq. Düşünürdüm ki, hər əsgər bir evin çırağıdır! Amma
həmin çıraq müəyyən müddətə həmin evdə yox, səngərdə yanır! Dövlətin
istəyi budur ki, həmin çıraq sönməsin, əksinə, bir az da şölələnsin,
işığını artırsın.
Məqamı çatsa, sən dada çatacaqsan, əldə silah sən öndə gedəcəksən,
Azərbaycan əsgəri! Sənə xalqım güvənir, Azərbaycan Ordusu!!!
- Sara ƏZİMOVA
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Növbəti əmək yarmarkasında
38 nəfərə göndəriş verilib
Dünən Culfa Rayon Məşğulluq
Mərkəzi tərəfindən keçirilən əmək
yarmarkasına 15 müəssisədən 131
boş iş yeri təklif olunub.
Tədbirdə rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Ramiz Allahyarov çıxış
edərək deyib ki, işaxtaran vətəndaşların,
xüsusilə gənclərin sosial müdafiəsinin,
onların münasib işlə təminatının gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq
həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən
biri də əmək yarmarkalarıdır.
Bildirilib ki, rayonda fəaliyyət göstərən Məşğulluq Mərkəzi işaxtaranların
münasib işlə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. İşəgötürənlərdən boş
iş yerləri haqqında məlumatlar toplanılır, həmin məlumatlar əmək yarmarkalarında işaxtaranlara təqdim edilir.
Bu proses, əsasən, əmək yarmarkalarının keçirilməsi yolu ilə reallaşdırılır.
İşaxtaran vətəndaş Sevinc Əsgərova
belə tədbirlərin təşkilinə görə minnətdarlığını bildirib.
Yarmarkada Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Allahverdi
Qasımov çıxış edərək rayonda əhalinin
məşğulluğunun təmin olunması isti-

qamətində görülən işlərdən danışıb.
Qeyd olunub ki, insan amili, onun
layiq olduğu səviyyədə yaşamasının
təmin edilməsi muxtar respublikada
prioritet vəzifəyə çevrilib. Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər əmək
bazarının inkişafına və yeni iş yerlərinin
açılmasına əlverişli şərait yaradıb. Bu
da insanların yaxşı yaşamasında başlıca
amildir. Əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin olunması məqsədilə işaxtaran vətəndaşların münasib işlə təmin
edilməsi, onların haqqı ödənilən ictimai
işlərə cəlb olunması, habelə peşə hazırlığı sahəsində həyata keçirilən ardıcıl
və məqsədyönlü tədbirlər bir daha onu
göstərir ki, muxtar respublikamızda
əhalinin məşğulluq probleminin həllinə
diqqətlə yanaşılır. Bu da insanların
maddi-rifah halının yaxşılaşdırılmasına
xidmət edir.
Əmək yarmarkasında 38 nəfərə işə
göndəriş verilib, 10 nəfər ictimai işə
cəlb olunub.
Qeyd edək ki, növbəti əmək yarmarkası bu gün Naxçıvan şəhərində
keçiriləcək.
Xəbərlər şöbəsi

Məhdud fiziki imkanlı insanlar üçün “258” nömrəli telefon
xidməti və elektron kitabxana yaradılıb
Fiziki imkanları məhdud insanların
cəmiyyətə inteqrasiyası, onların informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadəsi üçün dövlət tərəfindən
hər cür şərait yaradılır. Ölkəmizdə məhdud fiziki imkanlılar üçün Regional
İnformasiya mərkəzlərinin yaradılması
buna əyani misaldır. Belə tədbirlərin
davamı olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən məhdud
fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində iki yeni
xidmət istifadəyə verilib. Bunun üçün
mərkəzdə server avadanlığı, çağrı mərkəzi, operator işçi yeri qurulub və müvafiq proqram təminatları hazırlanıb.
Yeni xidmətlərdən biri görmə qabiliyyəti
məhdud olanlar üçün audio kitabxana,
digəri isə eşitmə məhdudiyyəti olanlar
üçün elektron kitabxanadır. Qeyd edək
ki, məhdud fiziki imkanlılar üçün bu
cür xidmətlər Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasında təşkil edilib.
Muxtar respublikada yaşayan görmə
qabiliyyəti məhdud insanlar “258” nömrəli telefona zəng etməklə Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzinin kitabxanasında olan audiokitabları dinləyə
biləcəklər. “258” nömrəli telefon xidməti
24 saat bu qəbildən olan insanların
xidmətində olacaq. İş günləri saat

900-dan 1800-ə qədər mərkəzin operatoru,
digər vaxtlarda isə sistem avtomatik
xidmət göstərəcək. Zəng etmiş istifadəçiyə audiokitablar haqqında anons
verilir və telefonun düymələri vasitəsilə
istəyə uyğun audiokitab seçilərək dinlənilir. Audiokitab bölmələrinə Azərbaycan poeziyası, Azərbaycan şifahi
xalq ədəbiyyatı, müasir Azərbaycan
ədəbiyyatı, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, dini ədəbiyyat, elmi-kütləvi əsərlər daxildir.
Bu xidmətdən yalnız mərkəzdə qeydiyyatda olan görmə qabiliyyəti məhdud insanlar istifadə edə biləcəklər.
Digər nömrələrdən zəng edilməsi məhdudlaşdırılıb. Xidmətdən eyni anda
30 nəfər istifadə edə biləcək.
Hazırda mərkəzin serverində 108
auidokitab, 246 elektron kitab vardır.
Mərkəzdə fəaliyyət göstərən səsyazma
studiyasına işə cəlb edilmiş fiziki imkanları məhdud şəxslərin fərdi qabiliyyətlərindən istifadə olunaraq yeni audiomateriallar hazırlanıb serverdə yerləşdirilir. Elektron kitabxana isə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının və Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin elektron kitab fondu
hesabına zənginləşdirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin mətbuat xidməti

Hüquqi maarifləndirmə günün tələbidir
Sual: İnzibati cərimənin miqdarı nə qədərdir?
Cavab: İnzibati cərimə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş hallarda hakim, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən
təyin edilən və təqsirkar şəxsdən dövlətin xeyrinə məcburi tutulan pul məbləğidir.
İnzibati cərimə manatla və ya inzibati xətanın başa çatdığı və ya qarşısının
alındığı vaxt inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş predmetin dəyəri və
inzibati xətanın başa çatdığı və ya onun qarşısının alındığı vaxt ödənilməli olan,
lakin ödənilməmiş ödənişlərin, vergilərin məbləği ilə ifadə oluna bilər. İnzibati
xətalara görə Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlik və
konsulluqları tərəfindən tətbiq edilən inzibati cərimələr həmin nümayəndəlik və
konsulluqların yerləşdiyi xarici ölkənin valyutası ilə tutulur.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən, xətalara görə alınan cərimənin miqdarı
üç manatdan az ola bilməz. Manatla hesablanan və inzibati xətalara görə
fiziki şəxslərdən alınan inzibati cərimənin miqdarı beş min manatdan, vəzifəli
şəxslərdən alınan inzibati cərimənin miqdarı on min manatdan, hüquqi
şəxslərdən alınan inzibati cərimənin miqdarı isə əlli min manatdan artıq ola
bilməz. İnzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş predmetin dəyəri ilə ölçülən
cərimənin miqdarı həmin predmetin dəyərinin yüz faizindən, ödənilməmiş
ödənişlərin, vergilərin məbləği ilə ölçülən cərimənin miqdarı isə həmin ödənişlərin, vergilərin yüz əlli faizindən artıq ola bilməz. Qanunla müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla, inzibati cərimə Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsinə keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi
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Şərurda karate-do yarışı
Şərur Şəhər Olimpiya İdman
Kompleksində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Karate-do Federasiyası “Zərərli vərdişlərə yox deyək, həmişə sağlam olaq” devizi
altında yeniyetmələr arasında karate-do üzrə rayon birinciliyi keçirmişdir. Turnirdə 8-9, 10-11,
12-13, 14-15 və 16-17 yaş qrupları
arasında 4 məktəbin komandası
iştirak etmişdir. Yarışdan əvvəl
Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni səsləndirilmişdir. Tədbiri
giriş sözü ilə muxtar respublika
Karate-do Federasiyasının sədr
müavini Nəriman Quliyev açaraq
demişdir ki, yarışın keçirilməsində
məqsəd uşaqların sağlam, vətənpərvər ruhda tərbiyə edilməsinə,
idmançı, məşqçi və hakimlərin
ustalığının artırılmasına, uşaqların
mənəvi və fiziki hazırlığının inkişafına və karate-do idman növünün inkişafına və kütləviliyinə
nail olmaqdan ibarətdir.
Yarışda 120 idmançı tatami
üzərində qalib olmaq üçün qüvvəsini sınamışdır.
Yarışın nəticələri isə ən çox
öz çəki dərəcələrində birinci olan
Mahir İbrahimovu, Emin Seyidovu, Azər Vəliyevi, Ümid Əliyevi
və Rəşad Hüseynlini sevindir-

mişdir. İkinci yerə Emin Nəcəfov,
Tayfur İsmayılov, Mehdi Nəzərov,
Məhərrəm Mahmudov, Fərid Cəfərov, üçüncü yerə Abdul Mahmudov, Ülvi Məmmədli, Səbuhi
Cəfərov, Mikayıl Cəfərov, Əli
Şirəliyev, dördüncü yerə isə Əfsər
Abbasov, Şamxal Nağıyev, Sahib
Hüseynov, Turan Xəlilov və Əli
Əliyev yiyələnmişlər.
Komanda hesabında isə Zeyvə-Düdəngə idmançıları birinci,
Çomaxtur kəndinin karateçiləri
ikinci, Mahmudkənd idmançıları
üçüncü, cəlilkəndlilər dördüncü
yerlərə sahib olmuşlar.
Qaliblərə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Karate-do Federasiyasının diplomları və hədiyyələri
verilmişdir. Qaliblər mayın 7-də
Naxçıvan şəhərində keçiriləcək
ulu öndər Heydər Əliyevin 90 il-

Qaçış üzrə yarış
İbrahimxəlil Axundlu adına Naxçıvan
Muxtar Respublika Stadionunda ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş yüngül atletikanın
qaçış növü üzrə Naxçıvan şəhər ümumtəhsil məktəblərinin birinciliyi keçirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Yüngül
Atletika Federasiyası, Naxçıvan Şəhər
Gənclər və İdman İdarəsi və Naxçıvan
Şəhər Təhsil Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən yarışda 170 şagird iştirak edib.
Oğlan və qızlar arasında keçirilən yarış
şəxsi və komanda xarakterli olub. Yarışda
iştirak edənlər qələbə uğrunda 100, 200,
400, 800, 1000 və 1500 metr məsafələrə
qaçış üzrə mübarizə aparıblar. Komanda
hesabı ilə Naxçıvan şəhərindəki 9 nömrəli
tam orta məktəb birinci yerə çıxaraq
muxtar respublika birinciliyinə vəsiqə
alıb.
Qaliblərə Yüngül Atletika Federasiyasının hədiyyələri və Naxçıvan Şəhər Gənclər
və İdman İdarəsinin diplomları verilib.

liyinə həsr olunmuş karate-do üzrə
muxtar respublika birinciliyində
iştirak etmək hüququ qazanmışlar.
* * *
Aprelin 11-də Şərur Şəhər
Olimpiya İdman Kompleksində
ümummilli lider Heydər Əliyevin
90 illiyinə həsr edilən məktəblər
arasında futbol üzrə rayon birinciliyi start götürüb. 16 komandanın qatıldığı tədbirdə çıxış edən
rayon Təhsil Şöbəsinin metodisti
Yaşar İsmayılov yarışın məqsəd
və vəzifələri, təşkilatçıları barədə
məlumat verib.
İlk gün Xələc-Çərçiboğan və
Aşağı Daşarx-Düdəngə futbolçuları qarşılaşıblar. Çərçiboğan
və Aşağı Daşarx komandaları
meydançanı qalib kimi tərk ediblər. Futbol yarışı davam edir.
- Cəfər ƏLİYEV

Voleybol üzrə rayon birinciliyi
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik
yubileyi münasibətilə Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin
tədbirlər planına əsasən, ümumtəhsil məktəbləri arasında
voleybol turnirinə də start verilib. Turnir zonalar üzrə
keçirilir.
Aprel ayının 10-da Babək qəsəbə tam orta məktəbinin
idman zalında keçirilən yarış başlanmazdan əvvəl rayon
İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Tural Seyidov, Təhsil Şöbəsinin metodisti Müslüm Vəliyev və rayon Uşaq-Gənclər
İdman Məktəbinin direktoru Füzuli Salmanov çıxış edərək
ümummilli liderimizin elmə, təhsilə, o cümlədən idmana
göstərdiyi qayğının muxtar respublikamızda uğurla davam
etdirildiyini bildiriblər. Qeyd olunub ki, ulu öndər ikinci
dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bütün sahələrdə
olduğu kimi, idmanın inkişafına da xüsusi qayğı göstərilməyə
başlandı. Bunun nəticəsi olaraq, təhsil və idman sahəsində
qısa müddət ərzində yeni uğur və nailiyyətlər əldə edilib.
Yarışda Babək qəsəbə tam orta məktəbi və Nehrəm 1, 2
və 3 nömrəli, Güznüt, Çeşməbasar kənd tam orta məktəblərinin şagirdləri güclərini sınayıblar.
Xatırladaq ki, qalib komandalar may ayının 3-də keçiriləcək final yarışına vəsiqə qazanıblar.
Xəbərlər şöbəsi

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Akademiyasına
2013/2014-cü tədris ili üçün əyani təhsil üzrə kursant qəbulu elan edilir
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasına 2013/2014-cü tədris ili üçün əyani
təhsil üzrə qəbul olmaq istəyən namizədlər boyu azı
160 santimetr, orta təhsilli və ya orta məktəbin buraxılış
sinfində oxuyan, 16 yaşından yuxarı (“Fövqəladə hallar
və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi”
ixtisası üzrə isə 01.09.2013-cü il tarixinədək 17 yaşı tamam olan), yaxud müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş
və ehtiyatda olan 23 yaşınadək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları sırasından seçiləcəklər.
Namizədlər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydalara müvafiq olaraq, nazirliyin
xüsusi həkim ekspertiza komissiyasından, həmçinin
fiziki hazırlıq və seçmə komissiyalarında sınaq və yoxlamalardan keçməlidirlər.
Sınaq və yoxlamalardan müvəffəqiyyətlə keçən abituriyentlərin ərizələri rəsmiləşdiriləcək və onlar Tələbə
Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən müəyyən
edilmiş cədvəl üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən
test imtahanlarında iştirak edəcəklər.
Qəbul imtahanı I ixtisas qrupuna daxil olan fənlər
üzrə keçiriləcək.
Akademiyaya qəbul olunan şəxslər təhsil müddətində
yemək, xüsusi geyim forması və yataqxana ilə təmin
olunacaq və təqaüd alacaqlar. Azərbaycan dilində
verilən təhsilin müddəti 4 ildir.
Akademiyanın məzunlarına “Yanğın təhlükəsizliyi
mühəndisliyi”, “Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisasları üzrə bakalavr

Ünvan: AZ-7000,
Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

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

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

dərəcəsi, hərbi və ya xüsusi rütbələr verilməklə onlar
Fövqəladə Hallar Nazirliyi sistemində müvafiq vəzifələrə
təyin edilirlər.
Akademiyaya qəbul olmaq istəyənlər aşağıdakı
sənədləri şəxsən təqdim etməlidirlər:
-tərcümeyi-hal;
-şəxsiyyət vəsiqəsinin və doğum haqqında şəhadətnamənin dövlət notariusu tərəfindən təsdiq olunmuş
surəti;
-hərbi biletin və ya hərbi xidmətə çağırış məntəqəsinə
təhkimedilmə vəsiqəsinin əsli və dövlət notariusu tərəfindən təsdiq olunmuş surəti;
-tam orta məktəbdən, işlədiyi təqdirdə iş yerindən
və ya hərbi hissədən xasiyyətnamə;
-tam orta təhsil haqqında sənədin əsli və dövlət notariusu tərəfindən təsdiq olunmuş surəti, yaxud tam
orta məktəbin buraxılış sinfində oxuması haqqında
müəyyən olunmuş formada arayış;
-yaşayış yerindən arayış;
-xüsusi həkim ekspertiza komissiyasına təqdim olunması üçün yaşayış yeri üzrə dispanser arayışları və
digər tibbi sənədlər;
-4 ədəd 6x4 sm ölçüdə rəngli fotoşəkil (ağ fonda,
tünd rəngli pencəkdə).
Sənədlər 2013-cü il aprel ayının 1-dən 30-dək
(bazar günləri istisna olmaqla) saat 1000-dan 1700-dək
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsində
(Naxçıvan şəhəri) qəbul edilir.

Nömrəyə məsul: Əli Cabbarov
Qəzet redaksiyanın kompyuter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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