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Rəsmi xronika
Aprelin 1-də Bakının Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 760 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni
salınmış məhəllə istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı əvvəlcə Zəngilan Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni inzibati binasında yaradılan şəraitlə
maraqlandı.
Sonra Azərbaycan Prezidenti Zəngilan rayonundan məcburi köçkün Vəli Quliyevin mənzilində yaradılan
şəraitlə tanış oldu. Dövlətimizin başçısı çay süfrəsi ətrafında mənzilin sahibi ilə söhbət etdi.
Azərbaycan Prezidenti məhəllədə salınmış “Şəfəq” uşaq bağçası ilə də tanış oldu.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev 540 şagird yerlik məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış oldu. Məktəbin
foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə məcburi köçkünlərlə görüşlərini,
təhsilə diqqət və qayğısını, eləcə də məhəllənin baş planını əks etdirən stendlər quraşdırılmışdır.
Dövlətimizin başçısı idmançılarla xatirə şəkli çəkdirdi.
Məktəbin ikinci mərtəbəsində Zəngilan rayonunun Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin eksponatlarından ibarət
guşə yaradılmışdır.
Məktəblə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı burada məcburi köçkünlər və inşaatçılarla görüşdü.

Naxçıvanda 31 mart soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə
həsr olunmuş iməcilik keçirilmişdir
Tarixin müxtəlif dövrlərində erməni təcavüzkarları tərəfindən xalqımıza qarşı etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçirilmiş, azərbaycanlılar bir neçə dəfə soyqırımına məruz
qalmışlar. Təkcə XX əsrdə iki milyondan
çox azərbaycanlı ermənilərin yürütdükləri
soyqırımı siyasətinin qurbanı olmuşdur. 1918-ci

ilin mart soyqırımı da tarixin ən qanlı səhifələrindən biridir. Ötən əsrin sonlarınadək
xalqımızın üzləşdiyi bu ağır faciəyə obyektiv
qiymət vermək mümkün olmamış, xalqımız
uzun illər özünün faciəli tarixindən məlumatsız
saxlanılmışdır.
Erməni millətçilərinin tarixi saxtalaşdırmağa, dünya ictimaiyyətini çaşdırmağa yönəlmiş kampaniyasına qarşı mütəşəkkil müqavimət yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin
1993-cü ildə Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olmuşdur. Ümummilli liderin “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli
Fərmanında xalqımıza qarşı törədilmiş kütləvi
qırğınların və aparılmış etnik düşmənçilik
siyasətinin kökləri açıqlanmış, soyqırımına
ilk dəfə siyasi qiymət verilmişdir. Ulu öndərimiz azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımları barədə demişdir: “Xalqımıza qarşı
əsrlər boyu müntəzəm surətdə ağır cinayətlər

törədilmiş, məkrli niyyətlər gerçəkləşdirilmişdir. Öz ağırlığına, miqyasına və nəticələrinə görə bunlar həm də bəşəriyyətə qarşı
cinayətlər kimi xarakterizə olunmalı, beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətini almalı, onun
ideoloqları və təşkilatçıları layiqincə cəzalandırılmalıdır. Bunu təmin etmək bizim

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin, Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan
Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin kollektivləri “Əshabi-Kəhf” Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə
Kompleksinin yaxınlığında keçirilən iməcilikdə
iştirak etmiş, yeni meyvə bağı salmışlar.
Meyvə bağının sahəsi 1,5 hektardır. Ərazi
əvvəlcədən texnikanın köməkliyi ilə hamarlanaraq ting əkininə hazır vəziyyətə gətirilmişdir. İməcilik zamanı burada 2000-ə yaxın
yerli şəraitə uyğun tut, badam və ərik tingləri
əkilərək suvarılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri Vasif Talıbov soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş iməcilikdə
iştirak etmiş, meyvə tingləri əkmişdir.
Ali Məclisin Sədri yeni salınan meyvə
bağında damcılı suvarma sisteminin qurulması
və ağac əkininin davam etdirilməsi barədə
tapşırıqlar vermişdir.
hamımızın ümumi vəzifəmizdir”.
Həmin gün muxtar respublikanın rayon95 il bundan əvvəl törədilən mart soyqırımı larında da 31 mart soyqırımı qurbanlarının
qurbanlarının əziz xatirəsi bu gün də hər bir xatirəsinə həsr olunmuş iməciliklər keçirilmiş,
azərbaycanlının qəlbində yaşayır.
yeni meyvə bağları, yaşıllıqlar salınmış,
Martın 30-da Naxçıvanda soyqırımı qur- tinglər əkilmişdir.
banlarının xatirəsinə həsr olunmuş iməcilik
Naxçıvan Muxtar Respublikası
keçirilmişdir.
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Milli teatrın əsl inkişaf və intibaha qovuşması
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Əgər 1969-cu ilə qədər Azərbaycanda cəmi 12 teatr fəaliyyət göstərirdisə, təkcə ulu
öndərin hakimiyyəti illərində
ölkəmizdə 15 peşəkar teatr,
50-yə qədər xalq teatrı yaradılmışdır. Dahi rəhbərin
hakimiyyəti illərində teatrların inkişafı üçün müxtəlif
tədbirlər həyata keçirilmiş,
sənət ocaqlarının maddi-texCəlil Məmmədquluzadə adına Nax- niki bazası gücləndirilmiş, görkəmli teatr
çıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında xadimlərinin yubileyləri dövlət səviyAzərbaycan xalqının ümummilli lideri yəsində qeyd olunmuşdur. Məhz bu diqHeydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr qət və qayğı teatrlarımızın gələcək inkişaf
olunmuş “Milli teatrın əsl inkişaf və in- yolunu müəyyən etmişdir.
tibaha qovuşması ulu öndər Heydər
Qeyd olunmuşdur ki, 2006-cı ildə
Əliyevin adı ilə bağlıdır” mövzusunda “Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərelmi-nəzəri konfrans keçirilmişdir.
baycan Respublikası Qanununun qəbul
Elmi-nəzəri konfransı Naxçıvan Mux- edilməsi milli teatrın müasir inkişaf mərtar Respublikasının mədəniyyət və turizm hələsini müəyyən etmişdir. Ölkə Prezinaziri Sarvan İbrahimov açaraq “Milli dentinin “Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf
teatrın əsl inkişaf və intibaha qovuşması etdirilməsi haqqında” və “Azərbaycan
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağ- teatrı 2009-2019-cu illərdə Dövlət Prolıdır” mövzusunda məruzə ilə çıxış et- qramı”nın təsdiq edilməsi haqqında”,
mişdir. Bildirilmişdir ki, Azərbaycan “Milli Teatr Günü”nün təsis edilməsi haqmədəniyyətinin böyük himayədarı, xal- qında”, “Azərbaycanda peşəkar milli
qımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev teatrın yaradılmasının 140 illiyi haqqında”
Azərbaycana rəhbərliyinin bütün dövr- sərəncamları teatr sənətimizə göstərilən
lərində milli mədəniyyətin, incəsənətin, dövlət qayğısının bariz ifadəsi olmaqla
xüsusilə teatr sənətinin inkişafına diqqət yanaşı, Heydər Əliyev ideyalarının ölkəvə qayğı göstərmişdir. Azərbaycan teat- mizdə layiqincə həyata keçirilməsinin nərının inkişaf və intibahı, teatrlarımızın ticəsidir. Bütün bunlar onu göstərir ki,
yaradıcılıq imkanlarının genişlənməsi milli teatrımız bu gün də Heydər Əliyev

ideyalarından bəhrələnir.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rejissoru və direktoru, Xalq
artisti Kamran Quliyev “Ulu öndər
Heydər Əliyev və Naxçıvan teatrı” mövzusunda çıxış edərək xalqımızın böyük
oğlu Heydər Əliyevin Naxçıvan teatrına
qayğı və diqqətindən bəhs etmişdir. Qeyd
olunmuşdur ki, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyev dəfələrlə Naxçıvan teatrında olmuş, teatrın fəaliyyətinə yüksək
qiymət vermiş, daim onun problemləri
ilə maraqlanmışdır.
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla
Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Xalq
artisti Yasəmən Ramazanova “Naxçıvan
Dövlət Kukla Teatrı müstəqillik illərində”
mövzusundakı çıxışında müstəqillik illərində kukla teatrına göstərilən yüksək
dövlət qayğısından söhbət açmışdır.
Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının direktoru, Azərbaycan Respublikasının
əməkdar artisti Elmira Kərimova “Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının yeddi yaşı
var” mövzusunda çıxış etmişdir. Vurğulanmışdır ki, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 4 oktyabr 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Bu teatrın yaradılması ümummilli liderimizin ideyalarının, mədəniyyətin inkişafının uğurlu
davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iki uşaq teatrından biri olan Naxçıvan Dövlət Uşaq
Teatrının yeni bina ilə təmin olunması
teatr sənətimizə qayğının ifadəsidir.

Akademik Zərifə Əliyevanın
90 illik yubileyinə həsr olunmuş
elmi-praktik konfrans
Şərur rayonu Aralıq Kənd Sahə Xəstəxanasının təşkilatçılığı ilə Aralıq kənd tam orta məktəbində akademik
Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 90 illiyinə həsr
olunmuş elmi-praktik konfrans və “Açıq qapı sağlamlıq
günü” keçirilmişdir. Konfransı giriş sözü ilə açan xəstəxananın baş həkimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Asəf Tağıyev bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
7 fevral 2013-cü il tarixdə “Akademik Zərifə Əliyevanın
90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Azərbaycanın görkəmli alimi, tibb elmləri
doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan
Respublikası Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Zərifə
xanım Əliyeva respublikamızda tibb elminin inkişafına
mühüm töhfələr verərək oftalmologiyanın aktual problemlərinə dair sanballı tədqiqatları ilə böyük şöhrət qazanmışdır. Onun elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti həkimlərin yeni nəslinin yetişməsinə və Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafına güclü təsir göstərmişdir.
Konfransda Aralıq kənd tam orta məktəbinin direktoru,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar müəllimi
Züleyxa Rzayevanın və Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
Təcili tibbi yardım şöbəsinin müdiri Qurban Musayevin
çıxışlarında akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat və
yaradıcılığı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti öz əksini
tapmışdır.
Həmin gün keçirilən “Açıq qapı sağlamlıq günü”ndə
Aralıq kənd tam orta və 7 illik uşaq musiqi məktəblərinin
müəllim və şagird kollektivləri tibbi müayinədən keçmişlər.
Şagird və müəllimlər məktəbdə təşkil olunmuş ultrasəslə
müayinə, EKQ, terapiya və stomatoloji kabinələrdə təcrübəli həkimlər tərəfindən müayinə edilmiş, aşkara
çıxarılan xəstələr müalicəyə cəlb olunmuşlar.
Xəbərlər şöbəsi
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zərbaycanın keçdiyi tarixi yola
nəzər salarkən, ümumiyyətlə,
xalqımızın çoxminillik dövlətçilik tarixini
vərəqlərkən aydın olur ki, müxtəlif dövrlərdə Vətənimizə rəhbərlik etmiş elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki, onlar öz fəaliyyətləri ilə tariximizdə dərin iz buraxmış,
xalqın yaddaşında əbədi olaraq yaşamışlar. Azərbaycan tarixində çox böyük
xidmətləri olan bu şəxsiyyətlər nə qədər
yüksək zirvələrə qalxsalar da, xalqımızın
ümummilli lideri, görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyev bu şəxsiyyətlərin fövqündə
dayanır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik fəaliyyətini nəzərdən keçirərkən
aydın olur ki, Cоrc Vаşinqtоn АBŞ, Cəvаhirləl Nеhru Hindistаn, Şаrl dе-Qоll Frаnsа,
Mustаfа Kаmаl Аtаtürk Türkiyə üçün nə еtmişdirsə, dahi rəhbər Hеydər Əliyеv də
Аzərbаycаn üçün оnu еtmişdir. Dünyа tаriхində bu dа nаdir hаdisələrdən biridir ki,
bir zamanlar hаkimiyyətdə оlаn bir lidеr
sоnrаdаn ölkənin аğır günündə хаlqın tələbi
ilə yеnidən hаkimiyyətə gəlsin. Xalqımızın
böyük oğlu Hеydər Əliyеvə Аzərbаycаndа
siyаsi hаkimiyyətinin birinci dövründə,
1969-1982-ci illərdə yаrаnаn хаlq sеvgisi
80-ci illərin sоnlаrındа Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеmi ilə əlаqədаr ölkəmizdə yаrаnmış ümumi
böhrаn, hərc-mərclik, özbаşınаlıq şərаitində
Аzərbаycаnın pаrçаlаnmаq, dövlətçiliyinin
itirilməsi təhlükəsi yаrаnanda оnun Аzərbаycаndа ikinci dəfə siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışı ilə nəticələndi.
Ümummilli lider Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаnа istər birinci, istərsə də ikinci rəhbərliyinin ilk illərində ölkə аğır günlərini
yаşаyırdı. Kеçən yüzilliyin 60-cı illərində
Аzərbаycаn SSRİ-yə dахil оlаn 15 müttəfiq
rеspublikа içərisində gеridə qаlmış аqrаr
ölkə idi. Bütün sаhələrdə ittifаq səviyyəsindən
gеridə qаlаn ölkədə iqtisadiyyat zəif olaraq
qalır, milli-mənəvi dəyərlər аşınır, еlm, təhsil,
mədəniyyət bərbаd vəziyyətə düşür, milli
mentalitetimizə zərbələr vurulurdu. Ulu
öndər Hеydər Əliyеv məhz bеlə bir şərаitdə
Аzərbаycаndа rəhbərliyə gəldi. Оnun аpаrdığı
uğurlu siyаsət nəticəsində Аzərbаycаn hеç
bir vахt yüksəlmədiyi inkişаf səviyyəsinə
qаlхdı, sənаyе və kənd təsərrüfаtı yüksək
dərəcədə inkişаf еtdi. Аzərbаycаn bir-birinin
аrdıncа 10 dəfədən çох “Kеçici Qırmızı
Bаyrаğ”а lаyiq görüldü, оrdеnlərlə təltif
оlundu, inkişаf səviyyəsinə görə müttəfiq
rеspublikаlаr аrаsındа ön sırаyа kеçdi. Bütün

bunlаrа görə SSRİ kimi supеr dövlətin rəhbərinin dilindən “Аzərbаycаn iri аddımlаrlа
irəliləyir” sözləri səsləndi. Rеspublikаnın
rəhbəri kimi müdrik şəxsiyyət Hеydər Əliyеv
1976-cı ildə Sоv. İKP MK Siyаsi Bürоsunun
üzvlüyünə nаmizəd sеçildi. 1979-cu ildə
“Sоsiаlist Əməyi Qəhrəmаnı” аdınа lаyiq
görüldü, ən nəhаyət, 1982-ci ilin sоnlаrındа
dünyаnın аltıdа bir hissəsini əhаtə еdən
SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin rəhbər еlitаsınа
dахil оldu: Sоv. İKP MK Siyаsi Bürоsunun

оlmuşdur ki, burаdа dа, əsаsən, azərbаycаnlılаr təhsil аlırdılar. Dаhi rəhbər həttа
аviаsiyа sаhəsində azərbaycanlılardan ibarət
kаdr hаzırlığı ilə bağlı bir sırа tədbirlər
həyаtа kеçirmişdi.
1969-1982-ci illərdə ölkəyə rəhbərlik
etdiyi dövr ərzində onun tərəfindən görülmüş
işlər Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət
edirdi. Məhz onun fəaliyyəti nəticəsində
Azərbaycana mərkəzi fondlardan böyük
həcmdə vəsait köçürülür, yeni zavodlar,

likаlаrının nə vахtsа müstəqillik əldə еdəcəklərini düşünürdüm. О illərdə Аzərbаycаnın dа müstəqil dövlət оlmаsını аrzu еdirdim. Məni istеfаyа gеtməyə məcbur еdənlərin
əsаs məqsədi Аzərbаycаnın müstəqillik qаzаnmаsının qаrşısını аlmаq idi”.
Ulu öndərin həyаtа kеçirdiyi nəhəng tədbirlər nəticəsində 1991-ci ildə Аzərbаycаn
öz müstəqilliyini bərpа еdərkən SSRİ-yə
dахil оlаn müttəfiq rеspublikаlаr içərisində
Аzərbаycаn iqtisаdi müstəqilliyə tаm hаzır

Azərbaycanın özü qədər əbədi

Azərbаycаnı müstəqilliyə hazırlayan lidеr
üzvü sеçildi, SSRİ Nаzirlər Sоvеti Sədrinin
birinci müаvini təyin оlundu. 1983-cü ildə
ikinci dəfə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı”
adına layiq görüldü. Bеlə yüksək bir zirvəni
fəth еtmək nə ulu öndərdən əvvəl, nə də
sоnrа müsəlmаn-türk dünyаsındа hеç bir
şəхsiyyətə nəsib оlmаmışdı.
Məhz bu dövrdə Аzərbаycаndа milli оyаnış
bаşlаndı. Siyаsi hаkimiyyətinin birinci dövründə ulu öndər SSRİ-də 70-ci illərdən bаşlаnаn böhrаn nəticəsində Sоvеt hаkimiyyətinin
tеzliklə süqut еdəcəyini əvvəlcədən duymuş,
bu bахımdаn dа Аzərbаycаnın gələcək müstəqilliyini təmin еdəcək bir sırа tədbirlər
həyаtа kеçirmiş, həmin illərdə Аzərbаycаnın
iqtisаdi müstəqilliyinin əsаslаrı yаrаdılmışdı.
Аzərbаycаn qüdrətli sənаyе və kənd təsərrüfаtı
ölkəsinə çеvrilmişdi. Аzərbаycаndа pаmbıqçılıq və üzümçülük sаhələrində böyük uğurlаr
qаzаnılmışdı. Pаmbıq istеhsаlı ildə 1 milyоn
tоnu ötmüş, ildə 3 milyоn tоn üzüm istеhsаlı
hədəf götürülmüşdü.
Gələcək müstəqil Аzərbаycаnın kаdrlаrа
оlаn tələbаtını ödəmək məqsədilə SSRİ-nin
ən məşhur аli məktəblərinə təhsil аlmаq
üçün ildə 1000 nəfərə yахın gəncin göndərilməsi ulu öndərin uzаqgörən kаdr siyаsətinin pаrlаq göstəricisidir. Dahi rəhbər Hеydər
Əliyеv milli hərbçi kаdrlаrın yеtişdirilməsi
sаhəsində uğurlu siyаsət аpаrmışdır. Bu bir
həqiqətdir ki, sоvеt dönəmində SSRİ-nin аli
hərbi məktəblərinə аzərbаycаnlılаrın qəbulu
məsələsinə çох ustаlıqlа yаsаq qоyulmuşdu.
Lakin görkəmli dövlət xadimi Hеydər Əliyеv
bu qаdаğаlаrı çətinliklə də оlsа, аrаdаn qаldırmışdır. Bаkıdа və digər şəhərlərdə fəаliyyət göstərən аli hərbi məktəblərdə аzərbаycаnlı tələbələrin sаyı аrtmаğа bаşlаmışdır.
Həttа ulu öndər Bаkıdа Cəmşid Nахçıvаnski
аdınа Hərbi Məktəbin yаrаdılmаsınа nаil

fabriklər tikilirdi. İndi bu zavod və fabriklər
Azərbaycanın iqtisadi və sənaye potensialına
böyük dəstəkdir. Əgər o illərdə Azərbaycanda
iri sənaye infrastrukturu yaradılmasaydı, xüsusilə də neft emalı sahəsində nəhəng qurğular
tikilməsəydi, bu gün Azərbaycanın iqtisadi
potensialı o qədər də güclü ola bilməzdi.
Bu dövrdə Аzərbаycаn dili hаqqındа da
ulu öndərin siyаsətini unutmаq оlmаz. Məhz
ümummilli liderimizin təşəbbüsü ilə Аzərbаycаn dili dövlət dili səviyyəsinə qаldırılmış,
Mоskvаnın güclü təzyiqlərinə bахmаyаrаq,
1978-ci ildə qəbul оlunmuş Аzərbаycаn SSR
Kоnstitusiyаsındа Azərbaycan dili dövlət
dili kimi təsbit edilmişdir. Аzərbаycаndа
“Sоvеt türkоlоgiyаsı” jurnаlı (rus dilində)
nəşr оlunmаğа bаşlаmışdır. Bütün bunlаr –
siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə həyata
keçirilən nəhəng tədbirlər və qеyd оlunmаyаn
bir sırа məsələlər Аzərbаycаnın gələcək müstəqilliyinə хidmət еdən siyasətin müxtəlif
istiqamətləri idi.
Beləliklə, hələ o zaman Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil dövlət kimi yaşaya bilməsi
üçün zəruri olan əsaslar – iqtisadi, mənəvimədəni potensial yaradılmış, milli kadr problemi həll edilmişdi. O dövrdə iqtisadiyyat,
mədəniyyət sahələrində, təhsil sistemində
əldə edilən tərəqqi, milli birliyə nail olunması,
milli özünüdərkin yüksəlişi müstəqil dövlətin
yaranmasına xidmət edən strategiyanın bünövrəsini qoymuşdu. İndi tam qətiyyətlə demək olar ki, bugünkü müstəqil Azərbaycanın
əldə etdiyi uğurlar məhz həmin dövrdə müdrik
şəxsiyyət Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış
möhkəm təmələ əsaslanır.
Ümummilli lider Hеydər Əliyеv 1990-cı
ildə Türkiyə Rеspublikаsının “Zаmаn” qəzеtinin müхbiri ilə söhbətində bu məsələyə
də tохunaraq demişdir: “Mən SSRİ rеspub-

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilən müşavirədən irəli
gələn vəzifələr Babək rayonunda müzakirə edilib
Martın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində bədən tərbiyəsi və idmanın
hazırkı vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrlə
bağlı keçirilən müşavirədən irəli gələn vəzifələr,
onların icrası ilə əlaqədar Babək rayonunda
yığıncaq keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə Babək Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Əbdülhüseyn
Zamanov açaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisində keçirilən müşavirədə muxtar
respublika rəhbəri tərəfindən qarşıya qoyulan
vəzifələrdən danışıb. O deyib ki, sözügedən
müşavirədə yetişməkdə olan gənclərin fiziki
sağlamlığının təmin olunması məqsədilə ümumtəhsil məktəblərində bədən tərbiyəsi və idman
dərslərinin təşkilinin ciddi nəzarətə götürülməsi
qarşıya vəzifə kimi qoyulub. Bundan başqa,
şəhər və rayon İcra hakimiyyətlərinə bununla
bağlı fəaliyyətlərini gücləndirməsi, təhsil şöbələri
ilə birlikdə istər ümumtəhsil, istərsə də uşaqgənclər şahmat və idman məktəblərində tədrisin
vəziyyəti ilə ciddi maraqlanılması tapşırılıb.
Müşavirədə qeyd edilib ki, şəhər və rayon İcra
hakimiyyətləri qısa müddətdə idman federasiyalarının şəhər və rayon şöbələrinin yaradılmasına
nail olmalı, rayon İcra hakimiyyətlərinin başçıları
idman federasiyalarının rayonlarda yaradılan
şöbələrindən birinə rəhbərlik etməli, idmanın
kütləviliyi, müxtəlif idman yarışlarının təşkili
və keçirilməsi təmin edilməli, gənc idmançıların
hazırlanmasına, yerlərdəki idman qurğu və obyektlərindən, eləcə də olimpiya idman komplekslərindən istifadəyə, bununla yanaşı, onların
qorunub-saxlanılmasına da diqqət yetirilməlidir.
Yığıncağın keçirilməsində məqsəd qarşıya qoyulan vəzifələrin və verilən tapşırıqların qısa
müddətdə və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi yollarının müzakirəsi və konkret istiqamətlərin
müəyyənləşdirilməsidir.
Yığıncaqda Babək Rayon Təhsil Şöbəsinin
müdiri Kamil Kazımov çıxış edərək rayonun
təhsil müəssisələrində idmanın inkişafı üçün ya-

olan iki rеspublikаdan biri idi. Təsаdüfi dеyildir ki, Аzərbаycаn Prеzidеnti cənab İlhаm
Əliyеv bu cəhəti dəfələrlə vurğulаmış və
dеmişdir: “SSRİ dönəmində Аzərbаycаnın
iqtisаdiyyаtının, еlm və mədəniyyətinin inkişаfınа, milli kаdrlаrın yеtişdirilməsinə
böyük səylər qоyаn Hеydər Əliyеv sаnki nə
vахtsа ölkəmizin müstəqil оlаcаğınа inаnırdı.
Təbii ki, о zаmаnlаr bütün bu işlər görülməsəydi, müstəqil dövlət quruculuğu vəzifəsinin həyаtа kеçirilməsi çох ciddi çətinliklərlə qаrşılаşаrdı”.
Beləliklə, ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanda siyasi hаkimiyyətinin birinci
dövründə ölkəni bütün sаhələr üzrə müstəqillik
üçün hаzırlаmаsı 90-cı illərdə müstəqil dövlət
quruculuğundа bir bаzа, zəmin rоlunu оynаmış
və bu zəmin üzərində müstəqil Azərbaycan
dövləti yaradılmışdır. Məhz bu cəhət ölkə
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 21 yanvar
2013-cü il tarixdə imzaladığı “Azərbaycan
xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyi haqqında” Sərəncamın
preambula hissəsində xüsusi vurğulanmış və
qeyd olunmuşdur ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan
özünün geostrateji, iqtisadi və mədəni potensialından istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu oynamağa başlamış
və dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətinin birinci və
ikinci dövrlərindəki fəaliyyətinə nəzər salarkən
açıq-aşkar görünür ki, ulu öndər hər iki
zaman kəsiyində özünün parlaq dühası, qabiliyyəti sayəsində Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxarmışdır.

Kəngərli rayonunda “Yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyətində
bələdiyyələrin reqlamenti ilə bağlı
məsələlərin tənzimlənməsi və qarşıda
duran vəzifələr” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib.

Hacıfəxrəddin SƏFƏRLİ
tarix elmləri doktoru, professor

olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bu institutun inkişafı və cəmiyyətdə özünə layiqli yer tutması üçün
hər cür şərait yaradılıb.
Vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2012-ci il 21 dekabr tarixli

Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı növbəti
seminar-müşavirə Kəngərli rayonunda keçirilib

radılan şəraitdən danışıb, bu şəraitin ən yüksək
nailiyyətlər qazanılmasına imkan yaratdığını bildirib. Kamil Kazımov müxtəlif idman yarışları
təşkil etməklə istedadlı gənclərin üzə çıxarılmasına
nail olunmasının, keçirilən idman yarışlarında
onların iştirakının təmin edilməsinin qarşıya qoyulan vəzifələr sırasında olduğunu bildirib.
Şöbə müdiri qeyd edib ki, uşaqlarla məktəbdənkənar bədən tərbiyəsi və idman tədbirlərinin aparılması, o cümlədən uşaq və gənclərin
asudə vaxtlarında bədən tərbiyəsi və idman
məşğələlərinə cəlb edilməsi məqsədilə əlaqədar
qurumlarla birlikdə konkret addımların atılmasına
başlanılıb. Bundan başqa, rayon Təhsil Şöbəsi
məktəblərdə yay idman məşğələlərinin təşkil
olunması, təhsil müəssisələrində idman zalları
və qurğularından səmərəli istifadə edilməsi,
bədən tərbiyəsi və idman sahəsində pedaqoji
fəaliyyətə müvafiq ixtisas təhsili olanları cəlb
etmək üçün də müvafiq işlər görəcək, bütün
təhsil müəssisələrində bədən tərbiyəsinin tədrisinə
nəzarətin təmin olunması üçün məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirəcək.
Sonra rayon Gənclər və İdman İdarəsinin
rəisi Nazim Salmanovun, Uşaq-Gənclər İdman
Məktəbinin direktoru Füzuli Salmanovun, Şahmat
Məktəbinin direktoru İbrahim Sultanovun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Babək
Rayon İdarəsinin əməkdaşı Anar Aqilovun
çıxışları olub.

Seminar-müşavirəni Kəngərli Rayon
İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Mahir
İsmayılov açaraq rayonda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrə dövlət qayğısından
danışıb. Qeyd olunub ki, rayonda bələdiyyələrin fəaliyyəti üçün normal iş şəraiti
yaradılıb, bu qurumların əksəriyyəti yeni
binalarda yerləşdirilib. Bunun müqabilində
bələdiyyə üzvləri məsuliyyətlərini dərindən
dərk etməli, fəaliyyətlərində fəallıq göstərməlidirlər.
Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə
iş mərkəzinin məsləhətçisi, kiçik ədliyyə
müşaviri Səttar Zamanovun “Yerli özünüidarəetmə orqanlarında qanunvericiliyin
tələblərinə riayət olunması və bələdiyyə
qərarlarının qəbul edilməsi proseduru”,
Təşkilat-nəzarət şöbəsinin rəisi, kiçik
ədliyyə müşaviri Emin Səfərovun “Bələdiyyə iclasının çağırılması və əhali ilə
görüşün təşkili qaydalarının tənzimlənməsi”, Qanunvericilik şöbəsinin rəisi,
ədliyyə müşaviri Ayaz Məhərrəmovun
“Bələdiyyə fəaliyyətinin təşkilində kargüzarlığın rolu və bu sahəni tənzimləyən
qanunvericilik” mövzularında məruzələri
dinlənilib.
Məruzələrdə bildirilib ki, demokratik,
hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu yolunu seçmiş Azərbaycanda ictimai həyatın
bütün sahələrində köklü islahatlar həyata
keçirilir. İslahatların geniş vüsət aldığı
sahələrdən biri də bələdiyyə institutunun
inkişafıdır. Ölkəmizin digər regionlarında

Fərmanı ilə “Bələdiyyələrin Nümunəvi
Reqlamenti” təsdiq edilib. Reqlament bələdiyyə iclasının çağırılması, əhali ilə görüşlərin təşkili qaydalarını və bələdiyyələrin
fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələləri
tənzimləyir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə iş mərkəzi tərəfindən cari ilin ilk üç ayında
“Bələdiyyələrin Nümunəvi Reqlamenti”,
bələdiyyə büdcəsinin tərtibi və bələdiyyə
mülkiyyətində olan torpaqların satış qiymətinin və ya icarə haqqının müəyyən
edilməsi ilə bağlı üç məlumat xarakterli
tövsiyə məktubları hazırlanaraq bələdiyyələrə göndərilib. Bələdiyyə orqanları
tərəfindən həmin tövsiyələrin tətbiqinə
əməl olunması diqqət mərkəzində
saxlanılmalıdır.
Seminar-müşavirədə yerli özünüidarəetmənin digər aktual məsələlərinə də toxunulub, bələdiyyə qərarlarının qəbul edilməsi prosedurunun düzgün həyata keçirilməsi, yerli vergi və ödənişlərin toplanması, maliyyə vəsaitlərinin istifadəsi və
sair məsələlərin həlli istiqamətində tədbirlərin davamlı olaraq həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.
Sonra hər bir bələdiyyə üçün onun
daxili fəaliyyət məsələlərini tənzimləyən
müvafiq reqlamentin hazırlanması və
təsdiq edilməsi qərara alınıb.
Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Xəbərlər şöbəsi
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
dövlət orqanlarında vakant dövlət qulluğu vəzifələrinin tutulması üçün müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər
2 aprel 2013-cü il tarixdən 2 may 2013-cü
il tarixədək Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət
Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya (Nax-

Vətəndaşlar aşağıdakı sənədləri təqdim təqdirdə)
çıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi,
23) müraciət edərək müraciət formasını etməlidirlər:
• 2 ədəd ağ fonda rəngli fotoşəkil ( 3 x 4
doldurmalıdırlar. Sənədlər şəxsən (həftənin
• şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
ölçüdə)
iş günləri saat 09 00 -dan 12 3 0 -dək və
• ali təhsil haqqında sənədlər
Müsabiqə test imtahanı və müsahibədən
00
30
14 -dən 17 -dək) təqdim edilməlidir.
• əmək kitabçası və ya surəti (olduğu ibarətdir.

Təsnifat

Dövlət orqanı və struktur bölmənin adı

Ştat sayı

Müsabiqəyə çıxarılan vakant yerlər: 306
Vəzifənin adı

1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və
Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Mühasibat uçotu, hesabat və hüquq işləri şöbəsi.
Baş hüquqşünas

1

6

baş məsləhətçi

Mühasibat uçotu, hesabat və hüquq işləri şöbəsi

1

6

məsləhətçi-mühasib

Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri sektoru.
Yasaqlıq üzrə
Kadrlar üzrə

1

6

baş məsləhətçi

1

6

aparıcı məsləhətçi

1

6

aparıcı məsləhətçi

İstehsalın təşkili və planlaşdırılması şöbəsi.
Hidrometeorologiya üzrə

Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti
şöbəsi. Şərur rayonu üzrə
1 7 baş məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti
1 7 aparıcı məsləhətçi
şöbəsi. Babək rayonu üzrə
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət nəzarəti
şöbəsi. Şərur rayonu üzrə
1 7 məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət
1 7 məsləhətçi
nəzarəti şöbəsi. Şahbuz rayonu üzrə
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət
nəzarəti şöbəsi. Sədərək rayonu üzrə
1 7 məsləhətçi
Ətraf mühit və təbii sərvətlərdən istifadəyə dövlət
nəzarəti şöbəsi. Culfa rayonu üzrə
2 7 məsləhətçi
Cəmi:
12
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
2.1. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti
Əməyin mühafizəsi məsələlərinə nəzarət və istehsalatda baş
vermiş bədbəxt hadisələrin təhqiqi sektoru. Əmək müfəttişi 1

7

məsləhətçi

Ümumi işlər və maliyyə-təsərrüfat sektoru

7

aparıcı məsləhətçi

1

Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib

1

7

məsləhətçi

Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

2

7

baş məsləhətçi

Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

1

7

məsləhətçi

Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

1

7

baş məsləhətçi

Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

1

7

məsləhətçi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

2

7

məsləhətçi

Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib

1

7

məsləhətçi

Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

1

7

baş məsləhətçi

Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

1

7

məsləhətçi

Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

1

7

baş məsləhətçi

Kəngərli Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib

1

7

məsləhətçi

7

baş məsləhətçi

7

məsləhətçi

Ordubad Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib
Şahbuz Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial
müavinətlər, sosial yardımlar və sosial xidmətlər sektoru 3
Sədərək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi. Sosial
müavinətlər, sosial yardımlar və sosial xidmətlər sektoru 1
Cəmi:

52

3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər
və İdman Nazirliyi

2.2. Dövlət Məşğulluq Xidməti
İşaxtaran və işsiz vətəndaşların sosial müdafiəsi və peşə
hazırlığı sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Əmək bazarının təhlili və statistika sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Əmək birjası sektoru
Naxçıvan Şəhər Məşğulluq Mərkəzi

1
1

7
7

aparıcı məsləhətçi
böyük məsləhətçi

Şərur Rayon Məşğulluq Mərkəzi
Şərur Rayon Məşğulluq Mərkəzi
Babək Rayon Məşğulluq Mərkəzi

1
1
1

7
7
7

baş məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi
baş məsləhətçi

Babək Rayon Məşğulluq Mərkəzi
Ordubad Rayon Məşğulluq Mərkəzi
Ordubad Rayon Məşğulluq Mərkəzi

1
1
1

7
7
7

məsləhətçi
baş məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

Culfa Rayon Məşğulluq Mərkəzi
Culfa Rayon Məşğulluq Mərkəzi

1
1

7
7

baş məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

Şahbuz Rayon Məşğulluq Mərkəzi

1

7

baş məsləhətçi

Şahbuz Rayon Məşğulluq Mərkəzi

1

7

aparıcı məsləhətçi

İqtisadi inkişaf siyasəti və proqnozlaşdırma şöbəsi

1

6

aparıcı məsləhətçi

Kəngərli Rayon Məşğulluq Mərkəzi
Sədərək Rayon Məşğulluq Mərkəzi

1
1

7
7

aparıcı məsləhətçi
məsləhətçi

Sahibkarlığın inkişafı şöbəsi

1

6

aparıcı məsləhətçi

Regionun davamlı inkişafı sektoru

1

6

aparıcı məsləhətçi

Hüquq sektoru

1

6

məsləhətçi

2.3. Dövlət Sosial Təminat Xidməti
Sosial xidmətin təşkili və sosial proqramlar sektoru

1

7

baş məsləhətçi

Sosial xidmətin təşkili və sosial proqramlar sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

2

7

baş məsləhətçi

Kütləvi bədən tərbiyəsi və idman şöbəsi

1

6

məsləhətçi

Sədərək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

məsləhətçi

Şərur Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

məsləhətçi

Kəngərli Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

baş məsləhətçi

Kəngərli Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

məsləhətçi-mühasib

Babək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

baş məsləhətçi

Babək Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

2

7

aparıcı məsləhətçi

Ordubad Rayon Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

məsləhətçi-mühasib

Naxçıvan Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi

1

7

məsləhətçi-mühasib

Cəmi.

10

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Cəmi:

4

5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Nəqliyyat Nazirliyi
Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə

1

6 baş məsləhətçi

Ümumi şöbə

1

6 aparıcı məsləhətçi

Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

1

7

məsləhətçi

Naxçıvan Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib

1

7

məsləhətçi

Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

Maliyyə və iqtisadiyyat sektoru
1 6 aparıcı məsləhətçi
Cəmi:
3
6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Hüquqşünas

1

6

məsləhətçi

Şərur Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib

1

7

məsləhətçi

İqtisadiyyat və mühasibat uçotu şöbəsi

1

6

aparıcı məsləhətçi

Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru

2

7

məsləhətçi

Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Babək Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Mühasibat uçotu və təsərrüfat sektoru. Mühasib

1

7

məsləhətçi

Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial müavinətlər və sosial yardımlar sektoru
Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru
Culfa Rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi.
Sosial xidmətlər sektoru

1
1
1

7
7
7

baş məsləhətçi
baş məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

Cəmi:

2

7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Təhsil Nazirliyi
Ümumtəhsil məktəbləri ilə iş üzrə şöbə

1

6

məsləhətçi

Naxçıvan Şəhər Təhsil Şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Şərur Rayon Təhsil Şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Kəngərli Rayon Təhsil Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Kəngərli Rayon Təhsil Şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Şahbuz Rayon Təhsil Şöbəsi. Kadrlar üzrə

1

7

məsləhətçi

4
Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi
1 7
Ordubad Rayon Təhsil Şöbəsi
1 7
Cəmi:
11
8. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyi
Hüquqşünas
1 6
Tibbi yardımın təşkili şöbəsi
1 6
Əczaçılıq və özəl tibb müəssisələri sektoru
1 6
Cəmi:
3
9. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
Mühasibat uçotu və hesabat şöbəsi
1 6
İqtisadiyyat, proqnozlaşdırma, aqrar islahatlar və
1 6
sahibkarlığın inkişafı şöbəsi
Cəmi:
2
10. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi
Şərur Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi
təhlil sektoru
1 7
Şərur Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və
1
iqtisadi təhlil sektoru
Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi
təhlil sektoru
1
Culfa Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və iqtisadi
təhlil sektoru
1

məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

məsləhətçi
baş məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

aparıcı məsləhətçi

7

aparıcı məsləhətçi

7

aparıcı məsləhətçi

7

aparıcı məsləhətçi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Şahbuz Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və
iqtisadi təhlil sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və
1 7
iqtisadi təhlil sektoru
Ordubad Rayon Maliyyə Şöbəsi.
Xəzinə əməliyyatı və xəzinə əməliyyatının uçotu sektoru 1 7
1 7
9

aparıcı məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

11. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi
Turizm şöbəsi. Turizmin inkişafı üzrə

1

6

baş məsləhətçi

Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Babək Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Şahbuz Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Sədərək Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

1

7

baş mühasib

Cəmi:

Hüquqşünas

1

6

məsləhətçi

Naxçıvan Şəhər Şöbəsi. Gəlirlər sektoru

1

7

məsləhətçi

Şərur Rayon Şöbəsi. Fərdi uçotun təşkili sektoru

1

7

məsləhətçi

Babək Rayon Şöbəsi. Gəlirlər sektoru

2

7

məsləhətçi

Babək Rayon Şöbəsi. Maliyyə uçotu sektoru

2

7

məsləhətçi-mühasib

Ordubad Rayon Şöbəsi. Gəlirlər sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Ordubad Rayon Şöbəsi. Gəlirlər sektoru

1

7

məsləhətçi

Culfa Rayon Şöbəsi. Fərdi uçotun təşkili sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Şahbuz Rayon Şöbəsi. Gəlirlər sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Kəngərli Rayon Şöbəsi. Pensiyaların təyinatı sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Kəngərli Rayon Şöbəsi. Fərdi uçotun təşkili sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Sədərək Rayon Şöbəsi. Fərdi uçotun təşkili sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Sədərək Rayon Şöbəsi. Gəlirlər sektoru

1

7

məsləhətçi

Sədərək Rayon Şöbəsi. Maliyyə uçotu sektoru

1

7

məsləhətçi-mühasib

Cəmi:

Şahbuz Rayon Maliyyə Şöbəsi. Xəzinə əməliyyatının
uçotu sektoru

Babək Rayon Maliyyə Şöbəsi. Büdcə proqnozu və
iqtisadi təhlil sektoru
Cəmi:

17. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

5

12. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi

16

18. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Sahibkarlığa Kömək Fondu
Hüquq sektoru

1

6

aparıcı məsləhətçi

Cəmi:
1
19. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Baytarlıq Xidməti
Ümumi işlər və kadrlar sektoru

1

6

aparıcı məsləhətçi

Epizootiya əleyhinə mübarizə və müalicə profilaktikası
sektoru

1

6

baş məsləhətçi

Cəmi:

2

20. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti
Daşınmaz əmlakın hüquqi ekspertizası və reyestrinin
aparılması sektoru

1

6

baş məsləhətçi

Ümumi işlər və kadr sektoru

1

6

məsləhətçi

21. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Auksion Mərkəzi
1 6

məsləhətçi

Cəmi:

Cəmi:

2

1

22. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi
Dini qurumlarla iş, qeydiyyat və lisenziya sektoru.
Hüquqşünas

1

6

baş məsləhətçi

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə

1

6

baş məsləhətçi

Suvarma sistemlərinin istismarı şöbəsi

1

6

aparıcı məsləhətçi

Su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin istismarı
şöbəsi

1

6

məsləhətçi

Ümumi şöbə. Kadr məsələləri üzrə

1

6

baş məsləhətçi

Layihə ekspertiza şöbəsi

1

6

baş məsləhətçi

Layihə ekspertiza şöbəsi

1

6

məsləhətçi

Ümumi şöbə. Komplektləşdirmə, idarə arxivlərinin
yaradılması və kargüzarlıq üzrə

1

6

baş məsləhətçi

Ümumi şöbə. İnformasiya axtarış və beynəlxalq əlaqələr
üzrə

1

6

baş məsləhətçi

1

6

aparıcı məsləhətçi

Cəmi:

5

13. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın
və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
Ailə, qadın problemləri və gender məsələləri şöbəsi

1

6

aparıcı məsləhətçi

Cəmi:
1
14. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi
Torpaq kadastrı və qeydiyyatı şöbəsi

1

6

Maliyyə-mühasibat uçotu şöbəsi
Babək Rayon Şöbəsi

1
1

6 məsləhətçi-mühasib
7 aparıcı məsləhətçi

Culfa Rayon Şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Ordubad Rayon Şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Şahbuz Rayon Şöbəsi

1

7

Şərur Rayon Şöbəsi

1

Sədərək Rayon Şöbəsi

1
Cəmi:

məsləhətçi

Cəmi:

4

24. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi
Maliyyə, iqtisadi, hüquqi, normativ sənədlərin hazırlanması
sektoru
1 6
Cəmi:
1
25. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti

aparıcı məsləhətçi

1

7

baş mühasib

baş məsləhətçi

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın uşaqlarla iş üzrə
məsləhətçi-psixoloqu

1

7

aparıcı məsləhətçi

7

aparıcı məsləhətçi

Şəhər təsərrüfatı, memarlıq və tikinti şöbəsi

1

7

baş məsləhətçi

7

məsləhətçi

Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə
iş şöbəsi

1

7

böyük məsləhətçi

Sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi.
Dəftərxana işinin aparıcısı

1

7

məsləhətçi

1№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

1№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

2№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

2№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

3№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

8

15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi
Hüquq sektoru

1

6

baş məsləhətçi

Hüquq sektoru

1

6

aparıcı məsləhətçi

Cəmi:

Cəmi:
1
23. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Arxiv İdarəsi

2

16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsi
Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsi
1 7

aparıcı məsləhətçi

Culfa Rayon Statistika İdarəsi. Baş mühasib

1

7

baş məsləhətçi

3№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Culfa Rayon Statistika İdarəsi

1

7

baş məsləhətçi

4№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Sədərək Rayon Statistika İdarəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

4№-li Sahə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Babək Rayon Statistika İdarəsi

1

7

məsləhətçi

Əliabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Kəngərli Rayon Statistika İdarəsi

2

7

məsləhətçi

Qaraxanbəyli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Cəmi:

7

Cəmi:
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5
26. Şərur Rayon İcra Hakimiyyəti
1 7

Hüquq şöbəsi

Qazançı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

məsləhətçi

Göydərə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

1

7

baş məsləhətçi

Xanəgah kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Memarlıq və tikinti şöbəsi. Mühəndis

1

7

böyük məsləhətçi

Bənəniyar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Memarlıq və tikinti şöbəsi. Mühəndis

1

7

aparıcı məsləhətçi

Yaycı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi.
Kadrlar üzrə
Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi

1
1

7
7

məsləhətçi
məsləhətçi

Teyvaz kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Qazançı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Məmmədsabir kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Göydərə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Xanlıqlar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Qarahəsənli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Şərur şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Yuxarı Yaycı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Çomaxtur kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Aşağı Daşarx kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Kosacan kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Dizə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Siyaqut kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Alışar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Cəmi:
17
27. Babək Rayon İcra Hakimiyyəti
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın uşaqlarla iş üzrə məsləhətçi1
psixoloqu
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın məsul katibi

7

aparıcı məsləhətçi

Cəmi:

14

30. Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyəti
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın məsul katibi
1
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi
üzrə komissiyanın uşaqlarla iş üzrə məsləhətçi-psixoloqu 1

7

böyük məsləhətçi

7

aparıcı məsləhətçi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsi 1

7

baş məsləhətçi

Hüquq şöbəsi

1

7

məsləhətçi

İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

2

7

baş məsləhətçi

Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması
şöbəsi. İqtisadçı

1

7

aparıcı məsləhətçi

Memarlıq və tikinti şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Qabıllı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Qabıllı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Xıncab kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

İnformasiya təminatı və təhlili sektoru

Cəmi:

12

1

7

böyük məsləhətçi

1

7

baş mühasib

İnformasiya təminatı və təhlili sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Aqrar məsələlər şöbəsi. Aqronom

1

7

baş məsləhətçi

İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

1

7

baş məsləhətçi

Hüquq şöbəsi

1

7

məsləhətçi

Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsi 1

7

aparıcı məsləhətçi

İnformasiya təminatı və təhlili sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Memarlıq və tikinti şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

2

7

baş məsləhətçi

Hüquq şöbəsi

2

7

məsləhətçi

Gömür kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

31. Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi.
Kadrlar üzrə
Memarlıq və tikinti şöbəsi. Mühəndis

1
1

7
7

məsləhətçi
aparıcı məsləhətçi

Badamlı qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Daylaqlı kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Hacıvar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Babək qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Aşağı Qışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Gərməçataq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə
Didivar kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1
1

7 baş mühasib
7 baş mühasib

Qızıl Qışlaq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Gömür kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Qoşadizə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

Cəmi:

Cəmi:

baş mühasib

32. Sədərək Rayon İcra Hakimiyyəti
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28. Ordubad Rayon İcra Hakimiyyəti
Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın uşaqlarla iş üzrə
məsləhətçi-psixoloqu
1 7

aparıcı məsləhətçi

Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş
şöbəsi

baş məsləhətçi

1

7

12
1

7

baş mühasib

1

7

böyük məsləhətçi

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın uşaqlarla iş üzrə
məsləhətçi-psixoloqu

1

7

aparıcı məsləhətçi

İnformasiya təminatı və təhlili sektoru

1

7

aparıcı məsləhətçi

Hüquq şöbəsi

2

7

məsləhətçi

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiyanın məsul katibi

Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş
şöbəsi

1

7

böyük məsləhətçi

İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

3

7

baş məsləhətçi

Hüquq şöbəsi

2

7

məsləhətçi

Aqrar məsələlər şöbəsi. Zootexnik

1

7

böyük məsləhətçi

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi
Heydərabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1
1

7 məsləhətçi
7 nümayəndə müavini

Heydərabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Qaraağac kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Qaraağac kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Sədərək kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması
şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Aqrar məsələlər şöbəsi. Zootexnik

1

7

böyük məsləhətçi

Memarlıq və tikinti şöbəsi

1

7

aparıcı məsləhətçi

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi.
Kadrlar üzrə

1

7

məsləhətçi

İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

2

7

baş məsləhətçi

Bist kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Aşağı Əndəmic kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Yuxarı Əndəmic kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Azadkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Gilançay kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

nümayəndə müavini

Gənzə kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Sabirkənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Yuxarı Əylis kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Aşağı Əndəmic kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Aşağı Əylis kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Ordubad şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə

1

7

baş mühasib

Cəmi:
Hüquq şöbəsi
Memarlıq və tikinti şöbəsi

1

7
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33. Məhkəmə orqanları
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi

2

6

hakim köməkçisi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ağır Cinayətlər Məhkəməsi. Məhkəmə iclas katibi

2

6

məsləhətçi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 1

6

məsləhətçi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi
1
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Hərbi Məhkəməsi.
Məhkəmə iclas katibi
1
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi 1

6

böyük məsləhətçi

6 məsləhətçi
6 hakim köməkçisi

Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi

2

7

hakim köməkçisi

Şərur Rayon Məhkəməsi

1

7

hakim köməkçisi

Şərur Rayon Məhkəməsi. Məhkəmə iclas katibi

1

7

məsləhətçi

Ordubad Rayon Məhkəməsi

1

7

hakim köməkçisi

Kəngərli Rayon Məhkəməsi

1

7

hakim köməkçisi

Babək Rayon Məhkəməsi

2

7

hakim köməkçisi

məsləhətçi

Şahbuz Rayon Məhkəməsi

1

7

hakim köməkçisi

aparıcı məsləhətçi

Culfa Rayon Məhkəməsi

1

7

hakim köməkçisi

Sədərək Rayon Məhkəməsi

1

7

hakim köməkçisi

22

29. Culfa Rayon İcra Hakimiyyəti
2 7

Cəmi:

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının
müdafiəsi üzrə komissiya

1

7

aparıcı məsləhətçi

İctimai, siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi

1

7

baş məsləhətçi

Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsi 1

7

aparıcı məsləhətçi

Cəmi:

19

Müsabiqə ilə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyaya müraciət etmək olar.
Əlaqə telefonu: 545-65-71

6
Muxtar respublikanın mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı
Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və “Şərq qapısı” qəzetində
qeyd olunan nöqsanlar aradan qaldırılır
Hazırda kitabxana-oxucu münasibətlərinin daha yaxşı qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir.
Xəbər süjetində Adil Babayev adına
Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq
Kitabxanasında kitabxanaçı Şəfa
Orucovanın öz işinə laqeyd yanaşması, fondda saxlanılan kitablar
haqqında məlumata malik olmaması
müşahidə olunmuşdur. Qeyd olunan
məsələ ilə bağlı Şəfa Orucovaya
xəbərdarlıq edilərək işində dönüş
yaratması tapşırılmışdır.
“Şərq qapısı” qəzetində martın
16-da dərc olunan “Kənd mərkəzləri mahiyyət və məzmunca
yeni obyektlərdir. Bəs bu ünvanlarda fəaliyyət göstərən təşkilatlar
öz işini necə qurublar?” sərlövhəli
məqalədə kənd mərkəzlərindəki
mədəniyyət evlərində və kitabxanalarda işin düzgün təşkil edilmədiyi, Babək rayonunun Məmmədrzadizə, Kərimbəyli və Zeynəddin kənd mərkəzlərində mədəniyyət evinin və kitabxana işçilərinin iş vaxtı yerlərində olmadıqları qeyd olunmuşdur. Nazirlik
tərəfindən aparılan araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, həmin
gün işçilər görkəmli şair-dramaturq
İslam Səfərlinin 90 illik yubileyi
ilə bağlı Babək Rayon Mədəniyyət
Evində keçirilən tədbirdə iştirak

Bu ilin mart ayında Naxçıvan
Dövlət Televiziyasında muxtar
respublika kitabxanalarının fəaliyyətlərindən bəhs edən süjet yayımlanmış, “Şərq qapısı” qəzetində kənd mədəniyyət evlərində
və kitabxanalarda işin təşkilindən
bəhs edən tənqidi məqalə dərc
olunmuşdur. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində
tədbir keçirilmiş, kitabxanalarda
və mədəniyyət müəssisələrində
yol verilən nöqsanların aradan
qaldırılması və əhaliyə göstərilən
xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər
görülmüşdür.
Martın 4-də Naxçıvan Dövlət
Televiziyasında yayımlanan və
Məmməd Səid Ordubadi adına
Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının fəaliyyətindən bəhs
edən süjetdə kitabxana-oxucu münasibətlərinin günün tələbləri səviyyəsində olmadığı göstərilmişdir.
Süjetin yayımından sonra kitabxanaya oxucu cəlb etmək məqsədilə
maarifləndirmə işlərinə başlanmış,
əməkdaşlar elm və təhsil müəssisələrində, bir sıra təşkilatlarda olmuş, müxtəlif sahələrə aid tövsiyə
xarakterli ədəbiyyat siyahıları hazırlanaraq təşkilatlara göndərilmişdir.

etdikləri üçün iş vaxtı yerlərində
olmamışlar. Məqalədə qeyd olunan
digər məsələlərlə bağlı da bir sıra
tədbirlər görülmüş, işdə nöqsana
yol verdiklərinə görə Şərur rayonunun Danyeri kənd kitabxana filialının baş kitabxanaçısı Nailə
Babayevaya, Aşağı Daşarx kənd
kitabxana filialının baş kitabxanaçısı Arifə Kamalovaya, Zeyvə
kənd klubunun mədəni-kütləvi təşkilatçısı Niyazi Fərəcova, Kəngərli
rayonunun Yeni Kərki kənd klubunun müdiri Pəri Məmmədovaya,
Qabıllı kənd kitabxana filialının
müdiri Əzizə Məmmədovaya sonuncu xəbərdarlıq edilərək şiddətli
töhmət, Şahtaxtı kənd mədəniyyət
evinin direktoru Təranə İmranovaya, Qabıllı kənd mədəniyyət
evinin direktoru Aidə Ələkbərovaya və Culfa rayonunun Göydərə kənd mədəniyyət evinin direktoru Vəli Əliyevə töhmət verilmiş, Şahtaxtı kənd kitabxana
filialının müdiri Hüsnüzər Qasımovaya xəbərdarlıq edilmişdir.
Nazirlik tərəfindən qeyd olunan
nöqsanlarla bağlı rayon Mədəniyyət
və Turizm şöbələrinin müdirlərinə
konkret tapşırıqlar verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Ümumtəhsil məktəblərində mantu sınağına
start verilmişdir
Aprel ayının 1-dən 15-dək
muxtar respublikanın bütün məktəblərində I-XI sinif şagirdləri
arasında ilkin vərəmi aşkarlamaq
məqsədilə tuberkulin diaqnostikasının bir metodu olan mantu
sınağının tətbiqinə başlanmışdır.
Mantu sınağının uşaqlar arasında
aparılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, vərəm çox böyük
yoluxuculuğu olan infeksion
xəstəlikdir. Bu xəstəliyin ayrıca
klinik forması olan ilkin vərəm
intoksikasiyası naməlum lokalizasiyalı vərəm infeksiyası ilə
xarakterizə olunur. İlkin vərəm
intoksikasiyasının rentgenoloji
və instrumental müayinələrlə
üzə çıxarılması mümkün deyil.
Uşaq və yeniyetmələrdə ilkin
vərəm intoksikasiyasının diaqnozu kütləvi şəkildə aparılan
mantu sınağının nəticəsinə və

ondan sonrakı şikayətlərin müqayisəli öyrənilməsinə əsaslanır.
Belə uşaqların davranışında aşağıdakı dəyişiklik özünü göstərir:
tezyorulma, əsəbilik, subfebril
hərarət, iştahanın, bəzən həzmin
pozulması, başağrıları, periferik
limfa düyünlərinin böyüməsi və
sair.
Bu aksiyanın həyata keçirilməsi
üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyində elmipraktik seminar, Ə.Əliyev adına
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanasında
Ağciyər Xəstəlikləri Dispanseri
ilə birgə seminar, rayon mərkəzi
xəstəxanalarında isə təlim-məşğələlər keçirilmişdir. Həmin tədbirlərdə pediatrlar, epidemioloqlar
və vaksinatorlar iştirak etmişlər.
Bu tədbirin həyata keçirilməsi
üçün xüsusi briqadalar yaradılmış,

hər briqada 1 pediatr və 1 vaksinatorla təmin edilmişdir. Məktəblərdə yerləşən tibb məntəqələri
aseptika və antiseptika tədbirləri
gözlənilməklə sınaq üçün lazım
olan materiallar və şprislərlə təchiz
olunmuşdur. Sınağın nəticələri 72
saatdan sonra qiymətləndirilir.
Reaksiyası müsbət olan uşaqlar
Ağciyər Xəstəlikləri Dispanserində dərin tibbi müayinələrə cəlb
ediləcəklər.
İlk aksiya Naxçıvan şəhərindəki 10 və 3 nömrəli tam orta
məktəblərdə keçirilmiş, 700-dən
çox şagird mantu sınağına cəlb
edilmişdir.
Qeyd edək ki, bu aksiya muxtar
respublikada davamlı olaraq hər
il həyata keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Səhiyyə Nazirliyinin
mətbuat xidməti

Hərbi-idman oyunları gənclərdə vətənpərvərlik
hissinin güclənməsinə mühüm təsir göstərir
Bu ilin fevral ayından etibarən
muxtar respublikamızın ümumtəhsil
məktəblərinin komandaları arasında
“Cəsurlar” hərbi-idman və turizm
oyunları və “Şahin” hərbi-idman
oyunlarının keçirilməsinə start verilib. Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük əhəmiyyət kəsb
edən bu hərbi-idman oyunları muxtar respublikamızda hər il üç mərhələdə təşkil olunur. Birinci mərhələ
məktəb daxilində, ikinci mərhələ
rayon, üçüncü mərhələ isə zona
üzrə keçirilir. Rayon, şəhər turlarında birinci yeri tutan komanda
muxtar respublika zona yarışlarında
iştirak etmək hüququ qazanır. Bu
günlərdə Naxçıvan şəhəri, Culfa,
Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarında “Şahin” hərbi-idman
oyunları, Ordubad və Culfa rayonlarında “Cəsurlar” hərbi-idman və
turizm oyunları keçirilərək həmin

bölgələri zona yarışlarında təmsil
edəcək komandalar müəyyənləşdirilib. Oyunlarda sıra hazırlığından
başlayaraq müxtəlif mərhələlərdən
keçməli olan şagirdlər bir sıra çətinliklərlə üz-üzə gələrək kollektiv
məqsəd uğrunda birgə mübarizə
aparıblar. Hərbi-idman oyunlarında
iştirak edən hər bir məktəbli həm
idmançı kimi qələbə uğrunda mübarizə aparıb, həm də gələcək əsgər
kimi hərb sənətinin müxtəlif incəliklərinə yiyələniblər.
Vətəni müdafiə etmək, kollektivçilik, yoldaşlıq, məqsədə çatmaq, çətinliklərə dözmək və sair
keyfiyyətləri özündə birləşdirən
bu yarışlar rayon, şəhər Gənclər
və İdman idarələri, Təhsil və Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin idarə,
şöbə və bölmələri tərəfindən birgə
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təşkil olunub.
“Şahin” hərbi-idman oyunları
üzrə keçirilən yarışlarda Naxçıvan
şəhərindəki 9 nömrəli tam orta
məktəbin, Culfa rayon Göydərə
kənd tam orta məktəbinin, Qıvraq
qəsəbə tam orta məktəbinin, Şahbuz şəhər tam orta məktəbinin
və Sədərək rayon Sədərək kəndindəki 1 nömrəli tam orta məktəbin komandaları qalib olublar.
“Cəsurlar” hərbi-idman və turizm oyunları üzrə təşkil edilən
yarışlarda Ordubad internat məktəbi ilə Culfa rayon Saltaq kənd
tam orta məktəbinin komandaları
birinci yerləri tutublar. Fəxri yerlərə sahib olan komandalara kubok, diplom və qiymətli hədiyyələr
verilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Gənclər və İdman Nazirliyinin
mətbuat xidməti

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

Pedaqoji təcrübənin başlanğıc konfransı
Naxçıvan Dövlət Universitetində
2012-2013-cü tədris ilinin ikinci semestrinə aid pedaqoji təcrübənin başlanğıc konfransı keçirilmişdir. Əvvəlki
pedaqoji təcrübənin gedişini əks etdirən
video-çarxın nümayiş olunduğu konfransı giriş sözü ilə açan ali məktəbin
rektoru, akademik İsa Həbibbəyli tələbə
və müəllimləri pedaqoji ixtisaslar üçün
vacib olan pedaqoji təcrübənin başlanması münasibətilə təbrik etmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, pedaqoji təcrübənin hər bir tələbənin gələcəyin yüksək
intellektli müəllimi, mütəxəssisi kimi
formalaşmasındakı rolu danılmazdır.
Belə təcrübələr imkan verir ki, tələbələr
təhsil müddətində qazandığı nəzəri bilikləri praktikada möhkəmləndirməklə
peşə vərdişlərinə çevirə bilsinlər.
Universitetin Tədris şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Rafiq Rəhimov “Pedaqoji təcrübənin
təşkilinə aid müasir tələblər haqqında”,
Fənlərin tədrisi kafedrasının müdiri,
pedaqogika elmləri doktoru Elbəyi
Maqsudov “Metodistlərin təcrübə dövründə yerinə yetirəcəyi işlər haqqında”

məruzələr etmişlər. Məruzələrdə təcrübəli pedaqoqların, universitetin Tədris şöbəsi əməkdaşlarının, metodist
müəllimlərin nəzarəti altında beş həftə
davam edəcək pedaqoji təcrübənin
Boloniya sisteminə uyğun olaraq, 100
ballıq sistem üzrə qiymətləndiriləcəyi
bildirilmiş, şəhər məktəbləri ilə yanaşı,
Babək rayonunun Şəkərabad, Şıxmahmud, Kərimbəyli, Hacıvar kənd
tam orta məktəbləri olmaqla, 17
ümumtəhsil məktəbində 287 tələbənin
təcrübə keçəcəyi vurğulanmışdır.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin aparat rəhbəri Rəşad Xudiyev, ali təhsil ocağının
Rus dili və ədəbiyyatı kafedrasının
baş müəllimi Əkbər Süleymanov
çıxış edərək universitetdə ixtisaslı
pedaqoji kadr hazırlığı prosesində
ali və orta ümumtəhsil müəssisələrinin
qarşılıqlı əməkdaşlığının, elm və tədris prosesində yeniliklərin öyrənilməsinin vacibliyini, nəzəri bilik və
təcrübə mübadiləsinin diqqətdə saxlanmasının xüsusi əhəmiyyət kəsb
etdiyini bildirmişlər.

Dostluq parkı salınb
Naxçıvan Dövlət Universitetində
Naxçıvan Dövlət Universiteti-Cənubi
Koreyanın Kimçonq Universiteti dostluq parkı salınıb. Tədbirdə universitetin
rektoru, akademik İsa Həbibbəyli çıxış
edərək bildirib ki, muxtar respublika
rəhbərinin və Koreya Respublikasının
Azərbaycandakı Səfirliyinin dəstəyi
ilə iki ölkənin ali məktəbləri arasındakı
əlaqələr gün keçdikcə daha da inkişaf
edir. Naxçıvan Dövlət Universiteti
Cənubi Koreyanın Kimçonq və Busan
Kyumqsunq universitetləri ilə hərtərəfli
əməkdaşlığa malikdir. Hazırda universitetdə 1 nəfər doktorant da daxil
olmaqla, 10 nəfər koreyalı tələbə təhsil
alır. Universitetdə fəaliyyət göstərən
Koreya Mədəniyyət və Dil Tədrisi
mərkəzlərində Koreya dili tədris olunur, ölkənin tarixi, milli mədəniyyəti,
ali təhsil sistemi ilə bağlı materiallar
nümayiş etdirilir. Boloniya sisteminin
prinsiplərinə uyğun olaraq, universitetlərarası tələbə mübadiləsi də
genişlənməkdədir.
Hər iki universitet ərazisində salınan

dostluq parkı isə elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın gələcək inkişafının rəmzidir. Kimçonq
Universitetində salınan dostluq parkında Naxçıvan Dövlət Universitetindən göndərilən yerli meyvə tingləri
və gül kolları əkilib.
Universitetin Koreya Mədəniyyət
və Dil Tədrisi mərkəzlərinin rəhbəri,
beynəlxalq münasibətlərin tarixi və
nəzəriyyəsi ixtisaslaşması üzrə magistrant, Cənubi Koreya vətəndaşı
Canq Second, tələbə mübadiləsi yolu
ilə bakalavr pilləsində təhsillərini bir
il müddətində Naxçıvan Dövlət Universitetində davam etdirəcək koreyalı
tələbələr Lee Sumi və Jeonq Seok
ölkələrarası münasibətlərin inkişafında
elm, təhsil sahəsində tərəfdaşlığın əhəmiyyətindan danışıblar.
Sonra dostluq parkında rektor, akademik İsa Həbibbəylinin və xarici tələbələrin iştirakı ilə Cənubi Koreyanın
Kimçonq Universitetindən göndərilən
müxtəlif gül kolları, yerli bitkilər əkilib.
Mina QASIMOVA

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu aşağıdakı kafedralar
üzrə boş olan vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir
Kafedra müdiri vəzifəsini
tutmaq üçün
Ümumi fənlər
Kafedralarda boş olan vəzifələri
tutmaq üçün
1. Pedaqogika və psixologiya
Baş müəllim – 1 yer (tam ştat)
Müəllim – 3 yer (tam ştat)
Müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
2. Dillər və ədəbiyyat
Dosent – 1 yer (tam ştat)
Dosent – 1 yer (0,5 ştat)
Baş müəllim – 1 yer (tam ştat)
Müəllim – 2 yer (tam ştat)

Müəllim – 1 yer (0,5 ştat)
3. Ümumi fənlər
Baş müəllim – 2 yer (tam ştat)
4. Humanitar və incəsənət
Müəllim – 2 yer (tam ştat)
Müsabiqə üçün sənədlər bu elan qəzetdə dərc edildiyi gündən bir ay müddətində müvafiq qaydada qəbul olunur.
Ünvan: Naxçıvan şəhəri,
Heydər Əliyev prospekti 1,
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
Telefon: 545-32-02
Rektorluq

İtmişdir
Naxçıvan şəhəri, Xətai məhəlləsi, döngə 1, ev 1B-də yaşayan Hüseynova
Əpruz Məmməd qızının adına olan 13288 inventar nömrəli texniki pasport itdiyindən etibarsız sayılır.
* * *
Naxçıvan şəhəri, 20A məhəlləsi 3 ünvanında yaşayan Əhmədov Fazil Hüseyn
oğlunun adına olan AA-003451 nömrəli torpaq sahəsinin planı və ölçüsü və
104013003331 nömrəli reyestrdən çıxarış itdiyindən etibarsız sayılır.

Allah rəhmət eləsin
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məhərrəm
Qasımov, sədr müavini Əli Qədimov, katib Elnur Eyvazov, muxtar respublikada fəaliyyət
göstərən dairə seçki komissiyalarının sədrləri Niyaz Əsgərov, Kamal Ələkbərov, Zahid
Ələkbərov, Cahangir Seyidov, Taməddin Hüseynov, Əzim Əzimov, Həsən Həsənov
7 saylı Ordubad-Culfa Dairə Seçki Komissiyasının əməkdaşı
SƏRVƏR RƏFİYEVİN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə dərin hüznlə
başsağlığı verirlər.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

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