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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2015-ci il 22 iyun
tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
dövlət ümumi təhsil müəssisələrində
çalışan bilik və bacarıqlarının qiymət-
ləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs
yükünün və əməkhaqqının artırılması
haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq
aparılan diaqnostik qiymətləndirilmənin
məqsədi müəllimlərin bilik və bacarıq
səviyyəsinin test üsulu ilə müəyyənləş-
dirilib üzə çıxarılması, onların həftəlik
dərs yükü normasının optimallaşdırıl-
ması, aylıq vəzifə maaşlarının artırılması,
maddi rifahının yaxşılaşdırılmasının tə-
min edilməsi və nəticələrdən asılı olaraq
müəllimlərin inkişafyönümlü təlimlərə
cəlb edilməsidir.
    Müəllimləri inkişafyönümlü təlimlərə
cəlb etmək məqsədilə 2016-2017-ci dərs
ilində Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi tərəfindən yeni təlim
metodları və informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları sahəsində ardıcıl kurslar
təşkil edilib. 
    Dünən ümumtəhsil müəssisələrində
işləyən müəllimlərin növbəti diaqnostik
qiymətləndirilməsi ilə bağlı 14 nömrəli
tam orta məktəbdə mərkəzləşdirilmiş
qaydada imtahan keçirilib. İmtahanda
muxtar respublika ümumtəhsil məktəb-
lərində çalışan 600 müəllim iştirak edib.
    İmtahan zamanı 40-ı ixtisas, 25-i

metodika və 15-i informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarından olmaqla,
ümumilikdə, 80 sual təqdim edilib. Qa-
palı test formasında keçirilən imtahanda
sualların cavablandırılması üçün iki
saat 30 dəqiqə vaxt verilib. İmtahanda
iştirak edən ibtidai sinif müəllimlərinə
ixtisas fənni kimi Azərbaycan dili
(20 sual) və Riyaziyyat (20 sual) fənləri
üzrə suallar təqdim edilib. İki və daha
artıq fənn tədris edən müəllimlər öz se-
çimlərinə əsasən yalnız bir fənn üzrə
diaqnostik qiymətləndirilmədə iştirak
edə biliblər. Onların əməkhaqqı artımı
hər bir fənn üzrə tədris edilən dərs saat-
larına şamil olunacaq.
    Sualların ümumi sayının 30 faizinə
(24 sual) düzgün cavab vermiş müəl-
limlər “tutduğu vəzifəyə uyğundur”
kimi qiymətləndiriləcək və əməkhaqları

Naxçıvan Muxtar
Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin 3 av-
qust 2016-cı il tarixli
“Naxçıvan Muxtar
Respub l ikas ın ın
dövlət ümumi təhsil
müəssisələrində ça-
lışan bilik və baca-
rıqlarının diaqnostik
qiymətləndirilməsi
aparılan müəllimlə-
rin, həmin müəssi-

sələrin direktor və direktor müavinlə-
rinin vəzifə maaşları sxeminin və məb-
ləğlərinin, vəzifə maaşlarına əlavələrin
məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında”
qərarına uyğun olaraq yenidən hesab-
lanaraq artım tətbiq olunacaq. Müəyyən
olunmuş bal həddini keçə bilməyən
müəllimlər bir ildən sonra keçiriləcək
növbəti qiymətləndirmə imtahanlarında
təkrar iştirak edə biləcək. İmtahan za-
manı yarana bilən bütün problemli mə-
sələlərin qanunauyğun həll edilməsi
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Təhsil Nazirliyinin nəzdində
Apelyasiya komissiyası yaradılmışdır.
İmtahan nazirlik tərəfindən “İstedad-
XXI əsr” kursları ilə birgə keçirilib.
Nəticələr http://istedad21.com internet
adresində elan olunacaq.

- Fatma BABAYEVA

Ümumtəhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin növbəti 
diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılıb

  Muxtar respublikamızda əhaliyə göstərilən xid-
mətlərin, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması
işinin innovativ yeniliklər və müasir texnologiyalar
əsasında səmərəli təşkili daim diqqət mərkəzində
saxlanılır. Göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində Da-
şınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Ko-
mitəsində avtomatlaşdırılmış infrastruktur və texnoloji
baza qurulub, informasiya-kommunikasiya texnolo-
giyalarının geniş tətbiqi nəticəsində daşınmaz  əmlakın
qeydiyyatı ilə bağlı proseslərin elektronlaşdırılması
təmin edilib. 

    Komitədə daşınmaz əmlak və torpaq məsələləri ilə
bağlı müraciətlərin operativ cavablandırılması və hüquqi
yardım göstərilməsi məqsədilə 2016-cı ilin oktyabr ayından
etibarən 545-77-39 nömrəli telefon vasitəsilə zənglərin
qəbul edilərək cavablandırılması üçün iş otağı və mütəxəssis
ayrılıb. 
    Komitəyə telefon müraciət xidməti vasitəsilə edilən
bütün müraciətlər qeydiyyata alınır. Bu zaman müraciət
edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı, əlaqə
nömrəsi, müraciətin qısa məzmunu, müraciətin edildiyi
vaxt qeyd olunur. Müraciət edən şəxs bu məlumatları
verməkdən imtina etdikdə və ya yalan məlumat verdiyi
aşkar edildikdə onun müraciəti qeydiyyata alınmır, ca-
vablandırılmır və müraciət edən şəxsə bu barədə dərhal
məlumat verilir. 
    Telefon müraciət xidməti vasitəsilə daxil olan şifahi
müraciətlərin birbaşa cavablandırılması mümkün olmadıqda,
müraciət araşdırmaya qəbul edilərək sonradan cavablan-
dırılması məqsədilə müraciət vərəqəsi tərtib edilir və
 aidiyyəti üzrə təqdim olunur. 
    Müraciət edən şəxsin şifahi müraciətində qaldırılan
məsələ qanunla qorunan məlumatlara aid edildikdə, mü-
raciətin bu səbəbdən mahiyyəti üzrə cavablandırılmasının
mümkünsüzlüyü barədə müraciət edənə məlumat verilir.
Müraciətin şifahi cavablandırılması mümkün olmadıqda,
yazılı şəkildə təqdim edilməsi təklif olunur. Telefon
müraciət xidməti vasitəsilə edilən müraciətdə qaldırılan
məsələnin komitənin səlahiyyətinə aid olmadığı aşkar
edilərsə, müraciət edən şəxs aidiyyəti ünvana
 istiqamətləndirilir.
    Ötən dövr ərzində telefon müraciət xidməti vasitəsilə
komitəyə edilən müraciətlər daha çox daşınmaz əmlak
üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına
alınması ilə bağlı hüquqi yardımın göstərilməsi, yerlərdə
səyyar qaydada göstərilən xidmətlər, komitədə vətəndaşların
qəbulu və texniki sənədlərin hazırlanması ilə bağlı
 olmuşdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və
Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi bundan sonra da
vətəndaşların müraciət hüququnun maneəsiz həyata keçi-
rilməsinə şəraitin yaradılması və müraciətlərin cavablan-
dırılması zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət
olunması üçün səylərini artıracaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət 

Komitəsinin mətbuat xidməti

Vətəndaşların daşınmaz əmlakla
bağlı müraciətlərinin operativ 

cavablandırılması diqqət 
mərkəzində saxlanılır

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər
Kabineti 2017-ci ilin iyun ayında bir sıra
qərarlar qəbul etmişdir.
    Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il
8 iyun tarixli 53 nömrəli qərarı ilə “Avtomobil
nəqliyyatı ilə müntəzəm şəhərdaxili (rayon-
daxili), şəhərlərarası (rayonlararası) və bey-
nəlxalq marşrutlar üzrə sərnişin daşımalarına
daşıyıcıların cəlb olunmasına dair müsabiqənin
keçirilməsi Qaydası”nda, 54 nömrəli qərarı
ilə “Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və
baqaj daşınması Qaydaları”nda, 55 nömrəli
qərarı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanan
və həmin orqanın hesabına köçürülən vəsait -
dən istifadə Qaydası”nda, 56 nömrəli qərarı
ilə “Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşın-
ması Qaydaları”nda və 57 nömrəli qərarı ilə
“Nəqliyyat vasitələri sürücülərinin hazırlan-
ması və onların ixtisasının artırılması kursları
haqqında Əsasnamə”də və “Nəqliyyat vasi-

təsini idarə etmək hüququ verən sürücülük
vəsiqəsi almaq istəyən şəxslərdən imtahanların
qəbul edilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin
verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”də
dəyişikliklər edilmişdir. 
    Bununla yanaşı, Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il 30 iyun tarixli 60 nömrəli qərarı
ilə “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nda,
61 nömrəli qərarı ilə “Peşə hazırlığı, yenidən
hazırlıq və ixtisasartırma dövründə vətən-
daşlara verilən təqaüdün hesablanması və
ödənilməsi Qaydaları”nda, 62 nömrəli qərarı
ilə “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən
dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və
yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı
pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak
olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində
olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq
müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi
Qaydası”nda və 63 nömrəli qərarı ilə “Ehtiyata
və ya istefaya buraxılmış vətəndaşların bəzi
kateqoriyalarına müvəqqəti mənzil kirayəsi

xərclərinin məbləğinin və ödənilməsi qay-
dasının müəyyən edilməsi barədə” Naxçıvan
Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 16 noyabr tarixli 94 nömrəli qəra-
rında dəyişikliklər edilmişdir. Həmçinin Na-
zirlər Kabinetinin eyni tarixli 64 nömrəli
qərarı ilə “20 Yanvar əlillərinin, milli münaqişə
zəminində əlil olanların, sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqların və digər kateqoriyalardan
olan I və II qrup əlillərin, Çernobıl AES-də
qəza nəticəsində köçürülmə günü ana bətnində
olan uşaqlar da daxil edilməklə, uzaqlaşdırma
və köçürülmə zonalarından köçürülmüş uşaq-
ların və ya 18 yaşınadək yeniyetmələrin, ha-
belə 1986-cı il aprelin 26-dan sonra doğulmuş
və Çernobıl AES-də qəzanın nəticələrinin
ləğv edilməsinin iştirakçısı olmuş, yaxud
Çernobıl qəzası nəticəsində zərər çəkmiş və
birbaşa radioaktiv şüalanmaya məruz qalmaq
ehtimalı olmuş valideynlərin birindən olan
uşaqların, qaçqın və ya məcburi köçkün sta-
tusu almış müvəqqəti yaşayış yerində və

xəstəxanalarda qocaların, uşaqların, əlillərin,
aztəminatlı və ailə başçısını itirmiş şəxslərin,
İİV/QİÇS-lə xəstələnmiş vətəndaşların, orqan
və (və ya) toxumaların götürülməsi zamanı
əməliyyatla bağlı donorların dərman prepa-
ratları ilə təmin olunması Qaydası” təsdiq
edilmişdir. Müvafiq Qaydaya görə pulsuz
dərman preparatları ilə təmin olunması üçün
imtiyazlı xəstələr dövlət müalicə-profilaktika
müəssisələrinə müraciət edib, bu hüquqları
təsdiq edilən əsas sənədləri (əlillik, sağlamlıq
imkanlarının məhdudluğu və ya köçkün sta-
tusu haqqında vəsiqə, xəstəlik haqqında
arayış və sair) təqdim etməlidirlər. Dərman
preparatları ilə təmin olunma dövlət müali-
cə-profilaktika müəssisələrində təşkil edilmiş
aptek məntəqələri vasitəsilə həyata keçirilir.
    Qeyd olunan normativ-hüquqi aktların
tam mətni ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində
(www.huquqiaktlar. nakhchivan.az) tanış
 olmaq mümkündür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin
mətbuat xidmətinin məlumatı

    Bu günlərdə  külli miqdarda narkotik
vasitənin muxtar respublika ərazisindən
tranzit keçməklə qaçaqmalçılıq yolu
ilə aparılmasına cəhdin qarşısının alın-
masında iştirak edən dörd gömrükçü
mükafatlandırılıb. 
    Bu münasibətlə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Gömrük Komitə-
sində keçirilən tədbirdə çıxış edən komitə
sədri, gömrük xidməti general-leytenantı
Asəf Məmmədov muxtar respublikada
gömrük orqanlarının fəaliyyəti üçün ya-
radılan hərtərəfli şəraitdən danışıb. Qeyd
olunub ki, gömrük orqanlarında ən müa-
sir rentgen-nəzarət qurğularının və digər
texniki nəzarət vasitələrinin mövcud ol-
ması, kinoloji xidmətin səmərəli təşkili,
əməliyyat axtarış fəaliyyətinin geniş-
ləndirilməsi imkan verir ki, muxtar res-
publikamıza bütün istiqamətlərdə gələn
sərnişinlərə, mal və nəqliyyat vasitələrinə
gömrük baxışı dolğun şəkildə həyata
keçirilə bilsin. Bu günlərdə X-Ray tipli
rentgen-nəzarət qurğusunun köməyilə

aşkarlanan külli miqdarda narkotik qa-
çaqmalçılığı faktı da dövlətimiz tərə-
findən bu istiqamətdə görülən işlərin
məntiqi nəticəsidir. 
    Narkotik qaçaqmalçılığı faktının aş-
karlanmasında əməyi olan gömrükçüləri
təbrik edən komitə sədri onlara “Azər-
baycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin 25 illiyi (1992-2017)” Azər-
baycan Respublikasının yubiley medalını
təqdim edib. Qeyd edək ki, gömrük or-
qanlarında öz vəzifələrini nümunəvi şə-
kildə yerinə yetirdiyinə və xidmətdə
yüksək nəticələr əldə etdiklərinə görə
bu medalla təltif olunan gömrükçülərə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin fəxri fərmanları
da təqdim edilib.  
    Xatırladaq ki, külli miqdarda narkotik
qaçaqmalçılığı faktı iyun ayının 18-də
Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran
İslam Respublikası ilə sərhədində yerləşən
Şahtaxtı gömrük sərhəd-keçid məntəqə-
sində qeydə alınıb. Belə ki, 1967-ci il

təvəllüdlü Türkiyə Respublikası vətəndaşı
Cəlal Böyükaslanın idarə etdiyi 07 MCK
92 dövlət nömrə nişanlı “Volvo” markalı
yük maşınına gömrük baxışı həyata ke-
çirilən zaman qoşqunun döşəmə hissə-
sində 180 bükümdə qablaşdırılaraq giz-
lədilmiş, ümumi çəkisi 93,6 kq  narkotik
vasitə – heroin aşkar edilərək götürülüb. 
    Narkotik yüklü avtonəqliyat vasitə-
sinin Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam
Respublikasından Türkiyə Respublika-
sına gedəcəyi müəyyən olunub. Faktla
bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin İstintaq
şöbəsi tərəfindən Azərbaycan Respub-
likası Cinayət Məcəlləsinin 206.2-ci
maddəsi ilə (qaçaqmalçılıq yolu ilə nar-
kotik vasitələrin gömrük nəzarətindən
kənar və ya ondan gizli keçirilməsi)
cinayət işi açılıb.

               Naxçıvan Muxtar Respublikası

Dövlət Gömrük Komitəsinin

mətbuat xidməti

Gömrükçülər mükafatlandırılıblar
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    Suyun insan üçün nə qədər vacib
nemət olduğunu hər kəs yaxşı bilir.
Canlı həyatın yaranması və yaşaması
üçün torpaq və hava
kimi, suyun da hansı
dərəcədə əvəzedilməz
olduğu bu qiymətli
sərvətin çatışmadığı
zamanlarda daha ay-
dın görünür. Ona
görə də insana lazım
olan şirin su ehtiyat-
larından düzgün is-
tifadə olunması ən
doğru seçimdir. Su-
yun texniki, kənd təsərrüfatı və məişət
məqsədləri üçün istifadəsi, ondan
enerji alınması istiqamətində görülən
işlər bu məsələnin diqqətdə saxla-
nılmasını zərurətə çevirir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikasında
su ehtiyatları nisbətən az olduğuna
görə, içməli və təsərrüfat məqsədli
su mənbələrindən düzgün istifadə,
muxtar respublikada suya olan tələ-
batın daha az məsrəflə və tam ödə-
nilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Muxtar respublikanın su balansının
strukturuna bir çox amillər (hidro-
meteoroloji şərait, çay və göllərə
daxil olan su kütlələrinin həcmi,
kimyəvi xassələri, hövzə və çalaların
morfoloji quruluşu və morfometrik
ölçüləri) təsir edir. Müəyyən edil-
mişdir ki, Araz çayı, Naxçıvançay,
Arpaçay və onların qolları üzərində
inşa edilən su anbarları, sututarlar
və digər hidroqovşaqların hesabına
çay suları daha çox tənzimlənir. Mux-
tar respublikanın çay və göllərinin
kənd təsərrüfatında və əkinçilikdə
müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq
onların mühafizəsinə nəzarət artırılır,
regionun təbii hidrosistemi ardıcıl
şəkildə öyrənilir.
    Kənd təsərrüfatı və əkinçiliyin
inkişafını şərtləndirən əsas amillərdən
biri suvarma sistemlərinin təkmil-
ləşdirilməsidir. Muxtar respublikada
bu sahədə “2008-2015-ci illərdə Nax-
çıvan Muxtar Respublikasında əha-
linin ərzaq məhsulları ilə etibarlı tə-
minatına dair Dövlət Proqramı” üzrə
nəzərdə tutulmuş tədbirlər uğurla
həyata keçirilmişdir. Burada çay
hövzələrindən kənarda yerləşən ya-
şayış məntəqələrində suvarma məq-
sədilə kəhriz, bulaq və subartezian
quyularından geniş istifadə edilir.
Muxtar respublikada iri su anbarları
ilə bərabər, dördpilləli nasos stansi-
yaları və suvarma kanalları inşa edil-
mişdir. Son illər “Cəhri-2”, Qızıl-
burun, Nehrəm, Uzunoba, Qoşadizə
və sair stansiyalar, Qaraçuq-Nehrəm
kanalı bərpa edilərək istifadəyə ve-
rilmiş və bunların hesabına on min-
lərlə yeni torpaq sahəsi əkin döv-
riyyəsinə daxil edilmişdir.
    Əkin sahələrinə verilən suyun
yararlılığı son meliorativ normalara
nəzarət baxımından məhsuldarlığın
və ərzaq təchizatının yaxşılaşdırıl-
masına xidmət edir. Ekoloji təmiz
ərzaq məhsullarının istehsalı, ilk
növbədə, meliorativ qaydalara əməl
olunmaqdan, təbii gübrələr və su-
varma üçün nəzərdə tutulan su ehti-
yatlarından düzgün istifadə etməkdən
asılıdır.
    Mineral suların təbii muzeyi ad-
landırılan Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında 250-dən çox mineral
su yatağı mövcuddur. Təbiət yeraltı
süxurların bütün müsbət keyfiyyət-
lərini özü ilə yer səthinə çıxaran və
səxavətlə bizim ixtiyarımıza verən
bu zəngin sərvətin böyük bir qismini
doğma diyarımıza bəxş etmişdir.
İonların sirli birləşməsindən əmələ
gələn və onlarla dərman preparat-
larını əvəz edən şəfalı mineral su-
lardan içməli su təchizatında və tə-
sərrüfatda, sənayedə və müalicəvi
məqsədlər üçün geniş istifadə edilir.
Məşhur “Badamlı”, “Sirab”, “Ba-
basu” mineral su bulaqlarını, “Nə-
həcir”, “Əshabi-Kəhf”, “Darıdağ”

termal sularını buna misal göstərmək
olar. Kimyəvi-balneoloji xassələrinə
görə, bu sulardan qaraciyər, öd

kisəsi, həzm yollarının iltihabı, mədə
və onikibarmaq bağırsağın yaraları,
ürək-damar sistemi, revmatizm və
dəri xəstəliklərinin müalicəsində ge-
niş istifadə edilir.
    Muxtar respublika əhalisinin iç-
məli su təminatında əsas məsələlərdən
biri suyun keyfiyyəti ilə bağlıdır. Bu
sahədə aparılan regional işlər böyük
əhəmiyyətə malikdir. Bu istiqamətdə
həyata keçirilən kompleks tədbirlər
– sutəmizləyici qurğuların, kanali-
zasiya sisteminin yenidən qurulma-
sından, mərkəzləşmiş su təchizatı
sisteminin yaradılmasından və sairdən
ibarətdir. Naxçıvan şəhərində əhalinin
içməli su ilə təmin edilməsi məqsədilə
Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Su -
təmizləyici Qurğular Kompleksi is-
tifadəyə verilmiş, 207,9 kilometr
uzunluğunda kanalizasiya və 220,6
kilometr uzunluğunda içməli su xət-
ləri çəkilmişdir. Kompleks Naxçıvan
şəhərində 90 minə yaxın əhalini və
sənaye obyektlərini fasiləsiz olaraq
ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təmin
etməyə imkan verir. Təmizləmə pro-
sesində ozon və duzdan istifadə
olunması suyun insan sağlamlığı
üçün yararlılığına tam zəmanət verir.
Sutəmizləyici kompleksdə yeni tət-
biq olunan nanosüzgəcli qurğu ənə-
nəvi qum süzgəclərindən fərqli ola-
raq sudakı zərərli mikrobları tutub
saxlayır. Nanosüzgəcdən keçən su
içməyə tam yararlı olur və emal za-
manı onun xlorla zərərsizləşdiril-
məsinə ehtiyac qalmır. Suyun sət-
hinə, təzyiqinə, elektrik keçiriciliyinə
və bulanıqlığına idarəetmə mərkə-
zində quraşdırılan kompüter sistemi
nəzarət edir.
    Muxtar respublikada mütəmadi
olaraq təbii ehtiyatlar, o cümlədən
su ehtiyatları ilə bağlı problemlər
müəyyənləşdirilir və onların xalq tə-
sərrüfatında tətbiqinin nəzəri əsasları
tədqiq olunur. AMEA Naxçıvan Böl-
məsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun
əməkdaşları da muxtar respublikada
ekoloji siyasətə uyğun tədbirlərin
yerinə yetirilməsində yaxından iştirak
edir, ətraf mühitin qorunması və təbii
ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə
edilməsi məsələləri ilə bağlı konfrans,
dəyirmi masa və seminarlar təşkil
edirlər. “Muxtar respublikada termal
suların müalicəvi xüsusiyyətləri”,
“Yeraltı suların ekoloji və fiziki-
kimyəvi xüsusiyyətləri”, “Naxçıvan
Muxtar Respublikası seolitlərinin
tətbiq sahələri”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının gil ehtiyatları” möv-
zularında seminarlar, Duzdağ Fizi ote -
rapiya Mərkəzində “Daşduz təbii
sərvətimizdir”, Darıdağ Müalicə Mər-
kəzində “Təbii sərvətimiz – Darıdağ
termal suyu”, Naxçıvan Sirab Zavo-
dunda “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının mineral suları”, Naxçıvan
Sement Zavodunda “Yerli mineral
xammallar əsasında sement, gips və
əhəng istehsalının nəzəri və praktik
əsasları” mövzularında konfranslar
keçirilmişdir. Bu tədbirlərin əlaqədar
müəssisələrdə əməkdaşlar və elmi
işçilərlə birgə iştirak-müzakirə me-
todu əsasında keçirilməsi muxtar
respublikanın təbii ehtiyatlarının təb-
liğinə və onlardan daha səmərəli is-
tifadə edilməsinə zəmin yaradır.

Fizzə MƏMMƏDOVA
kimya üzrə fəlsəfə doktoru

    Mərkəzdə 21 bölmədə müxtəlif
çeşiddə, yəni bir binanın inşa olun-
masından ev əşyaları ilə təminatı-
nadək mal və materialların topdan
və pərakəndə satışı həyata keçirilir,
mallar isə orta qiymətdən 10-20
faiz ucuz satılır. Burada muxtar
respublikada istehsal olunan məh-
sullarla yanaşı, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Almaniya, Türkiyə, İtaliya,
Yaponiya və Cənubi Koreya is-
tehsalı olan məhsullar da satılır.
Alış-veriş mərkəzində bütün növ
tikinti materiallarının vahid bir
mərkəzdən satışı təşkil olunub.
Müştəri xidməti və satışdan sonrakı
xidmət sistemi müasir standartlara
uyğun qurulub. Belə ki, mərkəzdə
çalışan əsas xidmət heyəti Türkiyə
Respublikası və Birləşmiş Ərəb
Əmirliklərində kurs keçib.
    Burada idarəetmə, satışın təşkili,
mal təminatı, mühasibat sistemi
bu sahələrdə dünyada şəbəkə şək-
lində fəaliyyət göstərən böyük fir-
maların iş təcrübəsi öyrənilməklə
həyata keçirilir. Müəssisənin Bakı
şəhərində, Türkiyə Respublikasın-
da, Çin Xalq Respublikasında, Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərində nü-
mayəndəlikləri fəaliyyət göstərir
və “Cahan” AVM-in satınalma böl-
məsinin sifarişləri əsasında mal
tədarük olunur. 
    Alış-veriş mərkəzinin fəaliyyətə
başlamasından ötən dövr ərzində
üç dəfə uduş kampaniyası keçirilib,
bu kampaniyalar zamanı iştirakçı
müştərilər tərəfindən 2 ədəd
“OPEL”, 2 ədəd “NAZ-Lifan”
markalı avtomobil və 100-dən çox
bahalı hədiyyə udulub. 
    Müəssisə dünyada tanınmış şir-
kət və firmalarla əlaqələr quraraq
mənşə sertifikatı olan daha key-
fiyyətli mal və materialların muxtar
respublikamıza idxal olunması
üçün mövcud imkanlardan mak-
simum səmərəli istifadə etməyə
səy göstərir. Hazırda alış-veriş
mərkəzi dünyanın 42 şirkət və fir-
masının Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında daimi satış nüma-
yəndəsi və ya satış təmsilçisidir.
Alış-veriş mərkəzində marketinq
işi günün tələbləri səviyyəsində
qurulub. Daxili bazarın tələbatı
öyrənilməklə hər hansı bir malın
sifarişi vaxtında verilir və alınan
malların keyfiyyət göstəriciləri
nəzərə alınmaqla dünya bazarında
tanınmış şirkətlərdən idxal olunur.
Yəni xarici ölkə və yerli istehsal
mallarının satışı alıcıların arzu və
istəklərinə uyğun seçim etməyə
imkan verir. Yüksək keyfiyyəti
ilə seçilən bu məhsullar beynəlxalq
standartlara tam uyğundur. Təkcə
bir faktı qeyd edək ki, elektron
avadanlıqlar Cənubi Koreyanın
“Samsunq”, “Soni”, mebellər Tür-

kiyənin “Mondi”, “Merinos”, “İs-
tiqbal”, xalçalar “Gümüş suyu”,
ev əşyaları “Emsan”, “Arzum”,
inşaat materiallarından metlax və
kafellər “Çanaqqala seramik”,
“Uşak seramik” firmalarından alı-
nıb gətirilir. Alış-veriş mərkəzi
fəaliyyətə başlayan zaman muxtar
respublikamızda 2-3 növdə metlax
və kafel satışa çıxarılırdısa, hazırda
bu məhsulun 70-ə yaxın çeşidi
alıcılara təqdim olunur. 
    Mərkəzdə POS-terminallar qu-
raşdırılıb, alınan mal və material-
ların pulunun ödənilməsi plastik
kartlar, nağd ödəmələr isə nəza-
rət-kassa aparatları vasitəsilə hə-
yata keçirilir. Ötən dövr ərzində
münasib qiymət, yüksək keyfiyyət
prinsipi ilə işləyən “Cahan” AVM
kifayət qədər alıcı cəlb etməklə
muxtar respublikamızda ən böyük
vergi ödəyicilərindən birinə çev-
rilib. Həmçinin mərkəzin bütün
bölmələrində 100 AZN-dən yuxarı
alış-veriş edən hər bir müştəriyə
“Cahan” AVM-in xüsusi plastik
kartı verilir. Sonrakı mərhələdə
məbləğindən asılı olmayaraq, alı-
nan malın qiymətinin 2 faizi bonus
olaraq həmin kartın hesabına kö-
çürülür. Bu məbləğdən istənilən
vaxt pulsuz olaraq mal almaq
mümkündür.
    Dünya təcrübəsindən istifadə
etməklə nümunəvi xidmət göstə-
rilən “Cahan” AVM-in maddi-tex-
niki bazası ildən-ilə daha da möh-
kəmləndirilir, bu da müştərilərə
hərtərəfli xidmət göstərməyə imkan
yaradır. 2014-cü ildə mərkəzin ba-
zasında 38 min kvadratmetr sahədə
yeni Əyləncə və İstirahət Mərkəzi
istifadəyə verilib. Mərkəzdə isti-
rahət edənlərə nümunəvi xidmət
göstərilməsi üçün hər cür şərait
var. Burada ikimərtəbəli bina inşa
edilib. Binanın birinci mərtəbəsində
geyim mağazası, 2 kafe və sahəsi
1230 kvadratmetr olan örtülü oyun
salonu vardır. 
    Binanın ikinci mərtəbəsindəki
mebel dəstlərinin satış bölməsində
xarici və yerli istehsal məhsullarının
satışı həyata keçirilir. 
    Çeşid bolluğu alıcıların arzu-
larına və istəklərinə uyğun səmərəli
seçim etməyə imkan verir. Əyləncə
və İstirahət Mərkəzinin həyətində
33 metr hündürlüyündə, 24 kabi-
nəli, 144 yerlik karusel, 8 yerlik
120 dərəcəli yelləncək, 32 yerlik
uşaq maşını, qatar və uşaqlar üçün
nəzərdə tutulmuş 4 idman qurğusu
vardır. Mərkəzin həyətində bö-
yüklərin istirahəti üçün 1 kafe fəa-
liyyət göstərir. “Cahan” AVM-in
ərazisində “Arena” paintball klubu
yaradılıb, oyunda istifadə edilən
xüsusi geyimlər və silahların sax-
lanılması məqsədilə ayrı-ayrı otaq-

lar istifadəyə verilib, ərazidə müx-
təlif qurğular quraşdırılıb. Kollektiv
muxtar respublika sakinlərinin və
şəhərimizə gələn qonaqların isti-
rahəti üçün yaradılan şəraitdən sə-
mərəli istifadə etməyə çalışır, vaxt -
aşırı olaraq tanınmış müğənnilərin
iştirakı ilə konsert proqramları təş-

kil edilir. 
     Ötən müddətdə “Cahan” AVM-
də yenidənqurma işləri aparılıb,
ərzaq məhsullarının və gündəlik
tələbat mallarının satışı həyata ke-
çirilən yeni xidmət sahəsi, çörək
və Şərq şirniyyatları istehsalı sahəsi
yaradılıb. Burada muxtar respub-
likada istehsal olunan xarici məh-
sullarla yanaşı, mənşə sertifikatı
olan məhsullar da satışa çıxarılır.
Hazırda ticarət mərkəzində fəa-
liyyət göstərən çörək və Şərq şir-
niyyatları sexinin məhsullarına bö-
yük alıcı tələbatı vardır. Eyni za-
manda burada fəaliyyətə başlayan
bağça bölümündə taxtadan hazır-
lanmış 1 və 2 otaqlı binalar, villa
və istirahət yerləri üçün avadan-
lıqlar, həyətyanı sahələri bəzəyən
müxtəlif güllər və dekorativ bə-
zəklər satışa çıxarılır. 
    Mərkəzin inşaat materiallarının
satışı binasında bütün növ tikinti
materiallarının topdan və pərakəndə
satışı təşkil olunub, anbar istifadəyə
verilib. Burada 35 min addan çox
məhsulun satışa çıxarılması mənzil
təmiri, ev tikintisi və inşaat işləri
zamanı alıcılara geniş seçim imkanı
yaradır. 
    Müasir görkəmi və memarlıq
üslubu ilə seçilən alış-veriş mərkəzi
əhalinin məşğulluğunun təmin
olunmasına da öz töhfəsini verib.
Hazır da “Cahan” AVM-də 310 nə-
fər çalışır ki, onlar da yüksək
əməkhaqqı və gediş-gəliş üçün
servis xidməti ilə təmin olunurlar.
    Mərkəzin müdiri Ədalət Piri-
yevlə söhbət zamanı bildirdi ki,
müştəri məmnuniyyətini təmin
etmək üçün mərkəzdə bir sıra
işlər görülür. Bu gün mərkəzdə
müştəri ilə üzbəüz ünsiyyətdə
təcrübəli şəxslər çalışır. Ən baş-
lıcası isə burada yaradılan inti-
zamdır. Ümumiyyətlə, burada hər
bir əməkdaşın yeniliklər tətbiq
etməsinə şərait yaradılıb, hər kəs
bundan istifadə edərək öz karye-
rasını qura bilir. Köhnə yanaş-
maları kənara qoyub, yeniliyə,
inkişafa doğru getmək istəyənlər
üçün mərkəz bir məktəb rolunu
da oynayır. İlk olaraq isə müştə-
rilərlə işləyən bütün şəxsləri in-
tizamlı olmağa, əsl xidmət mə-
dəniyyəti göstərməyə dəvət edirik.
Qazandığımız uğurun əsas sə-
bəblərindən biri də budur. 
    Bəli, haqqında söhbət açdığımız
ticarət mərkəzində şəhər sakinlə-
rinin və muxtar respublikamızın
qonaqlarının alış-veriş etmələri
və istirahətləri üçün hər cür şərait
yaradılıb. Bütün bunlara əsasla-
naraq əminliklə demək olar ki, gə-
ləcəkdə mərkəz yeni-yeni layihələrə
imza atacaq.

- Nail ƏSGƏROV

  “Cahan Holdinq” Şirkətlər İttifaqı son illərdə ərzaq məhsulları,
tikinti materialları istehsal edən zavod və fabriklərlə yanaşı, xidmət
sahələrinin yaradılmasına da nail olub. 2011-ci ilin oktyabr ayında
istifadəyə verilən “Cahan” Alış-Veriş Mərkəzində bu gün alıcılara
nümunəvi xidmət göstərilir. Ümumi sahəsi 10 min kvadratmetr
olan mərkəzdə Almaniya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Türkiyə
istehsalı olan texniki avadanlıqlar quraşdırılıb.
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   Artıq Naxçıvan səhiyyəsi ürək-
damar sistemi xəstəliklərinin azal-
dılması, fəsadların aradan qaldırıl-
ması və ölüm hallarının maksimum
dərəcədə qarşısının alınmasına görə
ölkə üzrə ən yaxşı göstəricilərə ma-
likdir. Bir neçə il əvvəl Naxçıvanda
yüksək səviyyəli kardiocərrahiyyə
əməliyyatlarının aparılması bizə mö-
cüzə kimi gəlirdisə, artıq iki ildir
ki, açıq ürək əməliyyatlarının apa-
rılmasında yerli mütəxəssislərin müs-
təqil şəkildə iştirakı səhiyyəmizin
uğurlarından sayıla bilər. Profilaktika,
müayinə və müalicə işlərinin təşki-
lində də… 
    Muxtar respublikada əhaliyə kar-
dioloji xidmət kardiologiya, doğum,
diaqnostika-müalicə mərkəzləri, ra-
yon mərkəzi xəstəxanalarının kar-
dioloji bölmə və kabinələri, Naxçıvan
Muxtar Respublika, Mərkəzi Uşaq
xəstəxanaları və Naxçıvan Şəhər
Poliklinikasının kardioloji kabinələri
tərəfindən həyata keçirilir. 
    Zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən
ibarət olan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Kardiologiya Mərkəzində
ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət

çəkən insanlara ambulator, stasionar
və fizioterapiya müalicə xidmətləri
göstərilir. Burada təşkil olunmuş
sinif otaqlarında ürək xəstəliklərinə
dair müxtəlif seminarların, Naxçı-
van Dövlət Universitetinin Tibb
fakültəsi və Naxçıvan Tibb Kolle-
cinin tələbələrinə dərslərin keçilməsi
üçün lazımi şərait yaradılmış, elek-
tron lövhə quraşdırılmışdır.
     Mərkəzdə 13 həkim, 40 orta tibb
işçisi çalışır. Onların əksəriyyəti müx-
təlif illərdə ixtisaslaşma və təkmil-
ləşdirmə kurslarında olub, sertifikasiya
imtahanından keçiblər. Həkimlərdən
iki nəfəri tibb elmləri namizədidir,
dörd nəfəri ali, iki nəfəri isə birinci
ixtisas kateqoriyalarına malikdir. 
    Qızılgül Fətəliyevanın rəhbərlik
etdiyi 24 çarpayılıq Stasionar şöbəyə
2016-cı ildə 1039 xəstə daxil olub.
Onların arasında qeyri-stabil steno-
kardiya, miokard infarktı, hiperto-
niya, aorta koronar şuntlama və qa-
paqların protezləşməsi əməliyyatın-
dan sonrakı vəziyyətlə bağlı müraciət
edənlər daha çoxdur. Ahılyaşlı və-
təndaşların sosial müdafiəsinin güc-
ləndirilməsi məqsədilə heriatrik
xəstə lərin müalicəsi üçün xüsusi pa-
latalar ayrılmışdır. İmtiyazlı xəstə-
lərin müayinə və müalicəsinə böyük
qayğı ilə yanaşılır.
    Reanimasiya şöbəsində yerləşən
xəstələr daim monitor müşahidəsi
altındadır. Qeyri-stabil stenokardiya,
kəskin koronar sindrom, kəskin mio-
kard infarktının ilk saatlarında xəs-
tələrə ilkin yardım göstərilərək təcili
koronar angioqrafiya müayinəsinin
aparılması məqsədilə Naxçıvan Di-
aqnostika-Müalicə Mərkəzinə gön-
dərilir. Angioqrafiya müayinəsi apa-
rılmaqla xəstələrdə stend və ya cərrahi
əməliyyat həyata keçirilərək qan
dövranının erkən bərpasına nail olu-
nur. Bu isə ağırlaşma və ölüm halla-
rının qarşısının alınmasına, xəstələrin
stasionarda qalma müddətinin azal-
masına kömək edir.
    Poliklinika şöbəsinin EKQ-tredmil
kabinetində fiziki yük sınağı vasitəsilə
gizli koronar çatışmazlıqlar aşkar
olunur. Kabinə lazımi avadanlıqlarla

(defibliyator, dərmanlarla təchiz olun-
muş təcili yardım şkafı) təchiz edilib.
EKQ-tredmil müayinəsində sınağı
müsbət olan xəstələrə koronar angio -
qrafiya müayinəsi tövsiyə olunur.
    Burada 3 ExoKQ aparatı fəa-
liyyət göstərir. Portativ aparatdan
reanimasiya xəstələrinin müayinə-
sində istifadə olunur. Digər iki apa-
rat isə Poliklinika şöbəsində yer-
ləşdirilib. Gizli koronar çatışmazlığı,
ritm və keçiricilik pozğunluqlarını
aşkar etmək üçün Holter monitoru

mövcuddur. 
    Mərkəzdə baş verən stasionar
ölüm və ağırlaşmalar Tibbi Şurada
müzakirə olunur. Əksər hallarda
ağırlaşmalar hospitalizasiyanın yu-
banması, ixtisas və qeyri-ixtisas hə-
kimləri tərəfindən evlərdə infarktlı
xəstələrə ambulator müalicələrin
aparılması, rayonlardan, xüsusən
ucqar kəndlərdən xəstələrin xəstə-
xanaya göndərilməsinin gecikməsi
səbəbindən baş verir. Qeyd olunan-
ların aradan qaldırılması məqsədilə
muxtar respublika ərazisində çalışan
kardioloqların iştirakı ilə seminar
keçirilmiş, “Kəskin koronar sindrom
hallarında ilkin tibbi yardım və tibb
işçisinin taktikası” barədə həkimlərə,
həkim ambulatoriyalarında, feldşer-
mama məntəqələrində çalışan tibb
işçilərinə tövsiyələr verilmişdir.
    Buradakı həkim briqadası Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə
Nazirliyi tərəfindən tərtib olunmuş
qrafik əsasında ucqar dağ kəndlərində
əhalinin müayinəsində iştirak edir.
Mərkəzdə dezinfeksiya tədbirləri tə-
limata uyğun həyata keçirilir. Kadr-
ların yerləşdirilməsində maliyyə in-
tizamı qaydalarına və Səhiyyə Na-
zirliyinin göndərişlərinə ciddi əməl
olunur.
     Bölgədə analoqu olmayan Nax-
çıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkə-
zində kardioloji xəstələrin müayinəsi
müasir tibbi avadanlıq və cihazlarla,
EKQ, ExoKQ, Holter monitorinqi,
Təzyiq holteri, Tredmil testi vasitəsilə
həyata keçirilir. Eyni zamanda Peri-
ferik damarların Dopler müayinəsi,
Koronar angioqrafiya, Kateterizasiya
müayinələri, İnvaziv ürək, açıq ürək
və damar əməliyyatları da icra olunur.
Exokardioqrafiya kabinəsində həkim
Mahir Əhmədov müxtəlif illərdə Tür-
kiyə Respublikasında, Bakı şəhərində
ixtisaslaşma kurslarında olub. Periferik
damarların Dopler müayinəsi bu gənc

mütəxəssis tərəfindən həyata keçirilir. 
    Uşaqlarda ürək boşluqlarının ka-
teterizasiyası, eləcə də Pulmonar ar-
teriyanın balon valvuloplastikası
əməliyyatı Bakı şəhərindən müntə-
zəm olaraq mərkəzə dəvət edilən
Elnur İmanov tərəfindən icra olunur. 

    Kardiocərrahiyyə bu səhiyyə
müəssisəsinin mühüm sahələrindən
biridir. 2016-cı il may ayının 26-da
Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mər-
kəzinin kardiocərrahları İntiqam Fə-
tullayev, Cabir Gülmalıyev və anes-
tezioloq-reanimatoloq Şahin Mazan -
ov tərəfindən ilk dəfə olaraq müstəqil
şəkildə 2 açıq ürək əməliyyatı apa-
rılmışdır. Hazırda kardioloji xəstə -
lərin invaziv müalicələri, açıq ürək-
damar, protez qapaqların implanta-
siyası əməliyyatları yerli mütəxəs-

sislər tərəfindən müvəffəqiyyətlə hə-
yata keçirilir. Qeyd edilməlidir ki,
indiyədək belə mürəkkəb əməliy-
yatlar üçün xəstələr ölkəmizin pay-
taxtına və digər ünvanlara üz tutmalı
olurdular. Azərbaycan Səhiyyə Na-
zirliyi Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası
Ürək-damar xəstəlikləri şöbəsinin
yüksəkixtisaslı həkim heyətinin bir
sıra mürəkkəb əməliyyatları, o cüm-
lədən açıq ürək əməliyyatlarını Nax-
çıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkə-
zində həyata keçirməsi yerli mütə-
xəssislərin peşə bacarıqlarının yük-
səldilməsində mühüm rol oynamışdır.
    Diaqnostika-Müalicə Mərkəzində
koronar angioqrafiya müayinələri
uğurla icra olunur. Əminliklə demək
olar ki, bu müasir səhiyyə ocağı öz
tibbi təminatı və kadrları ilə ən yük-
sək səviyyədə yardım göstərmək
iqtidarındadır. 
    Gələcəyimiz olan uşaqların sağ-
lamlığı müstəqil dövlətimizin sosial
siyasətində mühüm istiqamətlərdən
biridir. Əziz Əliyev adına Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq
Xəstəxanasında uşaq əhalisinə digər
xidmətlərlə yanaşı, kardioloji xidmət
də göstərilir. Bu məqsədlə Poliklinika
şöbəsinin kardiorevmatoloji kabi-
nəsində EKQ, ExoKQ aparatları ilə
müayinələr aparılır. Cərrahi müda-
xiləyə ehtiyacı olanlar əməliyyat
üçün Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə
Mərkəzinə göndərilirlər. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Doğum Mərkəzində hamilələrə,
dölə və yenidoğulanlara kardioloji
xidmət göstərən, EKQ və ExoKQ
ilə təchiz olunan ayrıca kabinə fəa-
liyyət göstərir. Həkim-kardioloq El-
nurə  Bağırovanın səyi ilə indi bütün

yenidoğulmuşlar müvafiq müayinə-
lərdən keçirilirlər. Belə müayinələr -
dən olan fetal exokardioqrafiya ana
bətnində uşağın ürəyinin inkişafını,
fəaliyyətini səs dalğaları ilə müşahidə
edən və dəyərləndirən mühüm müa-
yinə metodudur. Xromosom ano-

maliyaları, ürəkdən kənar anatomik
qüsurlar, kardial aritmiyanın möv-
cudluğu, ilk trimestrdə dölün inki-
şafdan qalması və digər hallarda
fetal exokardioqrafiya müayinəsinin
aparılması zəruridir. ExoKQ müa-
yinəsi həmçinin hamiləlik kardiomi -
patiyalarının erkən diaqnostikasında
əvəzedilməz əhəmiyyətə malikdir.
Odur ki, doğuşa 2 ay qalmış bütün
hamilələrdə ExoKQ müayinəsinin
aparılması və ürəyin yığılma funk-
siyasının xüsusi olaraq dəyərləndi-
rilməsi vacibdir.
    Naxçıvan Muxtar Respublika
Xəstəxanasında stasionar və ambu-
lator müalicə alan xəstələrin kon-
sultasiyası məqsədilə Poliklinika şö-
bəsində EKQ və ExoKQ kabinələri
fəaliyyət göstərir. Kabinədə cari ilin
ötən dövründə 650 stasionar, 490
ambulator xəstədə EKQ, 650 sta-
sionar, 48 ambulator xəstədə ExoKQ
müayinəsi aparılıb.
    Şərur rayonunda kardioloji xidmət
stasionar xəstələr üçün Terapiya şö-
bəsində 4 çarpayılıq bölmədə, ambu -
lator xəstələr üçün isə Poliklinika
şöbəsində icra olunur. Xəstələrin
müayinəsi üçün iki EKQ, bir ExoKQ
aparatı işlək vəziyyətdədir. Sədərək,
Kəngərli, Şahbuz, Culfa, Ordubad
rayonlarında EKQ, Babək rayonunda
isə EKQ və ExoKQ müayinələri
aparılır. Ehtiyac olan hallarda müa-
yinə və müalicə məqsədilə xəstələr
Naxçıvan şəhərinə göndərilir. Ra-
yonlar üzrə dispanser qeydiyyatda
olan kardioloji xəstələrin müalicə-
profilaktika tədbirləri daim nəzarət
altındadır.
    Muxtar respublika səhiyyəsinin
bu uğurlarından bəhs edərkən Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar
Respublika Xəstəxanasının açılışında
dediyi bu sözləri xatırlayıram: “Biz
elə etməliyik ki, Azərbaycanın hər
bir yerində insanlar keyfiyyətli tibbi
xidmət ala bilsinlər. Bəzi hallarda

bəzi vətəndaşlar müalicə üçün xa-
ricə üz tuturlar. Hesab edirəm, biz
elə sistem yaratmalıyıq ki, əksinə,
xaricdən Azərbaycana müalicə və
müayinə üçün gəlsinlər. Əminəm
ki, bu xəstəxanada müalicə üçün
qonşu ölkələrdə yaşayan, Naxçıvana
yaxın bölgələrdən vətəndaşlar da
gələ bilərlər və gələcəklər”.
    Bu gün muxtar respublikada istər
xəstələrin müayinəsində, istərsə də
müalicəsində tibb elminin son nai-
liyyətlərindən səmərəli istifadə olun-
duğundan, onlara ambulator və sta-
sionar tibbi xidmət, xüsusən də rea-
nimasiya xidməti təlimata uyğun
aparıldığından heç bir kardioloji
xəstənin Bakı şəhərinə, qonşu xarici
ölkələrə getməsinə lüzum yoxdur.
Bu gün Naxçıvan səhiyyəsində peşə
bacarıqlarına güvənərək ürəyimizi
etibar edə biləcəyimiz bir xidmət
sahəsi var: inkişaf etmiş kardioloji
xidmət. Bu xidmətdən vətəndaşla-
rımızın yararlanması, etibarlı şəkildə
müayinə və müalicə edilməsi üçün
hər bir imkan vardır. Bu, bir tərəfdən
Naxçıvan səhiyyəsinin qələbəsidirsə,
digər tərəfdən muxtar respublikada
həyata keçirilən sosial siyasətin tən-
tənəsi, əhalinin sağlamlığının qo-
runmasına göstərilən dövlət qayğı-
sının parlaq ifadəsidir.
    ...Ömür axıb gedən zamanın bizə
düşən kiçik bir hissəsi, çətin, əzablı
yollardan, xoş və gərgin günlərin
təəssüratından, xatirələr və arzularla
qovuşan anlardan bütövləşmiş vaxt
ölçüsüdür. Arzularla, istəklərlə dolu
olan insan ömrü ürəyin döyüntüləri
ilə hesablanır. Ürək mərd orqandır,
lakin onun hipertoniya, şəkərli dia-
bet, oturaq həyat tərzi, siqaretçəkmə,
alkoqol, artıq çəki, emosional streslər
kimi namərd düşmənləri də var.
İnsan o namərdləri vücudundan qo-
vanda, ürəyə sadiq olanda ürək də
insana sadiq qalır, döyüntüləri ilə
qoluna güc verib unudulmaz bir
nəğmə pıçıldayır qulaqlarına:
“Ömür deyir: – Qocalmışam. Ürək
deyir: –Yaşa hələ”.

Hüseyn ƏSGƏROV
Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Əməkdar jurnalisti

Ürək deyir yaşa hələ...

Muxtar respublikada kardioloji xidmət yüksək səviyyədə təşkil olunub

    Tibbi statistika göstərir ki, xəstələnmə və ölüm hallarının səbəbləri
arasında ürək-damar sistemi xəstəlikləri dünyada birinci yeri tutur.
Ölkəmizdə də insanlar həkimə ən çox ürək-damar sistemi xəstəlikləri
ilə əlaqədar müraciət edirlər. Muxtar respublikamızda isə bu amil
tədricən arxa plana keçməklə üçüncü
yerdədir. 

    Tibb fakültəsində keçirilən mə-
zun günündə ali təhsil ocağının
rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü
Saleh Məhərrəmov çıxış edərək
vurğulayıb ki, Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Tibb fakültəsində
13-cü məzun gününün keçirilməsinin
əlamətdar tarixə – universitetin 50
illik yubileyinə və ali təhsil ocağının
ölkəmizin ali məktəblərinin reytinq
cədvəli üzrə birinci yerə layiq gö-
rüldüyü ilə təsadüf etməsi fərəh-
ləndirici haldır.
    Rektor Azərbaycanda elm və
təhsilin inkişafından, muxtar res-
publikada kadr potensialının güc-
ləndirilməsinə göstərilən yüksək
dövlət qayğısından danışıb. O, tə-
ləbələri, onların üzərində böyük
əməyi olan valideyn və müəllimləri
təbrik edib, məzunlara gələcək fəa-

liyyətlərində Naxçıvan Dövlət Uni-
versitetinin adını daim uca tutmağı
və müstəqil ölkəmizin tərəqqisinə
layiqli töhfələr verməyi arzulayıb.
    Universitetin Tibb fakültəsinin
dekanı Elsevər Əsədov çıxışında
qeyd edib ki, fakültənin təməli
1999-cu ildə  Təbiətşünaslıq fakül-
təsinin nəzdində yaradılan pediatriya
ixtisası ilə qoyulub. Hazırda fakül-
tədə 412 tələbə təhsil alır ki, onların
da 73 nəfəri xarici ölkə vətəndaşıdır.
Bu il Tibb fakültəsinin müalicə işi
ixtisası üzrə 21, stomatologiya ixti -
sası üzrə 16, tibbi profilaktika ix-
tisası üzrə 13, əczaçılıq ixtisası
üzrə  16 nəfər məzunu olur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası-
nın səhiyyə naziri Niyazi Novruzov
çıxışında gələcəyin həkim kadrla-
rının yetişməsində universitetin ro-

lunu yüksək qiymətləndirərək mux-
tar respublikada səhiyyəyə göstərilən
yüksək dövlət qayğısından bəhs
edib. Nazir məzunlara cansağlığı,
xoşbəxt gələcək, daim insanların
sağlamlıqlarının keşiyində inamla
dayanmağı arzulayıb.
    Valideynlər adından Arzu İlyaslı,
tələbələr adından fakültənin 6-cı
kurs tələbəsi Sarita Qənbərli mə-
zunları təbrik ediblər.
     Sonra əczaçılıq ixtisasının məzun
tələbələri əczaçı andının, digər ix-
tisaslar isə müqəddəs Hippok rat an-
dının qəbulu mərasiminə qatılıblar.
    Tədbir məzunların hazırladığı
şeir və mahnılardan ibarət bədii
kompozisiya ilə davam edib. 
    Sonda məzun tələbələrlə xatirə
şəkli çəkdirilib.

Səadət ƏLİYEVA

Tibb fakültəsində məzun günü keçirilib



    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
Bilik Fondunun təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Gənclər və İdman Nazirliyi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondu, Naxçıvan Dövlət Universiteti,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurası və Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası İcra Katibliyinin
iştirakı ilə Ağbulaq İstirahət Mərkəzində reallaşan “Yay məktəbi”
davam edir.
    İyunun 28-də “Yay məktəbi”nin hazırlanmış proqramına uyğun
olaraq gənclər Naxçıvan şəhərindən Ağbulaq İstirahət Mərkəzinə
yola düşüblər. İstirahət mərkəzi ilə tanışlıqdan sonra onlar üçün
əvvəlcədən ayrılmış hər cür şəraitə malik otaqlarda yerləşdiriliblər.
Üç gün müddətində təşkil olunan növbəti “Yay məktəbi”ndə
Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alan 60 tələbə iştirak edib.
    Məktəbin ilk günü “Gəzinti və ekskursiyaların insan psixologi-
yasına təsiri” mövzusunda seminar təşkil olunub və “Nuh yurdu”
intellektual oyunu keçirilib. Günün sonunda isə vətənpərvərlik
mövzusunda film nümayiş olunub. 
    “Yay məktəbi”nin ikinci günü gənclər ilk olaraq səhər gimnastikası
ilə məşğul olub, daha sonra “Gənclərdə fərdi inkişaf və özünü -
ifadəetmə üsullarının təbliği” mövzusunda keçirilən seminarda
iştirak ediblər. Həmin gün gənclər müxtəlif idman oyunlarına
qatılıb, onların Ağbulaq kəndi ərazisinə gəzintisi təşkil olunub,
Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin kollektivi tərəfindən gənclərə
konsert proqramı təqdim edilib. 
    Məktəbin üçüncü günü isə gənclər Şahbuz Dövlət Təbiət Qoru-
ğunda olublar. Gəzinti zamanı çəkilən fotoların müsabiqəsi keçirilib.
Müsabiqədə fərqlənənlər, həmçinin “Nuh yurdu” intellektual oyu-
nunda və “Yay məktəbi”ndə fəal iştirak edənlər Naxçıvan Muxtar
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin fəxri fərmanları ilə
təltif olunublar. Günün sonunda gənclər Naxçıvan şəhərinə yola
düşüblər.

- Nail ƏSGƏROV

Ağbulaq İstirahət Mərkəzi növbəti
qonaqlarını qarşılayıb

    Döyüşlərdə iştirak etdiyi ilk
gündən igidliyi ilə tanınan Kərim
Kərimov 1971-ci il iyul ayının
2-də Şərur rayonunun Qarahəsənli
kəndində dünyaya göz açıb. Orta
məktəbi bitirdikdən sonra Rusi-
yanın Tümen şəhərində yerləşən
Ali Hərbi Mühəndis-Komandirlər
Məktəbinə qəbul olub. O, siyasi
və hərbi hazırlıq əlaçısı idi. Ürəyi
hər zaman Vətən eşqi ilə döyü-
nürdü. Qarabağda hadisələr şid-
dətlənəndə onunla təhsil alan 15
nəfər azərbaycanlı kursantı ətrafına
toplayaraq deyib: “Uşaqlar, bu
gün Vətənimizin ağır günüdür.
Ölkənin hərbi mütəxəssislərə bö-
yük ehtiyacı var. Əgər biz günahsız
insanların Qarabağda axıdılan qa-
nına biganə qalsaq, onda torpaq
bizi bağışlamaz”. 
    Kərim Tümendəki təhsilini ya-
rımçıq qoyub könüllü cəbhəyə, ən
qaynar nöqtələrə üz tutdu. O, rahat
həyatına “əlvida” deyərək, özünü
odun-alovun içinə, ən gərgin dö-
yüşlərin cənginə atdı. Bu, sözün
əsl mənasında, Vətən sevgisi idi.
Həvəslə qəbul olub, sonradan Və-
tənin müdafiəsi üçün təhsilini ya-
rımçıq qoyduğu ali məktəbin dip-
lomunu almaq Kərimə qismət ol-
madı. Tümen Ali Hərbi Mühən-
dis-Komandirlər Məktəbinin son
kursunda təhsil alan digər azər-
baycanlı tələbələr də onunla bərabər
Vətənə qayıdaraq təhsillərini Bakı
Ali Birləşmiş Komandanlıq Mək-
təbində davam etdirdilər. Onlar Bi-
ləcəridə təlim keçdikdən sonra, ap-
relin 15-də Goranboy rayonuna
yola düşdülər. 

    İlk gün-
dən “Tümendən gələn zabit” kimi
tanınan 21 yaşlı Kərim Kərimov
istehkamçılar bölməsinə komandir
təyin olunur. O, verilən bütün
tapşı rıqları layiqincə yerinə yetirir.
1992-ci il mayın 1-də Goranboy
rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndi
ətrafında minalanmış sahələrin zə-
rərsizləşdirilməsi əməliyyatı baş-
layır. Əməliyyat zamanı bir nəfər
əsgərimiz yaralanır. Döyüşçüyə
birinci qrup qan lazım olanda ilk
dəfə Kərim özü qan verir. Mayın
5-də Kərim bir neçə döyüş yoldaşı
ilə birlikdə quldurlar yuvası –
Talış təpəsinə qalxır. Onların döyüş
hünəri sayəsində 40 nəfərə yaxın
erməni məhv edilir. Bölmə döyü-
şə-döyüşə yüksəkliyi ələ keçirir.
Səhər saat 5 radələrində Talış kən-
dindən baş qaldıran düşmən güclü
hərbi texnikanın köməyilə onları
mühasirəyə alır. Şiddətli döyüş
başlanır. Kərim öz avtomatını yol-
daşına verib, qumbaraatanla hü-
cuma keçir. Düşmənin bir döyüş
maşınını vurur. Digərinə atəş açan-
da Kərim yaralanır. O, əsir düşmə -
mək üçün odlu siqnal fişəngini
sinəsinə sıxır. Ermənilər Kərimin
və onun bir neçə döyüş yoldaşının
cəsədlərini götürüb aradan çıxırlar. 
    Həmin il iyunun 12-də kəndlərin
erməni silahlı quldur dəstələrindən
təmizlənməsi əməliyyatı başlanır.
Qısa müddət ərzində 14 kənd geri
alınır. Ayın 16-da gündüz saat 12-də
Talış kəndinin azad olunması barədə
əmr veriləndə, Kərimin atası və
əmisi də döyüşlərə qoşulurlar. Milli
Ordumuzun tutduğu iki erməni əsi-

rindən öyrənilir ki, Kərimin cəsədi
fermanın yanında basdırılıb. Onun
cənazəsi Gəncə aeroportuna gəti-
rilərək, Naxçıvana yola salınır.
1992-ci il mayın 5-də Goranboy
döyüşlərində qəhrəmancasına şəhid
olmuş Kərim Kərimov iyunun 17-
də doğma kəndi Qarahəsənlidə tor-
pağa tapşırılır. 
    Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 1992-ci il 11 sentyabr
tarixli fərmanı ilə Kərimov Kərim
Məhəmməd oğlu ölümündən sonra
Azərbaycan Respublikasının Milli
Qəhrəmanı adına layiq görüldü.
Bu qərar dövlətimizin tək Kərimə
yox, bütün Vətən şəhidlərinə ehti-
ramının növbəti təzahürü idi. Bu
qərar dünyanın ən ağır dərdi ilə
üz-üzə qalan bir ananın yarasına
məlhəm oldu, alışan ürəyinə su
səpdi. Bu qərar bir daha sübut etdi
ki, Vətən onu sevənləri, qoruyanları
unutmur. 
    Bu gün Qarahəsənli kəndində
onun büstü qoyulub. Goranboy və
Şərur rayonlarında adına məktəb
və küçə var. Mənim üçün onun
qəhrəmanlıq göstərdiyi “meydan”
və zaman çox uzaqda deyil. Kərim
mənim uşaqlıq xatirələrimin qəh-
rəmanıdır. Onun adı qeyrət, cəsarət,
igidlik, məğrurluq simvolu sayılan
oğulların, Azərbaycanın ən yeni
tarixinin qəhrəmanlarının sırasın-
dadır. Bizim dövrümüzə təsadüf
edən və ölkəmizin zorla cəlb edil-
diyi müharibədə Azərbaycanın müs-
təqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda
canından keçən igidlərdəndir.  
    Bu gün Kərimin ata ocağının
qonağıyıq. Xədicə ana bizi yenə
eyni qonaqpərvərliklə qarşılayır.
Hal-əhval tutduqdan sonra 2 iyul –
Kərimin dünyaya göz açdığı gün
ərəfəsində onu yad etməyə gəldi-
yimizi bildirəndə Xədicə ana deyir: 
    – Çox sağ olun, Kərimi həmişə
yada salırsınız. Bütün şəhid anaları
başını uca tutsun, bizim oğul itkimiz

kədər, ağı deyil. Bu dərd həm də
əzəmətdir. Əgər bizim övladlarımız
dünyaya igidlik dərsi keçiblərsə,
bununla ancaq öyünməliyik. İnsan
var yüz il yaşayır, amma adı heç
kimin yadında qalmır. Kərimin adı
isə şəhid olduğu gündən bütün
azərbaycanlılar üçün ən əziz ada
çevrilib. O tək bir ailənin, bir kən-
din, bir elin-obanın yox, bütün
Azərbaycanın oğludur. Kərimov-
ların ocağında Kərimin adını daşı-
yan bir oğul da böyüyür. Böyük
qardaşı Mahmudun oğlu dünyaya
göz açanda əmisinin adını bu kör-
pəyə veriblər. Kərim öz adına layiq
bir oğul kimi böyüyür, təhsil alır.
“Gələcəkdə mən də əmimin və
əmim kimi Vətən torpağı uğrunda
canından keçən oğulların qisasını
alacağam”, – deyir. 
    Kərimin ailəsi ilə birlikdə Qara -
həsənli kənd qəbiristanlığına üz
tuturuq. Milli Qəhrəmanımız yenə
öz sakit baxışları ilə onu ziyarətə
gələnləri qarşılayır. Keçən səfərki
gəlişimizdə bu gözlərdə nigaran-
çılıq, narahatlıq var idi. Bu, düş-
mən işğalı altında olan Şuşanın,
Kəlbəcərin, Laçının, hər gün düş-

mən gülləsinin səsinə diksinən
Tap qaraqoyunlu kəndinin, orda
qoyub gəldiyi insanların gələcək
taleyinin nigarançılığı idi. Mənə
elə gəldi ki, bu gün o baxışlarda
sanki sevinc, qürur var. Öz-özümə:
– Ruhun şad olsun, qəhrəman, uğ-
runda canından keçdiyin Talış yük-
səkliyi sənin kimi mərd Vətən
oğullarının qanı bahasına azad
edildi, – deyirəm. Artıq Azərbay-
canımızın üçrəngli bayrağı Talış
yüksəkliyində qürurla dalğalanır.
Rahat uyu, xalqımızın qəhrəman
oğlu, uğrunda canını verdiyin o
Vətən torpağı üzərində artıq Azər-
baycan əsgəri keşik çəkir. Qara-
bağın azad olması yolunda Cocuq
Mərcanlıdan, Talış yüksəkliyindən
başlayan zəfər yürüşümüz torpaq-
larımız azad edilənə kimi davam
edəcək. Çünki ötən ilin aprel dö-
yüşlərində Azərbaycan Ordusu öz
qüdrətini bir daha dünyaya nü-
mayiş etdirdi. Hər kəs bir daha
gördü ki, bu xalqın, bu millətin
hər bir övladı istənilən anda irəli
atılaraq düşmənə qalib gəlməyə
qadirdir. 

Ramiyyə ƏKBƏROVA

  Şəhid varsa, torpaq da var, Vətən də 
Şəhidlərə ölüm yoxdur Vətəndə!

    Sərginin açılışında rayon İcra Ha-
kimiyyətinin başçısı Rəfael Babayev
çıxış edərək bildirib ki, muxtar res-
publikamızda qadınların əməyinin
qiymətləndirilməsi daim diqqət mər-
kəzindədir. Həyata keçirilən quruculuq
tədbirləri sayəsində ən ucqar sərhəd
kəndlərində də qadınların iş və məişət
şəraiti yaxşılaşdırılıb. Bu gün nəinki
rayon mərkəzində, kəndlərdə də is-
tifadəyə verilən sosial obyektlərdə
qadınların fəaliyyəti üçün lazımi
şərait yaradılır. Göstərilən qayğının
nəticəsidir ki, rayon üzrə təhsil sa-
həsində çаlışаnlаrın 63,4, səhiyyə
sаhəsində 85,2, mədəniyyət sаhəsində
isə 70 faizini qаdınlаr təşkil еdir. 
    Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
tapşırığı ilə artıq bir neçə ildir, iste-
dadlı qadınların əl işlərinin satış-sər-

gisi təşkil edilir.
Şahbuz rayonunda
keçirilən satış-sər-
gidə bütün yaşayış
məntəqələrindən
istedadlı qadınlar
iştirak edirlər. Şah-
buz şəhərindən,
Badamlı qəsəbə-
sindən, eləcə də
rayonun Keçili,
Kolanı, Ayrınc və

Badamlı kəndlərindən olan istedadlı
qadınların əl işləri satış-sərgidə üs-
tünlük təşkil edir. Tədbirin təşkilində
məqsəd rayon üzrə qadınların istedad
və bacarıqlarını üzə çıxarmaq, milli
dəyərlərimizi qorumaq, adət-ənənə-
lərimizi gənclərə aşılamaq, mənəvi
irsimizi yaşatmaqdır.
    Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ailə, Qadın və Uşaq Prob-
lemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Ramilə Seyidova çıxış edərək
bildirib ki, müxtəlif fəaliyyət sahələri
ilə məşğul olan qadınlar kimi, istedad -
ları ilə seçilən, rəssamlıq, toxuculuq,
el sənəti nümunələrini yaratmağı
özünə fəaliyyət sahəsi seçən və asudə
vaxtını bu işlərə sərf edən qadınlara
da xüsusi diqqət göstərilir. Bu mə-
nada, xalq sənətinin müxtəlif sahələri
ilə məşğul olan sənətkarların əl iş-

lərindən ibarət sərgilərin təşkil olun-
ması məqsədilə müvafiq qurumların
qarşılıqlı fəaliyyəti həyata keçirilir.
Muxtar respublikamızın hər yerində
olduğu kimi, Şahbuz rayonunda da
hər bir qadının, o cümlədən istedadlı
qadınların məşğulluğu təmin edilir,
onların rifah halının yüksəldilməsi
üçün əl işlərinin satış-sərgisi təşkil
olunur. 
    Ramilə Seyidova vurğulayıb ki,
cari ildə muxtar respublikanın bütün
rayon mərkəzlərində bu səpkidə sər-
gilərin keçirilməsi dövlət qayğısının
nümunəsidir.
    İstedadlı qadınlardan Vüqarə Al-
məmmədova çıxış edərək bildirib ki,
bu tədbirə qatılıb, burada iştirak et-
məklə öz əl işlərini satış-sərgiyə çı-
xarmaq onun üçün də çox xoşdur.
Satış-sərgidə rayon üzrə 68 istedadlı
qadının 580-dən artıq əl işinin nü-
mayiş olunması onu göstərir ki, ra-
yonda qurama, toxuma, tikmə kimi
sənət nümunələrinə qadınlar böyük
maraq göstərirlər. Rayonumuzun bü-
tün istedadlı qadınları adından bizə
bu şəraiti yaratdığına görə muxtar
respublika rəhbərinə öz minnətdarlı -
ğımı bildirirəm. 
   Qeyd edək ki, satış-sərgi iki gün

davam edəcəkdir. 
    Şəhla NƏBİYEVA

Şahbuz rayonunda istedadlı qadınların əl işlərindən ibarət 
satış-sərgi təşkil olunub
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Unutsaq, unudularıq

    Vətən və torpaq o zaman yaşayır ki, onun uğ-
runda canından keçən qəhrəman övladları olsun.
Bu gün haqqında söz açacağımız şəhidimiz qədim
Naxçıvan torpağının igid oğlu, Azərbaycan Res-
publikasının Milli Qəhrəmanı Kərim Kərimov
da həyatının ən gözəl çağında – 21 yaşında
canını Vətən torpağına qurban verdi. 

    İkinci Azərbaycan Kənd İnvestisiya Layihəsinin Naxçıvan Regional
Əməliyyatlar Ofisinin əhatə etdiyi Şərur rayonunun Ələkli icmasının
tender komissiyası icma qrupunun hazırladığı “Yolun təmiri” adlı layihənin
icrası məqsədilə keçirilən tenderdə iştirak etmək iddiasında olan bütün
hüquqi və fiziki şəxsləri əməkdaşlığa dəvət edir.
    Tender komissiyasına aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
    * Maraq məktubu
    * Nizamnamə
    * Maddi-texniki baza və insan resursları barədə məlumat
    * Son 3 ildə infrastruktur tipli layihələrdə iş təcrübəsinin olması.
    Qeyd olunmuş sənədlər toplusunu 10 iyul 2017-ci il, saat 1800-a kimi
tender komissiyasına təqdim etmək lazımdır.

Şərur rayonu, Ələkli kəndi tender komissiyası 
icma qrupunun sədri: Ziyad Allahverdiyev 

Əlaqə telefonu: (050) 962-89-81

Tender elanı

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin vakant vəzifələrinə
işə qəbulla əlaqədar müsabiqənin vaxtı uzadılmışdır.
     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyində xüsusi rütbə nəzərdə
tutulan vakant vəzifələrə elan edilmiş müsabiqənin müddəti 1 avqust 2017-ci
il tarixədək uzadılmışdır.
     Əlavə məlumatı  545-00-69; 545-22-30 nömrəli telefonlardan almaq olar.

Elan


