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Tariyel Talıbov 1949-cu il fevralın 
22-də Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasının Şərur rayonunun Siyaqut 
kəndində qulluqçu ailəsində ana-
dan olmuşdur. 1966-cı ildə Siyaqut 
kənd orta məktəbini, 1973-cü ildə 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
biologiya fakültəsini bitirmişdir. Uni-
versiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan 
EA Naxçıvan Elm Mərkəzinə kiçik 
elmi işçi vəzifəsinə qəbul olunmuş, 
sonra isə həqiqi hərbi xidmətə çağırıl-
mışdır. 1974-cü ildə hərbi xidmətdən 

tərxis olunduqdan sonra Naxçıvan 
Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (İndiki 
Naxçıvan Dövlət Universiteti) kimya-
biologiya kafedrasında baş laborant 
vəzifəsinə işə qəbul olunmuş, sonra 
biologiya kafedrasında müəllim, 
baş müəllim, botanika kafedrasında 
dosent vəzifələrində çalışmışdır. 
1989-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət 
Universitetində botanika kafedrasına 
rəhbərlik etmişdir. 

Tariyel Talıbov istehsalatdan 
ayrılmadan Azərbaycan EA Genetika 
və Seleksiya İnstitutunun aspirantu-
rasına qəbul olunmuş, 1986-cı ildə 
“Naxçıvan MSSR-də ərik genefondu-
nun qiymətləndirilməsi” mövzusunda 
namizədlik dissertasiyası müdafiə 
edərək biologiya elmləri namizədi 
alimlik dərəcəsi, 2003-cü ilin mart 
ayında isə Azərbaycan MEA Bota-
nika İnstitutunda “Naxçıvan MR-in 
flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli 
istifadəsi və qorunması” mövzusun-
da doktorluq dissertasiyası müdafiə 
edərək  biologiya elmləri doktoru 
alimlik dərəcəsi, 2008-ci ildə AAK 
tərəfindən professor elmi adı almışdır. 

Bütün uğurlarına, elmi işlərinin 
müvəffəqiyyətli nəticələrinə baxmaya-
raq, professor Talıbov respublikanın 
paytaxtına can atmamış, muxtar 
respublikada yaşayıb, yaratmışdır. 
Elmi nailiyyətləri, rəhbərlik qabiliyyəti 
nəzərə alınaraq, 2003-cü ildə AMEA 
Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar 
İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin 

olunmuşdur və indi də bu vəzifədə  
çalışır. 

Tariyel Talıbov Naxçıvan MR-in 
flora biomüxtəlifliyinə, faydalı bitki 
sərvətlərinə, nadir, endemik, relikt, 
nəsli kəsilmək təhlükəsi altında olan 
bitki növlərinə, onların səmərəli 
istifadəsinə və mühafizəsinə aid  
300-ə yaxın elmi əsərin müəllifidir.  
İki cildlik “Naxçıvan Ensiklopedi-
yası” (müəlliflər qrupu ilə), “Naxçı-
van MR-in flora biomüxtəlifliyi və 
onun nadir növlərinin qorunması”, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Qırmızı Kitabları” (I və II cildlər), 
“Naxçıvan abidələri ensiklopediya-
sı” (müəlliflər qrupu ilə), “Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının dərman 
bitkiləri” (Azərbaycan və rus dilində), 
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
coğrafiyası” (müəlliflər qrupu ilə), 
“Naxçıvan Muxtar Respublikası flo-
rasının taksonomik spektri”, “Naxçı-
van Muxtar Respublikasının zəhərli 
bitkiləri” həmin əsərlər içərisində 
xüsusi yer tutur. Alimin bəzi əsərləri 
xarici  jurnallarda nəşr edilmişdir. 

Tariyel Talıbovun Naxçıvan  
Muxtar Respublikasının faunasına 
dair “Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında nadir heyvan növləri və 
onların genefondunun qorunması”, 
“Azərbaycanda Asiya muflonu və be-
zoar keçisinin qorunma strategiyası”, 
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
onurğalılar faunasının taksonomik 
spektri”, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının faunası: Balıqlar və suda-
quruda yaşayanlar” və digər kitabları 
mühüm elmi əhəmiyyət kəsb edir.

Elmi-tədqiqat işləri zamanı 
toplanılan minlərlə şəxsi herbari 
nüsxəsi əsasında Naxçıvan Dövlət 
Universitetində “Herbari fondu” yara-
dılmış, NDU-nun botanika kafedrası-
nın tədris-təcrübə sahəsində 27-dən 
çox nadir və ya məhv olmaq təhlükəsi 
altında olan bitki becərilmişdir. 

Görkəmli alim və tanınmış 
pedaqoq Naxçıvan MR-də fəaliyyət 

göstərən Ordubad yasaqlığında 
nadir bitki və onurğalı növlərini 
tədqiq etmiş, bir çox taksonlar aşkar 
edərək, qoruq və yasaqlıqların 
yaradılması vacibliyini elmi cəhətdən 
əsaslandırmışdır. O, Naxçıvan MR-in 
flora biomüxtəlifliyinin təbii ehtiya-
tı bol olan dərman, texniki, bəzək 
bağçılığı və qida əhəmiyyətli növləri 
də tədqiq etmiş, səmərəli istifadə 
olunmaları üçün çalışmış və flora 
biomüxtəlifliyinin nadir növlərinin ge-
nefondunun qorunması üçün təkliflər 
vermişdir. Tariyel Talıbov 2007-ci ildə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının müxbir üzvü, 2014-cü ildə 
 AMEA-nın həqiqi üzvü seçilmişdir.

Aspirant və dissertantlarından 7 
nəfəri biologiya üzrə fəlsəfə dok-
toru dissertasiyası müdafiə etmiş, 
məsləhətçi olduğu 2 nəfərdən biri 
aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru 

dissertasiya işini müdafiə etmiş, bir 
nəfər isə biologiya üzrə elmlər dok-
toru dissertasiya işini müdafiə üçün 
təqdim etmişdir. Bu vaxta qədər 
15-dən çox doktorluq və namizədlik 
dissertasiyası işlərinə opponentlik 
etmişdir.

Akademik respublikamızın hüdud-
larından kənarda da tanınır və elmi 
əsərlərindən istifadə olunur. Onun 
ciddi təşkilatçılıq fəaliyyəti sayəsində 
rəhbərlik etdiyi Bioresurslar İnstitutunda 
son 15 ildə 6 nəfər elmlər doktoru, 21 
nəfər fəlsəfə doktoru yetişdirilmişdir.

Tariyel Talıbov AMEA Botanika 

İnstitutunda 2013-2014-cü illərdə 
fəaliyyət göstərən D.01.061 Disserta-
siya Şurasının sədr müavini, 2016-
2018-ci illərdə isə AMEA Naxçıvan 
Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda 
fəaliyyət göstərən “Botanika” – 
2417.01 və “Fiziki kimya - 2307.01” 
üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 
almaq üçün yaradılan Dissertasiya 
Şurasının sədri olmuşdur.

2005, 2010 və 2015-ci illərdə 12 
saylı Şərur Seçki Dairəsindən III, IV 
və V çağırış Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinə deputat seçilən 
alim muxtar respublikanın ictimai 
həyatında fəal iştirak edir.

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 
Fondunun elan etdiyi 2 layihənin 
qalibi olmuş və layihə müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirilmişdir. Ümumdünya 
Təbiəti Mühafizə Fondunun  
(ÜDTMF- WWF) elan etdiyi layihə 
onun rəhbərliyi ilə artıq yerinə 
yetirilmişdir. ÜDTMF Qafqaz eko-
regionu üzrə Azərbaycan Respub-
likasından 2006-cı ildən indiyə kimi 
biomüxtəlifliyin mühafizəsi üzrə 
ekspert şurasının üzvü olan akade-
mik şuranın Bakı, Tbilisi və Berlində 
keçirilən vaxtaşırı toplantılarında 
iştirak etmişdir. 10 oktyabr 2014-cü 
ildə Qafqaz ekoregionunda bəbirin 
monitorinqinə dair apardığı uğurlu 
və fundamental tədqiqatlara görə 
ÜDTMF tərəfindən xüsusi sertifi-
kat və ÜDTMF-nin döş nişanı ilə 
təltif edilmişdir. Hazırda alim həmin 
fondun Naxçıvan Muxtar Respubli-
kası ərazisində “Cənubi Qafqazda 
bəbirlərin mühafizəsi” layihəsinə 
rəhbərlik edir. 

Çoxillik səmərəli elmi, elmi-
təcrübi və təşkilatçılıq fəaliyyəti bir 
çox fəxri adlarla, təltif və mükafat-
larla yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 3 
avqust 2009-cu il tarixli sərəncamı 
ilə “Azərbaycan Respublikasının 
Əməkdar elm xadimi” fəxri adına 
layiq görülmüşdür. Azərbaycan 
xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi 
ilə əlaqədar “Yubiley qızıl medalı” 
ilə təltif olunmuşdur. Təbiət elmləri 
sahəsində əldə edilmiş mühüm 
əhəmiyyətli, fundamental və tətbiqi 
elmi nəticələrə görə 15 avqust 
 2015-ci ildə AMEA-nın Həsən bəy 
Zərdabi adına mükafatı ilə təltif 
olunmuşdur. 

Görkəmli alim, tanınmış peda-
qoq Tariyel Talıbov sadə, təvazökar, 
xeyirxah və nəcib insani keyfiyyətlərə, 
qeyri-adi elmi və təşkilatçılıq 
qabiliyyətinə malik olduğundan  
muxtar respublikada böyük nüfuz və 
hörmət qazanmışdır.  

Tariyel Talıbovu 70 illik yubleyi 
münasibətilə təbrik edir, ona sağlam 
və mənalı ömür, yeni-yeni uğurlar 
arzulayırıq.

Elşad QURBANOV, 
Bakı Dövlət Universitetinin 

botanika kafedrasının müdiri, 
AMEA-nın müxbir üzvü, 

professor

Görkəmli bioloq alim,  
flora və faunanın  
yorulmaz tədqiqatçısı

Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinin yaxşı 
tanıdığı gözəl ziyalı, bioloq alim, AMEA-

nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi Tariyel 
Talıbovun 70 yaşı tamam olur.

Beynəlxalq Multikulturalizm  
Qış Məktəbinin iştirakçıları Ermənistanın  

təcavüzkar siyasəti barədə məlumatlandırılıb
 � Fevralın 20-də VIII Beynəlxalq 

Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçılarının 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
azərbaycanlı icmasının nümayəndələri ilə 
görüşü olub. 

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, “Azərbaycan Respub-
likası Dağlıq Qarabağ 
Bölgəsinin Azərbaycanlı 
İcması” İctimai Birliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Tural 
Gəncəliyev Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı həyata 
keçirdiyi işğalçılıq siyasətinin 
ağır nəticələrindən danışıb. 
İcma rəhbəri qeyd edib ki, 
Azərbaycan torpaqlarının 
davam edən işğalı siyasəti 
Ermənistanı regionda 
həyata keçirilən layihələrdən 
kənarlaşdırıb və ilk növbədə, 
Dağlıq Qarabağdakı aqressiv 

separatçıların Ermənistanı 
və erməni əhalisini girov 
saxlaması üçün şərait yara-
dıb. Azərbaycan ərazisinin 
20 faizi Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal 
olunub, 1 milyondan çox 
qaçqın və məcburi köçkün, 
o cümlədən 80 mindən 
artıq Dağlıq Qarabağ 
azərbaycanlısı öz doğma 
yurdlarından didərgin dü-
şüb. BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının 1993-cü il tarixli 
4 qətnaməsi Azərbaycan 
ərazilərindən işğalçı 
qüvvələrin dərhal və qeyd-

şərtsiz çıxarılmasını və bu 
torpaqlardan zorla qovul-
muş insanların öz evlərinə 
geri qayıtmasını tələb edir. 
Ermənilər işğal etdikləri 
Azərbaycan ərazilərində ta-
rixi, mədəni və dini abidələri 
dağıdıblar. 

İcma sədri qeyd edib 
ki, Azərbaycan müxtəlif 
mədəniyyətlərin qovuşu-
ğunda yerləşən bir ölkə 
kimi istənilən dinə və dilə 
malik olan xalqların azad 
şəkildə fəaliyyətinə im-
kan yaradır. Azərbaycan 
dövləti əvvəllər olduğu kimi 
indi də Dağlıq Qarabağ-
da multikultural mühitin 
bərpasına tərəfdardır. Biz, 
Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsinin azərbaycanlı 
icması erməni icması ilə 
Azərbaycanın beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış 
sərhədləri və ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində sülh şəraitində 
konstruktiv dialoqun apa-
rılmasına və təmasların 
bərpa edilməsinə hazırıq. 
Lakin bədnam qonşuları-
mız Azərbaycan dövlətinin 
dözümlülük siyasətini düzgün 
dəyərləndirə bilmir. 

Sonra Qış Məktəbinin 
iştirakçılarının sualları 
 cavablandırılıb.

Beynəlxalq Multikulturalizm  
Qış Məktəbinin iştirakçılarına Azərbaycandakı 

tolerant mühit barədə məlumat verilib 

 � Fevralın 20-də Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsində 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
“Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları” adlı VIII Beynəlxalq 
Multikulturalizm Qış Məktəbinin iştirakçıları ilə görüş olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Dövlət 
Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı layihənin 
Azərbaycanın tolerantlıq modeli ilə əyani 
tanışlıq, eləcə də bu dəyərlərin beynəlxalq 
aləmdə təbliği və təşviqi baxımından önəmini 
qeyd edib.

Sonra layihə iştirakçıları ölkəmizdəki 
multikultural və həmrəylik mühiti, dövlətin 
tolerantlıqla bağlı ölkə daxilində və 
beynəlxalq miqyasda həyata keçirdiyi siyasət 
və fəaliyyət, eyni zamanda, Azərbaycan 
həqiqətləri barədə məlumatlandırılıblar. 
Mübariz Qurbanlı bildirib ki, əsası ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezi-
dent İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi 
din siyasətinin prioritet istiqamətlərindən 
biri məhz tolerantlıqla bağlıdır. Xalqımızın 
minilliklər ərzində formalaşmış tolerant-
lıq ənənələrini qoruyub saxlamaq, inkişaf 
etdirmək, yerli və beynəlxalq səviyyədə 
təşviq və təbliğ etmək dövlətin din siyasətinin 
əsas hədəfləri sırasındadır. 

Azərbaycanda 32-si qeyri-İslam olmaq-
la 909 dini qurumun dövlət qeydiyyatına 
alındığını deyən sədr bildirib ki, ölkəmizdə 
bütün dinlərin mənsublarına bərabər şərait 

yaradılır, onların öz inanc və etiqadlarına 
uyğun yaşamaları üçün lazımi tədbirlər 
görülür. Azərbaycanda 14 kilsə, 7 sinaqoqla 
yanaşı, bir çox xristian, yəhudi dini tədris 
müəssisələri sərbəst fəaliyyət göstərir və on-
lara dövlət tərəfindən hərtərəfli dəstək verilir. 
Dinlərin sülhyaratma, dialoq və əməkdaşlıq 
imkanlarından maksimum istifadənin 
önəminə toxunan Dövlət Komitəsinin sədri 
bu prosesdə fəal iştirak edən Azərbaycanın 
hazırda dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun 
aparıcı qüvvəsinə çevrildiyini bildirib.

Görüşdə Azərbaycan həqiqətlərindən 
söz açan Mübariz Qurbanlı Ermənistanın 
təcavüzkarlıq siyasətini davam etdirdiyini, 
Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizini işğal altın-
da saxladığını vurğulayıb.

Daha sonra Qış Məktəbinin müxtəlif 
ölkələrdən olan tələbələrinin sualları ca-
vablandırılıb və onlara Dövlət Komitəsinin 
işğal altındakı torpaqlarımızda erməni 
vandalizminə məruz qalan tarixi-dini 
abidələrimiz, o cümlədən ölkəmizdəki 
dinlərarası harmoniya barədə ingilis dilində 
nəşr etdirdiyi kitablar təqdim edilib.

Bakı Dövlət Universitetinin 
əməkdaşı, İtaliyanın Beynəlxalq 
 İqtisadi-Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun 
üzvü Leyla Rəşidin ssenari müəllifi, 
rejissoru və prodüseri olduğu “Cəzasız 
cinayət” sənədli filmi 2018-ci ildə Anka-
rada Beynəlxalq Xocalı Simpozumunda 
nümayiş olunub. Tarixi-publisistik elmi- 
kütləvi janrları özündə birləşdirən ekran 
əsərində Xocalı soyqırımının səbəb və 
nəticələri göstərilir, tarixi, hüquqi, siyasi, 
psixoloji aspektləri təqdim olunur.

Elmi siyasi faktlara əsaslanan 
sənədli filimdə Xocalı soyqırımı 200 
ildən bəri erməni şovinistlərinin və 
onların havadarlarının azərbaycanlılara 
qarşı törədikləri terror və kütləvi qırğın 
aktlarının soyqırımı siyasətinin yeni 
tarixi mərhələsi kimi təqdim edilir. 

Filimdə əsir və girov götürülmüş Xo-
calı sakinlərini, soyqırımı qurbanlarını 
öz gözləri ilə görüb qələmə alan xarici 
jurnalistlərin ifadələri ilə bu faciənin 
təkcə azərbaycanlılara deyil, bütövlükdə 

bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş beynəlxalq 
cinayət olduğu əsaslandırılır. Lakin bu 
cinayətin təşkilatçılarının və iştirakçıla-
rının cəzasız qalması beynəlxalq qu-
rumların, eləcədə BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasının, Avropa Şurasının hələ 
də Xocalı soyqırımına hüquqi, siyasi 
qiymət verməməsi faktı xüsusi vurğu-
lanır.

Filmdə Azərbaycan Respublikası 
Hərbi Prokurorluğunun Xocalı cinayət 
işi üzrə istintaq qrupunun materialla-

rından, Almaniya Xarici 
İşlər Nazirliyinin siyasi 
arxivinin, Türkiyənin 
 Başbakanlık Osmanlı 
 arxivinin, Hərbi Tarix və 
Strateji  Araşdırmalar 
İdarəsi arxivinin 
sənədlərindən, xarici 
ölkə mətbuatından 
istifadə olunub.

Sərgidə, həmçinin 
Azərbaycanın tanın-
mış rəssamları və 
heykəltəraşları – Xan-
lar Əhmədovun, Va-
qif Ucatayın, Nazim 

Məmmədovun, Sahib Quliyevin, Vüqar 
Quliyevin, İslam Abdullayevin, Rahib 
Qarayevin, Aslan Rüstəmovun, Teymur 
Rüstəmovun, Mahmud Rüstəmovun, 
Nəriman Tağıyevin, Ləman 
Məmmədovanın Xocalı soyqırımına 
həsr edilmiş 60-a qədər əsəri nümayiş 
etdiriləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

“Cəzasız cinayət” 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

“Xocalı soyqırımı”nın 27-ci ildönümünün keçirilməsi 
haqqında imzaladığı sərəncama əsasən Muzey Mərkəzinin 

konfrans zalında Azərbaycan İstiqlal Muzeyinin təşkilatçılığı ilə 22 
fevral saat 12.00-da “Cəzasız cinayət” adlı sənədli filmin təqdimatı, 
həmçinin həmin adda sərgi açılacaq.

AzMİU-da karyera sərgisi 
 � Fevralın 20-də Azərbaycan Memarlıq 

və İnşaat Universitetində (AzMİU)  tələbələrin 
məşğulluğunu artırmaq məqsədi ilə ilk dəfə olaraq 
tələbə və məzunlar üçün karyera sərgisi təşkil 
olunub. Sərgidə nazirliklər, dövlət qurumları, 
komitə və təşkilatlar, müəssisələr, eləcə də 
universitetlə uğurlu əməkdaşlıq edən qabaqcıl 
şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Tələbələrin keyfiyyətli 
təhsil almalarını təmin etməklə 
yanaşı, onların ixtisasları üzrə 
uğurlu karyera qurmaları üçün 
də kömək göstərən universitet 
rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə 
70-ə yaxın dövlət qurumu, özəl 
şirkət və müəssisələr  tələbə 
və məzunlara müxtəlif vakansi-
yalar üzrə ümumilikdə 600-dən 
çox iş yeri təklif edib.

Ölkənin aparıcı 
şirkətlərindən Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanın-
da Dövlət Məşğulluq Xidməti, 
SOCAR,  “Azərişıq”, “Bakı Met-
ropoliteni”, “Azərsu”  ASC-lər, 

“Zaferoğlu İnşaat” MMC,  
“Embawood” MMC,  “Holcim”,  
Mətanət-A şirkəti, Azərsun  
Holdinq, Kapital Bank, Bank of 
Baku, Beynəlxalq Bank, Metak 
şirkəti, “Təmiz Şəhər” ASC, 
Gilan Holding, Akkord, Azer-
cell,  eləcə də digər dövlət və 
özəl şirkətlərdə vakant iş yerləri 
sərgiyə çıxarılıb. 

Universitetin rektoru, profes-
sor Gülçöhrə Məmmədova kar-
yera sərgisini açıq elan edərək, 
sərginin əhəmiyyətinə toxunub. 
Rektor bildirib ki, sərgi tələbə 
və məzunların karyera imkan-
larını artırmaq, əmək bazarında 

fəaliyyət göstərən, ixtisaslarına 
uyğun şirkətlərlə əlaqə yaratmaq 
və real iş imkanlarından yarar-
lanmaq məqsədi ilə təşkil olu-
nub. AzMİU-da ilk dəfə keçirilən  
sərginin tələbə və məzunlara 
karyera yolunda ilkin addım-
larını atmaqda böyük dəstək 
verəcəyini vurğulayıb: “Sərgiyə 
universitetin əməkdaşlıq etdiyi 
dövlət qurumları, özəl şirkətlər, 
həmçinin ölkənin aparıcı 
müəssisələri  qoşulub. Bu, 
çox təqdirəlayiq haldır. Bu cür 
sərgilər gənclərlə şirkətlər ara-
sında körpü yaradaraq, onların 
uğurlu karyera qurmaları üçün 
böyük önəm kəsb edir”.

Rektor AzMİU-da kar-
yera və strateji  planlaş-
dırma şöbələrinin fəaliyyət 
göstərdiyini və tələbələr 
üçün mütəmadi təlimlər, 
şirkət rəhbərləri, müxtəlif 
müəssisələrin insan resursları 
üzrə mütəxəssisləri ilə görüşlər 
təşkil etdiyini  bildirib.

1500-dən  çox tələbə 

və məzunun iştirak etdi-
yi sərgi böyük maraqla 
qarşılanıb. Sərgidə şirkət 
nümayəndələri təmsil olunduq-
ları müəssisələrdəki vakansiya-
lar haqqında tələbələrə ətraflı 
məlumat veriblər. Xüsusilə 
iş axtarışında olan 4-cü kurs 
tələbələri bu sərginin onlar 
üçün çox vacib olduğunu, iş 
yeri tapmaq probleminin həllinə 
yardım edəcəyini vurğula-
yıblar. Sərginin gedişində 
iş axtarışında olan gənclər 
şirkətlərin insan resursla-
rı üzrə mütəxəssisləri ilə 

ünsiyyət yarada biliblər. Şirkət 
nümayəndələrinə yaxınlaşıb, 
özlərinə uyğun vakansiyalara 
“CV”-lərini təqdim ediblər. 

Qeyd edək ki, karyera 
sərgisində müxtəlif şirkətlərin 
təmsilçiləri də potensial kadrlar 
seçmək imkanı əldə ediblər. 
Onlar tələbələrin vakant 
yerlərə maraq göstərdiklərini, 
şirkətlərin fəaliyyəti ilə tanış 
olduqlarını yaxşı hal kimi 
dəyərləndiriblər. 

“Xalq qəzeti”

EKSPERT: Prezident İlham Əliyev xalqı 
narahat edən daha bir problemin həlli 
istiqamətində mühüm addım atdı

 �  Prezident İlham Əliyevin 
“Bir sıra çoxmərtəbəli binaların 
istismarına icazə verilməsinin 
sadələşdirilməsi haqqında” 
imzaladığı fərman ilk növbədə, 
dövlət başçısının xalqı narahat 
edən növbəti problemin aradan 
qaldırılması istiqamətində atdığı 
mühüm addımdır.

Bu fikirləri Trendə açıqlamasında 
“Səs” Media Qrupunun baş direktoru, 
siyasi ekspert Bəhruz Quliyev sözügedən 
mövzuya münasibətini açıqlayarkən 
deyib.

B.Quliyev qeyd edib ki, Prezident 
İlham Əliyevin bu fərmanı aparılan ardıcıl, 
məqsədyönlü və inqilabi islahatların bariz 
göstəricisidir: “İlk növbədə, Azərbaycanda 
sənədsiz və qeydiyyatsız binalar qalmaya-
caq, eyni zamanda, mənzillərin sahibləri 
bir daha yerlərdə sənəd problemləri ilə 
üzləşməyəcəklər”.

Ekspertin fikrincə, verilən bu kimi 
sosialyönümlü qərarlar iqtisadiyyatın 
inkişafının göstəricisidir. Bu inkişaf 
əhalinin sosial həyatına münbit təsir 
göstərir: “Hesab edirəm ki, gələcəkdə 
də çoxmənzilli yaşayış binalarının 
istismarı sahəsində müvafiq addımlar 
atılacaq, xalqımız bu kimi fərmanlardan 
bəhrələnməyə davam edəcək”.


