
Xəstəxanada maddi-texniki 
bazanın gündən-günə sıradan çıxması, 
müalicə korpuslarının və poliklinika 
binasının uzun illər təmir olunmama-
sı, müasir laboratoriya və müayinə 
cihazlarının olmaması nəticədə 
dəmiryolçulara və əhaliyə göstərilən 
tibbi xidmətin səviyyəsinin kəskin 
şəkildə aşağı düşməsinə səbəb olur. 

Nəhayət, xəstəxanadakı arzuo-
lunmaz vəziyyətin davam etdiyini 
görən Azərbaycan Dəmir Yolları 
QSC-nin yeni rəhbərliyi çıxış yolunu 
kadr dəyişikliyində görüb. 2017-ci 
ilin fevralında Müşfiq Həsən oğlu 
Mirzəyev qısa vaxtda bu səhiyyə 
ocağındakı vəziyyəti kökündən 
dəyişmək tapşırığı ilə Mərkəzi Dəmir 
Yol Xəstəxanasının baş həkimi təyin 
olunub. 

– Bu təyinat səhiyyə sahəsində 
yeni islahatlar dövrünə təsadüf etdi, 
– deyə baş həkim söhbətə başlayır. 
– Belə ki, respublika hökumətinin 
qərarı ilə xəstəxananın dövlət 
tərəfindən maliyyələşməsi dayandırıl-
dı və səhiyyə ocağı təsərrüfat hesabı-
na, yəni pullu xidmətə keçdi. Bundan 
sonra bir gün də ləngimək olmazdı və 
dərhal xəstəxanada əsaslı dəyişikliklər 
etmək lazım idi. İslahatlara başla-
maq üçün işimizə ən böyük dəstək 
Maliyyə Nazirliyinin ilkin dövr üçün 
xəstəxanada çalışanlara əmək haqqına 
kompensasiya üçün vəsait ayırması 
oldu. Bununla yanaşı, xəstəxananın 
qısa vaxtda müasir səhiyyə xidməti 
müəssisəsi səviyyəsinə gətirmək üçün 
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin 
Həkim Sanitar Xidmətinə müraciət 
etdik. 

Həkim Sanitar Xidmətinin rəisi 
Adil Şükürovun rəhbərliyi altında 
xəstəxanadakı vəziyyət ətraflı təhlil 
edilib konkret plan hazırlandı və 

səhmdar cəmiyyətin rəhbərliyinə 
təqdim edildi. Yarım əsrdə heç bir 
əsaslı təmir aparılmayan xəstəxanada 
yenidənqurma işlərinə başlamaq, 
tibbi xidmətin səviyyəsini yüksəltmək 
üçün müasir laboratoriya avadanlığı 
və müayinə aparatlarının alınması 
böyük maliyyə vəsaiti tələb edirdi. 
Vəziyyəti düzgün qiymətləndirən 
və bunun dəmiryolçulara səhiyyə 
xidmətinin səviyyəsini yaxşılaşdır-
maq üçün çox vacib olduğunu bilən 
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin 
rəhbəri, Milli Məclisin deputatı Cavid 
Qurbanov maliyyə vəsaitinin ayrılma-
sına göstəriş verdi. 

İlk gündən qarşıya qoyulan vəzifə 
ondan ibarət oldu ki, Mərkəzi Dəmir 
Yol Xəstəxanasının əvvəlki şöhrətini 
özünə qaytaraq. Bunun üçün üç əsas 
vəzifənin həyata keçirilməsinə nail ol-
maq lazım idi. Birincisi, xəstəxananın 
müasir laborator və müayinə ava-
danlığı ilə təmin edilməsi, ikincisi, 
həkim və orta tibb işçilərindən ibarət 
personalın yüksək hazırlıq səviyyəsi 
və üçüncüsü vətəndaşların müraciət 
edəcəkləri səhiyyə ocağının yerləşdiyi 
binanın yüksək tələblərə cavab 
verməsi. Bir tibb müəssisəsi olaraq 
biz bu üç məsələni eyni vaxtda rea-

laşdırmalıydıq ki, insanlar bu səhiyyə 
ocağına inamla ayaq qoya bilsinlər. 

– Baş həkimin müavini 
vəzifəsində çalışarkən xəstəxanada 
ciddi problemlər olduğunu yaxşı 
bilirdiniz. Rəhbər vəzifəyə təyinat 
alanda tərəddüd etdinizmi?

– Açığını deyim, təkcə bu 
vəzifəyə deyil, bütün vəzifə 
pillələrində çalışarkən ilk ağlıma 
gələn fikir ondan ibarət olub ki, mən 
dövlətimin, rəhbərliyin etimadını 
doğruldub ailəmin- ilk növbədə atam 
Həsən Mirzəyevin, mənsub olduğum 
nəslin şərəfini uca tuta bilərəmmi? 
Bu suala cavab verəndən sonra hansı 
addımı atacağıma qərar verirəm. 

İnsan yeni vəzifəyə, həm də 
səhiyyə kimi xüsusi peşəkarlıq 
və məsuliyyət tələb edən sahəyə, 
özünü sınamaq üçün getməməlidir. 
Bu xəstəxanda çalışana qədər mən 
bir neçə dövlət və özəl səhiyyə 
müəssisələrində rəhbər vəzifədə 
çalışmışam və bu illər ərzində əldə 
etdiyim təcrübəmə arxalanıb bu 
təklifi qəbul etdim. Digər tərəfdən, 
hər bir vətəndaş ölkəsinə, Vətəninə 
hansı sahədə, hansı vəzifədə fayda 

verə biləcəyinə əmin olandan sonra 
bu addımı atmağa qərar verməlidir. 
Ümumiyyətlə, vəzifəyə təyinat alan 
adama etimad göstərilir. Əgər o insan 
etimadı doğrultmağı şərəf işi sayırsa, 
onun uğurlarına şübhə ola bilməz.

Bütün həyatım boyu yeniliklərə, 
quruculuğa meyilli adam olmuşam və 
bu həmişə mənə uğur gətirib. Təbii, 
bu yolda adam müxtəlif maneələrlə 
qarşılaşır, ancaq məramın işin, 
əməlinlə insanlara xidmət etmək, on-
ların sağlamlığının qayğısına qalmaq, 
eyni zamanda rəhbəri olduğun kollek-
tivin sosial rifahını daha yaxşı təmin 

etməkdirsə, layiq olduğun qiyməti 
alacaqsan. 

Xəstəxana fəaliyyətə başladığı 
gündən indiyə qədər öz dairəsində 
bütün növ tibbi xidmət göstərən 
birləşmiş ambulator-poliklinika və 
stasionar müəssisə olmuşdur. Yəni, 
xəstəxana universal tibb müəssisə 
olmuşdur. Gecə-gündüz kompleks 
diaqnostikası, poliklinikası, gine-
kologiya və digər sahələri ilə 50 
ildir ki, təkcə dəmiryolçulara deyil, 
yerləşdiyi qəsəbənin sakinlərinə də 
səhiyyə xidməti göstərir. Ancaq son 
illərdə 400 çarpayılıq xəstəxana 160 
çarpayılıq olub və birinci dərəcədən 
ikinici dərəcəli səhiyyə müəssisəsinə 
enib. Ona görə də bu gün əsas 
məramımız vaxtilə birincilər sırasın-
da olan xəstəxananı yenə ön sıralara 
çıxarmaqdır. 

Qeyd etdiyim kimi, biz eyni 
vaxtda üç istiqamətdə islahatlara 
başladıq. İlk işlərimizdən biri ondan 
ibarət oldu ki, xəstəxanaya çox vacib 
olan Yaponiya, Hollandiya və ABŞ 
istehsalı olan müasir laboratoriya 
avadanlığı aldıq. Məlumdur ki, 
xəstəyə dəqiq diaqnoz qoymadan onu 
müalicə etmək mümkün deyil. Bu 

avadanlıq vasitəsilə bir çox labora-
tor müayinələrin cavabları insan əli 
dəymədən, tam avtomatlaşdırılmış 
üsulla əldə edilir. 

İnsan taleyi tapşırılan işdə səhvə 
yol vermək olmaz. Ona görə də dünya 
səhiyyəsinin müasir nailiyyətləri olan 
avadanlıqla yanaşı, həkimlərin yüksək 
hazırlıq səviyyəsi də mühüm rol 
oynayır. Biz çalışırıq ki, həkimlərimiz 
ən son tibbi nailiyyətləri, müalicə 
üsullarını öyrənmək üçün vaxtaşırı 
təkmilləşdirmə kurslarına getsinlər, 
biliklərini daim artırsınlar. 

Üçüncü mühüm işimiz isə, 

xəstəxana kompleksinin əsaslı 
təmirini həyata keçirməkdir. Bu 
istiqamətdə işlər sürətlə həyata 
keçirilir. 

Bizim üçün əsas vəzifə bu korpo-
rativ şəbəkə daxilində vahid standart-
lar çərçivəsində səhiyyə xidmətinin 
təşkilidir. Yəni ilk gündən qarşıya 
məqsəd qoyulub ki, göstərilən tibbi 
xidmət günü-gündən təkmilləşdirilsin, 
xəstəxananın struktur bölmələri 
yenidən qurulsun, modernləşdirilsin, 
vətəndaş arxayın şəkildə bura 

müraciət etsin və lazımi tibbi yardım, 
müalicə ala bilsin. 

Müşfiq Mirzəyev xəstəxanın 
əsas kontingenti ilə bağlı fikirlərini 
açıqlayaraq qeyd etdi ki, əlbəttə, 
Azərbaycan Dəmir Yolu bizim əsas 
sifarişçimizdir və biz çalışırıq yarım 
əsr əvvəl əsası qoyulmuş xüsusi 
fəaliyyət istiqaməti kimi, istehsalat 
tibbini əvvəlki səviyyəyə çatdıraq. 
Sifarişçinin istehsalat tibbi üzrə 
göstərilən xidmətin keyfiyyətinin 
və tam spektrinin təmin olunma-
sı ilə bağlı qarşımıza qoyduğu 
tələblər bizi işimizi bu istiqamətdə 
təkmilləşdirməyə stimullaşdırır. 

Hazırda xəstəxanamızda qeydiy-
yatda olan dəmiryolçuların hamısının 
sağlamlığına nəzarət edir, dispanser 
müşahidələri aparır və bununla da 
dəmir yollarında təhlükəsizliyin təmin 
olunmasına töhfə veririk. Ayrı-ayrı 
xəstəlikləri olan və risk qruplarına 
daxil edilən pasiyentlərlə xüsusi iş 
aparılır. Normativlərə uyğun olaraq 
Azərbaycan Dəmir Yolları sistemində 
çalışan vətəndaşların müayinəsini 

həyata keçirir, onların sağlam 
fəaliyyətinin təmin olunmasına 
nəzarət edirik.

Baş həkim söhbət zamanı bildirdi 
ki, pulsuz tibbi xidmət göstərilən 
kontingent əsasən Azərbaycan Dəmir 
Yollarında çalışan vətəndaşlardır. La-
kin onların ailə üzvləri və ya təqaüddə 
olan dəmiryolçulara hələlik belə bir 
güzəşt nəzərdə tutulmur. Amma biz 
xəstəxanada yenidənqurma işlərini 
və tibbi-texniki təchizatı tam başa 
çatdırdıqdan sonra dəmiryolçuların 

yaxın ailə üzvlərinə və təqaüddə 
olan dəmiryolçulara güzəştli şərtlərlə 
tibbi xidmətin göstərilməsi ilə 
bağlı Azərbaycan Dəmir Yollarının 
rəhbərliyinə təkliflərimizi verəcəyik. 

Xəstəxanada çalışan tib-
bi personalın sosial vəziyyətinə 
gəldikdə isə M.Mirzəyev bildirdi 
ki, indi həkimlərə və tibb işçilərinə 
orta aylıq əməkhaqqı 350-450 
manat həddindədir. Ancaq xidmət 
pullu olduğu üçün həkim və tibb 
işçilərinin vətəndaşlara tibbi xidmətin 
həcmindən asılı olaraq əlavə ödənişlər 
də nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, ça-
lışırıq ki, həkimin və orta təhsilli tibb 
personalının orta aylıq əməkhaqqı 
550-700 manatıdan yuxarı olsun.

Baş həkimlə söhbətimizi yekun-
laşdırıb aparılan əsaslı təmir - tikinti 
və təchizat işləri ilə tanış olmaq üçün 
xəstəxananın bir neçə korpusuna baş 
çəkdik. Xəstəxananın həyətində baş 
həkim ilk qarşımıza çıxan qurğu-
ya əlini uzadıb bildirdi ki, bu, 110 
kilovattlıq elektrik generatorudur. 
Bunu ötən il quraşdırmışıq və indi 
tam araxayınıq ki, bizdə elektrik 
problemi yarana bilməz. 24 tonluq su 
çəni isə əsasən yanğın təhlükəsizliyi 
üçün nəzərdə tutulub. Ancaq ondan su 
təchizatında problem yarandıqda da 
istifadə edə bilirik.

Baş həkim məlumat verdi ki, 
xəstəxanada istilik sistemi tam 
yenidən quraşdırılmış və 4 korpu-
sun hər birinə mərkəzləşdirilmiş 
qaydada istilik sistemi çəkilmişdir. 
Xəstəxananın ginekologiya şöbəsi 
əsaslı şəkildə tam yenidən qurulmuş 
və palatalarda yüksək standartlara 
uyğun şərait yaradılmışdır. Labora-
toriya üçün nəzərdə tutulan otaqlar 
da tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir 
və bu blokda da xəstələrə ən müasir 
xidmət göstəriləcək. Poliklinikada 
da son tamamlama işləri gedir və 
yaxın günlərdə həkimlər bu binaya 
köçürüləcək. 

Baş həkim onu da əlavə etdi ki, 
səhiyyə ocağı öz görkəmi ilə ilk 
baxışdan xəstədə xoş əhval-ruhiyyə 
yaratmırsa, onu müalicə etmək çətin 
olur. Çalışmalıyıq ki, ən qısa zamanda 
həm ümumi görünüş, həm də xidmət 
səviyyəsi ilə, bura üz tutan insanlar-
da sağlam gələcəyə inam və ümid 
yaradaq. 

İlqar RÜSTƏMOV, 
 “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin Biləcəri qəsəbəsindəki Mərkəzi Dəmir 
Yol Xəstəxanasının ötən il 50 yaşı tamam olmuşdur. Xəstəxana XX 
əsrin sonlarına qədər ölkənin qabaqcıl səhiyyə ocaqlarından biri kimi 
böyük inkişaf yolu keçmiş, burada çalışan yüksək ixtisaslı tibb heyəti 

dəmiryolçuların və onların ailə üzvlərinin, yerləşdiyi ərazidəki sakinlərin sağlam-
lıqlarının qorunmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Məhz həmin illərdə 
xəstəxana müasir tibbi avadanlığın, yeni diaqnoz və müalicə üsullarının tətbiqinə 
görə respublikanın ən qabaqcıl səhiyyə müəssisələri ilə rəqabət apara bilmiş-
dir. Lakin ötən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq bu qabaqcıl tibb müəssisəsinin 
fəaliyyəti zəifləmişdir. 

AZAL uçuş heyətinin ümumi 
yığıncağı keçirilmişdir

 � Noyabrın 7-də Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısının uçuş heyətinin 
ənənəvi ümumi yığıncağı keçirilmişdir.

AZAL prezidenti Cahangir Əsgərov 
iclası açaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkədə 
mülki aviasiyaya göstərdiyi diqqət və 
qayğını vurğulamışdır. Bunun sayəsində 
mülki aviasiya Azərbaycan iqtisadiyyatının 
aparıcı sektorlarından birinə çevrilmişdir.

Cahangir Əsgərovun sözlərinə görə, 
Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı həyata 
keçirdiyi etibarlı, səmərəli və rahat sərnişin 
daşımaları ilə beynəlxalq nüfuz qazanmış-
dır. Ölkəmiz sonuncu Dünya İqtisadi Fo-
rumunun 2019-cu il üçün “Qlobal rəqabət 
qabiliyyəti” hesabatına görə, Fransa, 
Almaniya, İngiltərə, Avstriyanı və digər 
inkişaf etmiş ölkələri qabaqlayaraq, Hava 
Nəqliyyatının Səmərəliliyi İndeksində 141 
ölkə arasında 12-ci yeri tutmuşdur.

AZAL prezidenti göstərdikləri yüksək 
peşəkarlıq və mülki aviasiyanın inkişafı-

na verdikləri töhfəyə görə uçuş heyətinə 
təşəkkürünü bildirmişdir. O, demişdir:  
“Ümummilli lider Heydər Əliyevin də qeyd 
etdiyi kimi, mülki aviasiyanın ən vacib 
vəzifəsi uçuşların təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsidir. Pilotlarımız bu tapşırığı yüksək 
səviyyədə yerinə yetirirlər və bu gün onları 
haqlı olaraq, dünyanın ən peşəkar pilotla-
rından hesab edirlər”.

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
mətbuat xidməti bildirir ki, yığıncaq uçuş-
ların təhlükəsizliyinin artırılması, müasir 
təyyarələrin istismarı, yeni texnologiyaların 
tətbiqi, uçuş heyətinin ixtisaslaşmasının 
artırılması və s. kimi mövzuların müzakirəsi 
ilə davam etdirilmişdir.

AZAL prezidenti fərqlənmiş pilotları 
mükafatlandırmış, onlara xatirə hədiyyələr 
təqdim etmişdir.

“Xalq qəzeti”

Etimadı doğrultmaq 
şərəf işi sayılır

“Xalq qəzeti”ndə sabiq redaktor 
Rəşid  Mahmudovun yubileyi qeyd edilib 

Məclisin aparıcısı, 
Azərbaycan Mətbuat Şurası 
ahıl Jurnalistlər Məclisinin sədri 
Məzahir Süleymanzadə yubil-
yarın zəngin və mənalı ömür 
yoluna nəzər salaraq bildirdi ki, 
Rəşid İsmayıl oğlu Mahmudov 
1929-cu il noyabrın 6-da İsma-
yıllı rayonunun Mican kəndində 
müəllim ailəsində anadan olub. 
1950-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki BDU-nun) 
jurnalistika şöbəsinin ilk bura-
xılış məzunlarından biri olub, 
sonrakı illərdə aspiranturanı 
və Bakı Ali Partiya Məktəbini 

bitirib. Gənclik illərində keçmiş 
“Kommunist” (1991-ci ildən 
“Xalq qəzeti”) qəzetində ədəbi 
işçi, şöbə müdiri, redaktor 
müavini işləyib. 

Rəşid Mahmudov 1965-
ci ildə təcrübəli jurnalist kimi 
Azərbaycan KP MK mətbuat 
bölməsinin müdiri vəzifəsinə 
irəli çəkilib, 1973-cü ildə Zaqa-
tala Rayon Partiya Komitəsinin 
birinci katibi seçilib. Jurnalist-
redaktor fəaliyyətini 1980-ci 
ildən doğma “Kommunist” 
qəzetinin redaktoru, 1987-
ci ildən isə “Azərbaycan 

kommunisti”– “Kommunist 
Azerbaydjana” jurnalının 
baş redaktoru, 1988–1991-
ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyat, Poliqrafiya və Kitab 
Ticarəti İşləri Komitəsinin sədri 
vəzifələrində davam etdirib.

Bildirildi ki, Rəşid Mah-
mudov fəal ictimai xadim kimi 
müxtəlif illərdə Azərbaycan 
Jurnalistlər İttifaqına və “Kitab” 
Cəmiyyətinə rəhbərlik edib. 
O, uzun illər Azərbaycan KP 
MK-nın üzvü, 4 çağırış respub-
lika Ali Sovetinin deputatı və 
mədəniyyət daimi komissiyası-

nın sədri seçilib. Tanınmış jur-
nalist və media təşkilatçısı olan 
Rəşid müəllim “Əməkdar jurna-
list” fəxri adına, “Qızıl qələm”, 
“Ustad” media mükafatlarına, 
bir sıra orden və medallara 
layiq görülüb. Ömrünün son 
illərində Azərbaycan Preziden-
tinin fərdi təqaüdçüsü idi.

Mərasimdə çıxış edən 
Milli Məclisin komitə sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə, 
Milli Məclisin deputatı Nov-
ruz Aslan, Xalq şairi  Vahid 
Əziz, poliqrafçı alim Şəddat 
Çəfərov, geoloq professor və 
şair Hikmət Mahmud, BDU-nun 
müəllimi Sona Çərkəz, Qafqaz 
Müsəlmanları İdarəsinin 
aparat rəhbəri, fəlsəfə doktoru 
Simran Həsənov, tanınmış 
şair Baba Vəziroğlu, redak-
siyada yubilyarın rəhbərliyi 
altında çalışmış jurnalistlərdən 
Rafiq Həsənov, Əlipənah 
Bayramov, İsaq Əmənullayev, 
Mehman Fərzullayev, “Xalq 
qəzetinin əməkdaşları Tahir 
Aydınoğlu, İttifaq Mirzəbəyli və 
digər çıxış edənlər 11 il əvvəl 

dünyasını dəyişsə də xatirəsi 
daim anılan, arzu və əməlləri 
ardıcıllarının fəaliyyətində 
yaşayan Rəşid Mahmudovun 
çoxillik və çoxcəhətli bioqrafi-
yasının ayrı-ayrı yönlərinə nəzr 
saldılar, onun peşəkar jurnalist, 
bacarıqlı təşkilatçı, yurdsevər 
ictimai xadim, mehriban dost 
və qayğıkeş ailə başçısı kimi  
indiki nəsilllərə nümunə olan 
ömür yolundan ətraflı söhbət 
açdılar, unudulmaz xatirələrini 
söylədilər.

Sonda yubilyarın oğlu, 
tanınmış hüquqşünas Bəhruz 
Mahmudov cəmiyyətdə olduğu 
kimi,  ailədə, yaxın ətrafında da 
amalı və əməli ilə nümunəyə 
çevrilmiş, ictimai fəaliyyəti ilə 
doğmalarına, həmkarlarına 
və həmyerlilərinə başuca-
lığı gətirmiş atası barədə 
deyilən xoş sözlərə, yubilyarın 
xatirəsinə göstərilən ehtirama 
görə minnətdarlığını bildirdi.

T. RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Görkəmli jurnalist, nüfuzlu redaktor, fəal ictimai xadim Rəşid Mahmudovun 
90 illik  yubileyi ötən əsrin 80-ci illərində rəhbərlik etdiyi kollektivdə– “Xalq 
qəzeti” (keçmiş “Kommunist”qəzeti) redaksiyasında həmkarlarının, tanınmış 
ziyalıların və doğmalarının iştirakı ilə təntənə ilə qeyd edildi. Mərasimdə ötən 
əsrin 50-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan milli jurnalistikasının peşəkarlıq ba-
xımından inkişaf etməsinə, mətbuatın milli varlığın qorunması və sivil dəyərlər 
uğrunda mübarizəyə yönlənməsinə layiqli xidmətlər göstərmiş qələm sahibi 
və mətbuat təşkilatçısı qədirbilənliklə yad edildi, xatirəsinə dərin ehtiram ifadə 
olundu.

Ermənistan silahlı qüvvələri 
atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
Ermənistan Respublikası Noyemberyan 
rayonunun Şavarşavan kəndində, İcevan 
rayonunun Paravakar kəndində və ad-
sız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Ağstafa rayonunun Köhnəqışlaq, Qazax 
rayonunun Quşçu Ayrım kəndində və adsız 
yüksəkliklərdə, Berd rayonunun Çinari 
kəndində yerləşən mövqelərdən Tovuz 
rayonunun Ağbulaq kəndində, Krasnoselsk 

rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun 
Zamanlı kəndində və adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan 
Şurabad, Füzuli rayonunun Kürdlər 
kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goran-
boy, Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli 
rayonları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub.

 � Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 
Məşğulluq Xidməti, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və 
“Education HUB” təhsil şirkəti qadınlar arasında sosial sahibkarlığın 
təşviqinə yönəlmiş “Öyrən, başla və tətbiq et!” adlı yeni layihəyə 
başlayır.  

Qeyd edək ki, layihə Quba, Qusar 
və Xaçmaz rayonlarını əhatə edəcək. 
Bu 3 rayondan 18-28 yaşlarında 25 
işsiz xanım seçilərək təlimlərə cəlb 
ediləcək. 4 həftəlik təlimdə xanımla-
ra sosial sahibkarlıq, biznes-planın 
hazırlanması, rəqəmsal marketinq, 
liderliyin artırılması və şəxsi inkişaf 
sahələri tədris ediləcək.

Daha sonra təlimləri uğurla 
başa vuran 10 nəfər seçiləcək. 
Onların  Bakıya və Tbilisiyə təcrübə 
mübadiləsi səfərləri, sahibkar-
lar, işəgötürənlər və startupçılarla 
görüşləri təşkil ediləcək. Birgə sosial 
sahibkarlıq platformasının yaradıl-
ması məsələsi müzakirə ediləcək. 
Proqram iştirakçıları 2020-ci ilin aprel 

ayında keçiriləcək Sosial Sahibkarlıq 
Forumunda iştirak etmək imkanı da 
qazanacaqlar.

Qeyd edək ki, layihədə iştirak 
ödənişsizdir. Proqramda iştirak etmək 

istəyənlər Quba, Qusar və Xaç-
maz rayon məşğulluq mərkəzlərinə 
müraciət edə bilərlər:
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