
AMEA-da görkəmli oftalmoloq alim, akademik 
Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 99-cu ildönümü qeyd olunub

Aprelin 28-də AMEA-
nın Molekulyar Biologiya və 
Biotexnologiyalar İnstitutunda 
görkəmli oftalmoloq alim, 
Əməkdar elm xadimi, akademik 
Zərifə Əliyevanın anadan 
olmasının 99-cu ildönümü ilə bağlı 
tədbir keçirilib.

Əvvəlcə foyedə AMEA-nın Mərkəzi 
Elmi Kitabxanası tərəfindən təşkil olun-
muş akademik Zərifə Əliyevanın həyat 
və fəaliyyətini əks etdirən sərgiyə baxış 
keçirilib.

Tədbirdə, həmçinin görkəmli alimin 
ömür yolundan bəhs edən  film nümayiş  
olunub.  

Tədbiri giriş nitqi ilə AMEA-nın vitse-
prezidenti, akademik İsa Həbbibəyli 
açaraq akademik Zərifə Əliyevanın 
Azərbaycanda oftalmologiya sahəsində 
elmi məktəb yaratmış görkəmli 
alimlərimizdən biri olduğunu bildirib. O, 
görkəmli elm xadiminin oftalmologiyanın 
aktual problemləri ilə dərindən məşğul 
olduğunu, elmi yaradıcılığında qlauko-
manın və görmə orqanının iltihabının 
müalicəsinin xüsusi yer tutduğunu 
diqqətə çatdırıb.

Akademik İsa Həbibbəyli oftalmoloq 
alimin dəfələrlə müxtəlif bölgələrimizə 
gedərək burada qlaukomadan əziyyət 
çəkən insanların müalicəsini həyata 
keçirdiyini vurğulayıb. Bildirib ki, Zərifə 
xanımın elmi tədqiqatları oftalmolo-
giya elminin zənginləşməsinə xidmət 
edən yeni müddəaların ortaya çıxma-
sına səbəb olmuş və alim qlaukoma 
xəstəliklərinin tədqiqi ilə məşğul olan 
yeni laboratoriyaların yaradılmasında 
yaxından iştirak etmişdir. 

“Akademik Zərifə Əliyevanın vacib 
xüsusiyyətlərindən biri onun ictimai xadim 
kimi ölkəmizdə qadın hərəkatının öndə 

gedən maarifçi simalarından biri olması 
ilə bağlıdır”, – deyən vitse-prezident XX 
əsrin ortalarından inkişaf etməyə başla-
yan qadın hərəkatında görkəmli alimin 
böyük xidmətləri olduğunu vurğulayıb. 
Əlavə edib ki, Zərifə Əliyeva Azərbaycan 
qadınlarını bir çox beynəlxalq tədbirlərdə 
uğurla təmsil etmişdir.  

İsa Həbibbəyli vurğulayıb ki, Zərifə 
xanım həyatı daim mübarizələrdə 
keçən ulu öndər Heydər Əliyevlə 
çiyin-çiyinə addımlamış, çətin günlərdə 
ona arxa-dayaq olmuş, bu ağır yükü 
kövrək çiyinlərində böyük mətanət və 
fədakarlıqla daşımışdır. Eyni zamanda, 
övladlarını Vətənin layiqli vətəndaşları 
kimi, öz nəslinin yüksək mənəvi 
dəyərlərinin varisi kimi yetişdirmişdir.

Sonra AMEA-nın vitse-prezidenti, 
Molekulyar Biologiya və Biotexnologi-
yalar İnstitutunun baş direktoru, aka-
demik İradə Hüseynova çıxış edərək 
yüksək elmi nailiyyətləri, milli-mənəvi-
əxlaqi dəyərlərə, müasirlik və inkişafa 
bağlılığı, eləcə də xeyirxah və nəcib 

əməlləri ilə xalqımızın yaddaşında 
həmişəyaşarlıq qazanmış görkəmli elm 
və səhiyyə xadimi Zərifə Əliyevanın 
adının Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən 
görkəmli və yaradıcı simaları sırasına qı-
zıl hərflərlə yazıldığını bildirib. Akademik 
İradə Hüseynova görkəmli alimin oftal-
mologiya elminin korifeyi, ziyalısı olmaq-
la görmə problemli insanlara və ümumən 
ətrafındakı hər kəsə sözün həm həqiqi, 
həm də məcazi mənasında nur payla-
yan, gözlərə işıq, qəlblərə həyat eşqi 
bəxş edən, ətrafına gözəlliklər saçan bir 
insan olduğunu vurğulayıb. 

O, qeyd edib ki, Zərifə Əliyeva 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin mema-
rı və qurucusu, bütün mənalı ömrünü 
Vətəninin və xalqının tərəqqisinə həsr 
etmiş dahi şəxsiyyət, ulu öndər Heydər 
Əliyevin vəfalı ömür-gün yoldaşı olmuş, 
şəfqətli ana kimi müasir Azərbaycanın 
lideri, millətin müzəffərlik və qalibiyyət 
tarixinə yeni-yeni səhifələr yazan Prezi-
dent İlham Əliyevin şəxsiyyət kimi forma-
laşmasında həlledici rol oynamışdır. 

Akademik İradə Hüseynova 

Azərbaycanda traxoma kimi göz 
xəstəliyinin geniş yayıldığı və qeyd 
olunan xəstəliyə qarşı mübarizənin təkcə 
oftalmologiya deyil, həm də bütövlükdə 
respublikanın səhiyyə sistemi üçün 
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi 1950-
ci illərdə Zərifə xanımın traxoma ilə 
mübarizə üzrə müalicə-profilaktika 
tədbirlərinin təşkilində və həyata 
keçirilməsində fəal iştirak etdiyini bildirib.

 “Zərifə Əliyevanın keçdiyi uğurlu elm 
yolunun əhəmiyyətli bir hissəsi AMEA-
nın akademik Abdulla Qarayev adına 
Fiziologiya İnstitutu ilə bağlı olmuşdur”, 
– deyə bildirən İradə Hüseynova alimin 
təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə 
1979-cı ildə həmin institutda SSRİ-də ilk 
dəfə olaraq görmə orqanının fiziologiyası 
və peşə patologiyası laboratoriyasının 
yaradıldığını və bu laboratoriyanın 1990-
cı ilə kimi uğurla fəaliyyət göstərdiyini 
deyib. Qeyd edib ki, AMEA Rəyasət 
Heyətinin 6 aprel 2021-ci il tarixli qərarı 
ilə Fiziologiya İnstitutunda Zərifə xanı-
mın laboratoriyasının fəaliyyətini bərpa 
etmək məqsədilə 2016-cı ildə təşkil olun-

muş “Görmənin fiziologiyası” yaradıcı 
qrupunun bazası əsasında AMEA-nın 
Fiziologiya İnstitutunun strukturunda 
Görmə orqanının və neyrodegenerativ 
xəstəliklərin neyrofiziologiyası laboratori-
yası yaradılmışdır.

Vitse-prezident Zərifə xanımın 
yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanma-
sına böyük əmək sərf etdiyini, onun 
birbaşa rəhbərliyi ilə gənc alimlərin və 
həkim-oftalmoloqlar nəslinin yetişdiyini 
vurğulayıb. Bildirib ki, 1977-ci ildə alimin 
təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Bakıda 
keçirilən Ümumittifaq Oftalmoloqlar 
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin plenumunun 
təşkilati işləri böyük təcrübə və idarəçilik 
qabiliyyəti tələb etsə də, Zərifə xanım 
bunun öhdəsindən uğurla gələ bilmişdi: 
“Bu plenum həm Azərbaycanda, həm 
də keçmiş ittifaqın tanınmış akademik 
müəssisələrində oftalmoloji xidmətin inki-
şafında, elmi və elmi-pedaqoji kadrların 
hazırlanmasında böyük rol oynamışdır”.

Daha sonra çıxış edən AMEA-nın 
vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən, 
akademik Gövhər Baxşəliyeva ümum-

milli lider Heydər Əliyevin sədaqətli 
dostu və etibarlı silahdaşı olan Zərifə 
хanımın еlm üçün gözəl tədqiqatçı, öv-
ladlarına qayğıkеş ana, sadə vətəndaş 
olduğunu qeyd edib, onun keçdiyi 
şərəfli həyat yolunun hər bir Azərbaycan 
vətəndaşı, hər bir alim və həkim üçün 
həyat və mənəviyyat dərsi, müdriklik 
məktəbi olduğunu bildirib. Vurğulayıb ki, 
Zərifə xanım əsl ziyalı idi, Azərbaycan 
xanımına xas olan bütün müsbət 
keyfiyyətləri özündə birləşdirirdi, onları 
təcəssüm etdirirdi. Alimin simasında 
nəcib Azərbaycan qadını, vəfalı ömür-
gün yoldaşı, fədakar ana, milyonlarla 
insanın qəlbində yaşayan görkəmli elm 
fədaisinin obrazı görünür.

Tədbirdə, həmçinin AMEA Fiziologiya 
İnstitutunun baş direktoru, professor Ulduz 
Həşimova, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxa-
nanın baş direktoru, professor Məmməd 
Əliyev, Molekulyar Biologiya və Biotexno-
logiyalar İnstitutunun laboratoriya müdiri, 
AMEA-nın müxbir üzvü Novruz Quliyev, 
Fiziologiya İnstitutunun şöbə müdiri, bio-
logiya elmləri doktoru Elmira Pənahova, 
AMEA-nın Qadınlar Şurasının sədri, 
fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəna 
Mirzəzadə və Akademik Zərifə Əliyeva 
adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin 
aparıcı elmi işçisi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Nübar Haşımova çıxış edərək akademik 
Zərifə Əliyevanın elmi nailiyyətlərindən, 
ərsəyə gətirdiyi fundamental əsərlərdən, 
onun peşəkar həkim, fəal ictimai xadim 
kimi fəaliyyətindən danışıblar. 

Sonda akademik Zərifə Əliyevanın 
qohumları adından çıxış edən Zərifə Qu-
liyeva tədbirin təşkilinə görə AMEA-ya və 
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya-
lar İnstitutunun rəhbərliyinə təşəkkürünü 
bildirib. O, oftalmoloq alimlə bağlı 
xatirələrini tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti” 

Akademik Zərifə Əliyeva 
yüksəkixtisaslı səhiyyə kadrlarının 

hazırlanmasına böyük əmək sərf edib
Aprelin 28-də Səhiyyə Nazirliyi, 

akademik Zərifə Əliyeva adına Milli 
Oftalmologiya Mərkəzi və Azərbaycan 
Oftalmoloqlar Cəmiyyətinin təşəbbüsü 
ilə akademik Zərifə Əliyevanın anadan 
olmasının 99 illiyinə həsr edilmiş 
“Oftalmologiyanın aktual məsələləri” 
mövzusunda elmi konfrans keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbirdə çıxış 
edən mərkəzin direktoru, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor 
Elmar Qasımov Azərbaycan oftalmologiyasının 

inkişafının məhz akademik Zərifə Əliyevanın 
adı ilə bağlı olduğunu, onun həyat yolu, elmi 
istiqamətləri, pasiyentlərə, gənc həkimlərə dav-
ranışının hər kəs üçün örnək olduğunu bildirib. 

“Görkəmli oftalmoloq-alim Azərbaycan of-
talmologiyasını inkişaf etdirib və bütün dünyaya 
tanıtdırıb. Belə ki, Zərifə Əliyeva Sovet İttifaqın-
da yeganə olaraq Azərbaycanda Eksperimental 
Klinik Laboratoriyanın təşkilinə nail olub. Onun 
ən böyük arzusu Milli Oftalmologiya Mərkəzinin 
tikintisi ilə bağlı idi. Akademikin həmin arzusu 
həyata keçib və 12 il olacaq ki, mərkəz fəaliyyət 
göstərir", - deyə Elmar Qasımov diqqətə çatdı-
rıb. 

O, daha sonra gənc oftalmoloqlara müraciət 
edərək gələcəyin, müasir inkişafın onların 
əlində olduğunu və bunun üçün hər bir şəraitin 
yaradıldığını vurğulayıb. Mərkəzin direktoru bu-
günkü konfransın da məhz gənc oftalmoloqlar 
üçün faydalı olacağına əminliyini ifadə edib.

Azərbaycanın tanınmış oftalmoloq-alimi, 
akademik Zərifə Əliyevanın oftalmologiya elmi-
nin inkişafında müstəsna xidmətləri olduğunu 
qeyd edən Milli Oftalmologiya Mərkəzinin elmi 
işlər üzrə direktor müavini Hicran Namazo-
va akademikin vaxtilə Azərbaycanda geniş 
yayılmış traxomanın, xüsusilə kimya və elektron 
sənayelərində peşə fəaliyyəti ilə bağlı göz 
xəstəliklərinin öyrənilməsi, profilaktikası və 
müalicəsinə, habelə oftalmologiyanın müasir 
problemlərinə dair bir çox sanballı tədqiqatların 
müəllifi olduğunu vurğulayıb.

H.Namazova görkəmli alimin “Gözün 
və görmə siniri yolunun yaşla əlaqədar 
dəyişiklikləri”, “Gözün hidrodinamik siste-
minin anatomik və fizioloji xüsusiyyətləri”, 
“İridodiaqnostika”, “Şəkərli diabet zamanı 
gözün patologiyası”, “Oftalmologiyanın aktual 
problemləri” və bu kimi digər monoqrafiyaları-
nın çap edildiyini bildirib: "Ümumiyyətlə Zərifə 

xanımın 200-ə qədər elmi işi, 14 monoqrafiyası 
və 12 səmərələşdirici təklifi vardı. Z.Əliyeva 
yüksəkixtisaslı səhiyyə kadrları hazırlanmasına 
da böyük əmək sərf edib”.      

Konfransa onlayn qoşulan Türkdilli Ölkələrin 
Oftalmoloji Cəmiyyətinin sədri Sunay Duman 
“Akademik Zərifə Əliyevanın işıqlı yolunda 
dünəndən bu günə və sabaha” mövzusunda 
məruzə söyləyib. O, akademikin işinə sevgi 
ilə yanaşmasından, ölkəsində oftalmologiya-
nın inkişafı üçün gördüyü işlərdən söz açıb, 
Azərbaycan oftalmologiyasının bugünkü inkişafı 
naminə göstərdiyi müstəsna xidmətlərə görə 
ona böyük heyranlıq duyduğunu bildirib. 

Konfrans məruzələrlə davam edib. 
Türkiyənin Retina Oftalmoloji Araşdırma 

Mərkəzinin əməkdaşı professor Süleyman 
Kaynak “Quru tip makula degenerasiyasında 
oksidatif stres və mikronutrisyon”, Milli Of-
talmologiya Mərkəzinin oftalmoloqları Nigar 
Həsənova “Uşaqlarda ikincili qlaukoma”, Lalə 
Axundova “Vitreoretinal cərrahiyyəsində rast 
gəlinən bəzi problemlər”, Rəvanə Həsənova 
“Azərbaycanda anadangəlmə kataraktanın rast 
gəlinmə tezliyi və xüsusiyyətləri”, Xalid Əliyev 
“Torlu qişa xəstəliklərinin diaqnostikasında 
OKT angioqrafiya müayinəsi”, Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 
oftalmologiya kafedrasının əməkdaşı Gülnar 
Əliyeva “Optikonevromielit (Devik xəstəliyi) - kli-
nik praktikada müşahidə”, Şirvan Müalicə Diaq-
nostika Mərkəzinin oftalmoloqu Günel Sayılova 
“Psevdoeksfoliativ sindromla müşayiət olunan 
katarakta cərrahiyyəsi zamanı dar bəbəklərin 
genişləndirilmə üsulları”, Mərkəzi Neftçilər 
Xəstəxanasının oftalmoloqu İmran Carullazadə 
“Cərrahi əməliyyatdan sonrakı yaranan ble-
faroptozlara dair” mövzularında və başqaları 
müxtəlif təqdimatlarla çıxış ediblər. Mövzular 
ətrafında müzakirələr aparılıb.

Qurultayın diaspor fəaliyyətimizin 
güclənməsində böyük rolu olacaq

Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayının işğaldan azad 
edilən Şuşada keçirilməsi barədə qərarın çox böyük tarixi 
əhəmiyyəti var və o, mənəvi və simvolik baxımdan dəyərlidir. 
İndiyə kimi dünya azərbaycanlılarının qurultayları ölkəmizin 
paytaxtında keçirilirdi. Bu ali məclisin isə 30 ildən sonra ilk dəfə 
işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın ən gözəl məkanında, 
Qarabağın incisi – Şuşada keçirilməsi təsadüfi deyil. Bu 
qurultay dünya azərbaycanlılarının taleyində və  həyatında 
xüsusi bir hadisə kimi yadda qalacaq. 

Mən qurultaydakı çıxışımda 
bildirdim ki, ötən illərdə Bakıda 
keçirilən qurultaylarda  iştirak etmək 
nə qədər əlamətdar olsa da, Şuşa-
da keçirilən Zəfər Qurultayı hər bir 
azərbaycanlının qürurla xatırladığı 
hadisə olacaq. Çünki diasporumuz 
böyük Qələbədən sonra ilk dəfə bir 
araya gəldilər. Həmvətənlərimiz Şuşa-
dan birliyimizi, həmrəyliyimizi bəyan 
edib, şanlı qələbəmizin rəmzi olan 
“dəmir yumruğ”un gücümüzün sübutu 
olduğunu bir daha dünyaya çatdırdı-
lar. Təxminən 65 ölkədən 400-ə yaxın 
diaspor nümayəndəsinin iştirak etdiyi 
qurultayda müvafiq komitənin hesabatı 
dinlənilməklə bərabər, “Postmüharibə 
dövründə Azərbaycan diasporunun 
qarşısında duran vəzifələr”, “Qaraba-
ğın bərpası və yenidən qurulmasına 
Azərbaycan diasporunun töhfələri” 
mövzularında müzakirələr keçirildi.

Bu fikirləri Almaniyadakı  
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin 

sədri  Naibə Hacıyeva səsləndirdi. 
O belə bir tədbirin məhz bugünlərdə 
keçirilməsindən qürur duyduğunu 
dilə gətirdi: “Bu, son illər yüksək 
təşkilatlanma və birlik nümayiş 
etdirən, beynəlxalq ictimaiyyətin 
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı 
məlumatlandırılmasında xüsusi rol 
oynayan diasporumuzun Qarabağın 
azad olunmasından sonra ilk böyük 
görüşüdür. Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayının keçirilməsi, üstəlik, bu 
addımın torpaqlarımızın işğaldan azad 
olunduğu dövrdə atılması, eləcə də 
soydaşlarımızın ali məclisinin Şuşa-
da təşkil edilməsi hər birimiz üçün 
qürurverici faktdır. Qoy dostlarımız 
da, düşmənlərimiz də görsünlər ki, 
Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü 
fəaliyyəti, liderliyi, milli maraqlarımızı 
qətiyyətlə müdafiə etməsi, düşünülmüş 
və qətiyyətli siyasəti hər bir soydaşımı-
zın istənilən arzusunun reallaşdırılması-
nı təmin etmək iqtidarındadır. Tədbirdə 

iştirak edən hər birimiz böyük fəxr 
və qürur hissi keçirdik. Mən bir daha 
azərbaycanlı olduğumla fəxr etdim. 
Bizə belə möhtəşəm sevinc hissini 
bəxş edən müzəffər Ali Baş Komanda-
nımıza, şanlı ordumuza minnətdarıq. 
Bu torpaqların azadlığı uğrunda şəhid 
olan Vətən övladlarının ruhu qarşısında 
baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət 
eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin.”

N. Hacıyeva xüsusi olaraq diqqətə 
çatdırdı ki, Zəfər Qurultayı Almaniyada 
diaspor fəaliyyətimizin güclənməsində 
böyük rol oynayacaq. Çünki biz artıq 
qalib ölkənin diasporuyuq. Burada 
verilən qərarlar, panel müzakirələr dias-
porun fəaliyyətinin yeni yol xəritəsidir. 
Biz fəaliyyətimizi növbəti 5 ildə Zəfər 
Qurultayının yeni çağırışlarına uyğun 
davam etdirəcəyik.

Müsahibim qurultayda çıxışı zaman 
səsləndirdiyi bu fikri də xüsusi vurğuladı 
ki, dünya azərbaycanlılarının öncəki 
qurultaylarında Prezident İlham Əliyev 
Azərbaycan xalqının heç vaxt işğalla 
barışmayacağını demişdi. Bu günün 
reallığı göstərir ki, dövlət başçımız 
öz sözündə, vədində qətidir. Cənab 
Prezident üzərinə götürdüyü bütün 
öhdəlikləri, vədləri həmişə yerinə ye-
tirdiyini əyani şəkildə sübut edir. Zəfər 
Qurultayı da bunun bariz nümunəsidir. 
Qurultaydakı çıxışında cənab Prezi-
dent dünyaya bir daha mesaj verdi 
ki, 44 gün ərzində Azərbaycan təkcə 
Ermənistanla, dünya erməniliyi ilə 

müharibə aparmayıb, həmçinin onun 
himayədarları ilə müharibə aparıb və  
tarixi Zəfər qazanıb. Bu möhtəşəm 
Qələbə Prezident İlham Əliyevin yürüt-
düyü siyasətin təntənəsidir. 

Şuşa Qurultayı postmünaqişə döv-
rünün reallıqlarının təbliğində diaspo-
rumuzun da üzərinə böyük məsuliyyət 
düşdüyünü bir daha önə çəkdi. Mən 
bütün auditoriyaya üz tutaraq dedim ki, 
indiyə qədər torpaqlarımızın işğalının 
real olduğunu sübut etmək üçün işlər 
aparırdıqsa, bu gündən Qələbəmizin 
haqq işi olduğunu, viranəyə çevrilmiş 
şəhər, rayon və kəndlərimizdə aparılan 
abadlıq, tikinti–quruculuq işlərini dünya-
ya bəyan edəcəyik.  

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”
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Aprel  Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi Gününə həsr olunan 
“Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə 2021-ci 
ilin ən yaxşı müəssisəsi (təşkilatı)” respublika müsabiqəsinin 
qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən S.Möhbalıyev 
ötən il ölkəmizin artan iqtisadi 
göstəriciləri, əldə olunmuş nailiyyətlər, 
Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda 
aparılan sürətli abadlıq-quruculuq 
işlərindən, həmin ərazilərin iqtisadi 
potensialından, biznes imkanlarından 
və təhlükəsiz əməyin təşkilindən söz 
açıb.

AHİK sədri daha sonra bildirib ki, 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 2022-ci 
ildə Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi 
Gününü  “Pozitiv, təhlükəsiz və 
sağlam həyat mədəniyyəti üçün 
birgə fəaliyyət” devizi ilə qeyd 
etməyi tövsiyə edib. 2022-ci ilin əsas 
mövzusu sosial dialoqun əhəmiyyəti 
və iş yerində müsbət təhlükəsizlik 
mədəniyyətinin formalaşdırılma-
sına bütün maraqlı tərəflərin cəlb 
edilməsidir. Azərbaycan həmkarlar 
ittifaqlarının texniki əmək müfəttişləri 
əməyin mühafizəsi üzrə ictimai 
müvəkkillərlə birlikdə müəssisələrdə 
nəzarət-profilaktika işi aparıb, iş 

yerlərində əmək şəraitinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində ciddi fəaliyyət 
göstəriblər. 

2021-ci ildə “Sağlam və təhlükəsiz 
əmək şəraitinin yaradılması üzrə 
ilin ən yaxşı müəssisəsi (təşkilatı)” 
devizi ilə əlaqədar AHİK-in müsabiqə 
komissiyasına müsabiqədə işti-
rak etmək üçün 1960-dan artıq 
müəssisə, təşkilat,  sex və  sahədən 
167 müəssisənin sənədi daxil olub. 
Müsabiqə Komissiyasının iclasın-
da daxil olmuş sənədlərin hamısı 
müzakirə edilib yekdil qərarla 48 
müəssisə, təşkilat, sex və sahənin 
yüksək göstəriciləri müəyyən edilib, 
İcraiyyə Komitəsinin müzakirəsinə 
təqdim edilib və onlarda müsabiqənin 
qalibi elan olunub. Müsabiqənin 
keçirildiyi dövrdə ilk həmkarlar ittifaqı 
komitələrinin 143, əməyin mühafizəsi 
komissiyalarının 115 iclasında əməyin 
mühafizəsi və təhlükəsizliyi müzakirə 
mövzusu olub. 

AHİK sədri S.Möhbalıyev 

müsabiqənin qaliblərini qazandıq-
ları bu yüksək nailiyyətə görə tədbir 
iştirakçıları adından və öz adından 
təbrik edib, onlara gələcək əmək 
fəaliyyətlərində uğurlar diləyib.

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi 
naziri Sahil Babayev isə çıxışında 
əmək münasibətlərindən, əməyin 
mühafizəsindən, leqallaşdırılma-
sından, sağlam və təhlükəsiz əmək 
şəraitindən, işəgötürənlərin və 

işçilərin hüquqlarından, qanunvericilik 
bazasından və bu sahədə qarşıda 
duran vəzifələrdən danışıb.

Tədbirin sonunda müsabiqənin 
qalibi olmuş Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Həmkarlar İttifaqı Şurasını 
və 22 sahə üzrə həmkarlar ittifaqını 
təmsil edən 48 müəssisəyə diplomlar 
və hədiyyələr təqdim olunub.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”
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