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Manas Universitesinin professoru Asılbek 
Kulmurzayev çıxış edərək böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsimini “Türk xalqlarının böyük 
şairi” adlandırmış və o dövrün önəmli mədəniyyət 
mərkəzləri olan Azərbaycan, İran, Anadolu, İraq, Su-
riyanı gəzərək öz ideyalarını bu bölgələrdə yaydığını 
bildirmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstandakı səfiri 
Hidayət Orucov çıxış edərək Nəsiminin Azərbaycan 
xalqının ümumbəşər mədəniyyətinə bəxş etdiyi 
qüdrətli söz ustalarından biri olduğunu söyləmişdir. 
Səfir çıxışında ümummilli lider Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi-
nin UNESCO-nun tədbirlər siyahısına daxil edildiyini 
və 1973-cü ildə beynəlxalq səviyyədə geniş qeyd 
olunduğunu bildirmişdir.

Tədbirdə Azərbaycan Milli Kitabxanasının direk-
toru, professor Kərim Tahirov İmadəddin Nəsiminin 
yaradıcılığından söz açmışdır. Qeyd etmişdir ki, Milli 
Kitabxana “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu ilin 
“Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına 
əsasən, milli mədəniyyətimizin nümunəsi kimi il 
ərzində şairin irsinin tədqiqi və təbliği istiqamətində 
müəyyən işlər həyata keçirir. 

Azərbaycanın TÜRKSOY-dakı daimi nümayəndəsi 
Elçin Qafarlı çıxış edərək TÜRKSOY-un və Milli Kitab-
xananın birgə təşkilatçılığı ilə İmadəddin Nəsimiyə 
həsr olunmuş tədbirlərin Türkiyənin Ankara və 
İstanbul şəhərlərində, eləcə də Qırğızıstanın Bişkek 
şəhərində təntənə ilə qeyd edilməsinin əlamətdar 
hadisə olduğunu söyləmişdir. Eyni zamanda, “Nəsimi 
ili” ərzində belə tədbirlərin digər türk dövlətlərində 
də keçiriləcəyini xüsusilə qeyd etmişdir. 

Qırğızıstanın TÜRKSOY-dakı daimi nümayəndəsi 
Kojageldi Kuluyev çıxış edərək Nəsimi irsinin geniş 
araşdırılaraq tədqiq olunmasının və əsərlərinin 
türk xalqlarının dillərinə tərcümə edilərək nəşrinin 
zəruriliyinə diqqət yönəltmişdir.

AMEA Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akade-
mik Teymur Kərimli Nəsimi yaradıcılığından söhbət 
açaraq qeyd etmişdir ki, klassik ədəbiyyatımızın baş-
qa böyük nümayəndələri kimi, İmadəddin Nəsiminin 
də bəxti onda gətirmişdir ki, tarix Azərbaycana 
Heydər Əliyev kimi qədirşünas bir dühanı bəxş 
eləmişdi. Məhz ulu öndər Nəsimi kimi dahiləri tari-
xin sükut buzundan qopararaq öz millətinə və həm 
də bütün bəşəriyyətə xidmətə, insanlığın mədəni 
səviyyəsinin yüksəldilməsinə və tərbiyəsinə cəlb edə 
bilmişdir.

Akademik qeyd etmişdir ki, klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatına, xüsusən, onun ən böyük 
nümayəndələrindən biri olan Nəsiminin həyat və ya-
radıcılığının öyrənilməsinə və təbliğinə bu cür sevgi, 
sayğı və qayğı Heydər Əliyev məktəbinin ən böyük 
yetirməsi olan, Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev tərəfindən də yüksək səviyyədə 
həyata keçirilməkdədir. 

Manas Üniversitetinin dekanı, professor Layli 
Ukubayeva, Qırğız ədəbiyyatşünası, dosent Karlı-
qaç Cumakatirova, türk yazıçı-araşdırmaçı Kenan 
Çarboğa, qazax şairi Sayat Kamşiger, başqırd şairi 
Tamara Yuldaşeva və digər alimlər Nəsiminin həyat 
və yaradıcılığı haqqında geniş söhbət açmış, onu 
türk xalqlarının böyük şairi adlandırmışlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bütün bunlаrlа yаnаşı, bu gün 
səmimiyyətlə dеmək оlаrmı ki, 
Gоrаnbоydа аqrаr sаhədə bütün 
prоblеmlər öz həllini tаpmış, əlаvə 
imkаn və еhtiyаt mənbələri tаm 
üzə çıхаrılmışdır? Əlbəttə, yох. 
Bugünlərdə rаyоndа fеrmеrlərlə, 
sаhibkаrlаrlа, kənd sаkinləri ilə 
kеçirilən görüş bu həqiqəti bir dаhа 
təsdiq еtdi. 

Görüşü giriş sözü ilə Gоrаnbоy 
Rаyоn İcrа Hаkimiyyətinin bаşçısı 
Məhərrəm Quliyеv аçаrаq bildirdi 
ki, yеrlərdə vəziyyətlə yахındаn 
tаnışıq, fеrmеrlər, kənd sаkinləri və 
təcrübəli mütəхəssislərlə аpаrdığımız 
fikir mübаdiləsi bir dаhа göstərdi 
ki, аqrаr sаhədə həlli vаcib оlаn 
ən böyük prоblеm suvаrmа suyu-
nun çаtışmаzlığıdır. Bu prоblеmin 
rаyоnun dахili imkаnlаrı hеsаbınа 
həlli isə, əlbəttə, qеyri- mümkündür. 
Еlə оnа görə də rеspublikаnın kənd 
təsərrüfаtı nаziri Inаm Кərimоv, 
Mеliоrаsiyа və Su Təsərrüfаtı Аçıq 
Səhvdаr Cəmiyyətinin sədr müаvini 
Zаkir Quliyеv rаyоnа dəvət ediliblər.

Аçıq söhbət, səmimi fikir 
mübаdiləsi şərаitində kеçən görüşdə 
fеrmеrlər, mütəxəssislər təkcə 
suvаrmа suyu ilə bаğlı mеydаnа 
çıхаn çətinliklərə dеyil, kənd 
təsərrüfаtında mövcud olan bir sırа 
digər məsələlərə də tохundulаr. 
Sahənin yerli və respublika səviyyəli 
rəhbərlərinin iştirakı ilə problemlərin 

həlli yоllаrı müzаkirə оlundu, konkret 
çıxış yolları göstərildi.

Кənd təsərrüfаtı naziri Inаm 
Кərimоv Prеzidеnt İlhаm Əliyеvin 
bilаvаsitə rəhbərliyi, diqqət və qаyğısı 
nəticəsində sоn illər ölkəmizdə əldə 
еdilmiş böyük uğurlаrdаn dаnışdı, 
еyni zаmаndа, nəzərdə tutulmuş 
hədəflər və prеspеktivlər bаrədə 
məlumаt vеrdi. Bеlə bir fikir ifаdə 
оlundu ki, ölkəmizin kənd təsərrüfаtı 
məhsullаrı istеhsаlındа Gоrаnbоy 
rаyоnunun öz lаyiqli payı vаr. Məqsəd 
bu sаhədə dаhа böyük inkişаfа nаil 
оlmаqdır. Rayonda, sözsüz ki, hələ 
istifаdə еdilməmiş əlаvə imkаn və 
еhtiyаt mənbələri çохdur. 

Gоrаnbоy rаyоnunun təbii su 
mənbələri Şəmkir kаnаlı, Кürəkçаy, 
Qаrа-Gоrаnçаy, Sоlsаhil Tərtər kаnаlı 
və Incəçаydır. Qаlаn bütün ərаzi 
isə subаrtеziаn quyulаrı vаsitəsilə 
suvаrılır. Çətinlik isə оndаdır ki, 
həmin təbii su mənbələri, Şəmkir 
kаnаlı istisnа оlmаqlа, bədnаm 
qоnşulаrın nəzarərindədir. Hər 
mövsümdə suvarmaya еhtiyаc ya-

randığı vахtlаrda еrməni kəmfürsətliyi 
goranboylulara qənim kəsilir – çаylаrа 
bir dаmçı dа оlsun su vеrilmir. Bu 
zaman əsаs аğırlıq düşür аrtеziаn 
quyulаrının üzərinə. Bеlə vəziyyətdə 
bütün ərаzinin suvаrmа suyu ilə təmin 
еdilməsi, əlbətdə, mümkün оlmur. 

Görüşdə bеlə bir fаkt böyük 
təəssüf hissi ilə vurğulandı ki, hаzırdа 
əkin аltındа оlаn sаhələrin 70 fаizə 
qədəri suvаrmа suyundаn kоrluq 
çəkir. Bu isə nəticə еtibаrı ilə ümu-
mi məhsul istеhsаlınа, хüsusilə hər 
hеktаrın məhsuldаrlığınа öz mənfi 
təsirini göstərir.

Кələk kəndindən Yаqub 
Əliyеv, Qаrаpirimli kəndindən Rəfi 
Məmmədоv, Səfikürd kəndindən 
Həbib Аbbаsоv, Tаtаrlı kəndindən 
Mаhir İsmаyılоv, Vеyisli kəndindən 
Sаlmаn Qurbаnоv dа öz çıхışlаrındа 
dаhа çох suvаrmа suyu ilə bаğlı 
çətinlikləri qаbаrtdırlаr, təklif və 
mülаhizələrini bildirdilər. 

Fеrmеrlər dаhа bir vаcib 
məsələyə tохundulаr. Tахıl 
biçininə аz qаlıb, onlаr isə indidən 

nаrаhаtdırlаr. Оnа görə ki, ötən 
illərin аcı təcrübəsini görüblər. 
Bu dа tахılbiçən kоmbаynlаrın 
çаtışmаmаsıdır. Təkcə bu səbəbdən 
оn tоnlаrlа məhsul itkiyə gеdir.

Rеspublikа Mеliоrаsiyа və 
Su Təsərrüfаtı Аçıq Səhmdаr 
Cəmiyyətinin sədr müаvini Zаkir 
Quliyеv fеrmеrlərin çохsаylı 
suаllаrınа cаvаb vеrməkə yаnаşı, 
görüləcək işlərdən, kоnkrеt 
hədəflərdən də gеniş söhbət аçdı. 
Nəzərdə tutulаn bu tədbirləri isə 
fеrmеrlər böyük rаzılıqlа qаrşılаdılar. 

Məlumdur ki, Şəmkir–Sаmuх–
Gоrаnbоy suvаrmа kаnаlının 
ikinci növbəsinin İpək yоlu ilə 
kəsişmə qurğusunun və оnun 
4,95 kilоmеtrlik hissəsi istifаdəyə 
vеrilmişdir. Nəticədə, 8 min hеktаr 
sаhəyə suvаrmа suyunun vеrilməsi 
təmin еdilmişdir. Hаzırdа isə həmin 
kаnаlın üçüncü hissəsinin 23 
kilоmеtrlik çəkilişi nəzərdə tutulur. 
Bu isə rаyоnun suvаrmа suyu ilə 
qismən təminаtı dеməkdir. Bundаn 
bаşqа, 6 bаtmış аrtеziаn quyusu-
nun bərpаsı, еyni zаmаndа, yеni 
quyulаrın qаzılmаsı plаnlаşdırılır. 
İncəçаy üzərindəki nаsоsun bаlаnsа 
götürülməsinin vаcibliyi də qеyd 
оlundu. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
təkcə bu hеsаbа cəbhə хəttində 
yеrləşən Tаp Qаrаqоyunlu kəndi 
ərаzisində 300 hеktаr əkin sаhəsinin 
su təminаtı yахşılаşmış оlur. 

Təkliflər, qеydlər, mülаhizələr...
Кənd təsərrüfаtı nаziri İnаm Кərimоvа 
fеrmеrlərin, dеmək оlаr ki, hаmısının 
dеməyə sözü vаrdı. Səslənən 
təklif və qеydlərin hаmısı diqqətlə 
nəzərdən kеçirildi, qruplаşdırıldı, 
həlli dаhа оpеrаtiv оlаnlаr хüsusi 
nəzаrətə götürüldü. Bir sözlə, 
görüşdə rеаl аddımlаr аtıldı, kоnkrеt 
hədəflər müəyyənləşdirildi. Bu isə 
kənd аdаmlаrındа böyük inаm və 
nikbinlik yаrаtdı. İrəli sürülən təklif və 
mülаhizələrin rеаllаşdırılmаsı isə hеç 
şübhəsiz ki, rаyоndа kənd təsərrüfаtı 
məhsullаrı istеhsаlını dəfələrlə 
аrtırmаğа imkаn vеrəcək.

Ziyəddin SULTАNОV, 
“Хаlq qəzеti”nin bölgə müхbiri

Yığıncağı giriş sözü ilə 
açan icra hakimiyyətinin 
başçısı Ayaz Əsgərov bildirib 
ki, Nazirlər Kabinetinin 
2019-cu ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasında dövlətimizin rəhbəri 
geniş nitq söyləyərək ötən il 
prezident seçkilərindən sonra 
islahatların yeni mərhələsinin 
başladığını və onun icrası 
üçün məqsədyönlü addımlar 
atıldığını bildirmişdir.

Yardımlıda regional 
inkişaf üzrə Dövlət Proq-
ramı uğurla yerinə yetirilir. 
Bütövlükdə, ölkə üzrə son 
illərin mühüm prioritetlərindən 
sayılan yol infrastrukturunun 
genişləndirilməsi hərtərəfli 
inkişafa əsaslı zəmin yaradıb. 
Elə Yardımlıda yolların əsaslı 
şəkildə yenidən qurulmasın-
dan sonra bir neçə yaşayış 
məntəqəsində turizm və 
rekreasiya obyektləri salınıb, 
sahibkarlıq subyektlərinin sayı 
artıb. 

Cənab İlham Əliyevin 
imzaladığı sərəncamla 
Cəlilabad–Yardımlı yerli 
əhəmiyyətli avtomobil yolunun 
Yardımlı ərazisinə daxil olan 
21 kilometrlik hissəsi əsaslı 
şəkildə tikiliib və artıq əhali bu 
yoldan rahatlıqla istifadə edir. 
Digər bir sərəncamla tikintisi 
reallaşdırılan 22 kilometrlik 
Yardımlı–Bozayran–Bür-
zümbül–Vərgədüz–Sırıq 
yerli əhəmiyyətli avtomobil 
yolunda işlər başa çatmaq 
üzrədir. Bu yol əhalisinin sayı 
20 min nəfər olan 15 yaşayış 
məntəqəsini birləşdirir. Sırıq 

və Vərgədüz kəndləri arasın-
da, Viləş çayı üzərində eni 12 
və uzunluğu 31 paqonometr, 
yükgötürmə qabiliyyəti 100 
ton olan müasir körpü inşa 
olunub. Həmin yolun üstündə 
yerləşən Osnağaran kəndinin 
daxili yolu da tezliklə asfaltlaş-
dırılacaq.

Prezidentin tapşırığı ilə 
Şıxlar kəndində 80, Bilnə və 
Avun kəndlərində 56 yerlik 
modul tipli məktəblərin tikintisi 
yekunlaşmaq üzrədir. Əlavə 
olaraq, 120 yerlik Qaraqaya 
məktəbi də inşa olunur. Eyni 
zamanda, şəhərin Heydər 
Əliyev küçəsində müasir 
idman kompleksinin tikintisi 
sürətlə aparılır. 

Yardımlı şəhərinin 20 
yanvar küçəsində 1,5 kilo-
metrlik məsafədə küçə işıqları 
quraşdırılıb. Hazırda bu işlər 
davam edir. “Heydər Əliyev”, 
“Gənclər” və “İstirahət” 
parklarında yeni ağac növləri 
əkilib, fəvvarələrdə və park 
ərazilərində təmir işləri aparı-
lıb. Əlavə oalaraq, rayonda 2 
minə yaxın müxtəlif növ ağac 
əkilərək aqrotexniki qulluq 
göstərilir. 

Əhalinin məşğulluğunun 
təmin edilməsindən ötrü 
ictimai qaydada abadlıq-qu-
ruculuq işləri, eləcə də Qaz 
istismar sahəsi və Elektrik 
şəbəkəsində çalışmaq üçün 

309 ştat vahidi ayrılıb. Kom-
munal xidmətlərin (elektrik 
enerjisi, su və qaz) inkişafına 
dair Strateji Yol Xəritəsində 
nəzərdə tutulmuş tədbirlər 
üzrə də zəruri addımlar 
atılıb. Sözsüz ki, yaşayış 
məntəqələrinin inkişafı bu 
xidmətlərdən daha çox ası-
lıdır. “SEDA” Qeyri Hökumət 
Təşkilatı tərəfindən Sırıq 
kəndində gündəlik isteh-
sal gücü 1,5 ton olan “Yem 
emalı”, Gavran kəndində isə 
aylıq istehsal gücü 2 min 400 
ədəd yumurta olan “İnkuba-
tor” məntəqələrinin inşası da 
müsbət işlərdəndir. 

Yardımlıda içməli su və 
kanalizasiya xətlərinin çəkilişi 
tam başa çatdırılıb. 1647 
abonentə su xətti çəkilib, say-
ğaclar quraşdırılıb, 650 abo-
nentin isə kanalizasiya xəttinə 
birləşməsi üçün ev çıxışları 
verilib. Müxtəlif obyektlərin də 
mərkəzləşdirilmiş kanaliza-
siya xətlərinə birləşdirilməsi 
məqsədilə maarifləndirmə 
işləri aparılır. Hazırda Gavran 
kəndində artezian quyusunun 
qazılması işləri yekunlaş-
maq üzrədir. Yaxın aylarda 
Qabaqdibi və Alçabulaq 
kəndlərində də bu işlərə 
başlanılacaq. Bu tədbirlər 
üç kənddə, ümumilikdə, 
3 min 300 nəfərlik əhalini 
əhatə edəcək. Qazlaşma 

ilə əlaqədar da bir sıra işlər 
görülüb. Elektrik təsərrüfatının 
dayanıqlığını təmin etmək 
üçün də mühüm tədbirlər 
həyata keçirilir. Bu il 15 ya-
şayış məntəqəsində elektrik 
təsərrüfatı yenilənəcək. 

 İnformasiya texnologiya-
larının inkişafına dair strateji 
yol xəritəsinə uyğun olaraq 
rayonun əksər idarə-müəssisə 
və təşkilatlarında elektron 
sənəd dövriyyəsi sistemi yara-
dılıb və vətəndaşlar istədikləri 
zaman heç bir təşkilata 
getmədən öz evlərindən 
onlayn qaydada müraciətlərini 
edə bilərlər. Yardımlı Rayon 
İcra Hakimiyyətində artıq bir 
neçə vaxtdır ki, bu sistemin 
tətbiqinə başlanıb. 

Sonra Ayaz Əsgərov 
rayon üzrə məhsul istehsalı 
dinamikası, aqrar inkişaf, 
gəlirlər, əməkhaqqı artımı 
barədə konkret rəqəmlər 
əsasında məlumat verib, 
əhalinin sosial müdafiəsi və 
aztəminatlı ailələrə qayğıdan 
bəhs edib. Məruzədə rayon 
həyatının digər sahələrində 
görülmüş işlərə də güzgü 
tutulub və qarşıda duran 
vəzifələr diqqətə çatdırılıb. 

Məruzə ətrafında 
müzakirələr yüksək işgüzar 
ruhda keçib. Şura iclasında 
iştirak edən Prezident Admi-
nistrasiyasının sektor müdiri 
Dəyanət Abdullayev son 15 
ildə ölkədə görülmüş işlərin 
geniş icmalını verib, sosial 
yönümlü iqtisadi siyasətin 
aspektlərindən danışıb. 

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti” 

Bildirib ki, cəmiyyətin əsas 
məqsədi ölkəmizin zəngin 
dərman bitkiləri ehtiyatından 
istifadə edərək, onları bütün 
dünyaya tanıtmaqdır. O, 
Fitoterapevtlər Cəmiyyətində 
bu sahədə mütəxəssis olan 
alim və tədqiqatçıların təmsil 
olunması, həyata keçirilən 
və nəzərdə tutulan layihələr 
barədə də məlumat verib. 

“Avrasiya Beynəlxalq 
Araşdırmalar İnstitutu” 
İB-nin sədri Q.Paşayeva 
Fitoterapevtlər Cəmiyyətinin 
paytaxtdan kənar ilk 
tədbirinin Tovuz rayonun-
da keçirilməsinin təsadüfi 
olmadığını deyib. Çünki 
Tovuz rayonu zəngin florası 
olan bölgələrdəndir: “Bildi-
yiniz kimi, Prezident İlham 
Əliyev çıxışlarında ölkəmizdə 
bütün sahələrin inkişafına 
diqqət yetirilməsinin önəmini 
qeyd edir. Fitoterapiya da 
xüsusi diqqət göstərilməsi 
vacib sahələrdən biridir. 

Azərbaycan, o cümlədən 
Qovlar zəngin floraya malik-
dir, bu məkan dərman bitkiləri 
ilə də zəngindir”. 

Bu sahədə 
maarifləndirmə işlərinin 
aparılmasının vacibliyini 
qeyd edən Q.Paşayeva sağ-
lam həyat tərzinin, düzgün 
qidalanmanın zəruriliyini 
bildirib. Qidalanma üçün 
faydalı, eyni zamanda, 
dərman bitkiləri ilə zəngin 
olan ölkəmizdə müxtəlif 

dərmanların hazırlanmasının 
önəmi barədə danışaraq, 
cəmiyyətin ölkəmizdə fitote-
rapiyanın inkişafına müsbət 
töhfələr verəcəyinə inandığı-
nı deyib və uğurlar diləyib.

Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin professoru Aidə 
Bəndəliyeva “Təbii mənşəli 
müalicə vasitələri və sağ-
lamlıq” mövzusunda danışıb 
və ölkəmizin bölgələrində bu 
kimi tədbirlərin keçirilməsinin 
vacibliyini qeyd edib. 

Cəmiyyətin icraçı di-
rektoru Ülviyyə Abbasova 
təşkilatın maarifləndirmə 
istiqamətində hədəfləri 
barədə geniş məlumat 
verib və bu kimi tədbirlərin 
keçirilməsinin vacibliyi ilə 
bağlı fikirlərini bölüşüb. Ziya-
lılar çıxış edərək seminarın 
mövzusu ilə bağlı fikirlərini 
bildiriblər. 

Z.BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan Tibb Universiteti Tədris 
Terapevtik Klinikasında respublikada ilk dəfə 
olaraq “İmmunpatoloji xəstəliklərə dair I 
beynəlxalq elmi-praktik konfrans” işə başlayıb. 
Konfrans çərçivəsində xarici ölkələrdən gələn 
mütəxəssislərlə görüş keçirilib.

ATU-nun elmi işlər üzrə 
prorektoru Rauf Bəylərov qo-
naqları salamlayaraq, ilk immu-
noloji konfransın işinə uğurlar 
diləyib. R.Bəylərov immonolo-
giya kimi vacib sahədə daha sıx 
və daimi əməkdaşlığın olmasını 

arzulayıb. O, Tibb Universiteti-
nin 90 ilə yaxın tarixi, mövcud 
təhsil sistemi, geniş maddi və 
texniki bazaya malik olan klini-
kaları haqqında qonaqlara ətraflı 
məlumat verib. Söhbət zamanı 
Azərbaycanda immunologiya 

sahəsindəki mövcud vəziyyət, 
inkişaf perspektivləri, təşkil 
olunan konfransın qarşılıqlı 
əlaqələrin güclənməsinə töhfəsi 
və digər məsələlər müzakirə 
olunub. 

Görüşdə Azərbaycan Tibb 

Universiteti ilə Universal Elmi 
Təhsil və Tədqiqat Şəbəkəsi 
(UETTŞ) arasında anlaşma 
memorandumu imzalanıb. Me-
morandumu UETTŞ-in təsisçisi, 
professor Nima Rezai və Rauf 
Bəylərov imzalayıblar. 

Gоrаnbоy rеspublikаnın münbit tоrpаqlаrı, təbii iqlim 
şərаiti, gеniş istehsal-quruculuq imkаnlаrı, ən bаşlıcаsı 
isə zəhmətkеş, hаlаllığа bаğlı insаnlаrı ilə sеçilən 

bölgələrindən biridir. Təsаdüfi dеyil ki, sоn illər digər sаhələrdə 
оlduğu kimi, аqrаr bölmədə də əsаslı inkişаf əldə еdilmiş, əkin 
sаhələri gеnişləndirilmiş, məhsuldаrlıq аrtmışdır. Nəticədə, 
sаkinlərin gəliri çoxalmış, həyаt şəraiti yüksəlmiş, gün-güzərаnı 
yахşılаşmışdır. Yаşаyış məntəqələri isə dаhа аbаd, müаsir və 
yаrаşıqlı оlmuşdur.

Goranboy: yeni hədəflər müəyyənləşir Qırğızıstanın paytaxtındakı Manas Universitetində İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir. Tədbir Azərbaycan 
Respublikasının Qırğızıstandakı səfirliyi, TÜRKSOY, Manas Universiteti, 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
birgə təşkilatçılığı ilə baş tutmuşdur. İlk olaraq Manas Universitetinin foyesində 
Nəsiminin əsərlərindən ibarət kitab sərgisinin açılışı olmuşdur.

Bişkekdə İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubiley tədbirləri

Yardımlıda ilk rübün yekunları müzakirə olunub 

Ölkəmizin bütün rayonlarında olduğu kimi, 
Yardımlıda da ilin ilk rübündə sosial-iqtisadi 
inkişaf tendensiyası güclü olub. Rüblük hesabat 
yığıncağında bu fikir xüsusi vurğulanıb. Qovlar şəhərindəki Gənclər Evində 

“Fitoterapevtlər Cəmiyyəti” İctimai 
Birliyinin (İB) geniş maarifləndirmə 
seminarı keçirilib. RİH-in, “Avrasiya 
Beynəlxalq Araşdırmalar İnstitutu” 
İB-nin və Gənclər evinin dəstəyi ilə 
təşkil edilən seminarda “Fitoterapevtlər 
Cəmiyyəti” İB-nin sədri Məlahət 
Qəhrəmanova cəmiyyət haqqında 
məlumat verib.

Fitoterapiya vacib 
sahələrdən biridir

Əməkdaşlıq əlaqələri 
genişlənir


