
"Əkinci"nin ətrafında 
cəmləşmiş mütərəqqi ziyalıla-
rımızın milli şüur oyanışında 
böyük xidmətləri olub. Onlar 
xalqın tərəqqisi yolunda böyük 
maneələrə səbəb olan orta əsr 
geriliyinə, adət-ənənə və qay-
dalarına qarşı çıxış edib, xalqın 
maarifləndirilməsi və savadsızlı-
ğın aradan qaldırılması yolunda 
fədakarcasına çalışıblar. "Əkinçi" 
qəzeti 1875-ci il iyulun 22-dən 
1877-ci il sentyabrın 29-dək olan 
müddətdə ayda iki dəfə, 300-400 
tirajla nəşr olunurdu. Qəzetin cəmi 
56 nömrəsi işıq üzü görmüşdü. 
Bu gün müasir poliqrafik üslübda, 
minlərlə tirajla çap oluan mətbu or-
qanlarımız məhz “Əkinçi” bulağın-
dan su içmiş, jurnalistlər ordusu 
Zərdabi ocağından od almışdır.

O zaman qəzet nəşr eləmək 
heç də asan deyildi. Cəlil 
Məmmədquluzadədən iqtibasla 
desək, həqiqətən də "o vaxtlar 
türk qəzetinə izin hasil etmək 
bəhər-hal çox çətin bir məsələ 
imiş”. Lakin bütün bu çətinliklərə 
baxmayaraq, Həsən bəy Zərdabi 
"Əkinçi"nin nəşrinə nail ola 
bilib. O, qəzetinin yalnız naşiri 
və redaktoru deyil, həm də onun 
müxbiri, korrektoru, mürəttibi, 
qəzetin abunə və yayımı üzrə 
müvəkkili olub. İlk vaxtlar qəzetin 
çapı maddi ziyanla başa gəlirdi. 
Geniş kütlələrdə qəzetə maraq 
oyatmaq üçün H.Zərdabi onu xalq 
arasında məccani, yəni pulsuz 
yaymağa məcbur idi. O ümidini 
üzmədən: "Xalqı qəzet oxumağa 
öyrədəcəyəm, adət edəcəklər, on-
dan sonra qəzetsiz darıxacaqlar" 
– deyərək, fədakarcasına çalışma-
larını davam etdirirdi. 

"Əkinçi" xalqı cəhalət yuxu-
sundan oyanmağa səsləyir, onu 
müasir, mütərəqqi ruhda tərbiyə 
etməyə çalışırdı. Qəzet bu vəzifəni 
layiqincə yerinə yetirə bildi. 
Hənifə xanım Məlikova deyib ki, 
o, bir elektrik cərəyanı kimi bütün 
müsəlman aləmini dolaşdı. Yatmış 
müsəlman aləmini hərəkətə 
gətirmək üçün heç bir şey bu cür 
təsir edə bilməzdi. 

Təəssüf ki, 1877-ci ildə rus-
türk müharibəsinin başlanması 
ilə əlaqədar olaraq çar senzurası 
"Əkinçi" qəzetinə öz səhifəsində 
siyasi xarakterli məsələlərə 
toxunmağa qadağa qoydu. Bu 
qadağa mətbu orqanın vəziyyətini 
daha da çətinləşdirdi. Daha sonra, 
1877-ci il sentyabrın 29-da çar 

hökuməti "Əkinçi"nin nəşrinin 
dayandırılması barədə sərəncam 
verdi. Beləliklə, maarifçi-de-
mokratik ideyaların carçısı olan 
"Əkinçi" tarixə qovuşdu. Lakin bu, 
şərəfli bir missiyadan sonra tarixə 
qovuşmaq idi. Doğrudur, “Əkinçi” 
çıxan vaxtlar və sonra Bakıda 
rus dilində bir neçə adda qəzet 
çap olunurdu və rəsmi mətbuat 
sayılırdı. Lakin "Bakinski listok", 
"Bakinskie izvestiya" "Kaspi", 
daha sonra burjuaziyanın vəsaiti 
hesabına çıxan "Baku", "Birjevıe 
vedomosti" və s. kimi qəzetlər 
özlərindən sonra ölkəmizin ədəbi 
və mətbu mənzərəsində heç bir 
iz qoya bilməyiblər. Təkcə uzun 
müddət bütün Zaqafqaziyada 
yeganə gündəlik qəzet olan“Kaspi” 
burjuaziyanın mənafeyini müdafiə 
edərək, rus dilində çıxsa da, 
müəyyən mənada Qafqazın və 
Rusiya müsəlmanlarının tribunası-
na çevrilmişdi. Naşiri N. Sokolinski 
vəfat edəndən sonra bir müddət 
"Kaspi" qəzetinin nəşr səlahiyyəti 
Bakı milyonçusu, Azərbaycan 
tarixində əhəmiyyətli rolu olmuş 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ixti-
yarına keçib. 1897-ci ilin oktyabr 
ayında Bakı milyonçusu Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev dörd qəzeti və 
mətbəəsini 57 min rubla satın alıb. 
H.Z.Tağıyev "Kaspi"nin fəaliyyətini 
milli maraqların müdafiəsinə 
yönəldə bilib. O, Ə.Topçubaşovun 
qəzetin redaktoru təyin edilməsinə 
nail olub və Əlimərdan bəy 9 il bu 
vəzifəni daşıyıb. Qeyd edək ki, 
Ə.Topçubaşov əvvəlki dövrlərdə 
"Qafqaz" qəzeti ilə əməkdaşlıq 
etmiş, savadlı jurnalist və qərəzsiz 
hüquqşünas olmaqla, bütün 
Rusiya müsəlmanları arasın-
da görkəmli ictimai xadim kimi 
tanınmışdı. Yeri gəlmişkən, həmin 
vaxtlar Həsən bəy Zərdabi də 

qəzetin rəhbərliyinə kömək edib 
və "Kaspi"nin ətrafında demokratik 
ruhlu jurnalistlərin cəmlənməsində 
müstəsna rol oynayıb. 

“Əkinçi” bağlandıqdan sonra 
daha 30 il maarifçiliklə məşğul 
olan böyük mütəfəkkir Həsən bəy 
Zərdabi 1907-ci ilin payızında 
dünyasını dəyişib. Bakı Şəhər Du-
masının iclasında tarixi xidmətləri 
qeyd edilərək qərara alınıb ki, 2-ci 
rus-tatar məktəbinə H.Məlikovun 
adı verilsin və məzunu olduğu 

Moskva Universitetində onun adı-
na təqaüd təsis edilsin. Qədirbilən 
xalqımız onun xatirəsini daim əziz 
tutur. Hər il iyulun 22-də media 
nümayəndələri dəstə-dəstə Fəxri 
xiyabana gedərək, Həsən bəy 
Zərdabinin ölməz ruhunu yad 
edirlər. Xalqın ictimai şüurunun 
inkişafında, ölkədə maarifçilik 
hərəkatının yayılmasında Günəş 
kimi gur işıq mənbəyi rolunu 
oynamış Həsən bəy Zərdabi və 
"Əkinçi" qəzeti, beləcə, böyük 
ehtiramla xatırlanır. 

İlk türk (Azərbaycan) qəzeti 
"Əkinçi"dən sonra türk və rus 
dillərində çıxan "Tərcuman" qəzeti 
Rusiyanın türk-tatar xalqlarının 
həyatında mühüm rol oynayıb. 
İsmayıl bəy Qaspıralı "Tərcuman" 
qəzetinin bütün Rusiyada türk-
çülük ideyasının formalaşmasın-
da misilsiz xidmətlər göstərib. 
M.F.Axundovun və H.Zərdabinin 
başçılıq etdiyi Azərbaycan maa-
rifçilik hərəkatı İ.Qaspıralı üçün 
əsl məktəb, nümunə olub. O, 
Qafqazda Azərbaycan türkcəsində 
yeganə qəzet olan "Şərqi-rus" 
qəzetinin ilk nömrəsini 30 mart 
1903-cü ildə Tiflisdə nəşr etdirib.

Ümumiyyətlə, XIX əsrin sonu – 
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
yaranmasına doğru gedən istiqlal 
yolunda "Həyat", "İrşad", "Kaspi", 
"Açıq söz", "Ziya" qəzetlərinin, 
"Molla Nəsrəddin", "Füyuzat" və 
s. mətbu orqanların böyük rolu 
olub. Həmin dövri mətbuatın milli 
şüurun formalaşmasında, geniş 
kütlələrin milli azadlıq hərəkatına 
qoşulmasında, əhalinin siyasi 
cəhətdən maarifləndirilməsində 
xidmətləri danılmazdır. Cəlil 
Məmmədquluzadə, Nəcəf bəy 
Vəzirov, Mirzə Ələkbər Sabir, 
Üzeyir bəy Hacıbəyli, Əhməd bəy 

Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə, 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, 
Məmmədağa Şahtaxtinski və digər 
qabaqcıl Azərbaycan ziyalılarının 
bilavasitə iştirakı ilə buraxılan 
qəzet və jurnallarımızın adları 
əbədi olaraq Azərbaycan mətbuat 
tarixinə düşüb. 

"Azərbaycan" adı ilə təsis 
olunmuş qəzetin parlament or-
qanı kimi ilk nömrəsi 15 sentyabr 
1918-ci il tarixində — Qafqaz 
İslam Ordusunun Bakını erməni-

bolşevik işğalından azad etdiyi 
gün Gəncədə işıq üzü görüb. İlk 
redaktorlarından biri Üzeyir bəy 
Hacıbəyli olub. Qəzet 1919-cu il 
dekabrın 28-nə qədər Üzeyir bəyin 
qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəylinin 
imzası ilə çıxıb. O dövrdə nəşrin 
ərsəyə gəlməsində Ceyhun bəyin 
xidmətləri şəksizdir. "Azərbaycan" 
qəzeti azərbaycançı fikirlərin və 
əməllərin, istiqlal idealının qəzeti 
idi.

Bu məqamda 103 yaşı olan 
bizim doğma “Xalq qəzeti”mizin 
tarixini xatırlayaq.1919-cu il 
avqustun 29-da “Kommunist” adı 
ilə çıxan bu qəzet nəşr olunduğu 
dövrü əhatə edən salnamədir. 
Əlli ildən artıq bu redaksiyada 
çalışmış həmkarımız Telman 
Heydərov yazır ki, heç bir tarix 
kitabına baxmadan həmin dövrdə 
baş verən hadisələr barədə onu 
vərəqləməklə dəqiq məlumat 
almaq olar. 

Sovet dönəmində “Kommu-
nist” də daxil olmaqla Azərbaycan 
mətbuatı genişlənmiş və hazırkı 
media orqanlarının pərvəriş tap-
masında danılmaz təməl rolunu 
oynamışdır. Xalqımızın böyük 
oğlu, dünya şöhrətli siyasətçi 
Heydər Əliyev “Xalq qəzeti”nin 
fəaliyyətinə həmişə yüksək qiymət 
vermişdir. Ulu öndər 1969-cu 
il iyulun 14-də Azərbaycan KP 
MK-nın birinci katibi seçildikdən 
sonra ictimaiyyət qarşısında ilk 
çıxışını bu qəzetin 50 illik yubi-
leyinin təntənəli mərasimində 
etmişdir. “Xalq qəzeti”nin 75 illiyinə 
göndərdiyi məktubda isə yaz-
mışdır: “Respublikada qəzetçilik 
ənənələrinin formalaşmasında, 
jurnalistikamızın inkişafında 
”Xalq qəzeti”nin xidmətləri xü-
susi qeyd olunmalıdır. Bugünkü 

çoxsəsli, rəngarəng Azərbaycan 
mətbuatının bir çox görkəmli 
nümayəndələri bu qəzetin ya-
radıcılıq məktəbini keçmişlər. 
Müstəqilliyimizin qazanılmasından 
sonra da “Xalq qəzeti” respublika-
mızın ictimai həyatında baş verən 
hadisələrə cəsarətlə müdaxilə et-
miş, bir çox problemlərin aşkarlan-
masında mühüm rol oynamışdır”. 

Ümummilli liderimiz, xalqımı-
zın qüdrətli oğlu Heydər Əliyev 
hakimiyyətə qayıdandan sonra 

ölkədə mətbuat üzərindən senzura 
götürüldü. Bütövlükdə, medianın 
inkişafına güclü təkan verildi. 

Son 29 ildə — görkəmli 
siyasətçi Heydər Əliyevin respub-
likaya rəhbərlik etdiyi illərdə və ulu 
öndərin layiqli davamçısı İlham 
Əliyevin prezidentliyi dövründə 
ölkəmizdə bir sıra əlamətdar 
hadisələr baş verib. “Xalq qəzeti” 
həmişə bu işlərin güzgüsü olub. 

Yeni əsrdə ölkə rəhbərliyi 
milli mətbuatın zamanın tələbləri 
səviyyəsində pərvəriş tapması 
yönümündə mühüm addımlar atıb. 
Media şəbəkəsi xeyli genişlənib, 
keyfiyyət göstəriciləri daha da yax-
şılaşıb. Prezident İlham Əliyevin 
30 dekabr 2021-ci ildə təsdiq et-
diyi “Media haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu” medi-
anın bir sıra mühüm sahələrində 

fəaliyyəti, hüquq və vəzifələri 
tənzimləyən mükəmməl bir sənəd 
kimi ortaya qoyulub. 

Ölkəmizdə media fəaliyyətinə 
hüquqi status verilməsi, necə 
deyərlər, bu sahədə qayda 
yaradılması məqsədilə illərdir ki, 
müvafiq addımlar atılır. Prezi-
dentin “Azərbaycan Respublika-
sında media sahəsində islahat-
ların dərinləşməsi haqqında” 12 
yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı 
ilə “Azərbaycan Respublikası-

nın Medianın İnkişafı Agentliyi” 
publik hüquqi şəxsin yaradılması 
həmin mərama xidmət edib. Digər 
sahələrdə aparılan genişmiqyaslı 
dərin islahatların davamı olaraq 
atılan bu addım demokratik dövlət 
və azad media münasibətlərini 
yeni yüksək səviyyəyə qaldırmış-
dır. Zamanın çağırışları informa-
siya məkanında da özünün zəruri 
əksini tapır. 

 “Media haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu” media 
fəaliyyətinin kütləvi informasi-
ya, media subyekti və jurnalist, 
audiovizual, çap, onlayn media və 
informasiya agentliyi, redaksiya və 
məsul redaktor, istifadəçi və media 
savadlılığı, loqotip, yayım, yayım-
çı, operator və proqram kimi əsas 
anlayışına hüquqi aydınlıq gətirir. 
Media qanunvericiliyi və onun 
tətbiq dairələri, bu sahədə dövlətin 

vəzifələri sənəddə öz əksini tapıb. 
Qanunun 5-ci maddəsində deyilir: 
“Azərbaycan Respublikasında 
media azaddır. Media sahəsində 
dövlət senzurası, habelə bu 
məqsədlə dövlət orqanlarının 
(qurumlarının) və ya vəzifələrin 
yaradılması və maliyyələşdirilməsi 
qadağandır”. 

Bu, o deməkdir ki, mətbuat 
sahəsində azad fəaliyyət və 
hüquqi məsuliyyət bir daha 
təsbit edilmiş olur. Jurnalisti-
ka sahəsində fəaliyyət sərbəst 
yaradıcılıq əsasında həyata 
keçirilir. Media təmsilçiləri, 
həmçinin öz mənafelərini təmsil 
edən təşkilatlarda birləşmək, 
peşə borclarını yerinə yetirərkən 
şəxsi toxunulmazlıq, şərəf və 
ləyaqətlərini müdafiə etmək 
hüquqlarına malikdirlər. Onların 
peşəkar fəaliyyətinə qanunsuz 
müdaxilə etmək yolverilməzdir. 
Hərbi və fövqəladə vəziyyət 
dövründə və digər xüsusi hallarda 
mətbu orqanların və jurnalistlərin 
fəaliyyəti də qanunda hüquqi 
ifadəsini tapmışdır. 

...Heç bir cəmiyyəti informa-
siyasız təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Dünya bir növ informa-
siya mübadiləsi, informasiya 
müharibəsi və informativ təsir ha-
vası ilə nəfəs alır. Lokal şəbəkələr 
qloballaşaraq birləşir. Bunsuz olan 
mühit kar və kor sayılar. Əsas 
informasiya yaradıcıları mətbuat 
işçiləridir.

Azərbaycan müstəqillik 
qazandıqdan sonra informasiya 
sahəsinin də milli təhlükəsizliyin 
əsas problemlərindən biri kimi 
qorunması zərurəti yaranıb. 1998-
ci il aprelin 3-də ulu öndər Heydər 
Əliyev ''İnformasiya, informasi-
yalaşdırma və informasiyanın 
mühafizəsi haqqında'' Qanun 
imzalayıb. 2012-ci il sentyabrın 
26-da Prezident İlham Əliyev "İn-
formasiya təhlükəsizliyi sahəsində 
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi 
tədbirləri haqqında" fərman imza-
ladıqdan sonra milli informasiya 
təhlükəsizliyi üzrə strategiyanın 
yeni mərhələsi başlanıb. Ondan 
sonra da bu sahədə mühüm ad-
dımlar atılıb. 

Bu sahədə fəaliyyətin günün 
tələbləri səviyyəsində, qüsursuz 
həyata keçirilməsi baxımın-
dan Prezident İlham Əliyevin 
bu il yanvarın 12-də imzaladığı 
“Azərbaycan Respublikasında 
media sahəsində islahatların 
dərinləşdirilməsi haqqında” 
fərmana əsasən, yaradılmış Medi-
anın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) 
üzərinə xüsusilə böyük vəzifələr 
düşür. Yeni qurum fəaliyyətinin 
əsas istiqamətləri ilə yanaşı, 
vaxtaşırı olaraq sahəvi jurnalistika 
təlimləri, redaktorlar, informasiya 
yayıcıları üçün bu mövzuda semi-
narlar, maarifləndirici kurslar təşkil 
edilməsinə də diqqət yetirir.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan mətbuatı “Əkinçi”dən 
başlanan işıqlı yolla irəliləyir 

Düz 147 il əvvəl Bakıda Azərbaycanın ilk mətbu 
Günəşi doğdu. Bu tarixi hadisəni görkəmli ziyalı, 
maarifçi-pedaqoq, böyük mütəfəkkir alim, bütün 
müsəlman Şərqində xeyriyyəçilik hərəkatının banisi 
Həsən bəy Məlikov (Zərdabi) reallaşdırdı. Onun 
ictimai-siyasi və maarifçilik fəaliyyəti təmənnasız 
olaraq xalqa xidmət göstərməyin parlaq nümunəsidir. 
Həsən bəy Zərdabi 1875-ci ildə Bakıda quberniya 
mətbəəsində Azərbaycan dilində nəşr etdiyi "Əkinçi" 
qəzeti ilə milli mətbuatımızın əsasını qoymuşdur.

 “Yüksəliş” müsabiqəsinin 
qalibləri müəyyənləşib

İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, iyulun 15-17-də 
keçirilən müsabiqənin finalında iştirak edən 
116 namizəddən 22 nəfəri qalib adını qaza-
nıb. Onlar müsabiqəyə müraciət edən 12 min 
299 nəfər arasından bilikləri, idarəçilik baca-
rıqları və səriştələri ilə fərqlənən şəxslərdir. 
Qaliblərdən 5-i qadındır. 10 qalib birinci 
müsabiqənin müxtəlif mərhələlərində iştirak 
edib. Ən gənc qalibin 23, ən yaşlı qalibin isə 
37 yaşı var.

Müsabiqənin yarımfinal və final 
mərhələləri “qiymətləndirmə konfransı” (as-
sessment conference) formatında keçirilib. 
Bu təcrübə ABŞ, Rusiya, Avropa ölkələrində 
geniş yayılıb və böyük sayda insanların 
potensialını qiymətləndirmək üçün istifadə 
olunur. Sözügedən mərhələlərdə strateji 
düşünmək bacarığı, nəticələrə yönəlmək 
bacarığı, komandada işləmək bacarığı, 
kommunikasiya bacarığı, dəyişikliklərin və 
innovasiyaların idarə edilməsi, liderlik, sosial 
məsuliyyət və effektivliyin idarə edilməsi 
səriştələri əsasında ekspertlər tərəfindən 
qiymətləndirmə aparılıb.

Finalda, həmçinin iştirakçılar Təşkilat 
Komitəsinin üzvləri və idarəçi rəhbərlərin 
müşahidəsi ilə mentor keysi üzrə tapşı-
rıqları yerinə yetiriblər. İdarəçi rəhbərlərin 
suallarına cavab verən iştirakçılar keys 

üzrə təqdimatdan sonra onlar tərəfindən 
qiymətləndiriliblər. Belə ki, hər masaya təyin 
edilmiş mentor komandada öz səriştəsi ilə 
seçilən bir finalçıya qiymətləndirmə balı 
təqdim edib.

Müsabiqənin şərtlərinə əsasən, 20 
qalibin seçilməsi planlaşdırılsa da, 6 nəfər 
eyni nəticəni göstərdiyi üçün Təşkilat 
Komitəsi eyni balı toplayan iştirakçıların 
hər birinin səriştə və nailiyyətlərinin ədalətli 
qiymətləndirilməsi baxımından, onların qalib 
elan olunmasına qərar verib. 

Qaliblərin adları ictimaiyyətə yaxın 
günlərdə açıqlanacaq.

Qaliblərin adı kadr ehtiyatı bankına daxil 
edilməklə yanaşı, onlar idarəçi rəhbərlər 
tərəfindən 1 illik fərdi inkişaf planı (https://
yukselish.az/mentors.html) və hər biri 20 min 
AZN məbləğində özünüinkişaf mükafatı əldə 
edəcək.

“Yüksəliş” müsabiqəsi Prezident 
İlham Əliyevin 2019-cu il 26 iyul tarixli 
Sərəncamına əsasən, intellektual səviyyəsi 
və idarəçilik bacarıqları yüksək olan 
perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən 
edilməsini, dəstəklənməsini və ölkədə kadr 
ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etmək 
məqsədilə təsis olunub.

Baş prokuror Salyanda 
vətəndaşlarla görüşüb

İyulun 19-da Baş prokuror Kamran Əliyev 
Salyan rayon prokurorluğunun inzibati 
binasında Salyan, Neftçala, Biləsuvar, həmçinin 
digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib.

Baş Prokurorluq-
dan AZƏRTAC-a verilən 
məlumata görə, qəbuldan 
əvvəl Baş prokuror xalqımı-
zın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin şəhərin mərkəzində 
ucaldılmış abidəsini ziyarət 
edib, gül dəstələri düzərək 
əziz xatirəsini ehtiramla yad 
edib.

Qəbulda iştirak edən 52 
vətəndaşın müraciətində 
qaldırdıqları məsələlərin, 
o cümlədən konkret 
cinayət işlərinin istintaqı və 
törədilmiş cinayətlər barədə 
məlumatların araşdırılması 
zamanı yol verilmiş qanun 
pozuntuları, mülki xarakterli 
mübahisələrlə bağlı və sosial 
problemlərə aid müraciətlərin 
bilavasitə prokurorluqda və 

ya aidiyyəti icra orqanlarında 
operativ həlli üçün Kamran 
Əliyev müvafiq göstərişlər 
verib.

Qəbuldan sonra Baş 
prokuror Neftçala və 

Biləsuvar rayon prokurorluq-
larına gedib, əməkdaşlarla 
görüşlər keçirməklə onlara 
konkret tapşırıqlar verib, 

vətəndaşların müraciətlərinə 
obyektiv baxılması və qəbulu 
işinin düzgün təşkilinə görə 
tabe prokurorların fərdi 
məsuliyyət daşıdıqlarını 
diqqətə çatdırıb.

Böyük Qayıdışın ilk 
iştirakçıları olan Ağalı kənd 

sakinlərinin məşğulluğu üçün 
dəstək tədbirləri hazırlanıb
Nazirliyin 

İctimaiyyətlə əlaqələr 
və kommunika-
siya şöbəsindən 
AZƏRTAC-a verilən 
məlumata görə, Kiçik 
və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyi (KOBİA), 
Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi 
və Zəngilan rayon 
İcra Hakimiyyəti ilə 
birgə kəndin 30 sakini 
özünüməşğulluq proq-
ramına cəlb olunub. 
Onlar üçün artıq 
biznes təlimləri təşkil edilib. Təlimlərdə iştirakçılara sahibkar-
lıq fəaliyyəti və müvafiq dəstək mexanizmləri barədə ətraflı 
məlumat verilib.

Növbəti mərhələdə isə həmin şəxslər özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində avtoservis, inşaat, məişət avadanlıqları 
ustası, dərzi, bərbər, gözəllik salonu, un məmulatları istehsalı, 
ticarət və s. iqtisadi sahələr üzrə avadanlıqlarla təmin oluna-
caqlar. Həmçinin kənd sakinlərinin işlə təminatı məqsədilə Ağalı 
kəndində fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər 
müəyyən olunub, vakansiya tələbləri öyrənilib. Bundan sonra 
vakansiyaların tələblərinə uyğun namizədlərin işlə təminatı 
həyata keçiriləcək.

Ağalı kənd sakinlərinin peşə biliklərinin artırılma-
sı və məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə 
növbəti mərhələdə orada peşə hazırlığı kurslarının təşkili və 
“İşəgötürənlə birgə işçilərin əməkhaqqının maliyyələşdirilməsi” 
proqramı üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi hədəflənib.

Böyük Qayıdışın ilk iştirakçıları olan Zəngilan 
rayonunun Ağalı kənd sakinlərinin sosial təminatı 
və firavan yaşaması üçün dəstək tədbirlərinin 
görülməsinə başlanılıb. Belə ki, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət 
Məşğulluq Agentliyi tərəfindən köçürülən sakinlərin 
özünüməşğulluğunun təşkili və işlə təminatını 
həyata keçirmək məqsədilə işlər görülür.
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