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Milli-mənəvi dəyərlərə və 
ənənələrə sədaqət nümunəsi

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 
əsası qoyulan müstəqil Azərbaycanın 
mədəniyyət siyasəti xalqımızın milli 
dəyərlərini qorumağa, təbliğ etməyə 
yönəldilmişdir. Ümummilli liderin 
siyasi kursunun davamçısı Prezident 
İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik 
etdiyi dövrdə mədəniyyət sahəsində 
də əsaslı islahatlar aparılmış, milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunması 
diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 
2003-cü ildən Azərbaycan yeni 
inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. 
Bütün sahələrdə olduğu kimi, milli-
mənəvi dəyərlərimizin qorunması, 
mədəniyyətimizin xarici ölkələrdə 
təbliği və tarixi abidələrin bərpası 
istiqamətində əhəmiyyətli layihələr 
həyata keçirilməyə başlanıldı. 
Möhtərəm Prezidentimiz hakimiyyətə 
gəldiyi ilk dövrdən mədəni həyatımızın 
zənginləşməsi üçün ardıcıl olaraq 
sərəncamlar imzalamış və onların ic-
rasını diqqət mərkəzində saxlamışdır. 
Dövlət başçısı demişdir: “Azərbaycan 
xalqının çox zəngin mədəniyyəti, 
tarixi vardır. Biz haqlı olaraq öz 
mədəniyyətimizlə fəxr edirik. Bu gün 
Azərbaycan dünyada öz mədəniyyəti, 
musiqisi, tarixi ilə tanınan bir ölkədir”.

Son on səkkiz ildəki mədəniyyət 
salnaməsini vərəqləyəndə, ürəkaçan 
mənzərə ilə qarşılaşırıq. Mədəniyyət 
obyektlərinin, ilk növbədə kütləvi 
nümayiş məkanları olan teatr və 
muzeylərin yüksək səviyyədə təmir-
bərpası, ölkənin müasir inkişafını 
təcəssüm etdirən yeni mədəniyyət 
ocaqlarının yaradılması bu sahəyə 
göstərilən yüksək diqqət və qayğıdan 
xəbər verir.

Bu illər ərzində Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən mədəniyyət sahəsi 
ilə bağlı 600-dən çox fərman və 
sərəncam imzalanıb. Dövlət başçı-
sının qeyd etdiyi kimi, mədəniyyət 
sahəsində böyük investisiya proqram-
ları reallaşdırılıb, paytaxtda və region-
larda bir sıra mədəniyyət mərkəzləri, 
teatr binaları, sərgi salonları, rəsm 
qalereyaları istifadəyə verilib. Habelə, 
mövcud mədəniyyət obyektlərinin mü-
asir standartlara uyğun təmiri, maddi-
texniki bazasının gücləndirilməsi, mu-
zey fondlarının komplektləşdirilməsi 
və ekspozisiyaların zənginləşdirilməsi 

istiqamətində bir sıra irihəcmli layihələr 
həyata keçirilib.

Prezidentin 14 fevral 2014-cü 
il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Konsepsiyası” sonrakı 
dövr üçün ölkənin mədəni həyatının 
müasir tələblər səviyyəsində qurulma-
sına əsaslı stimul vermişdir.

Bu gün ölkəmiz, mədəniyyət də 
daxil olmaqla, bütün sahələrdə yeni is-
lahatlar dövrünə qədəm qoyub. Cənab 
Prezident İlham Əliyev mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri ilə görüşlərində 
həmişə vurğulayır: “Mən Prezident 
kimi çalışırdım ki, həmişə bu sahəyə 
öz diqqətimi göstərim”.

Biz mədəniyyət sahəsində son 
18 ildə həyata keçirilən davamlı 
tədbirlərin şahidiyik. Gözlərimiz qarşı-
sında nəinki paytaxtımızın, eləcə də 
regionlarımızın mədəni həyatı əsaslı 
şəkildə yeniləşdi. Bu yeniləşmənin 
səbəbi isə söz yox ki, ölkədə 
mədəniyyətə dövlət qayğısının real 
nəticəsidir. Kino, teatr, musiqi, tətbiqi 
sənət, tarixi abidələrin qorunması və 
bərpası ilə bağlı qəbul olunan dövlət 
proqramları və cənab  Prezidentin 
ölkədə bu mədəniyyət sahələrinin 
inkişafı ilə bağlı sərəncamları bir daha 
təsdiq edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, 
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanıl-
masına, həqiqətən, böyük qayğı var. 
Bu sərəncamlarda mədəniyyətimizin 
bütün sahələrinin inkişafına dövlət 
tərəfindən böyük dəstək verildiyi bir 
daha təsdiqlənir. “Biz neft sektorundan 
əldə edilən kapitalın insan kapitalına, 
intellektual kapitala çevrilməsi üçün 
mühüm dövlət proqramları həyata 
keçirəcəyik”. Dövlət başçımızın bu 
fikirləri artıq həyatımızın reallığıdır.

Cəmiyyətin inkişafına güclü stimul 

verən mədəniyyətin tərəqqisinə 
dövlətimizin himayəsi son illər həyata 
keçirilən genişmiqyaslı layihələrdə 
öz əksini tapmışdır. Fəxrlə deyə 
bilərəm ki, mənim də bir rəssam kimi, 
bu tədbirlərin həyata keçirilməsində 
xidmətlərim var. Belə ki, Balakəndə 
salınan böyük xiyaban, Qusarda 
Bayraq meydanı, Gənclər mərkəzi, 
Neft daşlarındakı Heydər Əliyev parkı, 
Qəbələdə diaqnostika mərkəzinin 
tərtibat işləri məhz mənim layihələrim 
əsasında rellaşmışdır. Prezidentimizin 
iştirakı ilə açılışı olan Şamaxı diaq-
nostika mərkəzinin ətrafının tərtibat 
işlərinin də müəllifiyəm. Daha bir 
layihəm isə Füzuli rayonunda açılmış 
Muğam mərkəzinin tərtibatı ilə bağlıdır. 

Burada çox maraqlı bir məqamı 
qeyd etmək istəyirəm. Mən bütün 
bu obyektlərin açılış mərasimlərində 
iştirak etmişəm. Hər dəfə də cənab 
Prezidentimiz bu tədbirlərdə çıxış 
edərək onlara öz münasibətini bildirib. 
Maraqlısı budur ki, cənab Prezident 
hər dəfə müəlliflərlə görüşür və 
təşəkkürünü bildirir. Bilirsiniz bu, sənət 
adamlarına dövlət başçımızın xüsusi 
diqqət yetirməsinin bariz nümunəsidir.

Bu gün elə bir rayon mərkəzi yox-
dur ki, öz simasını dəyişməmiş olsun. 
Yeni yaradılan muzeylər, tikilən yüksək 
mərtəbəli binalar, parklar, xiyabanlar 
ölkədə gedən quruculuq işlərinin aydın 
təzahürüdür.

Mən ulu öndərin dövründən başla-
yaraq bu günə kimi sənət adamlarına 
göstərilən qayğının şahidiyəm. Nə 
qədər sənətçilərimiz orden və me-
dallarla təltif olunmuş, fəxri adlara, 
Prezident təqaüdünə layiq görülmüş, 
sənət adamlarının sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması üçün davamlı 
tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Azərbaycan incəsənəti dünya 
miqyasında ölkəmizi daha geniş 
miqyasda tanıtmaqdadır. UNESCO 
və ISESCO kimi mötəbər beynəlxalq 
təşkilatlar artıq Azərbaycanı sivilizasi-
yalı bir ölkə kimi tanıyır. Bizim bir çox 
mədəniyyət abidələrimiz UNESCO-
nun Bəşəriyyətin Qorunan Maddi və 
Mənəvi İrs Siyahısına salınmışdır. 
Azərbaycan muğam və aşıq sənətinin, 
İçərişəhərin (Şirvanşahlar Tarixi-Qoruq 
Muzeyi ilə birlikdə), Qobustan Dövlət 
Qoruğunun, UNESCO-nun maddi 
və mənəvi irs siyahılarına salınması 
milli-mənəvi dəyərlərimizin dünyada 
tanınması istiqamətində görülən işlərin 
real nəticəsidir.

Bir məsələni də qeyd etmək 
istərdim. Ulu öndərin fərmanı ilə 2000-
ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 
Akademiyası yaradılmışdır. Prezident 
İlham Əliyev akademiyanın fəaliyyəti 
ilə daim maraqlanır. Rəssam kadrla-
rın yetişdirilməsi üçün Azərbaycanda 
ali təhsil müəssisəsi yox idi. 
Rəssamlarımız əsasən Rusiyanın 
müxtəlif şəhərlərində ali təhsil alırdılar. 

Prezidentimiz mədəniyyətin bütün 
sahələrinə olduğu kimi, rəssamlığa da 
böyük önəm verir. Rəssamlar İttifaqı-
nın yubileyi münasibətilə möhtərəm 
Prezident rəssamlarımızdan bir 
qrupu ilə görüşdü, onlara yaradıcı-
lıqlarında böyük uğurlar arzuladı. 
Möhtərəm dövlət başçımız sərgilərdə 
iştirak etmiş, rəssamlarımıza fəxri 
adlar, Prezident təqaüdləri verilməsi 
ilə bağlı sərəncamlar imzalamışdır. 
Rəssamlarımızdan çoxunun yara-
dıcılıq emalatxanası vardır. Onların 
tez-tez sərgiləri təşkil olunur. Bütün 
bunlar ölkəmizdə rəssamlıq sənətinin 
inkişafına güclü stimul yaradır. İndi 
Azərbaycan rəssamlarının əsərləri xa-
rici ölkələrin məşhur muzeylərinin eks-
ponatına çevrilib, müxtəlif ölkələrdə 
keçirilən beynəlxalq sərgilərdə nüma-
yiş etdirilib.

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında müzəffər ordumuz 
Vətən müharibəsində düşmənin 30 
il davam edən işğalına son qoydu. 
Azərbaycan mədəniyyətinin beşi-
yi olan Şuşa azad edildi. Cənab 
 Prezident Şuşanı Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı elan etdi.

Artıq Şuşada ardıcıl olaraq 
mədəniyyət tədbirləri keçirilir. Bu 
şəhərdə “Xarıbülbül” Musiqi Festi-
valı, Vaqif Poeziya Günləri, sərgilər 
keçirildi. Şuşada vaxtilə məşhur 
rəssamlarımız ən gözəl əsərlərini 
yaratmışlar. Bu günlərdə belə əsərlərin 
yaradılması üçün rəssamlarımız Şuşa-
ya ezam edilir. İşğaldan azad edilmiş 
diğər bölgələrin də mədəni həyatı 
yenidən dirçəldilir. 

Bu qeydlərimi cənab Prezidentin 
fikirləri ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm: 
“Bizim zəngin mədəni həyatımız var. 
Bizim mədəni həyatımız çox zəngin 
olmalıdır, müsabiqələr, festivallar 
keçirilməlidir. Biz həm Azərbaycan 
mədəniyyətini dünyada təbliğ 
etməliyik, həm də xarici qonaqları 
bundan sonra da dəvət etməliyik”.

Cəlil HÜSEYNOV, 
Xalq rəssamı, professor

Son illər mədəniyyətimiz yeni inkişaf yoluna çıxmışdır. 
Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə bu sahədə 
əhəmiyyətli işlər görülmüş, yeni layihələr həyata keçirilmişdir. 
Dövlət başçımızın dediyi kimi, Azərbaycan xalqı vahid mil-
li ideya ətrafında birləşib və ölkəmiz çox uğurla inkişaf edir. 
Azərbaycanda dinlərarası, millətlərarası münasibətlər nümunəvi 
xarakter daşıyır. Azərbaycanda bütün xalqların, dinlərin 
nümayəndələri bir ailə kimi mehribanlıq şəraitində yaşayır və 
bundan sonra da yaşayacaqlar. Bizim siyasətimiz və cəmiyyətin 
istəkləri bu istiqamətdə atılacaq addımları da şərtləndirəcək.

Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi – AZƏRTAC Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (ŞƏT) təşəkkürnaməsinə layiq görülüb. Mükafat AZƏRTAC-a 
media məkanında Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının düzgün imicinin təbliğində 

fəal iştirakına, ŞƏT katibliyinin fəaliyyətinin işıqlandırılmasına və təşkilatın 
gündəliyini daim diqqətdə saxlamasına görə təqdim olunub.

ŞƏT-in baş katibi Vladimir Norov dekabrın 
21-də qurumun Pekindəki katibliyində keçi-
rilmiş tədbirdə AZƏRTAC ilə yanaşı, Rusi-
yanın TASS və Çinin Sinxua agentliklərinə, 
Çin Mərkəzi Televiziyasına (CCTV), "Jenmin 
Jibao", "China Daily" və "Jenmin Huabao" 
qəzetlərinə, "Voice of Diplomacy" nəşrinə 
təşəkkürnamələri təqdim edib. 

Vladimir Norov ŞƏT-in baş katibi 
vəzifəsində çalışdığı 2019-2021-ci illərdə 
qurumun gördüyü işlərdən danışıb, təşkilatın 
fəaliyyətini diqqətdə saxladığına görə media 
qurumlarına və jurnalistlərə təşəkkürünü 
bildirib.

Qeyd edək ki, Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatı 2001-ci ildə Çin, Rusiya, Qazaxıs-
tan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistanın 
iştirakı ilə yaradılan dövlətlərarası beynəlxalq 
təşkilatdır. 2017-ci ildə Hindistan və Pa-
kistan, bu il isə İran ŞƏT-ə tamhüquqlu 
üzv qəbul edilib. Təşkilatın 2015-ci ilin 
iyulunda Ufada keçirilən Zirvə Görüşündə 
Azərbaycana  ŞƏT-in dialoq tərəfdaşı sta-
tusunun verilməsinə dair qərar qəbul olu-
nub. Ölkəmiz ilə təşkilat arasında mövcud 
əməkdaşlıq sahələri isə 2016-cı ildə tərəflər 
arasında imzalanmış memorandumda öz 
əksini tapıb. Düşənbə Sammitində (sentyabr 
2021)  2022-ci ildə Azərbaycana müşahidəçi 

statusunun verilməsi məsələsinə baxılması 
qərara alınıb. 

Tamhüquqlu üzv, müşahidəçi və dialoq 
üzrə tərəfdaş statusları ilə hazırda 21 ölkəni 
öz ətrafında birləşdirən ŞƏT dünya əhalisinin 
təxminən yarısını, Avrasiya ərazisinin 60 
faizini əhatə edir. 

Ötən müddətdə Azərbaycan təşkilat 
çərçivəsində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə 
fəal iştirak edib. Xüsusi qeyd etmək lazımdır 
ki, 2008-ci ildə qurumun katibliyində Heydər 
Əliyev Fondunun, Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının və Azərbaycan səfirliyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan mədəniyyət 
günləri, “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində 
cari ilin mayında “Nizami Gəncəvi – bü-
tün bəşəriyyətin şairi” adlı tədbir keçirilib. 
Heydər Əliyev Fondu Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının katibliyinin binasında daimi 
nümayiş olunmaq üçün dahi şairin büstünü 
quruma hədiyyə edib. 

AZƏRTAC, öz növbəsində ŞƏT-in 
fəaliyyətini, eləcə də Azərbaycanla bağlı 
tədbirləri mütəmadi işıqlandırmaqla yanaşı, 
Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 2018-ci ildə 
Pekində keçirilmiş birinci Media Sammitində 
də iştirak edib. 

Şahin CƏFƏROV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Pekin

AZƏRTAC Şanxay Əməkdaşlıq 
Təşkilatının mükafatına layiq görülüb

Tibb elmləri doktoru, professor 
Musa Qəniyev COVID-19-un “Omic-
ron” ştammı barədə fikir bildirərkən 
deyib ki, koronavirusun bütün 
ştammları da daxil olmaqla, virusun 
ümumi ölüm göstəricisi yoluxanla-
rın təxminən 2 faizini təşkil edir. O 
deyib: “Koronavirusun “Omicron” 
ştammı 100-ə yaxın dövlətdə yayılsa 
da, ölüm halı yalnız İngiltərədə və 
elə bu gün ABŞ-da müşahidə edilib. 
Britaniyada 24 min 968 yoluxmaya 
qarşı cəmi 7 nəfər həyatını itirib. Bu, 
“Omicron”dan ölüm halının 0,028 
faiz olduğunu göstərir. Başqa sözlə, 
SARS-CoV-2 virusunun letallıq (ölüm 
törətmə) əmsalı 70 dəfə azalıb. Bu 
hal pandemiyanın sonunun ya-
xınlaşdığı deməkdir. Ona görə də 
vaksinasiya prosesində aktiv iştirak 
edərək pandemiyanın sonlanması-
nı tezləşdirmək lazımdır. Xüsusilə 
də, sıx ünsiyyətdən, öpüşərək 
görüşməkdən yayınmaq lazımdır. 
Bütün hallarda, vacib olan odur ki, gi-
giyenik qaydalara əməl etmək, sosial 
məsafəni qorumaq şərtdir”.

Qeyd edək ki, yeni növ korona-
virusun “Omicron” ştammı hazırda 
89 ölkədə aşkar edilib, Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı virusun yeni vari-
antına bir neçə gün ərzində yoluxan-
ların sayının iki dəfə artdığı barədə 
məlumat verib. Təşkilat, “Omicron” 
ştammının “Delta” ştammı üzərində 
“əhəmiyyətli artım üstünlüyünə” malik 
olduğuna və “Delta” variantından 
əhəmiyyətli dərəcədə daha sürətli 
yayılmasına dair “ardıcıl sübutların” 
olduğunu bildirib. Bu məlumatlara 
əsasən, 1,5-3 gün ərzində yoluxan-
ların sayı iki dəfə artır. Bununla belə, 
maraqlıdır ki, “Omicron”, əsasən, 
əhali arasında immuniteti yüksək 
olan ölkələrdə yayılır. Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, böyük 

ehtimalla koronavirusun icmadaxili 
ötürülməsinin müşahidə olunduğu 
yerlərdə “Omicron” “Delta” ştammını 
üstələyəcək.

ÜST-ün yaydığı bülletendə qeyd 
edilir ki, “Omicron”a yoluxma za-
manı xəstəliyin gedişinin ağırlığına 
gəldikdə, bununla bağlı məlumatlar 
hələ də “məhduddur”. Bu məsələni, 
eləcə də, vaksinlərin və immunitetin 
xəstəliyin ağırlığına necə təsir etməsi 
ilə bağlı məsələni aydınlaşdırmaq 
üçün daha çox məlumat lazımdır. 
“Omicron” variantı isə hərtərəfli 
öyrənilmədiyindən, onun haqqında 
fərziyələr, ehtimallar müxtəlifdir.

Onu da qeyd etməliyik ki, İranın 
paytaxtı Tehranda “Omicron” ştam-
mına ilk yoluxmanın qeydə alınması 
ölkəmiz üçün də real təhlükə yaradır. 
Ona görə də qorunma tələblərinə 
bugünlərdə daha ciddi yanaşmaq 
lazımdır.

İmmunoloqların fikrincə, koro-
navirusun yeni dalğasının qarşısını 
almaq mümkün olmasa da, sakinlər 
peyvənd olunaraq qoruna bilərlər. 

Onlar bildirirlər ki, “Omicron”la 
əlaqədar çox vacib bir problemi qeyd 
etmək lazımdır. Daha əvvəl peyvənd 
edilənlər və daha əvvəl xəstəliyi 
keçirənlərdə də bu və ya digər şəkildə 
xəstəliyə yoluxmaq təhlükəsi var. Bu-
nun da öhdəsindən “buster” doza ilə 
gəlməyin mümkünlüyünü söyləyənlər 
çoxdur. Hətta iki peyvənd vurulması 
“Omicron” ştammından qorunmaq 
üçün kifayət etmədiyi halda, üçüncü 
dozadan sonra həmin ştamma qarşı 
qoruyuculuq 25 dəfə artır. Ona görə 
də mütəxəssislərin qəti fikri belədir 
ki, yalnız üçüncü doza peyvənd 
vurdurmaq sayəsində “Omicron”un 
ciddi fəsadları ilə üz-üzə gəlməkdən 
qaçmaq olar.

İnfeksionistlərin bildirdiklərinə 
görə, “Omicron” ştammı yaşlılarla 
bərabər uşaqları da yoluxdura bilər. 
Xüsusilə sıxlıq, tünlük olan yerlərdə, 
havasız məkanlarda onun yayılma 
ehtimalı digərlərinə nisbətən dəfələrlə 
çoxdur. Hazırda situasiya əvvəlki ay-
lara nisbətən fərqlidir. Qarşıdan yeni 
il gəlir. Ona görə, yeni il ərəfəsində 

bir yerə toplaşmaq, ölkə daxilinə və 
xaricinə gediş-gəlişin çoxalmasına 
görə, sosial məsafənin qorunması, 
maska taxılması, əl gigiyenasına 
riayət olunması kimi tədbirlər peyvənd 
qədər olmasa da, 100 təmasın 70-də 
xəstəliyə yoluxmadan qoruyur. Sağ-
lamlıq bayramdan da, hər cür qonaq-
lıqdan, ünsiyyətdən də daha üstün-
dür. Ona görə də, xüsusilə, bayramı 
doğmaları ilə keçirmək istəyənlər 
pandemiya dövrünün tələblərini 
mütləq nəzərə almalıdırlar.

Bəzən vətəndaşları belə bir sual 
narahat edir ki, görəsən, “bus-
ter” dozanı vurdurmaq “Peyvənd 
sertifikatı”nın müddətinə təsir 
edərmi? Bununla bağlı İcbari Tib-
bi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
Marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr 
departamentindən verilən məlumatda 
bildirilir ki, koronavirus əleyhinə 
peyvəndin üçüncü dozasının, yəni 
“buster” dozanın vurulması “Peyvənd 
sertifikatı”nın müddətinə heç bir 
təsir göstərmir. “Buster” doza ilə 
peyvəndləmə vətəndaşın yalnız 

“İmmunitet sertifikatı”nın müddətinə 
təsir göstərə bilər. Departamentin 
məlumatına əsasən, COVID-19 
xəstəliyinə yoluxmuş və “İmmuni-
tet sertifikatı” əldə etmiş vətəndaş 
6-cı aydan başlayaraq sertifikatın 
qüvvədəolma tarixi bitdikdən sonra, 
yalnız 56 gün müddətində “buster” 
doza vurdura bilər. “Buster” dozanı 
vurdurmaqla, vətəndaşın “İmmunitet 
sertifikatı” müddətsiz olur.

Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 
Qərarına əsasən, “Peyvənd sertifika-
tı” müddətsiz olduğu halda, “buster” 
doza vurdurmadan verilən “İmmunitet 
sertifikatı”nın etibarlılıq müddəti isə 6 
aydır. “Peyvənd sertifikatı” COVID-19 
xəstəliyinə qarşı Azərbaycanda 
tətbiq olunan vaksinlərdən hər hansı 
birinin hər iki dozasını vurduran 
vətəndaşlara verilir. Əgər şəxs 1-ci 
dozadan 28 gün sonra 2-ci doza 
peyvənd vurdurursa, vətəndaşın “İm-
munitet sertifikatı” “Peyvənd sertifika-
tı” ilə əvəz edilir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

“Omicron” “Delta”nı üstələyəcək, 
amma narahatlığa əsas yoxdur

Dünya üzrə yeni növ koronavirus üzərində tədqiqat aparan elm adamları, 
virusoloq və immunoloqların bildirdiklərinə görə, infeksiyanın elmə məlum 
olan son “Omicron” ştammı virusun polimutasiyaya məruz qalan yeganə 
variantıdır. Ona görə də “Omicron” daha sürətlə yayılaraq, COVID-19-a qarşı 
kütləvi immunitet yaratmalıdır. Yeni variantla bağlı yeganə müsbət fikir odur 
ki, yeni ştamm qorxulu olmadığı üçün stress keçirməyə ehtiyac yoxdur.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

tabeliyindəki idarələrə tələb olunan süzgəclərin 
satın alınması məqsədilə müsabiqə elan edir

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 30 dekabr 
2021-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 

(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 
1263.

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər  
prospekti 2.

“FİDAN-OK” Mənzil-Tikinti kooperativi 
üzvlərinin ümumi yığıncağının keçirilməsi 

vaxtı, yeri və gündəlikdəki məsələlər barədə

B İ L D İ R İ Ş
Hörmətli kooperativ üzvləri , nəzərinizə çatdırırıq ki, 

“FİDAN-OK” Mənzil- Tikinti kooperativinin qarşıda duran 
məsələlərin həlli və icra orqanlarının tərkibində edilməli olan 
dəyişikliklərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 24 dekabr  2021-ci 
il saat 12.00- da Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd 
Rəcəbli küçəsi 19 A nömrəli ünvanda, kooperativ üzvlərinin 
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Kooperativin 2020-ci ildə maliyyə -təsərrüfat fəaliyyətinin 

yekunlarına aid hesabatı.
2. Kooperativin sədrinin seçilməsi.
3. Digər məsələlər.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli 

küçəsi 19 A .
Əlaqə telefonu +994502283824.

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına  
662 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infek-
siyasına son sutkada 662 yoluxma faktı qeydə alınıb, 1452 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan verilən 
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 14 nəfər vəfat 
edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 611 min 557 nəfərin koronavi-
rus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 588 
min 790 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 222 nəfər vəfat 
edib. Aktiv xəstə sayı 14 min 545 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə 
əlaqədar 10 min 157, bu günə qədər isə ümumilikdə 5 milyon 
767 min 538 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”
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