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Şuşa – bütün azərbaycanlıların 

ruhunun ünvanı olan şəhər
Mən Şuşada olmamışam. Amma bu şəhər bütün 

azərbaycanlılar üçün o qədər doğmalaşıb ki, elə 
bilirəm ki, mənim də doğulub boya-başa çatdığım 
şəhərdir. Şuşalı olmaq üçün bu şəhərdə dünyaya 
göz açmaq əsas şərt deyil. Çünki xalq yazıçısı 
Anarın təbirincə desək, Şuşa bütün azərbaycanlıların 
ruhunun vətənidir. Azərbaycan mənəviyyatının, 
mədəniyyətinin paytaxtıdır. Bu qədim şəhərin 
Azərbaycan adlı salnamədəki yeri çox möhtəşəmdir. 

Bir məsələni də qeyd 
etmək istəyirəm. O vaxt heç 
kəs inana bilmirdi ki, Şuşa 
işğal oluna bilər. Amma 
1992-ci ildə Azərbaycanın 
səriştəsiz rəhbərləri Şuşanı 
qoruya bilmədilər. Görün 
neçə il azərbaycanlılar Şu-
şaya həsrət qaldılar. Erməni 
vandalları Şuşanı talayıb 
apardılar, tarixi, mədəni, dini 
abidələrimizi bərbad günə 
qoydular. 

Mən təhsil işçisiyəm. 
Yaxşı bilirəm ki, Şuşada 
bütün təhsil müəssisələri 
darmadağın edilib. Bu 
gün yeni məktəblər tikilir, 
köhnələr bərpa edilir. Arzum 
budur ki, tezliklə şuşalılar öz 

doğma yurdlarına qayıtsınlar 
və bu təhsil müəssisələrinin 
fəaliyyəti də bərpa edilsin.

Azərbaycan Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev Şuşada olarkən 
demişdir: “Şuşa bizim 
qədim şəhərimizdir. Erməni 
təbliğatı, saxta alimlər, 
fırıldaqçı siyasətçilər, 
beynəlxalq dairələr nə qədər 
desələr də xeyri yoxdur, 
tarix var. Pənahəli xan 
Şuşanın təməlini qoydu, 
Şuşanı tikdi, qurdu. Biz isə 

Şuşanı əsarətdən çıxardıq 
və xalqımıza qaytardıq, 
dövlətimizə qaytardıq. Şuşa 
qədim Azərbaycan şəhəridir, 
həmişə belə olub. Son 28 
il ərzində mənfur düşmən 
nə qədər çalışsa da, Şu-
şanın Azərbaycan ruhunu, 
Azərbaycan görkəmini 
dəyişdirə bilməyib”.

Şuşanı düşmən tap-
dağından azad etdik. Bizi 
sevindirən, ucaldan Tanrı 
xalqımızı elə bu ağır sınağa 
bəlkə də ona görə çəkib ki, 
sədaqətimizlə, şücaətimizlə, 
vətənpərvərliyimizlə, Şuşaya 
əbədi bağlılığımızla qalib 
çıxaq. Bir daha düşmənə 
kimliyimizi göstərək. Bu 

gözəlliklər məskənini yenidən 
öz sahiblərinə qaytaran 
cəngavər oğullarımızın 
şücaəti hər birimizə qürur 
hissi yaşatdı.

2022- ci ili Prezidentimiz 
“Şuşa ili” elan edib. Üstəlik, 
2023-cü il Şuşa Türk dün-
yasının mədəniyyət paytaxtı 
seçilib. Bütün bunlar Şuşa-
ya olan diqqət və qayğının 
nümunəsi deyilmi?

Şuşadan kimlər keçməyib 
– dost da, düşmən də, 
səyyah da, musiqişünas da, 

etnoqraf da... Hər kəs öz 
qəlbinin gözü ilə bu şəhərə 
göz yetirib, qiymət verib. 
Rus şairi Sergey Yesenin 
onun gözəlliyini, insanların 
musiqiyə bağlılığını belə dilə 
gətirib: “Əgər oxumursansa, 
deməli, şuşalı deyilsən”. 
Musiqi və poeziya beşiyi 
adlanan bu qeyri-adi şəhərdə 
demək olar ki, Azərbaycanın 
bütün məşhur mədəniyyət 
xadimləri yaşayıb yaradıb-
lar – Cabbar Qaryağdıoğlu, 
Məşədi İsi, Hacı Hüsü, 
Keçəçi Məhəmməd, İslam 
Abdullayev, Seyid Şuşinski, 
Xan Şuşinski, Bülbül, Rəşid 
Behbudov... XVIII əsrdə 
Şuşa şəhərində Vaqif kimi 
bir şeir tacidarı olub. Burada 
Qasım bəy Zakir yaşayıb 
yaradıb. Xan qızı Natəvanın 
şeir məclisləri dillər əzbərinə 
çevrilib.

 Bu il Şuşanın əsasının 
qoyulmasının 270 illiyi-
ni təntənəli şəkildə qeyd 
edəcəyik. Yəqin ki, bu 
tədbirlərə bütün türk xalqları 
qoşulacaq.

Mən istəyirəm yetişməkdə 
olan gənclərimiz Şuşaya 
tez-tez səyahət etsinlər. Bu 
şəhəri yaxından tanısınlar, 
oradakı gözəlliyi görsünlər. 
Xüsusilə məktəbliləri Şuşa ilə 
tanış etmək üçün vaxtaşırı 
onların səyahətlərini təşkil 
etmək çox faydalı olardı.

Ruhumuzun ünvanı olan 
müqəddəs şəhər, sən azad-
san. Dünyada azadlıqdan 
gözəl nə ola bilər ki... 

Səmayə EYNULLAYEVA,  
“Ankara məktəbi” 

məktəb-liseyin direktoru, 
Əməkdar müəllim

Avropa İttifaqı Azərbaycanla mədəniyyət 
sahəsində layihələrə böyük önəm verir 

Azərbaycanla Avropa İttifaqı (Aİ) 
arasında bir çox sahələrdə, 
o cümlədən humanitar və 

mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq 
inkişaf edir. Bu fikir Mədəniyyət nazi-
ri Anar Kərimovun Avropa İttifaqının 
Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin 
rəhbəri, səfir Peter Mixalko ilə 
görüşündə vurğulanıb.

Görüş zamanı Avropa İttifaqının 
dəstəyindən söz açan nazir bu sahədə apa-
rılan işlərə görə qarşı tərəfə minnətdarlığını 
ifadə edib. Anar Kərimov Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin “Bakı prosesi” 
təşəbbüsü, Azərbaycanın beynəlxalq miq-
yasda mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa 
töhfələri ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Nazir 
ölkəmiz tərəfindən irəli sürülən “Mədəniyyət 
naminə sülh” qlobal çağırışı haqqında da 
məlumat verib. Bildirib ki, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansı və ISES-
CO tərəfindən dəstəklənən bu layihənin 
əsas məqsədi mədəniyyətin qorunması 
üçün regionda sülhün bərqərar olmasıdır. Bu 
məqsədlə Azərbaycan “Mədəniyyət naminə 

sülh” kampaniyası ilə dünyaya çağırış edir. 
A.Kərimov Avropa İttifaqını nazirliyin irəli sür-
düyü bu kimi bir sıra beynəlxalq təşəbbüsləri 
dəstəkləməyə dəvət edib. 

Səfir Peter Mixalko Avropa İttifa-
qı tərəfindən Azərbaycanla mədəniyyət 
sahəsində həyata keçirilən layihələrə bö-
yük önəm verildiyini və bu münasibətlərin 
müvəfəqiyyətlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. 
Görüşdə tərəfləri maraqlandıran digər 
məsələlər də müzakirə olunub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

Hotel sənayesi ilə bağlı fokus qruplar 
üzrə müzakirələr təşkil edilib

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin (ATMU) mehmanxana 
və restoran biznesi kafedrasının təşəbbüsü, eləcə də karyera və kommu-
nikasiya və keyfiyyət təminatı şöbələrinin birgə təşkilatçılığı ilə “Peşəkar 
kadrların hazırlanmasında hotel sənayesinin gözləntiləri” mövzusunda 
fokus qruplar üzrə müzakirələr keçirilib. 

İki gün davam edən müzakirələrə pay-
taxt və bölgələrdən beynəlxalq və yerli hotel 
təmsilçiləri, həmçinin “DAİR” Hotellər və Res-

toranlar Assosiasiyası başda olmaqla 
19 hotel sənaye nümayəndəsi qatılıb. 

Müzakirələr İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı tərəfindən tərtib edilən 
XXI əsrin bacarıqları əsasında keçirilib. 
Qeyd etməliyik ki, onlayn görüşlərin 
gündəliyinə ATMU -nun “Turizm işinin 
təşkili” ixtisası üzrə təhsil proqramı 
da daxil edilib. Fokus qrup iştirakçı-
ları adıkeçən proqrama uyğun olaraq 
təlim – tədris – öyrənmə prosesinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə rəy və təkliflərini 

bildiriblər. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin mətbuat 
xidmətindən bildiriblər ki, bu 
dəfə A.Məhərrəmov küçəsi 
45 və 47 saylı binaların 
əhatə etdiyi ərazidə abadlıq, 
quruculuq və yenidənqurma 
işləri başa çatdırılaraq həyət 
sakinlərin istifadəsinə verilib. 
Hazırlanmış layihəyə uyğun 
olaraq, A.Məhərrəmov küçəsi 
45 və 47 saylı binaların 
fasadları və dam örtükləri 
əsaslı təmir edilib, yağış 
suları axıdan yeni borular 
və navalçalar quraşdırılıb, 
giriş qapıları və pilləkən 
qəfəslərinin pəncərələri 
dəyişdirilib.

Görülmüş işlər 
çərçivəsində binaların 
əhatə etdiyi həyətə 1000 
kvadratmetrə yaxın asfalt 
örtüyü, 1500 kvadratmetrdən 
artıq qazon, 500 kvadratmetr 

tamet daşı vurulub, 350 metr 
yeni bordürlər və kiçik tullan-
tıların atılması üçün yeni zibil 
qutuları qoyulub. Bundan 
əlavə, 100 metr istinad divarı 
bərpa olunaraq aqlay daşla 
üzlənib və əlillərin sərbəst 
hərəkəti üçün panduslar 
quraşdırılıb.

Sakinlərin asudə vaxt-
larının səmərəli təşkili üçün 
binaların həyətinə söhbətgah 
və oturacaqlar qoyulub, 

müxtəlif növ uşaq oyun 
elementləri, idman qurğuları 
quraşdırılıb.

Abadlıq işləri aparılan 
ərazidə mövcud yaşıllıq-
ların bərpası ilə yanaşı, 
məhəlləyə 50 ədəd müxtəlif 
növ həmişəyaşıl ağac, 500-
dən artıq gül-çiçək kolları 
əkilib, mövcud yaşıllıqlara və 
ağaclara aqrotexniki qayda-
da qulluq olunub.

Yaşıllıqların suvarıl-
ması üçün 200 metr su 
xətti, atmosfer sularının 
kənarlaşdırılması üçün kana-
lizasiya xətti çəkilib.

Həyətdə işıqlandırma 

sistemləri yenidən qurulub.
Rayon ərazisində apa-

rılan abadlıq-quruculuq və 
yenidənqurma işləri əhalinin 
böyük razılığı ilə qarşılanır, 
görülən işlərə görə rayon 
sakinləri ölkə başçısına dərin 
minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Hazırda rayonun daha 
bir neçə ünvanında abadlıq-
quruculuq və yenidənqurma 
işləri aparılır.

Biz bu dəfə ölkə iqtisadiyyatının 
prioritet istiqamətlərindən olan aqrar 
sahənin uğurları barədə söz açmaq 
istəyirik. Qeyd edək ki, bu sahə 
tarixən Azərbaycan iqtisadiyyatının 
aparıcı sahələrindən biri olub və bu 
gün də belədir. Sevindirici haldır ki, 
dövlətimizin başçısının təşəbbüsü və 
rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə mü-
hüm islahatlar aparılıb və nəticədə 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsində 
ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir.

Görünən budur ki, aqrar sektora 
ayrılan dövlət və özəl investisiyala-
rın həcmi durmadan artır. Məsələn, 
ötən il ərzində kənd təsərrüfatı 

məhsulları istehsalçılarına dövlət 
tərəfindən maliyyə dəstəyi olaraq 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 
üçün 455 milyon manat vəsait sərf 
edilmişdir ki, bu da 2020-ci illə 
müqayisədə 13 faiz çoxdur. Sahibkar-
lığın İnkişafı Fondu tərəfindən verilən 
güzəştli kreditlərin 59 faizi aqrar 
sektora yönəldilmişdir.

Prezident İlham Əliyev bu il yan-
varın 12-də yerli televiziya kanal-
larına müsahibəsində jurnalistlərin 
suallarını əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi 
ilə bağlı məsələyə də toxunub. 
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, bu gün 
ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi ən vacib 
məsələlərdən biridir. Prezident bu 
məsələni daim nəzarətdə saxlayır və 
hökumətə lazımi tapşırıqlar verir.

Məlumdur ki, 2020-ci ilin payızın-
da 30 ilə yaxın işğalda qalan tarixi 
torpaqlarımız düşməndən azad edilib. 
Dövlət başçısının tapşırığına uyğun 
olaraq azad edilmiş torpaqların təkcə 
bu il təxminən 100 min hektarında 
əkin işlərinin aparılacaq. Yaxın illər 
ərzində əkin sahələrinin həcmi, təbii 

ki, daha da artacaq. Şübhə yoxdur ki, 
Qarabağda böyük potensiala malik 
ərazilərin yenidən əkin dövriyyəsinə 
qaytarılması ölkədə aqrar sektorun 
inkişafına güclü təkan verəcək.

Bu gün aqrar sahədə çox sayda 
iri, uğurlu layihələr icra olunur. Bu 
istiqamətdə görülən işlərin həcmi 
və vüsəti artır. Milli Məclisin Aq-
rar siyasət komitəsinin sədri Tahir 
Rzayev bildirdi ki, 2021-ci ili də 
nəzərəçarpan uğurlarla yola salmış-
dır. Ötən il ölkəmizdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ümumi istehsal 
həcminin dəyəri faktiki qiymətlərlə 
9163,4 milyon manat təşkil edib ki, 

bunun da 50,8 faizi heyvandarlıq, 
49,2 faizi bitkiçilik sahələrinin payına 
düşüb.

Başqa bir göstəricini də qeyd 
etmək yerinə düşərdi. Belə ki, 2021-
ci ildə kənd təsərrüfatı, meşə və 
balıqçılıq sahələrində yaradılan əlavə 
dəyərin ÜDM-də payı 5,9 faiz təşkil 
edib. Ötən ilin yanvar – dekabr ayları 
ərzində 877,2 milyon ABŞ dolları 
həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu 
ixrac edilib. 2021-ci ildə kənd 
təsərrüfatı məhsulları ixracının həcmi 
özündən əvvəlki ilin müvafiq dövrünə 
nisbətdə dəyər ifadəsində 15,1 faiz 
artıbdır.

Milli Məclisin komitə sədri sonra 
qeyd etdi ki, ölkəmizdə aqrar sekto-
run potensialı kifayət qədər yüksəkdir 
və bu potensialı hərəkətə gətirmək 
üçün düzgün və düşünülmüş addım-
lar atılır. Prezident İlham Əliyev 2 
fevral 2021-ci il tarixdə “Azərbaycan 
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair 
Milli Prioritetlər”in təsdiq edilməsi 
haqqında” sərəncam imzalayıb. “Milli 
Prioritetlər” ölkəmizin qarşıdakı 10 
il ərzində bütün sahələrdə, eləcə də 

aqrar sahədə keyfiyyət etibarilə daha 
yüksək səviyyəyə çıxmasına şərait 
yaradacaq.

Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycan 
kəndində bu gün modern idarəçilik 
modelləri yaradılır. Ölkəmizdə “ağıllı 
kənd” və “ağıllı şəhər”lərin qurulması 
layihələri böyük uğurla reallaşır. Bu 
mühüm işlər Azərbaycanın idarəçilik 
və modern texnologiyaların tətbiqi 

istiqamətində yüksək intellektual və 
kreativ ideyalara nə qədər açıq oldu-
ğunu bir daha bariz şəkildə nümayiş 
etdirir.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi-
nin rəhbərliyi bu məsələnin həlli 
istiqamətində konkret addımlar 
atır. Ölkəmizdə məhsul istehsalını 
artırmaq üçün fermerlərə dövlət 
dəstəyi ilbəil artırılır. Məsələn, 2021-ci 
ildə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentli-
yi tərəfindən 4543 fiziki və hüquqi 
şəxsə 71,5 milyon manat məbləğində 
güzəştli kredit verilib. Bundan 42,7 
milyon manatı texnika və avadanlıq 
təyinatlı kreditlər, 2,9 milyon ma-
natı orta-iri həcmli kənd təsərrüfatı 
təyinatlı kreditlər, 25,7 milyon manatı 
mikrokreditlərdir.

Ölkəmizdə 1 yanvar 2020-ci ildən 
başlayaraq, kənd təsərrüfatının sub-
sidiyalaş-dırılmasında yeni mexanizm 
tətbiq olunmağa başlanılıb, fermerlərə 
dövlət yardımı sistemi tam elektron-
laşdırılıb. Bu məqsədlə 2019-cu ildə 
tələb olunan qanunvericilik bazası 
qəbul edilib, müvafiq elektron sistem 
və ona daxil olan altsistemlər forma-
laşdırılıb. Elektron Kənd Təsərrüfatı 
İnformasiya Sistemində (EKTİS) 
bir neçə altsistem fəaliyyət göstərir. 
Onlardan ən əsası kənd təsərrüfatı 
subyektlərinin qeydiyyatı, subsidiyalar 
və heyvandarlıq və süni mayalanma 
altsistemləridir.

Məlumat üçün bildirək ki, 
EKTİS-də təkcə fermerlər qeydiy-
yatdan keçmirlər. Kənd təsərrüfatı 
subyektlərinin qeydiyyatı altsistemi 
vasitəsilə fermerlərin, təchizatçıların və 
tədarükçülərin, habelə kənd təsərrüfatı 
sahəsində fəaliyyət göstərən digər 
subyektlərin qeydiyyatının aparıl-
ması, onların fəaliyyəti üzrə tələb 
olunan məlumatların və sənədlərin 
daxil edilməsi, torpaq sahələrinin 
xəritələşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən 
qəzetimizə bildirdilər ki, ötən ilin 
yanvarından başlayaraq, subsidiya al-
maq istəyən fermerlər mütləq əvvəlcə 
EKTİS-dən qeydiyyatdan keçməli, 

daha sonra isə müvafiq məlumatları 
subsidiyalar altsisteminə daxil 
etməlidir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 
759 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı-
nın subsidiyalaşdırılması Qaydası”na 
uyğun olaraq hazırda aqrar sektora 
müxtəlif sahələr üzrə subsidiyalar 
verilir.

Qeyd edək ki, bu ildən pambı-
ğa görə yalnız məhsul subsidiyası 
veriləcək. Məhsul subsidiyası isə hər 
tona görə 100 manatdan 170 manata 
qaldırılıb. Əlavə olaraq şirkətlər pam-
bığın fermerdən alış qiymətinin hər 
sorta görə 50 manat artırıblar. Məhsul 
subsidiyası almaq üçün fermerlərdən 
torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu 
təsdiqləyən sənəd tələb olunmur. 

Yeri gəlmişkən, Aqrar Kredit və 
İnkişaf Agentliyi (AKİA) 2021- 2022-ci 
illər payızlıq əkinlərə görə subsidi-
yaların ödənişini davam etdirir. Belə 
ki, bu il təkcə aprelin 7-də AKİA 
tərəfindən payızlıq əkinlərə görə 6424 
fermerə, ümumilikdə, 12 milyon 195 
min manat subsidiya ödənişi həyata 
keçirilib. Bu gün ödənilən subsidiya-
lar 59 min 709 hektar əkin sahəsini 
əhatə edir. Bununla da, 2021-2022-ci 
il üçün ümumilikdə 768 min 520 hek-
tar əkin sahəsi üzrə 235 min nəfərdən 
çox fermerə payızlıq əkin subsidiyası 
ödənilib. Ödənişin ümumi miqdarı 151 
milyon 700 min manatdan çoxdur.

AKİA rəsmisi vurğuladı ki, subsi-
diyalar kənd təsərrüfatı məhsulları 
istehsalçılarının “Fermer kartı”na kö-
çürülür. Fermerlər qanunvericiliyə uy-
ğun olaraq, karta köçürülmüş vəsaitin 
25 faizini bankomatlar vasitəsilə 
nağdlaşdıra, 75 faizini isə qeyri-nağd 
şəkildə kənd təsərrüfatı istehsal 
vasitələri, o cümlədən mineral gübrə, 
pestisid, bihomus, herbisid, toxum ala 
bilər, həmçinin meyvə bağlarında mü-
asir suvarma sistemlərinin alınmasına 
və qurulmasına sərf edə bilərlər.

Bəli, Azərbaycan kəndi 
daim dövlətimizin diqqətindədir. 
Ölkəmizdəki fermer və pay torpaqçı-
ları dövlətimizin onlara göstərdikləri 
daimi diqqət və qayğıdan razılıq 
edirlər. Quba rayonun Birinci Nügədi 
kəndindən olan fermer Aslan Yusi-
fov qeyd etdi ki, bu gün torpağı əkib 
becərən şəxslər dövlətimizin hər cür 
dəstəyiyini hiss edirlər. Bu isə onları 
torpaqdan daha çox fayda və səmərə 
götürməyə sövq edir. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti” 

Aqrar sektor daim Azərbaycan 
dövlətinin diqqətindədir  

Prezident İlham Əliyevin müdrik liderliyi ilə ölkə iqtisadiyya-
tının inkişafı son illər daha da böyük vüsət alıb. Faktiki olaraq 
bütün sahələrdə parlaq uğurlar əldə olunur. Bu uğurları adi, sadə 
rəqəmlərin dilinə çevirmək istəsək, qısa və konkret belə demək 
olar: 2021-ci ildə ölkəmizdə  ümumi daxili məhsul (ÜDM) 5,6 
faiz, sənaye istehsalı 5,2 faiz artmışdır. O cümlədən, artım tempi 
qeyri-neft sektoru üzrə 7,2 faiz, qeyri-neft sənayesi üzrə 18,9 faiz, 
kənd təsərrüfatı istehsalında 3,4 faiz təşkil etmişdir. 

Nəsimi rayonunda küçə və parkların, məhəllə 
və binaların abadlaşdırılması, həyətlərin yenidən 
qurulması, yeni infrastrukturların yaradılması, 
yaşıllıqların salınması işləri uğurla davam etdirilir.

AZAL  Bakı – Praqa marşrutu 
üzrə uçuşlara başlayır

“Azərbaycan Hava Yolları” aviaşirkəti 2022-ci ilin 
yay cədvəli çərçivəsində Çexiyanın paytaxtı Praqa 
şəhərinə uçuşlar yerinə yetirməyə başlayacaq.

Bakı-Praqa-Bakı marşrutu üzrə uçuşlar həftədə iki 
dəfə – bazar ertəsi və cümə günləri aviadaşıyıcı tərəfindən 
həyata keçiriləcək. İlk reys iyunun 17-də yerinə yetiriləcək. 

AZAL aviaşirkətinin bu və digər reyslərinə aviabiletləri 
aviaşirkətin www.azal.az rəsmi saytında, həmçinin aviada-
şıyıcının akkreditə olunmuş agentliklərində rəsmiləşdirmək 
mümkün olacaq.

Sözügedən reyslərə yalnız qeyd olunan daşıma 
şərtlərinə cavab verən və COVID-19 pandemiyası 
səbəbindən tətbiq edilən məhdudiyyətlər şəraitində uçuş 
icazəsi olan sərnişinlər qəbul ediləcək.

Çexiyaya səfər etməyi planlaşdıran bütün sərnişinlərə 
uçuşdan əvvəl bu ölkə ərazisinə giriş zamanı tətbiq edilən 
qayda və məhdudiyyətlərlə tanış olmaları məsləhətdir. 
Müvafiq məlumat aviaşirkətin saytında dərc olunmuşdur: 
https://www.azal.az/az/information/covid-czechia.

“Azərbaycan Hava Yolları”nın mətbuat xidməti bildirir ki, 
Azərbaycana giriş qaydaları haqqında məlumatla burada 
tanış olmaq mümkündür: https://www.azal.az/ru/informati-
on/covid-azerbaijan. 

“Xalq qəzeti”

Nəsimi rayonunda daha bir abad 
həyət sakinlərin istifadəsinə verilib
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