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İnstitutu” publik hüquqi şəxs 
AQTİ-nin balansında olan generator, UPS, 

stabilizatorların texniki baxışı və təmiri 
xidmətlərinin satın alınması üçün 

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 

satınalmalarının https://www.etender.gov.
az/ vahid internet portalına (portal) elektron 
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və AQTİ-nin 
balansındakı generator, UPS, stabilizatorla-
rın texniki baxışı və təmiri xidmətlərinin satın 
alınması məqsədilə açıq tender haqqında 
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə 
bilərlər.

İştirak haqqı 250 (iki yüz əlli) manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 

İnstitutu publik hüquqi şəxs 
VÖEN - 1005379691
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz filialı
VÖEN - 9900003611
H/h - AZ71AIIB38090019440419396102
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
Kod - 200026
SWIFTBIK. AIIBAZ2X
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıda-

kı sənədləri (rəsmi blanklarda və möhürlə 
təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (təkliflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi 
məbləğində bank təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü 
çox qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin, habelə 
son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı 
müddət nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması 
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının mikro, kiçik və ya orta sa-
hibkarlıq subyekti olmaları barədə müvafiq 
sənəd;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri; 

- avadanlıqların texniki baxışı və təmiri 
üçün lisenziyası və ya sertifikatı, həmçinin 
müvafiq işçi heyəti olmalıdır.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). Ten-
der proseduru “Dövlət satınalmaları haqqın-
da” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 24 fevral  2022-ci 
il saat 15.00-a və tender təklifi ilə bank 
təminatını isə 4 mart 2022-ci il saat 15.00-a 
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 7 mart 2022-ci il 
saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılı-
şın nəticələri ilə portal vasitəsilə tanış ola 
bilərlər.

QEYD - tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedur-
lar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır.

Tender komissiyası

Fransalı jurnalistlər Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycan 
ərazilərində törətdiyi vandalizm aktları barədə məlumatlandırılıb

Fevralın 3-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində 
(QMİ) Fransanın ERE TV media qurumunun 
jurnalistləri ilə görüş olub. 

İdarənin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, görüşdə QMİ 
sədri şeyxülislam Allahşükür 
Paşazadə fransalı jurnalistlərə 
Azərbaycanda dövlət-din 
münasibətlərinin yüksək 
səviyyəsi və dini konfessiyala-
rın real əməkdaşlıq müstəvisi 
barədə danışdı. Ölkəmizdə 
mövcud dinlər, konfessiyalar-
arası, habelə məzhəblərarası 
münasibətlər barədə fransız 
media mənsublarını ətraflı 
məlumatlandıran şeyxülis-
lam A.Paşazadə 44 günlük 
qalibiyyətli Vətən müharibəsi 
dövründə Zəfərin əldə 
edilməsində, Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyev cənablarının vurğuladığı 
kimi, xalqın dəmir yumruq kimi 
birləşməsində konfessiyalar-
arası həmrəyliyi xüsusi önəm 
kəsb etdiyinə diqqəti çəkdi. 

Vətən müharibəsi dövründə 
erməni tərəfinin hadisələrin 
mahiyyətinin yanlış təqdim 
olunması istiqamətində 
qarayaxma, ittihamlarla dolu 
təbliğatı, ələlxüsus, dini 
müstəvidə münaqişə kimi 
təqdim olunması məsələsinə 
toxunan QMİ sədri bildirib ki, 
bu tamamilə yanlış yanaş-
madır və Azərbaycanın haqlı 
mübarizəsinə, dünya birliyi 

tərəfindən tanınan öz ərazilərini  
azad etmək yönündə ədalətli 
mübarizəsi dövründə xristian 
təəssübkeşliyinə nail olmaq, 
dini hisslərdən sui-istifadə 
etməyə hesablanmış saxtakar-
lıqdır. Şeyxülislam A.Paşazadə 
1988-ci ildən – münaqişə 
başlanan zamandan etibarən 
dəfələrlə, müxtəlif vasitəçi 
tərəflərin, ələlxüsus, Rus 
Pravoslav Kilsəsinin vasitəçiliyi 
missiyası ilə Erməni Apostol 
Kilsəsinin rəhbərləri ilə baş tut-
muş görüşləri barədə məlumat 
verdi. 

QMİ sədri Ermənistanın 
işğal dövründə Azərbaycan 
ərazilərində törətdiyi vəhşiliklər, 
vandalizm aktları, məscidlərə, 
digər dini məbədlərə qarşı 
təhqiramiz münasibəti barədə 
fransalı media mənsublarını 
geniş məlumatlandırıb. Bildirib 
ki, erməni işğalı dövründə 
67 məsciddən 65-i dağıdılıb, 
bununla belə, Ermənistan 
törətdiyi mədəni abidələrə 
qarşı soyqırımı siyasətini 
ört-basdır etmək məqsədilə 
Azərbaycana yalan ittiham-
lar irəli sürür. Şeyxülislam 
A.Paşazadə milli-dini, multikul-
tural dəyərlərə böyük ehtiramla 
yanaşan Azərbaycan dövlətinin 
dağıdılmış mənəvi irsinə sahib 
çıxdığını, möhtərəm dövlət 

rəhbərimizin bəyan etdiyi kimi, 
işğalçıların məhv etdiyi bütün 
dinlərə məxsus mənəviyyat 
abidələrini – məscid, kilsə, 
sinaqoqları bərpa edib 
dirçəldəcəyini qonaqların 
diqqətinə çatdırıb. 

Sonra A.Paşazadə QMİ-
nin tarixi ilə bağlı sualı ətraflı 
cavablandırıb.

Görüşə görə təşəkkürlərini 
bildirən fransalı jurnalistlər 
QMİ sədrinin Azərbaycanda 
mövcud dini konfessiya 
rəhbərləri və təmsilçiləri ilə 
bərabər onlarla görüşməsini 
xüsusi minnətdarlıqla  qeyd 
ediblər. İşğaldan azad olunmuş 
Qarabağa səfər etdiklərini 
diqqətə çatdıran Fransa media 
nümayəndələri bilavasitə 
müşahidələrini işıqlandır-
maq niyyətində olduqlarını 

bildiriblər. Bakıda olduqları 
müddət ərzində müxtəlif din 
mənsublarının ölkəmizdə 
rahat, azad öz ibadətlərini 
həyata keçirdiklərini, insanların 
simasında xoşbəxtlik, fərəh 
müşahidə etdiklərini xüsusi 
qeyd ediblər. Görüşdə iştirak 
edən Azərbaycandakı dini 
konfessiyaların rəhbərlərinə 
ünvanladıqları suallara ətraflı 
cavabların televiziyalarında 
xüsusi reportajlarda, ayrıca 
veriliş şəklində işıqlandırılaca-
ğını bildirən fransalı jurnalistlər  
hər bir ölkədə belə bir 
dinlərarası mühit, harmoniyalı 
münasibətlərin arzu olundu-
ğunu gizlətməyiblər. Aparıcı 
jurnalist dinlər, məzhəblər 
arasında belə nümunəvi 
münasibətlərin mövcudluğu-
nun dövlətin yalnız tərəqqisinə 

xidmət etməsi barədə qənaətini 
bölüşüb və hazırda dünyada 
qarşıdurma hallarının artdı-
ğı bir dövrdə Azərbaycanın 
multikultural dəyərlərinin təbliği 
və təşviqinin vacib olduğunu 
vurğulayıb. 

Görüşdə iştirak edən 
Rus Pravoslav Kilsəsinin 
Azərbaycan Yeparxiyasının ka-
tibi Aleksey Nikanorov, Roma 
Katolik Kilsəsinin Bakıdakı 
ordinarisi Yepiskop Vladimir 
Fekete, Avropa yəhudiləri 
icmasının başçısı Aleksandr 
Şarovski və Alban-udi dini 
icmasının başçısı Robert Mobili 
çıxış edərək Azərbaycanda 
mövcud dini-mənəvi həyatın 
nümunəvi gerçəklikləri barədə 
danışıblar. Bir ailə kimi yaşa-
dıqları Azərbaycanda etnik 
və dini müxtəlifliyin ölkənin 
sərvəti kimi dəyərləndirilməsini, 
dövlətin dini icmaları diqqət və 
qayğı ilə əhatə etməsini böyük 
nemət kimi qiymətləndiriblər. 
Dini icmaların təmsilçiləri hər 
zaman birlikdə, qarşılıqlı anlaş-
ma və əməkdaşlıq şəraitində 
olmalarını məmnuniyyətlə qeyd 
etdilər, çoxmillətli, çoxkonfes-
siyalı Azərbaycanın uğurları-
nın təməlində duran dəyərlər 
sırasında nümunəvi dinlərarası 
dialoq mühitinin də olduğunu 
xüsusi vurğulayıblar. 

 Fransalı jurnalistlər səmimi 
görüşə, dolğun informasiyalı 
çıxışlara görə təşəkkür edib, 
xatirə fotoları çəkdiriblər. 

Ştamm aşağı patogen olduğundan 
insanlar yoluxduqlarını bilmirlər

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa bürosunun rəhbəri 
doktor Hans Kluge söyləyib ki, Avropa regionunda COVID–19-a 
ilk yoluxma hadisəsindən (bu fakt Fransada qeydiyyata alınmışdı) 
iki il keçir. İndi pandemiyanın yeni mərhələsi başlanır və vəziyyətin 
sabitləşəcəyinə ümid yaranıb. Onun sözlərinə görə, hazırda “Omic-
ron” ştammı regionda çox sürətlə yayılmaqdadır. Bu ştammın Cənubi 
Afrikada aşkar edilməsindən iki ay sonra regionda   COVID–19-a 
yoluxma hallarının 32 faizinə səbəb olub. Bu, ötən həftə üzrə müvafiq 
göstərici ilə müqayisədə 15 faiz çoxdur.

H.Kluge bir daha təsdiq 
edib ki, “Omicron” ştammı 
xəstəliyin ağır keçməsinə nadir 
hallarda səbəb olduğuna baxma-
yaraq, yoluxmaların ümumi sayı 
artır və xəstəxanalar daha gərgin 
rejimdə işləməli olur. O deyib: 
“Bizim düşündüyümüz kimi, 
regionda xəstəliyi ağırlaşan və 
reanimasiyaya düşənlər əsasən 
vaksinlənməmiş insanlardır”. 

Qeyd edək ki, ötən  
iki ildə Avropa regionunda  
1 milyon 700 min nəfər  
COVID –19 səbəbindən vəfat 
edib, bütün dünyada isə bu rəqəm 
5 milyon 600 mindən çoxdur. Bu 
xəstəlik orta hesabla hər saatda 99 
insanın həyatına soy qoyub. Pan-
demiya yoxsulluğa qarşı mübarizə 
üçün illər boyu göstərilən səyləri 
heçə endirib. Hazırda Avropa 
regionuna daxil olan ölkələrin 4 
milyona yaxın sakini yoxsulluq 
həddindən aşağı səviyyədə ya-
şayır. Doktor Klugenin sözlərinə 
görə, böhran uşaqların təhsilinə, 
onların psixi sağlamlığına və 
bütövlükdə, rifah səviyyəsinə 
mənfi təsir göstərib. O deyib: 

“Elmi uğurlar və beynəlxalq 
əməkdaşlıq sayəsində hazırda 
bizim sərəncamımızda on müxtəlif 
vaksin var, daha bir neçə vaksin 
hazırlanır. Bu, son onillikdə ən 
böyük elmi uğurlardan biridir”.

Rusiyalı virusoloq Pyotr 
Çumakov bildirib ki, “ Omicron” 
ştammı çox yoluxucudur və 
sürətlə yayılır, lakin onun yarat-
dığı  COVID–19 dalğası yüksələn 
kimi tez də azalacaq. Ekspertin 
fikrincə, Rusiyada dalğa çox 
güman ki, fevralın 10-dan sonra 
azalmağa başlayacaq. Virusoloq 
deyib ki, “Omicron” variantı ilə 
yoluxma çox vaxt COVID–19 
simptomları ilə nəticələnmir: “İndi 
insanların çoxu asimptomatikdir, 
yəni yoluxduqlarını belə bilmirlər, 
çünki bu ştamm çox aşağı 
patogendir (patogen – xəstəlik 
törətmə qabiliyyəti –Z.B.), adətən, 
insanın hiss edə bilməyəcəyi 
yüngül, soyuqdəyməyə bənzər 
bir xəstəliyə səbəb olur”. Ekspert 
hesab edir ki, bəzi “Omicron” 
daşıyıcılarında koronavirus 
simptomları olmadığından və tibbi 
yardıma müraciət edilmədiyindən, 

hazırda gördüyümüz insidentlərin 
artması, əslində, statistikanın 
göstərdiyindən qat-qat çoxdur. 
O, əlavə edib ki, bu ştamma 
yoluxmuş insanların böyük hissəsi 
COVID – 19-a qarşı immuni-
tet qazanacaq, buna görə də bu 
xəstəliyin növbəti dalğası narahat-
lıq yaratmayacaq. Eyni zamanda, 
peyvəndləmənin təsiri də özünü 
göstərəcək. Yəni vaksin olunanlar 
xəstəliyi yüngül keçirəcək. 

Azərbaycanda da vəziyyət 
ötən həftələrə nisbətən gərgindir. 
Yoluxma sayında günbəgün 
artım müşahidə edilir. Operativ 
qərargahın verdiyi məlumata 
görə, fevralın 1-də koronavirus 
infeksiyasına 5 223 yeni yoluxma 
faktı qeydə alınıb. Həmin gün 
15 min 945 nəfər test edilib. Bu, 
o deməkdir ki, yoxlanan hər 3 
nəfərdən birinin cavabı pozitivdir. 
Qorunma qaydalarına biganəliyin, 
ən əsası da, bəzilərinin peyvəndə 
qarşı inamsızlığının nəticəsi göz 
qabağındadır. Artıq bir ildir ki, 

ölkədə vaksinasiya başlayıb və 
proses uğurla davam edir. Amma 
yenə də peyvənd olunmaqdan 
narahat olan insanlar var. Onlar 
anlamaq istəmirlər ki, xəstəlikdən 
qorunmağın ən optimal yolu vak-
sin olunmaqdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, dün-
yada ilk dəfə 1796-cı ildə vaksin 
istehsal olunandan sonra bəzi 
yoluxucu xəstəliklər səbəbindən 
baş verən bir çox ölüm hallarının 
və əlilliklərin qarşısı alınıb. Bu, 
vaksinlərin əhəmiyyətini sübut 
edir. Ümumiyyətlə, peyvəndlərin 
təsir mexanizmi bir-birlərinə 
oxşardır və onlar əsasən canlı 
və cansız vaksinlər olmaqla 
iki qrupa ayrılır. Peyvəndlərin 
tərkibində canlı və ya ölmüş 
mikroorqanizmlər, onların zülalla-
rı, komponentləri və protein par-
çacıqları ola bilər. Peyvəndləmə 
orqanizmdə hüceyrəvi və humoral 
immunitetin formalaşmasına 
səbəb olur. Bütün peyvəndlər 0, 
1, 2, 3 fazalarında klinik sınaq-

lardan keçirilir. Sınaqlar zamanı 
peyvəndlərin effektivliyi və 
təhlükəsizliyi kimi keyfiyyət stan-
dartları yoxlanılır. Hazırda yeni 
növ koronavirus ( COVID–19) 
pandemiyası dövründə istifadə 
olunan vaksinlər də bütün klinik 
və laborator fazalardan keçərək 
tətbiqinə icazə verilib.

Koronavirus infeksiyası 
əleyhinə istifadə edilən “buster” 
doza ilə vaksinasiya orqanizmdə 
infeksiya əleyhinə daha dayanıqlı 
immun cavabın formalaşması 
üçün tətbiq edilən gücləndirici 
dozadır. “Buster” dozanın 
tətbiq edilməsində məqsəd ilkin 
peyvəndləmədən sonra yaranan, 
lakin vaxt keçdikdə azalmağa 
başlayan anticisimləri artırmaq-
dır. “Buster” dozanın tətbiq vaxtı 
virus törədən mikroorqanizmlərin 
xüsusiyyətinə görə dəyişir. 
Misal üçün, tetanus xəstəliyinə 
qarşı “buster” doza ilkin 
peyvəndləmədən 10 il sonra tətbiq 
edildiyi halda, onun koronavirus 
əleyhinə tətbiq vaxtı iki doza 
vaksindən 6 ay sonradır.

Mütəxəssislər vətəndaşlara 
çağırış edərək bir daha bildirirlər 
ki, “Omicron” ştammının xəstəlik 
törətmə qabiliyyəti nə qədər aşağı 
olsa da, yoluxan insanın özü, 
ailəsi hər an narahatlıq içində olur. 
Ailənin digər üzvlərinin, evdə bu-
nun mümkünlüyü nə qədər çətin 
olsa da, mümkün qədər təcrid 
olunmasına çalışırlar. Unutmasın-
lar ki, bu narahatlıq heç bir ailədə 
yaranmasın deyə, peyvənd olunub 
xəstəliyi çox yüngül, bizə tanış 
olan adi soyuqdəymə kimi də yola 
vermək olar. 

 Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Tbilisi Tarix Muzeyində 
saxlanılan Qarabağ inciləri 

 Tbilisinin Tarix Muze-
yini azərbaycanlılar üçün 
olduqca maraqlı edən bir 
cəhət var. Bu muzeydə 
Azərbaycan inciləri də 
sərgilənir.

Məlumat üçün bildirək ki, 
bu muzey 1910-cu ildə açılıb 
və Tbilisinin zəngin tarixini əks 
etdirən 50 mindən çox maddi 
mədəniyyət nümunəsi burada 
qorunur. Onların arasında 
Azərbaycana xas nadir incilər 
də var. XIX əsrin sonu–XX 
əsrin əvvəllərinə aid olan 
mədəniyyət nümunələrimiz 
muzeyin daimi ekspozisiya-
sında nümayiş etdirilir. Burada 
Azərbaycanın musiqi alətləri 
– tar, kamança, qaval, saz 
təqdim olunur. Bu alətlərin Tbi-
lisi Tarix Muzeyində yer alması 
təsadüfi deyil. Belə ki, muğam 
qədim Tiflis mədəniyyətinin 
ayrılmaz hissəsi olub .

Burada alətlərimizlə 
yanaşı, mahir muğam ifaçısı, 
ömrünün 30 ilini Tbilisidə yaşa-
mış və “Bülbülcan” təxəllüslü 
Əbdülbaqi Zülalovun trio ilə 
birgə ağ-qara fotoşəkli də 
sərgilənir.

Muzeyin Azərbaycana aid 
olan ekspozisiyaları arasında 
Azərbaycan mədəniyyətinə aid 
məişət predmetləri – səhəng 
və dolçalar, “Sumax” növünə 
aid xalça, xurcun, məfrəş, 
mütəkkə, balış, kisə, boxça, 
atın və yaxud da dəvənin 
üstünə örtülən çullar, qəlyan və 
süfrə ayrıca vitrində sərgilənir. 
Nəfis toxuculuq məmulatlarının 
bir qismi Qarabağ qrupuna 
aiddir. Xalçalar arasında 
Qarabağ tipinin xovsuz xalça 
növünə və XIX əsrin sonuna 
aid olan “Zili” də diqqət çəkir.

Muzeyin rəsmi saytın-
da verilən məlumata görə, 
kolleksiyaya aid əşyaların 
əksəriyyəti fərdi şəxslərdən 
alınıb və ya muzeyə 

hədiyyə edilib. Azərbaycan 
mədəniyyət nümunələri 
muzey ziyarətçilərinə Şərq 
mədəniyyəti adı altında təqdim 
olunur. Azərbaycan xalça-
ları zalın bir neçə guşəsini 
bəzəyir. Dəyərli incilərimiz 
daxili tərtibatda geniş istifadə 
olunub. Avropa dəbinə, 
kürd və yəhudilərə məxsus 
milli geyimlərin, qədim ev 
əşyalarının yer aldığı guşələrin 
tərtibatı Azərbaycan xalçaları 
ilə tamamlanıb. Xalçalar yun-
dan və təbii boyalı olduğundan 
cazibədarlığını qoruyub sax-
layıb, guşələrə xüsusi gözəllik 
və rahatlıq verib.

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Həyat, deyəsən gözəldir”   
(“Fəryad” – II) tammetrajlı bədii filmi 
üzərində işlər yekunlaşıb. Bu barədə 
Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

Məlumata görə, ekran əsərinin istehsal pro-
sesi bir ilə qədər davam edib. Filmin istehsalata 
hazırlıq, çəkiliş prosesi 2021-ci ildə başa çatıb. 
Son aylarda isə montaj, səsləndirmə, dublyaj, 
rəng korreksiyası və digər işlər də görülüb.

“Qeyd edək ki, rejissoru Xalq artisti Vaqif 
Mustafayev olan ekran əsəri erməni işğalçıları-
nın 30 ilə yaxın müddətdə talayıb viran qoyduğu 
Qarabağ torpaqları uğrunda gedən 44 günlük 
Vətən müharibəsində Azərbaycanın Zəfərindən 
bəhs edir.

Əsas rollarda Hikmət Rəhimov, Sevinc 
Əliyeva, Nino Qomarteli, Dmitri Samxaradze, 
Giorgi Celiya və Aftandil Maxaradze çəkiliblər. 

Ermənistanın terroruna məruz qalan uşaq-
larla bağlı “Böyük qırmızı ev” filminin də çəkilişi 
başa çatıb. Bu barədə “Azərbaycanfilm” kino-
studiyasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, “Böyük qırmızı ev” filminin Bakı 
və Gəncə şəhərlərində aparılan çəkilişləri 
yekunlaşıb. Hazırda montaj işləri aparılır. 
Bədii-sənədli film İkinci Qarabağ müharibəsi 
ərəfəsində Ermənistanın terror hücumlarının 
təsiri nəticəsində fiziki və psixoloji travmalara 
məruz qalan uşaqların həyatlarından bəhs edir.

Filmin ssenari müəllifi və rejissoru 
 Leylaxanım Qənbərli, quruluşçu operatoru 
 Daniel Quliyevdir. 

Film Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi 
əsasında “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının 
istehsalıdır.

Qeyd edək ki, film ötən il Mədəniyyət 
Nazirliyinin keçirdiyi “Böyük Qayıdış” qısamet-
rajlı bədii, sənədli və animasiya film layihələri 
müsabiqəsində qalib layihə olub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Müharibə mövzulu filmlərin 
istehsalı başa çatıb

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına  6113 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID–19) infeksiyasına son sutkada 6113 

yoluxma faktı qeydə alınıb, 3267 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan 
verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət 
çıxan 18 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 676 min 426 

nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı 
müəyyən edilib, onlardan 633 min 994 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 8 min 797 nəfər vəfat 
edib. Aktiv xəstə sayı 33 min 635 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 17 min 272, bu 
günə qədər isə, ümumilikdə, 6 milyon 208 min 402 
test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyində Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr 
Veteranları Təşkilatının sədri Fatma Səttarova ilə görüş keçirilib

Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət 
Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyində 
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları 
Təşkilatının sədri, İkinci Dünya müharibəsinin 
iştirakçısı Fatma Səttarova ilə görüş keçirilib.

Agentliyin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, görüşdə Agent-
liyin icraçı direktoru Aygün 
Əliyeva Fatma Səttarovanı 
100 illik yubileyi münasibətilə 
təbrik edib, səmimi arzularını 
çatdırıb. Azərbaycan Res-
publikasının ictimai həyatında 
uzunmüddətli səmərəli 
fəaliyyətinə görə Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən “İstiq-
lal” ordeni ilə təltif edilməsini 
Fatma Səttarovanın 
dövlətçiliklə bağlı işlərinə 
verilən yüksək dəyər kimi 
qiymətləndirib. Gənclər 

Günündə keçirilən görü-
şü “Nəsillərin görüşü” kimi 
dəyərləndirən Aygün Əliyeva 
100 ilin adamının keçdiyi 
həyat yolunun və fəaliyyətinin 
gənclərə əsl nümunə, örnək 
olduğunu vurğulayıb. 

Fatma Səttarova 
agentlikdə olmasından və bu 
görüşdən məmnunluğunu 
ifadə edib. Səmimi şəraitdə 
keçən görüşdə Fatma 
Səttarova onun fəaliyyətinə 
dövlət qayğısından, Prezident 
İlham Əliyevlə görüşündən 
bəhs edib. Sonra agentliyin 
əməkdaşlarının suallarını 

cavablandırıb, onlara öz 
tövsiyələrini verib.   

Daha sonra Müharibə, 
Əmək və Silahlı Qüvvələr 
Veteranları Təşkilatının sədr 
müavini, ehtiyatda olan pol-
kovnik Cəlil Xəlilov təşkilatın 

fəaliyyət göstərdiyi uzun illər 
ərzində ölkəmizin ictimai-
siyasi həyatında fəal iştirak 
etdiyini və bu gün də yüksək 
fəallığı ilə seçilən aparıcı icti-
mai qurumlardan biri olduğu-
nu vurğulayıb. Natiq Respub-

lika Veteranlar Təşkilatının 
hazırda gənclərin hərbi 
vətənpərvərlik tərbiyəsinin 
yüksəldilməsi, onların 
dövlətimizə və xalqımıza 
sədaqət ruhunda yetişmələri 
istiqamətində ardıcıl və 
səmərəli fəaliyyətindən, vete-
ranların sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi sahəsində 
görülən işlərdən, 44 gün-
lük Zəfər müharibəsinin 
500 nəfər gənc veteranı 
artıq təşkilatın üzvü oldu-
ğundan, təşkilatın xarici 
ölkələrin müvafiq təşkilatları 
ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin 
genişləndirilməsindən danı-
şıb. 

Sonda 100 illik yu-
bileyi münasibətilə Fat-
ma Səttarovaya agentlik 
tərəfindən xatirə hədiyyəsi 
təqdim edilib.
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