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“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi şəxs
"1003 Çağrı mərkəzi"nin proqram təminatının dayanıqlığının təmin 

edilməsi, müştəri məmnuniyyətinin ölçülməsi, təkmilləşdirilməsi, əlavə 
modulların yaradılması və 1 illik texniki xidmətlərin 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 "1003 Çağrı mərkəzi"nin 
proqram təminatının dayanıqlığının 
təmin edilməsi, müştəri məmnuniyyətinin 
ölçülməsi, təkmilləşdirilməsi, əlavə 
modulların yaradılması və 1 illik texniki 
xidmətlərin satın alınması üçün açıq 
tender haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və tex-
niki 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 100 (bir yüz) manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
Təşkilat - Azərbaycan Qida 
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aşağıdakı 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 olmalıdır);

- 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 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə 
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmama-
sı 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 

sahibkarlıq subyekti olması barədə müva-
fiq sənəd;

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

- malgöndərənlərin (podratçıların) 
ixtisas uyğunluğu barədə məlumat (əsas 
şərtlər toplusunun malgöndərənlərin 
(podratçıların) ixtisas uyğunluğuna aid 
məlumat formasına uyğun olaraq).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 28 fevral 
2022-ci il saat 15.00-a və tender təklifi ilə 
bank təminatını isə 9 mart 2022-ci il saat 
15.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 10 mart 2022-ci il 
saat 15.00-da açılacaqdır.

İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

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

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə müxtəlif təyinatlı mal-materialların satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ  ELAN  EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 

14 fevral 2022-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 qayta-
rılacaqdır.

Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00, 
daxili-1176. 

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Dəniz Nəqliyyat Donanması gəmiləri üçün müxtəlif elektrik mallarının satın alınması məqsədilə 

MÜSABIQƏ  ELAN  EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 

14 fevral 2022-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 qayta-
rılacaqdır.

Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00, 
daxili-1176. 

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
tabeliyindəki idarələrə tələb olunan elektrik mal-materiallarının satın alınması məqsədilə

MÜSABIQƏ  ELAN  EDIR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 

şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 

15 fevral 2022-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 qayta-
rılacaqdır.

Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00, 
daxili-1176. 

Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 2.

Koronavirusla mübarizədə ən 
effektiv vasitə vaksinasiyadır

– Həyata keçirilən profilaktik tədbirlərə 
baxmayaraq, virusa yoluxma hallarının bu 
qədər artması onu deməyə əsas verir ki, 
koronavirus təhlükəsi heç də sovuşmayıb. 
Bu səbəbdən hər bir vətəndaş koronavirusla 
mübarizədə müəyyən olunan normalara ciddi 
əməl etməlidir. Hazırda bir sıra ölkələrdə 
koronavirusdan ölüm halları artmaqda davam 
edir. Qonşu Rusiya, Fransa, eləcə də inkişaf 
etmiş digər Avropa ölkələrinin açıqladı-
ğı gündəlik rəqəmlər yoluxmanın artması 
ilə yanaşı, ölüm hallarının da durmadan 
artdığını göstərir. Bütün bunların fonunda 
Azərbaycanda da son günlərin statistikası 
narahatlıq yaradır. 

Təəssüfedici məqam isə ondan ibarətdir 
ki, vətəndaşlar bəzən virusu ciddiyə almayıb 
sosial məsafə, sanitar-gigiyenik qorunma 
qaydalarına riayət etmirlər. Rayonlarda, 
ümumiyyətlə, insanlar heç nəyə əhəmiyyət 
vermədən kütləvi toplaşır, qonaq gedirlər. 
Paytaxta gəliş-gedişdə isə məhdudiyyət 
yoxdur. Əminliklə demək olar ki, maskalardan 
istifadə hallarında yol verilən nöqsanlar yo-
luxmanın artmasına səbəb olan əsas amildir. 
Əgər biz qapanma olmasını istəmiriksə, 
operativ qərargah tərəfindən müəyyən edilən 
normalara əməl etməliyik. Əks təqdirdə 
nəinki qapanmalar, hətta ölüm halları çoxala 
bilər.

– Virusla mübarizədə əsas silah 
peyvəndlənmədir. Proses yetərincə gedir-
mi?

– Ölkəmiz iki il müddətində koronavi-
rusla mübarizə sahəsində geniş təcrübə 
əldə edib və bu təcrübənin nəticəsi ola-
raq ölkəmizdə virusdan ölüm halları digər 
ölkələrə nisbətən azdır. Ancaq bütün bunlar 
insanlarda arxayınlıq yaratmalı deyil. Dövlət 
bununla bağlı inanılmaz işlər görüb. Modul 
tipli xəstəxanalar tikilərək istifadəyə verilib. 
Koronavirusla Mübarizə Fondu yaradılıb 
və bu fondun kifayət qədər vəsaiti var. Eyni 
zamanda, bir sıra qabaqcıl ölkələrin tibb 
mütəxəssisləri Azərbaycana dəvət olunub, 
vaksinasiya sahəsində ciddi addımlar atılıb. 
Bir sıra ölkələrdə vaksin tapılmadığı halda, 
Azərbaycanda peyvəndlənmə prosesi uğurla 
həyata keçirilir. 

Fevralın 7-dək ölkəmizdə vurulan 
vaksinlərin ümumi sayı 12 milyon 218 
min 555, birinci mərhələ üzrə vurulan 
peyvəndlərin ümumi sayı 5 milyon 248 min 
382, ikinci mərhələ üzrə 4 milyon 752 min 
395, vurulan “buster” doza vaksinlərin ümu-
mi sayı isə 2 milyon 217 min 781-dir. Son 
günlərdəki yoluxmalarda artım sayı isə ciddi 
narahatlıq yaradır. Fevralın 1-də yoluxanların 
sayı 5223, 3-də isə 6620 idi. Ayın 4-də bu 
rəqəm 7 mini ötdü. Fevralın 5-də isə 7704 
yoluxan müəyyənləşdi. Bunlar, çox ciddi 
rəqəmlərdir. Vətəndaşlar öz sağlamlıqlarına 
biganə qalmamalı, müəyyən olunan qaydala-
ra tam və qeyd-şərtsiz əməl etməlidirlər.

Virusun yeni və sürətlə yayılan “Omikron” 
ştammı ilə mübarizədə əsas diqqət vaksi-
nasiyaya yönəlməlidir. Hər bir vətəndaş bu 
prosesdə fəal iştirak etməlidir. Bir çoxları 

vaksinasiya məsələsində gözləmə möv-
qeyi tutur. Harasa getməli olanda, ondan 
 COVID–19 pasportu tələb ediləcəyini biləndə, 
peyvənd vurdurmaq istəyinə düşüb poliklini-
kalara üz tuturlar. Bu da nəticədə sıxlıqların 
yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda, tibb 
müəssisələrində personalın hansı gərginlikdə 
çalışdığını göz önünə gətirsək, problemin 
dərinliyini hiss etmiş olarıq. Vaksinasiya 
elə bir prosesdir ki, burada hər kəs öncə 
öz sağlamlığını düşünməlidir. Bilməlidir ki, 
həyata keçirilən proses nəinki onun sağ-
lamlığını, eyni zamanda, onun yaxınlarının 
bu virusa yoluxarkən xəstəliyin ağırlaşma-
masının qarşısını alır. Aidiyyəti qurumlar bu 
yöndə yetərincə maarifləndirmə işi həyata 
keçirir. Vətəndaşlarda da fəallıq hiss olunur. 
Statistika isə bizə onu deyir ki, vaksinasiya 
prosesində mütəşəkkilliyi daha da artırma-
lıyıq. Çünki xəstəliyi müalicə etməkdənsə, 
onun yoluxmasının qarşısını almaq tibbdə 
hər zaman prioritet məsələ olub.

– Fevralın 15-dən COVID – 19 sertifikatı 
əhəmiyyətini itirəcək...

– Ölkəmizdə ötən ilin yanvarından baş-
lanılan peyvəndləmə prosesi həm stasio-
nar, həm də səyyar şəkildə davam etdirilir. 
Yoluxanların sayında “Omikron” ştammının 
dominantlıq etdiyini nəzərə alsaq, onda 
hazırkı dövrdə peyvəndləmənin, xüsusilə 
də “buster” dozanın sürətlənməsi labüddür. 
Üçüncü doza vaksin vurduranları birinci 
və ikinci dozanı eyni, üçüncü dozanı fərqli 
vurdurmağın sağlamlıq üçün hər hansı 
təhlükə yaradıb-yaratmaması daha çox 
maraqlandırır. Bəzi mənbələrin məlumatına 
görə, iki doza “Sinovak”, üçüncü doza kimi 
digər peyvəndlərdən istifadə edənlərdə ürək 
infarktı riski yüksəkdir. Həmin fikirlərin elmi 
əsası yoxdur və hansı peyvəndin seçilməsi 
vətəndaşların öz ixtiyarındadır. Demək 
istəyirəm ki, infeksiyanı yüngülləşdirən, onun 
ağır keçməsinin qarşısını alan peyvəndin ol-
ması çox yaxşı haldır. Əslində, peyvəndlərin 
kəşfi, onların hazırlanması, səmərəsini sübut 
etməsi o qədər də asan məsələ deyil. Kaş ki, 
bütün infeksion xəstəliklərə və viruslara qarşı 
peyvənd tapılmış olaydı. 

Bir daha xatırlatmağa dəyər ki, ikinci doza 
vaksindən 6 ay keçəndən sonra COVID–19 
sertifikatı əhəmiyyətini itirəcək. Ona görə 
də fevralın 15-dən üçüncü doza vaksin 
 vurulması tələb kimi qoyulur.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Alimlər “Omikron”a yoluxduqdan sonra orqanizmdə yaranan antitellərin 
“Delta” variantından qoruduğunu mümkün sayır. Virusa yoluxub sağalanlarda 
müdafiə səviyyəsi cəmi 20 faizdir. Bu ştamm dekabrdan Avropa və Amerikada 
yayılır. Amma Cənubi Afrika alimləri bildirirlər ki, noyabrdan bu yana ölkədə 
“Omikron”a  2-3 dəfə yoluxan xəstələr var. Amma “Omikron”dan sonra yaranan 
immunitet əvvəlki ştammlardan sonra əmələ gələn anticisimlərdən dəfələrlə 
yüksəkdir və “Delta”dan qoruyur. Statistik göstəricilərdə baş verən artım tempi 
vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. Həmsöhbətim Binəqədi rayonundakı 27 
saylı şəhər poliklinikasının həkimi Aygün Kərimovadır.  Həkim yoluxma sayının 
yüksəlməsi səbəbi ilə bağlı sualımızı belə cavablandırır:

“Turizm destinasiyalarının 
 idarəedilməsi” kitabı təqdim olunub

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyinin 
tabeliyində olan Şəki Destinasiya Menecmenti Təşkilatının 
dəstəyi və təşkilatçılığı ilə hazırlanmış “Turizm 
destinasiyalarının idarəedilməsi” kitabının təqdimatı 
keçirilib. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində 
(ATMU) təşkil edilən təqdimatda kitabın ərsəyə gəlməsində 
görülən işlərdən danışılıb, vəsaitin 7 müəllif və 3 redaktorun 
iştirakı ilə hazırlandığı bildirilib.

Dövlət Turizm Agentliyi-
nin sədrinin müşaviri Kənan 
Quluzadə yeni kitabın dərs 
vəsaiti olaraq tələbələrin 
turizm destinasiyaları üzrə əldə 
edəcəyi nəzəri biliklərə dəstək 
olacağını deyib. O, hazırda 
turizm destinasiyalarının 
inkişafı istiqamətində agentliyin 
tabeliyində 4 Destinasiya Me-
necmenti Təşkilatının fəaliyyət 

göstərdiyini və gələcəkdə bu 
növ təşkilatların sayının artırıl-
masının nəzərdə tutulduğunu 
qeyd edib.

ATMU-nun tədris işləri 
üzrə prorektoru Zaur Bağırov 
çıxış edərək, kitabın turizm 
sahəsində təhsil alan tələbələr 
və akademik heyət üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini 
bildirib. O, bundan əvvəl turizm 

destinasiyaları mövzusu 
üzrə Azərbaycan dilində bilik 
mənbələrinin, dərs vəsaitlərinin 
azlığının müəllimlərə, eləcə 
də tələbələrə mövzunu 
mənimsəməkdə çətinliklər 
yaratdığını qeyd edərək xüsusi 
məlumat əhəmiyyətli kitabı 
yüksək qiymətləndirdiyini və 
vəsaitin turizm təhsilinə öz 
töhfələrini verəcəyini diqqətə 
çatdırıb.

Destinasiya idarəetməsi 
mövzusu ilə əlaqəli 
Azərbaycan dilində ilk olan   
kitab 223 səhifəlik dərs 
vəsaitidir. “Destinasiyaların 
yaranması və inkişafının nəzəri 
əsasları”, “Turizm destina-

siyalarının planlaşdırılması 
və idarə edilməsi”, “Turizm 
destinasiyaların cəlbediciliyi və 
dayanıqlılığı”, “Dəyişən dünya 
üçün destinasiya marketinqi”, 
“Milli turizm təşkilatları: Onların 
turizmin inkişafında yeri və 
rolu” adlı 5 fəsildən ibarət 
kitabda 17 bölmə var.

Çap edilmiş dərs vəsaitləri 
tələbələrə çatdırılması üçün 

ölkənin turizm təhsili verən 
universitetlərinin kitabxanala-
rına paylanılacaq. Qeyd edək 
ki, kitabı elektron versiyada 
əldə etmək mümkündür. 
Bunun üçün bu keçiddən 
istifadə edilməlidir: https://bit.
ly/34vgrPN

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Milli Kitabxanada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“2022-ci ilin Şuşa ili elan olunması barədə” 5 yanvar  
2022-ci il tarixli sərəncamına müvafiq olaraq Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Milli Kitabxana ilə 
birgə nəşr etdiyi “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı. 
Biblioqrafiya” və “Xan Şuşinski. Biblioqrafiya” kitablarının 
təqdimat mərasimi keçirilib. 

Tədbiri Milli Kitabxananın 
direktoru, professor Kərim Tahirov 
açaraq bildirib ki, artıq ölkə 
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 
Azərbaycanın mədəniyyət, ədəbiyyat 
xadimlərinin, görkəmli şəxslərin, 
eləcə də tarixi günlərin yubileylərinin 
qeyd edilməsi ənənə halını alıb. O 
vurğulayıb ki, ölkə Prezidenti cənab 
İlham Əliyev 2022-ci ili məhz “Şuşa 
ili” elan etməsi çox mütərəqqi bir 
addımdır. Şuşa Azərbaycanın qədim 
şəhəri, mədəniyyət paytaxtıdır. 
Direktor qeyd edib ki, ordumuzun 
qətiyyətli mübarizəsi ilə tarixi 
ədalət bərpa edilmiş və 2020-ci il 
noyabrın 8-də Şuşa şəhəri işğaldan 
azad olunmuşdur. Şəhərə, onun 
tarixi-mədəni irsinə və təbiətinə 
vurulmuş zərərin təxirəsalınmadan 
inventarizasiyası aparılmış, 
bərpa işlərinə başlanılmışdır. 
Azərbaycan Milli Kitabxanası da 
Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə “Şuşa 
– Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı. 
Biblioqrafiya” və “Xan Şuşinski. 
Biblioqrafiya” kitablarını nəşr etdirib. 

O qeyd edib ki, keçirilən yubiley 
tədbirlərinin bir nəticəsi də çoxsaylı 
kitabların, çap məhsullarının nəşri, 
onların dünya miqyasında yayılması-
dır. İnanırıq ki, bu il çərçivəsində də 

Şuşanın tarixi, mədəniyyəti haqqında 
yeni-yeni kitablar, məcmuələr nəşr 
ediləcək.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
bildirib ki, Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən Şuşa şəhərinin 270 illiyi ilə 
əlaqədar ölkəmizdə 2022-ci il “Şuşa 
ili” elan olunub. O qeyd edib ki, 30 ilə 
yaxın işğal altında olan Şuşa şəhəri 
2020-ci ildə Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi, müzəffər Azərbaycan 
Ordusunun şücaəti nəticəsində 
işğaldan azad olunmuşdur. Şuşa 
bizim mədəniyyət paytaxtımızdır. 
Keçən il ölkə Prezidenti tərəfindən 
“Şuşa şəhərinin Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı” elan 
olunmasından sonra bir sıra tədbirlər 
– “Xarıbülbül” festivalı, “Vaqif Poeziya 
Günləri” və s. keçirilmişdir. 

Bu gün isə biz milli-mənəvi 
dəyərlərimizin saxlanc yeri, elm 
və mənəviyyat məbədi olan Milli 
Kitabxanamızda növbəti tədbirə 
toplaşmışıq. Məncə, hər ilin 
əvvəlində həmin il üçün əlamətdar 
olacaq hadisələrə həsr olunan 
tədbirlərə məhz Milli Kitabxanadan 
başlaması da təsadüfi deyildir. 
Mədəniyyət müəssisələrimiz, 
mədəniyyət işçilərimiz bu bərpa 
və quruculuq, dirçəldilmə işlərinin 

önündə getməlidir, çünki doğma 
Şuşamız Azərbaycan mədəniyyətinin, 
mənəviyyatımızın, ədəbiyyatımızın, 
musiqimizin beşiyi, eləcə də, həmişə 
bu ənənələrin əsasını qoyanların 
tarixi vətəni olmuşdur. Ən azı, bunlar 
bizi bu yolda yorulmadan çalışmağa 
və cənab Prezidentin çağırışına səs 
verməyə səfərbər etməlidir.

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 
direktoru, Milli Məclisin deputatı Niza-
mi Cəfərov çıxış edərək Mədəniyyət 
Nazirliyinə, Milli Kitabxanaya belə bir 
tədbirin təşkilinə görə öz təşəkkürünü 
bildirib. O qeyd edib ki, Şuşa yeni 
dövr şəhərsalma mədəniyyətinin ən 
önəmli hadisələrindən biridir. Şuşa 
Azərbaycan mədəniyyətinin, xüsusilə 
musiqinin, muğam sənətinin beşiyidir. 
Eyni zamanda, Şuşa Azərbaycan po-
eziyasının, ədəbi dilinin vətəni sayılır.

Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti 

başçısının müavini Vüsalə Fətəliyeva  
bildirib ki, biz 28 il yarım həsrətlə 
Şuşanın azad olunmasını gözləmişik. 
Və bu gün artıq azad Şuşanın 
tədbirinə yığışmışıq. Şuşa haqqında 
həmişə çoxsaylı kitablar yazılıb 
və Şuşa ili çərçivəsində də belə 
əhəmiyyətli nəşrlər çap olunacaqdır. 

Tədbirin davamında Üzeyir 
Hacıbəylinin Ev Muzeyinin direk-
toru, Xalq artisti, bəstəkar Sərdar 
Fərəcov, “Xan Şuşinski” Fondunun 
sədri, Bəyimxanım Cavanşirova çıxış 
edərək Şuşa ilinin əhəmiyyətindən, 
təqdimatı olan kitablardan, eləcə 
də gələcəkdə reallaşdırılacaq 
layihələrdən bəhs ediblər.

Sonda qonaqlar Milli Kitabxana-
nın sərgi zalında açılan geniş kitab 
sərgisi ilə tanış olublar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Şuşa ili”nə həsr olunmuş tədbir

Tərtər istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub
Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan 

ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən 
Tərtər rayonunun Qapanlı kəndi  istiqamətində yerləşən Azərbaycan 
Ordusunun mövqeləri fevralın 6-sı saat 00:23-dən 02:12-dək heç bir 
səbəb olmadan atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutulub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 

ki, Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
tərəfindən dərhal cavab tədbirləri 

görülüb.
Hadisə nəticəsində mülki əhali və 

bölmələrimizin şəxsi heyəti arasında 
xəsarət alan yoxdur. Mövqelərimiz 
atəşə tutulan zaman Qapanlı yaşayış 
məntəqəsi ərazisindəki mülki tikiliyə 
güllə dəyib.

Təxribat törədən qanunsuz erməni 

silahlı dəstəsinin üzvlərinin spirtli 
içkinin təsiri altında atəş açmaları 
tərəfimizdən müşahidə edilib.

Hadisə ilə bağlı dərhal Rusiya 
sülhməramlı kontingentinin koman-
danlığına və Rusiya-Türkiyə Birgə 
Monitorinq Mərkəzinə məlumat 
verilib.
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