
Azərbaycanda həmişə çörəyə 
müqəddəs nemət kimi baxılıb, 
əlimizdən düşən çörəyi öpüb gözümüz 
üstə qoyarıq. Ağdamda Çörək muze-
yinin yaradılması da xalqımızın çörəyə 
müqəddəs nemət kimi baxmaq inan-
cından yaranıb. Dünyada ikinci, MDB-

də isə birinci və yeganə hesab edilən 
Ağdam Çörək Muzeyinin yaradılması 
ideyası 1982-ci ildə rayon partiya 
komitəsinin birinci katibi işləmiş Sadıq 
Murtuzayevə məxsusdur. Həmin il 
dəyirmanda başlanan təmir-bərpa 
işləri növbəti ildə başa çatdırılmış və 
1983-cü il noyabrın 25-də muzey ilk 
ziyarətçilərini qəbul etmişdi.

Çörək muzeyinin yerləşdiyi 
dəyirman XIX əsrin sonlarında 
rayonun tanınmış nəsillərindən olan 
Məhəmməd Qarayev tərəfindən inşa 
edilmişdi. Yerli mədəniyyət abidəsi 
kimi dövlət tərəfindən qorunurdu. 
Kompleksə karvansaray da daxil idi. 
Sovet dönəmində “Dəyirman həyəti” 
adlanan ərazidəki karvansaray 
yaşayış üçün uyğunlaşdırılaraq yerli 
sakinlərə verilmişdi.

Erməni daşnakları xalqımıza 
məxsus müqəddəs nə varsa, on-
ları Yer üzündən silməyi qarşıları-
na məqsəd qoymuşdular. Ağdam 
Çörək muzeyi də onlardan biri idi. 
Bu muzeydə unikal eksponatlar -- 
taxılçılıqla bağlı arxeoloji tapıntılar 
toplanmışdı. Eksponatlar arasında 
daşa dönmüş dənlər, əl dəyirmanları, 
qab-qacaq, qədim kitablar, əlyazmalar, 
əkinçilik alətlərindən (oraq, xış, 
taxıldöyən vərdənə və s.) bəhs edən 
müxtəlif dəyərli nümunələr var idi.

İkimərtəbəli sərgi salonu olan 
muzeyin ömrü, təəssüf ki, qısa oldu, 
1983-1992-ci illəri əhatə etdi. Cəmi 9 il 

fəaliyyət göstərdi. 1992-ci il avqustun 
12-də Əsgəran rayonunun Naxçıvanik 
kəndi istiqamətindən ermənilərin atdığı 
top mərmisi ilə bu bərəkət ocağı da 
darmadağın edildi.

Xatırladaq ki, Azərbaycan da daxil 
olmaqla sovetlər dövründə 15 ölkədə 

22 çörək muzeyi olub. Dünyada ilk 
çörək muzeyi isə İsveçrənin Sürix 
şəhərinin sakini Mişel Veren tərəfindən 
1940-cı ildə yaradılıb.

Ağdam Çörək Muzeyinin həyətində 
vaxtilə "Od dəyirmanı” olub. XIX əsrin 
sonlarında istifadəyə verilən həmin 
dəyirman su ilə deyil, duru yanacaqla 
işləyib. Sonralar dəyirman şəhəri nəinki 
unla, hətta enerji ilə də təmin edib. 
Gündüzlər dəyirman kimi işləsə də, 
axşamlar bir çox əraziləri işıqlandırıb. 
İkinci Dünya müharibəsi illərində "Od 
dəyirmanı”nın sakinlərin ümid yerinə 
çevrildiyini ağdamlılar unutmayıblar.

Muzey fəaliyyətə başlayandan son-
ra onun 300-dək eksponatı ziyarətə 
gələn əcnəbi qonaqlar tərəfindən 
hədiyyə edilib. Ən yaddaqalanını isə 
Qalina Andreyevna Konayeva adlı 
bir xanım təqdim edib. Moskvanın 
mərkəzi televiziyasında muzeylə bağlı 
süjet efirə verildikdən az sonra həmin 
xanım Ağdama gələrək ikinci Dünya 
müharibəsi dövründən saxladığı "blo-
kada çörəyi”ni muzeyə bağışlayıb.

Muzey eksponatları arasında ən 
qədimi Miladdan əvvəl VII minilliyə 
aid olan daşlaşmış buğda dənələri 
idi. Buğda dənələri akademik İmam 
Mustafayev tərəfindən təqdim edilsə 
də, Ağdamın Əfətli kəndi ərazisindəki 
Çalağantəpədə arxeoloji qazıntı 
aparan tanınmış arxeoloq, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının müx-
bir üzvü İdeal Nərimanovun səyi 

nəticəsində tapılmışdı. Daşlaşmış 
buğda dənələri sonralar Azərbaycan 
Tarix Muzeyinə təqdim edilib.

Muzeyin direktoru olmuş Hafiz 
Əliyev maraqlı bir məqamı xatırla-
dırdı: "1987-ci ildə ölkədə başlayan 
"yenidənqurma”nın ilk acıları hiss edi-
lirdi. Çörək qıtlığı da vardı. Ona görə 
də un dəyirmanını işə salmaq istədik. 
Dəzgahqayırma zavodunda çalışanlar 
təmənnasız olaraq mühərrikin işə sa-
lınması üçün lazım olan avadanlıqları 
təmir edib hazır vəziyyətə gətirdilər. İl 
yarımadək dəyirman həm ağdamlılara, 
həm də qonşu rayonların sakinlərinə 

xidmət göstərdi, həm də təmənnasız”.
Erməni vandalizmi xalqımızın 

bərəkət ocağı sayılan belə müqəddəs 
abidələri Yer üzündən sildi. Amma o 
torpaqlarda ocaqlarımızı söndürməyə 
gücləri yetmədi. Külli-Qarabağda 
ocaqlarımızın yenidən yandırılmasına 
nail olduq. 

Yeri gəlmişkən, muzeyin ilk direk-
toru telejurnalist Allahverdi Əsədov 
olub. 1984-cü il sentyabrın 1-də 
muzeyin direktoru Az TV-də şöbə 
redaktoru işləmiş Niyazi Quliyev oldu. 
Niyazi Quliyev muzeyə az müddət 
ərzində rəhbərlik etdi və səhhəti ilə 
əlaqədar o vəzifəsini tərk ertməli oldu. 
Ondan sonra "Bilik" Cəmiyyətinin 
rayon şöbəsinin müdiri işləmiş Ofelya 
Zeynalova muzeyə rəhbər təyin 
edildi. Ofelya Zeynalovadan sonra isə 
muzeyə rəhbər Hafiz Əliyev təsdiq 
olundu. Yeddi nəfərlik ştat cədvəlində 
iki elmi işçi, üç bələdçi, bir dəyirmançı 
vəzifəsi var idi.

Muzeydə aparılan tərtibat işlərini 
Mədəniyyət Nazirliyin bədii tərtibat 
idarəsinin əməkdaşı Eduard Krupkinin 
rəhbərlik etdiyi qrup həyata keçirmişdi. 
Nümayəndə heyətinə isə muzeylər 
idarəsinin rəisi Səriyyə İsmayılova 
rəhbərlik edirdi.

Həmin illərdə Ağdam Mədəniyyət 
Şöbəsinin müdiri işləmiş Çimnaz 
Əliyeva bildirib ki, muzey Ağdamın 
ən qaynar küçələrindən biri olan “20 

Yanvar” küçəsindəydi: “Elə bir gün 
olmurdu ki, muzey ziyarət olunmasın. 
Ən azı 30-40, çoxu 100-150 arası 
ziyarətçi düşürdü”. 

Çimnaz xanım bildirib ki, Almaniya-
da Çörək Muzeyindən söhbət düşəndə 
orada da deyirlər ki, dünyada 2 belə 
muzey var, biri burada, biri də Ağdam-
da. Heyf ki, düşmənləriniz belə bir 
muzeyin daşını daş üstə qoymayıblar. 

Muzeydə olan 1500-dək eksponat 
məhv oldu… Allah ordumuza qüvvət, 
Prezidentimizə də can sağlığı versin! 
Artıq onların sayəsində Ağdam da 
bizdədir, digər yurdlarımız da. İna-

nıram ki, uzaqgörən və diqqətli ölkə 
başçısı bu məsələni də düşünüb. O 
muzey nəinki tək Ağdamın, həm də 
respublikamızın adını dünyaya tanıtdı.

Bu gün Ağdamda yeni muzeylər 
yaradılır. Ağdamda İşğal və Zəfər 
muzeylərinin əsası qoyulub. Hələ 
2021-ci il mayın 28-də möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin iştirakı 
ilə Ağdam İşğal və Zəfər muzeyləri 
kompleksinin təməlqoyma mərasimi 
keçirilmişdir. Bu kompleks ümumilikdə 
22 hektara yaxın ərazini əhatə 
edəcəkdir. Ağdam şəhərinin müəyyən 
bir hissəsinin dağıdılmış vəziyyətdə 
qalması və Ermənistanın işğalçılıq 
siyasətinin ümumi mənzərəsini əks 
etdirən açıq səma altında memorial 
kimi nümayiş etdirilməsi nəzərdə 
tutulur. 17.23 hektar ərazini əhatə 
edəcək bu kompleks müasir üslubda 
dizayn edilmiş muzey binası, xatirə 
gölü, memorial bağ və dağıntılardan 
ibarət olacaqdır. Ağdam Zəfər mu-
zeyi 5 hektara yaxın ərazini əhatə 
edəcək və bu bölmə müasir dizayna 
malik bina, Bayraq meydanı və Zəfər 
arenası hissələrindən ibarət olacaqdır. 
Ağdamda dövlət başçımız tərəfindən 
bayrağın qaldırıldığı ərazidə Bayraq 
meydanı təşkil ediləcək, muzeyin bina-
sı və arena bu meydanın yaxınlığında 
yerləşəcəkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Cəlilabadda 14 yaşayış məntəqəsini 
birləşdirən yollar yenidən qurulur 

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki, 
ümumi uzunluğu 36.2 km, eni orta hesabla 
10 metr olan yolların örtüyü əsasən torpaq 
əsaslı olub. Bu səbəbdən, kəndlərarası yollar 
nəqliyyatın və vətəndaşların rahat hərəkətində 
problemlərə səbəb olurdu.  

Cəlilabadın Təklə-Abazallı, Təklə-
Şorbaçı-Mədətli-Novruzallı-Şötüklü-Bayxanlı-
Məlikqasımlı, Şötüklü-Dostallı-Məşədilər-
Məmmədrzalı-Şorbaçı, Şiləvəngə-Adnalı-Bədirli 
marşrutu üzrə kəndlərarası avtomobil yollarını 
əhatə edən layihə çərçivəsində:

- Uzunluğu 5.5 km olan Şiləvəngə-Adnalı-
Bədirli yolu hissəsində torpaq işləri, suötürücü 
boruların quraşdırılması, yol əsasının tikintisi 
yekunlaşıb. Həmin hissədə növbəti mərhələ 
üzrə asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işlərinə 
başlanılıb. Artıq yolun 4.5 km-lik hissəsində 
asfaltlanma işləri yerinə yetirilib.

- 2.5 km-lik Təklə-Abazallı hissəsində torpaq 
işləri yekunlaşıb, hazırda yol əsasının alt layının 
tikintisi aparılır. 

- 28.2-km uzunluğa malik Təklə-Şorbaçı-
Mədətli-Novruzallı-Şötüklü-Bayxanlı-
Məlikqasımlı və Şötüklü-Dostallı-Məşədilər-

Məmmədrzalı-Şorbaçı kənd yollarının 20 
kilometrlik hissəsində isə torpaq işləri və 
suötürücü boruların inşası yerinə yetirilib. 

Yolun Təklə kəndi ərazisində yerləşən möv-
cud 54 metrlik 3 aşırımlı körpünün layihə üzrə 
nəzərdə tutulan təmiri yekunlaşıb.  

Bu yollarda işlər “İnşaat Norma və 
Qaydaları”na əsasən, texnoloji ardıcıllığa riayət 
olunmaqla keyfiyyətlə aparılır. Azərbaycan Av-
tomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti 
ərazilərinə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika 
cəlb olunub. 

Tikinti layihəsinin sonuncu mərhələsində av-
tobus dayanacaqlarının, yol nişanlarının  quraş-
dırılması və yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin 
çəkilişi aparılacaq. 

Beləliklə, IV texniki dərəcəyə uyğun olaraq 
yenidən qurulan yollar bundan sonra ərazidə 
yaşayan 14 mindən artıq əhalinin rahat  gediş-
gəlişini təmin edəcək, yük və sərnişindaşıma 
asanlaşacaq.  

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Çörək yalnız insan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyan qida 
deyil, həm də müqəddəs nemətdir. Folklorumuzda çörəklə 
bağlı çoxsaylı atalar sözləri, zərbi-məsəllər, miflər və əsatirlər 
qalmaqdadır. Bu gün dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada 
aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı çörəklə bağlı əlamətlərə rast 
gəlinməsin.

Ölkə ərazisində  müasir yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan genişmiq-
yaslı layihələr sırasında hazırda Cəlilabad rayonunda 14 yaşayış məntəqəsini 
birləşdirən kəndlərarası avtomobil yollarının əsaslı şəkildə yenidən qurulması 
sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir.

Erməni vandalizminin qurbanı – 
Ağdam Çörək Muzeyi

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 
2022-ci ildə 

Tovuz rayonunda yolların təmiri işlərinin satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ  TENDERƏ  DƏVƏT
Tender iştirakçılarına təklif 

edilir ki, dövlət satınalmalarının 
https://www.etender.gov.az/ vahid 
internet portalına (portal) elektron 
imzaları vasitəsilə daxil olsun-
lar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsi ilə 
təqdim edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – 
Məmmədov Mübariz Məmməd 
oğlu, tel – 050 264-62-48.

İştirak haqqı  450 manatdır. 
İştirak haqqının ödənilməsi 

yalnız Asan Ödəniş vasitəsilə 
həyata keçirilə bilər. 

İddiaçılar “Asan Ödəniş 
et” düyməsini sıxaraq ödənişi 
etdikdən sonra müsabiqədə işti-
rak edə bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının 
ödənilməsi barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 
bank günü çox) qüvvədə olmalı-
dır);

-Azərbaycan Respublika-
sında 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 Ver-
gi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi 
hallarının mövcud olmaması haq-
qında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

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

-iddiaçının son bir ildəki 

maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

Tender təklifi Azərbaycan 
dilində tərtib olunmalıdır (xa-
rici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 27 iyul 2022-
ci il saat 11.00-a, tender təklifi 
və bank təminatını isə 4 avqust 
2022-ci il saat 17.00-a qədər por-
tal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 5 avqust 
2022-ci il saat 11.00-da açılacaq-
dır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə 
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd – tenderdə iştirak, 
təkliflərin qiymətləndirilməsi və 
digər bütün prosedurlar elektron 
qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

5 iyul 2022-ci il, çərşənbə axşamı10

Ağcabədi rayonunda mülki müdafiə dəstələri ilə 
nümunəvi mülki müdafiə məşqi keçirilib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ 
Regional Mərkəzi tərəfindən Ağcabədi 
rayon hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki 
müdafiə dəstələri ilə xəbərdarlıq və 
toplanış üzrə nümunəvi mülki müdafiə 
məşqi keçirilib.

“Fövqəladə hadisələr zamanı 
hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə 
dəstələrinin xəbərdarlıq toplanışı siqna-
lı üzrə fəaliyyəti" mövzusunda keçirilən 
tədbirə FHN Qarabağ Regional Mərkəzinin 
aidiyyəti struktur bölmələri, Ağcabədi Rayon 
İcra Hakimiyyətinin Mülki müdafiə qərargahı 
və Fövqəladə Hallar Komissiyası, ərazi mülki 
müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti cəlb olunub.

Məşqin keçirilməsində məqsəd ərazi mülki 
müdafiə qüvvələrinin fövqəladə hallara ope-
rativ reaksiyavermə hazırlığı səviyyəsinin 
yoxlanılması və böhran vəziyyətlərində birgə 
fəaliyyətlərin uzlaşdırılması, komandir-rəis 
heyətinin idarəetmə üzrə bilik və bacarıqlarının 
təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətə xəbərdarlıq top-
lanışı üzrə əməli vərdişlərin aşılanması olub.

Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qarabağ 

Regional Mərkəzinin rəisi polkovnik Mirəli Fey-
ziyev və Ağcabədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Rafil Hüseynov iştirak ediblər.

Məşq zamanı hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki 
müdafiə dəstələrinin fövqəladə hal barədə 
xəbərdar edilməsi, xəbərdarlıq toplanışı siqnalı 
ilə qaldırılması, toplanma məntəqəsinə yürüş, 
toplanış və idarəetmənin təşkili üzrə fəaliyyətləri 
yoxlanılıb, həmçinin funksional vəzifələrlə bağlı 
məruzələr dinlənilib.

“Xalq qəzeti”

Günvurmanın fəsadları

Həkim qeyd etdi ki, günvurma-
nın üç dərəcəsi var: “Yüngül, orta və 
ağır... Yüngül günvurma başağrısı, 
ürəkbulanma, ümumi zəiflik, nəbzin və 
ürək döyüntüsünün artması, gözlərdə bir 
qədər genişlənmələrlə özünü göstərir. 
Orta dərəcə günvurmada ürəkbulanma 
və qusma, şiddətli baş ağrıları, eşitmədə 
pozuntular baş verir. Bəzən də hu-
şun qısamüddətli itirilməsi, ümumi bir 
tormozlanma halı, burun qanaması, 
temperaturun qalxması ilə özünü büruzə 
verir. Ağır dərəcədə isə üz dərisi əvvəlcə 
qırmızı rəng alır, daha sonra get-gedə 
solğunlaşır, şüurda dəyişikliklər olur. 
Sayıqlamalar hallüsinasiyalar, ümumi 
qıcolma, uyuşmalar baş verir. Bədən 
hərarəti 40- 42 dərəcəyə qədər yüksələ 
bilir. Çox ağır hallarda beyin qan dövra-
nının pozulması və komatoz vəziyyətlə 
də üzləşə bilirik”. 

Sübhan Hacıyev bildirdi ki, günvur-
ma zamanı ilkin tibbi yardım mütləq 
haldır: “Xəstəni birbaşa kölgəyə və 
ya sərin bir otağa gətirmək lazımdır. 

Otaqda optimal rütubəti təmin etmək 
effektlidir. Mümkün qədər oksigen 
alması üçün şərait yaradılmalıdır. Bu 
zaman baş və ayaqları qaldırmaq, 
xəstəni mümkün qədər üst geyimdən 
azad etmək lazımdır. Məqsəd, boyunda 
və sinədə hər hansı bir sıxıcı  geyimin 
olmamasını təmin etməkdir. İçə bilirsə, 
sərin su verilməlidir. Çünki bu vaxt su-
duz mübadiləsi pozulduğu üçün bizim 
xəstəyə verəcəyimiz maye mineral 
su olsa prosesin bərpası bir o qədər 
tezləşəcək. Sərin kompreslər qoyulmalı-
dır. Bu kompresləri sərin suya batırılmış 
dəsmallarla da yerinə yetirmək olar. 
Bunu xəstənin alın, boyun, bilək, qoltu-
qaltı hissələrinə qoymaq məsləhətdir. 
Xəstənin bədənini ümumi 20 dərəcədən 
yüksək olmayan su ilə islatmaq lazım-
dır. Əgər qusma başlayıbsa, bu zaman 
xəstə yan üstə çevrilməlidir. Belə hallar-
la rastlaşdıqda mütləq şəkildə təcili tibbi 
yardım çağırılmalıdır. Beləcə xəstəyə 
müvafiq tibbi yardım göstərilməlidir”.  

Doktor, eyni zamanda, risk qrupuna 

daxil olanlardan danışdı. Dedi ki, risk 
faktorları, adətən uşaqlarda və yaşlı 
adamlarda daha çox olur, çünki həmin 
insanlarda istiliyi alıb-vermə mərkəzi 
pozulduğu üçün bu şəxslər daha çox 
zərər görə bilir. Hamilə qadınlar, ürək-
damar sistemində problemi  və beyin 
qan dövranında narahatlığı olan şəxslər, 
eləcə də ağır çəkililər günvurmaya 
meyilli olurlar. Belə  hallardan özümüzü 
qorumaq isti yay aylarında mümkün 
dərəcədə saat 12.00-dan 17.00-a qədər 
Günəş şüaları altında olmamağa çalı-
şaq. Əgər məcburiyyət yaranarsa, açıq 
rəngli, pambıq materiallı geyimlərdən 
istifadə etmək yaxşı olar. Papaqlardan 
mütləq istifadə etmək lazımdır. Ən vacibi 
isə bu aylarda hər  saatda  bir bardaq 
su içilməlidir. Eyni zamanda, spirtli içki 
və tütün məmulatlarından istifadə etmək 
məsləhət deyil. Bunlara əməl etsək, 
günvurmadan qoruna bilərik”.

Şahxanım ƏLIZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Isti yay aylarında təcili tibbi yardım şöbəmizə ən çox müraciətlərdən 
biri də günvurma ilə bağlıdır. Çünki saat 12.00-dan 17.00-a qədər qızmar 
yay aylarında Günəşin ən aktiv vaxtları olur. Bu zaman insanlar Günəş 
şüalarının uzunmüddətli təsirinə məruz qalarsa, ultrabənövşəyi şüalar  
başa və bədənə təsir göstərərək, təkcə bədən səthini isitmir, eyni zaman-
da, beyin toxumasını da zədələyir. Qan-damar sistemində xüsusilə də 
linfa sistemində genişlənmələr yaradır. Nəticədə baş-beyin qan dövranı-
nı, həm də ümumi qan dövranını pozur. Ürəkbulanma, qusma, halsızlıq 
vəziyyəti ilə başlayaraq koma, ürək tutmasına qədər sağlamlıq üçün 
təhlükəli olan hallara gətirib çıxara bilir. 

Bu fikirləri “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında  həkim-terapevt Sübhan 
Hacıyev bildirdi. 
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