
6 iyul 2022-ci il, çərşənbə 7
Xurşidbanu Natəvanın anadan 

olmasının 190 illik yubileyinə həsr 
olunmuş beynəlxalq elmi konfrans

Beynəlxalq elmi konfrans Prezident İlham 
Əliyevin “Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyinin 
qeyd edilməsi haqqında” müvafiq Sərəncamına 
əsasən təşkil edilib.

Tədbirdə Ədəbiyyat Muzeyinin arxivində yer 
alan və 1990-cı illərdə hazırlanmış “Qarabağ 
ulduzları” mövzusunda sərgi nümayiş etdirilib.

Konfransda Ədəbiyyat Muzeyinin baş 
direktoru akademik Rafael Hüseynov “Xurşid-
banu Natəvanın ədəbi səsləşmələri və əbədi 
səsi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Rafael 
Hüseynov çıxışında Natəvanın ölməz söz 
sənətindən və əsərlərinin poetik incəliklərindən 
bəhs edib. 

Xurşudbanu Natəvanın zəngin yaradıcılığı, 
ömür yolu və şəxsiyyəti haqqında söz açan 
akademik Rafael Hüseynov bildirib ki, Mehdi-
qulu xanın qızı və Qarabağ xanlığının sonuncu 
varisi olan şairənin xüsusi bədii istedada və 
qabaqcıl ideyalara malik söz sənətkarı kimi 
ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus layiqli yeri 
vardır. Klassik ədəbi ənənələrimizi yaşadan, 
yüksək humanizm ideyaları, dərin lirizm ifadə 
edən yaradıcılığı və unikal şəxsiyyəti sayəsində 
Natəvan dövrün ədəbi mühitinin formalaşması-
na mühüm təsir göstərərək xalqımızın mədəni 
irsinin zənginləşməsinə töhfələr verib. “Xan qızı” 
adı ilə məşhur olan Xurşidbanu aşiqanə-hüznlü 
şeirlər, təbiət təsvirləri və müasirlərinə ünvan-
ladığı mənzumələri ilə sevilən, keşməkeşli tale 
yolu olan qadın şairlərdəndir.

“Bu il Natəvanın doğum gününü ürək 
açıqlığı ilə qeyd edirik. Çünki Qarabağımız 
azaddır, Azərbaycan torpaqları işğaldan 
azad olunub”, - deyən akademik tarixin bütün 
zamanlarında qadının hər zaman ədəbiyyatın 
baş mövzusu olduğunu söyləyib. Qeyd edib ki, 
Natəvan Azərbaycan mədəniyyətində və ictimai 

həyatında dərin izlər qoymuş 
şəxsdir. O, Şuşa şəhərinin abad-
lığı və mədəni həyatının canlılığı 
üçün böyük işlər görüb. “Xurşidba-
nu Natəvan Azərbaycanın ədəbi-
mədəni həyatında, bütün milli ru-
hun daşıyıcısı olaraq bir missiyanı 
yerinə yetirirdi. Natəvan həm də 
Azərbaycan qadının parlaq obrazı 
idi” ,- deyən akademik onun elmi 
irsindən də söz açıb. Bildirib 
ki, Natəvandan bizə şeirləri, 
məktubları, tərcümələri yadigar 
qalıb. Ondan bizə qalan bu irsin 
həcmi çox da böyük deyil. Ancaq 
o irsin içərisində Azərbaycan 
poeziyasının, Azərbaycan qadın 

poeziyasının özünəməxsus bütün cəhətləri 
əksini tapıb.

Rafael Hüseynov Xurşidbanu Natəvanın 
rəhbərlik etdiyi ədəbi məclisdən, xeyriyyəçilik 
fəaliyyətindən də söz açıb. Bildirib ki, onun 
başçılıq etdiyi ədəbi məclis öz ətrafında döv-
rün qabaqcıl ziyalılarını toplayıb və Qarabağ 
ədəbi mühitinin inkişafına güclü təsir göstərib. 
Zəmanəsinin görkəmli şəxsiyyətlərindən olan 
Xurşidbanu Natəvan təkcə Azərbaycanda deyil, 
bütün Zaqafqaziyada xeyirxahlığı ilə tanınıb. 
O, kasıblara əl tutub, Şuşaya su kəməri və yol 
çəkdirib.

Konfransda professor Xatirə Bəşirli “Niza-
mi muzeyinin fondunda və ekspozisiyasında 
Xurşidbanu Natəvan”, dosent Rübabə Şiri-
nova “İrəvan xanlığı və xan qızı Natəvan”, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsalə Ağabəyli 
“Azərbaycanın ədəbi-mədəni mühitində gender 
ideologiyası” mövzusunda məruzələrlə çıxış 
ediblər.

Konfransda iştirak edən fəxri qonaqlardan 
İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı 
səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin sədri 
Qurbanəli Purmərcan, Xurşidbanu Natəvanın 
nəsil şəcərəsindən olan Ofelya Bağırbəyova 
şairənin poeziyası, onun mərsiyə janrındakı 
şeirləri barədə ətraflı məlumat veriblər.

Konfrans işini bölmə iclasları ilə davam et-
dirib. Bölmə iclaslarında Xurşidbanu Natəvanın 
yaradıcılığının müxtəlif istiqamətlərini əhatə 
edən məruzələr dinlənib. 

 “Xan qızı Natəvan və Azərbaycan qadını-
nın ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda 
beynəlxalq elmi konfrans bu gün işini davam 
etdirəcək.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Dünən AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində “Xan qızı Natəvan və Azərbaycan qadınının 
ədəbi-mədəni mübarizələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans 
işə başlayıb.

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Regionlarda kənd yaşayış məntəqələrində su təchizatı sisteminin tikintisi layihəsi çərçivəsində “Şabran, Gədəbəy və 

Şəmkir rayonlarının bir sıra kəndlərinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması” işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənib imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları oxşar təcrübəyə, lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin Satınalmaların 
təşkili və müqavilələrin idarə olunması 
şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs- Abışev 
Murad Çingiz oğlundan, telefon- + 99 412 
431 47 67/87 – daxili 1087 E-mail: murad.
abishev@azersu.az və Novruzov İntizam 
Cəmil oğlundan, telefon- + 99 412 431 47 
67 – daxili 2259, E-mail: intizam.novru-
zov@azersu.az) ala bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı 500 (beş yüz 
manat )manatdır. 

İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-
rılmır.

Təşkilat- “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti

VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi  AZ65AI-

IB33070019441100216111 
Xarici valyutada hesab nömrəsi  

AZ55AIIB33170018401100216111 
M/h- AZ-

37NABZ01350100000000001944
SWIFT- AIIBAZ2X
İştirakçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 65 bank günü ərzində 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (təminatın 
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü 
çox olmalıdır);

- tender iştirakçısının tam adı, 
nizamnaməsi (hüquqi şəxslər üçün), qey-
diyyatdan keçdiyi rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) işin 
icrası üçün müqavilə imzalayacağı subpod-
ratçı barədə konkret subpodratçının adı 
göstərilməklə məlumatlar (əlavə №19);

- malgöndərənin (podratçının) son 
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən 
verilmiş arayış;

- 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 Respublika-
sının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud olmaması barədə arayış;

- iddiaçının satınalma müqaviləsini 
bağlamaq səlahiyyətinin olması (şəxsin 
səlahiyyətli olması barədə əmr təqdim 
edilməlidir);

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması barədə 
arayış;

- müflis elan olunmaması, əmlakı 
üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə 

yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin 
qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırıl-
mış şəxs olmaması barədə arayış (Ədliyyə 
Nazirliyindən alınmış müvafiq arayış);

- satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluq-
çularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud 
 satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün 
ixtisas göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə 
əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmama-
sı, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri 
ilə məşğul olmasının məhkəmə qaydasında 
qadağan edilməməsi barədə arayış;

- Azərbaycan Respublikasının 
dövlət standartlarına uyğun olaraq I və II 
məsuliyyət səviyyəli bina və qurğuların 
tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi 
üçün verilmiş xüsusi razılıq (lisenziya) və 
onun əsasında həyata keçirilməsinə icazə 
verilən işlərin siyahısı;

- malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq edilmiş maliyyə hesabatı-
nın surəti (vergi orqanının rəsmi blankında 
və ya elektron sənədin notarial qaydada 
təsdiq olunmuş surəti təqdim edilməlidir);

- mühasibat balansları, mənfəət və 
zərər haqqında hesabat;

- kənar audit tərəfindən tərtib olunmuş 
son bir ildəki audit hesabatları (əgər varsa);

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlılığının 
olması son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən 
2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində ümumi 
məbləği 4 milyon manatdan az olmayan, 
oxşar işi əhatə edən (oxşarlıq layihə və 
texniki spesifikasiyalarda təsvir edilən 
fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə, metodlara, 

texnologiyaya və digər xüsusiyyətlərə 
əsaslanmalıdır) baş podratçı kimi ən azı 
iki sifarişi qənaətbəxş şəkildə icra etməsi 
haqqında məlumat və təsdiqedici sənədlər, 
son beş il (2017-ci il yanvarın 1-dən 
2021-ci il dekabrın 31-dək ) ərzində ən azı 
5 milyon manat dövriyyə tələb olunur və 
TMV-nin 1.6-cı bəndində tələb olunan digər 
tələblər. Tenderdə iştirak üçün iki və ya 
daha artıq tərəfdaş şirkətdən ibarət birgə 
müəssisə yaratdıqda, TMV-nin 1-ci və 2-ci 
bəndlərində tələb olunan sənədlər hər bir 
şirkət üçün ayrılıqda təqdim edilməlidir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (1 əsli və 1 surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun keçiriləcəkdir.

İştirakçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 11 avqust 
2022-ci il saat 16.00-a , tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 19 avqust 2022-ci il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 
nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin satınalmaların 
təşkili və müqavilələrin idarə olunması 
şöbəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
Tender iştirakçılarının təklifləri Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli 
ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətində 22 avqust 2022-ci il saat 
16.00-da açılacaqdır.

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

FHN-in Mülki müdafiə qoşunlarının 
əsgəri Cüdo üzrə Açıq Avropa 

turnirində çempion adını qazanıb
2–3 iyul 2022-ci il tarixlərində Rumıniyanın 

Kluj-Napoka şəhərində Cüdo üzrə böyüklər 
arasında Açıq Avropa turniri keçirilib. Yarışda 32 
ölkənin 200-dən artıq idmançısı iştirak edib.

Beynəlxalq turnirdə 
Azərbaycan cüdo milli-
sinin üzvü, Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin Mül-
ki müdafiə qoşunlarının 
əsgəri Murad Fətiyev 90 
kq çəki dərəcəsində bütün 
rəqiblərinə qalib gələrək yarı-

şın qızıl medalına sahib olub.
Qeyd edək ki, 

Azərbaycanın cüdo üzrə 
böyüklərdən ibarət milli yığma 
komandası Açıq Avropa turni-
rini birinci yerdə başa vurub.

“Xalq qəzeti”

Xəzərin ətraf mühitinin mühafizəsi və təbii 
ehtiyatlardan səmərəli istifadə məsələləri Xəzəryanı 

ölkələrin milli siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir

Bakıda “İqlim dəyişmələri şəraitində Xəzər dənizinin səviyyə 
tərəddüdləri, proqnoz və uyğunlaşma tədbirləri” mövzusunda 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı və BMT-
nin İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə hibrid formatda beynəlxalq 
konfrans keçirilib.

Tədbirin media tərəfdaşı olan 
AZƏRTAC xəbər verir ki, Xəzəryanı 
ölkələrin mütəxəssislərinin, beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələrinin və xarici 
ekspertlərin iştirakı ilə keçirilən konfrans-
da Xəzər dənizinin hazırkı və gözlənilən 
səviyyə tərəddüdləri, həmçinin iqlim və 
səviyyə proqnozlarını nəzərə alaraq milli 
və regional uyğunlaşma tədbirlərinin 
müəyyən edilməsi üçün əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi məsələləri müzakirə 
edilib.

Aparılan müzakirələrdə Xəzəryanı 
ölkələrin nümayəndələri ilə birgə 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının vitse-prezidenti İbrahim Quliyev, 
İqlim Dəyişmələri üzrə Hökumətlərarası 
Panelin katibi Abdallah Mokssit, BMT-
nin İnkişaf Proqramının Azərbaycandakı 
rezident nümayəndəsinin səlahiyyətlərini 
icra edən Çaru Bista, SOCAR-ın 
vitse-prezidenti Xaliq Məmmədov, 
BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının 
Avropa ofisinin regional əlaqələndiricisi 
Mahir Əliyev, BMT-nin Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan 
nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir Gjorg-
jiev və digərləri iştirak ediblər. 

Xəzər dənizinin problemləri ilə 
bərabər mütəxəssislər tərəfindən 
iqlim dəyişmələri üzrə hökümətlərarası 
ekspert qrupunun cari ilin iyun ayında 
Bonn şəhərində İqlim Dəyişmələri üzrə 
Çərçivə Konvensiyasının  Elmi və Tex-
niki aspektlər üzrə Yardımçı Təşkilatının 
56-cı sessiyasında təqdim olunan 
qiymətləndirmə hesabatının nəticələri, 
son onillikdə iqlim dəyişmələri tempi-
nin artması və gələcəkdə gözlənilən 
tərəddüdlərə dair aparılan araşdırmalar 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri 
Muxtar Babayev konfrans iştirakçılarına 
videoformatda müraciət edib.

Müraciətdə bildirilib ki, hazırda 
Xəzər regionu həll olunmamış eko-
loji problemlərin mənfi təsiri ilə bağlı 
bir sıra çətinliklərlə üzləşir. Biore-
sursların azalması, dəniz mühitinin 
çirklənməsi kimi antropogen təsirlərlə 
yanaşı, təbii mənşəli problemlər - 
iqlim dəyişikliyi nəticəsində dəniz 
səviyyəsinin uzunmüddətli enməsi 
dəniz ekosistemlərinin deqradasiya-
sına gətirib çıxarır. Xəzər dənizinin 

səviyyə tərəddüdləri sahilboyu zonaların 
vəziyyətinə və iqtisadiyyatın dənizlə 
bağlı olan bir sıra sahələrinə mənfi təsir 
göstərir.

M.Babayevin sözlərinə görə, Xəzər 
dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi 
və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə 
məsələləri Xəzəryanı ölkələrin milli 
siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir: 
“Azərbaycanda da Xəzər dənizinin 
ətraf mühitinə mənfi təsirləri minimu-
ma endirmək üçün tədbirlər görülür. 
Xəzər dənizinin Azərbaycan Respub-
likasına mənsub olan bölməsində 
ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi, 
dənizin bioloji ehtiyatlarının və hidroloji 
vəziyyətinin öyrənilməsi və dənizin ətraf 
mühitinə mümkün neqativ təsirlərin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
“Əlif Hacıyev” elmi-tədqiqat gəmisi ilə 
mütəmadi ekspedisiyalar keçirilir. Biz 
həmin ekspedisiyaları zamanı toplan-
mış monitorinq məlumatları ilə bütün 
maraqlı tərəflərlə bölüşməyə hazırıq. 
Eyni zamanda, Xəzər dənizində birgə 
ekoloji monitorinqlərin planlaşdırılma-
sı və həyata keçirilməsini təklif edirik. 
Burada regional əməkdaşlığın, xüsusilə 
ekoloji problemlərin həllində Xəzəryanı 
ölkələrin səylərinin birləşdirilməsi 
üçün hüquqi baza yaradan “Xəzər 
dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsi 
üzrə Çərçivə Konvensiyası”nın mü-
hüm rolunu qeyd etmək lazımdır. 
İnanıram ki, akademik sektor, müvafiq 
təşkilatların mütəxəssisləri, beynəlxalq 
və qeyri-hökumət təşkilatlarının 
nümayəndələri, müstəqil ekspertlərin 
qoşulduğu konfrans Xəzər dənizinin 
ekoloji problemlərinin müzakirəsi və 
vəziyyətdən çıxış yollarının araşdırılması 
üçün platforma rolunu oynayacaq”.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
sının Neft və Qaz İnstitutunun baş direk-
toru, akademik Fəxrəddin Qədirov bildi-
rib ki, bu günə kimi aparılmış tədqiqatlar 
Xəzərin səviyyə tərəddüdlərində çox 
kəskin dəyişmələrin olduğunu göstərir. 
Həmin tədqiqatlara əsasən 100 il əvvəl 
Xəzərin səviyyəsi 2 metr yüksək olub. 
XX əsrin 30-cu illərində səviyyə 1.5 metr 
enib, 1978-1995-ci illər arasında 2.7 
metr yüksəlmə baş verib. 2005-ci ildən 
başlayaraq isə ildə səviyyə 10 santimetr 

enməkdədir. Bu dəyişmə 25-30 il davam 
edərsə, Xəzərin Şimal-Şərq hissəsi Aral 
dənizinin aqibəti ilə üzləşə bilər. Coğrafi 
mövqeyinə və okeanlarla əlaqəsinin 
olmaması səbəbindən Xəzərin səviyyə 
rejimi onu bəsləyən çaylardan, yağın-
tılardan və buxarlanmadan - zamanla 
dəyişən dəniz su balansının əsas 
komponentlərindən çox asılıdır.

Tədbirdə çıxış edən BMT-nin İnkişaf 
Proqramının Azərbaycandakı rezident 
nümayəndəsinin səlahiyyətlərini icra 
edən Çaru Bista son illərdə Xəzər 
dənizinin səviyyəsi enməyə davam 
etdiyini, temperatur artdıqca dənizdə 
suyun səviyyəsinin daha da enəcəyini 
vurğulayıb.

“Xəzər dənizinin ətrafında dörd 
milyondan çox insan yaşayır. Sənaye 
obyektlərinin 75 faizi Xəzər dənizinin 
sahilində yerləşir və həmin obyektlərdən 
tullantı sularının Xəzərə axıdılmasının 
qarşısı alınmalıdır. Bu, Xəzərin canlılar 
aləminə təsir etməklə yanaşı, insanların 
da sağlamlığı üçün ziyanlıdır. 

İqlim dəyişmələrinin gözlənilən 
xoşagəlməz nəticələrinin öhdəsindən 
gəlmək üçün hər şeydən əvvəl ona 
uyğunlaşmaq lazımdır. Bununla yanaşı, 
iqlim dəyişmələrinin zərərlərini mini-
muma endirməyə yönəlmiş tədbirlərin 
görülməsi vacibdir. 

1995-ci ildən etibarən Xəzər 
dənizinin səviyyəsinin tədricən enməsi 
müşahidə edildiyini bildirən SOCAR-ın 
vitse-prezidenti Xaliq Məmmədovun 
sözlərinə görə, təcrübə göstərir ki, 
dənizin səviyyəsi endiyi hallarda Xəzər 
faunasının məskunlaşdığı və inkişaf 
etdiyi şelf zonasının sahəsi azalır, hidro-
texniki qurğuların, o cümlədən limanların 
istismarında çətinliklər əmələ gəlir: "Ana-
loji hallar SOCAR-ın dəniz obyektlərində 
yerləşən istehsalat sahələrinin normal 
rejimdə istismarına maneçilik törədir. Su 
səviyyəsinin enməsi nəticəsində akva-
toriyanın dayaz sahələrində mövcud və 
perspektivdə nəzərdə tutulan quyuların 
istismarında problemlər yaranır. Son 
zamanlar gəmilərin hidrotexniki qur-
ğulara sərbəst yan alması, işçilərin və 
yüklərin təhlükəsiz daşınması üçün 
nəzərdə tutulmuş yük və sərnişin 
körpülərinin konstruksiyasına müəyyən 
dəyişikliklər edilməsi zərurətə çevrilib və 
təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçiri-
lib. Digər tərəfdən, səviyyənin enməsi 
hidrotexniki qurğuların yükdaşıyıcı və 
texnoloji konstruksiyalarının, nəql bo-
rularının su səthi ilə təmas zonalarında 
aqressiv korroziya ehtimalını artırır. Su-
yun şorluğunun yüksəlməsi, dəniz suyu 

istifadə edilən texniki və yanğın əleyhinə 
su xətlərinin və avadanlıqların korrozi-
yaya uğrama sürətinin artmasına səbəb 
olur. Eyni zamanda, dəniz səviyyəsinin 
enməsi nəticəsində suyun temperaturu 
da qalxır, buxarlanmanın intensivləşməsi 
müşahidə edilir ki, bu da dənizdəki isteh-
salat sahələrində uzunmüddətli rütubətə 
səbəb olur və işçilərin sağlamlığına 
mənfi təsir edən zərərli amillərdəndir”. 

Konfransda çıxış edən ekologiya 
və təbii sərvətlər nazirinin müavini Rauf 
Hacıyev deyib ki, iqlim dəyişmələri 
səbəbindən Xəzər dənizinin səviyyəsinin 
aşağı düşməsi region üçün potensi-
al təhlükəyə çevrilib. Dənizə tökülən 
çayların suyunun azalması yağıntıların 
miqdarının azalması ilə bərabər, həm də 
çay sularından kənd təsərrüfatının artan 
tələbatının ödənilməsinə yönəldilməsi 
ilə də izah edilir: “Xəzər dənizinin ətraf 
mühitinin bugünkü vəziyyəti ilə əlaqədar 
bütün sahilyanı dövlətlər narahatlıq 
keçirir. Azərbaycan Respublikası Xəzər 
dənizinin ekoloji problemlərinin həlli 
üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsində 
maraqlıdır”.

BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının 
Avropa ofisinin regional əlaqələndiricisi 
Mahir Əliyev bildirib ki, dünya ətraf 
mühitlə bağlı böhranla üz-üzədir. Həmin 
böhranlar əsasən qlobal çirklənmə, iqlim 
dəyişikliyi, biomüxtəlifliyin itirilməsidir. 

M.Əliyev qeyd edib ki, Xəzər 
dənizinin səviyyə tərəddüdləri dənizdə 
yaşayan canlılara, biomüxtəlifliyə, 
onun sahilində yaşayan əhaliyə təsir 
edir: “Xəzər dənizinin ətraf mühit 
problemlərinə dair təşəbbüslərin artırıl-
ması, Xəzəryanı ölkələrin bu məsələdə 
daha da aktivləşməsi, hazırlanacaq milli 
adaptasiya planının beynəlxalq standart-
lara uyğunlaşdırılması vacibdir”. 

Konfransa İqlim Dəyişmələri üzrə 
Hökumətlərarası Panelin katibi Abdallah 
Mokssitin videomesajı dinlənilib. O, son 
20 ildə antropogen fəaliyyətin hava-
nın temperaturunu artırdığını, iqlimin 
istiləşməsinin hər kəsin sağlamlığına 
təsir etdiyini, hər bir regionda təsirlərinin 
hiss edildiyini bildirib: “Gördüyümüz 
dəyişikliklər getdikcə ciddiləşəcək. 
Bütün qitələrdə istilik dalğaları daha 
da artır. Həmin proses Cənubi və 
Cənub-Şərqi Asiyada özünü daha çox 
büruzə verir. Ekosistemə nəzər salsaq 
görərik ki, biomüxtəliflikdə, flora və 
faunada dəyişikliklər hiss olunur. İqlim 
dəyişiklikləri xəstəliklərin yayılması-
na da səbəb olur. İnsanlar arasında 
allergik xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin 
sayı artır. Havanın dəyişməsi ilə iqlim 
dəyişikliklərinin təsirlərinə birgə bax-
saq, insanların hansı çətin vəziyyətlə 
üzləşdiklərini görərik. Bütün bunlara 
baxmayaraq, iqlim dəyişiklikləri ilə 
bağlı risklərin qarşısını ala bilərik. Bunun 
üçün alətlərimiz və biliklərimiz var. İndi 
veriləcək qərarlar gələcək nəsillərə 
müsbət təsir edə bilər”. 

Sonra Xəzəryanı dövlətlərin hidro-
meteorologiya xidmətlərinin rəhbərlərinin 
videomüraciətləri, o cümlədən “Xəzər 
dənizi regionunda iqlim dəyişikliyi”, 
“Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi 
ilə bağlı elmi təhlil və tədqiqatlar” və 
“Dəniz səviyyəsinin müxtəlif sektorlara 
təsiri və uyğunlaşma tədbirləri” mövzula-
rında yerli və beynəlxalq mütəxəssislərin 
məruzələri dinlənilib, müzakirələr 
aparılıb.

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 49 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına 49 yoluxma faktı qeydə alınıb, 12 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 1 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 793 min 437 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 783 min 465 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 718 

nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 254 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının 

müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min 403, 
bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 974 
min 930 test icra olunub. 
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