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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin “ASCO 

Nəqliyyat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
balansındakı nəqliyyat vasitələri üçün tələb olunan müxtəlif 

sənaye və sürtkü yağlarının satın alınması məqsədilə

AÇIQ 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 9 mart 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 qaytarıla-
caqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili- 1263.
Ünvan- Bakı, Neftçilər prospekti 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

müxtəlif mal-materialların satın alınması məqsədilə

AÇIQ 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 10 mart 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 qay-
tarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili-1177 (uzadılma-1).
Ünvan- AZ1003, Bakı şəhəri, Mikayıl Hüseynov küçəsi 2.

 “Gəncə Şərab-2” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

19 aprel 2022-ci il saat 10.00-da “Gəncə Şərab -2” ASC 
səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

Yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2021-ci ildəki fəaliyyəti haqqında illik hesabat.
2. Cəmiyyətin mühasibat balansının təsdiqi.
3. Mənfəətin bölüşdürülməsi, dividendlərin ödənilməsi qaydası-

nın müəyyən edilməsi və müddəti.
Səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağının gündəliyinin 

materialları ilə müəssisənin mühasibatlığında tanış olmaq mümkün-
dür. 

Səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağı Gəncə şəhəri, Zaur 
İsmayılov küçəsi 86 (kənar küçəsi 3) nömrəli ünvanda, “Gəncə 
Şərab -2” ASC-nin inzibati binasında keçiriləçəkdir.

Əlaqə telefonu- (022)-255-07-01.
İdarə heyəti

Lənkəranda “Abad həyət”
Ölkəmizin “cənub mirvarisi” 

adlanan Lənkəranda geniş 
abadlıq-quruculuq tədbirləri 
həyata keçirilir. Təkcə son bir 
ayda görülən işlər buna əyani 
misaldır. 20 Yanvar şəhidi 
Rövşən Bədəlovun adını 
daşıyan 9 nömrəli şəhər tam 
orta məktəbinin məzunu olmuş 
6 nəfər Qarabağ müharibəsi 
şəhidinin xatirəsinə təhsil 
ocağının həyətində abidə 
kompleksi yaradılıb. Bundan 
bir qədər sonra rayonun 
Ürgə kəndinin 5 şəhidinin 
xatirəsinə tikilmiş bulaq-abidə 
kompleksinin açılışı olub. Bu 
günlərdə isə Lənkəran şəhərinin 
mikrorayon ərazisində yeni 
“Abad həyət” salınıb.

Prezident İlham Əliyevin rayon-
larda abadlıq-quruculuq işlərinin 
genişləndirilməsi və vətəndaş 
məmnunluğunun təmin edilməsi ilə 
bağlı tapşırıqlarına əsasən tərtib olun-
muş tədbirlər planı üzrə Lənkəranda 
konkret əməli işlər görülür. Şəhərdəki 
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının 
həyətləri abadlaşdırılır, istirahət 
guşələri, uşaq əyləncə meydança-
ları yaradılır, küçə və səkilərdə, yol 
kənarlarında təmir-bərpa işləri aparılır, 
yaşıllıq zolaqları genişləndirilir. Əhalinin 
sıx yaşadığı mikrorayon ərazisində 
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının 
arasındakı həyətin yenidən qurulması 
da sakinlərin sevincinə səbəb olub. 

Həyətdə sakinlərin dincəlməsi, uşaqların 
əylənməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. 

Yeni nümunəvi həyətin istifadəyə 
verilməsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə 
Lənkəran ŞİH başçısı Taleh  Qaraşov, 
icra aparatının rəsmiləri, xidmət 
idarələrinin işçiləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhər 
rəhbəri sakinlərlə söhbəti zamanı 
görülən işlərin dövlət başçısının əhaliyə 
qayğısının təzahürü olduğunu vurğu-
layıb, bu kimi tədbirlərin ardıcıl davam 
etdiriləcəyini bildirib. Sakinlərin maddi-
məişət qayğıları, istək və arzuları ilə 
yaxından maraqlanıb. Yaz bayramı 
ərəfəsində görülən abadlıq işlərini 
böyük fərəhlə qarşılayan sakinlər ölkə 

Prezidentinin və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın ünvanına 
minnətdarlıq dolu fikirlər səsləndiriblər. 
Qeyd edilib ki, lənkəranlıların da Heydər 
Əliyev Fondunun vitse- prezidenti, 
IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və 
rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın “ Bizim 
həyət” layihəsinə uyğun tədbirlər 
görməsi müsbət haldır və əsas məqsəd 
həyətlərin təmiz və abad edilməsi, 
yaşıllıqların bərpası, sağlam həyat 
tərzinin formalaşdırılması, sakinlər üçün 
təhlükəsiz və rahat yaşam şəraitinin 
yaradılmasıdır.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Professor deyib: “Açıq 
deməliyik ki, “Omicron” yuxarı 
tənəffüs yollarında çox qalır, 
orada yayılır, ağciyərləri az 
zədələyir, amma bu o demək 
deyil ki, o qan-damar və sinir 
sistemini, beyini zədələmir.  
Yenə də xəstəlikdən sonra 
insult, infarkt riski çoxdur, 
yaddaş, beyin funksiyaları 
zəifləyir. Fikrimcə, “Omicron” 
barədə arxayınlaşmaq və 
həmin ştammın özünü, guya, 
belə zəif göstərməsi tələdir. Və 
bu tələyə çox insanlar, hətta 
bəzi ölkələrin səhiyyə sistemi 
düşdü. İnsanlar pandemiya-
dan yorulub, onları başqa 
problemlər daha çox narahat 
edir. Dövlətlər məcbur olaraq 
pandemiya qadağalarını yum-
şaltmalı və bunu qəbul edib 
yanaşı yaşamağı seçməlidir. 
Amma bu o demək deyil 
ki, buna görə “Omicron”un 
yüngül virus olduğunu səbəb 
gətirməliyik. Bu, illüziyadır. 
Özümüzü aldatmağa dəyməz. 
Əksinə, bu ziyanımızadır”.     
A.Baranova bildirib ki, hazırda 
bütün dünyada kovid statis-
tikası, rəqəmlər əhəmiyyətini 
itirib. Çünki peyvənd olunub 
yoluxanlar var ki, sistemə 
düşməyiblər. Evlərdə eks-
press test edib, xəstəliyini 
gizlədənlər var. Statistika hər 
gün elan olunur, lakin o dəqiq 
deyil və artıq mənası yoxdur. 
Hər şey bir-birinə qarışıb. 

Hətta insan var ki, 3 ayda 2 
dəfə virusa yoluxub . Biologi-
yada belə bir  qanun yoxdur 
ki, mütləq pandemiya 3 il, 5 il 
davam etməlidir, yaxud sonun-
cu dalğa mütləq olmalıdır. Heç 
kim sonuncu dalğanın hansı 
olacağını deyə bilməz. Əlbəttə, 
hamı arzu edir ki, “Omicron” 
sonuncu dalğa olsun. Amma 
5 ilə gedəcəyimiz yolu da 3 ilə 
başa vurmağa çalışmamalıyıq. 
Səs-küylü bəyanatlara ehtiyac 
yoxdur: “Mən deyə bilərəm ki, 
“Omicron” dalğasından sonra 
yaya doğru uzunmüddətli sa-
kitlik dövrü olacaq. Bu, virusun 
özünəməxsusluğudur. O dalğa 
kimi geri çəkilə bilər. Hamımız 
əl-ələ verib “Omicron”a yolu-
xacağıq və 4-6 ay qorunma 
müddəti qazanacağıq. Amma 

təbiətdə bu virusun rezervuarı 
var, o heyvanlarda mutasiyaya 
uğrayıb yenidən insana keçə 
bilər. Kovid endemik olacaq, 
amma harada ağırlaşıb, nə 
zaman yüngülləşəcəyini biz 
bilmirik”.

Ança Baranovadan fərqli 
olaraq, Rusiya İstehlaka 
Nəzarət qurumu nəzdindəki 
Q.P. Somov adına Elmi-
Tədqiqat Epidemiologiya və 
Mikrobiologiya İnstitutunun 
direktoru, Uzaq Şərq Fede-
ral Universitetinin Biotibb 
fakültəsinin epidemiologiya 
şöbəsinin müdiri Mixail Şçel-
kanov koronavirus pandemiya-
sının bitmə tarixini açıqlayıb. 
Alimin fikrincə, belə şəraitdə 
daha üç il yaşamalı ola bilərik. 
Şçelkanov “RİA Novosti”yə 

açıqlamasında qeyd edib: “Bir 
çox regional xüsusiyyətlər var, 
lakin ümumi uzunmüddətli 
tendensiyadan danışsaq, o 
zaman 2022-ci ildə, eləcə 
də 2023-cü ildə hələ də 
pandemiya ilə yaşamağa 
hazır olmalıyıq, ola bilsin ki, 
2024-cü ildə də. Ancaq hər 
şey əsasən bizim kollektiv 
immunitet səviyyəmizin nə 
qədər sürətlə artacağına və 
kollektiv immun səviyyəsinin 
virusun dəyişkənliyinə uyğun 
olub – olmayacağına görə 
müəyyənləşəcək”.

   Son məlumatlara görə, 
Kiprdə koronavirus infeksiya-
sının yeni variantı – “Delta” 
və “Omicron” ştamlarının 
hibridi aşkar edilib. Laborato-
riyada yeni xəstəlik növünü 
müəyyən edən alimlər ona 
“Deltakron” adı veriblər. Labo-
ratoriyanın rəhbəri Leontios 
Kostrikisin sözlərinə görə, 
 COVID–19-un “Deltacron” 
ştammı “Delta”variantına 
oxşar genetik əsasa malikdir, 
lakin onun bir sıra mutasiya-
ları koronavirusun “Omicron” 
ştamına oxşayır. O, əlavə edib 
ki, “Omicron”un 30 mutasiyası 
var və onlardan 10-u Kiprdə 
götürülmüş nümunələrdə tapı-
lanlara uyğun gəlir.

Qeyd edək ki, fevralın 
 15-dən etibarən COVID serti-
fikatlarının etibarlılıq müddəti 
koronavirus xəstəliyinə 
qarşı peyvənd olunmanı 
təsdiqləyən sertifikat üzrə 6 
ay, həmin müddət bitdikdən 
sonra peyvəndin daha 1 
dozasını (“buster” doza) 
aldıqda müddətsizdir.  2022-ci 
il fevralın 15-dən etibarən 
nəzərdə tutulan iş və xidmət 
sahələri işçilərinin “buster” 
dozanı təsdiqləyən peyvənd 
sertifikatının, sağalanların 
immunitet, yaxud peyvəndə 
əks-göstərişi olanların əks-
göstəriş sertifikatlarının olması 
yoxlanılır. Bundan əvvəl isə 
həmin işçilərin immunitet və 
əks-göstəriş sertifikatından 
başqa, yalnız  2 doza peyvənd 
olunmaları tələb edilirdi.

      Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
irsinin öyrənilməsinə layiqli töhfə

Mərasimin aparıcısı Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin sədr müavini Rəşad 
Məcid bildirib ki, tərtibçisi,“Ön söz” 
müəllifi, redaktoru tanınmış yazıçı-naşir 
Mustafa Çəmənli, ideya müəllifi “Təhsil 
Nəşriyyat-Poliqrafiya” müəssisəsinin 
direktoru Tural Axundov və nəşriyyat 
redaktoru Gülər Ələkbərqızıdan ibarət 
heyətin hazırlayıb yüksək poliqrafik 
səviyyədə nəşr etdiyi bu ensiklopedik 
albom böyük ədəbi simalarımızdan 
olmuş Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 
çoxcəhətli fəaliyyətinin, zəngin bədii irsi-
nin təbliği və dərindən öyrənilməsi işinə 
layiqli yubiley töhfəsidir. 

AYB-nin sədr müavini daha sonra 
qeyd edib ki, həyat və yaradıcılığı daim 
tədqiq edilməyə və əhatəli öyrənilməyə 
layiq olan Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
haqqında bu topluda böyük yazıçı-dra-
maturq və ictimai xadim haqqında dövri 
mətbuatda çap olunmuş məqalələr, 
xatirələr, ədibin həyatının müxtəlif 
anlarını əks etdirən şəkillər, kitablarına 
çəkilmiş illüstrasiyalar, səhnə əsərləri 
və hekayələri əsasında hazırlanmış 
televiziya və teatr tamaşalarından, 
bədii filmlərdən fraqmentlər toplanıb. 

Əbdürrəhim bəyin 150 illik yubileyinə 
yazıçının anadan olduğu ulu mədəniyyət 
beşiyimiz Şuşanın azad edilməsi ən bö-
yük hədiyyə olmuşdur. Bu yubiley nəşri 
isə onun 28 illik işğaldan sonra dinclik 
tapmış ruhunu bir daha şad etdı.  

Yeni nəşri sevimli ədibimizin bu 
gün də müasir görünən və aktuallığını 
qoruyub saxlayan çoxşaxəli bəbii yara-
dıcılığının, xalqının mədəni tərəqqisinə 
xidmətdə keçmiş həyat və fəaliyyətinin 
çağdaş nəsillərə çatdırılmasında san-
ballı bir mənbə kimi səciyyələndirən 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, 
Xalq yazıçısı Anar bildirib ki, kitab-albo-
ma daxil edilmiş müxtəlif səpkili tədqiqat 
materialları, yeni araşdırmalar, mətbuat 
yazııları, xatirələr və çoxsaylı illüstrasi-
yalar bu zəngin irsə əhatəli işıq salır.

Diplomat, ədəbiyyatşünas Vilayət 
Quliyev çıxışında deyib ki, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyevdən bəhs edən elmi-
populyar səpkili bu toplunun ərsəyə 
gəlməsi onun şəxsiyyətinə olan bö-
yük sevgidən qaynaqlanıb, çağdaş 
qədirbilənliyin və ağır bir zəhmətin 
nəticəsidir. Ədibin ömür yolunun 
milli məfkurə və istiqlal mübarizəsi 

ilə ortaqlaşmış məqamlarından söz 
açan alim bildirib ki, böyük yazarın və 
yurdsevər xadimin bənzərsiz şəxsiyyəti 
Vətənə təmənnasız xidmətin ən gözəl 
örnəklərindən biridir.

Ədəbi tənqidçi Vaqif Yusifli 
 kitab-albomda yer almış materialların 
Əbdürrəhim bəyin irsi ilə bugünümüz 
arasında gərəkli bilgi körpüsü saldığını 
vurğulayıb, nəşri hasilə gətirənlərə dərin 
razılığını ifadə edib. Ədəbiyyatşünaslar 
Gülbəniz Babayeva, Ələmdar Cab-
barlı, Leyla Məmmədova, sənətşünas 
Ziyadxan Əliyev, yazıçı-dramaturq 
Əli Əmirli, tədqiqatçı jurnalist Tahir 
Aydınoğlu və başqa çıxış edənlər də 
yeni nəşrin zəngin mündəricəsindən, 
tərtibat üstünlüklərindən və elmi-təbliğati 
mənbə kimi gərəkliyindən söz açıb, 
bütün bunları gündəmə gətirmiş tərtibçi-
redaktorun mükəmməl işini qeyd ediblər.

Yeni nəşrə verdikləri yüksək dəyərə 
görə məmnunluğunu bildirən Mustafa 
Çəmənli deyib ki, görkəmli şəxsiyyətlər 
haqqında belə toplular tərtib etmək 
olduqca çətin və məsuliyyətli işdir. Ona 
görə də çalışıb ki, bu yeni albom-kitab 
böyük ədib Əbdürrəhim bəy Haqverdi-
yevin irsinə və 150 illik yubileyinə layiq 
olsun. 

“Təhsil Nəşriyyat-Poliqrafiya” 
müəssisəsinin direktoru Tural Axundov 
isə bildirib ki, son illərdə görkəmli ədəbi 
simalardan bəhs edən bir neçə yubi-
ley kitab-albomu nəşr etmiş kollektiv 
təqdirlə qarşılanan bu işi bundan sonra 
da həvəslə davam etdirəcək.

“Xalq qəzeti”

ABŞ-ın Meyson Universitetinin professoru Ança Baranova yazda və yayda 
pandemiyanın gedişatı barədə proqnoz – açıqlama verib. O, “Omicron”a 
yoluxanların xəstəliyi yüngül keçirməsi barədə fikirləri illüziya adlandırıb. 
Deyib ki, “Omicron” qrip kimi yüngül keçir, pandemiya zəifləyir” fikirlərinə 
görə mən illüziyaya qapılmaq istəməzdim. Hələ də cəmiyyətdə “Delta” var, hələ 
də hospitallar doludur, hələ də koviddən ölüm sayı yüksəkdir. Yüngül gedişat 
uşaqlarda və çox gənc insanlarda olur. Hələ həkimlərin əlində elə bir ciddi dəlil 
yoxdur ki, “Omicron”a yoluxan insan xəstəliyi yüngül keçirir, ölmür və ya onda 
postkovid sindromu olmur. İnsanlar real olaraq “Omicron”dan sonra da aylarla 
özlərini pis hiss edirlər, onlarda bir çox sistem xəstəlikləri baş qaldırır.

“Heç kim sonuncu dalğanın 
nə vaxt olacağını bilmir”

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi 
haqqında” sərəncamına müvafiq olaraq böyük ədibin həyat və 
fəaliyyəti barədə hazırlanmış “Əbədiyyət yolçusu” albom-kitabı 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda ölkənin ədəbi-
mədəni və elmi ictimaiyyətinin təmsilçilərinə təqdim edilib.

“Gələcəyini Qur!” layihəsi çərçivəsində tədbir

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində (ATMU)  
“Gələcəyini Qur!” Gəncliyə Dəstək Layihəsinin cari 8-ci ilinin 
növbəti tədbiri baş tutub. Layihə rəhbəri Turan Cəfərovanın 

təqdimat – çıxışından sonra  ATMU-nun rektor müşaviri Elvin Yusifli  
 Bakıdan olan gənc nümayəndələrin hər birinə ATMU-da tələbə kontingenti 
sıralarında yer almalarını arzulayıb.

 Universitetin Karyera və kom-
munikasiya şöbəsinin müdiri Səidə 
Məmmədova “ATMU-nun fəaliyyət 
strategiyası və hədəfləri”  haqqında 

təqdimatla çıxış edib. Dövlət ali təhsil 
müəssisəsi olaraq ATMU-da turizm 
və menecment sahələri üzrə təhsilin 
bütün pillələrində kadr hazırlığının, o 

cümlədən, Azərbaycan, ingilis və rus 
bölmələrinə tələbə qəbulunun həyata 
keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 

ATMU-nun “Turizm və  otelçilik” 
 ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsi, 
”Gələcəyini qur” layihəsinin   
2019–2020-ci il məzunlarından biri  
Cavidan Nəsirli  universitet həyatının 
unudulmayan anlarından və tələbə – 
müəllim münasibətlərindən söz açıb. 
“Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar” 
Əlavə Təhsil Mərkəzinin direktoru, “Yeni 
fikir” startap müsabiqəsinin təsisçisi, 
dosent İsa Qasımov və “T-Network” 
təhsil platformasının baş mütəxəssisi 
Qoşqar Məhərrəmov isə təqdimat – 
çıxışlarında yaradıcı yanaşma, kreativ 
və tənqidi düşüncə, innovasiya və 
təşəbbüskarlıqdan bəhs ediblər.

Qeyd etmək lazımdır ki, BP və 
tərəfdaşları, PAŞA Holding, “Azer-
fon”, Baker Tilly və İpəksu şirkətlərinin 
maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən  
layihənin cari fəaliyyətindən Bakının 
bütün rayonları, regionlardan isə Ağdaş, 
Hacıqabul, Kürdəmir, Ucar və Yevlax-
dan 170-ə yaxın gənc və onların ailələri 
faydalanır.

Qeyd edək ki, “Gələcəyini Qur!” 
Gəncliyə Dəstək Layihəsi 2014-cü ildən 
Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilir.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”
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