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FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz 
Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət 

Agentliyi növbəti seminar-müşavirə keçirib

Tədbirdə Fövqəladə Hallar Nazirli-
yinin, Bakı şəhərinin rayonlarının icra 
hakimiyyətlərinin, ayrı-ayrı müəssisələrin 
məsul vəzifəli nümayəndələri, sənayenin 
müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən iş 
adamları iştirak edib. 

FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz 
Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət 
Agentliyinin rəis müavini Piri Quluzadə tədbiri 
açıq elan etdikdən sonra Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
müdrik rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən 
mütərəqqi iqtisadi siyasətin əhəmiyyətindən 
danışaraq, dövlət başçısı tərəfindən sahib-
karlara, o cümlədən sənaye sahələrində 
fəaliyyət göstərən iş adamlarına göstərilən 
xüsusi diqqət və qayğıdan danışıb. Rəis 
müavini sənaye müəssisələrində texniki 
təhlükəsizliyin təmin edilməsinin vacibliyini 
qeyd edərək, bu sahədə qabaqlayıcı-pro-
filaktik tədbirlərin görülməsinin zəruriliyini 
vurğulayıb.

Agentliyin Azərbaycan Dövlət Əməyin 
Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-
Tədqiqat İnstitutunun baş mütəxəssisi Nəsib 
Nəsibov sənayedə təhlükəsizliyin sistemli 

araşdırılması və texniki təhlükəsizliyin təmin 
olunmasında əsas istiqamətlərdən danışıb, 
sənaye sahələrində texniki təhlükəsizliyin 
tənzimlənməsində istifadə olunan qaydalar, 
təlimatlar, normativ-texniki sənədlər barədə 
iştirakçılara məlumat verib.

Tədbirdə Agentliyin Qazan, qaldırıcı və 
energetika qurğularında işlərin təhlükəsiz 
görülməsinə nəzarət müfəttişliyinin rəisi Sahil 
Mənsimov, Metallurgiya sənayesində işlərin 
təhlükəsiz görülməsinə nəzarət müfəttişliyinin 
rəisi İlqar Qocayev, Maye və təbii qaz 
obyektlərində işlərin təhlükəsiz görülməsinə 
nəzarət müfəttişliyinin rəis vəzifəsini 
müvəqqəti icra edən Eldar Əhmədov, “Az-
neft” İB-nin SƏTƏM şöbəsinin rəisi Mübariz 
Şamilov, “Azəriqaz” İB-nin SƏTƏM şöbəsinin 
rəisi İlkin Behbudov çıxış edərək texniki 
təhlükəsizliklə bağlı mövcud problemlərdən 
söz açıb, bədbəxt hadisələrin qarşısının 
vaxtında alınması üçün zəruri olan qabaq-
layıcı-profilaktik tədbirlər barədə təkliflər 
səsləndiriblər.

Sonra mövzu ətrafında geniş müzakirə 
aparılıb, qaldırılan suallar cavablandırılıb.

“Xalq qəzeti”

Risk qrupuna daxil olanların 
vaksinasiyası vacibdir

Karantin qaydalarının yumşaldılmasının səbəbi kollektiv immunitetin 
formalaşmasıdır. Bu, əsasən, virusun “Omicron” variantının hesabına baş 
verdi. “Omicron” ştammı sürətli yoluxmaya səbəb oldu və özünü xəstələrdə 
yüngül formada göstərdi.

Bunu “Xalq qəzeti”nə açıqlamasında 
infeksionist- hepatoloq Mərdan Əliyev deyib. 

Həkim bildirib ki, növbəti aylarda havalar 
isindikcə yoluxma sayında azalma müşahidə 
olunacaq: “İlk olaraq vaksin hələ də öz ak-
tuallığını qorumaqdadır. Risk qrupunda olan 

şəxslərə mütləq şəkildə peyvənd vurulmalı-
dır. Yaş həddi 65-dən yuxarı olan, idarə oluna 
bilməyən şəkərli diabetdən əziyyət çəkən, 
müəyyən onkoloji və s. bu kimi xəstəlikləri 
daşıyan insanlar xüsusi risk qrupuna daxildir, 
onların vaksinasiya olunması vacibdir”. 

 Mərdan Əliyevin sözlərinə görə, pan-
demiyanın bitməsinə baxmayaraq, virus 
bizimlədir və yoluxma ehtimalımız var: “Fərdi 
olaraq qorunmaq mütləq prosesdir. Əsasən 
maskalardan doğru şəkildə istifadə etməliyik. 
Kiminləsə yaxın məsafədə olur, qapalı 
yerlərə gediriksə və əgər orada insan sıxlığı 
müşahidə edilirsə, bu təqdirdə qoruyucu 
vasitələrdən yararlanmaq xüsusi önəm kəsb 
edir”.

Şahxanım ƏLİZADƏ,  
“Xalq qəzeti”

Gəncədə yeni teatr binasında ilk tamaşa

10 Mart Milli Teatr Günü münasibətlə Gəncə Dövlət 
Dram Teatrının ölkə Prezidenti tərəfindən bu yaxınlarda 
açılışı edilmiş yeni binasında “Cavad xan” tarixi dramı 
nümayiş olunmuşdur. 
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin 

başçısı Niyazi Bayramov, Xaç-
maz Rayon İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Elnur Rzayev, Türkiyənin 
Gəncədəki Baş konsulu Zeki Öztürk, 
YAP fəalları, millət vəkilləri, idarə, 
müəssisə və təşkilat rəhbərləri, 
mədəniyyət və incəsənət işçiləri, 
şəhər sakinləri tamaşaya baxmışlar. 

Tamaşa başlamazdan əvvəl şəhər 
rəsmilərinə və qonaqlara məlumat 
verilmişdir ki, 2014-cü ildə  Prezident 
İlham Əliyevin iştirakı ilə təməli qo-
yulan Gəncə Dövlət Dram Teatrının 
yeni binasında 478 yerlik böyük, 120 
yerlik kiçik tamaşaçı zalları və lojalar 
var. Yeddimərtəbəli binada, həmçinin 
135 eksponat və rəsm əsərlərindən 
ibarət Teatr Muzeyi, zəngin kitabxa-

na, xoreoqrafiya zalı, qrim otaqları, 
mehmanxana, kafe və digər zəruri 
infrastruktur yaradılıb. Tamaşaların 
yüksək səviyyədə nümayişi üçün 
müasir texniki şərait təmin edilib, ya-
radıcı heyətin məşqləri ilə bağlı bütün 
məqamlar nəzərə alınıb.

Sonra “Cavad xan” tarixi dramı 
nümayiş olunmuşdur. Qeyd edək ki, 
Gəncənin sonuncu xanı Cavad xanın 
yurduna olan bağlılığından, Gəncənin 
tarixindəki xidmətlərindən, azadlıq 
uğrunda işğalçılara qarşı apardığı 
mübarizədən bəhs edən bu əsərin 
müəllifi yazıçı-junalist, Nüşabə Əsəd 
Məmmədlidir. Tamaşanın quruluşçu 
rejissoru Əməkdar incəsənət xadi-
mi Əsgər Əsgərov, rejissoru Elşad 
Əhmədov, quruluşçu rəssamı Mirzə 

Mehdi, musiqi tərtibatı Sevda Əliyeva, 
rejissor assistenti Nişanə Qurbano-
vadır.

Baş rollarda Xalq artisti Pərvanə 
Qurbanova və Əməkdar artist Elxan 
Yunis iştirak etmişlər. Tamaşada 
həmçinin, Əməkdar artistlər İlham 
Hüseynov, Ramiz Vəliyev, Novruz 
Cəfərov, Salamulla İsmayılov, aktyor-
lar Yusif Cəfərov, Samir Abbasov, Mu-
rad Meyfəliyev, Şahmar Məmmədov, 
Ruslan Hüseynov, Günay Cabbarova, 
Sevinc Hüseynova, Mətləb Təhmazi, 
Emil Salmanov, Elmir Məmmədov, 
Zəminə Cəfərova, Şükufə Sal-
manova, Həsən Cəfərov, Hüseyn 
Cəfərov, Seymur Məmmədov, Nailə 
Əhmədova, Zaur Əhmədov, Orxan 
Mirzəyev, Samir Rzayev, Mirheydər 
Seyidov, Akif Səfərov, Murad Nazim 
və Rizvan Quliyev çıxış etmişlər.

Səhnə əsəri tamaşaçılar 
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılan-
mışdır.

Tamaşadan sonra Niyazi Bayra-
mov səhnə arxasında Gəncə Dövlət 
Dram Teatrının kollektivi ilə görüş-
müşdür. Şəhər rəhbəri  Prezident 
İlham Əliyevin və Vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın teatr 
sənətinə göstərdikləri diqqət və 
qayğıdan danışaraq demişdir ki, 
Gəncə Dövlət Dram Teatrının müasir 
standartlara cavab verən yeni binası 
məhz bu diqqətin bariz nümunəsidir. 
N.Bayramov sənət adamlarını Milli 
Teatr Günü münasibətilə təbrik etmiş, 
onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzula-
mışdır.

Gəncə Dövlət Dram Teatrının 
direktoru Aqil Bəhramlı kollektiv 
adından dövlət başçısına müasir teatr 
binasına görə minnətdarlığını bildir-
miş, teatrsevərləri yeni və rəngarəng 
repertuarlarla sevindirəcəklərinə söz 
vermişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

...Üç il əvvəl Lənkəranda 
keçirilən Üçüncü Çay, Çəltik 
və Sitrus Festivalına biz də 
getmişdik. Bayramsayağı, 
unudulmaz bir tədbir idi. 

Sanki festivala deyil, mahir 
əllərin yaratdığı fantaziya-
lar sərgisinə düşmüşdük. 
Tədbir çərçivəsində bölgənin 
qədim folklor və mədəniyyət 
örnəklərinin yetərincə maraqlı 
təqdimatları oldu. Fermerlərin 
yetişdirdiyi çeşidli kənd 
təsərrüfatı məhsullarının 
pavilyonlardakı dizaynı göz 
oxşayırdı. Cənub rayon-
larının zəngin mətbəxinin 
bəzəyi – ləvəngi, sırdağ, balıq 
kababı, kükü və murqutuş, 
müxtəlif növ yerli meyvə və 
şirniyyat isə əsl ağız ləzzətinə 
döndü. Balıq, toyuq və çöl 
quşlarının ətindən hazırlanan 
dadlı təamlar qonaqların çox 
xoşuna gəldi. Aşpazlar bütün 
məharətlərini göstərərək, 
təkcə düyüdən 20-dək orijinal 
yemək hazırlamışdılar. Hisə 
verilmiş kütüm balığı ilə bora-
nı-plovun, çölmə-plovun, un və 
xüsusi ləvəngidən hazırlanan 
aşların ətri ətrafı bürümüşdü. 

Sözügedən festivalda ilk 
dəfə olaraq Azərbaycanın yerli 
suşiləri təqdim edildi. Suşinin, 
əslində, yapon brendi olduğu-
nu yaxşı bilən xarici qonaq-
lar bu təamları əməlli-başlı 
bəyəndilər. Biz də öyrəndik 
ki, Lənkəransayağı, özəl 
əlavələrlə hazırlanan suşilər, 
həmçinin nigiri formasında 
turşu-kabab, roll formasın-
da boranı-plov usta aşpaz 
Nüsrət Səlimovun yaradıcılıq 
məhsuludur. Onun əl işləri son 
dərəcə incə zövqdən, sonsuz 
təxəyyüldən soraq verirdi. 

Görünən budur ki, cənub 
mətbəxi dünyanı heyran 
qoymaqdadır. Bir müddət öncə 
xəbər verildiyi kimi, UNESCO-
nun Baş Direktorluğunun 
qərarı ilə “Yaradıcı şəhərlər 
şəbəkəsi”nə 49 şəhər daxil 
edilib. Bu sırada bizim gözəl 
Lənkərana “Dünyanın Mətbəx 
Mədəniyyəti Paytaxtı” adı 
verilib. Xoş xəbərin müjdəçisi 
olan Milli Kulinariya Mərkəzinin 
rəhbəri Tahir Əmiraslanovun 
dediyinə görə, noyabrda 
həmin məlumat UNESCO-
nun saytında yer alıb. “Dünya 
Mətbəx Mədəniyyəti Paytaxtı” 
missiyasını Azərbaycanın 
cənub şəhəri dörd il 
müddətində yerinə yetirəcək.

Fərəhli haldır ki, bu gün 
artıq UNESCO-nun təsnifatı 

üzrə mətbəx mədəniyyəti 
sahəsində bizim 5 nominasi-
yamız var: Novruz bayramı, 
lavaş, dolma, nar festivalı və 
nəhayət, kulinariya mərkəzi 

kimi Lənkəran. Bütün bunlar 
ilk növbədə UNESCO-nun və 
ISESCO-nun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyevanın 
həmin beynəlxalq qurumlar-
da fəallığı və böyük nüfuzu 
sayəsində mümkün olub. 
Başqa heç bir ölkə bu sahədə 
belə uğur qazana bilməyib. 

Bu öncül mövqenin qaza-
nılmasında vaxtilə UNESCO-
da səfir kimi çalışmış, hazırda 
Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət naziri olan Anar 
Kərimovun iş təcrübəsi, 

Heydər Əliyev Fondunun 
və Lənkəran Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin dəstəyi də mü-
hüm rol oynayıb. Azərbaycan 
Milli Kulinariya Assosiasiyası 
UNESCO-ya və BMT-yə 
seçimlərdə iştirakla bağlı ilk 
məktub-müraciət ünvanlamış, 
Azərbaycan Aşpazlar Gildiyası 
isə ikinci məktubu imzalamış-
dı. Bir sözlə, uğur böyük bir 
kollektiv işin nəticəsidir. 

Hazırda dünyada turizmin 
get-gedə genişlənən xüsusi bir 
növü milli brend yeməklərdən 
dadmaq üçün qastrono-
mik səyahətə çıxmaqdır. 
Mühafizəkar qurmanların 
ürəkdən sevdikləri Tokio, Pa-
ris, Nyu-York, Roma, Barselo-
na, İstambul şəhərləri çoxdan 
kulinariya paytaxtları sayılır. 
Yeniləri də ənənə, istedad və 
axtarış zənginliyi ilə seçilir. 
Məsələn, Kazan Rusiyada, 
Lənkəran Azərbaycanda aparı-
cı rola malikdir. 

Lənkəranda illərlə bu 
istiqamətdə ciddi səylər 
göstərilib. Cənub xörəklərinin 

kitablaşdırılması, brendlərin 
yaradılması və müasir 
şəkildə restoran şəbəkəsinə 
gətirilməsi üzərində işlər 
gedib. Ötən ilin oktyabrın-
da burada “Azərbaycanın 
Cənub bölgəsinin mətbəx 
mədəniyyəti” respublika 
elmi-praktiki konfransı keçi-
rilib. Tədbir Lənkəran Şəhər 
İcra Hakimiyyəti, Lənkəran 
Regional Mədəniyyət İdarəsi, 
Azərbaycan Milli Kulinariya 
Mərkəzi və Lənkəran Turizm 

İnformasiya Mərkəzi tərəfindən 
təşkil edilib. Məruzələr 
dinlənilib, “Lənkəran mətbəxi 
uşaqların gözü ilə” adlı 
rəsm sərgisi təqdim olunub. 
Konfrans “Cənub Mətbəx 
mədəniyyəti” festivalı ilə 
müşayiət edilib. 

Onu da xatırladaq ki, 
dekabrda Rusiyanın NTV 
telekanalında populyar turist 
proqramı olan “Gedək, dadaq!” 
verilişinin növbəti buraxılışı 
Azərbaycana həsr edilmişdi. 
Kadrlar Bakıda, həmçinin 

Lənkəranda çəkilmişdi. Orada 
vizit kartı sayılan “Sitrus 
bağları” lentə alınmışdı. İtalyan 
aparıcı Arnaldi aşpaz Nüsrət 
Səlimovun və həmkarlarının 
bişirdiyi təamları daddıqdan 
sonra bölgənin qeyri-adi 
mətbəxinə heyranlığını dilə 
gətirmişdi. 

Lənkəranda bizim də gö-
rüşdüyümüz şef-aşpaz Nüsrət 
bu peşəni mərhum Şahhüseyn 
Kərimovdan öyrənib. Ustadı 
ona anladıb ki, aşpazlıq təkcə 
yemək bişirmək deyil, həm də 
incə bir sənətdir. Sonra Nüsrət 
12 saylı Bakı Peşə liseyində 
aşpazlıq dərsləri alıb. On bir 
ildir ki, bilik və təcrübəsini 
durmadan artırır. Hazırda onun 
özü Lənkəran Peşə Liseyində 
istehsalat təlimi ustasıdır, 
çoxlu yetirməsi var. Yaradıcılı-
ğında milli yeməklər əsas yer 
tutur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, dünya bazarında tanınan 
yapon suşilərinin Azərbaycan 
variantlarını araya-ərsəyə 
gətirə bilir. 

Nüsrət deyir ki, suşi sırf ya-
pon mətbəxinə məxsus brend 
yeməkdir. Müxtəlif növləri olur. 
Tərkibində növündən asılı 
olaraq yumru düyü, quru dəniz 
yosunu, düyü sirkəsi, qızılba-
lıq filesi, tuna balığının filesi, 
ideal pəhriz məhsulu olan 
təmizlənmiş krevet, skumbriya 
filesi, krab çöpləri, xiyar, uçan 
balığın kürüsü və sair olur. 
Bütün bunlara ekoloji təmiz 
Lənkəran əlavələri dadı-tamı 
daha da artırır.

Sosial şəbəkələrdən ona 
müraciət edənlər, yanına 
qonaq gəlmək istəyənlər çox 
olur. Xaricdən iş dəvətləri də 
alıb, amma getməyib, Vətənə 
üstünlük verib. Layihələrini 
Vətəndə gerçəkləşdirmək 
istəyir.

Bir vaxt haqqında 
qəzetimizə oçerk yazdığım 
lənkəranlı aşpaz Hüsni-
yar Davudov da adlı-sanlı 
peşəkarlardandır. Lənkərana 
səfər edən ali qonaqlar üçün 
yemək hazırlamaq ona həvalə 
olunardı. “Qran-pri” mükafatı 
lauratı, usta aşpaz rəhmətlik 
Şahhüseyn Kərimov milli 
mətbəximizi dünyanın 100-dən 
çox ölkəsində keçirilən festival-
larda təbliğ edib. Dünyanın ən 
məşhur 60 aşpazından biri kimi 
ona “3-cü Minilliyin Ulduzu” adı 
verilib. “Azərbaycan mətbəxinin 
şahı” sayılıb. Nüsrət də onun 
çoxsaylı şagirdindən biri olması 
ilə fəxr edir. 

Bakıda bulvar ərazisində 
yerləşən bir restoranında 
Lənkəran mətbəxi günləri 
təşkil olunub. Orada əslən 
Lənkərandan olan peşəkar 
baş aşpaz Firdovsi İsmayılov 
gənclərə “ustad dərsi” keçib. 
Paytaxtın məşhur restoran-
larının işçiləri orada çox şeyi 
görüb-götürüblər. Bundan 
bir qədər əvvəlsə İstanbulda 
kulinariya yarışı keçirilib və 
təmsilçilərimiz “Dünyanın 
Mətbəx Mədəniyyəti Paytaxtı” 
adını təsadüfən almadıqlarını 
sübut ediblər. Qarabağda 44 
günlük Zəfər yürüşündən düz 
1 il sonra Ağdamda Zəfər plo-
vunu bişirmək də ustad aşpaz 
Firdovsinin qismətinə düşüb. 
O, indi Lənkəran komandası 
ilə Livanda böyük kulinariya 
yarışmasına qatılmağa hazır-
laşır. 

Dadlı yeməkləri ilə tanı-
nan aşpaz Mehman Kərimov 
bildirib ki, ən ləzzətli ləvəngi 
yalnız Xəzər dənizindən tutu-
lan kütüm balığından, özü də 
təndirdə, ya da sobada bişirilir. 
Bu gözəl təam süfrəyə nar-
şərabla verilir. Azərbaycanın 
qastronomik paytaxtı Lənkəran 
şəhərinin UNESCO-nun Yara-
dıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə daxil 
edilməsi regionumuzun zəngin 
mədəniyyətinin və mətbəxinin 
tanıdılmasında növbəti uğur və 
tarixi nailiyyətdir.

Bakıda keçirilən Lənkəran 
mətbəxi günlərində Nüsrət 
Səlimov da özünün 2 yetirməsi 
ilə iştirak edib. Təəssüratları 
zəngindir. 

–Lənkəranda bir çox otel 
və restoranlarda menyuların 
tərtibində iştirak etmişəm 
və mətbəximizi bacardığım 
qədər təbliğ və təqdim etməyə 
çalışıram. Bakıda əvvəlcə 
“Şinə qəylə” bişirdik. Qədim 
yeməklərdəndir. Demək olar 
ki, zəhmətli iş olduğuna görə 
bu yemək indi çox az evlərdə 
hazırlanır. Daha sonra biz 
Lənkərana məxsus “Talış 
çığırtması” hazırladıq. Bizdə 
fərqli olaraq darçından istifadə 
olunur. Bu yeməkləri modern 
üslubda restoran biznesinə da-
xil edib müştərilərə təqdim edə 
biləcəyik. Daha bir yeməyimiz 
sulu lülədir. Lənkəranda 
bir kafe var ki, yalnız orada 
hazırlanır. Həmçinin bizim 
“Şamıplov” yeməyimiz var ki, 
mən ondan “qazmaq-burger” 
düzəltmişəm. Çığırtmanı da 
fransız üsulu olan “paşot yu-
murta” ilə təqdim elədim. 

 O sonda Novruz bayramı 
ilə bağlı da planlarının oldu-
ğunu açıqladı. Səməni halvası 
hazırladıqlarını bildirərək dedi 
ki, istəyirik, Novruz bayramı 
günlərində hotel-restoranın 
ərazisində Lənkərana gələn 
qonaqlar üçün “Səməni” fes-
tivalı təşkil edək, plovlarımız 
da təqdim olunsun. “Ortalıqda 
olmayan yeməklərimizi, şirniy-
yatlarımızı halvalarımızı təbliğ 
etmək istəyirik”.

 ...Biz ünlü aşpaz Nüsrət 
Səlimovun bişirdiyi təamlardan 
da daddıq. Doğrudan da, de-
yildiyi kimi imiş: dadlı, ləzzətli. 
Ayrılanda Azərbaycan xalqını 
Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik edən dostumuz ha-
mıya min-bərəkət, bol süfrə 
və ağız ləzzəti arzuladığını 
söylədi və hər kəsi “Dünyanın 
Mətbəx Mədəniyyəti Paytaxtı” 
Lənkərana qonaq çağırdı.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi 
və Dağ-mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Agentliyin 
Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-
Tədqiqat İnstitutunda “Əməyin təhlükəsizliyi - iş prosesində işçilərin həyatını 
və sağlamlığını qoruyan sistemdir” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib. 
Seminar-müşavirə təhlükə potensiallı obyektlərin istismarı ilə məşğul olan 
müxtəlif sənaye müəssisələrində texniki təhlükəsizliyin təmin edilməsinin 
təhlili və qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlərin görülməsi məqsədilə təşkil olunub.

Novruz bayramına hazırlaşdığımız bugünlərdə 
“Cənub mirvarisi” Lənkəran şəhərinə səfərimizi 
bu diyarın mətbəx brendlərinə və onları hazırlayan 
peşəkarlara həsr etmək istədik. Dedik, qoy, süfrələri 
yaraşığa, təamları dada-tama gətirən peşəkar 
kulinarları tanıyaq və tanıdaq. 

Lənkəran “Dünyanın Mətbəx 
Mədəniyyəti Paytaxtı” adını doğruldur 

COVID-19 infeksiyasına  
197 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (CO-
VID-19) infeksiyasına son sutkada 197 yolux-
ma faktı qeydə alınıb, 468 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 10 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 790 min 575 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 779 min 11 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 599 nəfər vəfat 
edib. Aktiv xəstə sayı 1 min 965 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 5 min 528, bu 
günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 628 min 

447 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Martın 12-də Azərbaycanda koronavirus  
əleyhinə 22 min 70 vaksin vurulub

Martın 12-də Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) infeksiyası əleyhinə 
22 min 70 doza vaksin vurulub.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan bildirilib ki, gün ərzində birinci 
doza üzrə vurulan vaksinlərin sayı 1180, ikinci 
doza vaksinlərin sayı  - 1656, üç və daha çox 
doza vaksinlərin sayı – 18 min 163,  pozitiv 
nəticədən sonra  “buster” doza vaksinlərin sayı 
– 1071-dir.

Azərbaycanda bu günə qədər vurulan 
vaksinlərin ümumi sayı 13 milyon 246 min 942, 
birinci mərhələ üzrə vurulan peyvəndlərin ümu-
mi sayı 5 milyon 313 min 384, ikinci mərhələ 
üzrə 4 milyon 802 min 388, üç və daha çox 
doza vaksinlərin sayı 2 milyon 913 min 43, po-
zitiv nəticədən sonra “buster” doza vaksinlərin 
sayı 218 min 127-dir.

“Xalq qəzeti”
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