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“Dünyanın ən yaxşı yeni banknotu”
mükafatı Mərkəzi Banka təqdim edilib
2022-ci ilin 22 fevral tarixində “Beynəlxalq Pul
Nişanları Assosiasiyası” (IACA-ABŞ) tərəfindən
dünyanın aparıcı mərkəzi banklarının iştirakı ilə
ABŞ-ın Vaşinqton şəhərində beynəlxalq konfrans
keçirilmiş, Azərbaycanın yenilənmiş 50 manatlıq
pul nişanı mövzusuna, dizaynına və təhlükəsizlik
sistemlərinə görə “Dünyanın ən yaxşı yeni banknotu”
tituluna layiq görülərək qalib seçilmişdir.
Cari ilin 2-5 may
tarixlərində İspaniyada təşkil
edilmiş “Global Currency
Forum 2022” çərçivəsində
qaliblərə mükafatların təqdim
edilməsi həyata keçirilmiş
və “Dünyanın ən yaxşı yeni

banknotu” tituluna layiq
görülmüş 50 manatlıq pul
nişanının qalibiyyət mükafatı
(kubok) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına
təqdim edilib.

“Xalq qəzeti”

“Xarıbülbül” festivalı – Şuşadan
dünyaya humanizm mesajı
Şuşa bizim üçün yalnız yaşayış məskəni və ərazi anlamı daşımır. Şuşa və xüsusilə, Xarıbülbül milli-mənəvi simvol olaraq hər bir
azərbaycanlı üçün yüksək dəyər və müqəddəslik etalonudur. Şuşa
Qafqazın milli konservatoriyası olmaqla yanaşı, həm də bütövlükdə
türk dünyasının ortaq mədəniyyət mərkəzi kimi tanınır. Xarıbülbül isə
44 günlük Vətən savaşının şəhidlik və zəfər çələnginə çevrilmişdir.

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Şuşada V
“Xarıbülbül” Beyəlxalq Folklor Festivalının keçirilməsi sıradan bir mədəniyyət
hadisəsi deyil. Bu, həm də Azərbaycanın
bütün dünyaya musiqi dolu humanizm
mesajıdır. Bu, həm də onu bildirir ki,
bizim kimsənin torpağında gözümüz
yoxdur, biz bütün xalqlara, onların
adət- ənənələrinə, dəyərlərinə hörmətlə
yanaşırıq. Ölkəmizin apardığı siyasət
ədalət üzərində qurulub. Azərbaycan
multikultural dəyərləri, insanların mədəni
müxtəlifliklərini qoruyan, respublikamızda yaşayan bütün xalqların inanc və
əqidələrinə dözümlü yanaşan nümünəvi
ölkələrdəndir. Qarabağın azadlığı
sevincinə qarışan keçənilki və builki musiqi festivallarında da ölkəmiz bu tolerantlıq ənənəsinə sadiq qalaraq, multikultural təhlükəsizliyin mükəmməl Azərbaycan
modelini ortaya qoydu.
Ölkə başçısının əziz və unudulmaz Heydər Əliyevin doğum günündə
işğaldan azad olunmuş ərazilərə
səfər etməsi, sürətli bərpa-quruculuq

işləri ilə yaxından tanış olması, inşası nəzərdə tutulan layihələrin
təməlqoyma mərasimində iştirakı müasir
Azərbacanın qurucusu ulu öndərə həm
də bir vətəndaşlıq borcu idi. Şübhəsiz
ki, biz ümummilli liderin dərin dövlətçilik
strategiyası, mükəmməl siyasi kursu ilə
daha güclü və yenilməz Azərbaycanı
qura bildik.
Prezident İlham Əliyev mayın 10-da
“Azərişıq” ASC-nin Şuşa Rəqəmsal
İdarəetmə Mərkəzini işə salandan sonra
şəhərdəki inzibati binanın qarşısında
müraciətində də ulu öndər Heydər
Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü günündə bura, azad edilən Qarabağa mütləq gələcəyini və buna əməl
etdiyini diqqətə çatdırdı: “Ulu öndərin
xatirəsinə öz ehtiramımı və Azərbaycan
xalqının ehtiramını buradan ifadə etməli,
bir daha deməli idim ki, biz bu torpaqlara, doğma torpaqlarımıza əbədi qayıtmışıq və burada əbədi yaşayacağıq”.
Ölkə rəhbəri müraciətində, həmçinin
bu gün Qarabağın dirçəldiyini, bu
bölgədə genişmiqyaslı quruculuq-bərpa
işlərinin sürətlə getdiyini xatırladaraq,
işğal dövründə düşmən tərəfindən bütün
şəhər və kəndlərimizin yerlə-yeksan
olunduğunu, bütün tarixi abidələrimizin
dağıdıldığını, Qarabağın, Qafqazın incisi

olan Şuşa kimi şəhərin bərbad hala
qoyulduğunu vurğuladı. Dövlət başçısı daha sonra fikrini davam etdirərək,
bizim – bu torpaqların sahiblərinin artıq
qayıtdıqlarını, bunu bu torpağın, bu
səmanın gördüyünü bildirdi.
Onu da xatırladım ki, xalqa atalıq
missiyasını şərəflə yerinə yetirən, bizi
bir yumruq altında birləşdirməyə nail
olan dahi Heydər Əliyevin arzusu, bizə
miras qoyduğu işıqlı idarəçilik yolu ilə
işğaldan azad olunmuş torpağımızda,
Şuşa şəhərində, “Şuşa ili”ndə keçirilən
V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor Festivalı hamımız üçün son dərəcə qürürverici hadisədir.
V “Xarıbülbül” Beynəlxalq Folklor
Festivalı bütün dünyaya xalqımızın mədəniyyətini, sülhpərvərliyini,
millətlərin barış və anlaşma eşqi ilə
yaşamaq arzusunu nümayiş etdirir.
Bir zamanlar işğalçının xaraba qoyub
cinayət yuvasına, zülmətə çevirdiyi Azərbaycan şəhəri Şuşa bu gün
dünyaya mədəniyyət işığı saçır. Biz
azərbaycanlıların böyüklüyü də elə
budur!

Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
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İtaliyadakı Azərbaycan diasporu iki dost ölkə arasındakı
münasibətlərin inkişafına xidmət edən daha bir körpüdür
Dünyanın müxtəlif
guşələrindəki azərbaycanlılar
yaşadıqları ölkələrdə gücləndikcə,
inkişaf etdikcə, Vətənlə əlaqələri
sıx olduqca onların Azərbaycana,
Azərbaycanın onlara dayaq
durmaq imkanları da qat-qat artır.

Bu sözləri Milli Məclisin deputatı,
Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə
Şurasının üzvü, akademik Rafael Hüseynov İtaliyadakı həmvətənlərimizlə görüşdə
deyib.
İtaliyada daimi yaşayan və təhsil alan
azərbaycanlıların bir qrupu ilə səmimi
fikir mübadilələri əsnasında deputat
R.Hüseynov bildirib ki, bir zamanlar
dünya boyu səpələnmiş soydaşlarımızın
arasında əlaqələr nisbətən zəif idisə də,
müstəqillik dönəmində, xüsusilə, son
20 ildə bu istiqamətdə ciddi irəliləyişlər
olub, xarici ölkələrdəki soydaşlarımızın
təşkilatlanması səmtində əhəmiyyətli uğurlar qazanılıb. Elə bircə hər ilin fevralında
dünyanın onlarca ölkəsində və böyük
şəhərlərində keçirilən, getdikcə də daha
artıq vüsət alan “Xocalıya ədalət!” yürüş
və mitinqləri Azərbaycan diasporunun
necə yekdil bir qüvvəyə çevrilməsinin bariz
nümunəsidir.
Bu gün müasir dünyada səsi eşidilən,
imzası tanınan, nüfuzu artan, tədricən
daha artıq birliyə nail olan Azərbaycan
diasporunun da mahiyyət etibarilə
ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin
fəaliyyətləri ilə bağlı olmasına diqqət
yönəldən R.Hüseynov deyib: “Tale elə
gətirdi ki, unudulmaz Heydər Əliyevin
Böyük qayıdışından, müstəqil Azərbaycan
Respublikasına rəhbərlik etməyə başladığı
ilk illərdən mənə o böyük şəxsiyyəti bir çox
xarici səfərlərində müşayiət etmək nəsib
oldu. Canlı şahidəm ki, ulu öndər həmin
səfərlər əsnasında işləri nə qədər çox,
vaxtı nə qədər az olsa da, həmişə gəldiyi
ölkələrdə yaşayan və Azərbaycandan
olan insanları toplayır, onlarla müfəssəl
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“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə,
müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011ci il 18 iyul tarixli 120 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

nömrəli, 4 aprel tarixli 137 nömrəli və 18
aprel tarixli 164 nömrəli qərarları) ilə təsdiq
edilmiş 2 nömrəli əlavə – “Azərbaycan
Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti
və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi
qurumlar, dövlət təhlükəsizliyi, xarici
kəşfiyyat xidmətləri, hüquq mühafizə
və prokurorluq orqanları, rayon (şəhər)
məhkəmələri istisna olmaqla), mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri,
onların yanında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
yanında yaradılan dövlət agentliklərinin,
dövlət xidmətlərinin aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik
avtomobillərinin say həddi (limiti)”nin
cədvəlinin 23-cü hissəsinin “cəmi” və
“aparat üzrə” sütunlarında müvafiq olaraq
“4” rəqəmi “5” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul tarixli 120
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-vericilik Toplusu, 2011, № 7,
maddə 747; 2012, № 8, maddələr 827,
830; 2013, № 3, maddə 347, № 7, maddə
886, № 8, maddə 1017, № 10, maddə
1218; 2014, № 1, maddələr 51, 69,
№ 2, maddə 201, № 4, maddə 441, № 5,
maddələr 572, 594, № 6, maddə 747,
№ 8, maddə 1015, № 12, maddələr 1658,
1666; 2015, № 2, maddə 227,
№ 11, maddə 1417; 2016, № 3, maddə
609, № 4, maddə 831, № 5, maddə 955,
№ 7, maddə 1353, № 8, maddə 1437,

№ 9, maddələr 1585, 1589, № 12, maddə
2241; 2017, № 5, maddə 966, № 10,
maddələr 1890, 1919, № 11, maddə 2168,
№ 12 (II kitab), maddələr 2476, 2487,
2507; 2018, № 3, maddələr 588, 632,
№ 6, maddə 1374, № 7 (II kitab), maddə
1668, № 8, maddə 1807, № 9, maddə
1906, № 10, maddələr 2142, 2172,
№ 11, maddə 2426; 2019, № 3,
maddələr 529, 563; 2020, № 2, maddə
204, № 4, maddə 500, № 5, maddə 652,
№ 8, maddə 1123, № 9, maddə 1217,
№ 10, maddələr 1258, 1296, № 11,
maddə 1405, № 12 (V kitab), maddə
1616; 2021, № 2, maddə 203, № 3,
maddələr 265, 276, № 4, maddə 420, № 6
(IV kitab), maddə 682; 2022, № 1, maddə
59; Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2022-ci il 18 mart tarixli 101

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi
fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac
gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

200 0, 2309 90 310 0, 2309 90 330 0,
2309 903500, 2309903900, 2309 90 410
0, 2309 90 430 0, 2309 90 490 0, 2309
90 510 0, 2309 905300, 2309 90 590 0,
2309 90 700 0, 2309 90 910 0, 2309 90
960 0, 3302 109000 və 3507 90 900 0
alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Tarif
dərəcəsi (gömrük dəyərinə görə %-lə və
ya ölçü vahidinə görə ABŞ dolları ilə)”
sütununda “15” rəqəmləri “0” rəqəmi ilə
əvəz edilsin;
1.2. 1209 91 800 0 və 2301 20 000 0
alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin “Tarif
dərəcəsi (gömrük dəyərinə görə %-lə və
ya ölçü vahidinə görə ABŞ dolları ilə)”
sütununda “5” rəqəmi “0” rəqəmi ilə əvəz
edilsin.
2. Bu Qərar 2022-ci il dekabrın 31-dək
qüvvədədir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli
500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,
№ 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə
586, № 9, maddə 1904, № 10, maddə
2169, № 11, maddə 2427; 2019, № 1,
maddə 148, № 2, maddə 332, № 4,
maddələr 747, 748, 759, № 5, maddə 939,
№ 7, maddələr 1314, 1323, № 8, maddə
1473, № 12, maddələr 2047, 2055, 2061;
2020, № 1, maddə 84, № 2, maddələr 185,
195, 219, № 3, maddələr 345, 375,
№ 4, maddə 488, № 8, maddə 1130,

№ 10, maddə 1267; 2021, № 1, maddə 94,
№ 2, maddə 201, № 3, maddə 271, № 4,
maddələr 392, 422, № 9, maddə 1053,
№ 10, maddə 1172, № 12, maddələr 1516,
1519, 1536, 1541; 2022, № 1, maddə 83;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2022-ci il 14 mart tarixli 80 nömrəli,
19 mart tarixli 104 nömrəli və 7 aprel tarixli
147 nömrəli qərarları) ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi
fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük
rüsumlarının dərəcələri”ndə aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 2102 10 100 0, 2102 10 310 0,
2102 10 390 0, 2102 10 9000, 2102 20
110 0, 2102 20 190 0, 2102 20 900 0,
2102 30 000 0, 2309901000, 2309 90

Əli ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Medianın İnkişafı Agentliyi “Sərhədsiz
Reportyorlar” təşkilatına məktub ünvanlayıb
Medianın İnkişafı Agentliyi
“Sərhədsiz Reportyorlar”
təşkilatına məktub ünvanlayıb.
Agentlikdən verilən məlumata görə,
məktubda Təşkilatın “2022-ci il Dünya
Mətbuat Azadlığı İndeksi”nə münasibət
bildirilərək, demokratik cəmiyyətin mühüm komponentlərindən biri olan media
və ifadə azadlığının ölkə qanunvericiliyi
və beynəlxalq öhdəliklərə uyğun olaraq
tam təmin edildiyi, medianın inkişafının
dövlətin prioritet fəaliyyət istiqaməti
olduğu vurğulanıb.
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müvafiq sərəncamı
əsasında Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması, media islahatlarının
dərinləşdirilməsi, özəl sektoru media
ilə əməkdaşlığa cəlb edən böyük
layihələrin reallaşdırılması, media
subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin
gücləndirilməsi qeyd edilərək, müvafiq
beynəlxalq reytinqlər tərtib edilərkən bu
müsbət təşəbbüslərin nəzərə alınmamasından təəssüf hissi keçirildiyi bildirilib.
Bildirilib ki, 2021-ci ildə “Sərhədsiz
Reportyorlar” Təşkilatının rəsmi vebsaytında xidməti vəzifələrini yerinə

yetirərkən ermənilərin Kəlbəcər rayonuna basdırdıqları minaya düşərək
həlak olan jurnalistlərlə bağlı məlumatın
təhrif edilərək təqdim edilməsi,
faciənin əsl səbəbi və mahiyyətinin
açıqlanmaması, həmin məlumatın
qərəzli olaraq Azərbaycanın əleyhinə
istifadə edilməsinə imkan yaratmış və
əsassız yanaşmaların formalaşması ilə
nəticələnmişdir.
“2022-ci il Dünya Mətbuat Azadlığı
İndeksi” ilə əlaqədar Təşkilatın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya şöbəsinin rəhbəri
xanım Janna Kavelyenin “Amerikanın
Səsi” beynəlxalq multimedia xəbər
təşkilatına müsahibəsində səsləndirdiyi
fikirlər, o cümlədən Azərbaycanın yeni

reytinqini əsaslandırmaq üçün irəli
sürülən arqumentlər özlüyündə tutarlı
əsaslara söykənmir və müvafiq İndeks Azərbaycanda media azadlığının
vəziyyəti ilə bağlı obyektiv reallığı əks
etdirmir.
Məktubda “Media haqqında” Qanunun müvafiq maddələri bir daha izah
edilir, Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətinə
görə heç kimin həbs edilmədiyi vurğulanır və istənilən sahədə inkişafın qarşılıqlı hörmətə, konstruktiv əməkdaşlığa,
bütün tərəflərin obyektiv, qərəzsiz
yanaşmasına əsaslanmalı olduğu bildirilir: “İnanırıq ki, bir neçə mənbədən, o
cümlədən bizim mənbələrdən istifadə
edilməsi “Sərhədsiz Reportyorlar”
Təşkilatının təqdim etdiyi xəbərlərin və
hesabatların dəqiqliyini, obyektivliyini və
etibarlılığını artıracaq, ixtilafa yol açan
halları aradan qaldıracaqdır”.
Məktubun sonunda bir daha qeyd
edilir ki, Medianın İnkişafı Agentliyi
“Sərhədsiz Reportyorlar” Təşkilatı, eləcə
də media sahəsində fəaliyyət göstərən
digər təşkilatlarla dialoqa hazırdır.

“Xalq qəzeti”

Qanunsuz silahlı birləşmələrə
qoşulan Azərbaycan
vətəndaşı həbs edilib
söhbətlər aparır, onlara sahib çıxmağa
hər an hazır olan, onların da iftixar etməli
olduqları doğma və azad dövlətlərinin
varlığı həqiqətini dilə gətirirdi. Müdrik
millət və dövlət rəhbəri öz qüdrətli cazibəsi
ilə xaricdəki azərbaycanlıların müxtəlif
nəsillərini bir-birlərinə yaxınlaşdırır,
onları ortaq Vətən ideyası ətrafında daha
möhkəm qovuşmağa yönəldirdi. Bütün bu
səyləri ilə əslində ulu öndər müasir və güclü Azərbaycan diasporunun təməlini qoyurdu. Çox keçmədən o, xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın Vətəndəki başlıca ünvanı
olacaq ayrıca dövlət komitəsinin yaranması haqda da Sərəncam imzaladı, tarixdə
ilk dəfə Bakıda dünya azərbaycanlılarının
qurultayını da keçirdi”.
İtaliyada yaşayan azərbaycanlıların
ölkənin ictimai-siyasi, mədəni
həyatında yaxından iştirak etməsindən
məmnunluğunu ifadə edən akademik
R.Hüseynov aprel günlərində qalib
Vətənimizin azad Şuşada təşkil etdiyi
dünya azərbaycanlılarının Zəfər Qurultayından da bəhs edərək həmin möhtəşəm
tədbirdə Müzəffər Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin 60-dan artıq
xarici ölkədən gəlmiş həmvətənimiz
qarşısında qürurla bəyan etdiyi sözlərini

yada saldı: “Zəfər adı xalqımıza çox yaraşır. Siz buraya Zəfər yolu ilə gəlmisiniz,
qurultayın adı Zəfər Qurultayıdır. Bundan
sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi
əbədi yaşayacaq, bundan sonra bizim
dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq.
Bu, böyük xoşbəxtlikdir – hamımız üçün,
Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan
vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar üçün”.
Görüşdə bu inam da ifadə edildi ki,
İtaliyada yaşayan azərbaycanlılar diplomatik münasibətlərimizin 30 ili tamam olan
bu dost ölkə ilə ən müxtəlif istiqamətlərdə
əlaqələrimizin intensivləşdirilməsi və daha
da səmərəli olmasına töhfələr verə biləcək
ən mötəbər körpülərdəndir.
Daha sonra akademik R.Hüseynov
İtaliyada yaşayıb-işləyən soydaşlarımızı
maraqlandıran bir sıra sualları cavablandırıb, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
xətti ilə gələcəkdə də bu qəbildən
olan təmaslar və görüşlərin davam
etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Nihad BUDAQOV
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Roma

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən
beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə
istiqamətində kompleks əməliyyat–istintaq
tədbirləri davam etdirilir.
DTX-nin ictimai əlaqələr şöbəsindən AZƏRTAC-a
bildiriblər ki, aparılmış araşdırmalar nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı, 1989-cu il təvəllüdlü Şıxıyev
Bəxtiyar Səttərxan oğlunun ölkə hüdudlarından kənarda
terror aktlarının törədilməsi ilə müşayiət olunan, dini
düşmənçilik, dini radikalizm və dini fanatizm zəminində
aparılan silahlı münaqişələrdə iştirak etmək məqsədilə
müxtəlif vaxtlarda Suriya Ərəb Respublikasının Rifil-muhandis qəsəbəsində xüsusi hazırlıq düşərgəsində təlimlər
keçməsinə, müxtəlif odlu silahlardan istifadə qaydalarına
yiyələnərək “Cundul Şam” adlı qanunsuz silahlı dəstənin
fəaliyyətində iştirakına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi
üzrə Bəxtiyar Şıxıyev şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 283-1.3-cü
(Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda silahlı
münaqişələrdə iştirak etmək məqsədilə sabit qruplar yaratma, həmin qruplarda, təlimlərdə və ya silahlı münaqişələrdə
iştirak etmə) maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, məhkəmənin qərarı ilə
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Hazırda cinayət işi üzrə araşdırmalar davam etdirilir.

Son sutkada Azərbaycanda
COVID-19 infeksiyasına
4 yoluxma faktı qeydə alınıb
Azərbaycanda yeni növ koronavirus
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 4
yoluxma faktı qeydə alınıb, 11 nəfər müalicə
olunaraq sağalıb.
Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən
məlumata görə, indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 655
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən
edilib, onlardan 782 min 883 nəfər müalicə olunaraq sağalıb,
9 min 709 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 63 nəfərdir.
Son sutkada yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi
ilə əlaqədar 2 min 915, bu günə qədər isə ümumilikdə 6
milyon 845 min 234 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

