
“VARVARA BALIQ” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

 24 iyun 2022-ci il saat 11.00-da “VARVARA 
BALIQ” ASC səhmdarlarının növbədənkənar 
ümumi yığıncağı Yevlax rayonun Varvara 
kəndində yerləşən inzibati binada keçiriləcəkdir.

Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. “VARVARA BALIQ” ASC-nin 2021-ci 

maliyyə ili üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 
nəticələrinin təsdiq olunması.

2. “VARVARA BALIQ” ASC-nin sədrinin tutdu-
ğu vəzifədən azad edilməsi həmin vəzifəyə yeni 
şəxsin təyin edilməsi.

3. Digər məsələlər.
Səhmdarlar ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə 

materiallarla iş günləri saat 10.00-dan 17.00-dək, 
səhmdar cəmiyyətin Yevlax rayonun Varvara 
kəndində yerləşən inzibati binasında səhmdar 
cəmiyyətin rəhbərliyinə müraciət etməklə tanış 
ola bilərlər.

Yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacib-
dir.

“Bakıenerjitikinti” 
ASC səhmdarlarının 

nəzərinə!
 23 iyul 2022-ci il saat 11.00-

da “Bakıenerjitikinti” ASC 
səhmdarlarının ümumi yığıncağı 
Bakl şəhəri, Sabunçu rayonu, Sa-
bunçu dairəsi 37 nömrəli ünvanda 
inzibati binada keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələ:
 1. “Bakıenerjitikinti” ASC-nin 

2021-ci ilin maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin yekunun müzakirəsi. 

Səhmdarların iclasda iştirakı 
vacibdir.

İdarə heyəti

Ekologiyanın mühafizəsi insanların 
sağlamlığının qorunmasına xidmət edir

Ümummilli lider Heydər Əliyev 
tərəfindən indiki və gələcək nəsillərin 
sağlamlığının təmin edilməsi, iqtisadi 
potensialın qorunması, təbii ehtiyat-
lardan səmərəli istifadə olunması 
daim diqqətdə saxlanılıb və bu 
məsələlərin icrası adı çəkilən nazir-
liyin qarşısında başlıca vəzifə kimi 
qoyulub. 

Ulu öndər ətraf mühitin 
mühafizəsinə və insanların sağlamlı-
ğına təminat yaradan mütərəqqi tex-
nologiyaya malik yeni müəssisələrin 
tikilməsinə, o cümlədən köhnə 
texnologiyaların yenisi ilə əvəz 
olunmasına, yaşıllıqların və parkların 
salınmasına xüsusi önəm verib. Bu-
nun məntiqi nəticəsi kimi ölkəmizdə 
ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması və 
ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 
uğurlu nəticələr əldə olunub. Ümum-
milli liderin 1993-cü ildə xalqın tələbi 
ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra 
paytaxt Bakının yaşıllaşdırılmasına, 
ekoloji tarazlığın bərpasına da start 
verilib.

Dahi şəxsiyyətin ətraf mühitin 
mühafizəsi və təbii sərvətlərdən 
dayanıqlı istifadə olunması ilə bağlı 
müəyyənləşdirdiyi siyasət son 18 ildə 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə uğurla davam etdirilib. Bütün 
sahələrdə olduğu kimi, təbiətin sağ-
lamlaşdırılması və ekoloji tarazlığın 
qorunması sahəsində ardıcıl qurucu-
luq işləri həyata keçirilib. Beynəlxalq 
ekoloji proqramların icrası, təbii 
sərvətlərin bərpası və mühafizəsi, 
milli parkların və ekoloji şəbəkənin 
yaradılması, su ehtiyatlarının davamlı 
idarə edilməsi istiqamətində görülən 
işlərə xüsusi əhəmiyyət verilib. 

Dövlətimizin başçısı tərəfindən 
meşəbərpa tədbirlərinin davam-
lı olaraq icrası, qiymətli ağac və 
kol cinslərinin qorunması və nəsli 
kəsilmək təhlükəsində olan bioloji 
növlərin artırılması, ekoturizmin inki-
şafı məsələləri də ekoloji siyasətdə 
prioritetlər sırasında yer alıb. 

Düşməndən təmizlənən 
ərazilərimizdə işğala qədər 260,3 min 
hektar sahədə meşə fondu olub. İlkin 
aparılan monitorinqlər nəticəsində 
və kosmosdan əldə edilən fotola-
ra əsasən bilavasitə yaşıllıqlarla 
örtülən 228 min hektarın 54 min 
hektarının tamamilə məhv edildiyi 
müəyyənləşdirilib. Meşə fonduna 
aid olmayan yaşıllıq əraziləri də 
vandalizmə məruz qalıb. 

Bu gün Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurda işğalçının darmadağın 
etdiyi ərazilərdə tikinti-quruculuq 
layihələri sürətlə aparılır. Bərpa 
çərçivəsində ərazilərin yaşıllaşdırıl-
ması da diqqətdə saxlanılır. Lakin 
erməni terrorçuları tərəfindən sahələr 
minalandığından yaşıllıqların bərpası 
kütləvi tədbirlərlə keçirilmir. Minaların 
təmizlənməsi prosesi ağacəkmə kam-
paniyası ilə paralel şəkildə icra olu-
nur. Başqa sözlə, ərazilər minalardan 
təmizləndikcə yaşıllaşdırma tədbirləri 
də reallaşdırılır. Həmin ərazilərin 
təbiətinə uyğun ağac növləri əkilir. Bu 
zaman, əsasən meşəcinsli ağac-
lara üstünlük verilir. Gələcəkdə isə 
Zəngilanda və meşə fondu olan digər 
rayonlarda tinglik təsərrüfatlarının da 
yaradılması nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan azsulu ölkələrdən bi-
ridir. Ölkəmizin suya olan tələbatının 
70 faizi kənardan formalaşır. Res-
publikamızın su ehtiyatının çox 
hissəsi azad edilən ərazilərdədir. 

Ermənistanın Azərbaycan çaylarını 
çirkləndirməsi ilə bağlı monitorinqlər 
hazırda davam etdirilir. Yeri 
gəlmişkən, düşmən ölkə transsərhəd 
çaylar və beynəlxalq göllərin 
mühafizəsi ilə bağlı konvensiyala-
rın üzvü deyil və buna görə heç bir 
məsuliyyət daşımır. İşğalçı dövlət üzv 
olduğu konvensiyaların da şərtlərinə 
riayət etməyərək, təbiətimizi və çayla-
rımızı bu gün də çirkləndirir. 

Ermənistanın barbarlığı təkcə yu-
xarıda qeyd edilənlərlə kifayətlənilmir. 
İşğalçı ölkə Azərbaycanın mineral 
ehtiyatlarını da talan edib. Xatırladım 
ki, 1993-cü ilə qədər Qarabağ bölgəsi 
və ətraf rayonlarda 167 faydalı qazıntı 
yatağı kəşf edilib, ehtiyatları hesab-
lanaraq dövlət və sahə balanslarına 
salınıb və rəsmi rəqəm statusu alıb. 
Onlardan 141-i bərk filiz və qeyri-filiz 
və tikinti materialları, 26-sı yeraltı 
içməli şirin su və termal yataqlarıdır. 
Həmin yataqların 16-sı yeraltı içməli 
su, 10-u isə termal-mineral sular kate-
qoriyasına daxildir.

Regionda 4 iri yataq - 
Kəlbəcərdəki Söyüdlü, Qızılbulaq qı-
zıl, Tərtərdəki Dəmirli və Zəngilandakı 
Vejnəli yataqları da ciddi şəkildə 
istismar edilib və ətraf ərazilərə çox 
böyük ekoloji ziyan vurulub. 

Burada bir faktı da diqqətə 
çatdırmaq istərdim. Ermənistan 
təbii sərvətlərimizi xarici şirkətlər 
və investorlarla birgə talan edib. Bu 
məsələnin araşdırılması ilə bağlı 
yaradılan komissiya hazırda hər bir 
yatağın ayrı-ayrılıqda monitorinq və 
diaqnostikasının həyata keçirilməsinə 
başlayıb. 

Mətbuatda yayılan məlumata 
əsasən, yerli və xarici mütəxəssislərin 
iştirakı ilə hesabatların 
 hazırlanması və ziyanın həcminin 
müəyyənləşdirilməsi nəzərdə tutulub. 
Kəlbəcər, Füzuli və Şuşadakı bir sıra 
yataqlarda artıq monitorinqlər keçirilib 
və erməni işğalçılarının törətdikləri 
talan və qanunsuz fəaliyyət aşkarla-
nıb. Həmçinin regionda yeraltı faydalı 
qazıntı yataqları, şirin və termal-mi-
neral suların yeni perspektivləri üzrə 
təkliflərin hazırlanması da nəzərdə 
tutulub. 

İşğaldan azad olunan torpaqlarda 
bu gün 6 xüsusi mühafizə olunan 
təbiət ərazisi fəaliyyət göstərir. Onlar-
dan ikisi (Bəsitçay və Qaragöl) dövlət 
təbiət qoruğu, dördü (Daşaltı, Laçın, 
Qubadlı, Arazboyu) isə yasaqlıqdır. 

Otuz ilə yaxın müddətdə həmin qoruq 
və yasaqlıqlar talan olunub, onların 
əksər hissəsi məhv edilib. 

Düşməndən təmizlənən 
ərazilərdəki qoruq və yasaqlıqla-
rın tezliklə yenidən qurulması və 
bərpası planlaşdırılır. Bununla yanaşı, 

gələcəkdə həmin torpaqlarda xüsusi 
mühafizə olunan təbiət ərazilərinin 
genişləndirilməsi, o cümlədən 
yeni xüsusi mühafizə edilən təbiət 
ərazilərinin yaradılması da nəzərdə 
tutulur.

Bu gün müstəqil Azərbaycan 
Respublikasında ekologiya sahəsində 
görülən işlər dünyanın diqqətini 
çəkir. Respublikamızın zəngin 
təbiətini qorumaq, meşələri bərpa 
etmək üçün Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə yeni layihələr həyata 
keçirən Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi ölkəmizin ən ciddi ekoloji 
problemlərinin həllinə cəmiyyətin, 
qeyri-hökümət və beynəlxalq 
təşkilatların diqqətini yönəltməklə, 
dövlətin müəyyənləşdirdiyi ekoloji 
siyasəti ardıcıl və qətiyyətlə reallaş-
dırır. 

Prezident İlham Əliyev ağacla-
rın qanunsuz olaraq kəsilməsinin 
yolverilməz olduğunu xatırladaraq, 
bu qanunsuzluqlara qarşı daim ciddi 
tədbirlər görülməsinin, belə halla-
ra yol verən şəxslərin məsuliyyətə 
cəlb edilməsinin vacibliyini bildirərək 
deyib: “Biz ekoloji vəziyyətlə bağlı 
məsələləri daim diqqət mərkəzində 
saxlayırıq. Ancaq içtimaiyyəti də, 
məni də narahat edən məsələ ağacla-
rın kəsilməsi məsələsidir. Buna yol 
vermək olmaz. Hesab edirəm ki, biz 

burda daha da ciddi məsuliyyət tətbiq 
etməliyik. Ağackəsmə tam şəkildə 
dayandırılmalıdır. Ancaq nadir hallar-
da, o da Ekolgiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin rəyi ilə hardasa ağac ya 
köçürülə, ya kəsilə bilər. Ona görə 
mən dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı öz 
fikrimi bildirmişəm. Deyə bilərəm ki, 
vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən daha 
müsbətdir. Ancaq biz istədiiymizə 
tam şəkildə nail ola bilməmişik. 
Gecə vaxtı gəlirlər, qanunsuz olaraq 
ağacları kəsirlər, yerləri düzəldirlər ki, 
ev tiksinlər. Bu, vicdansızlıqdır, bu, 
biabırçılıqdır, bu, cinayətdir.

Ona görə aidiyyatı qurumlar təklif 
versinlər, biz ağacları kəsənlərə qarşı 
daha da ciddi tədbir görməliyik. Onlar 
məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Bir daha 
demək istəyirəm ki, şəhərdə bir dənə 
də olsun ağac Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazilriyinin icazəsi, rəyi ol-
madan kəsilə bilməz. Bu, mənim son 
xəbərdarlığımdır”.

Beləliklə, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ölkəmizdə ekologiyanın 
qorunması ilə bağlı əsasını qoyduğu 
ənənə bu gün Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilir. 
Təsadüfi deyil ki, ölkəmizdə reallaşdı-
rılan milli inkişaf strategiyasının priori-
tet istiqamətlərindən biri ətraf mühitin 

mühafizəsini və insanların sağlam 
təbii mühitdə yaşamasını ən yüksək 
səviyyədə təmin etməkdir. 

Bunun bariz nümunəsi Prezident 
İlham Əliyevin 2010-cu ili ölkədə 
“Ekologiya ili” elan etməsi olub. 
Dövlətimizin başçısı neftlə və digər 
istehsalat tullantıları ilə çirklənmiş 
torpaqların, lay suları altında qalan 
ərazilərin ekoloji vəziyyətinin yax-
şılaşdırılmasına da xüsusi diqqət 
göstərib. 

Son illərdə əhalinin ekoloji 
cəhətdən təmiz su ilə təminatının 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əməli işlər 
görülüb, ölkədə milyonlarla ağac 
əkilib, yeni park və xiyabanlar salınıb. 
Bir vaxtlar neft tullantıları ilə çirklənən 
indiki “Ağ şəhər” və digər ərazilərdə 
görülən işlərin nəticəsində neft 
çöküntüləri təmizlənib. 

Bu ərazilər paytaxtın müasir ya-
şayış və mədəniyyət komplekslərinə, 
Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 
müasir ekoloji layihələrə çevrilib. 
Bütün bunlar ətraf mühitin qorunması-
na, xüsusilə də vətəndaşların sağlam 
mühitdə yaşamasına xidmət edib. 

Bəxtiyar HÜSEYNOV,  
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin 1 saylı RETSİ-nin 
əməkdaşı, yazıçı-ekoloq

“Xarıbülbül” mədəniyyətimizin 
rəmzinə çevrilib

Şuşa xalqımızın Zəfər rəmzi, Azad-
lıq simvoludur. Azərbaycanın mənfur 
düşmənlərimizə qarşı apardığı mübarizədə, 
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə 
bağlı ədalətli müharibədə Şuşanın azad 
olunması böyük qələbəmizin zirvəsi oldu. 
Müzəffər Ali Baş Komandanımız, hörmətli 
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
rəşadətli ordumuz tərəfindən işğaldan azad 
edilmiş Şuşa şəhəri yenidən öz əzəməti ilə 
parlamağa başladı. Yəqin ki, bu gün həm 
Şuşa uğrunda qəhrəmanlıqları ilə əbədi yaşa-
yacaq müqəddəs şəhidlərimizin və xalqımızın 
igid oğullarının, həm zaman-zaman Şuşanın 
tarixində iz salmış böyük şəxsiyyətlərin, həm 
də fəxrlə “şuşalıyam” deyən bütün insanların 
ruhu şaddır. 

Biz hamımız böyük qürur hissi ilə hər 
dəfə Şuşaya gedəndə şəhərin gündən-günə 
necə dirçəldiyini, işıq saçdığını, insanların 
gəlişinə sevindiyini görürük. Şuşa artıq böyük 
siyasi-iqtisadi forumların, mədəniyyətin bütün 
sahələri üzrə möhtəşəm tədbirlərin keçi-
rildiyi bir məkana çevrilib. Şuşa – həm də 
beynəlxalq festivalların məkanı kimi dünyada 
tanınır. 

Musiqi məbədimiz olan Şuşa şəhəri 
tarixən “Qafqazın konservatoriyası” ol-
muşdur. Burada xalqımızın musiqi 
mədəniyyətinin ənənələri yaranıb və bu gün 
də həmin ənənələr yaşadılmaqda davam 
edir, yenilənir. Ən gözəl cəhət də budur ki, 
Şuşanın musiqi ənənələrini dünyaya tanıt-
dıran sənətkarlarımız, xalqımızın istedadlı 
övladları indi “Xarıbülbül” ünvanlı beynəlxalq 
festivalda toplaşır. Xarıbülbül dünyanın ən 
nadir çiçəklərindən biri olaraq, Şuşanın 
simvoluna, Zəfər rəmzimizə çevrildiyi kimi, 
indi də ənənəvi musiqi festivalının adı kimi 
əbədiləşib. 

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən keçirilən 
“Xarıbülbül” Beynənlxalq Folklor Festivalı 
bu il öz ətrafında həm azərbaycanlıları, həm 

Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların 
nümayəndələrini, həm də dünyanın bir çox 
ölkələrindən gəlmiş musiqiçiləri birləşdirdi. 
“Xarıbülbül” ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 
yaratdığı azərbaycançılıq məfkurəsinin, multi-
kulturalizm və tolerantlıq ənənələrinin musiqi 
vasitəsilə canlı təcəssümünə çevrilmişdir. 

Festivalın açılış konsertində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin və Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xa-
nım Əliyevanın iştirak etməsi çox böyük 
ruh yüksəkliyi yaradırdı. Hətta güclü ya-
ğışın yağması da bu möhtəşəm konsertin 
keçirilməsinə mane olmadı, əksinə, elə bil 
göydən nur yağırdı. 

Builki festival öz çərçivələrini bir qədər 
də genişləndirmişdi. Festivalın proqramı üç 
gün davam edərək, hər gün iki-üç konser-
ti əhatə edirdi. Proqrama F.Əmirov adına 
Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamb-
lının, solistlərin, azsaylı xalqların musiqi 
kollektivlərinin, xarici ölkə musiqiçilərinin 
ifasında folklor nümunələri və bəstəkar 
əsərləri, etno-caz qruplarının kompozisiyaları 
daxil idi. Əlbəttə ki, festival konsertlərini, hər 
bir çıxışı, bəlkə də, dönə-dönə dinləyib fikir 
bildirmək olar. Bunlar hamısı bizim musiqi 
mədəniyyətimizin parlaq səhifələridir. 

Ancaq festivalın əsas məramı ay-
rı-ayrı millətlərdən olan, fərqli dil və din 
mənsubiyyətli, müxtəlif mədəniyyətləri təmsil 
edən insanları bir ocaq – Şuşa musiqi ocağı 
ətrafında birləşdirmək idi ki, buna da biz nail 
olduq. “Xarıbülbül” festivalı bizə bu sevinci, 
bu qüruru yaşatdı və düşünürəm ki, hələ çox-
çox illər bundan sonra da yaşadacaq. 

Fərhad BƏDƏLBƏYLİ,  
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 

Akademiyasının rektoru, Azərbaycanın 
və SSRİ-nin Xalq artisti, professor

“Ağıllı kənd”in sakinləri  
il ərzində köçürüləcək
“Bu ərazilərin bərpası olduqca ciddi vaxt tələb edir. 

Bildiyimiz kimi, 9 şəhər, az qala, tamamilə yer üzündən 
silinib”. Bunu Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna 
olmaqla) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi 
nümayəndəsi Emin Hüseynov Şuşadakı “Münaqişədən son-
rakı humanitar gündəliyin inkişafı: mədəni mühitin canlan-
dırılması yolu ilə davamlı inkişaf” mövzusunda beynəlxalq 
konfransda çıxışı zamanı deyib.

O, artıq ilk “ağıllı kənd”in hazır olduğunu vurğulayıb: “İlk 
“ağıllı kənd”, demək olar ki, Zəngilanda hazırdır. Sakinlər il 
ərzində ora köçürüləcək. Məsələ yalnız bu ərazilərə qayıdış-
dan ibarət deyil. Əsas məsələ bu ərazilərdə yaşayışı bərpa 
eləməkdir. Yaşam tərzini bərpa etmək üçün sosial infrastruktura 
ehtiyac var. Bu 30 il ərzində bütün dünya yeniliyə doğru dəyişib, 
bu ərazilər bundan sonra o 30 illik geriliyi aradan qaldırmalı, 
dünya ilə ayaqlaşmalıdır. Bu, çox ağır və zaman alan prosesdir”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Kiçikhəcmli gəmi istifadəçiləri üçün silsilə 
maarifləndirmə tədbirləri keçirilib

Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Kiçikhəcmli 
Gəmilərə Nəzarət və 
Sularda Xilasetmə Dövlət 
Xidməti kiçikhəcmli gəmi 
istifadəçilərinin müvafiq 
təhlükəsizlik qaydaları ilə 
bağlı maarifləndirilməsi 
məqsədilə silsilə tədbirlər 
keçirib.

“Kiçikhəcmli gəmilərin 
təhlükəsiz istismarı” mövzu-
sunda keçirilən növbəti belə 
tədbirlər Sumqayıt şəhərinin 
Corat qəsəbəsində, Lənkəran 
rayonunun Vel kəndində və 
Mingəçevir şəhərində Kür 
çayının sahilində təşkil edilib.

Tədbirlərdə kiçikhəcmli 
gəmi istifadəçilərinə bu 
tip gəmilərin təchizat ava-
danlıqları barədə məlumat 
verilib. Həmçinin kiçikhəcmli 
gəmilərə texniki nəzarətin 
mövcud tələblərinə dair 
normalar izah olunub, bu tip 

su nəqliyyatı vasitələrinin 
qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş qaydada texniki ba-
xışdan keçirilməsinin və sürü-
cülük hüququ üçün sürücülük 
vəsiqələrinin alınmasının 
vacibliyi diqqətə çatdırılıb. 
Eyni zamanda, kiçikhəcmli 
gəmi sürücüləri kollektiv və 
fərdi xilasedici vasitələrdən, 
naviqasiya avadanlıqlarından 

istifadə qaydaları ilə bağlı da 
maarifləndirilib.

Sonda gəmi 
istifadəçilərinə kiçikhəcmli 
gəmilərin təchizat ava-
danlıqları və təhlükəsiz 
istismar qaydaları haqqında 
maarifləndirici broşürlər 
paylanılıb.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 23 may tarixli 
fərmanı ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaradılıb. 

Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 16 may tarixli sərəncamı ilə 
isə 23 may - Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə 
bayramı təsis olunub. 

 Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
Şuşanın bu il 270 yaşı tamam olur. Bu il 
möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən “Şuşa ili” 
elan edilib. Bu, çox əlamətdar və sevindirici 
bir tarixdir. Şuşa bizim üçün müqəddəs bir 
şəhərdir, onun daşı, torpağı, havası, suyu 
belə tariximizi, yaddaşımızı yaşadır. Şuşa 
Azərbaycan tarixində silinməz iz qoymuş, 
qızıl hərflərlə öz imzasını yazmış görkəmli 
şəxsiyyətlərin vətənidir. 

Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 
2 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada Azərbaycanda 
yeni növ koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına 2 yoluxma faktı qeydə 
alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında Operativ 
Qərargahdan verilən məlumata görə, 
indiyədək ölkədə ümumilikdə 792 min 714 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 782 min 957 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 710 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 47 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 1842, bu 
günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon  

874 min 348 test icra olunub. 

“Xalq qəzeti”
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