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Dekabrın 29-da Azərbaycan Res-
publikasının Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin (MİDA) Hövsan və Ya-
samal Yaşayış komplekslərində inşa 
edilmiş binalarda hərbçilər üçün 
nəzərdə tutulmuş mənzillər istifa-
dəyə verilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev hər iki yaşayış 
kompleksindəki mənzillərlə tanış 
olub.
O bildirib ki, 2021-ci il sona çatsa 
da,  bu, dövlət tədbirlərinin keçiril-
məsində hər hansı ixtisarın olduğu 
demək deyil. Onu da nəzərə almaq 
lazımdır ki, təkcə dekabr ayında Pre-
zidentin gündəlik fəaliyyət xronika-
sına 12 rəsmi qəbul, Quba, Hadrut 
və Şuşa olmaqla 2 region səfəri, Bel-
çika və Rusiyaya xarici səfərlər daxil 

idi. Hava və avtomobil yolları ilə qət 
edilən ümumi məsafə isə 15 min kilo-
metrdən artıqdır. 
Prezident İlham Əliyevin “Azərbay-
can Respublikası Silahlı Qüvvələri-
nin hərbi qulluqçularının sosial mü-
dafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri 
barədə” 2011-ci il tarixli Fərmanına 
əsasən, 20 il və daha çox qüsursuz 
xidmət edən hərbi qulluqçular dövlət 
vəsaiti hesabına mənzillə təmin olu-
nublar. 
İndiyədək 2208 hərbçi bu təşəbbüs-
dən faydalanıb.
Yeni 2022-ci ili daha 130 hərbçi ailəsi 
öz mənzilində qarşılayıb. Onlardan 
48-i Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi-
nin Hövsan Yaşayış Kompleksində 
mənzillə təmin edilib.
Dövlətimizin başçısı Hövsan Yaşayış 

Kompleksindəki mənzillərdə yaradı-
lan şəraitlə tanış olub.
Sonra Prezident İlham Əliyev Mİ-
DA-nın Yasamal Yaşayış Komplek-
sinə gəlib. Bu kompleksdə isə 82 
hərbçi ailəsinə mənzil verilib. Dövlə-
timizin başçısı mənzillərə baxıb.
Mənzillər tam təmirlidir, mətbəx me-
beli ilə təchiz olunub. Azərbaycan 
belə dövlət proqramının icra edildiyi 
nadir ölkələrdəndir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizdə ordu qu-
ruculuğu prosesində hərbçilərin so-
sial müdafiəsi, onların mənzil-məişət 
problemlərinin həlli, xidmət şəraiti-
nin yaxşılaşdırılması xüsusi yer tutur. 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəy-
liyi Günü və Yeni il bayramı ərəfəsin-
də təqdim olunan növbəti mənzillər 
bunun əyani təsdiqidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva “Nizami Gəncəvi” 
adına mədəniyyət və istirahət parkın-
da əsaslı təmir və yenidənqurmadan 
sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar.
Bakının Xətai rayonunda 11,2 hektar 
ərazisi olan parkda paytaxt sakin-
lərinin və şəhərimizin qonaqlarının 
səmərəli istirahəti üçün hər cür şərait 
yaradılıb.
Mövcud park və xiyabanların yeni-
dən qurulması və yenilərinin salın-
ması Bakının müasir görünüşünə və 
ekoloji vəziyyətinə müsbət təsir edən 
əsas amillərdəndir. “Nizami İli”nin 
sonunda dahi mütəfəkkirin adını da-
şıyan parkın yenidənqurmadan son-
ra istifadəyə verilməsi həm də rəmzi 
olaraq xüsusi məna kəsb edir.
Bir vaxtlar “Luna Park” adı ilə məş-

hur olan ərazi uzun illər baxımsız 
qalmışdı. Ətraf ərazilərdə yaşayan 
sakinlərin sevimli istirahət məkanı 
olan parkda əsaslı yenidənqurmaya 
zərurət yaranmışdı. Bu məsələ Prezi-
dent İlham Əliyevin 2021-ci il 19 ap-
rel tarixli Sərəncamı ilə həllini tapdı.
Qeyd edək ki, 1922-ci ildə salınmış 
parkın şəhərin estetik görünüşünə 
uyğunlaşdırılması məqsədilə onun 
ərazisində yerləşən bir və iki mərtə-
bəli inzibati binalarda əsaslı təmir 
və yenidənqurma işləri həyata keçi-
rilib, süni göl yaradılıb, amfiteatr və 
1938-ci ildən mövcud olan yay kino-
teatrı yenidən qurulub, iki fəvvarə 
kompleksi və müasir tipli işıqlandır-
ma sistemi yaradılıb. Parkda müasir 
söhbətgahlar, müxtəlif ölçülü otura-
caqlar, idman qurğuları quraşdırılıb, 
uşaq əyləncə kompleksi yaradılıb. 
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Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-
cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Əhalinin əsas sosial-demoqrafik 
qrupları üzrə yaşayış minimumunun məbləği.
2022-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 210 
manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 220 manat, 
pensiyaçılar üçün 176 manat, uşaqlar üçün 193 

manat məbləğində müəyyən edilsin.
Maddə 2. Bu Qanunun qüvvəyə minməsi.
Bu Qanun 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə 
minir.

 İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 dekabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-
cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Ehtiyac meyarının həddi.
Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilmə-
si məqsədilə 2022-ci il üçün ehtiyac meyarının 

həddi 200 manat məbləğində təsdiq edilsin.
Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi.
Bu Qanun 2022-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə 
minir.
 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-
cü maddəsinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər 
tutaraq qərara alır:
Maddə 1. “Əmək pensiyaları haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006, 
№ 3, maddə 208, № 12, maddə 1019; 2007, № 
12, maddə 1194; 2008, № 4, maddə 254, № 6, 
maddə 464, № 7, maddə 602, № 8, maddələr 
699, 710; 2009, № 6, maddələr 395, 399, № 11, 
maddələr 877, 879; 2010, № 7, maddə 579; 2011, 
№ 4, maddə 267, № 6, maddə 465, № 7, maddə 
597, № 12, maddə 1109; 2012, № 11, maddələr 
1037, 1044; 2013, № 3, maddə 223, № 5, maddə 
485, № 6, maddələr 608, 614; 2015, № 5, maddə 
494; 2017, № 5, maddə 676, № 7, maddə 1289, 

№ 10, maddə 1776, № 12 (I kitab), maddə 2193; 
2018, № 5, maddə 865, № 12 (I kitab), maddə 
2504; 2019, № 2, maddə 205, № 3, maddə 380, 
№ 5, maddələr 805, 808, № 8, maddələr 1374, 
1382, № 11, maddə 1691, № 12, maddə 1891; 
2020, № 7, maddə 829, № 12 (I kitab), maddə 
1451; 2021, № 7, maddə 709, № 8, maddələr 
893, 899) 6-1-ci maddəsinin birinci cümləsində 
“2019-cu il 1 oktyabr tarixindən 200” sözləri 
“2022-ci il yanvarın 1-dən 240” sözləri ilə əvəz 
edilsin.
Maddə 2. Bu Qanun 2022-ci il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə minir.
 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 24 dekabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tuta-
raq, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Günü və Yeni il bayramı münasibətilə qərara 
alıram:
1. 2021-ci il 30 dekabr tarixinə ünvanlı döv-
lət sosial yardımı alan ailələrin hər birinə 100 
(yüz) manat məbləğində birdəfəlik maddi yar-
dım verilsin.
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsinin icrası məqsə-
dilə:
2.1. “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 
dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra 
məsələlər barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2020-ci il 30 dekabr tarixli 1241 
nömrəli Fərmanının 1.6.1.1-ci yarımbəndində 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əha-
linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üçün nəzərdə 
tutulmuş vəsaitdən 4 800 000 (dörd milyon sək-
kiz yüz min) manat ayrılsın;
2.2. Azərbaycan Respublikasının Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi birdəfəlik 
maddi yardımın bu Sərəncamın 1-ci hissəsində 
nəzərdə tutulan ailələrə ödənilməsini təmin et-
sin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
neti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Nazirliyi bu Sərəncamdan irəli gələn məsələlə-
ri həll etsinlər.
 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 29 dekabr 2021-ci il

Dünya iqtisadiyyatında COVID-19 
pandemiyası ilə bağlı yaranan qey-
ri-müəyyənliklər, təchizat zəncirlə-
rinə mütəmadi təzyiqlərin olması, bir 
sıra iqlim dəyişikliklərinin baş ver-
məsi, logistika xərclərinin çoxalması 
bir sıra ərzaq məhsullarının, o cümlə-
dən ərzaqlıq buğdanın qiymətlərində 
artımın yaranmasına səbəb olur.
Təbii ki, son illər qiymət artımı kimi 
mənfi tendensiyaların yaranma sə-
bəblərindən danışarkən ilk olaraq  
COVİD-19 pandemiyasının dün-
ya iqtisadiyyatında yaratdığı qey-
ri-müəyyənlikləri qeyd etmək lazım-
dır. Bununla yanaşı, müəyyən ekoloji 
faktorlar, yükdaşıma xərclərinin art-
ması da qiymət artımına təsir edən 
amillərdəndir.
Digər tərəfdən əsas ixracatçı ölkələr-
dən olan Rusiyada ötən ilin fevra-
lından başlayaraq ixrac tariflərinin 
tətbiq edilməsi ərzaqlıq buğdanın 
daha baha qiymətlə tədarük olunma-
sına gətirib çıxarır. Belə ki, keçən ilin 
dekabrında Rusiyada 1 ton ərzaqlıq 
buğdanın orta aylıq ixrac qiyməti 338 
dollar olub və bu, 2019-cu ilin dekabr 
ayı ilə müqayisədə 58,7 faiz, 2020-ci 
ilin dekabrı ilə müqayisədə isə 33,1 

faiz çoxdur.
Eyni zamanda, Dünya Bankının mə-
lumatına əsasən, 2021-ci ilin noyabr 
ayında ərzaqlıq buğdanın 1 tonunun 
qiyməti 334 ABŞ dolları olub ki, bu, 
2019-cu ilin noyabr ayı ilə müqayisə-
də 49,8 faiz, 2020-ci ilin dekabr ayı ilə 
müqayisədə 35,2 faiz yüksəkdir.
Azərbaycana ərzaqlıq buğdanın 
əsasən Rusiyadan idxal edilməsi və 
bu ölkədə baş verən qiymət artımı 
ölkəmizə də təsirsiz ötüşmür. Lakin 
ərzaqlıq buğdanın qiymətində baş 
verən artımın Azərbaycanda neqativ 

təsirlərini minimuma endirmək üçün 
dövlət tərəfindən bir sıra mühüm 
tədbirlər görülüb. 2020-ci ilin martın-
dan başlayaraq 12 ay ərzində ərzaqlıq 
buğdanın ölkə üzrə ehtiyatlarının ya-
radılması məqsədilə ərzaqlıq buğda 
təchizatçılarına ayrılmış 58,2 milyon 
manat kreditlər üzrə hesablanmış 
faizlərə 6,2 milyon manat subsidiya 
ayrılıb. 
Ərzaqlıq buğda təchizatçılarına he-
sablanan faizlərə subsidiya verilmə-
si müddətinin 12 aydan 24 ayadək 
uzadılması və qeyd edilən dövr üçün 

kreditlər üzrə hesablanmış faizlərə 
əlavə 7,3 milyon manat maliyyələş-
mə ayrılmasının planlaşdırılması da 
dövlət tərəfindən görülən tədbirlərə 
bariz nümunədir.
Həmçinin qiymət artımının qarşısını 
almaq məqsədilə dövlət tərəfindən 
il ərzində un idxalçılarına və isteh-
salçılarına böyük dəstək göstərilib. 
Buğdanın idxalı və satışının, buğda 
ununun və çörəyin istehsalı və satışı-
nın ƏDV-dən azad edilməsi müddə-
tinin 2024-cü ilin yanvarın 1-dək uza-
dılıb, ərzaqlıq buğda və un ixracının 
qarşısının alınması üçün bu il mayın 
1-dək un və ərzaqlıq buğdanın ixra-
cına 1 ton üçün 200 ABŞ dolları rü-
sum müəyyən edilib. Ötən il fevralın 
1-dən sentyabrın 1-dək olan dövrdə 
un istehsalçılarına satılan unun hər 
tonuna görə 35 manat məbləğində, 
sentyabrın 1-dən dekabrın 31-dək 
olan dövr üçün idxal olunan ərzaqlıq 
buğdanın həcmində ən yüksək paya 
malik olan 3-cü sinif ərzaqlıq buğda-
nın orta aylıq idxal qiyməti əsasın-
da yeni mexanizmlə hesablanmaqla 
subsidiya ödənilib. Bu müddət ər-
zində 37 sahibkarlıq subyektindən 
333 müraciət daxil olub və 2021-ci il 

fevralın 1-dən noyabrın 1-dək un is-
tehsalçılarına subsidiya şəklində 35,7 
milyon manat vəsait ödənilib. İlin 
sonunadək əlavə olaraq 39 milyon 
manatadək vəsaitin ödənilməsi də 
proqnozlaşdırılır.
Ərzaqlıq buğdanın hazırkı idxal qiy-
mətini (Rusiya Federasiyasında ər-
zaqlıq buğdanın orta aylıq ixrac qiy-
məti 338 ABŞ dolları) nəzərə alaraq 
daxili bazar qiymətləri belə proqnoz-
laşdırılıb: 50 kiloqramlıq 1 kisə unun 
topdansatış qiyməti 35,9 manat, 500 
qramlıq ənənəvi (dairəvi) çörəyin pə-
rakəndə satış qiyməti 50 qəpik, 650 
qramlıq ənənəvi çörəyin pərakən-
də satış qiyməti 65 qəpik nəzərdə 
tutulur. Bu rəqəmləri yaxın coğrafi 
ölkələrdəki un və çörəyin qiymətləri 
ilə müqayisə etdikdə Azərbaycanda 
çörəyin qiymətinin daha ucuz oldu-
ğuna şahid olarıq. Belə ki, Azərbay-
canda 500 qramlıq çörəyin qiyməti 
50 qəpik olduğu halda, Gürcüstanda 
minimum 57 qəpik, maksimum 66 
qəpik, Rusiyada 1 manat, Ukraynada 
minimum 1 manat 26 qəpik, maksi-
mum 1 manat 46 qəpik, Qazaxıstan-
da minimum 51 qəpik, maksimum 55 
qəpik, Ermənistanda isə 81 qəpikdir.

Bayram günləri olmasına baxmayaraq, “Azə-
riqaz” İstehsalat Birliyinin əməkdaşları tarif 
limitlərinin sıfırlanması prosesini davamlı ola-
raq həyata keçirir. Paralel olaraq abonentlər də 

bu prosesdə birliyə dəstəyini fəal olaraq göstə-
rirlər. Bu barədə birliyin baş direktoru Ruslan 
Əliyev deyib.
“Yanvarın 1-dən bu günə qədər sonradan ödə-
nişli sayğacdan istifadə edən (mexaniki sayğac-
lar nəzərdə tutulur) 104 min abonent sayğacla-
rının görünən hissəsini mobil telefon vasitəsilə 
çəkərək 077 310-41-04 vatsap nömrəsinə göndə-
rib. Bu dəstəyin müqabilində bu günə qaz isteh-
lakına görə tarif limitlərinin sıfırlanması prose-
sində 65 faizlik nəticə əldə olunub. Göstərdikləri 
diqqətə, verdikləri dəyərə görə hər bir abonen-
timizə “Azəriqaz” İB adından dərin təşəkkürü-
müzü bildiririk”, - deyə baş direktor bildirib.

2020-ci ildə maliyyə sabitliyi siyasəti başlıca 
olaraq maliyyə bazarlarının və sisteminin sta-
billiyinin təmin olunmasına, pandemiyanın 
neqativ təsirlərinin minimallaşdırılmasına, 
əhalinin və biznesin dəstəklənməsinə yönəldi-
lib. Yaranmış vəziyyətə baxmayaraq, maliyyə 
vasitəçiliyinin genişləndirilməsi və maliyyə ba-
zarlarının dərinləşdirilməsi istiqamətində işlər 
davam etdirilib.
Bu barədə AMB-nin “2022-ci il üçün pul və 
maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri 
barədə” bəyanatında qeyd olunur. 2021-ci ildə 
bank sektorunun sağlamlaşdırılması istiqamə-
tində radikal addımlar atılıb, maliyyə dayanıq-

lığını itirmiş 4 bank sistemdən kənarlaşdırılıb. 
Hər dörd bank üzrə əhalinin əmanətlərinin 
verilməsi əsasən təmin edilib, 24 mindən çox 
əmanətçiyə 615 milyon manat məbləğində 
əmanət qaytarılıb.
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Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев подписал 
распоряжение об объявлении 
2022 года в Азербайджане 
Годом города Шуша. Об этом 
сообщает пресс-служба главы 
государства.
Кабинету министров 
поручено подготовить 
и реализовать план 
мероприятий в связи с Годом 
города Шуша.

Азербайджан согласился на принятое 
на 24-м заседании министров стран-
членов Организации стран-экспортеров 
нефти (ОПЕК) решение об увеличении 
суточной добычи нефти в феврале на 400 
тыс. баррелей в сутки в целях поддержки 

стабильности и баланса на мировом 
нефтяном рынке.
Новая "Декларация о сотрудничестве" 
предусматривает увеличение ежедневной 
добычи сырой нефти в Азербайджане в 
феврале 2022 года еще на 7 тыс. баррелей 
до 668 тыс. баррелей.
Напомним, что на состоявшемся в июле 
прошлого года 19-м заседании министров 
стран ОПЕК+ было принято решение 
о ежемесячном увеличении суточной 
добычи сырой нефти с августа на 400 тыс. 
баррелей до 5,8 млн. Принято решение о 
том, что сокращение объемов в баррелях 
должно быть завершено в сентябре 2022 
года и продлении до конца этого года 
срока “Декларации о сотрудничестве” с 
частичной корректировкой базового уровня 
добычи нефти с мая.

Первый цифровой проект Circular 
TwAIN, разработанный Центром 
исследований, разработок и инноваций 
SOCAR Turkey, будет профинансирован в 
рамках Европейской программы Horizon 
Europe Program (HEUROPE), говорится в 
сообщении SOCAR Turkey.
Данный проект, направленный на 
максимальное повышение устойчивости 
и энергоэффективности с помощью 
искусственного интеллекта и цифровых 
решений, стал четвертым проектом 
SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS, 
финансируемым ЕС.
«Крупнейший промышленный холдинг 
Турции, SOCAR Turkey, продолжает свои 
исследования и разработки инновационных 
проектов для устойчивого, эффективного и 
безопасного энергоснабжения. 

Проект Circular TwAIn, первый 
цифровой проект, разработанный 
SOCAR Turkey Ar-Ge and Innovation AS и 
реализованный в партнерстве с AI Platform 
для интегрированного устойчивого и 
кругового производства, получил право на 
финансирование HEUROPE», - говорится в 
сообщении.
Проект, объединяющий 10 
международных партнеров в консорциуме, 
направлен на разработку цифрового 
инструмента, который посредством 
искусственного интеллекта обеспечит 
энергоэффективность на крупных 
производственных объектах. Circular 
TwaAIn также внесет значительный вклад в 
сокращение энергопотребления и выбросов 
углекислого газа.

Компания SOCAR в 2021 году 
экспортировала по нефтепроводу Баку-
Новороссийск 1 млн 7,46 тыс. тонн нефти.
Такие данные содержатся в оперативной 
сводке ФГБУ «Центральное диспетчерское 
управление топливно-энергетического 
комплекса» (ФГБУ «ЦДУ ТЭК»).
«По системе компании «Транснефть» 
транзит нефти из Азербайджана в порт 
Новороссийск в 2021 году составил 1 млн 
7,46 тыс. тонн нефти. При этом, в декабре 
по этому маршруту экспортировано 
84,76 тыс. тонн азербайджанской нефти», 
- отмечается в данных, имеющихся в 

распоряжении агентства «Интерфакс-
Азербайджан».
По сравнению с показателем 2020 года 
объем экспорта азербайджанской нефти по 
Баку-Новороссийск увеличился на 64,3%.
«Транснефть» и SOCAR в конце января 2021 
года подписали договор на прокачку по 
нефтепроводу Баку-Новороссийск в 2021 
году более 1 млн тонн нефти.
По данным ФГБУ «ЦДУ ТЭК», SOCAR в 
2020 году экспортировала по нефтепроводу 
Баку-Новороссийск 613,29 тыс. тонн нефти.
Азербайджан транспортирует свою нефть по 
трубопроводу Баку-Новороссийск с 1997 года.

Беларусь и Азербайджан достигли 
высокого уровня политических и 
экономических отношений, Минск 
ценит поддержку Баку в международных 
организациях на всех уровнях. Об этом 
заявила председатель Совета Республики 
(верхней палаты) Национального собрания 
Беларуси Наталья Кочанова на встрече с 
послом Азербайджана в Беларуси Ульви 
Бахшалиевым, передает ТАСС.

«Нас связывают дружеские отношения, 
экономические, политические, 
гуманитарные связи. И это 
взаимодействие очень важно для нас - 
мы чувствуем поддержку Азербайджана 
в международных организациях на 
всех уровнях. Так и должны поступать 
настоящие друзья. Высокий политический 
диалог между странами в это непростое 
время говорит о том, что отношения будут 
еще более тесными и плодотворными», - 
приводит Telegram-канал слова Кочановой.
По ее словам, взаимодействие 
парламентариев должно быть более 
тесным. «Наши контакты должны 
быть более эффективными, и, думаю, 
возобновление встреч, парламентских 
визитов в Азербайджан и Беларусь 
будет содействовать этому», - сказала 
спикер верхней палаты, отметив, что в 
Минске будут рады визиту руководителя 
парламента Азербайджана.

В Азербайджане прошло регистрацию 
местное представительство ПАО 
"ЛУКОЙЛ" - "Лукойл Абшерон 
эксплорейшн лимитед" (Lukoyl Abşeron 
Eksploreyşn Limited).
Как сообщает в среду Trend со ссылкой 
на Государственную налоговую службу 
Азербайджана, компания зарегистрирована 
по тому же юридическому адресу, что 
и другое дочернее предприятие ПАО - 
"ЛУКОЙЛ-Азербайджан", в Сабаильском 
районе Баку.
Юридическим представителем "Лукойл 
Абшерон Эксплорейшн Лимитед" является 
Эльнур Гурбанов.
Напомним, что ЛУКОЙЛ является одной 
из крупнейших публичных вертикально 
интегрированных нефтегазовых компаний 

в мире, на долю которой приходится около 
двух процентов мировой добычи нефти и 
около одного процента доказанных запасов 
углеводородов.

Об этом в среду сообщили Trend 
в Государственной службе по 
антимонопольной политике и надзору 
над потребительским рынком при 
министерстве экономики Азербайджана.
«Как известно, с этого года цены на 
муку, производимую субъектами 
предпринимательства на внутреннем рынке 
из импортируемого продовольственного 
зерна, приведены в соответствие с 
существующей на мировом рынке ценой на 
продовольственную пшеницу. В результате 
наблюдается изменение цен на муку и 
традиционный (круглый) хлеб. В связи 
с этим были усилены меры контроля в 
данном направлении, осуществляемые 
Госслужбой по антимонопольной 
политике и надзору над потребительским 
рынком при министерстве экономики. 
В рамках превентивных мер Госслужба, 
организовав встречи с импортерами 
зерна и производителями муки и хлеба, 
предупредила их о недопустимости 
случаев злоупотребления ситуацией. С 

целью предотвращения необоснованного 
изменения цен на муку, а также веса и 
стоимости традиционного (круглого) хлеба 
и осуществления контроля за параметрами 
качества на потребительском рынке 
регулярно проводятся мониторинги, 
принимаются необходимые меры 
для соблюдения антимонопольного 
законодательства. В случае выявления 
нарушений законодательства Госслужбой 
будут приняты строгие меры», - говорится в 
сообщении ведомства.
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Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatına (OPEC) 
üzv və qeyri-üzv ölkələrin nazirlərinin 24-cü 
iclasında qlobal neft bazarında sabitliyə və 
balansa dəstək məqsədilə gündəlik neft hasi-
latının fevral ayında 400 min barel artırılma-
sına dair qəbul edilmiş qərara Azərbaycan da 
razılıq verib.
Yeni “Əməkdaşlıq Bəyannaməsi” Azərbay-
canda gündəlik xam neft hasilatının 2022-ci 
ilin fevralında daha 7 min barel artırılaraq 
668 min barelə çatdırılmasını, ixtisarla bağlı 
öhdəliyin isə 50 min barel həcmində olmasını 

nəzərdə tutur. 
Xatırladaq ki, “OPEC plus” ölkələri nazirləri-
nin ötən ilin iyul ayında keçirilmiş 19-cu icla-
sında avqustdan etibarən gündəlik xam neft 
hasilatının hər ay 400 min barel artırılmasına, 
5,8 mln. barel həcmində ixtisarların isə 2022-ci 
ilin sentyabrında başa çatdırılmasına və may-
dan etibarən neft hasilatının baza səviyyəsinə 
qismən düzəlişlər edilməklə “Əməkdaşlıq 
Bəyannaməsi”nin müddətinin bu ilin sonuna-
dək uzadılmasına dair qərar qəbul edilmişdir.

Məlum olduğu kimi, cari ildən daxili bazar-
da sahibkarlıq subyektləri tərəfindən idxal 
edilən ərzaqlıq taxıldan istehsal olunan unun 
qiyməti dünya bazarında olan ərzaqlıq buğ-
danın mövcud qiymətinə uyğunlaşdırılıb. 
Nəticədə un və ənənəvi (dairəvi) çörəyin qiy-
mətlərində dəyişikliyin baş verməsi müşahidə 
olunur. Bununla əlaqədar İqtisadiyyat Nazir-
liyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına 
Nəzarət Dövlət Xidməti nəzarət tədbirlərini 
daha da gücləndirib.
Dövlət Xidmətindən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, qurum tərəfindən bu istiqamətdə pre-
ventiv tədbirlər çərçivəsində taxıl idxalçıları, 
həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüş-
lər təşkil edilərək, vəziyyətdən sui-istifadə 
hallarının qətiyyən yolverilməzliyi barədə xə-
bərdarlıq edilib.
Qeyd edək ki, un və ənənəvi (dairəvi) çörəyin 
qiymətində və çəkisində əsassız dəyişikliyin 
qarşısının alınması və keyfiy yət parametrlə-
rinə nəzarətin həyata keçiril  məsi məqsədilə 

istehlak bazarında mütə madi monitorinqlər 
aparılır, antiinhisar qanun veri ciliyinə riayət 
olunmasına dair zəruri tədbirlər görülür. Mo-
nitorinqlər zamanı qanun vericiliyin pozulma-
sı əlamətləri aşkar olunduğu təqdirdə Dövlət 
Xidməti tərəfindən ciddi tədbirlər görüləcək.

“Azərbaycan ilə Türkmənistan 
arasında imzalanmış müqa-
viləyə əsasən ölkəmizə nəql 
olunması nəzərdə tutulan qaz 
artıq ilin əvvəlindən Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının ərazi-
sinə nəql olunmağa başlanılıb.”
Bu sözləri AZƏRTAC-a SO-
CAR-ın ictimaiyyətlə əlaqələr 
və tədbirlərin təşkili idarəsinin 
rəis müavini İbrahim Əhmədov 
deyib.
Bildirib ki, ilin əvvəlindən bu 
müqaviləyə əsasən ölkəmizə 
nəql olunması nəzərdə tutulan 
qaz artıq Azərbaycana təhvil 
verilir: “Qaz Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının ərazisinə nəql 
olunur”.
Gətirilən qazın qalan həcminin 
isə Astara yaxınlığında təhvil alı-
nacağını söyləyən İ.Əhmədov de-
yib: “İrandan gəlmiş nümayəndə 
heyəti ilə birlikdə bunun üçün 
texniki hazırlıq işləri aparılır. 
Sözügedən Saziş əsasında Azər-
baycana ümumilikdə (hər iki is-
tiqamət üzrə) gündəlik 4 milyon 
kubmetrdən çox təbii qazın nəql 
olunması nəzərdə tutulur”.
Qeyd edək ki, Türkmənistandan 
alınan ümumi qazın təxminən 

20-30 faizini svop haqqı kimi 
İran götürəcək, qalan hissəsi isə 
Azərbaycana tədarük ediləcək. 
İranın Neft Nazirliyinin məlu-
matında deyilir ki, illik 2 mil-

yard kubmetrə qədər qaz mü-
badiləsini nəzərdə tutan Sazişə 
görə, Türkmənistan Azərbayca-
na gündəlik 5-6 milyon kubmetr 
qaz ötürəcək.
Qaz Sazişi ötən il noyabrın 28-
də Türkmənistanın paytaxtı 
Aşqabadda keçirilən İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatının (ECO) 
15-ci Zirvə Toplantısı zamanı üç 
Xəzəryanı ölkənin prezidentləri 
tərəfindən dəstəklənərək, no-
yabrın 30-da neft sənayesi nazir-
ləri tərəfindən imzalanıb.
Svop Sazişinə əsasən, İran Türk-

mənistandan qaz alacaq və 
Azərbaycana Astara sərhədində 
svop haqqı çıxılmaqla bərabər 
ekvivalent məbləği çatdıracaq. 
Svop Sazişi çərçivəsində İran 
Türkmənistandan alacağı qazla 
ölkənin şimal əyalətlərinin ehti-
yaclarını ödəyəcək.
İranın cənubda böyük təbii qaz 
yataqları var, ancaq İran xüsu-
silə qış aylarında ölkənin şimal 
əyalətlərini qazla təmin etmək 
üçün 1997-ci ildən Türkmənis-
tandan qaz idxal edir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, bu 
Sazişin həyata keçirilməsi regi-
ondakı digər ölkələri də oxşar 
sazişlər imzalamağa və İranın 
bu məsələdə imkanlarından isti-
fadə etməyə sövq edə bilər.
Rusiyadan sonra ən böyük yük-
səktəzyiqli qaz kəməri şəbəkə-
sinə malik olan İran qazın bu 
ölkənin şərqindən qərbinə və 
Azərbaycan kimi qonşu ölkələrə 
nəqlində əsas rol oynaya bilər. 
Bu Saziş həm də İran üçün bö-
yük bir addımdır, çünki ölkənin 
təbii qaz mənbələrindən uzaqda 
yerləşən şimal-şərq rayonlarının 
sabit qaz təchizatını təmin edə-
cək.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNC-
LƏR FONDU TƏRƏFİNDƏN QRANT MÜSA-
BİQƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ    “Gənclik və maa-
rifçilik”  İB  “Gənclərin innovativ sahibkarlıq 
sahəsində maarifləndirilməsi üçün təlimlərin 
təşkili”adlı layihənin icrasını tamamlayıb.   
2021-ci ildə qalib olmuş “Gənclik və maarifçilik”   
İB   Fondun maliyyə dəstəyi  ilə oktyabr-dekabr  
aylarında “Gənclərin innovativ sahibkarlıq sahə-
sində maarifləndirilməsi üçün təlimlərin təşkili”  
adlı layihə icra  edirdi. Layihə çərçivəsində gənc-
lər üçün  innovativ sahibkarlığın əsasları  adlı  
təlimlər  3 ay müddətində davam etdi.  Layihə 
çərçivəsində ADPU-nun riyaziyyat  və fizika 
fakültəsinin  tələbələri ilə innovativ sahib karlıq 

mövzusunda  bir neçə  məşğələ keçirilmişdir.  
Təlimlər tələbələrin  böyük marağına səbəb ol-
muşdur.  Ümumən  layihə çərçivəsində  AD-
PU-nun tələbələri üçün   təşkil edilən təlimlər 
6  məşğələdən ibarət olmuşdur.  Təlimlərdə 60 
nəfər dinləyici  iştirak etmişdir.   

Sərəncamda deyilir:
“Qarabağın tacı olan Şuşa xalqımız üçün müqəddəs 
və əziz məkandır. Şuşa sevgisi hər bir azərbaycanlının 
mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır.
Təməli 1752-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərə-
findən qoyulan və bu il 270 illiyi qeyd olunacaq Şuşa 
şəhəri zəngin inkişaf yolu keçmiş, Azərbaycanın və 
bütün Cənubi Qafqazın mədəni və ictimai-siyasi hə-
yatında müstəsna rol oynayıb.
Bənzərsiz tarixi görkəmini və formalaşdırdığı 
özünəməxsus mühiti həmişə qoruyub saxlayan bu 
şəhər yetirdiyi böyük şəxsiyyətləri ilə ədəbi, mədəni, 
elmi və ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr 
yazıb.
Şuşa şəhərinin ötən əsrin 70-ci illərində sürətli inki-
şafı Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə 
sıx bağlıdır. Şəhərin inkişafına dair xüsusi qərarlar 
məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Həmin 

vaxtdan Şuşada quruculuq işləri geniş vüsət almış, 
mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsinin əbədiləşdiril-
məsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb.
Strateji mövqeyi ilə seçilən Şuşa Azərbaycana qarşı 
hərbi təcavüzə başlamış Ermənistanın silahlı qüv-
vələri tərəfindən 1992-ci il mayın 8-də işğala məruz 
qalıb. İşğal dövründə şəhərdəki yüzlərlə tarix və mə-
dəniyyət yadigarı vandalizm aktları nəticəsində da-
ğıdılıb.
Haqq işi naminə apardığımız 44 günlük Vətən mü-
haribəsində rəşadətli Azərbaycan Ordusu Şuşa şəhə-
rini 2020-ci il noyabrın 8-də işğaldan azad etdi. Ermə-
nistanın kapitulyasiyasına yol açan Şuşa qalibiyyəti 
xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çev-
rilərək, tariximizə Zəfər Günü kimi həkk olundu.
Şuşa zəfərindən dərhal sonra şəhərdə infrastruktu-
run qurulması ilə yanaşı, tarix və mədəniyyət abi-
dələrinin bərpasına başlanılıb, quruculuq işlərinin 
təşkilində çevikliyin, səmərəliliyin təmin olunması 
üçün burada dövlət idarəetməsinə böyük diqqət ye-
tirilib, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi yaradılıb.
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilən Şuşa-
da bu gün şəhərin əsl tarixi simasının bərpası yönün-
də nəhəng layihələr gerçəkləşdirilir. Qısa müddət-
də Şuşanın Baş planının hazırlanması, qüdrətli şair 
Molla Pənah Vaqifin büstünün və muzey-məqbərə 
kompleksinin öz ilkin görkəminə qaytarılması, Bül-
bülün ev-muzeyinin və Üzeyir Hacıbəylinin heykəli-
nin açılışları, habelə buradakı tarixi, dini və memarlıq 
abidələrinin bərpası prosesi ölkəmizin mədəniyyət 
paytaxtındakı kompleks işlərin tərkib hissəsidir.
Cıdır düzündə “Xarıbülbül” musiqi festivalının və 
Vaqifin möhtəşəm məqbərəsi önündə Vaqif Poeziya 
Günlərinin təşkili ənənəsinin bərpası da göstərir ki, 
Şuşa sürətlə dirçələrək əvvəlki dolğun mədəni həya-
tına qovuşmaq yolundadır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-
cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Şu-
şanın Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyətini, 
yüksək mədəni- mənəvi dəyərini nəzərə alaraq qə-
rara alıram:
1. 2022-ci il Azərbaycan Respublikasında “Şuşa İli” 
elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
“Şuşa İli” ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayıb həyata 
keçirsin”.

“Gələcəkdə qiymət artımlarının təsirinin minimallaş-
dırılmasının yeganə yolu ölkə daxilində ərzaq məh-
sullarının istehsalının tam dəyər zəncirini formalaş-
dırmaq, 100%-lik lokalizasiyaya nail olmaqdır”.
Bu sözləri İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov de-
yib. Onun sözlərinə görə, idxal komponentlərindən 
asılı olan məhsullar üzrə idxalı əvəz edəcək isteh-
sal sahələrinin yaradılması üçün əlverişli imkanlar 
mövcuddur:
“Bu istiqamətdə kiçik və orta biznesin inkişafına döv-
lət dəstəyi mexanizminin səmərəsinin artırılması bu cür 
sahibkarlıq subyektlərinin, xüsusilə gənc sahibkarların 
məşğulluqda iştirak payının daha da yüksəldilməsinə gə-
tirəcək. Hökumətin qarşıdakı dövrdə də əsas hədəflərindən 
biri yüksək əlavə dəyər yaradan emal sənayesinin sürətli 
inkişafıdır. Regionların spesifikası nəzərə alınmaqla, məh-
sul istehsalı və emalı üzrə ixtisaslaşmanın dərinləşdirilmə-
si hədəflənib. Regionlarda işləməyən və ya zərərlə işləyən 
istehsal müəssisələrinin yenidən qurulması, sağlamlaşdı-
rılması və özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi nəzərdə 
tutulur. Bütövlükdə, yüksək əlavə dəyər yaradan məhsul 
istehsalı və xidmət sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün 
investisiya təşviqi mexanizmlərindən geniş istifadə edilə-
cəkdir”.
M.Cabbarov vurğulayıb ki, Azərbaycan dünya iq-
tisadiyyatının bir parçasıdır və təbii olaraq, dünya 
bazarlarında müşahidə olunan proseslərin təsirlərini 
hiss edir: “Son illərdə dünyada istisnasız olaraq bü-
tün ərzaq məhsullarının qiymətlərində kəskin artım-
lar qeydə alınır. 

Bunun üçün BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının qlobal əmtəə, o cümlədən ərzaq qiymət-
lərinin qalxması ilə bağlı yaydığı məlumatlara diqqət 
yetirmək kifayətdir. Müşahidə olunan qiymət artım-
ları son 30 ilin ən yüksək göstəricisidir. Qiymətlərin 
artımına səbəb olacaq bir çox proseslər mövcuddur 
və bu proseslərin dinamikası, təəssüf ki, getdikcə 
daha da artır. Ölkəmizin daxili bazarında qiymət 
artımlarının əsas səbəblərindən biri məhz idxal olu-
nan məhsulların idxal bazarlarında qiymətinin art-
masıdır. Əsas idxal bazarları olan bir sıra ölkələrin 
öz daxili bazarında qiymət sabitliyini təmin etmək, 
eyni zamanda ərzaq ehtiyatlarını yaratmaq istiqamə-
tində reallaşdırdıqları intervensiyalar da bu prosesə 
əlavə yük yaradır. Son bir ildə baş verən bu artımlar 
daxili bazarda idxal olunan bütün məhsulların satış 
qiymətlərində özünü göstərir. Eyni zamanda, idxal 
olunan xammal komponentlərinin qiymət artımı sə-
bəbindən daxildə istehsal olunan yerli məhsulların 
da satış qiymətləri yüksəlməyə başlayıb. Təəssüf ki, 
bizim də bu sahədə idxaldan asılı komponentlərimiz 
mövcuddur. Bir çox məhsulların daxili dəyər zənciri 
hələlik tam şəkildə formalaşmayıb. Məhsulun maya 
dəyərini formalaşdıran bir sıra xərclərin – daşınma, 
enerji, xammal və s. artması da nəzərə alınmalıdır”.
Nazir bildirib ki, Azərbaycan hökuməti qiymət ar-
tımlarının təsirlərini minimuma endirmək üçün bü-
tün müvafiq addımları atır və 2022-ci ilin dövlət büd-
cəsi əhalinin gəlirlərinin artırılması komponentini 
nəzərə almaqla formalaşdırılıb.
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Hər kəs gündəlik ərzaq tələbatının ödənilmə-
si üçün bazarlardan və marketlərdən istifa-
də edir. İnsanlar arasında çaşqınlıq yaradan 
məsələlərdən biri də eyni məhsulların fərqli 
qiymətlərlə təqdim edilməsidir. Kəskin qiymət 
fərqliliyi daha çox supermarketlərlə məhəllə 
marketləri arasında hiss olunur.
Son dövrlərdə isə insanların əsasən supermar-
ketlərdən istifadə etdiyinin şahidi oluruq. Son 
10 ilə diqqət yetirdikdə məhəllə marketlərinin 
sayının kəskin şəkildə azaldığını görürük. Bu 
da onların supermarketlərlə rəqabət apara bil-
mədiyinin sübutudur. Bəzən supermarketlər 
arasında da qiymət fərqliliyi nəzərə çarpır.
Bəs, eyni məhsulun supermarketlərdə fərqli 
qiymətlərlə satılması nə dərəcədə düzgün-
dür? Bu sahəyə dövlət nəzarəti varmı? Və ya 
olmalıdırmı?
İqtisadçı ekspert Əkrəm Həsənov bildirib ki, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına 
görə, bu sahəyə dövlət nəzarəti yoxdur, burada 
qiymətlərin tənzimlənməsi sahibkarların ixti-
yarındadır. Azəbaycan şəraitində supermar-
ketlərdə olan bu qiymətlər sağlam rəqabətin 
göstəricisidir. Doğrudur, supermarketlər ara-
sında qiymət fərqləri var, bu da onların marke-
tinq strategiyasıdır. Bu cür qiymət fərqlilikləri-
ni süni qiymət artımı kimi də qiymətləndirmək 
olmaz. Süni qiymət artımı o yerdə ola bilər ki, 
orada rəqabət yoxdur və inhisarlaşma var. Ər-
zaq məhsulları arasında olan qiymət fərqliliklə-
ri tam rəqabətin sübutudur. Rəqabət olan yerdə 

qiymət artımı sadəcə istehlakçı itkisi deməkdir. 
“Hər halda qiymətlərin müəyyənləşdirilməsi 
obyektiv meyarlara görə, yəni tələb və təklifin 
balansı gözlənilərək aparılmalıdır. Təbii haldır 
ki, məhsulun sayı azdırsa, qiymət yüksək olacaq. 
Bizdə təəssüf ki, SSRİ-dən qalma təfəkkür var. 
SSRİ-də məhsullara dövlət nəzarəti olsa da mar-
ketlərdə məhsul qıtlığı yaşanırdı. Buna səbəb 
isə həmin məhsulların qanunsuz yolla baha qiy-
mətə satılması idi. ”Qiymətlərin tənzimlənməsi 
haqqında“ Azərbaycan Respublikası Qanununa 
görə, harada inhisarçılıq varsa, o qiymətlər tən-
zimlənir. Yəni, su, qaz, enerji, ictimai nəqliyyat, 
dərman və s. Bu sahələrdə qiymət fərqliliyi və 
artımı müşahidə edilərsə, təbii ki, dövlət sanksi-
ya tətbiq etməlidir”, – deyə ekspert bildirib.
Digər iqtisadçı Ekspert Natiq Cəfərli isə qeyd 
edir ki, burada mərkəzləşdirilmiş qiymət tənzim-
lənməsindən söhbət gedə bilməz, çünki ərzaq 
məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının qiy-
mətləri formal da olsa, bazar tərəfindən tənzim-
lənməlidir: “Bu sahəyə dövlət nəzarəti və ya döv-
lət tənzimlənməsi yoxdur və bu da doğrudur. 
Çünki nə qədər çox dövlət nəzarəti olarsa, bir 
müddət sonra həmin məhsulların azalmasının, 
hətta piştaxtalardan çəkilməsinin şahidi olarıq. 
Yaxın keçmişə nəzər salsaq görərik ki, Rusiya-
da dövlət qarabaşaq və bitki yağının qiymətinə 
nəzarət mexanizmi tətbiq etdi və iki həftə sonra 
marketlərdə bu məhsulların qıtlığı yarandı. Döv-
lət qərarı dəyişdirmək məcburiyyətində qaldı.
“Dövlətin bu sahəyə nəzarəti olmalıdır” anlayı-

şı kökündən yanlışdır. Dövlətin bu sahəyə mü-
daxiləsi sahibkarlara dəstək, gömrük və vergi 
siyasətinin düzgün müəyyənləşməsi kimi ola 
bilər. Dövlətin borcudur ki, ədalətli rəqabət 
mühiti yaratsın, məmur biznesinə son qoysun, 
bu da nəticə etibarı ilə qiymətlərin tənzimlən-
məsinə və təklifin artmasına səbəb olacaq.
Azərbaycanda ən böyük problem topdansatış   
bazarıdır. Orada rəqabətsizlik mühiti var. Bu 
bazarda böyük oyunçular və qiymət diktəsi 
var. O bazarın tənzimlənməsində dövlət mü-
hüm rol almalıdır. Yəni, rəqabətin güclənməsi 
üçün addımlar atmalıdır. Hazırda bu addımlar 
atılmır. Çünki inhisarçılıqla, gömrük və vergi 

ilə bağlı problemlər var. Bunun əyani sübutu 
isə günün tələbinə uyğunlaşmayan rüsumlar 
və vergi dərəcələrinin olmasıdır.
Bir dövlət öz ərazisində istehsalı olmayan, xa-
ricdən idxal olunan məhsulların qiymətini tən-
zimləmək istəyirsə, gömrük rüsumunu sıfır-
layır və ölkəyə idxal çoxalır. Nəticədə  qiymət 
tənzimlənir. Bizdə də bu kimi problemlər var. 
Belə ki, uşaq qidaları və dərman vasitələrinin 
istehsalı olmadığı halda, 15% gömrük rüsumu 
tutulur. Bu, doğru yanaşma deyil. Dövlət öz 
üzərinə düşən məsələləri yerinə yetirməlidir.”   

İmran Zeynalov 

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokaev 
hökumətin istefaya göndərilməsinə dair sərən-
cam imzalayıb.
Baş nazir vəzifəsinin icrası baş nazirin birin-
ci müavini Alixan Smayilova həvalə olunub. 
Sənəddə göstərilir ki, hökumət üzvləri yeni ka-
binet formalaşanadək vəzifələrinin icrasını da-
vam etdirəcəklər.
Hökumətdəki mənbələrin xəbərinə görə, Milli 
Təhlükəsizlik Komitəsi sədrinin birinci müavi-
ni postuna prezident administrasiyasının rəh-
bəri Murat Nurtle gətirilib.

“CNBC”-nin sorğusuna əsasən, dekabr ayın-
da ABŞ prezidenti Co Baydenin hərəkətlərini 
bəyənməyən amerikalıların sayı 56%-ə yüksə-
lib ki, bu da yeni rekorddur.
Banker.az xəbər verir ki, respondentlərin 44%-i 
cənab Baydeni dəstəklədiyini bildirib.
Sorğuda iştirak edənlərin yarıdan çoxu (55%) 
Co Baydenin koronavirus pandemiyası ilə necə 
mübarizə aparmasından narazıdır. Respon-
dentlərin 60%-i ABŞ prezidentinin iqtisadi 
problemlərin həllinə yanaşmasını bəyənmədi-
yini bildirib. Təxminən 72% inflyasiya ilə mü-
barizədə onun hərəkətlərini bəyənmir. Respon-
dentlərin təxminən 84%-i il ərzində ölkədə 
qiymət artımını qeyd edib, 23%-i isə ABŞ-da 
inflyasiyanın tezliklə azalmağa başlayacağına 
və ya artıq başladığına inanır.
Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Co Baydenin an-

ti-reytinqi 2021-ci ilin sentyabrında rekorda 
çatıb. Onun hərəkətləri sorğu iştirakçılarının 
54%-nin narazılığına səbəb olub. Populyarlı-
ğının azalmasına baxmayaraq, cənab Bayden 
2024-cü ildə keçiriləcək seçkilərdə iştirak et-
mək niyyətindədir.

Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev 
Almatı şəhəri və Manqistau vilayətində fövqə-
ladə vəziyyət rejiminin tətbiq edilməsi ilə bağlı 
sərəncam imzalayıb.
“Unian” agentliyi xəbər verir ki, həmin əra-
zilərdə fövqəladə vəziyyət rejimi yanvarın 
5-dən 19-na qədər davam edəcək.
Almatı şəhərində fövqəladə vəziyyət rejimi 
çərçivəsində 23:00-dan 07:00-a qədər komen-
dant saatı da tətbiq olunacaq.
Məlumata görə, sözügedən qərar ölkədə bir 

neçə gündür davam edən qazla bağlı etirazlar 
fonunda ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək, 
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının bərpa 
olunması məqsədilə verilib.
Xatırladaq ki, yanvarın 2-dən etibarən Qazaxıs-
tanda qazla bağlı etiraz aksiyaları keçirilir. 
Ölkədə kütləvi etirazlar maye qazın qiyməti-
nin bahalaşmasından sonra başlayıb. Bununla 
yanaşı, yanvarın 4-ü axşam saatlarında Almatı-
da aksiya iştirakçıları və polis arasında toqquş-
ma baş verib. Qazaxıstan hökuməti istefa verib.

Çin pandemiya ilə mübarizədə 
beynəlxalq ictimaiyyətlə qüv-
vələri birləşdirməyə çalışır. 
Bununla əlaqədar artıq 120-
dən çox ölkə və beynəlxalq 
təşkilatlara 2 milyard doza ko-
ronavirus vaksini göndərilib.
Bu barədə cümə günü Çin 
Xalq Respublikasının sədri Si 

Cinpin Yeni il münasibətilə 
ölkə əhalisinə təbrik nitqində 
məlumat verib.
Çin lideri xatırladıb ki, o, 

mütəmadi olaraq digər dövlət-
lərin başçıları, eləcə də iri bey-
nəlxalq strukturların rəhbərlə-
ri ilə telefon və videokonfrans 
vasitəsilə əlaqə saxlayır.
Onun sözlərinə görə, pande-
miyaya qalib gəlmək üçün 
beynəlxalq ictimaiyyət qüv-
vələrini birləşdirməlidir.

Gürcüstanda illik inflyasiya 3 faiz hədəflə 13,9 
faiz təşkil edib.
Bu barədə Sakstat Milli Statistika Xidmətindən 
(Geostat) bildirilib.
Məlumata görə, il ərzində kommunal xidmət-
lərin dəyəri 43,5 faiz, nəqliyyat xidmətlərinin 
dəyəri 17,3 faiz, mehmanxana və restoran xid-
mətlərinin dəyəri 14 faiz, səhiyyə xidmətlərinin 
dəyəri 7,9 faiz artıb.

Dekabrda ərzaq məhsullarının qiymətləri illik 
müqayisədə 15,6 faiz artıb.
Ən çox bitki yağı (24,5 faiz), tərəvəzlər (20,7 
faiz), çörək və çörək məhsulları (20,2 faiz), 
şəkər (19,8 faiz), süd və yumurta (15,3 faiz) və 
balıq (2,3 faiz) bahalaşıb.
2021-ci ilin noyabr ayı ilə müqayisədə dekabr 
ayında inflyasiya 0,3 faiz təşkil edib. Noyabrda 
isə aylıq inflyasiya 0,6 faiz olub.

“Avropanın şaxtalı hava və anbarlardakı mavi 
yanacaq ehtiyatlarının az olması səbəbindən 
yaxın iki ayda qazsız qalma riski var”.
Bu barədə “Bloomberg” nəşrində dərc edilən 
məqaladə deyilir.
Nəşrin müəllifləri qeyd ediblər ki, yanacaq böh-
ranının ilkin şərtləri bərpa olunan enerji mən-

bələrinə keçid və yerli istehsal olan təbii qazın 
azalmasıdır. Nəticədə ötən il Avropa ölkələrin-
də külək və günəş enerjisinin qeyri-sabitliyi sə-
bəbindən elektrik enerjisi istehsalı aşağı düşüb.
“Qarşıda qışın ən soyuq iki ayı var və Avropa-
nın qazsız qala biləcəyi ilə bağlı qorxular möv-
cuddur”, – məqalədə deyilir.
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Ərəbcə “nəqarə” sözündən götürülən 
“nağara” sözünün mənası döyəc-
ləmək, vurmaq deməkdir. Nağara 
Azərbaycanın qədim və dəyərli mil-
li zərb alətlərindəndir. Nağaraya 
verilən dəyərin nəticəsidir ki, onun 
sədaları altında adətən cəngavərlər 
döyüşə yollanır, düşmən üzərinə hü-
cuma keçirdilər. Bu musiqi alətinin  
səsi bir növ onları qələbəyə ruhlan-
dırır, zəfərə kökləyirdi. Həmçinin, 
nağara toylarda, insanların ən xoş 
günlərində onları müşayiət edən mu-
siqi alətlərindəndir. Bütün bunlar isə 
onu göstərir ki, nağara Azərbaycanın 
musiqi mədəniyyəti tarixində ən qə-
dim və xüsusi yeri olan ritm alətlə-
rindəndir.
 Hər musiqidə nəqarət deyilən bir his-
sə var ki, burada eyni notlar təkrar 
olunur. Hər nağara ifaçısı bu təkrar 
hissəni ifa etməyi bacarsa da, onu 
təkrarsız şəkildə təqdim etməyə yal-
nız xüsusi ifaçılar qadirdirlər.  Azər-
baycanın da çox bacarıqlı, el arasın-
da dərin hörmət və nüfuz sahibi olan 
mahir nağara ifaçıları olmuşdur və 
indi də var. Bunlardan biri  də sənə-
tinə böyük eşqlə bağlı olan, onu tanı-
yan, sənətinə bələd hər kəs tərəfindən 
sevilib-seçilən, böyük hörmət və nü-
fuza sahib sənətkarlardan biri Güla-
ğa Quliyev idi.
 Gülağa Ağaəli oğlu Quliyev 1958-ci 
il sentyabrın 8-də Bakının qədim Bu-
zovna kəndində dünyaya gəlib. O, 
1966-cı ildə birinci sinfə gedib. 1976-
cı ildə orta təhsilini başa vurduqdan 
sonra 1975-ci ildə Buzovnadakı 19 
saylı uşaq musiqi məktəbinin nağa-
ra sinfini bitirib. Burada onun ixtisas 
müəllimi Ağası Əliyev olub. 
Gülağa Quliyev 1976-1978-ci illərdə 
Sovet ordusunda xidmət edib. Əsgər-
liyə qədər qoşanağara ifaçısı olaraq, 
o, Baba Mirzəyevin dəstəsində mahir 
nağaraçalan Nizami Paşayevlə bir-
likdə çalışıb. Həmçinin nağara ifaçısı 
Böyükağa və usta klarnet ifaçısı Elşad 
Cabbarovla birlikdə toylarda ifa edib. 
Əsgərlikdən sonra sənətinə daha cid-
di şəkildə diqqət ayıran Gülağa Qu-
liyev istər Buzovna, istərsə də digər 
kəndlərin musiqiçiləri ilə toylarda 
ad-san qazanıb.  
Zamanla şöhrəti ətrafa yayılan Gülağa 
Quliyevi sonradan  nümunəvi nağara 
ifaçısı kimi “Hümayun” ansamblına 
dəvət ediblər. O, 1983-1988-ci illərdə 
bu ansamblda fəaliyyət göstərərək, 
çoxsaylı dövlət səviyyəli konsertlər-
də iştirak edib, maraqlı solo ifalar 
nümayiş etdirib. O, bu ansamblla bir-
likdə Moskva və Daşkənddə keçirilən 
Azərbaycan mədəniyyəti günlərində 
də öz ifası ilə çıxış edib.
Gülağa Quliyev 1991-ci ildən Binə 
qəsəbəsindəki 24 saylı uşaq musiqi 
məktəbinin (hazırda 11 illik mək-
təb) nağara sinfində dərs deyib. O, 
“Azərneftyağ” İstehsalat Birliyinin 
nəzdində yaradılan “Neftçi” mahnı 
və rəqs ansamblında 2000-2010-cu il-
lərdə fəaliyyət göstərib. Bu ansamb-
lın H.Əliyev və Gülüstan sarayında, 
Dövlət Filarmoniyasında, əyalətlər-
də, Moskvada konsertləri olub. Hətta 
onun mahir bacarığına, zəngin sənə-
tinə dəyər verərək, “Azərneftyağ”ın 
həmin dövrdəki rəhbəri Ramiz Mir-
zəyev Gülağa Quliyevə “Jiquli” mar-
kalı avtomobil bağışlayıb. 
Son illərdə Gülağa Quliyev bir çox te-
leviziya kanallarına qonaq kimi dəvət 
olunur, öz ifası ilə hər kəsi heyran qo-
yurdu. O, vətəndən kənarda da toy-
lara, yubiley və ad günlərinə dəvətlər 
alırdı.  Bütün bunlar isə onu göstərir 
ki, Gülağa Quliyev yalnız Azərbay-

canda deyil, onun hüdudlarından 
çox-çox kənarlarda belə öz ifası ilə 
insanların qəlbini fəth etməyi, nağa-
ranın dili ilə insanların qulaqlarına, 
ürəklərinə onların istədiyi musiqinin 
dili ilə xitab etməyi bacarmışdı.  
Nağarada ifa onun yalnız  sənəti de-
yildi, ritm sanki onun canının bir 
parçası, qanı, aldığı nəfəsi, bitməyən 
həvəsi, yaşam tərzi və bütün varlığı 
idi. Nağara çalarkən onun yalnız əllə-
ri yox, bütün vücudu ifa etdiyi ritmə 
köklənirdi. Gülağa Quliyev unikal 
sənət sahibi, nadir ritm ustası olaraq 
hamı tərəfindən sevilir, qəbul olunur-
du. Sənətinə olan böyük eşqi ifa za-
manı onu tamamilə fərqli, sehirli bir 
aləmə aparırdı sanki… Hətta sənətinə 
olan böyük sevgisindən idi ki, o, çıxış-
larının birində nağaranı həyatı adlan-
dırır, onsuz yaşamağın mümkünsüz 
olduğunu qeyd edirdi. “Xəstlənsəm, 
musiqinin, ritmin səsi məni sağaldar” 
deyirdi. 
Gülağa Quliyev bir çox dəyərli sənət-
karlarla da tərəf müqabili olub. O, 
Avtandil İsrafilov, Xanlar Cəfərov, 
Hacı Həmidoğlu, Hakim Abdullayev, 
Elman Namazoğlu, Dadaş Dadaşov 
kimi məşhur, dəyərli sənətkarların 
ifasına, melodiyalarına uyğun ritm-
lər ərsəyə gətirərək,  nadir solo ifaları 
ilə seçilməyi bacarırdı.  Bunu mahir 
nağara ifaçısının müasirləri, onu tanı-
yanların sözləri də təsdiqləyir.
Ustad nağara ifaçısı Heybət Baba-
yev onun haqqında bu fikirləri dilə 
gətirir: “Gülağa çox böyük sənətkar, 
sadə, gözəl insan, keçib gəldiyi sənət 
yolunu, yoldaşlıq etdiyi insanları 
unutmayan biri idi. Toylarda rast-
laşdığımız zaman dərhal mənə tərəf 
gəlib görüşər, səmimi hal-əhval tutar 
və yanımızdakılara deyərdi ki, mən 
Heybət müəllimin yanında qoşana-
ğaraçalan olmuşam. Bu, onun sadə 
qəlbli olması və səmimiyyətindən irəli 
gəlirdi. Tanınıb məşhurlaşdığı dövrdə 
də o, heç vaxt özünü öymədi”. 
Gülağa Quliyevin əlində nağara dinib, 
danışır, sanki hikmətli kəlamlar söylə-
yirdi. Oğlunun toyuna Gülağa Quliye-
vi çağıran tarzən-pedaqoq, uzun illər 
mahir gitara ifaçısı kimi toylarda, kon-
sertlərdə çıxış etmiş Rasim Bəyləroğlu 
onun haqqında bu sözləri deyir: “Gü-
lağa toyda bir möcüzə yaratdı ki, gəl 
görəsən… Qonaqlar ayaq üstə durub 
onu alqışlayırdılar”. 
Bəlkə də öz nağara ifası, ritmlərilə o, 
öz pak ürəyini açıb insanlar qarşısın-
da sərgiləyir, qəlbindəki odu-alovu 
paylaşırdı və insanlara müsbət enerji 
bəxş edirdi. O, qarşısına not qoyub 
çalmasa da, hər bir ritminin ölçüsü, 
meyarı, dəqiqliyi var idi. Bu dəqiq, öl-
çülü-biçili ritmlər onun beynindən ürə-
yinə axır, oradan barmaqlarına süzülür 
və nağaranın dərisi üzərində dəqiq 

notlarla izhar olunurdu. Bu ecazkar 
bir işdir, unikal ifadır və canında, tər-
kibində sirr, sehir hökm sürürdü. Ona 
görə də Gülağa Quliyev kimi sənətkar-
ların ifası milli sərvətimizdir desək, dü-
şünürəm ki, yanılmarıq.  
Gülağa Quliyev həm də çox əliaçıq 
və səxavətli adam idi. Deyirlər ki, o, 
şəhər toylarından Buzovnaya, evinə 
çatana qədər qazandığının böyük 
hissəsini yollarda rast gəldiyi ehtiyac 
sahibi insanlara xərcləyirdi. Bəli, bu, 
doğrudan da, belə idi. Hətta onun 
dəfn mərasimində iştirak edənlərin 
sözlərinə görə, yaşadığı məhəllənin 
süpürgəçisi işləyən qadın ağlayaraq, 
“o, hər dəfə məni görəndə xərclik ve-
rirdi” deyib. 
Sadəliyi, əxlaq-tərbiyəsi, mehriban-
lığı, səmimiliyi onu bir insan kimi 
ayrı-ayrı şəxslərin və bütövlükdə cə-
miyyətin gözündə ucaltmışdı. Hətta 
o, öz toyunda Buzovnaya şəhid gəti-
rildiyi üçün çalğını saxlatmışdı. 
O, Buzovna camaatının fəxrinə çev-
rilmişdi, xeyli dostlar qazanmış dı. 
Bunlar arasında musiqiçilərdən  Bö-
yükağa, Elşad, Aydın Bədəlbəyli, Ma-
lik Paşayev, Dadaş (Etibar) Dadaşov, 
Hamlet Hacımirzəyev, Camaləddin 
Dadaşov, Rafiq Balabəyov, Məşədi 
Məmməd və başqalarının adlarını 
çəkmək olar.  
G.Quliyev ömrünün sonuna yaxın 
səhhəti ilə bağlı çətin günlər yaşa-
yıb, 2021-ci ildə 63 yaşında sənətinin 
və həyatının ən gözəl dövründə, ən 
samballı vaxtında dünyasını dəyişib. 
Uzun müddət ürək-damar xəstəliyin-
dən əziyyət çəkən sənətkarın ölümü  
ritm aləmi, milli musiqi sevərlər, yaxın-
ları, onu tanıyanlar üçün ağır itki idi.
Onun dəfn mərasimi də izdihamlı olub. 
Mərasimə bütünlükdə Buzovna cama-
atı, Bakının hər yerindən musiqiçilər, 
onu tanıyanlar, sevənlər gəlib.  Axı 
özünə böyük rəğbət qazanan, heç kəsin 
qəlbinə dəyməyən, kimsəni incitməyən, 
hamıya hörmət edən bir insan son mən-
zilə sakitcə yola salına bilməzdi... 
Artıq o, yoxdur, lakin tarixdədir, 
hər bir ifası ilə silinməz izlər qoyub. 
Onun zəngin irsi, ölməz sənəti iz-
lənilir, sevilir və dəyərləndirilir. Bu 
dəyərli, sevimli sənət, zəngin irsdən 
dünən öyrənənlər çox idi, bu gün də 
var, sabah da  olacaq.  Ustad sənətka-
rın yolunu davam etdirən layiqli da-
vamçıları var. 
Ruhun şad olsun, böyük sənətkar, xe-
yirxah insan! Sən ömrünü xalqın mu-
siqi mədəniyyətinə və toy-büsatına sərf 
etdin. Sənətinin halal ruzisi ilə yaşadın. 
Sənətini varlığında bütün ruhunla ya-
şayan, özündən sonra isə yaşatmağı 
bacaran sənətkarlardan oldun. 

Allah rəhmət eləsin…

Mətanət HÜSEYNOVA

Bakcell şirkətinin son 3 il ərzində Azər-
baycan iqtisadiyyatına yatırdığı sərmayə-
nin həcmi 226 milyon manat təşkil edir. 
Şirkətin fəaliyyətinin davam etməsinə və 
inkişafına yönəlmiş bu sərmayələr uzun-
müddətli perspektivdə ölkənin ümumi 
daxili məhsulunun həcminə də töhfə 
verəcək.
Qeyd olunan məbləğin böyük hissəsi 
telekommunikasiya infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsinə, regionlarda 4G şə-
bəkəsinin əhatə dairəsinin genişləndiril-

məsinə və Qarabağda yüksək keyfiyyətli 
mobil şəbəkənin qurulmasına xərclənib.
Eyni zamanda, genişmiqyaslı Korpora-
tiv Sosial Məsuliyyət proqramı həyata 
keçirən Bakcell şirkəti 3 il ərzində bir 
sıra sosial layihələrə böyük həcmdə və-
sait ayırıb. Buraya şirkətin pandemiya 
ilə mübarizəyə, İkinci Qarabağ Müha-
ribəsinin təsirlərinin azaldılmasına, Qa-
rabağda bərpa işlərinin aparılmasına və 
əlilliyi olan uşaq və gənclər üçün bəra-
bər imkanların yaradılmasına yönəlmiş 
layihələr daxildir.
Bakcell şirkəti ölkədə telekommunika-
siya sahəsinin inkişafına öz töhfəsini 
vermək üçün gələcəkdə də Azərbaycan 
iqtisadiyyatına irihəcmli sərmayələr ya-
tırmağa davam edəcək. 2021-ci ildə Bak-
cell şəbəkəsi növbəti dəfə Ookla® tərə-
findən "Azərbaycanın ən sürətli mobil 
şəbəkəsi" adına layiq görülüb. 
Bu gün Bakcell şəbəkəsi 8700-dən çox 
baza stansiya sayəsində Azərbaycan 
əhalisinin 99.9%-ni, ölkə ərazisinin isə 
92.4%-ni əhatə edir.

“Azercell Könüllüləri” 
iki yüzə yaxın uşağı 

sevindirib
Fəaliyyətinin 25 illiyi-
ni qeyd etmiş “Azercell 
Telekom”-un yarandığı 
ilk illərdən əməkdaşları 
tərəfindən “Azercell Kö-
nüllüləri” adlı xeyriyyə 
təşəbbüslü böyük bir ko-
manda formalaşdı. Ötən 
illərdə olduğu kimi, bu il 
də “Azercell Könüllüləri” 
Dünya Azərbaycanlıları-
nın Həmrəylik günü və 

Yeni il bayramı münasibə-
tilə uşaqlar üçün növbəti 
xeyirxah aksiyanı gerçək-
ləşdirib. Könüllülər “Yeni 
ilə könüllülərdən hədiy-
yələr ilə” adlı kampaniya 
çərçivəsində İkinci Vətən 
müharibəsində xalqımı-
za qələbə sevincini yaşa-
dan şəhid və qazilərimi-
zin ailələrini, həmçinin 
aztəminatlı ailələri ziyarət 
edərək, onların övladlarını 
müxtəlif hədiyyələrlə se-
vindiriblər. 
Qeyd edək ki, kampaniya 
haqqında "Azercell Kö-
nüllüləri"nin sosial şəbəkə 
hesablarında öncədən mə-
lumat verilib və təxminən 
bir ay ərzində təşəbbüsə 
qoşulan tərəfdaş şirkət və 
fərdi şəxslərin dəstəyilə 
həssas qrupa aid uşaqlar 
üçün hədiyyələr hazırla-
nıb. 
“Yeni ilə könüllülərdən hə-
diyyələr ilə” aksiyası Azər-
baycanın bir çox bölgəsini 
əhatə edib. Könüllülər 
paytaxtla yanaşı, Sumqa-
yıt, Xocasən, Xırdalan, Sa-

ray ərazilərində yaşayan 
şəhid və qazi ailələrinə 
baş çəkiblər, Gəncə, Bər-
də, Füzuli, Oğuz, Şamaxı, 
Lənkəran, Şirvan, Sabira-
bad, Mingəçevir, Qəbələ, 
Şəki, Goranboy və Nafta-
landa yaşayan uşaqları da 
unutmayıblar. Ümumilik-
də, Dünya Azərbaycanlı-
larının Həmrəylik günü və 
Yeni il bayramı münasibə-
tilə müxtəlif yaş kateqori-
yasından olan həssas qru-
pa aid 200-ə yaxın uşağa 
bayram sovqatı paylanılıb. 
Xatırladaq ki, ötən illərdə 
də bayram münasibətilə 
könüllülər tərəfindən ox-
şar kampaniyalar həyata 
keçirilib. Uzun müddətdir 
ki, ölkəmizdə xeyriyyəçi-
lik ənənələrinin inkişafı 
istiqamətində fəaliyyətini 
davam etdirən "Azercell 
Könüllüləri" bu aksiyala-
ra dəstək verən tərəfdaş 
şirkət və sosial şəbəkə izlə-
yicilərinə öz təşəkkürünü 
bildirir, növbəti təşəbbüs-
lərdə də hər kəsi həmrəy 
olmağa çağırır. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu haqda Fransanın 
Səhiyyə naziri Olivye Veran Milli Assamble-
yada deyib. Bildirib ki, ölkədə pandemiya baş-
layandan gündəlik yoluxma ilk dəfə rekord 
rəqəmə - 271 686-ya çatıb və bu,  əvvəlki günlə 
müqayisədə 204 225 yoluxma çoxdur. Son sut-
kada 351 ölüm faktından 293-ü xəstəxanalar-
da, 58-i isə qocalar evlərində qeydə alınıb.
Son 24 saatda xəstəxanalarda koronavirus 
xəstələrinin sayı 20 186-ya çatıb və əvvəlki 
günlə müqayisədə 580 xəstə artıb. Reanima-
siya şöbələrində 3665 ağır virus xəstəsi inten-
siv müalicə alır. Son sutkada xəstəxanalara 
2881, reanimasiya şöbələrinə isə 460 yeni ağır 
virus xəstəsi daxil olub.
Pandemiya başlayandan 124 563 fransız viru-

sun qurbanı olub. İlin əvvəlindən Fransanın 
ikiqat epidemiya ilə - reanimasiya şöbələrini 
və xəstəxanaları dolduran “delta” ştamı və 
ciddi təhlükə yaratmayan, ancaq daha yo-
luxucu “omikron” ştamı ilə üzləşdiyi bildi-
rilir. Sanitar vəziyyətlə əlaqədar yaradılmış 
elmi şuranın üzvü Arno Fontane yanvarın 
sonunda xəstəxanalarda xəstələrin sayının 
ən pik nöqtəyə çatacağının gözlənildiyini və 
bununla əlaqədar böyük maddi-texniki və 
təşkilati problemlərlə üzləşiləcəyi ilə bağlı 
xəbərdarlıq edib. Bəzi xəstəxana müdirləri 
isə hələ xəstəxanalarda “omikron” ştamına 
yoluxmuş xəstələr olmadığını, narahat olma-
maq üçün kifayət qədər ümidverici əlamət-
lər olduğunu bildirirlər.


