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Xalqımızı Qurban bayramı 
münasibətilə təbrik edir. 

Evləriniz işıqlı, 
süfrələriniz bol olsun!

Okeanların çirklənmə-
si, onların resurslarının 
hədsiz dərəcədə istis-
mar edilməsi və qlobal 
istiləşmə dənizlərin və 
sahilyanı ekosistemlərin 
vəziyyətinin kəskin pis-
ləşməsinə gətirib çıxarır.
AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Lissabonda BMT-nin 
Okean üzrə konfransı 
işə başlayıb. Konfrans 
işti rakçıları bu və digər 
problemləri müzakirə 
edirlər. BMT-nin Baş 
katibi Antonio Quttereş 
konfransın açılışında-
kı çıxışında okeanların 
təh lükədə olduğunu 
bil dirib və onların xilas 
edilməsinə dair dörd 
tövsiyə təklif edib. Bu 
tövsiyələrdən biri də-
nizdən asılı olan iqtisa-
diyyata investisiyaları 
artırmaq barədədir.
Konfransın əsas məqsə-
di okeanların davamlı 
şəkildə idarə edilməsi 
üçün beynəlxalq birliyə 
elmi cəhətdən əsaslan-
dırılmış innovasiyalı qə-
rarlar təqdim etməkdir. 
Tədbir BMT-nin hima-

yəsi ilə Portuqaliya və 
Keniya tərəfindən təşkil 
edilib. Dünya okeanı Yer 
kürəsinin səthinin təqri-
bən dörddə üç hissəsini 
əhatə edir. Planetdə nə 
vaxtsa mövcud olmuş 
ən iri canlılar olan mavi 
balinalardan başlamış 
milyardlarla xırda mik-
roorqanizmlərə qədər 
müxtəlif canlı varlıqlar 
məhz okeanda yaşayır.
“Yer kürəsinə kosmos-
dan baxanda mavi pla-
netdə yaşamağımızı 
əyani şəkildə anlayırıq. 
Okean bizim hamımızı 
birləşdirir. Lakin təəssüf 
ki, biz okeanı sanki belə 
də olmalı bir fakt kimi 
qəbul edirik və bu gün 
“okeanda fövqəladə 
vəziyyət” ilə üzləşirik”, 
- deyən Baş katib vurğu-
layıb ki, indi vəziyyəti 
əsaslı şəkildə dəyişmək 
lazımdır.
Qlobal istiləşmə okea-
nın temperaturunu re-
kord səviyyəyə çatdırır, 
bu isə öz növbəsində 
get-gedə güclənən və 
tezləşən qasırğalara sə-
bəb olur. Ada-dövlətlər, 
həmçinin dəniz səviyyə-
sindən aşağıda yerləşən 
çoxsaylı iri sahilyanı 
şəhərlər daşqınlardan 
əziyyət çəkir.
İqlim böhranı okeanla-
rın turşulaşmasına və 
dənizdə qida zəncirinin 
pozulmasına gətirib çıxa-
rır. Mərcan rifləri rəngini 
itirir və məhv olur. Şibyə 
və sulu bataqlıq torpaq-
lar kimi sahilyanı eko-
sistemlər deqradasiyaya 
məruz qalır.
Okeana qurudan tökü-

lən çirkab sular sahilyanı 
ərazilərdə ucsuz-bucaqsız 
ölü zonalar ya ranmasına 
səbəb olur. Çir kab suların 
təqribən 80 faizi təmizlən-
mədən dənizə axıdılır. 
Okeanlara hər il 8 mil-
yon tona yaxın plastik 
tullantı düşür. Qəti təd-
birlər görülməsə, 2050-
ci ildə okeanda plastik 
maddələrin miqdarı ba-
lıqlardan çox olacaq.
Baş katib daha sonra 
bildirib ki, indi ən ucqar 
rayonlarda və ən dərin 
çökəkliklərdə plastik 
tullantılar aşkar edilir, 
bu isə dolanışığı balıq 
ovundan və turizmdən 
asılı olan insanlara bö-
yük ziyan vurur. Baş 
katib qeyd edib ki, Sakit 
okeanda plastik kütlələ-
rin toplandığı ərazinin 
sahəsi Fransanın ərazi-
sindən böyükdür.
Antonio Quterreşin bu 
vəziyyətin əsaslı şəkil
də dəyişməsinə kömək 
edə biləcək dörd töv
siyəsi bunlardır:
Okeanlarla bağlı davamlı 
iqtisadiyyata investisiya-
lar artırılmalıdır. Bərpa 
olunan enerji mənbələri-
ni inkişaf etdirmək, möv-
cudluğu okeanlardan 
asılı olanlar üçün vəsaitin 
artırılmasına nail olmaq 
lazımdır. Okeanların 
davamlı ida rə edilməsi 
indiki ilə mü qayisədə 6 
dəfə çox qida məhsulla-
rı və 40 dəfə çox bərpa 
olunan enerji istehsalına 
kömək edə bilər.
A.Quttereş ikinci töv-
siyəni şərh edərək deyib: 
“Okeanların xilas edil-
məsi üçün səylərimiz 

qlobal sərvətlərin ümu-
mi rifah naminə idarə 
edilməsi nümunəsi ol-
malıdır. Bu isə o demək-
dir ki, dəniz mühitinin 
çirklənməsinin qarşısı-
nı almaq, çirklənmənin 
miqyasını azaltmaq la-
zımdır. Bundan ötrü tə-
biəti mühafizə xarakterli 
səmərəli tədbirlər geniş-
lənməli, sahilyanı zona 
kompleks şəkildə idarə 
edilməlidir.
BMT-nin rəhbəri dola-
nışığı okeanlardan asılı 
olan insanları müdafiə 
etməyə, bu məqsədlə 
iqlim dəyişmələri prob-
lemlərini həll etməyə, 
sahilyanı infrastruktu-
ra investisiyaları artır-
mağa çağırıb. Baş katib 
vurğulayıb: “Gəmiçilik 
sektoru 2050-ci ilə qədər 
tullan tıların sıfıra endi-
rilməsinə dair öhdəlik 
götürməli və bu öhdəli-
yin ye rinə yetirilməsinə 
dair səmərəli planlar 
təqdim etməlidir.
A.Quttereş bütün sahil-
yanı dövlətləri fəlakətli 
vəziyyət barədə erkən 
xəbərdarlıq sistemi ilə 
bağlı yeni təşəbbüsə 
qoşulmağa çağırıb. 
Elmi və innovasiyaları 
okeanların vəziyyətini 
yaxşılaşdırmağa yönəlt-
məyə çağıran Baş katib 
deyib: “Mən hamını 
2030cu ilə qədər də
nizin dibinin 80 faiz 
öyrənilməsi hədəfinə 
qoşulmağa çağırıram. 
Özəl sektorun okean
ların tədqiqi və onların 
davamlı idarə edilməsi 
layihələrinə qoşulma
larını tövsiyə edirəm”.

Sultan bəy və onun qardaşı - 
Azərbaycan Demokratik Res-
publikasının ilk Hərbi naziri, 
ikinci hökumətdə Əkinçilik 
naziri və Qarabağın gene-
ral-qubernatoru olmuş Xos-
rov bəy Sultanovun yalnız 
Zəngəzur və Qarabağın deyil, 
Kəlbəcər, Basarkeçər və digər 
ərazilərimizin də erməni qul-
durlarından qorunmasında 
əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.

Azərbaycan Cümhuriyyəti-
nin dövlət xadimi, Qarabağın 
general-qubernatoru, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Hərbi naziri Xosrov bəy Paşa 
bəy oğlu Sultanov 1879-cu il 
may ayının 10-da Zəngəzur 
qəzasının Hacısamlı nahiyəsi-
nin Qasımuşağı obasının Kür-
dhacı kəndində (indiki Laçın 
rayonu) dünyaya göz açmış-
dır. Gəncə gimnaziyasını bi-
tirdikdən sonra Odessada ali 
tibb təhsili almışdır. Xosrov 
bəy Sultanov 1918-ci ildə İtti-
had Partiyasının Qarabağ Ko-
mitəsinin yaradılmasına va-
sitəçilik etmişdir. 1918-ci ilin 
28 mayında Tiflisdə Azərbay-
can Milli Şurası adından Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
elan edilməsi Bəyannaməsinə 
imza atan 26 nəfərdən biri də 
Xosrov bəy Sultanov olmuş-
dur. Xalq Cumhuriyyətinin 
həmin gün təşkil edilmiş bi-
rinci hökumət kabinetində 
Xosrov bəy hərbi nazir postu-
nu tutmuşdur. O, Zaqafqaziya 

Seyminin və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur.
Xosrov bəy Sultanov 1919-cu 
ilin 15 yanvarında Qarabağın 
general-qubernatoru təyin 
olunmuşdur. Həmin ilin 21 
martında erməni-daşnak hər-
bi dəstələri Qarabağa yeganə 
keçid olan Əsgəran keçidini 
zəbt etmişlər. Amma daşnak 
generalı Dronun hərbi dəstələ-
ri Xosrov bəyin başçılıq etdiyi 
Azərbaycan əsgərləri tərəfin-
dən mayın 30-da darmadağın 
edilmiş, Xankəndi və Şuşa 
geri alınmışdır.
1920-ci ildə Qızıl Ordunun 
Azərbaycana daxil olduğu xə-
bərini eşidən Xosrov bəy Sul-
tanov özünü Qarabağ İnqilabi 
Komitəsinin sədri elan edir və 
Sovet ordusunun gəlişini göz-
lədiyini Nəriman Nərimanova 
deyir. Nəriman Nərimanov 

isə onun yerinə Dadaş Bün-
yadzadəni təyin edir. Elbrus 
Muradov bildirir ki, Xosrov 
bəy Odessa Tibb Universite-
tində Nəriman Nərimanovla 
tələbə yoldaşı olub. Tələbəlik 
dövründə bir rus zabitinin 
yoldan keçən qıza sataşdığını 
görən Xosrov bəy qızı müda-
fiə edir və bu da duellə nəti-
cələnir. Birinci gülləni zabit 
atır və güllə bəyin gözünü zə-
dələyir. Amma yaralı Xosrov 
bəy də zabiti öldürür. Sonra
dan məlum olur ki, həmin qız 
Odessa Universitetinin rek
torunun qızıdır. Həmin qızla 
evlənən Xosrov bəyin ondan 
Murad adlı bir oğlu olsa da, 
uşaq yaşlarında dünyasını 
dəyişmişdir.
1923-cü ildən general Xos-
rov bəy Sultanovun həyatın-
da mühacirət dövrü başlan-
mışdır. O, Türkiyədə, İranda 
(1926), daha sonra Fransa və 
Almaniyada yaşamış, Alma-
niyada Tibb Universitetində 
professor vəzifəsində çalış-
mışdır. Bundan sonra, 1936-cı 
ildə Türkiyəyə qayıdan Xos-
rov bəy Sultanov Trabzonda 
məskunlaşmışdır.
Xosrov bəyin ölüm tarixi 
2016cı ilin fevral ayına kimi 
1947ci il, vəfat yeri isə Trab
zon göstərilsə də, məzarının 
yeri (İstanbulun Feriköy qə
biristanlığı) dəqiq müəyyən
ləşdirildikdən sonra 7 yanvar 
1943cü ildə vəfat etdiyi mə
lum olmuşdur. 

Azərbaycan telekommunikasi
ya sektorunda ilk dəfə olaraq 
özündə həm bank əməliyyatları, 
həm də mobil rabitə imkanlarını 
birləşdirən Azercell Fintek məh
sulları yaxın zamanda bütün 
abunəçilərə maliyyə xidmətləri 
göstərəcək.
Müştərilərini əlçatımlı, eyni za-
manda istifadədə rahat və şəffaf 
xidmətlərlə təmin etməyə çalı-
şan “Azercell Telekom” özünün 
rəqəmsal məhsullar çeşidini ge-
nişləndirərək müştərilərin nağ-
dsız hesablaşma və ödənişlərini 
daha rahat şəkildə yerinə yetir-
məyə imkan yaradacaq xüsusi la-
yihəsini təqdim edir. 
Abunəçilərə təqdim olunacaq 
rəqəmsal kart müxtəlif növ ödə-
nişlər həyata keçirməyə, hesabdakı 
balansı artırmağa imkan verəcək ki, 
həmin maliyyə məhsulları sürətli 
və asan müştəri identifikasiyasını 
təmin edən ucdan-uca rəqəmsal 

təcrübə üzərində qurulacaq.
İstehlakçının ənənəvi ödəmə 
üsullarını və vərdişlərini dəyi-
şərək, Azercell Fintek müştərilər 
üçün rahat rəqəmsal nağdsız 
ödəniş vasitəsinə çevrilmə poten-
sialına malikdir. Eyni zamanda, 
abunəçilər xidməti aktiv etmək 
üçün ofisə baş çəkmədən birbaşa 
Azercell-in yenilənmiş “Kabine-
tim” mobil tətbiqi vasitəsilə bu 

imkandan yararlana bilər. 
Bu rəqəmsal kart həm fakturalı 
xətt, həm də fakturasız xətt (Sim-
Sim) abunəçilərinə bir sıra stan-
dart qeydiyyat prosedurlarından 
keçmədən maliyyə xidmətlərinə 
asan çıxış imkanı yaradacaq. 
Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” 
bu layihəni “PAŞA Bank”, “Visa” 
və “AzİnTelecom” da daxil ol-
maqla bir sıra tərəfdaşlarla birgə 
əməkdaşlığı çərçivəsində həyata 
keçirir.
Azercell-in Big Data, Təhlillər və 
Xüsusi layihələr departamenti-
nin direktoru Azad Hüseynovun 
qeyd etdiyi kimi: 
“Bütün ölkəni əhatə edən geniş şə-
bəkəmizə bankçılıq və fintek funksi-
onallığı əlavə etmək göstərdiyimiz 
xidmət çeşidinin genişləndirilməsi, 
müştəri məmnunluğu və bağlılığının 
gücləndirilməsi və, əlbəttə ki, bizne-
sin dayanıqlılığı baxımından bizim 
üçün böyük imkanlar yaradır.” 

ABŞda yaşayaraq fəa
liyyət gös tərən soyda
şımız gənc bəstəkar və 
ifaçı Xan Bəyli Azer
cellin Instagram sə
hifəsində pərəstişkarla
rı ilə görüşüb.
Azərbaycan mədəniy-
yətinin təbliğinə hər za-
man xüsusi önəm verən 
“Azercell Telekom” rəs-
mi Instagram hesabı 
vasitəsilə iyunun 29-u 
gənc bəstəkar Xan Bəyli 
və aparıcı DJ Fatehin iş-
tirakı ilə canlı yayım ke-

çirib. “Musiqi dinləyək, 
söhbət edək” rubrika-
sında baş tutan yayım-
da Xan Bəyli tanınmış 
aparıcı DJ Fatehin sual-
larını cavablandıraraq, 
öz sənət yolu barədə 
danışıb. Yaradıcılığında 
Azərbaycan və dünya 
musiqisinin sintezini 
təqdim edən gənc ifaçı 
özünün zəngin repertu-
arına daxil olan bəstələ-
rini də ifa edib. Canlı 
yayıma Xanın Azərbay-
candakı pərəstişkarları 

ilə yanaşı, Amerikadan 
da izləyicilər qoşularaq 
öz şərhləri ilə ifaçıya 
dəstək olublar. 
Xatırladaq ki, bu ilin mar-
tında Novruz bayramı 
münasibətilə Azercell-in 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı 

ilə Xan Bəylinin ABŞ-da 
konserti təşkil olunub. 
ABŞ-da milli musiqimizi 
təbliğ edən gənc musiqi-
çi və bəstəkar Xan Bəyli 
Azərbaycan muğamını 
caz və etnik musiqi ilə 
sintezdə təqdim edən 
əsərləri ilə tanınır. Məş-
hur sənətçilərlə birgə la-
yihələrə imza atan gənc 
musiqiçi üslub sərhədlə-
rini aşan melodiyaları ilə 
dünyanın hər yerindən 
dinləyicilərinin diqqəti-
ni cəlb etməyi bacarıb.
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