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Astarada abadlıq-quruculuq 
işləri geniş vüsət alıb. Bu gün 
“Cənub qapısı” göz oxşayır. Xa-
rici qonaqlar şəhərin və buranın 
təbiətinin gözəlliyindən heyran-
lıqlarını gizlətmirlər. Eyni zaman-
da, kənd təsərrüfatı sahəsində 
qazanılan uğurlar fərəh doğurur. 

Rayon rəhbərliyi, müvafiq nazirlik 
hər vasitə ilə çaılışırlar ki, əkin-
biçin adamlarına yaxından dəstək 
olsunlar. Kənd təsərrüfatı naziri 
İnam Kərimov dəfələrlə bu rayon-
da olub, fermerlərlə görüşüb. İcra 
hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər 
Ağayev, bir qayda olaraq, tez-tez 
kəndlərə yollanır, abadlıq işləri ilə 
tanış olur, Vətən müharibəsi qaziləri 
ilə görüşür, eyni zamanda, torpaq 
adamlarının qayğıları ilə də yaxın-
dan maraqlanır və onlara hər cür 
kömək göstərir.

Bir neçə il əvvəl Prezident 
İlham Əliyev “Astaraçay” MMC-
nin çay emalı fabrikində olarkən 
müasir texnologiyanın tətbiqindən 
razılığını bildirib. Məlumdur ki, 
strateji əhəmiyyətli çay bitkisi yalnız 
spesifik xüsusiyyətləri olan tor-
paqlarda yetişdirilir. Bu baxımdan 

Astara ərazisi xüsusilə əlverişlidir. 
Bu bölgədə ekoloji cəhətdən təmiz 
şəraitdə yetişdirilən məhsul dünya-
nın müxtəlif şəhərlərində keçirilən 
beynəlxalq sərgilərdə dəfələrlə 
qızıl medala layiq görülüb. Onu da 
deyək ki, müəssisənin taxıl və çəltik 
sahələri də var, düyü dəyirmanı 

işləyir. Dövlət başçısı çayçılığın inki-
şafından danışıb: “Çox istəyirəm ki, 
həm daxili bazarı biz özümüz təmin 
edək, həm də ixrac edək. Xaricdə də 
görsünlər ki, Astara çayı nə qədər 
gözəldir, ləzzətlidir, keyfiyyətlidir. 
Çünki bizdə, ümumiyyətlə, 
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
məhsullarının hamısı keyfiyyətlidir. 
İndi bəzi xarici ölkələrdə məhsullara 
o qədər kimyəvi maddələr vu-
rur, məhsulu artırmaq üçün o 
qədər müxtəlif yollara əl atırlar ki, 
məhsul da öz keyfiyyətini, dadını 
itirir. Azərbaycanda bütün meyvə, 
tərəvəz, kənd təsərrüfatı məhsulları 
təbiidir, gözəldir, keyfiyyətlidir, o 
cümlədən də çay. Ona görə çox 
istərdim ki, biz Astara çayını dün-
yanın aparıcı ölkələrinin mağazala-
rında görək. Belə fabriklə buna nail 
olmaq mümkün olacaq”.

Onu da xatırladaq ki, çayçılığın 
inkişaf etdirilməsi, çay məhsullarına 
tələbatın yerli istehsal hesabına 
təmin olunması, bu məhsulun ixrac 
potensialının artırılması, kənd 
əhalisinin məşğulluğunun və maddi 
rifahının yüksəldilməsi məqsədilə 
“Azərbaycan Respublikasında 
2018-2027-ci illərdə çayçılığın 
inkişafına dair Dövlət Proqramı” 
qəbul edilib. Dövlət proqramının 
həyata keçirilməsi nəticəsində As-
tarada çayçılığın inkişaf etdirilməsi 
ilə bağlı görülən işlər sürətlənib, 
çay plantasiyalarının əkin sahəsi 
genişləndirilib. Ölkəmizdə mövcud 
çay plantasiyalarının təxminən 27 
faizi, çay istehsalının isə 60 faizi 
Astara rayonunun payına düşür. As-
tarada çayçılıqla 5 kənd təsərrüfatı 

müəssisəsi məşğuldur. 
Astara DAİM Bitkiçilik sekto-

runun müdiri Ramazan Səfərovun 
məlumatına görə, təkcə ötən il bu 
rayonda 231,5 hektarlıq çay plan-
tasiyalarından 788,5 ton yaşıl çay 
yarpağı yığılıb və məhsuldarlıq 34 
sentner olub. Digər məhsullar üzrə 
də göstəricilər fərəhlidir. Buğda, 
arpa istehsalı müəyyən qədər artıb. 

Çəltikçilikdə məhsuldarlıq 41,5 
sentnerə çatıb. Əziyyətinin çox 
olmasına baxmayaraq, Astara caa-
matı son illər çəltik əkib-becərməyə 
üstünlük verməyə başlayıb. İlk 
növbədə, bu, onunla əlaqədardır ki, 
bu sahədə rayonda ənənə və şərait 
var. Digər tərəfdən, düyü gərəkli 

 olduğu kimi, həm də dəyərlidir. 
Torpaq mülkiyyətçisi yetişdirdiyi 
məhsulun bir hissəsini ailəsi üçün 
götürür, qalanını isə yaxşı qiymətə 
satır. Bu torpağın düyüsünün də alı-
cısı, necə deyərlər, həmişə başının 
üstündədir.

Rayonda limon, portağal, na-
rıngi, qreyfurt və kinkan kimi sitrus 
meyvələri, feyxoa, nar, əncir, xurma, 
əzgil kimi subtropik meyvələr boldur. 
Astara meyvələrinin bərəkəti narıngi 
üzrə 273,1, portağal üzrə 154,4, 
feyxoa üzrə 122,1 sentner təşkil 
edib. Limon dərimi 2074, 9 ton, 
məhsuldarlığı isə 97,3 sentner olub.

Rayonda ərzaq bolluğu yara-
dılmasında Şahağacı kəndindən 
fermer Elçin Əsədullayev, Kijəbə 
kəndindən Nəzakət Həmzəyeva, 

Ərçivan kəndindən Rafiq Cəfərov 
və başqalarının böyük zəhməti 
var. Onlar aqrar sahəyə dövlətin 
dəstəyindən, maarifləndirmə 
tədbirlərindən, məşğulluğun artırıl-
masından razılıq edirlər.

Xatırlayırıq ki, üç il əvvəl IDEA 
İctimai Birliyi, Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyi və BMT-nin Ərzaq 
və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının 
birgə təşəbbüsü ilə Astarada 
aztəminatlı ailələr üçün meyvə bağ-
larının salınması hər kəsin ürəyincə 
olmuşdur. Rayonda ayrılan iki hektar 
sahədə 1250 ədəd feyxoa ağacı 
əkilmişdir. Pilot layihə Heydər Əliyev 
Fondunun vitse-prezidenti, IDEA 
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri, 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının xoşməramlı səfiri 
Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə aztəminatlılara, o cümlədən 
Qarabağ müharibəsi veteranı və 
şəhid ailələrinə verilmişdir. Aksiya-
ya 200-dən artıq yerli gənc könüllü 
qoşulmuşdur.

Regional inkişaf Dövlət Proq-
ramının icrası ilə bağlı son illər 
Astarada fərdi təsərrüfatlar istisna 
olmaqla, fermerlər və sahibkarlar 
tərəfindən yeni innovativ üsulların 
tətbiqi ilə 200 hektar intensiv subt-
ropik və sitrus meyvə bağı salınıb. 
Ərçivan qəsəbəsindəki 40 hektar-
lıq yeni sitrus bağı bu sıradandır. 
Türkiyəli mütəxəssislərin iştirakı 

ilə təsərrüfatda 10 hektar sahədə 
 “Miaqava” sortu yapon naringi 
tinglərin ən yeni üsullarla əkilib, mü-
asir suvarma sistemləri qurulub. 

Ötən il noyabrın sonunda 
Avropa İttifaqının Lənkəran-Astara 
iqtisadi rayonuna dəstəyi proqra-
mına start verilib. Bu münasibətlə 
keçirilən tədbirdə İqtisadiyyat və 
Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin, 
Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycan 
Nümayəndəliyinin, BMT-nin İnki-
şaf Proqramının nümayəndələri 
ilə bərabər, Astara RİH başçısı 
Qəzənfər Ağayev də iştirak edib. 
Aİ-nin Lənkəran-Astara iqtisa-
di rayonuna dəstəyi layihəsinin 
əhəmiyyəti vurğulanıb. Bildirilib ki, 
bölgəyə texniki yardım, sanitar və 
fitosanitar tədbirlərin gücləndirilməsi 
üzrə tvinninq və meyvə-tərəvəz 
sektorunda rəqabətlilik, əməkdaşlıq 
və modernləşmənin təşviqi qrant 
layihələri icra olunur. Yeni layihə 
çərçivəsində isə hər bir inzibati 
rayon üçün pasport və ərazi inkişaf 
planlarının hazırlanacağı diqqətə 
çatdırılıb. Əsas məqsədi regio-
nal ərazi planlaşdırma sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, meyvə-tərəvəz 
sektorunda müasir yerli iqtisa-
di və icma əməkdaşlıq mərkəzi 
şəbəkəsinin yaradılması, əlavə 
dəyərin artırılmasıdır. Ümumi dəyəri 
5 milyon avrodan çox olan layihənin 
icra müddəti 38 aydır. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) dəstəyi ilə 
dövlət-sahibkar əməkdaşlığı plat-
forması çərçivəsində növbəti görüş 
Astara rayonunda kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı sahəsində 
fəaliyyət göstərən sahibkarların 
iştirakı ilə təşkil olunub. Görüşdə 
rayon icra hakimiyyətinin, İqtisadiy-
yat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun, yerli DAİM-in, KOBİA-nın 
Lənkəran KOB İnkişaf Mərkəzinin və 
maliyyə qurumlarının nümayəndələri 
və 30-a yaxın sahibkar iştirak 
edib. Tədbir çərçivəsində aidiyyəti 
dövlət qurumlarının nümayəndələri 
sahibkarları kənd təsərrüfatı üzrə 
davam edən layihələr, eləcə də 
bu sahədə mövcud qanunvericilik, 
dövlət dəstəyi tədbirləri barədə 
məlumatlandırıblar. Sahibkar-
ların qarşılaşdıqları çətinliklər, 
maliyyə resurslarına çıxış, torpaq 
sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi və s. 
istiqamətlərdə müzakirələr aparılıb, 
təkliflər dinlənilib və iştirakçıları ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb. 

Astarada “Aqrar İnkişaf 
Könüllüləri” Təşkilatı fəaliyyətə baş-
layıb. Məqsəd bilik və bacarıqların 
aqrar sahədə tədbiqi və bu sahədə 
hüquq mexanizmlərinin təşviq 
edilməsidir. Layihə çərçivəsində 
gənclər müxtəlif modullar üzrə 3 
aylıq təlimlərə cəlb olunublar. Belə 
layihələr gənclərin maariflənməsinə, 
yeni təcrübə qazanmasına və aqrar 
sahəsinin inkişafına kömək edəcək. 

Hazırda ölkəmizdə yaz-tarla 
işlərinin qızğın vaxtıdır. Astarada da 
bol məhsul yetişdirilməsi ilə bağlı 
hərtərəfli tədibirlər görülür. Uğurlu 
olsun! 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Əsrlərin şahidi qocaman Talış 
dağları bu diyarın qədimliyinin əsas 
göstəricisidir. Hələ mavi Xəzər! 
Bürkülü yay günlərində onun lacivərd 
sularına kim baş vurmaq istəməz, 
qızıl qumlu sahillərdə gəzib dolaş-
maq, günəş vannası qəbul etmək 
kimin ürəyindən keçməz! Hansı xarici 
qonaq, hansı turist təbii kondensioner 
kimi sərinlik yayan, bu torpağın sim-
voluna çevrilən və dünyanın heç bir 
yerində təsadüf olunmayan ağacların 
şahı dəmirağaclarının, şabalıdyar-
paq palıdın, Lənkəran akasiyasının, 
Lənkəran palıdının, Hirkan ağcaqa-
yının, Hirkan şümşadının məskəni 
olan qədim Talış meşələrinin qoynuna 
tələsməz?!. 

Prezident İlham Əliyevin 26 
sentyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı 
ilə Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğunun 
bazasında Qızılağac Milli Parkının 
yaradılmasında əsas məqsəd ərazidə 
flora və fauna növlərinin qorunub sax-
lanılması, bərpası, təbii komplekslərin 
mühafizəsinin gücləndirilməsi, ekoloji 
monitorinqlərin həyata keçirilməsi, 
eləcə də elmi-tədqiqatlar, turizm 
və istirahət üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması və əhalinin ekoloji 
cəhətdən maarifləndirilməsinin təşkil 
edilməsi idi. Dövlətimizin başçısının 
sərəncamı ilə qoruğun mövcud ərazisi 
genişləndirilərək 99060 hektara 
çatdırıldı. 

İndi respublika parkları sırasında 
gənc park kimi qərarlaşan bu xüsu-
si mühafizəyə malik təbiət ərazisi 
getdikcə böyüyür və coğrafi hüdudla-
rını genişləndirir. Nəinki Azərbaycan 
təbiətinin, bütövlükdə bütün dünyanın 
ən nadir flora və faunasını öz qoynun-
da qoruyur, gələcək nəsillərə əmanət 
saxlayır. Park dünyada artıq əsrarəngiz 
ekoturizm məkanı kimi tanınır. İlin 
bütün fəsillərində turistləri də, dünya-
nın hər yerindən uçub gələn, eləcə də 
vaxtilə küsüb gedən, indi isə qayıdan 
quşları da qəbul etməyə, onlara qucaq 
açmağa hazırdır. 

Təbii sərvətləri, iqlim şəraitləri ilə 
səciyyələnən Azərbaycan ərazisində 

Qızılağac qoruğu özünəməxsus və 
bənzərsiz guşədir. Bu yerlərin iqlimi, 
sularının hərarəti, ilboyu həlimliyi 
müxtəlif növ heyvanların, quşların, 
sürünənlərin və başqa canlı aləmin 
yaşaması, nəsil verməsi,  inkişafı 
üçün hərtərəfli, geniş imkanlara 
malikdir. Tarix boyu gah kiçilən, gah 
böyüyən Xəzər, istiqamətini dəyişən 
Kür, Araz, Talış dağlarından axan 
çaylar, Muğandan yön alan axarlar 
Xəzərin cənub-qərbində Qızılağac 
körfəzini formalaşdırıb. Qərbdən quru, 
cənubdan nəmişli subtropik, şimal-
dan mülayim, şərqdən səhra iqlimi 
ilə əhatə olunan Qızılağac körfəzinin 
ətrafında çəmənliklər, cod qamışlıqlar, 
çay vadiləri var.

Qızılağac körfəzi lap qədimdən 
iki əsas cəhətə görə – balıq ehtiyatı 
və köçəri, habelə yerli su, bataqlıq 
quşlarının məskəni olması ilə diqqət 
çəkib. Qızılağac körfəzinə Avropanın 
şimalından, Qərbi Sibirdən, Uraldan, 
Qazaxıstandan, Karsk və Ağ dəniz 
sahillərindən, Peçora, Ob çayları 
hövzələrindən, Baykal gölündən, 
Uzaq Şərqdən, Yaponiya, _Skandina-
viya ölkələrindən quşlar gəlir.

Uzun illər boyu Qızılağac körfəzi 
ona qonşu göl, bataqlıqları ilə birlikdə 
“Quşlar diyarı” kimi təbiətşünasların, 
səyyahların, nəhayət, ornitoloq-
zooloqları maraqlandırıb. Məhz bu 
səbəbdən, hələ 1913-cü ildə Tbilisidə 
keçirilən naturalistlərin, tibb işçilərinin 
13-cü qurultayında Azərbaycan sula-
rında qışlayan quşların mühafizəsini 
təşkil etmək məsələsi müzakirə 
olunub. Bu məqsədlə Şirvan, Muğan, 
Lənkəran, Qızılağac körfəzi və başqa 
sahələrdə quşların qorunması üçün 
rəsmi qoruq–yasaqlıqların yaradılması 
təşəbbüsü irəli sürülüb. A.N. Karamzi-
nin təklifinə əsasən həmin qurultayın 
zoolgiya bölməsinin sədri K.A.Satunin 
1914-cü ildə Kür, Ağquşa, Qumba-
şı çaylarının mənsəbini, Qızılağac 
körfəzini qoruq elan etməyi məsləhət 
görüb. Lakin verilən təkliflərin heç biri 
həyata keçirilməyib. Bu istək ancaq 
14 ildən sonra gerçəkləşib: Qızılağac 

körfəzi 1926-cı ildə yasaqlıq, 1929-cu 
ildə isə qoruq statusu alıb. 

Qızılağac qoruğunun sahəsi təbii 
landşaft baxımından rəngarəng və 
müxtəlifdir. Onun sahəsinin 58,4 faizi 
su akvatoriyası, 20,3 faizi cəngəllik, 
21,3 faizi isə quru düzənliklərdir. 
Məhz ərazinin bu keyfiyyəti bura-
da su, bataqlıq, quru mühitə alışan 
müvafiq heyvan və quş növlərinin 
məskunlaşmasına şərait yaradır.

Xəzərin elmi əsaslarla öyrənilməsi 
XVIII əsrin əvvəllərində I Pyotrun 
xüsusi tapşırığına əsasən aparılıb. 
Qızılağac körfəzinin hər cəhətdən 
əlverişli mövqeyini dərk edən I Pyotr 
1722-ci ildə İrana yürüş zamanı bu 
körfəzin öyrənilməsini əmr edib. 
1726-cı ildə Qızılağac körfəzinin ilk 
müfəssəl xəritəsi hazırlanıb. 1730-
1921-ci illərdə isə Aleksandr Bekoviç-
Çerkasskin, Saymonov, Tokmaçev, 
Qmelin, Voynoviç, Eyxvald, Karelin, 
Knipoviç kimi alimlərin rəhbərliyi ilə 
ardıcıl ekspedisiyalar həyata keçirilib. 

Körfəzin geoloji tarixi Xəzər-Aral 
çökəkliyində baş verən tektonik 
prosesləri əhatə edib və formalaşma-
sında ərazidə olan çayların gətirdikləri 
çöküntülər mühüm rol oynayıb. XVIII 
əsrin sonunda Ağçala və Mahmud-
çala göllərinə qədər uzanan, Xəzərlə 
əlaqəsi olan körfəzin ərazisi xeyli 
genişlənib. Hazırda körfəzi Xəzərdən 
ayıran Kürdilinin intensiv inkişafı 
Kürün gətirdiyi külli miqdarda asılı 
materialların toplanması sayəsində 
mümkün olub. 

Qızılağac körfəzinin səviyyəsinin 
dəyişməsi indiki dövrdə də davam 
edir. Belə ki, XX yüzilliyin əvvəlində 
Xəzərin səviyyəsinin aşağı düşməsi 
sayəsində körfəzin sahəsi, dərinliyi, 
sututumu dəyişib, Viləşçay, Qumba-
şı çaylarının suyundan suvarmada 
istifadə edilməsi, Ağuşa çayı ilə 
əlaqənin kəsilməsi və s. səbəblərə 
görə körfəzin görkəmi, duz, qaz 
rejimi, fauna və florasının kəmiyyət-
keyfiyyətcə inkişafı tamamilə yeni 
istiqamətə yönəlib. 1928-1978-ci 
illərdə su səviyyəsinin aşağı düşməsi 

körfəzdə yeni hidroloji rejim yaratdığı 
halda, son 30 ildə su səviyyəsinin 
yüksəlməsi dövrü başlanıb. 

Qoruğun təbiətinin rəngarəngliyi, 
bitki, əsasən də heyvanat aləminin 
zənginliyi, habelə əraziyə çox sayda 
yerli və xarici turistlərin gəlişi nəzərə 
alınaraq, Qızılağac Dövlət Təbiət 
Qoruğunun, Qızılağac Dövlət Təbiət 
Yasaqlığının, eyni zamanda, ona bitişik 
ərazilərin sahəsi genişləndirilmək 
hesabına, 99060 hektar ərazidə 
Azərbaycanda yeganə dənizkənarı 
milli park yaradılıb. Araşdırmalar 
göstərir ki, hələ XX əsrin əvvələrində 
Azərbaycanın ərazisində Xəzər 
dənizinin sahilboyu su-bataqlıq quşla-
rının Cənub istiqamətində miqrasiyası 
müəyyən edilib. Öyrənilib ki, Qızıla-
ğac körfəzi miqrasiya edən quşların 
qışlaması üçün əlverişlidir. O vaxtdan 
da həmin ərazinin qorunması zərurəti 
yaranıb. 1913-1914-cü illərdən başla-
yaraq, Qızılağac körfəzi xüsusi ərazi 
kimi mühafizə olunmağa başlayıb. 
1926-cı ildə Qızılağac körfəzinə ya-
saqlıq statusu verilib və həmin ərazidə 
ovçuluğa qadağa qoyulub. 1929-cu 
ildə Qızılağac körfəzinə keçirilən 
yasaqlıq statusu yenidən dəyişdirilib. 
Keçmiş SSRİ Xalq Komissarları 
Sovetinin 3 iyun 337 saylı qərarı ilə 
Qızılağac körfəzi Xəzər dənizinin ətraf 
sahil zolağı ilə birlikdə qoruq elan edi-
lib. Beləliklə, qoruğun ərazisində hər 
cür təsərrüfat fəaliyyətinə qadağalar 
qoyulub. Belə ki, əvvəl burada flora və 
faunanın qorunmasına diqqət yetirilib. 
Sonradan isə qoruqda elmi-tədqiqat 
işlərinin aparılmasına başlanılıb. Bu 
məqsədlə qoruğa dünyanın tanınmış 
alimləri, eləcə də orintoloqlar, ixtioloq-
lar və hidroloqlar dəvət olunub. 

Qeyd edək ki, Qızılağac Dövlət 
Təbiət Qoruğu 1976-cı ildə “Su-
bataqlıq yerləri Konvensiyası”nın 
(Ramsar) suətrafı və suda üzən 
quşların məskunlaşması üzrə 12 
beynəlxalq əhəmiyyətli qoruq sırasına 
daxil edilib.

Parka gələnlər çox vaxt burada 
reallaşan maarifləndirici layihələrdə 

iştirak edir və ekoloji biliklərini artı-
rırlar. Bu yaxınlarda parkda keçirilən 
Ümumdunya Su-Bataqlıq Gününə 
həsr olunan tədbir məktəblilərin ma-
rağına səbəb oldu. Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin 1 saylı Regional 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin 
təşəbbüsü və milli parkın təşkilatçılığı 
ilə gerçəkləşən bu layihə iştirakçıla-
rına təbiətimizi, ekologiyamızı, təbii 
sərvətlərimizi qoruyub mühafizə 
etməklə bərabər ölkəmizdəki milli 
parklar, qoruqlar, yasaqlıqlar, habelə 
təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə 
edilməsi barədə ətraflı məlumat veril-
di. Sonda tədbir iştirakçılarını maraq-
landıran suallar cavablandırıldı. 

Qızılağac Milli Parkı, həm də 
elmi-tədqiqat, araşdırmalar baxımın-
dan dünya şöhrətli ekoloq alimlərinin 
diqqət mərkəzindədir. Elə buna görə 
də burada keçirilən tədbirlərin əsas 
qayəsini ekoloji maarifləndirmə və 
təbliğat təşkil edir.

Haqlı olaraq ekoloji maarifləndirmə 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyində əsas prioritet istiqamət 
kimi daim önə çəkilir.Təbii ki, bu da 
ekoloji maarifləndirmənin zamanın 
tələbindən irəli gəlməsi ilə əlaqədardır. 
Göstərilən diqqət və qayğı bu sahədə 
aparılan işin nə dərəcə önəm daşıma-
sından xəbər verir.

Bəxtiyar HÜSEYNOV,   
Ekologiya və Təbii  

Sərvətlər Nazirliyinin  
1 saylı RETSİ-nin əməkdaşı

Azərbaycanın bərəkətli torpaqları olan rayonlarından 
biri də Astaradır. Subtropik zonaya aid olan bu rayonun 
zəhmət adamları ölkənin ərzaq bolluğu və təhlükəsizliyinə 
zəruri töhfələr verirlər. Ötən il Astara rayonunda yetiş-
dirilən kənd təsərrüfatı məhsulunun faktiki qiymətlərlə 
ümumi dəyəri 78 milyon 259,3 min manat təşkil edib. 
Bunun 41 milyon 895,7 min manatı heyvandarlıq, 36 milyon 
363,6 min manatı isə bitkiçilik məhsullarının payına düşüb.

 Ümumdünya  
Mülki Müdafiə Gününə 
həsr olunmuş tədbir

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki müdafiə işinin 
təşkili Baş idarəsinin təşkilatçılığı ilə 1 Mart Ümumdünya 
Mülki Müdafiə Gününə həsr olunmuş videokon frans for-
matında maarifləndirmə tədbiri keçirilib.

“Təbii fəlakətlər və böhranlar zamanı köçürülən əhalinin 
mülki müdafiəsi və idarə edilməsi; Könüllülərin rolu və 
pandemiya ilə mübarizə” mövzusunda keçirilən tədbirdə 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
İnkişaf Proqramı və Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 
Azərbaycan nümayəndəliklərinin, Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyətinin, BMT Uşaq Fondunun Bakı ofisinin, eləcə də 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, müəssisə və 
təşkilatların məsul vəzifəli şəxsləri iştirak edib.

Toplantını giriş sözü ilə açan FHN Mülki müdafiə 
işinin təşkili Baş idarəsinin rəisi general-mayor Niyazi 
Zamanov iştirakçıların nəzərinə çatdırıb ki, Ümumdün-
ya Mülki Müdafiə Gününün qeyd olunmasında əsas 
məqsəd ictimaiyyətin diqqətinin mülki müdafiə işinin təşkili 
məsələlərinə cəlb etməkdir. Qeyd olunub ki, respublikada 
neft-qaz sənayesinin inkişafı, ölkəmizin yerləşdiyi təbii-
coğrafi şərait təbii və texnogen mənşəli fövqəladə hallarla 
bağlı ehtimalların hər zaman mövcud olduğunu deməyə 
əsas verir.

Baş idarə rəisi bildirib ki, ölkəmizdə 1 mart - Ümumdünya 
Mülki Müdafiə Gününün qeyd olunması, mülki müdafiənin 
təbliği sahəsində müxtəlif tədbirlərin, o cümlədən sərgilərin, 
konfransların, açıq dərslərin, təlimlərin keçirilməsi böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.

Qeyd olunub ki, son illərdə COVID-19 pandemiyası ilə 
bağlı ölkəmizdə təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsi mülki 
müdafiənin əsas vəzifələrdən hesab olunur.

N.Zamanov vurğulayıb ki, müasir dövrdə təbii və texno-
gen xarakterli fövqəladə halların xəbərdar edilməsi və qar-
şısının alınması istiqamətində elmi-texniki tərəqqinin ən son 
nailiyyətlərindən və imkanlarından geniş istifadə edilsə də 
bəşəriyyət bu kimi fəlakətlərin qarşısında hələ də acizdir. Bu 
baxımdan, Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatı tərəfindən milli 
qurumların səylərinin sözügedən sahədə daha da artırılması 
və əlaqələndirilməsi məqsədəuyğun hesab olunur.

Daha sonra BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı-
nın Azərbaycan üzrə Nümayəndliyinin əməkdaşı Samirə 
Allahverdiyeva təmsil etdiyi qurumun mülki əhalinin 
təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində gördüyü 
işlərdən danışıb. O, Azərbaycan Respublikasında aidiyyəti 
qurumların, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin BMT-
nin mülki əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması sahəsində 
həyata keçirdiyi layihələrdə yaxından iştirak etdiyini vurğula-
yıb.

FHN İctimaiyyətlə əlaqə idarəsinin əməkdaşı 
mayor Vüsalə Zahirova təbii fəlakətlər və böhran 
vəziyyətlərində təxliyə olunan əhalinin maarifləndirilməsi 
və məlumatlandırılması məsələlərindən söz açıb, mülki 
müdafiəyə dair maarifləndirmənin və məlumatlandırmanın 
əhəmiyyətidən danışıb, eləcə də FHN sistemində 
maarifləndirmə işinin təşkili, prinsipləri, forma və üsulları 
haqqında konfrans iştirakçılarına məlumat verib.

“Xalq qəzeti”

Tarixi qaynaqlar göstərir ki, qədim Talış diyarı, Lənkəran 
həmişə səyyahların, qonaqların, tarixçilərin və ekoloqların 
diqqətini cəlb edib. Bu, hər şeydən öncə onun əlverişli coğrafi 
mövqeyindən və iqlim şəraitindən irəli gəlib. Axı bu yerlərdə, 
necə deyərlər, təbiət öz səxavət süfrəsini açanda xəsislik 
etməyib, əsrarəngiz gözəlliklərlə bərabər bu torpağa bol 
nemətlər, zəngin təbii sərvətlər bəxş edib. 

Astarada aqrar sahə sürətlə 
inkişaf edir 

Qızılağac Milli Parkının 
qızıl dövrü
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