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Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim AMEA
Yüksək Texnologiyalar Parkının qonağı olub

Təqvim yada salır

“Neftçi”nin sabiq prezidenti Aqil Paşayevin
xatirəsinə həsr olunmuş yoldaşlıq görüşü

B

akının “Neftçi” klubunun sabiq prezidenti, görkəmli idman
təşkilatçısı Aqil Paşayevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda klubun veteranları
ilə idman jurnalistləri arasında yoldaşlıq oyunu keçirilmişdir. Azərbaycan
İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının (AİJA) təşkilatçılığı ilə keçirilən
tədbirdə idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, Premyer Liqada çıxış
edən klubların əməkdaşları və media nümayəndələri iştirak etmişlər.

AİJA-nın prezidenti Eldar İsmayılov
“Neftçi”nin Azərbaycanın futbol tarixində
oynadığı mühüm roldan danışaraq bildirmişdir ki, Aqil Paşayevin rəhbərliyi ilə bu
klub böyük uğurlara imza atmışdır. Onun
rəhbərliyi zamanı “Neftçi” Azərbaycan
kubokunun qalibi olmuş, 1999-cu ildə
ölkəmizi UEFA kubokunda təmsil etmək
hüququ qazanmışdır. Bu gün Aqil Paşayevin 75 illiyini qeyd etmək, onun unudulmaz xatirəsini ehtiramla yad etmək üçün
bir araya toplaşmışıq. O dövrdə “Neftçi”
bütün ev oyunlarını Tofiq Bəhramov adına
Respublika Stadionunda keçirmişdir və
indiki yoldaşlıq oyununun da burada təşkil
olunması rəmzi xarakter daşıyır.
Ağdamın “Qarabağ” klubunun baş
məşqçisi Qurban Qurbanov demişdir
ki, “Neftçi”də çıxış etdiyi dövrdə Aqil
müəllimlə çox səmimi münasibətləri

yaranmış, Rusiya futbolunda legioner kimi
oynamağında Aqil Paşayevin böyük rolu
olmuşdur. O, futbolçuların yaddaşında
silinməz izlər qoymuşdur.
Yubilyarın əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik
sükutla yad edildikdən sonra oyun başlamışdır. “Neftçi”nin veteranları yoldaşlıq
oyununa Aqil Paşayevin kluba rəhbərlik
etdiyi dövrdə geyindiyi formada çıxmışlar. Bu geyim AİJA-nın sifarişi ilə özəl
hazırlanmış, üzərinə tədbirin təşkilatşısı
AİJA-nın, sponsoru “Full”un loqoları və
“Aqil Paşayev 75” sözləri həkk olunmuşdur . Yoldaşlıq görüşü maraqlı və gərgin
idman mübarizəsi şəraitində keçmişdir.
Matç “Neftçi”nin veteranlarının 3:2 hesablı
qələbəsi ilə yekunlaşmışdır.
AİJA-nın 1-ci vitse prezidenti Nərgiz
Mahmudzadə qəzetimiz üçün açıqlamasında bildirmişdir:

–Mərhum Aqil Paşayev ölkənin mədəni
həyatında, idman tarixində silinməz izlər
qoymuşdur. O, MDB məkanında populyar
“Bakılı oğlanlar” şən və hazırcavablar
klubuna daim dəstək vermiş, ömrünün son
illərində “Neftçi” Peşəkar Futbol Klubuna
rəhbərlik etmişdir. Ötən əsrin s onlarında
Azərbaycan futbolunun bayraqdarı olumölüm dövrünü yaşayırdı. 1997-ci ildə
Aqil müəllim sevimli “Neftçi” klubunun
rəhbərliyini qəbul etdi. Az müddət ərzində
komanda ölkə futbolunda liderliyi geri
qaytardı.
Azərbaycan xalqının dəyərli oğlu,
təəssüf ki, cəmi 58 il ömür sürdü, 2005-ci
ildə haqqın dərgahına qovuşdu. Amma
adı, xeyirxah əməlləri hər zaman hörmətlə
anılır, xatırlanır. Federasiyamızın Aqil Paşayevin xatirəsinə həsr olunmuş yoldaşlıq
görüşü keçirmək təşəbbüsünü də veteran
futbolçular sevinclə qarşıladılar. Bu yoldaşlıq görüşü görkəmli idman təşkilatçısı
Aqil Paşayevin 75 illik yubileyinə AİJA-nın
töhfəsi və ölkənin futbol ictimaiyyətinin
qədirbilənlik nümunəsi oldu.
Hazırladı:
Tahir AYDINOĞLU, “Xalq qəzeti”

Reabilitasiyaya ehtiyacı olanlar dövlətin
yaratdığı imkandan bəhrələnirlər
Bugünlərdə ictimaiyyətə təqdim edilən yeni videoçarx diqqətimi çəkdi.
Əlilliyi olan şəxslərin aktiv həyata dönüşü üçün onların reabilitasiya
vasitələri, o cümlədən protez –ortopedik vasitələrlə təminatından söhbət
açılan, maraqlı süjeti olan vdeoçarxda dövlət tərəfindən əlillərin sosial
qayğılarından başlamış, hər cür problemlərinə diqqət yetirildiyi göstərilir.
“Həyata bizimlə addım atın!” devizini ifadə edən videoçarxda reabilitasiya
vasitələrinin, habelə dünyanın məşhur şirkətləri ilə əməkdaşlıq müstəvisində
4-cü nəsil – müasir protezlərin hazırlanması və təqdim olunmasından, onların
üstünlüklərindən bəhs olunur.
Həqiqətən də Azərbaycanda reabilitasiyaya ehtiyacı olan hər bir şəxs dövlətin
yaratdığı imkandan bəhrələnə bilir. Vətən
müharibəsindən sonra say etibarılə artan
əlillərin reabilitasiya vasitələri ilə təminatına
xüsusi diqqət yetirilməklə, bu işə həm də ciddi
nəzarət edilir. Hazırda bu sahədə işlərin daha
da təkmilləşdirilməsi məqsədilə Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
tərəfindən Fərdi Reabilitasiya və Abilitasiya
Proqramının (FRAP) tətbiqi üzrə altsistem
hazırlanır.
Proqram bütün dərəcələr üzrə əlilliyi olan
şəxslərin tibbi, peşə –əmək, psixoloji – pedaqoji reabilitasiyası və sosial bacarıqlarının inkişafı ilə əlaqədar kompleks tədbirləri özündə
əks etdirir. Yeni altsistem bu sahədə reabilitasiya müəssisələri ilə Tibbi –Sosial Ekspert
Komissiyaları arasında e-formada məlumat
mübadiləsinə, onların əlaqəli fəaliyyətinin
qurulmasına xidmət edəcək. Nazirliyin
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminin tərkib hissəsi olacaq həmin altsistem
qeyd olunan proseslərin təşkilində şəffaflığın
artırılmasına, eləcə də bu sahəyə nəzarətin
daha təkmil qurulmasına şərait yaradacaq.
Reabilitasiya müəssisələrinə qəbul edilmiş
şəxslərlə bağlı reabilitasiya tədbirləri və
nəticələri barəsində məlumatlar da e-sistemdə
toplanacaq və FRAP – ların hazırlanmasında
zəruri informasiya bazası rolu oynayacaq.
Qeyd edək ki, Dövlət Tibbi – Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin
Reabilitasiya mərkəzlərində 10 beynəlxalq
qiymətləndirmə şkalasının (Ashworth,
Morze, Beck Depression Inventory, Covy
Anxiety və s.) tətbiqinə başlanıb. Şkalalar
əsasında qiymətləndirmə klinik praktikada
şəxsin əlillik vəziyyətini daha yaxşı müəyyən
etməyə, əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına
uyğun tibbi və sosial – psixoloji reabilitasiya
proqramı tərtib olunmasına imkan verir. Bu da
fəaliyyətin multidissiplinar komanda şəklində
qurulması ilə göstərilən xidmətdən maksimal
effektiv nəticə alınmasını, reabilitasiya sisteminin biopsixososial modelin tələblərinə uyğun
qurulmasını təmin edir.
Bu ilin yanvar – mart ayları ərzində
Dövlət Tibbi – Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin reabilitasiya mərkəzlərində
əlilliyi olan 6 min 900 nəfərdən çox şəxsə
xidmətlər göstərilib. Onlar effektiv təsirə
malik f izioterapevtik müalicə prosedurlarına

“Quba-Kəndkimya” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
28 iyun 2022-ci il saat 14.00-da “QubaKəndkimya” ASC səhmdarlarının növbəti illik
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Ümumi yığıncağın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin illik hesabatlarının
müzakirəsi və təsdiqi.
2. Cəmiyyətin nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq edilməsi.
3. Cəmiyyətin icra orqanının yenidən təşkil
olunması.
4. Qeydiyyat məlumatlarında baş vermiş
dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması
ilə bağlı səlahiyyətli nümayəndənin təyin
edilməsi.
5. Cəmiyyətin maliyyə vəziyyətinin
müzakirəsi və inkişaf perspektivlərinin
müəyyən olunması.
Ünvan- Quba rayonu, Nərimanabad
qəsəbəsi.
Telefon- (050) 509 00 85.

cəlb edilib, müalicəvi bədən tərbiyəsi, sosial –
psixoloji xidmətlərlə əhatə olunublar. Həmin
dövrdə agentlik əlilliyi olan şəxsləri 13 min
100 reabilitasiya vasitəsi ilə də təmin edib.
Müharibə əlillərinin yüksək texnologiyalı protezlə təminatı sahəsində 2020-ci
ilin dekabr ayından başlanan işlər cari ilin
ilk rübündə də davam edib. Ümumilikdə,
həmin vaxtdan 270 nəfər müharibə əlili (o
cümlədən 44 günlük Vətən müharibəsində
yaralanmış 200-dək hərbçi) 290 ədəd yüksək
texnologiyalı 4-cü nəsil – müasir protezlə
təmin edilib.
Bu ilin ilk rübündə əlilliyi olan
şəxslərə arzu etdikləri tarixdə reabilitasiya
xidmətlərindən yararlanmaq üçün qeydiyyata
alınmaq imkanı – “Elektron rezervasiya” sistemi yaradılıb. Artıq 3 min 800–ə yaxın şəxs
bu sistemdən faydalanıb.
Dövlət Tibbi – Sosial Ekspertiza və
Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən bu ilin
birinci rübü ərzində 6 min 955 şəxsə əlillik
təyin edilib. Onlardan 3 min 37 nəfərinə ilkin,
3 min 918 şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı
aparılıb. Qeyd edilən dövrdə əlillik təyin
edilənlərin sayı ötən ilin müvafiq dövrünə
nisbətən 2,1 dəfə çoxdur. Təyinatlar tibb
müəssisələri tərəfindən “Əlillik” altsisteminə
daxil edilən göndərişlər əsasında, obyektiv və
şəffaf şəkildə, göndərişlərdəki diaqnozların
əlillik dərəcəsi təyin edilməsinə əsas yaratması nəzərə alınmaqla həyata keçirilib. Əlillik
təyin edilmiş hər bir şəxsə əlilliyə görə sosial
ödənişlərin də e-sistem üzərindən proaktiv
qaydada təyinatı aparılıb.

Ötən müddətdə, eyni zamanda, Sosial
Xidmətlər Agentliyi tərəfindən sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların sosial xidmətlərə
tələbatının qiymətləndirilməsi həyata keçirilib.
Bu məqsədlə sağlamlıq imkanları məhdud 37
min 371 uşağın ailəsinə səfər edilib. Onlardan
artıq 28 min 187 uşaqla bağlı qiymətləndirmə
aparılıb.
Sosial işçilər və psixoloqlar tərəfindən
həmin uşaqların qayğı, sosial təminat, təhsil,
səhiyyə, iştirak və digər əsas hüquqlarının
təmini, habelə risk səviyyəsi ölçülüb. Hazırda
da qiymətləndirmə prosesi davam etdirilir.
Prosesin yekunu olaraq sosial həssaslığı riskli
kimi dəyərləndirilən uşaqların yaşadıqları ərazi
üzrə zəruri sosial xidmətlərə çıxışının təmin
edilməsi istiqamətində işlər aparılacaq.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
təşəbbüsü ilə əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin
sərgi və satışının təşkili üçün portal yaradılır. Portal əlilliyi olan istedadlı şəxslərə bu
platforma vasitəsilə yaradıcılıq nümunələrini
həm nümayiş etdirmək, həm də satışını həyata
keçirmək imkanı verəcək. Portalın yaradılmasında məqsəd bu kateqoriyadan olan şəxslərin
istedad və bacarıqlarının cəmiyyətə tanıdılmasına, yaradıcılıq potensiallarının stimullaşdırılmasına, həmin şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasına, eyni zamanda, maddi təminatının
artırılmasına yaxından dəstək olmaqdır.
Xatırladaq ki, portalın hazırlanması işləri
DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi
və DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi
tərəfindən koordinasiyalı şəkildə davam
etdirilir.
Əlillərə göstərilən diqqətdən söz açanda 36
il öncə Çernobıl AES-də baş vermiş qəzanın
ləğvi ilə əlaqədar xidmətdən sonra əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərə göstərilən qayğıdan
da danışmaq yerinə düşər. Dövlət başçısının 25
yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamına əsasən,
onların da müharibə əlilləri və şəhid ailələri ilə
bərabər, uçota alınma tarixindən asılı olmayaraq, 2021–2025-ci illərdə mənzil və ya fərdi
evlə təmin edilməsi nəzərdə tutulub. Çernobıl
AES-də qəzanın ləğvi ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxslərə də Prezidentin aylıq təqaüdü,
həmçinin, belə şəxslərin böyük əksəriyyətinə
əlilliyə görə pensiya, bir qisminə isə əlilliyə
görə aylıq müavinət verilir.
Aparılan ardıcıl islahatlar çərçivəsində son
3 ildə onların pensiyalarının orta aylıq məbləği
75 faiz, müavinət və təqaüd ödənişləri isə 3,7
dəfə artıb. Yeni islahat paketi çərçivəsində bu
ilin əvvəlindən əlilliyə görə müavinətləri də
növbəti dəfə artırılıb. Çernobıl əlilliyi olan
şəxslər hər il birdəfəlik müavinətlə də təmin
olunur, onların tibbi – sosial reabilitasiyası,
sosial – məişət problemlərinin həlli, sanatoriya – kurort müəssisələrinə yollayışla təminatı
həyata keçirilir.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkında
(YTP) Yaponiyada fəaliyyət göstərən dünya
şöhrətli azərbaycanlı alim, LCD monitorun əsas
yaradıcılarından biri, professor Xəlil Kələntərlə
görüş keçirilib.
Görüşdə AMEA YTP-nin
baş direktoru, iqtisad üzrə
fəlsəfə doktoru Vasif Abbasov, YTP-nin rezidentləri –
“Elm və Texnologiyalar Parkı”
MMC-nin direktoru Zahir
Nəsibov, Təcrübə-Sənaye
Zavodunun (TSZ) icraçı
direktoru, kimya üzrə fəlsəfə
doktoru Səxavət Rüstəmov
və bir sıra aidiyyəti şəxslər
iştirak ediblər.
Görüşdə professor Xəlil
Kələntərə texnoparkın əsas
fəaliyyət istiqamətləri, istehsal olunan məhsullar haqqında ətraflı məlumat verilib.
Bildirilib ki, innovativ texnoloji
yeniliklərin ölkəmizdə inkişaf
etdirilməsi, cəmiyyətdə innovativ təşəbbüslərin artrılması
və ən əsası elmin kommersiyalaşmasını icra etməklə
innovativ sahibkarlığın
formalaşmasına dəstək verən

tam cavab verən yerli baza
yağları əsasında mühərrik
yağlarının istehsalı prosesi
ilə də yaxından tanış olub.
O, bundan başqa, AMEA-nın
Strateji Elmi Analitik Sınaq
Mərkəzində qaz və maye
karbohidrogenlərin, neft və
neft-kimya məhsullarının və
istehlak mallarında toksik
elemetlərin sınaqları, eləcə
də digər sınaq-təcrübə
işlərinə baxış keçirib. Qeyd
olunub ki, Milli Akkreditasiyadan keçmiş, müasir tələblərə
cavab verən 4 laboratoriyadan ibarət bu Mərkəz ən yeni
texnoloji avadanlıqlarla təchiz
olunub.

Qonaq YTP-də yaradılmış innovativ şəraiti yüksək
qiymətləndirib. Gələcəkdə
əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulmasına dair fikir
mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, professor
Xəlil Kələntərin dünya elminə
verdiyi böyük töhfələri, əldə
etdiyi elmi nailiyyətləri nəzərə
alınaraq bu günlərdə 27 mart
–“Elm günü” münasibətilə
AMEA-nın Fəxri fərmanı ilə
təltif edilib.

Qabil YUSİFOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Şuşa mədəniyyətinin
inciləri”ndən “Bulud” xalçası
Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa ili” münasibətilə həyata keçirdiyi
“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi qədim şəhərimizin mədəni
mirasına dair təqdimatlarla davam edir.
Layihənin “Qarabağ xalçaçılıq
məktəbi – Şuşa” bölməsi üzrə növbəti
təqdimat “Bulud” xalçasına həsr olunub.
“Bulud” adı ilə məşhur olan xalçalar
Şuşada XIX əsrin II yarısından etibarən
Avropa və Rusiya incəsənətinin təsiri ilə
meydana çıxıb. Həmin dövrdə xaricdən
Azərbaycana müxtəlif çeşidli mallar – çit,
hörmə, “xoruznişan” dəsmallar, bəzəkli

çini qablar, zərgərlik məmulatları və s.
gətirilirdi.
Yerli sənətkarlar həmin məmulatların
üzərindəki naxış və rəsmlərdən ilhamlanaraq onları xalça üzərinə köçürürdülər.
“Saxsıda güllər”, “Bulud” xalçaları da bu
qəbildən yaranan xalça çeşniləridir.
Xalçanın “Bulud” adlandırılması
isə üzərində yerləşdirilən naxış

elementlərinin pərakəndəliyinin
səmada bulud təəssüratı yaratması ilə
əlaqədardır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Xalq qəzeti .- 2022.- 5 may.- S.11.

“Qırmızı planet”in cənub qütbündəki
buz kütlələri hərəkət edir

B

əşər tarixi yaranan gündən insan oğlu daim
ətraf aləmi öyrənib, araşdırıb və bu tədqiqatlar
getdikcə daha da təkmilləşib. Uzun əsrlər boyu
alimlər Yerdən uzaqda yerləşən planetləri, ulduzları
və müxtəlif növ göy cisimlərini xüsusi durbinlər
vasitəsilə müşahidə ediblər. Son yüzillikdə isə alimlər
planetləri və fəza cisimlərini kənardan müşahidə
etməklə kifayətlənməyərək daha müfəssəl və geniş
məlumatlara malik olmaq üçün planetlərə kosmik
tədqiqat peykləri və canlı missiya göndərməyə cəhd
göstərdilər.

Məhz bu inkişafın nəticəsi
olaraq ABŞ və keçmiş SSRİ
Aya ayaq basan ilk ölkələr
kimi tarixə düşdülər. Hazırda
keçmiş SSRİ-nin varisi Rusiyanın və ABŞ-ın bayraqları Ay
səthində dalğalanır.
Yerdən kənarda həyatın
olub olmamasını öyrənməyə
çalışan ölkələrin sırası isə

“Şəki Kimyəvi Təmizləmə”
ASC səhmdarlarzının nəzərinə!

“Loğman” ASC
səhmdarlarının nəzərinə !

21 iyun 2022-ci il saat 11.00-da
səhmdarların illik ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Cəmiyyətin 2021-ci ilin yekunlarının müzakirəsi.
2. Digər məsələlər.
Səhmdarların ümumi yığıncaqda şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə
iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonları- 055-762-0360, 077 -762-03-60.
Ünvan- Şəki şəhəri, Oğuz
şosesi 4.

30 iyun 2022-ci il saat 11.00-da
cəmiyyətin inzibati binasında Bakı
şəhəri, Davud Aslan küçəsi 2 nömrəli
ünvanda səhmdarların növbəti illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2020 və 2021-ci illərin yekunlarına dair idarə heyətinin hesabatı.
2. Təşkilati məsələlər:
-idarə heyəti sədrinin və üzvlərinin
seçilməsi.
-müşahidə şurası sədrinin və
üzvlərinin seçilməsi.
-daxili audit (təftiş) komitəsinin
sədrinin, üzvlərinin və müfəttişin
seçilməsi.
3. Digər məsələlər.

İdarə heyəti

YTP Azərbaycanda elmtutumlu, rəqabətqabiliyyətli
və innovativ məhsulların
istehsalını həyata keçirir,
yenilikçi bizneslərin yaradılması istiqamətində özəl
sektor, biznes şəbəkələri ilə
əməkdaşlıq edir.
Daha sonra qonaq
YTP-nin ərazisi, texnoparkın rezidentlərinin istehsal
sahələri ilə yaxından tanış
olub, alimə istehsal olunan
innovativ texnoloji məhsullar
barədə ətraflı məlumat
verilib. Həmçinin “Elm və
Texnologiyalar Parkı” MMC
tərəfindən istehsal olunan
dronların, yeni inkubator
rezident “Troniq” MMC-nin
istehsal etdiyi robototexnikanın imkanları əyani nümayiş
etdirilib.
Professor Xəlil Kələntər
TSZ-də dünya standartlarına

İdarə heyəti

ildən-ilə genişlənir. Artıq bir sıra
ölkələr– Hindistan, Yaponiya,
Çin və s. özləri müstəqil və ya
yuxarıda adıçəkilən ölkələrlə
əməkdaşlıq çərçivəsində Ay
və Mars planetlərinə kosmik
tədqiqat peykləri göndərirlər.
Qeyd edək ki, Mars
planetinə ən çox kosmik
tədqiqat peyki və elmi-tədqiqat

“Bakı Şərab-1”
ATSC səhmdarlarının
nəzərinə!
24 iyun 2022-ci il saat
11.00-da Bakı, Heydər Əliyev
prospekti 104 nömrəli ünvanda
səhmdarların illik ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Səhmdarlardan xahiş olunur ki, şəxsiyyəti təsdiqləyən
sənədlə yığıncaqda iştirak
etsinlər.
İllik hesabatla cəmiyyətin
saytının elanlar bölməsində
tanış olmaq mümkündür. web:
bakuserab.az
Telefon – 566-26-86.

Müşahidə şurası

missiyası ABŞ tərəfindən
göndərilib. Bildirilir ki, “Qırmızı planet”də baş verənləri
diqqətlə izləyən Amerika Planet İnstitutunun mütəxəssisləri
planetin cənub qütbündə
yerləşən buz kütlələrində
hərəkətlilik müşahidə ediblər.
Amerikalı planetoloq İsaak
Smit bildirib ki, təxminən 600
min il əvvəl Marsın cənub
qütbündə quru buz örtüyü
əmələ gəlməyə başlayıb.
O deyib: “Əgər heç yerə
tərpənməsəydi, o zaman
hündürlüyü təxminən 45 metr
olardı. Reallıqda Marsın qütb
buzları tədricən düzənliklərə
sürüşür və bunun nəticəsində
bəzi bölgələrdə buz kütləsinin
qalınlığı bir kilometri keçir”.
İnstitutun alimləri “Qırmızı
planet”in indiki cənub qütb
qapağının əmələ gəlməsinin
Antarktidada və Yer kürəsinin
dağlarının yamaclarında buzun
hərəkətini idarə edən eyni fiziki
prosesləri əhatə etdiyinə dair
ilk sübut aşkar ediblər.
Alimlər iddia edirlər ki,
Marsın fırlanma oxunun meyl
bucağı zamanla kifayət qədər
güclü şəkildə dəyişir. Bu, ekvatorial və subpolar enliklərin
qəbul etdiyi istilik miqdarında
kəskin dəyişikliklərə səbəb
olur, nəticədə, qütblərin
iqlimi çox dəyişir. Alimlər qeyd
edirlər ki, bir neçə milyon
il əvvəl oxşar dəyişikliklər

Marsın qütb bölgələrinin yaxın
geoloji keçmişə nisbətən
daha soyuq olmasına səbəb
olub. Nəticədə, Marsın cənub
qütbündə temperatur o həddə
düşüb ki, orada donmuş karbon qazından ibarət quru buz
əmələ gəlməyə başlayıb.
İsaak Smit və həmkarları
Günəş sistemindəki dördüncü planetin kompüter
modelindən istifadə edərək,
onun dəyişən iqlimini dəqiqliklə
təkrarlayaraq, bu “ikiqat” qütb
qapağının formalaşmasını
təkrarlamağa çalışıblar.
Hesablamalar göstərib ki,
Marsın indiki cənub qütb qapağı, əvvəllər alimlərin hesab
etdiyi kimi, atmosferdən CO2nin su buz yataqlarının səthinə
vahid çökməsi nəticəsində
yarana bilməzdi. Bunun lehinə,
xüsusən də ən böyük quru
buz yataqlarının Arktikanın ən
yüksək və cənub bölgələrində
deyil, Arktika dairəsinə yaxın
düzənliklərdə cəmlənməsi
faktıdır.
Digər tərəfdən, Smith və
həmkarları Marsın cənub
qütb qapağının təsvirlərində
çoxlu sayda relyef forması,
o cümlədən, sıxılmış dağ
silsilələri və buzlaq hövzələri
tapıblar.

Elçin ABBASOV,
“Xalq qəzeti”

“Şərab-Nəqliyyat” ASC
səhmdarlarının nəzərinə!
24 iyun 2022-ci il saat 12.00-da
Bakı, Heydər Əliyev prospekti 104
nömrəli ünvanda səhmdarların illik
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.
Bütün səhmdarların şəxsiyyəti

təsdiq edən sənədlə yığıncaqda
iştirakı vacibdir.
Telefon-055-857-91-49.

Müşahidə şurası

“Sumqayıt-Çörək” Açıq Tipli
Səhmdar Cəmiyyəti
Öz səhmdarlarına bildirir ki,
2021-ci ilin yekunlarına görə
24 iyun 2022-ci il saat 11.00-da
cəmiyyətin iclas zalında yığıncaq

keçiriləcəkdir.
Ünvan- Sumqayıt şəhəri,
Lermontov küçəsi 13.

