
Prezident İlham Əliyev “Azərbay-
can Respublikasında iqtisadi siyasətin 
və iqtisadi islahatların yeni idarəetmə 
çərçivəsinin yaradılması və “Azərbay-
can Respublikasının Maliyyə Sabitliyi 
Şurasının yaradılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2016-cı il 15 iyul tarixli 995 nöm-
rəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə” 
Fərman imzalayıb.

Sənədə əsasən, Azərbaycan Respub-
likasının İqtisadi Şurası yaradılıb. Şura-
ya Baş Nazir sədrlik edəcək. Prezidentin 
köməkçisi – İqtisadi məsələlər və inno-
vativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri, 
Prezidentin köməkçisi – İqtisadi siyasət 
və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri, 
Birinci vitse-prezidentin köməkçiləri, İq-
tisadiyyat, Maliyyə, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi nazirləri, Mərkəzi Ban-
kın sədri və Dövlət Neft Fondunun İcraçı 
direktoru şuranın üzvləri təyin olunub.

Şuraya ölkədə makroiqtisadi sabit-
liyin qorunması və sosial-iqtisadi inki-
şafın sürətləndirilməsi məqsədilə qlobal 
və milli iqtisadiyyatda, o cümlədən fiskal 
və monetar sektorlarda, həmçinin maliy-
yə-bank sektorunda baş verən proseslər 
öyrənilməklə cari və ortamüddətli dövr 
üçün iqtisadi siyasətin formalaşmasına, 
habelə ölkə iqtisadiyyatında yarana bilə-
cək daxili və xarici təsirlərin qarşısının 
alınmasına yönəlmiş qabaqlayıcı tədbir-
lərin görülməsi məqsədilə həyata keçi-
riləcək islahatların və iqtisadi siyasətin 
istiqamətinin müəyyən edilməsinə dair 
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Res-
publikasının Prezidentinə təqdim etmək 
tapşırılıb. Şura fəaliyyəti barədə 6 ayda 
bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidentinə məlumat verməlidir.

Fərmanda qeyd olunur ki, Azərbay-
canda son 20 ildə aparılan genişmiq-
yaslı sosial-iqtisadi quruculuq prosesi, 
fiziki infrastrukturun müasirləşdirilməsi, 
insan kapitalının inkişafı hazırda əldə 
edilmiş sosial rifah göstəricilərinin baş-

lıca hərəkətverici qüvvələri 
olub. Bu dövrdə ölkəmiz 
zəruri infrastruktur və ins-
titusional inkişaf göstəri-
ciləri üzrə beynəlxalq rey-
tinqlərdə xeyli irəliləyib, 
milli iqtisadiyyatın rəqabət 
qabiliyyəti xeyli yüksəlib. 
Ümumi daxili məhsulun 
həcmi 3 dəfədən çox artıb, 
vətəndaşların həyat səviy-
yəsi nəzərə çarpacaq dərə-
cədə yaxşılaşıb.

Lakin son illərdə dünya 
iqtisadiyyatında potensial 
iqtisadi artım templərinin 
aşağı düşməsi, əmtəə bazar-
larında qiymət volatilliyinin 
xeyli yüksəlməsi, qlobal 
maliyyə sabitliyinin köv-
rəkliyinin artması, xüsusilə 
ilin əvvəllərindən başlanan 
koronavirus pandemiyası 
və onunla əlaqədar əksər 
ölkələrdə sosial-iqtisadi 
fəallığın məhdudlaşması 
Azərbaycan iqtisadiyyatı 
qarşısında da yeni strateji 
siyasət çağırışları yaradıb. 
Əldə edilmiş sosial-iqtisadi 
rifah səviyyəsinin əlveriş-
siz qlobal mühitdə dayanıq-
lı saxlanılması və daha da yüksəldilməsi 
üçün milli iqtisadiyyatımızın beynəlxalq 
rəqabət qabiliyyəti gücləndirilməli, iqti-
sadiyyatın neft gəlirlərindən asılılığı mi-
nimuma endirilməli, ölkədə makroiqtisa-
di və maliyyə sabitliyi qorunmalıdır.

Sənəddə vurğulanır ki, növbəti onil-
likdə ölkəmizdə sosial-iqtisadi rifahın 
yüksəldilməsi üçün iqtisadiyyatın ikiqat 
artımının təmin edilməsi qarşıda duran 
başlıca strateji çağırışlardan biridir. Xü-
susilə postpandemiya dövründə iqtisa-
diyyatın illik artım tempinin yüksəldil-
məsi üçün onun yeni mexanizmlərinin 
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, 

bu məqsədlə daha dayanıqlı və inklüziv 
iqtisadi artım mənbələrinin yaradılma-
sına, xüsusilə özəl investisiyaların, o 
cümlədən birbaşa xarici investisiyaların 
cəlbinə, qeyri-neft ixracının genişləndiril-
məsinə əsaslanan milli inkişaf prioritetlə-
rinin müəyyən edilməsi, qlobal dəyər zən-
cirinə fəal qoşulma, investisiya mühitinin 
radikal yaxşılaşdırılması, müasir səhiyyə 
və təhsil siyasəti vasitəsilə insan kapitalı-
nın keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi, 
biznesin tələblərinə uyğunlaşdırılması, 
mülkiyyət hüquqlarının daha effektiv qo-
runması və “biznesə dost” digər strateji 
vəzifələrin icrası təmin olunmalıdır.

Milli iqtisadi inkişaf qarşısında duran 

strateji çağırışlara adekvat cavab vermək, 
yeni iqtisadi artım və inkişaf modelinə 
uğurlu keçidi təmin etmək, bunun üçün 
iqtisadi siyasət və iqtisadi islahatlar çərçi-
vəsini formalaşdırmaq məqsədilə ölkədə 
iqtisadi siyasətin yeni strateji idarəetmə 
çərçivəsinin yaradılması tələb olunur. İq-
tisadi siyasətin yeni idarəetmə çərçivəsi 
postpandemiya dövründə ölkənin sosi-
al-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsini 
və milli iqtisadiyyatın müasirləşdirilmə-
sini hədəfləyən strategiyanın formalaş-
dırılmasını, xüsusilə onun vacib hissəsi 
olan iqtisadi islahatlar proqramının hazır-
lanmasını və uğurla həyata keçirilməsini 
təmin etməlidir.

Azərbaycan ilə Ukrayna 
arasında dostluq əlaqələrin-
də ən uğurlu məqam siyasi 
münasibətlərdə hər hansı 
fikir ayrılığının olmaması-
dır. Hər iki ölkə beynəlxalq 
arenada bir-birinin ədalətli 
mövqeyini açıq şəkildə mü-
dafiə edir.

Bu fikri “Ukrayna 24” tele-
kanalına müsahibəsində Azərbay-
canın Ukraynadakı səfiri Elmira 
Axundova söyləyib.

Səfir bildirib ki, Azərbaycan və 
Ukrayna beynəlxalq təşkilatlarda 
vahid mövqedən çıxış edir, qarşı-
lıqlı etimad göstərirlər. Ancaq iqti-
sadi münasibətləri inkişaf etdirmək, 
ticarət dövriyyəsini artırmaq lazım-
dır. Bunun üçün mövcud potensi-
aldan maksimum istifadə etmək 
vacibdir.

“Azərbaycan bir sıra bey-
nəlxalq nəqliyyat layihələrinin 
müəllifidir. Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi vasitəsilə yük-
daşımalar sahəsindəki potensial-
dan yetərincə istifadə edilməlidir. 

Burada yükdaşımalarda sərfəli 
tarif məsələsi müzakirə edilərək 
həllini tapmalıdır. Bundan başqa, 
GUAM ölkələri arasında azad iq-
tisadi zonanın yaradılması layihəsi 
müzakirə olunur. Burada da əsas 
problem tarifin müəyyənləşdiril-
məsi, gömrük məsələləridir. Bu 
istiqamətdə də müzakirələr davam 
etdirilir”, - deyə Elmira Axundova 
bildirib.

Müsahibəsində təhsil mövzu-
suna da toxunan diplomat Ukrayna-
da təxminən 7 min azərbaycanlının 
təhsil aldığını söyləyib.

Qeyd edək ki, müsahibədən 
əvvəl Elmira Axundova “Ukrayna” 
və “Ukrayna 24” telekanallarının 
İnformasiya yayımı üzrə direktoru 
Yuriy Qusak və “Ukrayna 24” te-
lekanalının baş redaktoru Vitaliy 
Tarasov ilə görüşüb.

Görüşdə Azərbaycan ilə Uk-
rayna telekanalları arasında əmək-
daşlığın qurulması, birgə layihələ-
rin reallaşdırılması məsələləri 
müzakirə edilib.

Emil Hüseynli

İkinci Xəzər İqtisadi Fo-
rumu 2021-ci ildə Moskvada 
keçiriləcək.

Bu barədə Rusiyanın Xarici 
İşlər naziri Sergey Lavrov Qa-
zaxıstanın XİN başçısı Muxtar 
Tleuberdi ilə danışıqların yekun-
larına dair mətbuat konfransında 
bildirib.

O deyib: “Eyni zamanda biz 
Altıncı Xəzər Sammitinə hazırlıq 
işləri aparırıq. Bu tədbir, bu zirvə 
görüşü üçün çox sanballı sənəd-
lər paketi hazırlanır”.

S.Lavrov vurğulayıb ki, 
Rusiya və Qazaxıstan “Xəzər 
beşliyi” tərkibində qarşılıqlı fəa-
liyyətin möhkəmləndirilməsinin 
davam edilməsi zərurətinə aid 
məsələdə vahid mövqe tuturlar. 
Nazirin fikrincə, regionda təh-

lükəsizliyin, nəqliyyat əlaqəsi-
nin, ətraf mühitin qorunması, 
turizmin inkişafı, elmi əlaqələrin 
təmin edilməsinə görə əsas mə-
suliyyət Xəzəryanı region ölkələ-

rinin (Rusiya, Azərbaycan, İran, 
Qazaxıstan və Türkmənistan) 
üzərinə düşür.

Fəridə Abdullayeva

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
Dəniz Nəqliyyatı Donanma-
sına məxsus Xəzərdənkənar 
sularda istismar olunan “Hü-
seyn Cavid” universal quru 
yük gəmisi təmir olunub.

ASCO-nun “Zığ” Gəmi 
Təmiri və Tikintisi Zavodunda 

aparılan tərsanə təmiri vaxtında və yük-
sək keyfiyyətlə həyata keçirilib.

Xaricdə olan 
Azərbaycan vətəndaşla-
rının ölkəyə gətirilməsi 
istiqamətində tədbirlər 
davam etdirilir. Koro-
navirus (COVID-19) 
pandemiyasının yayılma 
təhlükəsi səbəbindən 
sərhədlərin bağlanma-
sına görə müvəqqəti olaraq (xidməti və 
şəxsi səfərlər ilə əlaqədar) Qazaxıstanda 
qalan daha 36 vətəndaşımız ölkəmizə 
göndərilib.
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“Hüseyn Cavid” gəmisi təmirdən 
sonra da xarici sularda istismar ediləcək

İlin ən yaxşı mexaniki: “Heyət bir ailə kimi 
olanda çətinlikləri hiss etmirsən”

559 vətəndaşımız gəmi-bərə ilə 
Qazaxıstandan ölkəmizə təxliyə olunub

Bakının “Səbail” futbol klu-
bunun baş məşqçisi Aftandil Hacı-
yevin köməkçisi müəyyənləşib.

Son olaraq “Zirə”də işləyən 
Vüqar Məmməd dənizçilərin ko-
mandasının məşqçilər korpusunda 
yer alıb.

Səh. 7

Vüqar Məmməd dənizçilərin komandasının 
məşqçilər korpusunda yer alıb

Nazirlər 
Kabinetinin 
“Azərbaycanda 
yeni koronavirus 
xəstəliyinin yayıl-
masının qarşısının 
alınmasına dair 
fəaliyyət planı”-
nın icrasını təmin 
etmək məqsədi ilə 
“Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) pro-
filaktik tədbirləri davam etdirir.

Profilaktik tədbirlər davam etdirilir

Səh. 5

ADDA-da birinci kurs tələbələrinin 
dərsləri oktyabrın 1-də başlayacaq

"Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi" QSC-nin 
(ASCO) Azərbay-
can Dövlət Dəniz 
Akademiyasının 
rektoru Heydər 
Əsədov Akade-
miyada tədris və 
təlim-tərbiyə prose-
sinin əyani formada təşkili barədə əmr 
imzalayıb. Səh. 2

Səh. 3

Səh. 8

Yəhya Əsgərov 1969-
cu ildə Salyan rayonunda 
anadan olub. Uşaqlığı və 
yeniyetməlik dövrü Kür 
qırağında keçsə də, onun 
ürəyində həm də hər za-
man Xəzər dənizinə böyük 
bir sevgi olub. Elə bu sə-
bəbdən o, taleyini Xəzərlə 
bağlamaq qərarı verib.

Məktəbi bitirdikdən sonra 1989-cu ildə 
Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolla-
rı Məktəbinin “Mexanika” şöbəsinə qəbul 
olub. 

Səh. 4

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi Şurası yaradılıb 

Azərbaycan bir sıra beynəlxalq 
nəqliyyat layihələrinin müəllifidir

İkinci Xəzər İqtisadi Forumu gələn il keçiriləcək

Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yi yanında Dövlət Əmək 
Müfəttişliyi Xidmətinin 
tabeliyində “Əməyin Mü-
hafizəsi Mərkəzi” publik 
hüquqi şəxsin yaradılması 
istiqamətində işlər görülür.

Nazirliyin İctimaiyyətlə 
əlaqələr və kommunikasiya 
şöbəsindən  verilən məluma-
ta görə, mərkəz əmək hüquq-
ları, əməyin mühafizəsi və 
əməyin təhlükəsizliyi sahə-
sində məsləhət xidmətləri 
təqdim edəcək.

Təlimlər, standart norma və 
qaydaların müəssisələrdə tətbiqi, 
sertifikasiya və inspeksiya nə-

zarətinin keçirilməsi, fərdi 
və kollektiv mühafizə va-
sitələrinin sertifikatlaşması, 
iş yerlərinin attestasiyası 
kimi xidmətlər də mərkəzin 
fəaliyyət dairəsinə aid ola-
caq. “Əməyin Mühafizəsi 
Mərkəzi” xidmət çeşidləri-
nin artırılmasına və xidmət-
lərin təkmilləşdirilməsinə 
şərait yaradacaq.

Beynəlxalq Əmək Təş-
kilatının da rəyi alınmaqla 
mərkəzin Nizamnaməsinin 
layihəsi hazırlanıb və təsdiq 
edilməsi istiqamətində işlər 

aparılır.

“Əməyin Mühafizəsi Mərkəzi” əmək hüquqları, 
əməyin mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi 

sahəsində məsləhət xidmətləri təqdim edəcək



Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadə Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) 
baş katibi Bağdad Amreyevlə 
görüş keçirib.

Nazirlikdən  bildirilib ki, 
R.Quluzadə COVID-19 pande-
miyası şəraitində, cari il aprelin 
30-da TDƏŞ-ə üzv dövlətlərin 
Nəqliyyat nazirlərinin iştirakı ilə 
keçirilmiş videokonfransda qaldırı-
lan məsələlərin həlli istiqamətində 
ölkəmiz tərəfindən görülən tədbir-
lər barədə məlumat verib.

Görüş zamanı Nəqliyyat na-
zirlərinin videokonfransının nəti-

cəsi olaraq pandemiya dövründə ya-
rana biləcək məsələlərin çevik həlli, 
nəqliyyat və logistika əməliyyatları-
nın effektiv əlaqələndirilməsi üçün 
yaradılmış Nəqliyyatı Əlaqələndirmə 
Şurasının iclasının keçirilməsi müza-
kirə olunub. Həmçinin Azərbaycan 
üzərindən daşınan tranzit yük axınla-
rının davamlılığının təmin edilməsi, 
Trans-Avrasiya Super İnformasiya 
Magistralı layihəsinin həyata keçiril-
məsi, startap hərəkatının genişləndi-
rilməsi, o cümlədən TDƏŞ çərçivə-
sində startapların inkişaf etdirilməsi 
üzrə birgə işin təşkili məsələləri ətra-
fında fikir mübadiləsi aparılıb.

İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstə-
yi və ölkəmizin Çindəki ticarət 
nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan sentyabrın 4-dən 9-dək 
Pekində keçirilən Çin beynəlxalq 
xidmət ticarəti sərgisində (China 
International Fair for Trade in 
Services - CIFTIS) iştirak edib. Bu, 
Azərbaycanın CIFTIS sərgisində 
ardıcıl ikinci iştirakıdır.

Çin dövlətinin bu ildən daha çox 
əhəmiyyət verdiyi sərgi xidmət ticarəti 
sahəsində önəmli beynəlxalq platfor-
maya çevrilib. Tədbir Çinin “açılım 
siyasəti”ndə Çin İdxal və İxrac Sərgisi 
(Canton Fair) və Çin Beynəlxalq İdxal 
Sərgisi (CIIE) ilə birgə ən vacib üç 
sərgidən biri hesab olunur.

Sərginin ölkə və regionlar pavil-
yonunda vahid stenddə Azərbaycanın 
investisiya mühiti, nəqliyyat-tranzit 
və turizm potensialı, sənaye parkları, 
"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı" QSC, habelə, Azərbaycanda İxra-
cın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu-
nun (AZPROMO), “Azərbaycan Hava 
Yolları” QSC-nin, “Silk Way West 
Airlines” və “SOCAR-Foster Whe-
eler Engineering LLC” şirkətlərinin 
göstərdiyi xidmətlər nümayiş etdirilib. 
Bununla yanaşı, stendimizdə "Made in 
Azerbaijan" brendi ilə istehsal olunan 
şərab və nar şirələrinin dequstasiyası 
təşkil edilib. Bu məhsullar sərgi iş-
tirakçılarının böyük marağına səbəb 
olub və potensial müştərilərlə Azər-

baycan məhsullarının Çinə idxalına 
dair danışıqlar aparılıb.

Qeyd edək ki, Çində cari il ərzin-
də keçirilən ilk irimiqyaslı beynəlxalq 
sərgi olan CIFTIS onlayn və oflayn re-
jimdə keçirilib. Sərginin açılış mərasi-
mində Çin lideri Si Cinpin videokon-
frans formatında çıxış edib. Tədbirdə 
18 minədək yerli və xarici müəssisə 
öz xidmətlərini nümayiş etdirib və 100 
mindən çox insan sərgini ziyarət edib. 
Səkkiz tematik sektordan ibarət olan 
sərginin ekspozisiyası sahəsi 200 min 
kvadratmetrdən çox olub. Sərgi çərçi-
vəsində 240 kommersiya razılaşması 
imzalanıb.

Şahin Cəfərov

Nigeriyanın şimal-şərqində 
yerləşən Kebbi əyalətində sərni-
şin qayığı aşıb. Nəticədə 8 nəfər 
həlak olub. 

Bu barədə Nijerya Fövqə-
ladə Hallar İdarəsinin (SEMA) 
nümayəndəsi Alhaji Sani Dodo-
do məlumat verib. Onun dediyinə 
görə, Jega çayı boyunca hərəkət 
edən qayıq artıq yüklənmə səbə-
bindən qəzaya uğrayıb.

"Axtarış-xilasetmə əməliy-
yatı zamanı səkkiz nəfərin, o cümlədən 

qadın və uşaqların meyitləri aşkarlanıb. İki 
sərnişini xilas etmək mümkün olub. Axta-

rış və xilasetmə işləri davam edir", deyə 
SEMA nümayəndəsi bildirib.

Dododo faciəvi hadisənin qurbanla-
rının sayının artmasını istisna etməyib.

Bu arada Nijeryanın cənubundakı 
neft hasilat edən Delta ştatında iki yer-
li etnik qrupun nümayəndələri arasında 
qarşıdurmalar baş verib.

Yerli KİV-in xəbərinə görə, silahlı 
toqquşmalar Asaba şəhərinin inzibati 
mərkəzində baş verib və bu, azı 12 nəfə-
rin ölümünə səbəb olub, yaralananlar 

var.

İndoneziyanın sahilləri 
yaxınlığında rohinya xalqından 
olan 297 müsəlman qaçqın xi-
las edilmişdir. Bu barədə TASS 
agentliyi xəbər verir.

Myanmadakı Arakan ştatın-
dan olan yüzlərlə qaçqını, o cüm-
lədən 181 qadın və 14 uşağı daşı-
yan qayıqlar İndoneziyanın Açeh 
əyalətinin sahilləri yaxınlığında 
qəzaya uğramışdır.

İyunun 24-də həmin əyalətin sahillə-
rində balıqçılar 94 arakanlını xilas edib.

BMT-nin məlumatına görə, 2017-ci 
ilin avqustundan sonra Arakanda təqib 
və təqiblərdən Banqladeşə qaçan rohinya 
müsəlmanlarının sayı 900 minə çatıb.

BMT və beynəlxalq hüquq müdafiə 
təşkilatları Arakan ştatından olan rohinya 
müsəlmanlarına qarşı zorakılığı "etnik tə-
mizləmə" və ya "soyqırımı" kimi qiymət-
ləndirirlər.

Gürcüstanın Xarici İşlər na-
ziri David Zalkaliani ilə Türkmə-
nistanın Xarici İşlər naziri Rəşid 
Meredovla arasında onlayn görüş 
keçirilib.

Görüşdə “Xəzər dənizi-Qara 
dəniz” beynəlxalq nəqliyyat dəhli-
zinin perspektivləri əsas müzakirə 
mövzusu olub.

Gürcüstan Xarici İşlər Na-
zirliyindən AZƏRTAC-a bildiri-
lib ki, Əfqanıstan, Türkmənistan, 
Gürcüstan və Türkiyə arasındakı 
“Lapis-Lazuli” nəqliyyat dəhli-
zinin vacibliyi qeyd olunub, bu 
marşrutun regional iqtisadi-ticari 
əməkdaşlığın genişlənməsinə və 

inkişafına təkan verəcəyi xüsusi 
vurğulanıb.

Tərəflər avtomobil magistralla-
rı və dəniz limanlarından səmərəli 
istifadə olunmaqla beynəlxalq yük-
daşımaların həcminin artırılmasının 
mümkünlüyünü qeyd ediblər.

Bu məqsədlə Gürcüstan-Türk-
mənistan Hökumətlərarası iqtisadi 
əməkdaşlıq komissiyasının növbəti 
iclasının yaxın vaxtlarda keçirilmə-
sinin də vacibliyi diqqətə çatdırılıb.

Xətayi Əzizov
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Nəqliyyat, Rabitə və Yük-
sək Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Dəniz Agent-
liyi Azərbaycan dənizçilərinin 
şəxsiyyət sənədi və sertifikatla-
rının etibarlılıq müddətini bu il 
dekabrın 31-dək artıracaq.

Bu barədə agentlikdən bild-
rilib.

Xatırladaq ki, dənizçilərin 
etibarlılıq müddəti bitmiş - “Də-
nizçinin Şəxsiyyət Sənədi”, serti-
fikatların (diplomların) etibarlılıq 
müddəti ilkin mərhələdə iyulun 
1-dək, daha sonra isə oktyabrın 
1-dək artırılmışdı.

Artıq agentlik yeni koronavirus (CO-
VID-19) pandemiyası ilə əlaqədar zəruri 
xidmətlərin göstərilməsi üzrə fəsadların 
qarşısının alınmasına dair planlar barədə 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına, Azərbaycan 
dənizçilərinə, gəmi sahiblərinə, gəmiçilik 
şirkətlərinə, dövlət liman nəzarəti və bay-
raq nəzarətini həyata keçirən qurumlara, 
gəmiləri heyətlə komplektləşdirən agent-

liklərə və digər aidiyyəti şəxslərə bildiriş 
göndərib.

Azərbaycan dənizçilərinə verilən şəx-
siyyət sənədi və “Dənizçilərin hazırlanma-
sına, onlara diplom verilməsinə və növbə 
çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiya”nın 
tələblərinə uyğun olaraq verilən sertifikat-
ların (diplomların) etibarlılıq müddətləri-
nin bitmə ehtimalı bəzi mühüm addımların 
atılması zərurətini yaradıb.

Dövlət Dəniz Agentliyi Azər-
baycan və xarici bayraq altında üzən 
gəmilərdə Azərbaycan dənizçilərinın 
çalışdığını nəzərə alıb, dənizçilərin 
etibarlılıq müddəti bitmiş - “Dənizçi-
nin Şəxsiyyət Sənədi”, sertifikatların 
(diplomların) etibarlılıq müddətini 
aşağıdakı tələblərə riayət olunmaqla 
dekabrın 31-dək uzadacaq.

Qeyd edək ki, gəmiləri heyətlə 
komplektləşdirən aidiyyəti agentlik-
lər, gəmiçilik şirkətləri və ya dəniz-
çilər aşağıda qeyd olunan sənədlərlə 
birlikdə etibarlılıq müddətinin uza-
dılmasına dair müraciət formasını 
elektron şəkildə təqdim etməlidir:

- gəmiləri heyətlə komplektləşdirən 
aidiyyəti agentliklər, gəmiçilik şirkətləri 
və ya dənizçilər tərəfindən uzadılma səbə-
binin əsaslandırılmasına dair məktub;

- mövcud şərtlərə əsasən liman və ya 
miqrasiya qurumundan gəmini tərk edə 
bilməməsi barədə yazılı bəyanat və ya rəs-
mi bildiriş;

- əmək müqaviləsinin surəti.

Azərbaycan dənizçilərinin şəxsiyyət sənədi və sertifikatlarının 
etibarlılıq müddəti dekabrın 31-dək artırılacaq

Koronavirus pandemiyası nəti-
cəsində yüz minlərlə insan həyatını 
itirib. Buna baxmayaraq korona-
virusun təhlükəsini hələ də inkar 
edən və ya ona əhəmiyyət verməyən, 
bundan daha pisi - anlaşılmaz “sui-
qəsd nəzəriyyələri”ni dəstəkləyənlər 
tapılır. Bu kateqoriyaya aid insanla-
rın cinayətkarcasına məsuliyyətsizliyi 
ciddi təhlükə doğurur.

Səhiyyə sahəsində ekspertlərin yekdil 
fikrinə görə, virusu inkar edənlər və anti-
vakserlər (yəni, vaksinlərin zərərli oldu-
ğunu hesab edənlər) pandemiyaya qarşı 
mübarizənin səmərəsini azaltmaqla CO-
VID-19-a yoluxma riski qruplarının sayını 
artıra bilərlər.

Respirator xəstəliklərindən söhbət 
düşəndə bu qrupa aid insanların sayının 
artması ciddi fəsadlar doğura bilər. Sen-
taqoyat Tədqiqat İnstitutunun virus labo-
ratoriyasının direktoru professor Ferens 
Yanoş AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri ilə 
söhbətində bu fikirlə razılaşdığını bildirib.

Adamların çoxu koronavirusdan qo-
runma tədbirlərinə ciddi yanaşmır, maska 
taxmır, sosial məsafəyə riayət etmirlər. On-
lar inanmırlar ki, son aylarda yoluxmaların 
azalması məhz ciddi tədbirlər tətbiq edil-
məsinin və vətəndaşların intizam qaydala-
rına riayət etməsinin nəticəsində mümkün 
olub. Belələri sadəcə hesab edirlər ki, virus 

prinsip etibarilə yoxdur və guya hökumət-
lər bu virus bəhanəsindən istifadə edərək 
panika yaratmaq və ya siyasi kapital topla-
maq istəyirlər.

Bütün Avropa İttifaqı məkanında ol-
duğu kimi, Macarıstanda da əmindirlər ki, 
virusa şübhə ilə yanaşan insanlar qrupu cə-
miyyət üçün bəzən virusun özündən daha 
çox təhlükəlidir. Onlar epidemioloqların 
tövsiyələrinə əməl etməməklə həm özləri-
nin sağlamlığını, həm də bütün cəmiyyə-
tin təhlükəsizliyini riskə məruz qoyurlar. 
Virusu inkar edən yoluxmuş şəxs ictimai 
nəqliyyatda maska taxmadan asqırmaqla, 
həmin avtobusdakı adamların demək olar 
ki hamısını yoluxdurur. Belə bədbəxtlərin 
bir qismi sonradan sadəcə ölə bilərlər. Mə-
gər bu, “səhlənkarlıq üzündən adam öldür-
mək” deyilmi?

Antivakserlər də cəmiyyət üçün təh-
lükə mənbəyidir. Axı, danılmaz faktdır ki, 
əgər müvafiq vaksinlər olmasaydı, poli-
omielit, çiçək və qızılca xəstəlikləri min-
lərlə insanı məhv edərdi. Antivakserlərin 
populyarlaşması təkcə COVID-19-a qarşı 
mübarizə dövründə deyil, uzunmüddətli 
perspektivdə də bütün cəmiyyət üçün təh-
lükədir. Bunu başa düşmək lazımdır!

Virusu inkar edənlərin çoxunun fikir-
ləşdiyindən fərqli olaraq bütövlükdə qrip 
deyil, məhz koronavirus təhlükəlidir. İn-
feksiyanın yayılmasını azaltmaq və onun 

kökünü kəsmək üçün gəncləri ekspertlə-
rin, o cümlədən Operativ Qərargahın töv-
siyələrinə daim riayət etməyə çağırmaq 
lazımdır. Statistik məlumatlar göstərir ki, 
dünyada yoluxanların sayının artması da-
vam edir.

Hazırda Macarıstanda koronavirusun 
ikinci dalğası ölüm hallarının daha aşağı 
səviyyədə olması ilə fərqlənir, lakin buna 
əsas səbəb yoluxanların orta yaşının azal-
masıdır. Gənc nəslin bu virusla mübarizə-
də qalib gəlmək şansı yüksəkdir. Bundan 
əlavə, gənclərin yay mövsümündə müxtə-
lif məclislərə, toylara, pivəxanalara get-
məklə virusu yayması da xəstələnənlərin 
sayının artmasına təsir göstərib. Məhz bu 
səbəbdən virus daha sürətlə yayılmağa 
başlayıb.

Bütün dünyada, o cümlədən Azər-
baycanda hökumətin direktiv qərarlarına 
riayət edilməsi, sosial məsafənin gözlən-
məsi, maska taxmaq, şəxsi gigiyena qay-
dalarına əməl etmək, virusun simptomları 
yarandıqda ictimai yerlərə getməmək viru-
sa qarşı mübarizədə ən mühüm şərtlərdir. 
Risk qrupu mühitində virus yaranmasının 
qarşısını almağa çalışmaq əvəzinə virusun 
özünü məhv etmək lazımdır, çünki belə 
qrupların üzvlərinin virusla mübarizədə 
qalib gəlmək şansı azdır.

Pərvanə Qarayeva

Koronavirusu və vaksini inkar edənlər nə üçün təhlükəlidir?

Azərbaycan üzərindən daşınan tranzit yük axınlarının 
davamlılığının təmin edilməsi, Trans-Avrasiya 

Super İnformasiya Magistralı layihəsinin həyata keçirilməsi 
məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb

Sərginin ölkə və regionlar pavilyonunda vahid stenddə 
Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit potensialı da nümayiş etdirilib 

Jega çayı boyunca hərəkət edən qayıq 
artıq yüklənmə səbəbindən qəzaya uğrayıb

BMT Arakan ştatından olan rohinya müsəlmanlarına qarşı zorakılığı 
"etnik təmizləmə" və ya "soyqırımı" kimi qiymətləndirir

 “Xəzər dənizi-Qara dəniz” nəqliyyat dəhlizinin 
perspektivləri müzakirə olunub

Dövlət İmtahan Mərkəzi 
tərəfindən 1-ci və 4-cü ixtisas 
qrupları üzrə qəbul imta-
hanlarının ümumi nəticəsi 
açıqlanıb.

Yaxın günlərdə Dövlət 
İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
abituriyentlərin ixtisas seçi-
minə başlanılacaq.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası bir daha bütün 
abituriyentlər və onların va-
lideynlərinin nəzərinə çatdır-
maq istəyir ki, əvvəlki illərdən 
fərqli olaraq bu il imtahandan 
əvvəl xüsusi tibbi yoxlamadan 

keçmək tələb olunmur.
Akademiyaya qəbul olan 

abituriyent yaşayış yeri üzrə po-
liklinikadan sağlamlıq haqqında 
arayışı digər sənədlərlə bir yer-
də təqdim edəcək. Sənədlərin nə 
vaxt verilməsi barədə elan say-
tımızda və Akademiyanın sosial 
şəbəkələrində yerləşdiriləcək.

Bütün abitiriyentlərə uğur-
lar arzulayırıq və ixtisas seçimi 
zamanı diqqətli olmağı məsləhət 
görürük.

ADDA ixtisasları ilə bağlı 
ətraflı məlumatı www.adda.edu.
az saytından əldə edə bilərsiniz.

ADDA abituriyentlərə ixtisas seçimi zamanı 
diqqətli olmağı məsləhət görür

"Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin 
(ASCO) Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının 
rektoru Heydər Əsədov 
Akademiyada tədris və tə-
lim-tərbiyə prosesinin əyani 
formada təşkili barədə əmr 
imzalayıb.

“Xüsusi karantin reji-
mi dövründə Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət 
göstərən təhsil müəssisələ-
rində tədris və təlim-tərbiyə 
prosesinin təşkili” barədə 
Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin  29.08.2020-ci il 
tarixli 312 nömrəli qərarına uyğun ola-
raq verilən əmrə əsasən, ADDA-ya bu 
il qəbul olacaq 1-ci kurs tələbələrinin 
2020-ci ilin oktyabrın 1-dən əyani for-
mada təhsilə başlaması nəzərdə tutulur. 
2, 3 və 4-cü tədris ilində təhsil alacaq 
tələbələr isə ixtisasların siyahısı Azər-
baycan Respublikasının Təhsil Na-

zirliyi ilə razılaşdırılmaqla oktyabrın 
15-dən əyani formada tədrisə başlaya-
caqlar. Həmçinin Təhsil Nazirliyi ilə 
razılaşdırmaqla hər qrupda 10 nəfərdən 
artıq olmamaq şərti ilə trenajor və la-
boratoriya dərslərinin ənənəvi formada 
təşkili də planlaşdırılır.

Tədris qeydiyyat şöbəsinə, fakültə 
dekanlarına və kafedra müdirlərinə 
sentyabrın 15-dən əyani təhsil başla-

yanadək Akademiyada 2, 
3 və 4-cü tədris illərində 
təhsil alan tələbələr üçün 
tədris prosesinin distant 
(onlayn platforma üzə-
rindən) formada təşkili 
tapşırılıb.

Payız semestrində 
tədrisi nəzərdə tutulmuş 
bütün fənlərdən elektron 
materiallar Akademiya-
nın rəsmi internet səhifə-
sində (www.adda.edu.az) 
yerləşdiriləcək.

Əmrdə Akademiya-
da tibbi-profilaktik, de-

zinfeksiyaedici və digər qabaqlayıcı 
tədbirlərin mütəmadi həyata keçiril-
məsi, tələbələrin yataqxanada yerləş-
dirilməsi ilə əlaqədar təkliflərin hazır-
lanması, tələbələrin yataqxanaya daxil 
olması zamanı temperaturlarının ölçül-
məsinin və əllərinin dezinfektorlarla 
emal edilməsinin təşkili kimi müddəa-
lar da əksini tapıb.

ADDA-da birinci kurs tələbələrinin 
dərsləri oktyabrın 1-də başlayacaq



Ölkənin təbii su 
hövzələrində balıq popul-
yasiyasının artırılması, 
o cümlədən Xəzər dəni-
zinin su bioresurslarının 
dayanıqlı inkişafının 
təmin olunması və balıq 
ehtiyatlarının qorunma-
sının vacibliyinin təşviqi 
məqsədilə sentyabr ayı 
ərzində müxtəlif növ balıq 
körpələri təbii su hövzələ-
rinə buraxılacaq.

Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması 
Xidmətinin rəis müavini Arzu Səmə-
dova  bildirib ki, Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin balıqartırma 
müəssisələrində yetişdirilən nərə, 
uzunburun, forel, çəki, qalınalın, ağ 
amur körpələrinin Kür çayına, Göygöl, 
Maralgöl, Nohurqışlaq göllərinə, Kiçik 
Qızılağac körfəzinə, Mingəçevir, Şəm-
kir və Yenikənd su anbarlarına buraxıl-

ması planlaşdırılır.
“Balıq körpələrinin artırılaraq su 

hövzələrinə buraxılması, ümumilikdə, 
ekosistemin qorunması baxımından ol-
duqca vacibdir və tərəfimizdən bu işlər 
hər il yerinə yetirilir. Lakin su hövzələ-
rinə buraxılan körpələrin böyüyüb balıq 
ehtiyatlarının artımına şərait yaratması 
üçün onların qorunması da vacibdir. Bu 
baxımdan sənaye balıq ovu ilə məşğul 
olan hüquqi və fiziki şəxslərin üzərinə 

böyük məsuliyyət düşür. On-
lar xırda balıqları ovlamasalar, 
qadağan olunmuş vaxtlarda və 
qadağan edilmiş vasitələrlə ov 
etməsələr, yaxın illərdə ölkə-
nin su hövzələrində balıq ehti-
yatlarının artımına nail olmaq 
mümkündür", - deyə A.Səmə-
dova qeyd edib.

A.Səmədova ölkədə fəa-
liyyət göstərən balıqyetişdir-
mə müəssisələrini də nazirlik 
tərəfindən təşkil olunan bu 

aksiyalara dəvət edib: "Biz bütün balıq 
yetişdirən müəssisələri balıq körpələri-
nin su hövzələrinə buraxılması aksiya-
larında yaxından iştirak etməyə, ölkədə 
balıq ehtiyatlarının artırılmasına bizim-
lə birgə töhfə verməyə çağırırıq. İştirak 
etmək istəyən balıqyetişdirmə müəs-
sisələri f.aliyev@eco.gov.az, m.akhun-
dov@eco.gov.az  poçt ünvanlarına mü-
raciət edə bilərlər”.

Ukraynanın və Rumıniya-
nın hərbi-dəniz qüvvələrinin 
Dunay çayında birgə təlimi 
başlayıb.

Ukrayna Müdafiə Nazir-
liyindən verilən xəbərə görə, 
“Riverine 2020” adlı hərbi tə-
lim sentyabrın 14-dək davam 
edəcək. Təlim zamanı bütün 
taktiki elementlər NATO stan-
dartlarına uyğun tətbiq oluna-
caq.

Təlimlərdə gəmi və qayıq 

qruplarından başqa, Ukrayna 
və Rumıniya Dəniz qüvvələ-
ri, Ukrayna Dövlət Sərhəd 
Mühafizə Xidmətinin dəniz 
mühafizə bölmələri Rumıni-
yanın Sərhəd Polisi ilə birgə 
tapşırıqları yerinə yetirirlər.

 
Emil Hüseynli
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Təcavüzkar Ermənistan işğal 
etdiyi ərazilərimizdəki su ehtiyatla-
rından cəbhə xəttinə yaxın bölgələr-
də yaşayan azərbaycanlı əhaliyə 
qarşı ekoloji terror vasitəsi kimi 
istifadə edilməsini daha da gücləndi-
rir. Bunu nəzərə alaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin azərbaycanlı icması Avro-
pa Şurasının rəhbərliyinə Ermənis-
tanın bu məkrli siyasətini ifşa edən 
məktub ünvanlayıb.

Məktubda Ermənistanın işğalı 
altında olan yuxarı Qarabağ bölgəsindən 
axan çayların qarşısını məqsədli şəkildə 
süni bəndlərlə kəsməsi, eləcə də Sərsəng 
su anbarından aşağı Qarabağ istiqamə-
tində qanunsuz kanalların inşa edilməsi 
məsələləri öz əksini tapıb.

Vurğulanıb ki, təcavüzkar Ermənistan 
su resurslarını təzyiq vasitəsi kimi istifadə 

edərək çayların aşağı axarlarında məskun-
laşmış əhalinin təsərrüfatla məşğul olma-
sını faktiki mümkünsüz etmişdir. Belə ki, 
qış aylarında xüsusilə Sərsəng su bəndinin 
qarşısı açılaraq, təsərrüfata yararlı torpaq-
lar süni sellə eroziyaya məruz qoyulur. Yay 
aylarında - təsərrüfat suyuna ehtiyacın ən 
çox olduğu dövrdə təcavüzkar Ermənistan 
suyun qarşısını kəsərək süni quraqlıq ya-

radır və beləliklə, kənd təsərrüfatına, 
eləcə də flora və faunaya ciddi zərbə 
vurur.

Məktubda Avropa İnsan Haqları 
Məhkəməsinin 2015-ci il “Çıraqovlar 
və digərləri Ermənistana qarşı” məh-
kəmə işinin yekun qərarına və Avropa 
Şurası Parlament Assambleyasının 
(AŞPA) 2016-cı il tarixli, 2085 saylı 
“Cəbhə bölgələrindəki azərbaycanlı 
əhali sudan məqsədli şəkildə məhrum 
edilir” başlıqlı qətnaməsinə istinad 
edilərək, Ermənistanın beynəlxalq 

hüququn norma və prinsiplərini kobudca-
sına pozması ifşa edilib.

Son olaraq məktubda AŞPA baş verən-
ləri yaxından izləməyə, eləcə də Ermənis-
tanın bütün bölgəni humanitar və ekoloji 
fəlakətə aparan bu məkrli davranışlarına 
dərhal son qoyması üçün təxirəsalınmaz 
addımlar atmağa çağırılıb.

COVID-19 pandemiyası səbəbin-
dən milyonlarla insan səyahət etmək 
imkanını itirib, bir çox sərhədyanı 
magistral yollar boşalıb, uçuşların sayı 
azalıb. Bununla yanaşı, pandemiya 
sərhədyanı ətraf mühitin çirklənmən-
sinin qarşısını ala bilməyib. İstənilən 
ölkədə zərərli maddələrin atmosferə 
buraxılması dərhal qonşu ölkəyə 
yayılır.

BMT-nin Xəbərlər xidməti bildirir ki, 
bu barədə təşkilatın Avropa İqtisadi Ko-
missiyasında hər il sentyabrın 7-də qeyd 
olunan Beynəlxalq Təmiz Hava və Mavi 
Göylər Günü münasibətilə xatırladılır.

BMT ekspertləri havanın çirklənmə-
sini “görünməz qatil” adlandırırlar. Bunun 
nəticəsidir ki, hər il 7 milyon insan həya-
tını itirir. Havanın çirklənməsi tənəffüs, 
yoluxucu, ürək, insult, ağciyər xərçəngi 
xəstəliklərinin yaranmasına və hamiləlik 
ilə bağlı fəsadlara səbəb olur. Çirkli hava 
ilə tənəffüs edən uşaqlarda getdikcə astma, 
xroniki ağciyər çatışmazlığı, boyatmanın 
geri qalması, diabet, piylənmə və zehni ge-
rilik xəstəlikləri baş qaldırır.

COVID-19 ilə mübarizə zamanı in-
sanların təyyarədən və ictimai nəqliyyat-
dan daha az istifadə etmələri nəticəsində 

alimlər dünya ölkələrinin çoxunda ha-
vanın çirklənməsində, xüsusən də azot 
oksidlərinin səviyyəsində kəskin azal-
ma olduğunu aşkar ediblər. Təbii ki, bu 
əsasən, şəhər rayonlarında nəqliyyatın 
hərəkətinin azalması səbəbindən baş ve-
rir. Məsələn, Madriddə havanın çirklənmə 
səviyyəsi təxminən 50 faiz azalıb. Bənzər 
vəziyyət digər böyük şəhərlərdə də müşa-
hidə olunur.

Lakin ekspertlərin qeyd etdiyi kimi, 
havanın keyfiyyəti nəqliyyatla bağlı ol-
mayan bir çox digər çirkləndiricilərdən də 
asılıdır. Bu baxımdan qeyd olunmalıdır ki, 
yaşayış və digər binaların qızdırılması və 
ya sahələrin gübrələnməsi zamanı atmos-
ferin kiçik hissəciklərlə çirklənməsi azal-
mayıb.

“Bu onu göstərir ki, şəhərlərdə hava-
nın çirklənməsinin təsirindən qoruna bil-
mək üçün nəqliyyat sektorundan kənara 
çıxan sahələrarası kompleks tədbirlərin 
görülməsi vacibdir”, - deyə BMT-nin Av-
ropa İqtisadi Komissiyasının bəyanatında 
bildirilir.

Bəyanatın müəllifləri havanın çirklən-
məsinin yalnız insan sağlamlığına deyil, 
iqtisadiyyata da zərər vurduğunu xatırla-
dıblar. Ətraf mühitin çirklənməsindən Av-

ropa regionunda 10 ölkəyə dəyən iqtisadi 
zərər milli ÜDM-in ən azı 20 faizini təşkil 
edir.

Beynəlxalq Təmiz Hava Günü ərəfə-
sində BMT-nin Avropa İqtisadi Komissi-
yasında transsərhəd zonalarında havanın 
geniş ərazilərdə çirklilənməsinə dair Kon-
vensiyaya riayət olunmasının vacibliyi xa-
tırlanıb.

Konvensiya dünyada bu qəbildən olan 
yeganə regional sənəddir. Hava çirklən-
diricilərinin milli sərhədləri keçmələri və 
min kilometrlərlə hərəkət edə bilmələri 
baxımından bu sənəd beynəlxalq əmək-
daşlığın qurulmasında böyük əhəmiyyətə 
malikdir. Konvensiya çərçivəsində kol-
lektiv səylər nəticə verməkdədir. Məsələn, 
Avropada atmosferdə 1990-cı ildən bəri 
zərərli maddələrin, o cümlədən qatı his-
səciklərin və kükürd tullantılarınin 30-80 
faiz azalıb. Lakin hələ bu sahədə görüləsi 
iş çoxdur.

Qeyd edək ki, BMT-nin son araşdır-
masına görə, Avropa İqtisadi Komissiya-
sının üzvü olan yalnız on ölkədə: İrlandi-
ya, İslandiya, İspaniya, Estoniya, Kanada, 
Norveç, Portuqaliya, ABŞ, İsveç və Fin-
landiyada havanın çirklənmə səviyyəsi 
icazə verilən minimum normaları aşmır.

Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə sudan ekoloji 
terror vasitəsi kimi istifadə edir 

Havanın keyfiyyəti nəqliyyatla bağlı olmayan 
bir çox digər çirkləndiricilərdən də asılıdır

Təbii su hövzələrinə müxtəlif növ balıq 
körpələri buraxılacaq

“Riverine 2020” adlı hərbi təlim 
sentyabrın 14-dək davam edəcək

Nazirlər Kabinetinin “Azər-
baycanda yeni koronavirus 
xəstəliyinin yayılmasının qarşı-
sının alınmasına dair fəaliyyət 
planı”nın icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) 
profilaktik tədbirləri davam 
etdirir.

Müəyyənləşdirilmiş qrafikə 
uyğun olaraq növbəti dezinfek-
siya işləri “Ağdam”, “Akademik 
Topçubaşov”, “Bərdə”, “Cəlil 
Məmmədquluzadə”, “Hüseyn 
Cavid”, “Şahdağ”, “Atamoğlan Kə-
rimov”, “Barja-701”, “Kapitan Ağa-
siyev”, “MPK-455”, “MPK-470”, 

“Neftqaz-62”, “Neftqaz-64”, “Ori-
on-18”, “PS-158”, “PS-173”, “Sa-
bit Orucov”, “Süleyman Vəzirov”, 

“Şirvan-3” gəmilərdə, 721 
saylı üzən emalatxanada, 
“Bibiheybət” Gəmi Təmiri 
Zavodunda, Dəniz Nəqliyyat 
Donanmasının yeməkxana-
sında və Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının inzibati bina-
sı, anbarları, sahil ərazilərin-
də aparılıb.

Dezinfeksiya bu sahədə 
ixtisaslaşmış və müvafiq li-
senziyaya malik şirkət tərə-
findən həyata keçirilib. Pro-
ses ASCO-nun Sosial inkişaf 

və nəqliyyat şöbəsinin əməkdaşlarının 
nəzarəti altında yerinə yetirilib.

Turab Məmmədov

Profilaktik tədbirlər davam etdirilir

 “Beynəlxalq Ordu Oyunları - 
2020” yarışları çərçivəsində Azərbay-
can ərazi sularında “Dəniz kuboku” 
müsabiqəsi keçirilib. 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xid-
mətindən  bildiriblər ki, müsabiqə döv-
ründə komandalar “Üzən minaya artil-
leriya atışı”, “Kiçik ölçülü dəniz hədəfi 
üzrə artilleriya atışı” və “Təlim məşq 
kompleksində suyun daxil olmasına qar-
şı mübarizə” çalışmaları üzrə bacarıq və 
vərdişlərini nümayiş etdirərək tapşırıqla-
rı yerinə yetiriblər.

Üç mərhələnin yekun nəticələri əsa-
sında beynəlxalq hakimlər briqadasının 
qərarı ilə Azərbaycan və Rusiya koman-
daları bərabər bal toplayıblar.

Sentyabrın 3-də “Beynəlxalq Ordu 
Oyunları - 2020” yarışları çərçivəsində 
keçirilən “Dəniz kuboku” müsabiqəsinə 
yekun vurulub.

İştirakçı ölkələrin hərbi dənizçiləri 
Xəzər dənizinin döyüş hazırlığı poliqo-
nunda “Hava hədəfinə artilleriya atışı”, 
“Xilasetmə vasitələrinin istifadəsi”, 
“Gəminin lövbərə və çəlləyə durması” 
çalışmalarını icra ediblər.

Beynəlxalq hakimlər briqadası tərə-
findən qiymətləndirmə aparılıb. Keçi-
rilən ümumi mərhələlərin yekun nəti-
cələrinə əsasən Azərbaycan və Rusiya 
hərbi dənizçiləri bərabər bal toplayaraq 
müsabiqənin qalibi olublar.

 “Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2020” 
yarışları çərçivəsində Azərbaycan əra-
zi sularında keçirilən “Dəniz kuboku” 
müsabiqəsinin sentyabrın 4-də bağlanış 
mərasimi keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycanın Müdafiə na-
zirinin müavini general-leytenant Kərim 
Vəliyev, Müdafiə nazirinin maddi-texni-

ki təminat üzrə müavini vəzifəsini icra 
edən general-leytenant Nizam Osma-
nov, Rusiyanın Müdafiə nazirinin birin-
ci müavini ordu generalı Ruslan Tsali-
kov və digər qonaqlar iştirak ediblər. 

Tədbirin ssenari müəllifi və aparıcı-
sı Əməkdar incəsənət xadimi, Preziden-
tin fərdi təqaüdçüsü, polkovnik Abdulla 
Qurbani tədbir iştirakçılarını salamlayıb.

“Dəniz kuboku” müsabiqəsi Təşki-
lat Komitəsinin sədri, general-leytenant 
N.Osmanov çıxış edərək müsabiqənin 
gedişatı və nəticələrindən danışıb.

Azərbaycan və “Dəniz kuboku” 
haqqında videoçarx nümayiş etdirildik-
dən sonra qalibiyyət kuboku və “Dəniz 
kuboku” müsabiqəsində iştirak edən ko-
mandaların dövlət bayraqları meydana 
gətirilib.

Qalib komandalara kubok, medallar 
və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.

Yarışda bərabər xal toplayaraq birin-
ciliyi paylaşan Azərbaycan və Rusiyanın 
dövlət himnləri səsləndirilib.

Ordu generalı R.Tsalikov çıxış 
edərək ölkəmizin “Dəniz kuboku” müsa-
biqəsinin yüksək səviyyədə təşkilinə və 
qonaqpərvərliyə görə Azərbaycan döv-
lətinin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.

Tədbirdə yekun nitqi ilə çıxış edən 
general-leytenant K.Vəliyev müsabiqə-
nin Xəzəryanı ölkələrin hərbi dəniz-
çilərinin daha yaxından tanış olmaları, 
qarşılıqlı münasibətlər və əməkdaşlığın 
güclənməsi, hərbçilər arasında yoldaşlıq 
mühitinin yaranmasına xidmət etdiyini 
bildirib, tədbir iştirakçılarına Müdafiə 
naziri general-polkovnik Zakir Həsəno-
vun təbriklərini çatdırıb və “Dəniz kubo-
ku” müsabiqəsini bağlı elan edib.

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi  “Dəniz kuboku” 
müsabiqəsi  yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi

Qazaxıstanın Aktau və Kurık dəniz 
limanları vasitəsilə cari ilin 8 ayı ərzin-
də 3,8 milyon tondan çox yük daşınıb. 
Artım yük nəqliyyat 
vasitələrinin və kontey-
nerlərin yenidən yüklən-
mə həcmləri baxımından 
qeyd olunur.

Qazaxıstanın Sənaye 
və İnfrastruktur İnkişaf Na-
zirliyinin məlumatına görə, 
hesabat dövründə yerli ti-
carət donanması tərəfindən 
Xəzəryanı ölkələrin liman-

lari arasında 1,5 milyon ton yük daşınıb. 
O cümlədən bu dövrdə Aktau–Bakı fider 
xətti üzrə 9 minə yaxın konteyner daşı-
nıb.

Bundan başqa, daxili yük daşımaları-
nın həcmi təxminən 1,3 milyon ton təşkil 
edib ki, bunun da 200 min tonu Rusiya 
istiqamətində daşımaların payına düşüb.

 
İlahə Əhmədova

Aktau və Kurık dəniz limanları vasitəsilə 
3,8 milyon tondan çox yük daşınıb
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Azad Hüseynov Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyasının 
“Gəmi sürücülüyü” fakültəsini 
bitirib. Hazırda ASCO-nun Dəniz 
Nəqliyyatı Donanmasına aid “Aka-
demik Zərifə Əliyeva” gəmi-bərə-
sində kapitanın növbə köməkçisi 
işləyir.

Hər zaman işinə məsuliyyətlə 
yanaşan, daim üzərində çalışan gənc 
dənizçi ilə söhbətimizi təqdim edi-
rik.

- Necə oldu ki, yolunuz dəniz-
çiliklə kəsişdi?

- Uşaq olanda valideynlərim 
məni tez-tez Dənizkənarı Milli Parka 
gətirirdi, gəmi ilə gəzintiyə çıxırdıq. 
Elə o vaxtdan dənizə, gəmiyə, dəniz-
çilərin geyindiyi formaya vurğunlu-
ğum başladı, gəmiçi olmaq eşqinə 
düşdüm.  Məktəbi bitirib arzuları-
mın arxasınca getdim. İstəyimə uyğun 
olaraq ali təhsil almaq üçün Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyasına daxil ol-
dum. Dənizçi fəaliyyətimə 2008-ci ildə 
başlamışam. 12 il ərzində demək olar 
ki, ASCO-nun əksər gəmi-bərələrində 
çalışmışam. Hazırda Dəniz Nəqliyyatı 
Donanmasına aid “Akademik Zərifə Əli-
yeva” gəmi-bərəsində kapitanın növbə 
köməkçisi işləyirəm.

- Əksər hallarda dənizçilər bu 
peşəni qohumlarından ilhamlanıb se-
çirlər. Bəs, sizin qohumlarınız arasın-
da dənizçi varmı?

- Əmim uzun illərdir ki, hamiyə-
çi-kapitan işləyir. Dənizi sevməyimdə və 
dənizçi olmağımda onun rolu böyükdür. 
Bibim oğlu da kapitandır. Hər ikisindən 
daim dənizçiliklə bağlı xoş fikirlər eşit-
mişəm və onlardan çox şey öyrənmişəm.

- Ucu-bucağı görünməyən dəniz, 
dalğalar, nəhəng gəmi... Çətin deyil?

- Çətindir, amma işini bilirsənsə, heç 
bir çətinlik səni qorxutmaz.

- Növbə köməkçisi olaraq gəmidə 
hansı sahələrə cavabdehsiniz?

- Gəminin təhlükəsiz üzməsini təmin 
etmək mənim əsas vəzifə borcumdur. 
Bundan başqa, kapitanın növbə kömək-
çisi olaraq limanlarda yükləmə və boşalt-
ma əməliyyatına nəzarət edirəm.

- İşinizlə əlaqədar bəzən gəmiləri 
dəyişməli olursunuz. Bəs, yeni gəmiyə 
adaptasiya olmaq nə qədər vaxtınızı 
aparır?

- Bu, gəmidən və kollektivdən asılı-
dır. Doğrusu, heç vaxt belə bir problem 
yaşamamışam. Maksimum 1-2 gün içəri-
sində getdiyim gəmiyə tam uyğunlaşmı-
şam. Düşünürəm ki, dənizçi işini sevirsə, 
adaptasiya mərhələsini tez aşmaq onun 
üçün problem olmayacaq.

- Dediniz ki, bir çox gəmi-bərədə 
çalışmısınız. Bəs, onlardan hansı sizin 
üçün daha doğmadır?

- İşlədiyim bütün gəmilər mənim 

üçün əzizdir. Amma onlar arasında ilk 
matros kimi işə başladığım “Akademik 
Həsən Əliyev”, ilk kapitan köməkçisi 
kimi işə başladığım “Şahdağ” və ən son 
işlədiyim “Akademik Zərifə Əliyeva” 
gəmisi mənim üçün daha doğmadır. 

- Deyirlər, gəmi dənizçinin ikinci 
evidir. Bu doğrudanmı belədir?

- Tamamilə doğrudur. Sadəcə bir is-
tisna var. Bu deyim əsl dənizçiyə, gəmini 
və dənizi sevənlərə aiddir. 

- Xəzərdə və həm də doğma bir 
şirkətdə çalışmaq sizin üçün nə ifadə 
edir?

- Gözümü açandan Xəzər dənizi-
ni görmüşəm. Onun qoynunda işləmək 
isə başqa bir duyğudur. ASCO kimi bir 
şirkətdə çalışmaq, Azərbaycanın bayra-
ğını xarici limanlarda dalğalandırmaq bir 
dənizçi olaraq mənim üçün böyük qürur-
dur.

- Sizin dənizçi olduğunuzu biləndə 
reaksiyalar necə olur?

- Kənardan çox adam dənizçi oldu-
ğumu biləndə təəccüblənir, onlara çox 
maraqlı gəlir. Gəminin dənizdə necə 
üzdüyünü, dənizin qorxulu olub-olmadı-
ğını, gəminin necə idarə edildiyini soru-
şurlar.

- Gələcək planlarınız barədə nə 
deyə bilərsiniz? 

- Ən böyük istəyim kapitan olmaq-
dır. Bu yaxınlarda kapitanın baş kömək-
çisi vəzifəsinə imtahan verəcəyəm. İm-
tahandan keçə bilsəm, arzuma doğru bir 
pillə də  irəliləmiş olacağam. Bunun üçün 
səylə çalışıram, nəzəri və praktiki biliyi-
mi artırıram.

- Sizə uğurlar arzu edirik.
- Çox sağolun, mən də dənizçiləri 

hər zaman diqqətdə saxladığınız üçün 
sizə təşəkkürümü bildirirəm.

Rövşən ABDURƏHMANLI

Yəhya Əsgərov 1969-cu ildə Sal-
yan rayonunda anadan olub. Uşaqlığı 
və yeniyetməlik dövrü Kür qırağın-
da keçsə də, onun ürəyində həm də 
hər zaman Xəzər dənizinə böyük bir 
sevgi olub. Elə bu səbəbdən o, taleyini 
Xəzərlə bağlamaq qərarı verib.

Məktəbi bitirdikdən sonra 1989-cu 
ildə Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz 
Yolları Məktəbinin “Mexanika” şöbə-
sinə qəbul olub. Təhsilini müvəffəqiy-
yətlə başa vuran Yəhya Əsgərov karye-
rasında da böyük uğurlar qazanıb.

Hazırda “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Xəzər 
Dəniz Neft Donanmasının “General 
Əliağa Şıxlinski” kran gəmisində bö-
yük mexanik kimi çalışır.  Gəlin uzun 
illər doğma Xəzərin qoynunda dalğalara 
meydan oxuyan fədakar dənizçini yaxın-
dan tanıyaq. 

- Lap əvvələ qayıdaq. Dənizçilik 
fəaliyyətiniz nə vaxt və hardan başla-
dı?

- Artıq 30 ildir ki, dənizçilik sahə-
sindəyəm. İlk fəaliyyətimə 1989-cu ildə 
motorçu kimi başlamışam. Hələ bu işə 
başlamamışdan öncə gəmiçiliyə böyük 
marağım var idi. Amma ilk səfərdən son-
ra bu maraq ikiqat artdı. Və mən onda 
əmin oldum ki, düzgün peşə seçmişəm. 

- Yeri gəlmişkən, ilk səfərinizi necə 
xatırlayırsınız?

- İlk səfərimdə bir qədər həyəcan-
lıydım, peşəkar heyətimiz var idi. Səfər 
boyu hər hansı bir çətinlik yaşanmadı. 
Bu, mənim üçün çox uğurlu bir başlan-
ğıc idi.

- İşiniz çətin və məsuliyyətlidir. 
Yəqin ki, ekstremal vəziyyətlərlə də 
rastlaşmısınız.

- Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. 
Dənizin hər anı sürprizlərlə doludur. Və 
dənizçi bütün vəziyyətlərə daim hazır ol-

malıdır. Hər fırtına bizim üçün bir sınaq, 
bir təcrübədir.  Şükür ki, işlədiyim müd-
dətdə hər hansı xəta və nöqsan olmayıb. 
İşimiz məsuliyyətlidir və mən tələb olu-
nandan da artıq məsuliyyətli olmağa ça-
lışıram. Burada biz həm özümüzə, həm 
də qarşılıqlı şəkildə hər bir heyət üzvünə 
cavabdehik. Cavabdehlik isə başqadır. 
Bunu sözlə ifadə etmək çətindir. 

- Cavabdehlik demişkən, böyük 
mexanik olaraq gəmidə nələrə cavab-
dehsiniz?

- Gəmidəki bütün texniki vasitələrə, 
ləvazimatların qorunub saxlanmasına 
cavabdehəm. Həmçinin, gəmi gündəlik 
jurnalların aparılması, texniki təhlükə-
sizliyin qorunması və heyətin də bu qa-
nunlara riayət etməsinə nəzarəti böyük 
mexanik həyata keçirir.

- Hazırda çalışdığınız  “General 
Əliağa Şıxlinski” gəmisindən danışaq. 
Olduqca böyük gəmidir.

- Bu, kran gəmisidir. Xəzər dənizi-
nin ən nəhəng gəmilərdən biri sayılır. 

600 ton yükqaldırma qabiliyyətinə ma-
likdir. Bu gəmi ilə biz dənizdə neft qu-
yularında və buruqlarda görülən işlərdə 
böyük yüklərin qaldırılması əməliyyatla-
rını yerinə yetirirk.

- Ümumiyyətlə, gəmidə darıxmır-
sız ki? 

- Təbii ki, ailəm üçün darıxıram. 
Amma heyət üzvləri ilə də bir ailə kimi-
yik, çox mehribanıq. Belə olmasa, biz 
işləyə bilməzdik. Ortaya yaxşı iş qoy-
maq üçün gərək birgə çalışmağı, dost 
olmağı bacarasan. Və bizim həyatımızın 
böyük hissəsi gəmidə keçir. Ona görə də 
bir-birimizə dəstək olmaq borcumuzdur.  
Ümumiyyətlə, heyət bir ailə kimi olanda 
çətinlikləri də hiss etmirsən.

- Bəs, maraqlıdır, gəmidə asudə 
vaxtlarınızı necə keçirirsiniz?

- Daha çox işimlə bağlı texniki ki-
tablar oxuyuram. Vaxt tapanda isə id-
manla məşğul oluram.   

- Təcrübəli dənizçi kimi bu sahəyə 
yeni başlayanlara nə tövsiyə edərdi-
niz?

- İlk növbədə peşəyə maraqları və 
sevgiləri olmalıdır. Sırf pul qazanmaq 
üçün gəlirlərsə, yaxşısı budur başlama-
mış bitirsinlər. Çünki, bu halda heç bir 
uğur qazanmayacaqlar.

- Və sonda Xəzər Dəniz Neft Do-
nanması üzrə “İlin ən yaxşı mexani-
ki” adına layiq görülmüsünüz. Təbrik 
edirik.

- Çox sağolun. Doğrusu, bunu 
gözləmirdim. Belə bir nominasiyada 
fərqləndiyimə görə sevinirəm. İşimizi 
qiymətləndirən, bizə dəyər verən hər 
kəsə təşəkkür edirəm. Sözsüz ki, bu bizi 
daha da həvəsləndirir. İnanıram ki, bu 
etimadı hər zaman doğrultmağı bacara-
cağam.  

Rövşən  ABDURƏHMANLI

“ASCO-nun gəmilərində üzməkdən, Azərbaycanın bayrağını 
xarici limanlarda dalğalandırmaqdan böyük qürur duyuram”

İlin ən yaxşı mexaniki: “Heyət bir ailə kimi 
olanda çətinlikləri hiss etmirsən”

Yeni Azərbaycan Partiyası 
(YAP) Ermənistanın Azərbay-
canla sərhəddə törətdiyi son 
təxribatlar və Livandan erməni 
ailələrinin qanunsuz olaraq 
Azərbaycanın işğal olunmuş tor-
paqlarına köçürülməsi ilə bağlı 
beynəlxalq təşkilatlara müraciət 
ünvanlayıb.

“Dəniz” YAP-ın saytına isti-
nadla müraciətin mətnini təqdim 
edir.

Təxminən otuz ildir ki, Ermə-
nistan beynəlxalq hüquq normala-
rını kobud şəkildə pozaraq Azər-
baycanın beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış ərazilərinin beşdə birini 
- Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ona 
bitişik yeddi rayonu işğal altında 
saxlamaqdadır. Hərbi təcavüz si-
yasətinin davamı olaraq, Ermə-
nistan Azərbaycan Silahlı Qüv-
vələrinə məxsus döyüş mövqeyini 
ələ keçirmək üçün 2020-ci il iyu-
lun 12-16-da Ermənistan-Azər-
baycan dövlət sərhədi boyunca 
artilleriya və minaatanlardan is-
tifadə etməklə silahlı təxribatlar 
həyata keçirib. Döyüşlər zamanı 
Ermənistan hərbi qüvvələri Azər-
baycanın Tovuz rayonunun Ağ-
dam, Dondar Quşçu, Vahidli və 
Əlibəyli kəndlərini də atəşə tuta-
raq qəsdən mülki obyektləri hədəf 
alıb. Nəticədə, aralarında yüksək 
rütbəli hərbçilər də olmaqla, 12 
azərbaycanlı hərbçi, eləcə də 76 
yaşlı bir mülki şəxs qətlə yetirilib, 
çoxsaylı yaralananlar olub, fər-
di evlər və xəstəxanalar da daxil 
olmaqla, mülki obyektlərə ciddi 
ziyan dəyib.

Bu arada, dərin narahatlıqla 
o da qeyd edilməlidir ki, həmin 
günlərdə radikal erməni qrupları 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
son hərbi təxribatına etiraz edən 
xaricdəki Azərbaycan icmaları-
nın üzvlərinə, dinc azərbaycanlı 
nümayişçilərə, habelə respubli-
kamızın bir neçə xarici ölkədəki 
diplomatik nümayəndəliklərinə 

qarşı zorakı əməllər törədiblər. 
Son erməni təxribatı işğal altın-
dakı Dağlıq Qarabağ bölgəsi və 
Azərbaycanın ətraf rayonları ilə 
əlaqəli olmayan ərazidə, Cənub 
Qaz Dəhlizi də daxil olmaqla stra-
teji regional enerji boru kəmərləri 
və nəqliyyat infrastrukturunun və 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
yaxınlığında törədilib.

Ermənistan, həmçinin açıq 
şəkildə qarşıdurmanın əhatəsini 
genişləndirməyə və həll olun-
mamış Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsini yeni səviyyəyə qal-
dırmağa çalışıb. Bu məqsədlə 
toqquşmalardan dərhal sonra Ye-
revan üzvü olduğu hərbi-siyasi it-
tifaq olan Kollektiv Təhlükəsizlik 
Müqaviləsi Təşkilatına müraciət 
edib.

İyulun ortalarındakı gərgin 
döyüşlərdən sonra Ermənistan-
la Azərbaycan arasındakı dövlət 
sərhədindəki vəziyyət qeyri-sabit 
olaraq qalır. Ermənistan ordusu 
Azərbaycan tərəfinə atəş açmaq-
da və vəziyyəti ağırlaşdıra biləcək 
təxribat xarakterli əməllər törət-
məkdə davam edir. Bu yaxınlarda 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
təxribat-kəşfiyyat qrupu Azərbay-
canın Goranboy rayonu istiqamə-

tində təxribat törətməyə çalışarkən 
həmin dəstənin komandiri Azər-
baycan Ordusu tərəfindən ələ ke-
çirilib.

Yerevan beynəlxalq öhdə-
liklərini açıq şəkildə pozmaqda 
davam edir və ermənilərin Azər-
baycanın işğal olunmuş ərazilərin-
də qanunsuz məskunlaşdırılması 
üçün hər fürsətdən istifadə edir. 
Ermənistan rəhbərliyi bu yaxın-
larda Beyrutda baş verən dəhşətli 
partlayışı işğal altındakı Dağlıq 
Qarabağ və yeddi ətraf rayonda 
ermənilərin qanunsuz yerləşdiril-
məsi üçün bir fürsət kimi qiymət-
ləndirib. Beləliklə, işğal olunmuş 
Azərbaycan ərazilərində qurulmuş 
separatçı rejimin lideri Livandan 
olan 150 erməni ailəsinin Dağlıq 
Qarabağda yerləşdirilməsini tək-
lif edib və Ermənistanın İctimai 
Radiosunun yaydığı xəbərə görə, 
artıq bir neçə livanlı erməni ailəsi 
bölgədə yerləşdirilib.

Ermənistan uzun illərdir ki, 
Yaxın Şərqin bəzi ölkələrindən 
gətirilən erməniləri Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ona 
bitişik rayonlarında qeyri-qanuni 
şəkildə yerləşdirməkdədir. Ermə-
nistan tərəfindən həyata keçirilən 
qanunsuz məskunlaşma faktı 

ATƏT-in faktaraşdırma missiya-
larının müvafiq hesabatlarında da 
əksini tapıb. Ermənilərin Dağlıq 
Qarabağda qanunsuz məskunlaş-
dırılması Ermənistanın “repat-
riasiya” və “humanitar yardım” 
adı altında ilhaq siyasətinin bir 
hissəsidir. Məskunlaşma siyasə-
tinin aparılması və işğal olunmuş 
ərazilərin demoqrafik tərkibinin 
məqsədyönlü şəkildə dəyişdiril-
məsi cəhdləri beynəlxalq humani-
tar hüququn kobud şəkildə pozul-
masıdır.

Azərbaycan beynəlxalq ic-
timaiyyəti Ermənistanın bu mə-
suliyyətsiz davranışını qınamağa 
və bu ölkə rəhbərliyindən döv-
lətimizin beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri daxilində su-
verenliyinə və ərazi bütövlüyünə 
tam hörmət göstərərək, BMT 
Təhlükəsizlik Şurasının işğal 
edilmiş Azərbaycan ərazilərindən 
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb 
edən 822 (1993), 853 (1993), 
874 (1993) və 884 (1993) saylı 
dörd qətnaməsini icra etməklə 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin davamlı 
həllinə nail olmaq üçün xoşniy-
yətli danışıqlar aparmasını tələb 
etməyə çağırır. Azərbaycan mü-
naqişənin bu çərçivədən kənar 
heç bir siyasi həll yolunu qəbul 
etmir və məhz bu anlayışa əsas-
lanaraq nizamlama prosesində 
iştirak edir.

Buna görə də beynəlxalq ic-
timaiyyətin Ermənistanı Azər-
baycana qarşı təcavüz əməllərinə 
görə qınaması son dərəcə vacib-
dir. Beynəlxalq ictimaiyyət Er-
mənistanın təcavüzkarlıq və işğal 
siyasətini qətiyyətlə pisləməyincə 
və bu ölkənin təhlükəli qanunsuz 
hərəkətlərinə qarşı sərt tədbirlər 
görməyincə, bütün bölgə davamlı 
olaraq dağıdıcı silahlı qarşıdurma-
lara sürüklənmə riski ilə qarşılaşa-
caq”.

Azərbaycan Respublikası-
nın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
azərbaycanlı icması Qubadlı 
rayonunun Ermənistan Silahlı 
Qüvvələri tərəfindən işğalının 
27-ci ildönümü ilə əlaqədar 
bəyanat yayıb.

Bəyanatda deyilir: “1993-cü 
ilin 31 avqust tarixində Qubadlı 
rayonu Ermənistan Silahlı Qüv-
vələri tərəfindən işğal edilib. Er-
mənistanın təcavüzü nəticəsində 
238 nəfər Qubadlı sakini şəhid 
olub, 316 nəfər əlil, 100 nəfər-
dən çox insan isə itkin düşüb. İş-
ğal nəticəsində rayonun inzibati 
mərkəzi və 93 kəndi tamamilə 
dağıdılaraq talan edilib, 40 min-
dən çox Qubadlı sakini məcburi 
köçkünə çevrilib. Qubadlının iş-
ğalı nəticəsində 445 min kvadrat 
metr mənzil fondu, 4 tibb ocağı, 
6 uşaq bağçası, 61 ümumi təh-
sil məktəbi, 10 mədəniyyət evi, 
24 klub, 1 tarix- diyarşünaslıq 
muzeyi, 60 kitabxana dağıdılıb, 
işğalçılar 94 kənd və qəsəbəni, 
205 mədəni-məişət obyektini, 
12 tarixi abidəni isə yandırıb, 
talan ediblər. Aşağı Mollu və 
Həmzəli kəndlərinin hər birin-
də 9, Əliquluuşağı kəndində 5, 
“Gavur dərəsi” deyilən ərazidə 
isə 4-cü əsrə aid 1 qədim mağa-
ra, 5-ci əsrdə tikilmiş Göy qala, 
Muradxanlıda “Qalalı” qalası, 
Xocamsaxlı kəndindəki tarixi 
abidələrin hamısı düşmən tap-
dağı altında qalıb. Ermənistanın 

münaqişənin əvvəlində iddia 
etdiyi əzəli torpaqlarımız olan 
keçmiş Dağlıq Qarabağ Mux-
tar Vilayətinin hüdudlarından 
kənarda yerləşən Qubadlı ra-
yonu da daxil olmaqla ətraf 
7 rayonu işğal etməsi, mü-
naqişənin məhz Ermənistanın 
Azərbaycan ərazilərini güc 
yolu ilə ilhaq etmək niyyə-
tindən qaynaqlandığını sübut 
edir. Son illərdə Ermənistan 
tərəfindən Qubadlı da daxil 
olmaqla, işğal altındakı Azər-

baycan torpaqlarında qanun-
suz məskunlaşdırma siyasə-
tinin daha da gücləndirilməsi 
onu göstərir ki, Ermənistan 
ərazilərimizi işğal altında 
saxlamaq və işğalın nəticələ-
rini möhkəmləndirmək niy-
yətindən əl çəkməyib və 
münaqişənin sülh yolu ilə 
həllində maraqlı deyil.

Bəyan edirik ki, mü-
naqişənin həlli yalnız Er-
mənistan Silahlı Qüvvələ-
rinin bütün işğal olunmuş 
Azərbaycan ərazilərindən 
çıxarılmasından və etnik 
təmizləməyə məruz qal-
mış azərbaycanlıların öz 
doğma torpaqlarına qayıdı-
şından sonra mümkündür. 
Bütün məcburi köçkünlər 
kimi qubadlılar da öz doğ-
ma torpaqlarına geri dönə-
cəklər”.

Beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanı Azərbaycana qarşı təcavüz 
əməllərinə görə qınaması son dərəcə vacibdir

Bütün məcburi köçkünlər kimi qubadlılar da 
öz doğma torpaqlarına geri dönəcəklər



Agent və ya komisyonçunun mal-
ları geri qaytardıqda hansı elektron qa-
imə-fakturadan istifadə etməsi hazırda 
vergiödəyiciləri üçün maraq doğuran 
məsələlərdən biridir.

İqtisadçı ekspert Anar Bayramovun 
sözlərinə görə, prosedurun həyata ke-
çirilməsi üçün vergiödəyicisi müvafiq 
proqram təminatından “Malların geri 
qaytarılması” elektron qaimə-fakturası 
üzrə “Malların təqdim edilməsi qaiməsi-
nin qaytarılması” növünü seçməklə mal-
ları geri qaytarır.

Lakin agent və ya komisyonçu tərə-
findən malların vəkalət verənə (komi-

tentə) qaytarılması zamanı “Malların 
geri qaytarılması” elektron qaimə-fak-

turasının digər növündən istifadə olun-
malıdır: “Məsələn, “A” MMC 20 min 
manatlıq malı agent və ya komisyon 
müqaviləsinə uyğun olaraq supermar-
ketə təqdim edir. Supermarket həmin 
malların bir qismini satsa da, istifadə 
müddətinin bitməsi ilə bağlı 3000 ma-
natlıq malı geri qaytarır. Bu halda mal-
lar agent və ya komisyon müqaviləsi 
üzrə təqdim edildiyi üçün vergiödəyi-
cisi malların qaytarılması zamanı agent 
(komisyonçu) tərəfindən malların və-
kalət verənə (komitentə) qaytarılması 
barədə elektron qaimə-fakturadan isti-
fadə etməlidir”.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Dəniz Nəqliyya-
tı Donanmasına məxsus 
Xəzərdənkənar sularda istis-
mar olunan “Hüseyn Cavid” 
universal quru yük gəmisi 
təmir olunub.

ASCO-nun “Zığ” Gəmi 
Təmiri və Tikintisi Zavodun-
da aparılan tərsanə təmiri vax-
tında və yüksək keyfiyyətlə 
həyata keçirilib.

Zavodda gəminin baş və 
köməkçi mühərrikləri, anbar 
qapaqları təmir olunub. Eyni 
zamanda gəmidə boru quraş-
dırma, elektrik quraşdırma, 
avtomatika və gövdə qaynaq 
işləri görülüb.

Həmçinin, heyətin yaşa-
yış şəraitini yaxşılaşdırmaq 
üçün yeməkxana və kayutlar-

da lazımi təmir işləri aparılıb.
Bundan başqa, gəmi-

nin sualtı və suüstü hissələri, 

göyərtələri, anbar qapaqları 
təmizlənərək üçqat boya ilə 
rənglənib.

Təmir  başa çatdıqdan 
sonra gəmi müvafiq yoxlanış-
dan uğurla keçib və dənizçilə-
rin ixtiyarına verilib.

“Hüseyn Cavid” gəmisi 
təmirdən sonra xarici sulara 
doğru ilk səfərinə çıxacaq. 
Gəmi Türkmənistanın Bek-
taş limanından yük götürərək 
Türkiyəyə yola düşəcək.

Qeyd edək ki, “Hüseyn 
Cavid” gəmisi 2016-cı ildən 
Azərbaycan bayrağı altında 
xarici sularda üzür. Uzunluğu 
108,33, eni 16,74 metr olan 
teploxod 5200 ton yükgötür-
mə qabiliyyətinə malikdir.

Turab MƏMMƏDOV Hazırda Azərbaycanda suyun daha 
səmərəli istifadə edilməsinə və tullantı 
sularının təmizlənməsinin səmərəlili-
yinə tələb artır.

Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət 
Palatasından (“AHK-Azərbaycan”)  bil-
dirilib ki, sentyabrın 23-dən "Azərbay-
canda sənaye sahələri üzrə su və tullantı 
sularının idarə olunması" mövzusunda 
onlayn təlim kursu təşkil ediləcək. Beş 
moduldan ibarət təlim kursu Azər-
baycanda sənaye şirkətlərinin, dövlət 

qurumlarının və bələdiyyə xidmət tə-
minatçılarının mütəxəssislərini ixti-
saslaşdırmaq və müəssisələrdə suyun 
səmərəli sərfiyyatı və təmizlənməsi ilə 
bağlı məlumatlılığı artırmaq məqsədi 
daşıyır. Təlim kursu "Su təchizatı və 
suyun idarə edilməsi”, “Qurğuya daxil 
olan suyun təmizlənməsi, saxlanması 
və suyun paylanması”, “Vahid ətraf mü-
hitin mühafizəsi və su qıtlığı”, “Sudan 
istifadə və təkrar istifadə”, “Tullantı 
sularının təmizlənməsi və axıdılma-

sı”, “Beynəlxalq standartlar: DIN-ISO 
14001” mövzularını əhatə edir. İngilis 
dilində keçiriləcək təlim oktyabrın 21-
də başa çatacaq.

Qeyd edək ki, Almaniyanın 
“Arqum” şirkətinin dünya miqyaslı, təc-
rübəli mütəxəssisləri “DIN-ISO 14001” 
beynəlxalq standartlarına uyğun bilik və 
bacarıqları təqdim edir, şirkət işçilərinə 
su ehtiyatlarını mühafizə etmək üçün ef-
fektiv tədbirlərin həyata keçirilməsində 
təlimlər keçirir.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə-
si Nazirliyi elektronlaşdırma proqramı 
çərçivəsində yeni və geniş fuksional 
imkanlara malik “Pensiya kalkulyato-
ru” e-xidmətini hazırlayır.

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr və 
kommunikasiya şöbəsindən  verilən mə-
lumata görə, həmin e-xidmət vətəndaş-
lara pensiyanın nə vaxt və qanunverici-
likdə nəzərdə tutulan hansı şərtlərlə təyin 
ediləcəyini real vaxt rejimində öyrənmək 
imkanı verəcək.

Kalkulyator mövcud qanunvericilik-

lə vətəndaşa yaşa görə əmək pensiyası 
hüququnun yaranacağı tarix, pensiya 
hüququnu əldə edəcəyi tarixdəki yaşı, 
habelə hər üç pensiya növü (yaşa, əlilliyə 
və ya ailə başçısını itirməyə görə) üzrə 
tələb olunan sığorta stajı, pensiya kapita-
lı, hazırda pensiyaçı olub-olmaması və s. 
barədə məlumat verəcək.

Yeni e-xidmətin yaxın bir ay ərzində 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
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“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
Xəzər Dəniz Neft Donan-
masına məxsus “Şirvan” 
100 tonluq  kran gəmisinin 
əsaslı təmiri yekunlaşıb. 
Proses “Bibiheybət” Gəmi 
Təmiri Zavodunda yerinə 
yetirilib.

Təmir müddətində gəmi 
mexanizmləri, baş  mühərrik-
ləri, braşpil və şpil qurğuları, 
nasosları,  boru sistemləri, sa-
nitar qovşaqları, elektrik mü-
hərriklərinin cari təmir işləri 
aparılıb. Bununla belə, gəmi-
nin hərəkət-sükan kompleksi, 
dib-yan armaturları, protektor 
qurğularının təmiri də yerinə 
yetirilib.

“Şirvan” gəmisi  tər-
sanəyə qaldırılaraq gövdənin 

sualtı və suüstü hissəsində 
zədələnmiş sahələr dəyişdiri-
lib, gəmi üzrə rəngləmə işləri 
görülüb.

İşlər başa çatdıqdan sonra 
gəminin 100 ton yükqaldırma 
qabiliyyətinə malik kran qur-
ğusunun sınaq işləri aparılıb 

və uğurla başa çatıb. Bundan 
sonra mexanizm və elektrik 
avadanlıqlarının hərəkətdə 
yoxlanılması məqsədilə gəmi 
dəniz sınağına çıxarılıb. Mü-
vəffəqiyyətlə başa çatan sınaq 
işlərindən sonra gəmi Registr 
təsnifatı nümayəndələrinə 

təhvil verilib.
“Şirvan” kran gəmisinin 

uzunluğu 98,55, eni 17 metr-
dir. Gəmi  2×2400 at gücünə 
malik baş mühərriklərlə  təc-
hiz olunub.

Turab MƏMMƏDOV

Azərbaycanda son 17 il ərzində 
inkişaf edən infrastruktur sahələrindən 
biri kimi nəqliyyat sektoruna irihəcmli 
investisiyaların yönəldilməsi nəticəsində 
hava limanları, körpülər, tunellər və yol 
qovşaqlarının tikilməsi, yeni avtomobil 
və dəmir yollarının çəkilməsi, yeni-
dən qurulması ilə bağlı mühüm işlər 
görülüb. Tranzit potensialının reallaş-
dırılması istiqamətində də irimiqyaslı 
layihələr həyata keçirilib, o cümlədən 
Avropa-Qafqaz-Asiya (TRASECA) 
nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti güclənib, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istismara 
verilib, Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı kompleksində Ro-Ro termina-
lının açılışı olub, Şimal-Cənub, Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizləri üzrə magistral 
yolların tikintisi layihələri uğurla 
davam etdirilib.

Tarixi İpək yolu üzərində geniş iqti-
sadi zolağın yaradılmasının fəal dəstəkçi-
si olan Azərbaycan, həm də ötən dövrdə 
digər dəhlizlərlə müqayisədə yüklərin 
ölkəmizin ərazisindən keçməklə müxtə-
lif istiqamətlərə tranzit daşımalarının 
səmərəli təşkilinə etibarlı şərait yaradıb, 
daha əlverişli şərtlərlə qısa müddətdə, 
təhlükəsiz və vaxtında çatdırılmasına, 
tranzit daşımaların həcminin dəfələrlə 
artmasına nail olub.

Hazırda dünyanın bir sıra ölkələri 
tərəfindən Azərbaycanın tranzit imkanları 
yüksək qiymətləndirilir. Məsələn, Çin və 
Avropa arasında yükdaşımalarda Şərq-
Qərb marşrutundan və onun tərkib his-
səsi kimi Azərbaycanın nəqliyyat-tranzit 
potensialından istifadə edilməsi vaxt və 

maliyyə baxımından daha sərfə-
li olduğu bildirilir. Ona görə də 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutunun yaradılması ölkəmi-
zin mühüm tranzit uğurlarından sa-
yılır. Bu marşrut 2014-cü ilin fevral 
ayında Azərbaycan, Qazaxıstan və 
Gürcüstanın yükdaşımalarda iştirak 
edən müvafiq qurumlarının birgə 
təşəbbüsü ilə yaradılıb. Daha son-
ra Ukrayna, Rumıniya və Polşanın 
da aidiyyəti qurumları Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu-
na qoşulub. Hazırda bu marşrut 
Çin-Qazaxıstan sərhədindən başla-
yaraq Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbay-
can və Gürcüstandan keçməklə Avropa 
ölkələrinə qədər uzanır.

Burada bir məqamı da xatırlatmaq 
istərdik. Belə ki, 2019-cu il noyabrın 26-
da Avstriyanın “ÖBB Rail Cargo Group”u 
və Niderlandın “Cabooter Group”u ilə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Mar-
şrutu vasitəsilə Avropadan Orta Asiyaya 
və Çinə yükdaşımalarının gücləndirilmə-
si və genişləndirilməsi məqsədilə saziş 
imzalanıb. Bu saziş Qərbdən Şərqə doğru 
Avropanın ən mühüm nəqliyyat qovşaq-
larından olan Niderlandın Venlo şəhərin-
dən və Almaniyadan Türkiyəyə (İstan-
bul), Azərbaycana (Bakı), Orta Asiyaya 
və daha sonra isə Çinə qədər uzanacaq 
nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsində 

mühüm rol oynayıb. Sonrakı mərhələ-
də isə Bakı Limanı ərazisində “gömrük 
və müvəqqəti saxlanc anbarı” işə düşüb. 
Bütün bunlar yükdaşıma həcminin artma-
sına, yerli və xarici şirkətlərin əməliyyat 
imkanlarının genişlənməsinə müsbət təsir 
göstərib.

Bu il avqustun 27-də Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin (TBND) 
videokonfrans şəklində keçirilən növbəti 
iclasında da bu barədə ətraflı bəhs edi-
lib. Tədbirdə Azərbaycan dəmiryolçuları 
tərəfindən “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədr müavini İqbal Hüseynov 
və QSC-nin törəmə şirkətləri olan “ADY 
Express” və “ADY Container” MMC-lə-
rin rəhbərləri iştirak ediblər.

Videokonfrans zamanı “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC və “Qazaxıstan Te-

mir Jolı” SC-nin birgə təşəb-
büsü olan, Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizində 
rəqəmsal dəhlizin yaradılması, 
marşrutda yüklərin nəqli za-
manı kağızsız sənəd dövriyyə-
si ilə bağlı reallaşdırılan pilot 
layihəsinin fəaliyyətinə dair 
hesabat dinlənilib. Beynəlxalq 
rəqəmsal dəhlizin yaradılması 
ilə bağlı ümumi konsepsiyanın 
işlənilərək, TBND-nin ümu-
mi iclasında qəbul olunmasına 
dair qərar qəbul edilib.

Bundan başqa, TBND-də 
birgə müəssisənin yaradılmasına dair tap-
şırığın yerinə yetirilməsi məsələsinə baxı-
lıb və cari ilin 7 ayında Aktau-Bakı-Ak-
tau marşrutu üzrə xidmət göstərən fider 
xəttinin fəaliyyəti haqqında “Kazmort-
ransflot” şirkətinin hesabatı dinlənilib.

İclasda eyni zamanda, Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizində 2020-
ci ilin axırına qədər qüvvədə olacaq kö-
mür və koks yüklərinin vaqonla daşın-
masına dair tariflər müəyyənləşdirilib. 
Cari məsələlərlə yanaşı, Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə TRACECA 
dəhlizi arasında əməkdaşlıq haqqında 
memorandum da müzakirə edilib.

Yeri gəlmişkən, pandemiya dövründə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 
boyunca zəruri malların – ərzaq məhsul-

ları, dərman və tibbi ləvazimatların ma-
neəsiz daşınmasının və təchizat zənciri-
nin kəsintisiz fəaliyyətinin təmin edilməsi 
üçün lazımi praktik tədbirlər həyata keçi-
rilib. Qeyd edək ki, bu tədbirlərə yükda-
şımaların asanlaşdırılması istiqamətində 
üzv ölkələr tərəfindən müvafiq layihələrin 
reallaşdırılması, eyni zamanda, humanitar 
mallar, zəruri istehlak məhsulları, dərman 
və tibbi ləvazimatları daşıyan yük maşın-
larının nəzarət-buraxılış məntəqələrindən 
keçidinin asanlaşdırılması üçün praktik 
köməklik göstərilməsi və bu sahədə yara-
na biləcək problemlərlə bağlı informasiya 
mübadiləsinin aparılması daxildir.

Bütün bunlarla bərabər, pandemi-
ya dövründə yarana biləcək məsələlə-
rin çevik həlli, nəqliyyat və logistikanın 
səmərəli əlaqələndirilməsi üçün tərəf-
lərin nəqliyyata məsul nazirlikləri ara-
sında operativ işçi qrupun yaradılması, 
Transxəzər Dəhlizi boyunca tərəflər ara-
sında təmassız xarici ticarət və multimo-
dal nəqliyyat sistemlərinin inkişaf etdi-
rilməsi də praktik tədbirlər sırasında yer 
alıb.

Postpandemiya dövründə Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin səmərə-
li fəaliyyəti üçün rəqabətədavamlı və 
ortaq tariflərin tətbiq olunması ilə bağlı 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, Daş-
kənd-Karakalpakiya-Aktau-Bakı-Tbili-
si-Qars-İstanbul multimodal nəqliyyat 
dəhlizinin işə salınması və birgə istifa-
dəsi, həmçinin pandemiyanın yaratdığı 
məhdudiyyətləri nəzərə alaraq, Türk Şu-
rası çərçivəsində ərzaq, tibb məhsulları və 
digər zəruri malların tranzit daşımaların-

da “yaşıl dəhlizlər”in effektivliyinin artı-
rılması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi 
nəzərdə tutulub.

Son illər ərzində Çindən Avropa is-
tiqamətində artan yükdaşımaların mühüm 
hissəsi Qazaxıstan dəmir yolları vasitəsi 
ilə həyata keçirilir. Mərkəzi Asiya və 
Əfqanıstandan Avropa istiqamətində olan 
nəqliyyat marşrutu isə Türkmənistandan 
keçir. Qazaxıstan və Türkmənistanda son 
illər ərzində iri infrastruktur layihələri hə-
yata keçirilib.

Onu da xatırladaq ki, regionda həc-
mi artan yüklərin bir qismi Qazaxıstanda 
yeni inşa edilən Kurık və yenidən quru-
lan Aktau limanlarından, digər hissəsi isə 
Türkmənistanın yenilənmiş Türkmənbaşı 
limanından bərələr və fider gəmiləri va-
sitəsi ilə yeni Bakı limanına çatdırılacaq 
və daha sonra Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu vasitəsi ilə Avropaya daşınacaq.

Türkiyə tərəfindən Bosfor boğazında 
dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi 
ilə Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir 
yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsi də Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun əhəmiyyə-
tini artırır. Bununla da, yüklərin Azərbay-
can, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən 
keçirməklə Avropa və Asiyaya çatdırıl-
ması təmin olunacaq.

Ələt azad iqtisadi zonasının fəaliyyə-
ti Çin, Hindistan, İran, Rusiya və Mərkəzi 
Asiya regionu ilə Türkiyə və Qərb döv-
lətləri arasında ticarətin inkişafında və 
daha da sürətləndirilməsində böyük rol 
oynayacaq.

“Xalq qəzeti”

Əsaslı təmirdən çıxan “Şirvan” kran 
gəmisində hər şey dənizçilərin ürəyincədir  

Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
səmərəli fəaliyyəti diqqətdə saxlanılır

“Hüseyn Cavid” gəmisi təmirdən sonra da 
xarici sularda istismar ediləcək

Layihə Bakı Limanı və ATƏT tərəfindən birgə icra olunur Mallar geri qaytarıldıqda hansı elektron 
qaimə-fakturadan istifadə edilməlidir? “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanı” QSC-nin Liman əməliyyatları 
departamentinin müdiri Eugene Seah 
1000-dən artıq mütəxəssisi bir araya 
gətirən “Dünya Dənizçilik Həftəsi 
2020” onlayn tədbirində iştirak edib.

QSC-dən  bildirilib ki, E.Seah CO-
VID-19 pandemiyası zamanı limanın 
rəqəmsallaşdırılması və davamlılığı 
məsələlərinə həsr olunmuş onlayn panelə 
qatılıb və iştirakçılara pandemiya döv-
ründə əməliyyat prosesinin daha səmərəli 
tətbiqi üçün atılan addımlar barədə mə-

lumat verib. Bakı Limanının hazırda veb 
əsaslı Liman İdarəetmə Sisteminin (Port 
Community System) inkişafının son 
mərhələsində olduğu qeyd edilib. Sistem 

liman işçiləri, gömrük, sərhəd əməkdaş-
ları və logistik şirkətlərə məlumat müba-
diləsini operativ şəkildə aparmağa imkan 
verəcək.

İnkişafın ikinci mərhələsində Bakı 
Limanının Xəzər regionundakı əsas ti-
carət tərəfdaşları - Türkmənbaşı, Aktau 
və Kurik limanları Liman İdarəetmə Sis-
temlərini birgə əməliyyat sisteminə in-
teqrasiya edəcək və müvafiq məlumatla-
rın onlayn mübadiləsini təmin edəcəklər. 
Bu layihə Bakı Limanı və ATƏT tərəfin-
dən birgə icra olunur.

Yaponiya Sahil Mühafizəsi Xid-
məti Kaqoşima prefekturasına daxil 
olan Amami adalarının cənub-qər-
bində qəzaya uğramış gəminin yalnız 
bir heyət üzvünü xilas edə bilib.

Yaponiya KİV-ləri xəbər verir ki, 
xilasedici jiletdə olan həmin kişi də-
nizdə aşkar edilərək götürülüb. Filip-
pin vətəndaşı olan həmin şəxsin bil-
dirdiyinə görə, güclü qasırğa zamanı 
nəhəng dalğa gəmini yanı üstə çevirib.

Panama bayrağı altında üzən gəmi-

nin Yeni Zelandiyanın Neypir limanından 
Çin istiqamətində yola çıxdığı bildirilir.

Gəmidə olan 43 heyət üzvünün 39-

nun Filippin, 2-nin Yeni Zelandiya, biri-
nin Avstraliya və daha birinin Sinqapur 
vətəndaşı olduğu qeyd edilir. Artıq iki 
gündür davam edən əməliyyatda heli-
kopterlərdən və katerlərdən istifadə olu-
nur.

Heyət fəlakət barədə sentyabrın 
1-dən 2-nə keçən gecə siqnal verib. Hə-
min vaxt bu ərazidə hava şəraiti “May-
sak” tufanına görə çox pis olub.

Vüqar Ağayev

Nigeriyada "Kürasao Treyder"-
gəmisindən oğurlanan yeddi rusiyalı 
dənizçi azad edilib. 

Rusiya XİN-dən verilən məlumata 
görə, bu barədə RF-nin Abucadakı səfir-
liyinin diplomatları, Nigeriya rəsmi haki-
miyyəti və gəmi sahibinin nümayəndələri 
razılığa gəliblər.

Dənizçilər Nigeriya Hərbi Dəniz 
Qüvvələrinin Port Harkort şəhərindəki 
regional qərargahında qənaətbəxş vəziy-
yətdədir.

Rusiyalı dənizçilər iyulun 17-də 
Qvineya körfəzində soyğunçuluq hücu-
mu zamanı oğurlanmışdılar. 

Güclü qasırğa zamanı nəhəng dalğa gəmini yanı üstə çevirib

Rusiyalı dənizçilər azad edilib

“Azərbaycanda sənaye sahələri üzrə 
su və tullantı sularının idarə olunması” 

“Pensiya kalkulyatoru” 

İran ordusu sentyabrın 9-da 
“Zülfüqar-99” adlı genişmiqyaslı hərbi 
təlimlərə başlayıb.

Bu barədə İranın Hərbi Dəniz Qüv-
vələrinin komandanının müavini 
admiral Həbibullah Səyyari məlu-
mat verib.

O bildirib ki, Hörmüz və 
Oman boğazları ətrafı da daxil 
olmaqla təlimlər 2 milyon kvad-
ratmetr ərazini əhatə edəcək tə-
limlərə hərbi dəniz qüvvələri ilə 
yanaşı, Hərbi Hava və Hava Hü-
cumundan Müdafiə Qüvvələri də 
cəlb olunub. Təlimlərdə piyada 
qoşunları və müxtəlif hərbi texni-

ka, “Fateh” adlı sualtı gəmi də iştirak 
edəcək.

Admiral nəzərə çatdırıb ki, hərbi 
təlimlərin məqsədi ordunun hazırlıq 
səviyyəsini yoxlamaqla yanaşı, onun 
potensialını nümayiş etdirməkdən 
ibarətdir. İranın düşmənləri başa düş-
məlidir ki, istər dəniz, istərsə də quru 
sərhədlərində hər hansı təxribata yol 
versələr, çox sərt cavab alacaqlar.

Rabil Kətanov

Təlimlərdə “Fateh” adlı 
sualtı gəmi də iştirak edir
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Moreyn gölü  vaxtilə 
buzlağın əriməsindən 
yaranıb. On Zirvə vadisi 
sahilində yerləşir.  Gö-
lün rəngi heyrətamizdir. 
Moreynə tökülən və onun 
dibində çökən buz par-
çalarının təsirindən göl 
ayrı-ayrı vaxtlarda zümrüd, 
yaxud da dəniz kimi tünd 
göy rəngində olur. 

Bu yerin üzərindən səma-
nı kəsərək on iti zirvəsi olan 
dağ massivi ucalır. Venkçem-
na qayalarının qarlı zirvələri 
ümumi mənzərəyə ağlasığ-
maz təzadlı görünüş verir. 
Vadinin mənzərəsi və Moreyn 
gölü ilk baxışdan ömürlük 
yadda qalır.

Yerli əhali buranı “iyirmi 
dollar mənzərəsi” (Twenty 
Dollar View) adlandırırlar. Bu 
onunla əlaqədardır ki, 1969-
1979-cu illərdə bu yerlərin 
mənzərəsi Kanadanın 20 dol-
lar nominalında olan pulunun 
əks tərəfini bəzəyib. 

Vadidə yerləşən Moreyn 
gölü Amerika zabiti Volter 
Vilkoks tərəfindən 1899-cu 
ildə kəşf edilib. Kontr-admi-
ral onu əhatə edən mənzərə-
dən o dərəcədə valeh olub ki, 
gölü bütün göllərin ən qəşən-
gi adlandırıb. Sonralar hərb-
çi həmin yerə tamaşa etdiyi 
yarım saatı həyatının ən xoş dəqiqələri 
adlandırıb.   

Hazırda Moreyn gölü Kanadanın 
Banf Milli Parkının görməli yerlərin-

dən biridir. Sahəsi 0,5 kvadratkilometr 
olan bu gölə yaxınlıqda uzanan dağların 
qar suları axır. Buna görədir ki, Morey-
ndə suyun maksimal həddi iyun ayın-
da olur. Həmin vaxt göldə heyrətamiz 
mənzərəni – suyun hamar səthində göy 
rəngin müxtəlif çalarlarının parıltısını 
müşahidə etmək olar. Bu ovsunlayıcı 
mənzərə buz parçalarının “dağ unu” 
adı ilə məşhur olan daha xırda hissələrə 
parçalanması nəticəsində yaranır. Gölə 
axan qar suları əks etdirdiyi göy rəng 
istisna olmaqla bütün rəngləri özünə 
hopdurur. 

Göllərin ən qəşəngi 

Rual Amundsen tarixə 
Yer kürəsinin hər iki qüt-
bünə ayaq basmış bir insan 
kimi düşüb. 

Rual Amundesn 16 iyul 
1872-ci ildə Fredrikstad/
Sarpsborg şəhərində yerləşən 
Borge qəsəbəsində norveçli 
gəmi sahibləri və kapitan ailə-
sində dünyaya göz açıb.

Rual Norveçin paytaxtına 
gəldikdə onun 14 yaşı var idi. 
Atası dünyasını dəyişdikdən 
sonra o dənizçiliyi öyrənmək 
istəsə də, anası həkim olması-
na təkid edirdi.  Beləcə, tibb 
fakültəsinin tələbəsinə çevri-
lir. Lakin 2 ildən sonra anası 
qəfildən dünyasını dəyişir. Ar-
tıq taleyinin sahibinə çevrilən  
Rual Amundesn   universiteti   
atır və dənizə yollanır.

Rual daim macəra axta-
rışında idi.  O, 5 il müxtəlif 
gəmilərdə matros işləyir, im-
tahanlar verir və şturman dip-
lomu alır.

Gəmilərlə Meksika, Bri-
taniya, İspaniya, Afrikaya 
səfər edir, iki ilini Cənub qüt-
bünə ekspedisiyaya sərf edir. 
Lakin onun arzusu insan aya-
ğı dəyməmiş Arktikaya səfər 
etmək idi.

Nəhayət, 1897-ci ildə 
Belçika arktik ekspedisiyası-
na mənsub gəmidə Arktikaya 

yollanır. Bu çətin sınaq 
idi. Gəmi buzda ilişib qa-
lır, aclıq, xəstəlik başlayır. 
İnsanlar ağlını itirirlər. 
Yalnız bir-iki nəfər sağ-
lam qalır, bunların da biri 
Amundsen idi. O suitiləri 
ovlayır və ətini yeyirdi. 
Beləliklə də, sağ qala bi-
lirdi.

1903-cü ildə o topla-
dığı məbləğlə 47 tonluq 
yelkən mühərrikli “Yoa” 
yaxtasını alır. Mühərriki 
13 at gücünddə idi. O, 7 
nəfərdən ibarət komanda 
ilə açıq dənizə çıxır. Qrenlan-
diyadan Alyaskaya qədər ge-
dib çıxa bilir. Bu ekspedisiya 
da, çətinliyinə görə əvvəlki 
ekspedisiyadan heç də geri 
qalmırdı. Lakin Amundsen 
elmi araşdırmalarını davam 
edirdi və o, nəhayət Yerin 
maqnit qütbünün yerləşdiyi 
yeri təyin edə bilir. Çətinliklə 
də olsa Alyaskaya gəlib çatır. 

Həddindən artıq qocalan 
Rual  33 yaşında 70 yaşlı ki-
şini xatırladırdı. Lakin bütün 
bunları onu qorxutmurdu və 
artıq 1910-cu ildə  Şimal qüt-
bünə yeni ekspedisiya hazırla-
yırdı.

Səfərə çıxmamışdan öncə 
Şimal qütbünün amerikalı Ro-
bert Pir tərəfindən fəth edildi-

yi xəbəri gəlir. Bunu eşidən 
Amundsen hədəfini dəyişir və 
Cənub qütbünə getməyi qəra-
ra alır. Bütün çətinliklərə bax-
mayaraq o, 14 dekabr 1911-ci 
ildə Cənub qütbünə gəlib ça-
tır. Öz yoldaşları ilə birgə buz 
üzərində 1500 kilometri qət 
edir və Cənub qütbünə ilk ola-
raq Norveçin bayrağını sancır.

18 iyun 1928-ci ildə Rual 
Amundsen, italyan səyyahı 
Umberto Nobileni xilas etmək 
üçün təşkil edilmiş xilasetmə 
əməliyyatı üçün təyyarə ilə 
Arktikaya yollanır. 23 may 
1928-ci ildə Nobile "İtaliya" 
dirijablı ilə Şpitsbergen ada-
sından yola çıxaraq Şimal 
qütbünə çatsa da, qayıdış yo-
lunda ağır hava şəraiti səbə-

bindən güclü buzlanmaya mə-
ruz qalan dirijabl aşağı enərək 
buzun üzərinə düşmüşdü. 
Ekspedisiyanın köməyinə so-
vet buzqıran gəmisi "Krasin", 
İsveç, İtaliya və Norveç təy-
yarələri göndərilmişdi.

Amundsendən başqa 
daha 5 nəfəri daşıyan "Latham 
47" hidroplanı pis hava şərai-
tində Barens dənizi üzərində 
qəzaya uğrayır. Çoxsaylı ax-
tarışlara baxmayaraq təyyarə-
nin düşdüyü yeri müəyyənləş-
dirmək mümkün olmamışdır. 
Bu hadisədən 5 gündən sonra 
Umberto Nobile xilas edilir.

1928-ci ildə Amundsen 
həlak olsa da ABŞ-ın ən ali 
rütbəsi – Konqresin qızıl me-
dalı ilə təltif edilir.

Şimal qütbünün fəth edildiyini eşidən Amundsen hədəfini 
dəyişir və Cənub qütbünə getməyi qərara alır

Avstraliya və Okeaniya Yer 
kürəsinin ən az məskunlaşmış his-
səsidir. Dünyanın qalan hissəsindən 
okeanların ayırdığı bu torpaqlar 
başqa qitələrin sakinləri üçün 
həmişə müəmmalı olub. Uzun illər 
planetimizin bu hissəsini xəritələrdə 
gözəyarı çəkiblər, halbuki həmin 
vaxt buralardakı böyüklü-kiçikli 
adalarda həyat qaynayırdı. Ən kiçik 
qitə olduğu üçün Avstraliyanı bəzən 
ada adlandırırlar. Lakin Yer kürəsi-
nin bu hissəsindəki çoxsaylı ada-
larla müqayisədə Avstraliya nəhəng 
quru ərazidir. Avstraliyaya yaxınlaş-
dıqca çoxalan adaların ərazisi daha 
böyükdür. Avstraliyadan uzaqlaş-
dıqca əraziləri kiçilən adalar xırda 
quru parçaları şəklində okeana 
səpələnib. 

Adalar üç qövs əmələ gətirir. Bunlar  
qədim materikin dağ silsilələridir. Ən iri 
adaların, məsələn, Tasmaniya, Yeni Ze-
landiyanın  Şimal və Cənub adaları, Yeni 
Qvineyanın mənşəyi  belədir. Solomon və 
Havay adaları  vulkanların, Kiribati, Pa-
lau, Marşall kimi adalar isə mərcan riflə-
rinin zirvəsidir. Okeaniyanın cəmi 2 faizi 
okean suları ilə əhatə olunmuş qurudan 
ibarətdir.

Avstraliya və Okeaniyanın böyük 

hissəsi  isti qurşaqda yer-
ləşir.  Okean istini yum-
şaldır, passat küləkləri isə  
rütubət gətirir. Kauai adası 
Yer kürəsinin ən rütubətli 
yerlərindən biridir. 

Lakin cərəyanlar rütu-
bət gətirdiyi kimi, quraqlıq 
da  gətirə bilir.  Dağlarda 

isə böyük temperatur dəyişmələri mü-
şahidə olunur. Yeni Qvineya və Yeni 
Zelandiya dağlarında  buzlaqlara təsa-
düf edilir. Qərbi Okeaniyanın zəngin 
bitki örtüyü şərqə doğru irəlilədikcə 
seyrəlir. Mərcan və vulkanik mənşəli 
adaların bitki və heyvanat aləmi ma-
terikdəki kimi zəngin deyildir. Bir çox 
flora və fauna nümunələrini bura insan 
gətirib. 

Avstraliyanın və Okeaniyanın 
böyük qitələrdən uzaqda yerləşməsi 
bir çox qədim canlını xilas edib. Bu-
rada müxtəlif kisəli heyvanlar, kauzer 
dəvəquşusu, onlarca cənnət quşu növü 
salamat qalıb. Tasmaniyada hər biri-
nin  yaşı 2 min il olan fısdıq ağacları 
bitir. Avstraliyanın Mavi dağlarında  
ən nadir ağac növlərindən biri olan Volle-
mi şamına rast gəlmək olar.  Kanyonların 
birində aşkar olunana qədər bu şam ağa-
cının kökünün 95 min il əvvəl kəsildiyi 
güman edilirdi. Ağacın başqa adı “dino-
zavr ağacı”dır. Avstraliyanı xəritədə tap-
maq çox asandır, amma Okeaniya adaları 
ucsuz-bucaqsız məkana səpələnib.  Buna 
görə də Okeaniya üç vilayətə bölünür: 
Melaneziya və ya Qara adalar: bunlar 
Yeni Qvineya (Melaneziya ərazisinin 80 
faizini əhatə edir), Solomon adaları, Yeni 
Hebrid adaları, Bismark arxipelaqı, Yeni 

Kaledoniya, Fici və daha xırda adalar. 
Qıvrımsaçlı  qaradərili adamlar yaşadığı  
üçün bu adaları  Qara adalar adlandırıblar. 

Polineziya ( Çoxsaylı adalar) min 
adadan, o cümlədən Havay, Yeni Zelandi-
ya, Pasxa, Taiti adalarından ibarətdir. Po-
lineziya Sakit okeanın ən geniş sahəsini 
əhatə edir. Polineziyalıların dərisi mela-
neziyalılarınkına nisbətən açıqdır. “Tatu” 
sözünün vətəni Polineziyadır. Ada sakin-
lərinin bədənlərinə başdan-ayağa döy-
mə şəkillər – tatuirovka çəkilib. Hilbert, 
Marşall, Karolina, Marian və başqa ada-
ları əhatə edən Mikroneziya, yaxud Kiçik 

adalar Asiya qitəsinə daha yaxın yerləşir. 
Alimlər ibtidai xalqların bu uzaq 

torpaqlara necə,  nə zaman və haradan 
gəlmələri  barədə mübahisə edirlər. Buna 
baxmayaraq, azı 40-50 min il əvvəl Avst-
raliyada artıq insanlar yaşayırmış və gö-
rünür, bura quru yol ilə gəliblər.  O vaxt-
lar okean sularının səviyyəsi aşağı olub,  
Yeni  Qvineya isə Avstraliyaya bitişik, 
adalar arasındakı boğazlar isə  xeyli kiçik 
olub. Asiyanın bitki və heyvanat aləminin 
bu adalara yayılması müşkül olsa da, in-
sanlar üçün keçilməz maneə olmayıb. 

Hər bir arxipelaqın adaları bir-birinə 

yaxın yerləşib.  Bir quru parçasından  
başqa quru parçasına keçmək üçün hətta 
möhkəm üzgüçülük vasitələrinə ehtiyac 
yoxdur. Əvəzində  arxipelaqlar arasında 
məsafə böyükdür -  okean boyu min kilo-
metrlərlə ölçülür. Bəs qədim səyyahlar bu 
adaları fəth ediblər? Bu zaman insanların 
köməyinə daimi axınlar çatıb. Mikronezi-
ya və Polineziyanın  böyük hissəsi  2-4 
min il əvvəl məskunlaşıb.  Sakit okea-
nın ucsuz-bucaqsız ərazilərində getdikcə 
daha tez-tez İspaniya, Hollandiya, Fran-
sa, Yaponiya, İngiltərə bayraqları  görün-
məyə başlayır. Yeni sakinlər planetimizin  

bu hissəsinə XVIII əsrdən gəlməyə baş-
layıb.

Təəssüf ki,  Avstraliya və Okeaniya-
nın fəthi amansızlıqla müşayiət olunub. 
Yerli əhaliyə divan tutulub. Avropalılar 
cəsur qədim dənizçilərin nəsilləri ilə he-
sablaşmayıblar. Hazırda  əhalinin böyük 
hissəsini yerli əhali deyil,  avropalıla-
rın nəsilləri təşkil edir. Avstraliyanın və 
Okeaniyanın müasir sakinləri müxtəlif 
şəraitdə yaşayırlar. Burada həm müasir 
şəhərlər, həm də  yoxsul kəndlər  vardır. 
Bəzi  adaların sakinləri balıqçıdır. Bəzi 
adalarda  kokos palmaları plantasiyaları 
və çörək ağacı bitir.   

Avropalıların gəlişi təkcə yerli əhali-
nin həyatını deyil, istər quruda, istər suda 
bitki və heyvanat aləminin vəziyyətini 
dəyişib. İnsanlar bir də ayılıb görüblər 
ki, geniş meşə sahələri artıq tələf olub və 
nəhəng moa quşunu, yaxud kisəli Tas-
maniya canavarını artıq geri qaytarmaq 
mümkün deyil. 

İndi Avstraliya və Okeaniyada ət-
raf mühit ciddi mühafizə olunur. Burada  
çoxlu sayda  milli park və qoruq yaradı-
lıb. Böyük Baryer Rifi  mühafizə olunan 
ən məşhur ərazidir.  Feniks adaları  Sakit 
okeanda ən böyük  dəniz qoruğudur. Bu-
rada balinalar, mərcan rifləri,  çoxlu sayda  
balıq, quş, tısbağa növü  mühafizə olunur. 
Flora və fauna faydalı qazıntılarla bir o 
qədər də zəngin olmayan adaların başlı-
ca sərvətidir.  Dünyanın bu hissəsi çox-
lu əcaib varlıqların, məsələn, ən böyük 
kəpənəklərin, ən zəhərli kərtənkələlərin 
vətənidir. Avstraliyanın Filip adasında  
dünyanın ən balaca pinqvinləri yaşayır.  
Yeni Qvineyada isə itlər quşlar kimi cəh-
cəh vurur! 

Başqa qitələrin sakinləri üçün həmişə müəmmalı 
olan Avstraliya və Okeaniya 

Əslən оsmanlı türkü оlan və əsl 
adı Piri Mühiddin Rəis olan Piri Rəis 
1465-ci ildə Gеlibоluda dünyaya göz 
açıb. 1554-cü ildə Qahirədə vəfat еdib. 
Hacı Mеhmеtin оğlu оlan Piri Rəis 
əmisi Kamal Rəisin yanında və nəzarəti 
altında dənizçilik fəaliyyətinə başlayıb. 
Əmisinin vəfatından sоnra Barbarоsun 
yanında çalışan Piri Əndəlüs müsəl-
manlarının, ispanlardan azad оlun-
masında və Misirin fəth оlunmasında 
iştirak еtməklə, həmçinin Nil hövzəsinin 
хəritəsinin tərtibini başa çatdırıb. Admi-
ral Piri Rəis məşhur bir dənizçi оlduğu 
kimi, həm də gözəl хəritə tərtibatçısı idi. 
Tоpladığı bilik və məlumatlara əsasən 
məşhur оlan iki хəritəsi və “Kitabi Bəh-
riyyə” əsəri ilə dünyada əvəzоlunmaz 
bir şəхsiyyətə çеvrilib.

Məşhur dənizçi-cоğrafiyaşünasın 
tərtib еtdiyi хəritələr və kitabı öz imzası 
ilə 1517-ci ildə Yavuz Sultan Səlimə təq-
dim еdib. Əsərin təqdimatında – “Hind 
və Çin dənizçiləri haqqında hеç kim bu 
günə qədər Оsmanlı ölkəsinə bеlə zən-
gin məlumat vеrməmişdir” kimi dеyilən 
sözlər оnun nə dərəcədə əhəmiyyətli оl-
masına əyani sübutdur. Piri Rəisin birinci 
хəritəsində İslandiyanın yuхarısı kоrlan-

mış оlsa da, Atlantik оkеanı, Antil 
adaları, Amеrikanın həmin dövrdə 
məlum hissələri aydın görünmək-
dədir. Piri Rəisin tərtib еtdiyi ikin-
ci хəritə də hazırda Tоpqapı Sarayı 
kitabхanasında saхlanılır. 1528-ci 
ildə hazırlanmış bu хəritə Atlantik 
оkеanın 25-90 dərəcə qərb uzunlu-
ğu ilə, 10-90 dərəcə şimal еnliklə-
ri arasındakı хəritələri əhatə еdir. 
Хəritə dəvə dərisi üzərində səkkiz 
rəngdə öz əksini tapıb. İkinci хəritə 
ada və sahillərin birinci хəritəyə 
nisbətən daha dəqiq çəkilməsi ilə 
sеçilir.

Piri Rəisin tərtib еtdiyi Amе-
rikanın хəritəsi 1929-cu ildə оrtaya çıхa-
rılıb. Bu хəritə оrta əsrdə tərtib оlunmuş 
хəritələrdəki bütün nöqsanlardan uzaqdır. 
Хəritə dünya miqyasında Şimali Amеri-
kanın ilk tərtib оlunmuş хəritəsi sayılır. 
Хəritədə Antarktida matеrikinin öz əksini 
tapması хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. An-

tarktida dağlarının sоn dərəcə dəqiqliklə 
göstərilməsi insanı hеyrətə gətirir. Çünki 
bu dağlar ancaq 1952-ci ildə səsötürücü 
alətlərdən istifadə еdilərək müəyyən еdi-
lib. Buz altında оlan bu dağların və matе-
rikin sahil хətlərinin düzgün müəyyən 
еdilən хəritəsinin tərtib olunmasında Piri 

Rəisin nəyə əsaslandığı bu gün 
də еlmə qaranlıq qalmaqdadır. 
Prоfеssоr Şarlеs Hapjооd və 
riyaziyyatçı V.Staşоn хəritə 
üzərində apardıqları tədqiqat-
lar dünya alimlərində böyük 
çaşqınlıq yaradıb. Çünki hazır-
da səmadan çəkilən şəkillərlə 
хəritə arasında sоn dərəcə ох-
şarlığın оlması müəyyən еdilib. 
Hətta bəzi tədqiqatçılar хəritə-
nin səmadan çəkilən fоtоşə-
killərə əsaslandığı nəticəsinə 
gəliblər. Gеоrgе Katmann 
1960-cı ildə “Sciеncе еt viе” 
adlı еlmi nəşrdə Pirinin tərtib 

еtdiyi хəritə haqqında fikrini aşağıdakı 
kimi ifadə еdib: “Piri Rəisin tərtib еtdiyi 
iki хəritə üzərində araşdırmalar dövrü-
müzdə mövcud оlan dəniz хəritələrindən 
hеç nə ilə fərqlənməməsi insanı hеyrətə 
gətirir”. Pеyklərdən alınan fоtоşəkillərə 
əsasən Qrеnlandiyanın üç adadan ibarət 

оlması müəyyən еdilib. Piri Rəisin хə-
ritəsində isə Qrеnlandiyanın üç adadan 
ibarət оlması ХVI əsrin birinci yarısında 
öz əksini tapıb. Möcüzələrlə dоlu оlan 
хəritələrin tərtibatında Piri Rəisin nələrə 
əsaslandığı, nələrdən istifadə еtdiyi dün-
ya alimlərini sualla qarşı-qarşıya qоyub. 
Araşdırmalar Хristоfоr Kоlumbun Amе-
rikanın varlığını da türk dənizçilərindən 
öyrəndiyini göstərir. Оsmanlı türklərin-
dən yardım istəyən Kоlumb Piri Rəisin 
əmisi Kamal Rəisdən müsbət cavab ala-
raq хidmətçisi Rоdriqоnu özünə köməkçi 
götürüb. Rоdriqо müəyyən səbəblərdən 
adını dəyişdirmiş türk dənizçisi idi. Kо-
lumb səyahətə çıхarkən ilk dəfə qurunu 
görən də Rоdriqо оlub. Хristоfоr Kоlumb 
isə Hindistana çatdıqlarını güman еdib.

Fransız mənşəli D.Şarqоt 1928-ci 
ildə yazdığı “Christоphе Cоlоmb vu par 
un Marian” adlı əsərində Rоdriqо Kо-
mumb tərəfindən aşağıdakı kimi tanıdılır: 
“Rоdriqо Оsmanlı Dəniz Qüvvələrinə 

mənsub bir kişi idi. Gizli bir din (müsəl-
man) saхlayırdı. Bunu məndən başqa hеç 
kim bilmirdi. Buna görə də Yеni Dünya-
nın kəşfi şərəfini rəsmən bir müsəlmana 
vеrmək istəmədiyimdən mükafatı оna 
təqdim еtmədim”. Bеləliklə, göründüyü 
kimi, Amеrikanın kəşfini Хristоfоr Kо-
lumbun adı ilə bağlamaq qəti düzgün fikir 
dеyil. Qеyd оlunan iki хəritə ilə yanaşı, 
bu gün də dünya еlm хəzinəsinin incilə-
rindən sayılan “Kitab–ül Bəhriyyə” əsəri 
Piri Rəisə məхsusdur. Kitab 1521-ci ildə 
yazılıb, 1525-ci ildə daha da təkmilləşdi-
rilərək Sultan Sülеymana təqdim еdilib. 
Kitab gəmiçilikdə istifadə оlunmaq üçün 
yazılmış əsərdir. Əsər 1756-cı ildə D.D.
Cardоmе tərəfindən “Lе Flanbеau dе la 
Mеditеrrancе” başlığı altda fransız dilinə 
tərcümə olunub. “Kitab-ül Bəhriyyə” də-
nizçilik və dənizçilik qanunları haqqında 
avrоpalılardan çох qabaq yazılmış ilk 
еlmi biliklərə əsaslanan dəyərli əsərdir. 
Kitabın mətni хəritələr də daхil оlmaqla 
743 səhifədən ibarətdir. Bunun 83 səhifə-
sini dənizçilər haqqında məlumatlar təşkil 
еdir. Əsərin tərcüməsi Paris Milli kitabхa-
nasında saхlanılır.

Admiral Piri Rəis 1554-cü ildə Qa-
hirədə vəfat еdib.

Хristоfоr Kоlumb Amеrikanın varlığını 
türk dənizçilərindən öyrənibmiş…
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Qalan şeyləri tapmaq istəyirsinizsə, 

inamınızı itirməyin. 
Səhvlərimizlə düşmənlərimizi sevin-

dirdiyimizin fərqində olmasaq, düşmən-
lərimizi hələ çox sevindirəcəyik.

Hər gün kimlərinsə “torba”sı tikilir. 
Bu hesabla bizdə hər şeydən daha çox 
“torba” olmalıdır.

Yaxşı adamları hər yerdə eyni qayda 
ilə yıxırlar: namərdlər yığışır və məqam 
gözləyirlər. Siz elə yıxmırsınız?

Qadınlar çiçəklərdən daha zərifdirlər. 
Heç bir çiçək kobud sözdən solmur.

Pulu mənəviyyatsız yollarla qazanan-
ların çoxu elə bilir ki, pulları varsa, im-
kansızlara əxlaq dərsi verməyə mənəvi 
haqları da var. Var?

Torpaqlarımızı yağı tapdağından xi-
las etməyənə kimi, bir kimsənin özünü 
Koroğlunun nəvəsi hesab etməyə mənəvi 
haqqı yoxdur. 

İnsan olduğumuzu digər şeylərdən 
daha çox unuduruq.

Qanımızı sovuranlardan yalnız ağ-
caqanadlara rəhm etmirik. 

Özümdən başqa, çox adama lazımam. 
Hətta Jurnalistlər evində yaşasalar da, 

yazdıqlarına baxanda, bəzilərinin jurna-
list olduqlarına inanmaq çox çətindir. 

Qabağa düşməyin yolunu bilənin yolu 
həmişə açıq olur.  

Əminəm ki, Allah məni başa düşür. O 
da təkdir.

Həqiqəti eşitməyən qulaqlar adətən nə 
uzunluqda olur? 

Adam var, susmağı ilə çox adamın da-
nışdığından daha dəqiq ifadə edir verir.

Səsim özümdən başqa, hər kəsə yara-
dı.

Yıxa bilməmələri üçün evi harada tik-
mək məsləhətdir?

Bəziləri qorxduqları üçün qaçır, bə-
ziləri qaçdıqları üçün qorxur. 

Adam var, bütün ömrü boyu öz yerini 
tapa bilmir. Ona həmişə ya yer göstərir-
lər, ya da yerini.

Axından özünüzü qoruyun. Harda 
olacağınızı heç axın da bilməz. 

Üzdə bir cür danışırlar, arxada başqa 
cür danışırlar. Sağda bir cür danışırlar, 
solda bir cür danışırlar. Belə natiq olur-
lar?

Allah sizi, işdə işdən başqa, hər işlə 
məşğul olanlardan qorusun.

Allahım, nə vaxta kimi, nə gedirsə, an-
caq Azərbaycandan gedəcək? 

Dosta dünyanı da bağışlaya bilərəm, 
dostu bağışlaya bilmərəm. 

Bəzi adamlardan hər yalanına görə 1 
qəpik tutulsa, maaş üzünə həsrət qalar.

Həyatın üzümə gülməsi üçün kiminsə 
üzünə gülmək lazımdı?

Pis və ya yaxşı olduğunu deyə bil-
mərəm. Amma onu bilirəm ki, Elmar 
Məmmədyarov Azərbaycan dilində necə 
danışırsa, indiki jurnalistlərin əksəriyyə-
ti dilimizdə elə o cür də yazır.

Sevincin qanadları çiçəkdən də zərif 
olur… 

Əvvəllər elə bilirdim ki, ağlı olanların 
hər şeyi olur. Sonra gördüm ki, heç pulu 
olanların da hamısının ağlı yoxdur.

Kişiyə nəyin yaraşıb-yaraşmadığını 
nakişilər hardan bilsin?

Axırıncı olmaq başqa şeydir, axırıncı 
adam olmaq tamam başqa şey. 

Üz-gözündən görürəm ki,  yenə mən-
dən sənə nə isə deyilib. Səndən mənə de-
yiləndən daha çoxmu? 

Hər kəsin bir missiyası var. Nədənsə, 
dünyaya məhz pislik etmək üçün gəldiyi-
ni düşünənlər daha çoxdur.

Bərk gedənlər çoxalıb. Çox gedənlər 
isə həmişə bərk gedənlər olmur.

Çalışıram ki, harda-gəldi, qulağımı 
kəsə bilməsinlər. Buna görə hamı elə bilir 
ki, qulağımı daha çox istəyirəm. 

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Çinin Fucien vilayəti-
nin sahil sularında balıqçı 
qayığının batması nəticə-
sində 12 nəfər itkin düşüb.

Çin KİV-ləri xəbər verir 
ki, hadisə səhər erkən sa-
atlarda baş verib. Qəza baş 
verəndə qayıqda 14 nəfərin 
olduğu bildirilir. İki nəfəri 
xilas etmək mümkün olub.

Hazırda itkin düşənlərin ax-
tarışları davam edir.

Şahin Cəfərov

Avqustun 28-də Çinin iki pat-
rul gəmisi Tokio ilə Pekin arasın-
da ərazi mübahisəsinə səbəb olan 
Senkaku (Dyaoyuydao) adaları 
ətrafındakı sulara daxil olub.

Bu barədə Yaponiya icti-
mai televiziyası məlumat yayıb. 
Bildirilir ki, hadisə ilə əlaqədar 
Yaponiya Baş Nazirinin dəftərxa-

nası yanında informasiyanın 
qəbulu və təhlili üzrə böh-
ran qərargahı işə başlayıb.

Qeyd edək ki, Yaponi-
ya və Çin arasında Senkaku 
adaları ilə bağlı mübahisə 
2012-ci ildə rəsmi Tokio bu 
adaları özəl sahibkardan al-

dıqdan sonra kəskinləşib. Bundan 
sonra Çində Yaponiya əleyhinə 
kütləvi aksiyalar keçirilib.

Həmin vaxtdan Çin gəmiləri 
daim mübahisəli adalar ətrafında 
hərəkət edir və nümayişkaranə 
surətdə əraziyə daxil olur.

Vüqar Ağayev

Avqustun 29-da İtaliyanın 
Lampeduza adası yaxınlığında 
qəzalı vəziyyətə düşmüş balıqçı 
kateri sahil mühafizəsi tərəfindən 
aşkarlanıb. Katerdə Şimali Afrika-
dan İtaliya istiqamətində hərəkət 
edən 450 miqrant olub.

Sahil mühafizəsi və polis tərə-
findən limana gətirilib və miqrant-
lar qaçqın düşərgəsinə yerləşdirilib. 
İtaliya mətbuatının məlumatına görə, 
son bir neçə gündə otuz kiçiq qayıqlar-
la ümumilikdə təxminən 500 miqrant 
Lampeduza sahillərinə yan alıb. Bundan 
əlavə isə səhhəti pisləşən 49 nəfər isə 
qəzalı vəziyyətə düşən “Louise Michel“ 
xilasedici gəmisindən adadakı ilkin qə-
bul məntəqəsinə gətirilib.

Lampeduzanın meri Toto Martello 
bildirib ki, adadakı vəziyyət olduqca 
acınacaqlıdır, hazırda burada 1500-dən 
çox qaçqın yerləşdirilib. Əgər hökumət 
dərhal addımlar atmasa, o zaman bütün 
ada əhalisi etiraz aksiyalarına başlaya-
caq.

Qeyd edilməlidir ki, göyərtəsində 
350 qaçqın olan “Sea Watch 4“ xilase-
dici gəmisi də hazırda lövbər salmağa 

liman axtarır. Bu ilin əvvəlindən indiyə-
dək 18 min miqrant həyatını təhlükəyə 
ataraq, yararsız qayıqlarla Aralıq dənizi-
ni keçərək İtaliya sahillərinə yetişiblər. 
2019-cu ildə isə bu göstərici 4878 nəfər 
olub.

Cənubi İtaliyanın Kalabriya regio-
nu sahillərində isə qaçqınların xilası za-
manı 4 nəfər həlak olub, iki nəfər itkin 
düşüb və beş nəfər yaralanıb. Krotone 
şəhəri yaxınlığında dənizdə qəzalı və-
ziyyətə düşən katerdən qaçqınları xilas 
edərkən yanğın başlayıb və katerdə part-
layış baş verib.

Son günlərdəki hadisələr yaxın 
müddətdə İtaliya sahillərində qaçqınlar-
la bağlı faciəvi xəbərlərin bədbin proq-
nozunu verməyə əsas verir.

Elgün Niftəli

İslam Dünyası Təhsil, 
Elm və Mədəniyyət Təşki-
latının (ICESCO) Dünya 
Su Şurası (WWC) ilə birgə 
keçirdiyi virtual seminarda 
su təhlükəsizliyi məsələləri 
müzakirə edilib.

2021-ci ildə Seneqalın 
paytaxtı Dakarda keçirilə-
cək IX Dünya Su Forumuna 
hazırlıq çərçivəsində təşkil 
edilən tədbirdə əsas müzakirə 
mövzusu su ehtiyatlarının idarə edilməsi 
üzrə strateji fəaliyyət proqramının müd-
dəaları olub.

ICESCO-nun baş direktoru Salim 
Malik və Dünya Su Şurasının prezi-
denti Lui Fuşon çıxışlarında bildiriblər 
ki, iqlim dəyişiklikləri fonunda dünya 
su ehtiyatlarının idarə edilməsi müasir 

texnologiyalar vasitəsilə həyata keçiril-
məlidir. Qlobal istiləşmə şirin su mən-
bələrinin azalmasına səbəb olur. Pla-
netimizin bir çox yerlərində, xüsusən 
Afrikada quraqlıq ərzaq qıtlığı yaradır. 
Bu baxımdan İslam ölkələrinin donor 
dəstəyi böyük əhəmiyyətə malikdir.

Müzakirələrin sonunda ikitərəfli 

əməkdaşlığa dair razılıq əldə olu-
nub. Qeyd edilib ki, bu il iyulun 
27-də “İslam dünyasında sülh və 
inkişaf naminə su təhlükəsizliyi” 
mövzusunda keçirilən virtual mü-
zakirələr bu sahədə atılan mühüm 
addımdır. Tərəflər bildiriblər ki, 
ICESCO və WWC Dünya Su Fo-
rumunun təşkili məsələsində Se-
neqal hökumətinə dəstək göstərə-
cəklər.

ICESCO və WWC, həmçinin 
fəaliyyət planını həyata keçirmək üçün 
birgə komissiya yaradılması barədə qə-
rar qəbul ediblər. Planda su çatışmazlı-
ğından əziyyət çəkən ölkələrin, xüsusən 
Afrika qitəsinin əhalisinin içməli su ilə 
təchiz edilməsi tədbirləri nəzərdə tutu-
lur.

Oqtay Bayramov

Xaricdə olan Azərbay-
can vətəndaşlarının ölkəyə 
gətirilməsi istiqamətində 
tədbirlər davam etdirilir. 
Koronavirus (COVID-19) 
pandemiyasının yayıl-
ma təhlükəsi səbəbindən 
sərhədlərin bağlanmasına 
görə müvəqqəti olaraq 
(xidməti və şəxsi səfərlər 
ilə əlaqədar) Qazaxıstanda 
qalan daha 36 vətəndaşımız 
ölkəmizə göndərilib.

Azərbaycanın Aktaudakı 
Baş Konsulluğundan AZƏR-
TAC-a verilən məlumata əsasən, “Azər-

baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin “Merkuri” (11 nəfər), “Professor 

Gül” (21 nəfər), “Balakən” 
(4 nəfər) gəmi-bərələri ilə 
yola salınan vətəndaşların 
hamısı COVID-19 virusu ilə 
bağlı testdən keçiblər.

Bu günə qədər ümumi-
likdə 559 vətəndaşımız gə-
mi-bərə ilə Qazaxıstandan  
ölkəmizə təxliyə olunub.

Xatırladaq ki, Baş Kon-
sulluqda Azərbaycana təx-
liyəni gözləyən vətəndaşla-
rın qeydiyyat prosesi davam 
etdirilir.

İlahə Əhmədova

Berkeleydəki Kaliforniya Univer-
sitetinin tədqiqatçıları aşkar ediblər 
ki, müasir pinqvinlər elmi cəmiyyətdə 
uzun illər ərzində hesab edildiyi kimi, 
Antarktida deyil, Avstraliya və Yeni 
Zelandiya mənşəlidir.

Bütün dünya üzrə muzeylər və uni-
versitetlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində 
keçirilmiş tədqiqatda 18 növ pinqvinin 
qan və toxuma nümunələri təhlil edilib.  
nat-geo.ru saytı xəbər verir ki, alimlər 
bu genomik məlumatdan zaman çərçi-
vəsində geriyə nəzər salmaq, minilliklər 
ərzində pinqvinlərin hərəkət etmələrini 
və müxtəlifliyini izləmək məqsədilə is-

tifadə ediblər.
Tədqiqatçılar müəyyənləşdirib-

lər ki, pinqvinlər 21,9 milyon il əvvəl 
Avstraliya və Yeni Zelandiyada yaranıb. 
Sonra kral və imperator pinqvinlərinin 
əcdadları (Aptenodytes) oradan ayrılıb 
və güman ki, çoxlu qida ehtiyatı ilə cəlb 
edən Antarktika sularına köçüblər.

Bu məlumatlar kral və imperator 
pinqvinlərinin bütün digər pinqvinlər 
xətlərinə münasibətdə “qohum qrupu” 
olduqları barədə nəzəriyyəni də təsdiq 
edir. Həmçinin onlar bu iki növün ge-
nealoji ağacda konkret olaraq harada 
yerləşdiyi barədə çoxdan müzakirə olu-
nan tapmacaya daha bir fraqmenti əlavə 
edir. Bundan sonra Adeli (P. adeliae), 
eləcə də antarktik (P. antarcticus) və su-
bantarktik (P. papua) pinqvinlərinin aid 
olduğu Pygoscelis cinsinin əcdadları ox-
şar yolu tutublar.

Sonralar - təxminən 11,6 milyon il 
əvvəl, Antarktida və Cənubi Amerika-

nın cənub qurtaracağı arasında yerləşən 
Dreyk boğazı tamamilə açılıb. Bu, pinq-
vinlərə Cənub okeanında üzməyə və 
subantarktik adalara, eləcə də Cənubi 
Amerika və Afrikanın daha isti sahilyanı 
rayonlarına daha geniş yayılmağa imkan 
verib. Beləliklə, daha çox istilik sevən 
iki növün diversifikasiyası baş verib: 
Spheniscus + Eudyptula və Megadyptes 
+ Eudyptes.

İqlim rekonstruksiyalarına görə, 
hazırda mövcud olan bütün pinqvinlə-
rin əcdadlarının vətəni çox sərin bir yer 
olub. Dəniz səthinin maksimal tempera-
turu təxminən doqquz dərəcə Selsi təşkil 
edirdi. Bu, indiyə qədər bəzi növ pinq-
vinlərin hələ də yaşadığı, hazırkı Suban-
tarktikanın iqliminə uyğundur.

Tədqiqat, pinqvinlərin dəyişən iq-
limə uyğunlaşmaq qabiliyyəti və onların 
müasir iqlim böhranı şəraitində üzləş-
dikləri təhlükə ilə əlaqədar məsələyə 
aydınlıq gətirib.

Alimlər dəniz heyvanlarında mik-
roplastikin miqdarını asanlıqla müəy-
yən etməyin yolunu tapıblar. Məlum 
olub ki, məşhur dəniz məhsullarında 
– krevet, stridiya və ya yengəclərdə ki-
fayət qədər mikroplastik zərrəcik olur. 
Ən çox isə sardinadadır. Tədqiqatın 
nəticəsi “Environmental Science & 
Technology” jurnalında dərc edilib.

Məqalənin müəlliflərindən biri olan 
Fransiska Ribeyronun sözlərinə görə, 
tədqiq edilmiş nümunələrin hamısında 
istehsalatda geniş istifadə edilən polivi-
nilxlorid süni polimeri aşkarlanıb. Eyni 
zamanda, bu cür polimerlərdən ən çox 
yayılmış olan polietilenin qatılıq dərəcə-
si ən yüksək həddə çatıb.

Hər il dünyada çirkab sularına və 
zibilliyə təqribən 300 milyon ton plastik 
zibil düşür. Torpaqdakı mikroblar onla-
rın böyük hissəsini parçalaya bilmir və 
buna görə zibil on illər, hətta yüz illər 

ərzində toxunulmamış vəziyyətdə qa-
lır. Dünya okeanına düşdükdə isə Sa-
kit okeandakı böyük zibil ləkəsi kimi 
nəhəng yığıntıya çevrilir.

Alimlərin müşahidəsinə görə, bu 
zərrəciklər suda uzun müddət qalmır: 
onları dəniz heyvanları yeyir. İki il əvvəl 
Kanada tədqiqatçıları müəyyənləşdirib-
lər ki, insan hər il orta hesabla 40-60 
min arası mikroplastik zərrəcik udur.

Avstraliya və Böyük Britaniya 

alimlərinin Fransiska Ribeyronun 
rəhbərliyi altında yaratdıqları me-
tod sayəsində dəniz heyvanlarının 
orqanizminə düşmüş polimerlə-
rin bütün növlərini, o cümlədən 
polistirol, polietilen, polivinilx-
lorid, polipropilen və polimetil-
metakrilatı müəyyənləşdirmək və 
zərrəcikləri saymaq mümkündür. 
Tədqiqatçılar beş növ üzərində - 
stridiya, krevet, kalmar, yengəc 
və sardina üzərində araşdırma 

aparıblar.
Analiz göstərib ki, ən az plastik 

kalmar (0,04 mq) və stridiyada (0,07 
mq), ən çox isə sardinada (2,9 mq) olub. 
Zərrəciklər tərkibinə görə fərqlənib, on-
larda polietilenə daha çox rast gəlinib. 
Yalnız stridiyada əsasən polivinilxlorid 
toplanıb.

Alimlər okeanı çirkləndirən plasti-
kin mənbəyini tapmağı planlaşdırırlar.

Yeni Torpaq arxipe-
laqında Rusiyanın Şimal 
donanmasının, Rusiya 
Coğrafiya Cəmiyyətinin və 
“Rus Arktikası” Milli Par-
kının birgə həyata keçirdiyi 
ekspedisiyanın iştirakçıları 
yeni boğaz aşkar ediblər. 
Tədqiqatçıların sahilə çıx-
masına isə ağ ayılar mane 
olub. Bu barədə donanmanın 
mətbuat xidməti məlumat yayıb.

RİA Novosti saytı xəbər verir 
ki, məlumatda ekspedisiya çərçi-
vəsində coğrafi kəşfin edildiyi 
bildirilir. Qeyd olunur ki, şimal 
dənizçiləri adanın Jerdi yarıma-
dasından ayrıldığını müəyyən-
ləşdiriblər. Bu isə yeni boğazın 
olduğu ərazidir. Yeni coğrafi ob-
yektlər xəritəyə daxil edilib, öl-
çülüb və fotoları çəkilib. Eyni za-
manda, tədqiqatçıların işinə hava 
və təbii şərait mane olub. “Son 
günlər ekspedisiyanın aparıldığı 
yerlərdə sıx duman olub ki, bu da 
görünmə dərəcəsini azaldıb. Sa-
hilə çıxma cəhdi çoxlu sayda ağ 

ayılar səbəbindən baş tutmayıb”, 
- deyə donanmanın məlumatında 
qeyd olunur.

Lakin ekspedisiya iştirak-
çıları Lomonosov burnunda so-
vet dövrünə aid balıqçı daxması 
tapıblar. Daxmanın ətrafında 
məişət əşyaları, giliz və heyvan 
sümükləri olub. Paxtusov adasın-
dakı düşərgədə də yeni tapıntılar 
əldə edilib. Orada iki daxma, an-
bar, hamam və dörd qəbir aşkar-
lanıb. Sahildə, həmçinin iki löv-
bər, məişət və balıq tutmaq üçün 
əşyalar tapılıb.

Arktika arxipelaqlarına 
avqustun 5-dən başlanmış birgə 
ekspedisiya oktyabr ayınadək da-
vam edəcək. 

Yeni boğaz aşkar edilib

COVID-19 pandemiya-
sının yayılma təhlükəsi sə-
bəbindən sərnişinlər üçün 
sərhədlərin bağlanmasına 
görə Azərbaycanda qalan 
daha 18 Qazaxıstan vətən-
daşı və bu ölkədə yaşamaq 
hüququ olan 9 Azərbaycan 
vətəndaşı sentyabrın 5-də 
Qazaxıstana yola salınıb.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
“Merkuri 1” gəmi-bərəsi ilə yola 
salınan vətəndaşlar Bakı Lima-
nında COVID-19 pandemiyası 
ilə bağlı virusa qarşı test keçiblər 
və testin nəticəsi bütün sərnişin-

lərdə neqativ çıxıb.
Xatırladaq ki, cari ilin 13 may 

tarixindən Qazaxıstanda karantin 
dövründə sərhədin keçilməsinə 
dair yeni qaydalar qüvvəyə minib 
və bu səbəbdən Kurık limanı ölkə 
vətəndaşları və ölkədə yaşamaq 
icazəsi olan xarici vətəndaşların 
qəbulunu bərpa edib.

18 Qazaxıstan vətəndaşı və bu ölkədə 
yaşamaq hüququ olan 9 Azərbaycan vətəndaşı 

sentyabrın 5-də Qazaxıstana yola salınıb

Qəza baş verəndə qayıqda 14 nəfər olub 

Çinin iki patrul gəmisi mübahisəli Senkaku 
(Dyaoyuydao) adaları ətrafındakı sulara daxil olub

Koronavirusa yoluxma riski 
yüksək olan ölkələrdən Estoni-
yaya səfər edən hər kəs məcburi 
özünütəcrid rejimində qalma 
müddətini azaltmaq və ən qısa 
müddətdə işə qayıtmaq məqsədilə 
Tallin hava limanında və  dəniz 
limanında COVID-19 üzrə test 
müayinə mərkəzi açılıb.

Test müayinəsi Estoniya sa-
kinlərinə pulsuz başa gələcək. 
Lakin əcnəbi vətəndaşlar müa-
yinə ilə bağlı ödənişlərini bank 

kartları vasitəsilə yerindəcə 
edə biləcəklər.

Bildirilib ki, COVID-19 
üzrə test müayinəsi Tallin 
Hava Limanının A və D termi-
nallarının gəlmə zonalarında 
paytaxtın Confido klinikası-
nın həkimləri tərəfindən həya-
ta keçiriləcək. Müayinə Tallin 
hava limanında “Qvalitas” 

klinikasının müvəqqəti məntəqə-
sində aparılacaq. Analizlərin gö-
türülməsi və lazımi sənədlərin 
hazırlanması proseduru təxminən 
5 dəqiqə çəkəcək. Həm dəniz li-
manında, həm də hava limanında 
təşkil olunacaq test müayinəsi 
növbəli şəkildə həyata keçirilə-
cək. Müayinə məntəqələri son 
sərnişin gələnədək açıq olacaq.

 Asiman Əsədov

Hava və dəniz limanlarında 
COVID-19 üzrə test müayinə mərkəzi açılıb

Göyərtəsində 350 qaçqın olan “Sea Watch 4“ 
xilasedici gəmisi lövbər salmağa liman axtarır

559 vətəndaşımız gəmi-bərə ilə Qazaxıstandan ölkəmizə təxliyə olunub

Hazırda mövcud olan bütün pinqvinlərin 
əcdadlarının vətəni çox sərin bir yer olub

Məşhur dəniz məhsullarında kifayət qədər mikroplastik zərrəcik var

Virtual seminarda su təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə edilib



Avqustun 29-da Latviyanın 
paytaxtı Riqa şəhərində tay 
boksu üzrə Beynəlxalq Fede-
rasiyanın (WKN) “LNK Fight 
Night 16” şousu çərçivəsində 
keçirdiyi dünya çempionatında 
həmyerlimiz Zaur Cavadov 
qalib gəlib.

“Studio 69” klubunun arena-
sında baş tutan həlledici döyüşdə 
Azərbaycan əsilli Latviya kik- 
boksçusu Zaur Cavadov Slovaki-
yanın WKN üzrə çempionu Se-
bastyan Fapso ilə qarşılaşıb. O, 

rəqibi üzərində qələbə qazanaraq 
dünya çempionu tituluna layiq 
görülüb. Bununla da Zaur karye-
rasında 39-cu qələbəsini qazanıb 
ki, onların da 14-ü ardıcıl olub.

Qeyd edək ki, Zaur Nurbaba 
oğlu Cavadov 1986-cı il dekabrın 
21-də Latviyanın Riqa şəhərində 
dünyaya gəlib. Artıq 4 yaşından 

idmanın karate növünə yönəldi-
lib. 2005-ci ildən etibarən kik-
boksinqlə peşəkarcasına məşğul 
olaraq bu idman növünün WAKO 
K-1, WKA K-1 və digər versiya-
ları üzrə dəfələrlə Latviya, Litva, 
Polşa və Avropa çempionu titulla-
rını qazanıb. 2017-ci ildə "Arena 
Riqa”da “KOK World Grand Prix 
in Riga 2017” döyüş şousu zama-
nı moldovalı rəqibi Sergey Mora-
riyə nokautla qalib gələrək dünya 
çempionu titulunu onun əlindən 
alıb.
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Bakıda keçirilən “Dəniz 
kuboku” müsabiqəsinin iştirakçı-
ları voleybol və mini-futbol üzrə 
yoldaşlıq görüşlərində güclərini 

sınayıblar.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 

xidmətindən  bildiriblər ki, voley-
bol matçında rusiyalı hərbi dəniz-

çilərə 3:0 hesabı ilə qalib gələn ko-
mandamız, mini-futbol yarışında 

2:3 hesabı ilə məğlub olub.
Komandalara kuboklar, me-

dallar, fəxri fərmanlar və hədiy-
yələr təqdim edilib.

Beynəlxalq Şahmat Federasi-
yası (FIDE) sentyabrın 1-nə olan 
reytinq siyahısını açıqlayıb.

Yeni reytinq siyahısına görə, 
şahmatçılarımızın mövqeyində 
cüzi dəyişiklik olub. Belə ki, təm-
silçimiz Teymur Rəcəbov (2765) 
əvvəlki kimi 9-cu, Şəhriyar Məm-
mədyarov isə 11-ci pillədə (2764) 
qərarlaşıblar.

Şahmatçılarımız Qədir Hüsey-
nov (2665, 71-ci yer) və Nicat Aba-
sov (2664, 73-cü) bir pillə irəlilə-
yiblər. Rauf Məmmədovun (2654) 
mövqeyi isə dəyişməz qalıb (91-ci 
yer).

Siyahıda ilk üçlükdə hazırkı 
dünya çempionu, norveçli Maqnus 
Karlsen (2863), amerikalı Fabiano 
Karuana (2835) və çinli Liren Dinq 
(2791) qərarlaşıblar.

Qadınların reytinq cədvəlinə 
çinli Hou Yifan (2658) başçılıq 
edir. Hindistan şahmatçısı Hum-
pi Koneru (2586) ikinci, rusiyalı 
Aleksandra Qoryaçkina (2582) isə 
üçüncüdür.

Qadın şahmatçılarımızdan Gü-
nay Məmmədzadə mövqeyini qoru-
yub (2443, 29-cu yer). İlk yüzlükdə 
yer alan digər iki şahmatçımız iki 
pillə irəliləyiblər. Belə ki, Gülnar 
Məmmədova (2382) 73-cü, Xanım 
Balacayeva (2376) 85-ci yerə yük-
səliblər.

Bakının “Səba-
il” futbol klubu-
nun baş məşqçisi 
Aftandil Hacıyevin 
köməkçisi müəy-
yənləşib.

Son olaraq 
“Zirə”də işləyən 
Vüqar Məmməd də-
nizçilərin komanda-
sının məşqçilər kor-
pusunda yer alıb.

Mütəxəssislə 2020/2021-ci il 
mövsümünün sonunadək müqavilə 
imzalanıb.

Qeyd edək ki, V.Məmməd son 
10 ildə müxtəlif yaş qrupları üzrə 
Azərbaycan millisində çalışıb.

Bakının “Səbail” klubu heyə-
tini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Paytaxt təmsilçisi Qvatemala 
millisinin qapıçısı Nikolas Hageni 
sıralarına qatıb.

Futbolçu ilə mövsümün sonu-
nadək müqavilə imzalanıb.

Şahmatçılarımızın mövqeyində cüzi dəyişiklik olub

Vüqar Məmməd dənizçilərin komandasının 
məşqçilər korpusunda yer alıb

 “Səbail” heyətini yeni 
futbolçu ilə gücləndirib

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyə-
tinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  ASCO sədrinin birinci 
müavini Mübariz Cabbarova

anasının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı ve-

rirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti-
nin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi   ASCO-nun İqtisadi təhlil 
və proqnozlaşdırma departamentinin aparıcı mühəndisi Rəfael Əliyevə, 
qardaşı

Rövşənin
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağ-

lığı verirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti-
nin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi   “Babək” gəmisinin baş 
mexaniki Fədail Əsədova, oğlu 

Familin 
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağ-

lığı verirlər.

A L L A H  R Ə H M Ə T  E L Ə S İ N

Çox vaxt başağrısı adi şi-
kayət kimi başa düşülür və hə-
min ağrıya görə çox nadir hal-
larda həkimə müraciət edilir. 
Lakin başağrısından əziyyət 
çəkənlərin bir qrupunda ağrı 
tutmaşəkilli xarakter daşıyır 
və tez-tez baş verən ağrıya 
dözmək çətin olur. Miqren 
tutmaları adətən intensiv 
davam edən ağrı şəklində 
olur və başın bir yarısında 
hiss edilir. Tutmalar adətən 
ürəkbulanma ilə müşayiət 
olunur, bu zaman parlaq işıq 
və gur səs ağrını daha güc-
ləndirir. Məsələn, televizorun 
gur işığı, spirtli içkilər, gecə az 
yatmaq və ya çox yatmaq və s. 
miqren tutmalarına səbəb olan 
amillərdir. Tutma səngiyən 
kimi yuxululuq və əzginlik 
yaranır.

Bu barədə Bakı Sağlamlıq 
Mərkəzinin həkim-nevropato-
loqu Sevinc Salamova məlumat 
verib.

Həkim-nevropatoloq deyib: 
“Miqren tutmasının birinci fa-
zasında əhval-ruhiyyə dəyişir, 
depressiya, həyəcan və yuxulu-
luq yaranır. Bundan sonra isə əsl 
“cəhənnəm” başlayır - bu zaman 
elə bir hiss yaranır ki, sanki ağrı-
dan baş çatlayacaq. Tutma sutka-
nın istənilən vaxtı başlaya bilər. 
Lakin daha ağır tutmalar gecələr, 
xüsusilə də ay bədirlənəndə baş 
verir. Ağrılar əsasən alın-gic-
gah nahiyəsini əhatə edir. Tutma 
adətən 2-5 saat çəkir. Hətta bəzi 
xəstələrdə yoğunlaşmış və dəri 
səthindən aydın sezilən gicgah 
arteriyası görünür. Gözün kon-
yuktiva qişasında qızarma baş 
verir.

Tutmanın ikinci fazası 8-20 
saat davam edir. Həmin dövrdə 
tədricən ağrı azalır, yuxuya meyl-
lik yaranır, xəstə özünü çox əzgin 
hiss edir və bundan sonra üçüncü- 
sakitlik fazası başlayır.

Görmənin pozulması ilə baş-
layan auralı miqren tutmaları za-
manı xəstənin gözü önündə par-
layan ziqzaqlar, nöqtələr, kürələr, 
odlu və yanan fiqurlar, dalğalar 
görünür. Hətta bəzi xəstələrdə 
görmə illüziyaları da yaranır, on-
lar ətrafdakı bütün əşyaları həcm, 
forma və ölçülərindən ya həddin-
dən artıq böyük, ya da həddindən 
artıq kiçik görürlər. Görmə pozul-
maları sağ gözdə olduqda başağ-
rıları solda yerləşir və ya əksinə 
soldadırsa sağda baş verir.

Həkimlər müalicə zamanı 
başı isti saxlamağı məsləhət gö-
rürlər, çünki isti ağrını bir qədər 
yüngülləşdirir. Bəzən başın isti 
su ilə yuyulması da ağrını azaldır. 
Təbii ki, bunlar daha köhnə müa-
licə üsullarıdır”.

Həmsöhbətimiz miqrenin 
müalicə üsulları barədə məlumat 
verərək deyib: “Xəstəliyin müasir 
müalicə metodikası iki istiqamət-
də aparılır: Başağrı tutmalarını 
azaltmaq və profilaktik terapiya 
aparmaq. Bunlar özündə medika-

mentoz müalicəni, iynə terapiya-
sını, masaj və digər müalicə üsul-
larını birləşdirir. Medikamentoz 
müalicə zamanı analgetiklərə 
xüsusi yer verilir. Uzun müddət 
analgetiklərin qəbulu əks effekt 
verərək daimi başağrılarına səbəb 
ola bilər. Profilaktik müalicədə 
isə əsas yer pəhrizə verilir.

Miqren tutmalarından əziy-
yət çəkənlər tərkibində tiramin 
olan ərzaqları - şokolad, kakao, 
sitruslar, paxlalı bitkilər, pomi-
dor, kərəviz, pendir, xardal, ket-
çup, mayonez, hisə verilmiş mə-
mulatlar, sosislər, ispanaq, yaşıl 
soğan, ananas, avakado, fındıq, 
sirkə, turşuya və duza qoyulmuş 
məhsulları və s. qida rasionundan 
çıxarmalıdırlar”.

Onun dediyinə görə, miqren 
zamanı qara qarağat, ağbaş kələm, 
yaşıl çay, yaşıl alma və banan qə-
bul etmək daha faydalıdır. Yayda 
və payızın əvvəllərində aclıqla 
müalicə tətbiq etmək də səmərəli-
dir. Miqren tutmalarından əziyyət 
çəkənlər fiziki fəallığı artırmalı, 
həftədə dörd dəfə 45 dəqiqəlik 
gəzintiyə çıxmalı, fiziki və zeh-
ni yorğunluqdan uzaq olmalı, 
yuxu rejimini normalaşdırmalı 
və gecə vaxtında yatmalı, stress-
li situasiyalardan uzaq olmalı, 
parlaq işıqla və işıq mənbələri 
ilə təması azaltmalıdırlar. Həm-
çinin kəskin qoxulu ətirlərdən 
istifadə etməmək, tünd qara çay 
və kofedən istifadəni maksimum 
məhdudlaşdırmaq, qida qəbulları 
arasında uzun fasilə verilməmək, 
maqneziuma olan gündəlik tələ-
batı ödəmək lazımdır.

İsti yay günlərində bədənin 
su ehtiyacını qarşılayan qar-
pızın 92 faizi sudan ibarətdir. 
Qarpız antioksidantlar, A, C, 
B1, B5, B6 vitaminləri, kalium 
(K) və maqnezium (Mg) kimi 
elementlərlə zəngindir. Qar-
pızın tərkibində olan likopen 
xərçəng əleyhinə güclü təsirə 
malikdir. Bundan əlavə qarpız 
ürək-damar xəstəlikləri, iltihab 
əleyhinə, həzm sistemi, dəri və 
böyrək xəstəlikləri zamanı da 
effektiv təsir göstərir.

Əvvəllər qarpız iyul-avqust 
aylarında yetişirdi. Lakin hazırda 
əkinçilik mədəniyyəti dəyişdiyinə, 
tez yetişən sortlar yaradıldığına, 
istixanalarda və əkin sahələrində 
daha müasir aqrotexniki üsullar 
tətbiq olunduğuna görə məhsul 
iyun ayında da yetişir. Məhsulun 
vaxtından tez yetişməsi onun key-
fiyyətinin pis olması demək de-
yil. Burada əsas diqqət yetirilməli 
məqam qarpızın yetişdirilməsində 
gübrələrdən və pestisidlərdən düz-
gün istifadə edilməsidır. Gübrə 
növləri və pestisidlər vaxtında və 
düzgün tətbiq edilməyəndə məh-

sulun böyüməsinə və məhsuldar-
lığına səmərəli təsir göstərmir. 
Məhsulun tərkibində nitrat, nitrit 
və yaxud pestisid qalıqlarının miq-
darının çox toplanması qarpızın 
keyfiyyətinin pisləşməsinə və hət-
ta zəhərlənmələrə belə səbəb ola 
bilər. Qarpız kəsildikdə içərisində-
ki kütlənin yumşaq, damarlarının 
qabarıq gözəçarpan şəkildə olma-
sı nitratın miqdarının normadan 
artıq olmasının göstəricisidir. Bu 
hal istər tez, istərsə də gec yetişən 
məhsullarda ola bilər. Buna görə 
də zəhərlənmə hallarının qarşısı-

nın alınması üçün 
qarpızın düzgün 
şəkildə yetişdiril-
məsinə diqqət ye-
tirmək lazımdır.

Bu barədə 
Azərbaycan Qida 
T ə h l ü k ə s i z l i y i 
İnstitutunun El-
mi-tədqiqat və 
risklərin qiymət-
ləndirilməsi de-

partamentinin Bitki xəstəlikləri və 
bitki mənşəli məhsulların tədqiqi 
şöbəsinin mütəxəssisləri Ceyhunə 
Cəfərova, Tərlan Qorçiyeva, Nə-
zakət Mirzəzadənin məqaləsində 
deyilir. Mütəxəssislər bildirirlər 
ki, kəsiləndən sonra qarpızın düz-
gün qaydada saxlanmasına riayət 
edilməlidir. Ümumiyyətlə, qarpız 
və yemişin kəsilən gün istehlak 
olunması məsləhətdir. Kəsildik-
dən sonra soyuducuda müvafiq 
rejimdə saxlanmasına əməl edil-
məlidir. BMT-nin “Ərzaq və Kənd 

Təsərrüfatı Təşkilatı”nın (FAO) 
məlumatına əsasən, bütöv qarpızın 
10-15° C, xırda hissələrə doğran-
mış qarpızın isə ağzı kip qapaqlı 
qablarda +5° C temperaturda sax-
lanması məsləhət görülür. Eyni 
zamanda kəsilmiş qarpızın üzəri 
qida üçün nəzərdə tutulan plastik 
örtüklə kip örtülərək, soyuducu-
nun meyvə-tərəvəz üçün nəzərdə 
tutulan bölümündə saxlanmalı-
dır. Kəsilmiş qarpız növbəti günə 
qaldıqda isə mütləq şəkildə həmin 
hissənin üst səthi nazik qat şək-
lində kəsilib kənarlaşdırılmalıdır. 
Həmçinin qarpızın alma, pomidor, 
banan kimi etilen qazı ifraz edən 
meyvələrin yanında saxlanması 
yolverilməzdir. Etilen qazının tə-
sirinə məruz qalan qarpızın qabığı 
nazikləşir, yumşalır və nəticədə 
keyfiyyətini itirir.

Qarpız alarkən onun rənginə, 
bərkliyinə, ölçüsünə, saplağına 
fikir verilməlidir. Qarpızın üzə-
rində açıq sarımtıl-yaşıl və tünd 

yaşıl rəngdə olan zolaqlar, əsasən, 
bərabər ölçüdə olmalı və sərhəd-
lərlə ayrılmalıdır. Üzərində müşa-
hidə olunan sarı ləkələr isə onun 
torpaqla təmas etdiyi yerlərdir. 
Qabığının hamar, səthinin par-
laq olması qarpızın yetişməsinin, 
rənginin mat və solğun olması isə 
köhnəliyinin əlaməti hesab olu-
nur. Saplağının yaşıl rəngli olması 
qarpızın hələ tam yetişmədiyini 
göstərir. Yetişmiş qarpızın saplağı 
qurumuş, rəngi isə dəyişmiş olma-
lıdır. Ölçüsü nə kiçik, nə də böyük 
olmamalı, orta ölçüdə olan qarpız 
seçilməli və ələ aldıqda ağır gəl-
məlidir. Oval olan qarpızlar sulu, 
yumru olanlar isə şirin olur. Qarpı-
zın üzərində çürümə əlamətləri və 
çatlar olmamalıdır. Günəş altında 
və yol kənarlarında satılan qar-
pızların alınması tövsiyə olunmur. 
Yerdən 20 sm hündürlükdə olan 
piştaxtaların üzərində satılan qar-
pızlara üstünlük verilməlidir. Kə-
silmiş, doğranmış qarpızları almaq 
və ya satış nöqtələrində kəsdirmək 
məsləhət deyil. Qarpızı kəsməzdən 
əvvəl onu yaxşı yumaq, təmiz və 
quru bıçaqla kəsmək vacibdir.

Voleybol matçında rusiyalı hərbi 
dənizçilərə qalib gələn 

komandamız, mini-futbol 
yarışında məğlubiyyətlə barışıb

Azərbaycan əsilli Latviya kikboksçusu dünya 
çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb

Miqren tutmalarından əziyyət çəkənlər 
fiziki fəallığı artırmalıdırlar

 Qarpız alarkən onun rənginə, bərkliyinə, 
ölçüsünə, saplağına fikir verilməlidir

Pandemiya dövründə sərtləş-
dirilmiş karantin rejimi ilə əlaqə-
dar olaraq kifayət qədər günəş 
şüası almaqda çətinlik çəkənlər 
olur və bu halda D vitamini çatış-
mazlığı yarana bilər. Ürək-damar 
xəstəliklərinin qarşısını alan 
həmin vitamin çatışmadıqda bu, 
reproduktiv sağlamlığa mənfi 
təsir edir. Xüsusilə yaşı 35-i ötən-
lərdə həmin vitaminin azlığına 
daha çox rast gəlinir.

Həkim-terapevt Solmaz Musa-
yeva bu barədə deyib: “Bəzən heç 
bir mütəxəssislə məsləhətləşmə-
dən aptekdən D vitamini alıb qəbul 

edənlər də olur, lakin bu, düzgün 
deyil. Yalnız müayinə edilib orqa-
nizmdə D vitaminin səviyyəsini öy-
rəndikdən sonra həftədə bir dəfə D 
vitamini qəbul etmək olar”.

Qidalardan da D vitamini al-
maq mümkündür. Həkim-terapev-
tin dediyinə görə, Günəş şüaları 
çatışmazlığı zamanı həmin vitamin 
qidalar vasitəsilə qəbul edilməlidir: 
“D vitamini daha çox Omeqa yağ-
larında olur, balıq məhsullarının 
tərkibində də bu vitamin çoxluq 
təşkil edir. Çörək və qənd üzərinə 
Omeqa yağı damızdıraraq qəbul 
etmək də ona olan tələbatı aradan 
qaldıra bilər”.

D vitaminin həddindən artıq 
qəbulu baş gicəllənməsi, ürəkbu-
lanma, qəbizlik, ürək ritmində zəif-
ləmə kimi əlamətlərlə nəticələnə 
bilər. Ona görə də vitaminlərin isti-
fadəsi mütləq həkim nəzarəti altın-
da olmalıdır.

Kifayət qədər Günəş şüası almayanlar D vitaminini 
əvəz edən qidalara üstünlük verməlidirlər

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Azərbay-
can Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 avqust 2020-
ci il tarixli 493 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 
“Azərbaycan Respublıkasının ali təhsil müəssisələ-
rinin, elmi müəssisə və təşkilatların 2020-ci il üçün 
doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul planla-
rı”na əsasən 2020-ci il üçün fəlsəfə doktoru hazırlığı 
üzrə doktoranturaya qəbul elan edir.

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya sənədlər aşağıdakı ixtisaslara 
qəbul edilir:
1. 3319.01 - “Gəmiçilik texnikası”  doktorantura -  1 yer (qiyabi)
2. 3319.02 - “Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı” doktorantura - 1 yer (qiyabi)
3. 3319.03 - “Gəmiqayırma və  gəmi təmiri texnologiyası” doktorantura - 1 yer (qiyabi)

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya sənədlər sentyabrın 26-dək hər 
gün saat 9:00-dan 17:00-dək Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Bakı şəhəri, 
Zərifə Əliyeva küçəsi, 18 ünvanında yerləşən əsas binasında (423-cü otaqda) qəbul 
ediləcək.

Əlaqə telefonları: (012) 493 09 19
E-mail: husniyya.qafarli@asco.az

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsil pilləsinin magist-
ratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona 
bərabər tutulan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul 
olunurlar.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslər xa-
rici dildən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proq-
ramları həcmində (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olma-
lıdır) Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan verməlidirlər.

Xarici dildən imtahanda keçid balını toplayan şəxslər fəlsəfədən imtahana bu-
raxılırlar.

Fəlsəfədən məqbul alan şəxslər ixtisas imtahanına buraxılırlar.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər ADDA-ya təqdim olunmalıdır:

- rektorun adına ərizə;
- kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;
- tərcümeyi-hal;
- 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);
- iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;
- iş yerindən xasiyyətnamə;
- çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;
- ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təs-

diq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadət-
namə);

- xarici dil bilikləri üzrə beynəlxalq sertifikat (əgər varsa);
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Qeyd: Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya sənəd verən iddiaçılar xa-
rici dil imtahanında iştirak etmək üçün sənəd qəbulu bitdikdən sonra Dövlət İmtahan 
Mərkəzinin saytında şəxsi kabinet açaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər.

REKTORLUQ

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası


