
Cənub Qaz Dəhlizi ümumi marağımızı 
əks etdirən və qarşılıqlı surətdə əhəmiyyət-
li layihədir. Bu, Azərbaycanın 1994-cü ildə 
təməli qoyulmuş enerji strategiyasının tər-
kib hissəsidir. O zaman Azərbaycan nəhəng 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağı ilə bağlı 
beynəlxalq neft şirkətlərindən ibarət kon-
sorsiumla müqavilə imzaladı. Bu, bizim 
beynəlxalq enerji şirkətləri ilə əməkdaşlı-
ğımızın başlanğıcı idi. O vaxt Azərbaycan 
öz təbii resurslarını beynəlxalq əməkdaşlıq 
üçün əlçatan etdi. İlk dəfə beynəlxalq sər-
mayələr Xəzər dənizinə yatırıldı və 1994-cü 
il, əslində, Azərbaycanın inkişafı baxımın-
dan da dönüş nöqtəsi oldu. Azərbaycan 
o zaman yalnız üç il idi ki, gənc müstəqil 
dövlət idi və iqtisadi vəziyyət çox çətin idi. 
Ölkəni xarici sərmayə üçün açaraq biz mil-
yardlarla dollarlıq sərmayə cəlb edə bildik. 
On minlərlə yeni iş yerləri açdıq, Azər-
baycanın münbit sərmayə mühitinə malik 
dövlət olduğunu nümayiş etdirdik. Bunun 
nəticəsində neftdən gələn gəlirləri iqtisadiy-
yatın şaxələndirilməsi və müasir infrastruk-
turun yaradılmasına yönəltdik. Bu gün isə 
biz artıq qeyri-neft sektorunun inkişafına 
diqqət yetiririk. Bu, bizim üçün prioritetdir. 
Ancaq enerji sektoru bundan sonra da Azər-
baycanın iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi və 
regional əməkdaşlığın mühüm komponent-
lərindən biri olacaq.

1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı ilə 
bağlı müqavilə imzalanmışdır ki, həmin ya-
taq Cənub Qaz Dəhlizinin əsas resurs mən-
bəyidir. Ümidvaram ki, bu, yeganə mənbə 
olmayacaq, ancaq hazırda bu, belədir. Bu, 
nəhəng bir qaz yatağıdır və onun təbii ehti-
yatları artıq hasil və ixrac olunur.

Bizim enerji sahəsinin xronologiyasına 
nəzər salsaq görərik ki, tədricən məqsədi-
mizə çatmışıq. Məqsəd enerji resurslarının 
nəqlinin şaxələndirilməsi və bunun üçün 
müasir infrastrukturun yaradılması idi. Bu 
baxımdan 1990-cı illərin sonunda Xəzər və 
Qara dənizləri birləşdirən Bakı-Supsa neft 
kəmərinin istifadəyə verilməsi enerji resurs-
larının nəqli və şaxələndirilməsi baxımın-
dan vacib məsələ idi. Daha sonra 2006-cı 
ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri istifadəyə 

verildi. Bu, tarixi hadisə idi. Bu nəhəng la-
yihə sayəsində şirkətlər daha çox sərmayə 
qoymaq və daha çox neft çıxarmaq imkanı 
əldə etdi. Biz isə ixracımızı mümkün qədər 
artırdıq və bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan va-
sitəsilə digər ölkələrə də neft nəql edilir.

Azərbaycan neft ehtiyatlarının nəqli 
baxımından vacib tranzit ölkədir və əlbəttə 
ki, Azərbaycanın regiondakı rolu artmaqda-
dır. 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz 
kəmərinin açılışı oldu və ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan beynəlxalq bazarlara təbii qaz 
nəql edən dövlətə çevrildi. Çünki o vaxta 
qədər biz təbii qazı idxal edirdik. Yəni, biz 
əsas enerji layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizi 
istiqamətində davamlı olaraq irəliləmişik və 
bu gün bu layihənin icrası artıq reallıqdır. 
Xatırlayıram ki, 2012-ci ildə Azərbaycan və 
Türkiyə TANAP layihəsi ilə bağlı müqavilə 
imzaladı və bu, Cənub Qaz Dəhlizinin baş-

lanğıc nöqtəsi idi. Bir il sonra, 2013-cü ildə 
“Şahdəniz-2” layihəsi üzrə sərmayə qərarı 
qəbul edildi və elə həmin ildə Trans-Adri-
atik boru kəməri TANAP-ın davamı olaraq 
seçildi. Bütün bunlar onu nümayiş etdirir ki, 
biz tərəfdaşlarımızla sıx əməkdaşlıq edirik. 
Biz vahid komanda şəklində çalışmağımız 
nəticəsində uğurdan bəhs edə bilərik...

Əlbəttə ki, enerji əməkdaşlığı layihələri 
digər sahələrdəki əməkdaşlıqda da çox mü-
hüm rol oynayır. Mən xüsusilə nəqliyyatı 
qeyd edərdim. Bu gün Azərbaycan Avra-
siyanın nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Şərq-
Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri bi-
zim ölkəmizin ərazisindən keçir. Biz müasir 
nəqliyyat infrastrukturuna böyük həcmdə 
investisiya yatırmışıq. Bakı dəniz limanı, 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirən Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu, magistral yollar, Xəzər 
dəniz gəmiçiliyi, hava limanları - bütün bun-

lar bizim neft və qaz satışından əldə etdiyi-
miz gəlirlər sayəsində mümkün olub. Belə-
liklə, biz gəlirləri əlavə gəlir gətirəcək və 
ümumi işə xidmət edəcək sektorlara yönəlt-
mişik. Çünki nəqliyyat layihələri, eləcə də 
enerji layihələri ölkələri birləşdirir. Ölkələr 
əlaqəli, qarşılıqlı şəkildə bir-birindən asılı 
olur və hər kəs mənfəət əldə edir. Ona görə 
də biz enerji təhlükəsizliyi layihələrinin fay-
dasını digər sahələrdə görürük.

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

(Prezident İlham Əliyevin fevralın 
20-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində 
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçi-
vəsində nazirlərin beşinci toplantısındakı 
nitqindən) 

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 
4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Hökumə-
ti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında 
Azərbaycan Respublikası və Türkmə-
nistan ərazilərindən keçməklə həyata 

keçirilən beynəlxalq daşımalar iştirakçı-
ları üçün viza rejiminin sadələşdirilmə-
si haqqında” 2018-ci il noyabrın 22-də 
Aşqabad şəhərində imzalanmış Saziş təs-

diq edilsin.
 İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 fevral 2019-cu il.
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BU SAYIMIZDA

“Peşəkar karyera inkişafı və imkanları”

Xanım gəmi sürücüsü Rita Rzaquluyevanın 
idarə etdiyi gəmi ilə dəniz gəzintisi 
iştirakçıların yaddaşında xoş izlər buraxıb

Gəmiçiliyin inkişafında 
yeni-yeni nailiyyətlər qazanılır

 “Şah İsmayıl Xətai” tankeri əsaslı 
təmirdən sonra yenidən neft və neft 
məhsullarının daşınmasına cəlb olunub

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında tələbələr üçün 
ASCO sədrinin müşaviri, uzun 
illər dənizdə çalışan, tanınmış 
kapitan Titos Giannakakisin 
iştirakı ilə  “Peşəkar karyera in-
kişafı və imkanları” mövzusuna 
həsr olunmuş seminar keçirilib.

50-dək tələbənin iştirak etdiyi semi-
narda karyera inkişafı və imkanları sahə-
sində dünyanın qabaqcıl dənizçilik şirkət-
ləri və ali təhsil müəssisələrindəki mövcud 
təcrübə barədə geniş məlumat verilib.

Azərbaycan Yelkən-
li İdman Federasiyası-
nın yığma komandası 
Omanda 2019-cu il 
üçün “Optimist” və 
“Laser” sinifləri üzrə 
təşkil olunan yarışda 
iştirak ediblər.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Dəniz Nəqliyyat 
Donanmasına məxsus “Şah 
İsmayıl Xətai” tankerinin 
əsaslı təmiri başa çatıb.

“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavo-
dunda aparılan təmir işləri qısa müddətdə 
və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib.

Səh. 6

Yelkənçilərimiz Omandan 
qələbə ilə qayıdıblar

“Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) 
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar 
Günü münasibəti ilə  zərif 
cinsin müxtəlif media qu-
rumlarını təmsil edən 50-dək 
nümayəndəsinin və Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademi-
yasının xanım tələbələrinin 

iştirakı ilə “Zəfər” gəmisi ilə Bakı 
buxtasında tur təşkil edib.

Azərbaycanda 
səfərdə olan “Qa-
zaxıstan Dəmir Yolları 
Milli Şirkəti” Səhm-
dar Cəmiyyətinin 
sədri Sauat Muxa-
metbayeviç Mınba-
yevin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-də (ASCO) görüş 
keçirilib.

“Qazaxıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti” 
SC-nin nümayəndə heyəti ASCO-da olub

Səh. 5

Səh. 3

Səh. 2

Səh. 4

Azərbaycan Respublikasının Milli 
Məclisi Azərbaycan Respublikası Konsti-
tusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 
4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Türkmənistan Hökuməti arasında nəq-
liyyat, tranzit və logistika məsələləri üzrə 
Azərbaycan-Türkmənistan Birgə Komis-

siyasının yaradılması haqqında” 2018-ci 
il noyabrın 22-də Aşqabad şəhərində im-
zalanmış Saziş təsdiq edilsin.

 

 İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 12 fevral 2019-cu il.

Yurdumuza BAHAR gəlir. Ətri ilə ada-
mı bihuş edən, gözəlliyi ilə aşiqə çevirən, 
möcüzələri ilə heyrətə gətirən BAHAR!

Yurdumuza BAHAR gəlir. İlıq nəfəsilə 
dağların qarını, dərələrin buzunu selə dön-
dərən BAHAR!

Gəlişi təbiətə yeni ab-hava gətirən, 
yatmış torpağı qış yuxusundan oyadan 
BAHAR. Topa-topa buludların bir göz qır-
pımında yağışa dönüb çöllərə çilənməsi, 
mavi səmanın ənginliklərində örpəyə bən-
zəyən lələkvari pənbə buludların naz ilə 

yoxa çıxması, təbiətin hər saatda bir dona 
girməsi adamın ruhunu yerindən oynadır.

Günəş üzümüzə gülümsədikcə ürəklə-
rimiz müqəddəs arzular, saf və təmiz istək-
lər, işıqlı, nurlu diləklərlə dolur. 

Gün-güzəranımız hər zaman bu ulu, 
ecazkar bayramın qədəmlərinin uğuruna 
güvənib. Buna görə, onun gəlişini elliklə 
toy-büsat kimi qeyd edir, pişvazına Baharın 
rəmzi səməni, şən mahnılar, şux rəqslərlə 
çıxırıq. Gör nə vaxtdır pişvazına hazırla-
şırıq. Fevralın 26-dan başlanan çərşənbə 

axşamlarında SUDAN içərək, ODDAN 
keçərək, YELDƏ sərinlənərək, nəhayət, 
martın 19-da TORPAĞA baş əyəcəyik.

Qışın şaxtasından-soyuğundan zinhara 
gələn əkin-biçin adamları tarlalara tələ-
sirlər. Bilirlər ki, baharın nəfəsi dəyəndən 
sonra torpağın sinəsində açdıqları şırım-
lardan çox keçməz ki, ruzi-bərəkət gəl-gəl 
deyəcək.

Hələ sular... Novruzun dogma yurdu-
muza gəlişi, Baharın öz taxt-tacına çıxması 
dənizlərdə xüsusilə möhtəşəm olur. Bircə 
ay öncə bomboz bozaran, zəhmi adamın 
bağrını yaran, yerə-göyə meydan oxuyan 
dənizlərin hirsi-hikkəsi Baharın nəfəsi ilə 
yumşalıb.

(Davamı 2-ci səhifədə)

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında Azərbaycan 
Respublikası və Türkmənistan ərazilərindən keçməklə həyata keçirilən beynəlxalq daşımalar  

iştirakçıları üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə 
AZəRBAYCAn ReSPUBlİkASInIn QAnUnU

“Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkmənistan Hökuməti arasında nəqliyyat, tranzit və logistika məsələləri 
üzrə Azərbaycan-Türkmənistan Birgə komissiyasının yaradılması haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə 

AZəRBAYCAn ReSPUBlİkASInIn QAnUnU

Səh. 8

Strateji ticari-iqtisadi 
dəhlizlərin qovuşduğu 
məkanlardan biri olan 
Azərbaycanın tranzit 
potensialının gücləndiril-
məsi istiqamətində mühüm 
layihələr həyata keçirilir.

“Novruz bayramı Azərbaycan xalqının ən əziz və sevimli bayramla-
rından biridir. Əsrlər boyu xalqımız bu bayramı qeyd etmişdir. Ancaq 
müstəqillik dövründə bu bayram rəsmi şəkildə qeyd olunur. Azərbaycan 
xalqı Novruz bayramına ən hərarətli münasibət bəsləyir, o bizim üçün ən 
başlıca, ən gözəl bayramdır...Ailə dəyərləri, bizim milli-mənəvi dəyərləri-
miz, ənənələrimiz, bizim milli mədəniyyətimiz, tariximiz – bütün bunlar 
Azərbaycan xalqını qorumuşdur. Uzun illər, əsrlər boyu biz başqa ölkələ-
rin tərkibində yaşamışdıq. Ancaq milli xüsusiyyətlərimizi itirməmişik. 
Assimilyasiyaya düçar olmamışıq, öz dilimizi, adət-ənənələrimizi, milli 
bayramlarımızı qoruyub saxlamışıq.”

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Belə DeYİRləR: 
Yenə YAZ GəlİR...



Azərbaycanda səfərdə olan “Qa-
zaxıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti” 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Sauat 
Muxametbayeviç Mınbayevin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyəti ilə “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-də 
(ASCO) görüş keçirilib.

Görüşdə Xəzər dənizi və Azərbay-
can üzərindən keçən nəqliyyat mar-
şrutlarının, o cümlədən Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyət Marşrutunun 
perspektivlərindən söz açılıb.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin sədri Rauf Vəliyev qa-
zaxıstanlı qonaqlara ASCO-nun fəaliy-
yəti haqqında ətraflı məlumat verib.

ASCO-nun sədri vurğulayıb ki, bu 
gün ölkə başçısı İlham Əliyevin ger-
çəkləşdirdiyi ardıcıl siyasət nəticəsində 
Azərbaycan vacib nəqliyyat qovşağına 
çevrilib.

Donanmalarının daim yenilənmə-
sinə diqqət çəkən ASCO-nun sədri Rauf 
Vəliyev bildirib ki, Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi Xəzər dənizi üzərin-
dən artan yük həcminin qarşılanması 
üçün bu strategiyanı bundan sonra da 
davam etdirəcək.

“Qazaxıstan Dəmir Yolları Milli 
Şirkəti” Səhmdar Cəmiyyətinin səd-
ri Sauat Muxametbayeviç Mınbayev 
də öz növbəsində ASCO-nun xüsusi 
ilə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutunda strateji rolunu  vurğula-
yıb. Yeni təyin olduğu vəzifədə ilk dəfə 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyin-

də olduğunu və gələcəkdə də qardaş və 
dost ölkələrin bu  iki qurumu arasında 
əməkdaşlığın artan xətt üzrə davam 
edəcəyinə inamını bildirib.

Tərəflər yükdaşıma, logistika və 
ikitərəfli əməkdaşlığın işçi qrupu for-
matında davam etdirilməsinə razılıqla-
rını ifadə ediblər.  

Sonda qonaqlara Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin fəaliyyətini əks et-
dirən videoçarx nümayiş edilib.

Prezident İlham Əliye-
vin “Əhalinin sosial mü-
dafiəsinin gücləndirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər 
haqqında” 2019-cu il 25 
fevral tarixli Sərəncamı 
müharibə əlillərinin, hərbi 
xidmət vəzifəsini yerinə 
yetirməklə və Çernobıl AES-
də hərbi xidmətlə əlaqədar 
əlilliyi olanların sosial 
müavinət və təqaüdlərinin 
ciddi şəkildə artırılmasına 
imkan verib.

Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi nazirliyindən  verilən 
məlumata görə, Sərəncama uy-
ğun olaraq, sosial müavinətin 
məbləği I qrup əlilliyə görə 
müharibə əlilləri üçün 101 ma-
natdan, hərbi xidmət vəzifəsini 
yerinə yetirməklə və Çernobıl 
AES-də hərbi xidmətlə əlaqə-
dar əlilliyi olanlar üçün 94 ma-

natdan - 150 manata, Preziden-
tin aylıq təqaüdünün məbləği 
isə həmin vətəndaşlar üçün 182 
manatdan 250 manata çatdırılır. 
Eyni zamanda, onlara qulluq 
edənlər üçün 50 manat məb-
ləğində Prezidentin aylıq təqa-
üdü təsis olunur.

Beləliklə, sosial müavinət 
və təqaüd formasında dövlət 
tərəfindən ödənilən vəsait I 
qrup müharibə əlilləri üçün 60 

faiz artırılmaqla 283 manatdan, 
hərbi xidmət vəzifəsini yerinə 
yetirməklə və Çernobıl AES-də 
hərbi xidmətlə əlaqədar I qrup 
əlilliyi olanlar üçün isə 276 ma-
natdan 450 manata çatdırılır.

Həmin kateqoriyalardan 
olan II qrup əlilliyi olanların 
sosial müavinəti 81 manatdan 
130 manata, həmin şəxslər üçün 
Prezidentin aylıq təqaüdü 158 
manatdan 230 manata, nəticə 

etibarilə onlara sosial müavinət 
və təqaüd formasında dövlət 
tərəfindən ödənilən ümumi və-
sait 239 manatdan 360 manata 
çatdırılır.

III qrup əlilliyə görə sosial 
müavinətin məbləği mühari-
bə əlilləri üçün 73 manatdan, 
hərbi xidmət vəzifəsini yerinə 
yetirməklə və Çernobıl AES-də 
hərbi xidmətlə əlaqədar əlilliyi 
olanlar üçün 61 manatdan 110 
manata, Prezidentin aylıq təqa-
üdü 121 manatdan 210 manata, 
onlara sosial müavinət və təqa-
üd formasında dövlət tərəfindən 
ödənilən ümumi vəsait isə 194 
manatdan, hərbi xidmət vəzifə-
sini yerinə yetirməklə və Çer-
nobıl AES-də hərbi xidmətlə 
əlaqədar əlilliyi olanlar üçün 
182 manatdan 320 manata çat-
dırılır.

Artımlar bu il aprelin 1-dən 
tətbiq olunacaq.
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“Qazaxıstan Dəmir Yolları Milli Şirkəti” SC-nin 
nümayəndə heyəti ASCO-da olub

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Tədricən sütun-sütun dalğaları 
pul-pul parıldayan ləpələr əvəz edir. 

Ən əsası odur ki, Baharın isti 
nəfəsi dənizçilərə də “əl-qol açma-
ğa” geniş meydan verir. Dalğala-
rı səngiyən, suları şəfəqlər altında 
bərq vuran dəryalarda səfərlər daha 
uğurlu keçir, yükləri mənzil başına 
daha tez çatdırmaq imkanı yaranır. 
Gəmiçilərimiz bu imkandan yarar-
lanıb müstəqil Azərbaycanımızın in-
kişafına və tərəqqisinə daha sanballı 
əmək nailiyyətləri - Novruz töhfələri 
verməyə çalışırlar.

Ümummilli Lider Heydər Əli-
yev Novruz bayramını xalqımızı 
tarixən bütövləşdirən, onun varlığını 
birlik, böyüklük və yaşam gücü ilə 
qidalandıran bayram kimi qiymət-
ləndirmişdir: “ Böyük mənəvi gücə 
malik olan Novruz bayramı ulu əc-
dadlarımızın bizə verdiyi ən gözəl 
yadigar olub, Azərbaycan xalqının 
milli ruhunu və yaddaşını, onun 
daxili aləmini bütün zənginliyi ilə 
yaşadır. Təbiətin oyanışının, varlığın 
yenidən canlanmasının müjdəsini 
verən Novruz bayramı ən qədim za-
manlardan bəri həyat və məişətimizə 
daxil olmuş, insanlara aydın və işıqlı 
sabaha, xoşbəxt gələcəyə inam duy-
ğusu bəxş etmişdir.”

Minilliklər içərisindən keçib 
gələn bu qədim el bayramı hər ad-
dımda məruz qaldığı bütün qa-
dağalara məharətlə sinə gərərək, 
müqəddəsliyini, saflığını, gözəlliyi-
ni qoruyub saxlaya bilmişdir. Keç-
mişimizlə öyünməyə, fəxr etməyə 
haqqımız var. Çünki xalqımızı mil-
li-mənəvi dəyərlərindən döndər-
məyə, uzaqlaşdırmağa heç kimin 
- nə düşmənlərimizin, nə düşmənlə-
rimizin dəyirmanına dəryalar qədər 
su tökənlərin, nə də zorən tərkibində 
yaşamağa məhkum edildiyimiz, bü-
tün dünyaya meydan oxuyan nəhəng 
imperiyaların gücü çatmayıb! Onla-
rın hamısının ayrı-ayrılıqda və bir 
yerdə bütün səyləri puç olub, bütün 
cəhdləri boşa çıxıb! Əsrlərin sərt sı-
nağından üzüağ çıxan xalqımız qə-
dim mədəni köklərə və mənəvi qay-
naqlara bağlılığını təcəssüm etdirən 
Novruza qucaq aça-aça, pişvazına 
çıxa-çıxa bu günlərə çatıb. 

Rəsmən yasaq edildiyi dövrlər-
də belə, xalq Novruzdan və onunla 
bağlı hər hansı bir mərasimdən imti-
na etməmiş, öz bayramını layiqincə 
keçirmişdir. Ərənliyini görən Nov-
ruz da borclu qalmamış, bütün gücü 
ilə Azərbaycan xalqının milli ruhunu 
qorumuş, yüksəltmiş, hər gələndə 
özünüdərkini gücləndirmiş, milli 
irsinə daha dərindən bağlanmasını 

təmin etmişdir. Möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin sözləri ilə 
desək: ”Novruz bayramı xalqımı-
zın ən sevimli bayramlarındandır. 
Azərbaycan torpağında həmişə əziz 
tutulan bu bayramın verdiyi tükən-
məz mənəvi güc sayəsində biz yüz 
illərdən bəri keçmişimizin çətin və 
mürəkkəb dövrlərində nikbinliyimi-
zi qoruyub saxlamış, gələcəyə daim 
ümidlə baxmışıq. Novruz ənənələ-
rinin layiqincə yaşadılması Azər-
baycan xalqının çoxəsrlik tariximiz 
qarşısında müstəsna xidmətidir. Ən 
ali bəşəri keyfiyyətləri özündə top-
layan böyük mənəviyyat və hikmət 
xəzinəsi olaraq yaz bayramı ta-
rixi-mədəni irsə bağlılığımızı parlaq 
nümayiş etdirir.”

Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
BMT-nin 2010-cu il 23 fevral ta-
rixində 21 martı Beynəlxalq Nov-
ruz Günü elan etməsi də bu bayra-
mın bəşəri miqyasda roluna yüksək 
önəm verildiyinə dəlalət edir.

BMT Baş katibinin Beynəlxalq 
Novruz Günü münasibətilə müraciə-
tində (21 mart 2010-cu il) deyilirdi: 
”Beynəlxalq Novruz Gününün qeyd 
edilməsi ilə bağlı Baş Assambleya-
nın bu il qəbul etdiyi qərar bu bayra-
mın yalnız onun keçirildiyi regionda 
deyil, həmçinin bütün dünyada artan 
önəminin tanınmasının ən bariz nü-
munəsidir. Min illər boyu, günəşin 
ekvatoru keçməsi və şimal yarım-
kürəsinin yaz fəslinə qədəm qoyma-
sı ilə Balkan, Qara dəniz hövzəsi, 
Qafqaz, Mərkəzi Asiya, Yaxın Şərq 
və digər regionların xalqları özlərinə 
məxsus adət-ənənələrlə Novruz Gü-
nünü bayram edirlər. Evlərin yeni-
dən rənglənməsi, dost-tanışların zi-
yarət edilməsi, simvolik yeməklərin 
hazırlanması kimi ayin və adətlərin 
yerinə yetirilməsi yenilənmə ruhu 
ilə zəngindir və bu, yalnız Novruzu 

qeyd edənlərə deyil, bütün insanlara 
ilham verərək ruhlandıra bilər.

Bu il ilk dəfə olaraq Beynəlxalq 
Novruz Gününü qeyd edirik. Ümid 
edirəm ki, dünyadakı bütün döv-
lətlər və xalqlar bu bayramın tarixi 
və ənənələrinə əsaslanaraq təbiətlə 
insan arasında olan harmoniyanı və 
bəşəri sülh və xeyirxahlıq ideyaları-
nı təbliğ edəcəklər.”

Novruz gəlir, yaz gəlir.
Qoy bu Bahar bütövlükdə xalqı-

mıza xoşbəxtlik gətirsin. Sərin yay-
laqlarımızın, eninə-uzununa baş alıb 
gedən ormanlarımızın var-dövlətini 
bol eləsin. İntəhasız sular qoynunda 
səfərləri-səfərlərə calayan dənizçilə-
rimizin, gəmilərə ikinci həyat bəxş 
edən gəmisazlayanlarımızın, gəmi-
çiləri qarşılayan və yola salan sahil 
işçilərinin... hər günü uğurla dolu 
olsun.

Əminəm ki, bütün Azərbaycan 
xalqının ən böyük arzusu budur ki, 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əli-
yevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət 
nəticəsində torpaqlarımız tezliklə er-
məni işğalından azad edilsin, qaçqın-
larımız gələn il Novruz tonqalını öz 
ata-baba yurdlarında qalasınlar.

Hər bir bayram həm də hesa-

bat vermək üçün bir səbəbdir. Bu 
Novruzu “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin çoxminli kollektivi su-
lar səltənətində və quruda qazandı-
ğı sanballı göstəricilərlə qarşılayır. 
Başqa sözlə, Novruzun pişvazına 
çıxmağa üzümüz, deməyə sözümüz 
var. 

Xoş gəlirsən, Bahar! Qədəmlə-
rin mübarək, Novruzum!

Bayramınız mübarək, istəkli 
oxucular!

Rasif TAHİROV

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin qarşı-
dan gələn Novruz bayramı ilə 
əlaqədar  başladığı  “DOST 
Xonçası” kampaniyasına 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) də 
qoşuldu.

Gəmiçiliyin nümayəndələri 
kampaniya çərçivəsində Səbail ra-

yonunda tənha yaşayan 85 yaşlı Na-
dir Hüseynovun qapısını döydülər, 
dənizçilər adından bayramını təbrik 
etdilər.

Aksiya “DOST Xonçası” adın-
dan Azərbaycan Respublikası İqti-
sadiyyat Nazirliyinə və Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanına 
ötürüldü.

Qeyd edək ki, Əmək və Əha-
linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

keçirdiyi bu nəcib aksiyada əsas 
məqsəd  tənha, ahıl, yaşlı insanları 
ziyarət etmək, onlarla bayramlaş-
maq, cəmiyyətdə ahıllara diqqət və 
qayğını təşviq etməkdir.

Bu aksiyaya hər qurum və 
ya hər kəs qoşula bilər. Aksiya-
nı davam etdirənlərdən bu barədə 
facebook səhifəsində postlarını 
#dostxonçası “hashtag”ı altında 
paylaşmaları xahiş olunur.

Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulanların 
sosial müavinət və təqaüdləri əhəmiyyətli dərəcədə artırılır

ASCO “Dost Xonçası” aksiyasına qoşuldu

Oyat yuxusundan, oyat torpağı, 
Daşa da həyat ver, daşa da can ver.
Hanı ağacların yaşıl yarpağı?
Donmuş budaqlara nəfəs ver, qan ver,
Bahar, ay Bahar!

***
Çəmənə xalı sər, düzə ilmə vur,
Dağların başına tumar çək yenə.
Söyüdün saçını əllərinlə bur,
Quru kötüyün də ümidi sənə,
Bahar, ay Bahar!

***
Geyindir ormanın yaşıl donunu,
Hər pöhrə üstündə yarpaq kimi əs.
Bükməsin bənövşə elə boynunu,
Üzündən öpməyə özün də tələs,
Bahar, ay Bahar!

***
Səni gözləyirəm, səni nə zaman, 
İndi sevinc kimi, səbrimiz azdı.
Uzandı bu qışın gedişi yaman,
Hələ ki, soyuğun işi tarazdı,
Bahar, ay Bahar!

***
küsülü uşağa bənzəyir bağlar,
Bağçalar çiçəkçün qəribsəyibdi.
Doqquz ay gözlədik, bəsdir intizar,
Görüşmək vədəsi, vaxtı gəlibdi,
Bahar, ay Bahar!

***
nə qədər zəmi var, dalğalı görüm,
Yenə bərəkətlə qoşa gəl, qoşa.
Yurduma hər dəfə gəlişin üçün
Sənə minnətdaram, ya qaranquşa?
Bahar, ay Bahar!

Rasif  İMANOĞLU

Belə DeYİRləR: Yenə YAZ GəlİR...

BənÖVŞənİn ÜZÜnDən  ÖP

TAnAP-ın Avropaya 
qaz nəqlini nəzərdə tutan 

ikinci fazası (Faza-1) 
üzrə tikinti işlərinin 
99 faizi başa çatıb

TANAP boru kəməri layihəsi üzrə bu vaxta-
dək imzalanan müqavilələrin dəyəri 5 milyard 368 
milyon dollara çatıb.

Bu barədə TANAP-ın baş direktoru Saltuk Düz-
yol deyib. O qeyd edib ki, layihə çərçivəsində 108 
milyon nəfər/saatdan çox iş görülüb.

“84 milyon dollarlıq büdcə isə sosial və ekoloji 
sərmayə proqramına ayrılıb. Təxminən 1000-dək la-
yihəyə dəstək göstərilib”, - deyə S.Düzyol bildirib.

Xatırladaq ki, keçən il iyunun 12-də Türkiyənin 
Əskişəhər şəhərində TANAP qaz kəməri istifadəyə 
verilib. Türkiyəyə ilk qaz həcmlərinin nəqli isə plan-
laşdırıldığı kimi iyunun 30-da başlayıb. Bu vaxtadək 
TANAP-a təqribən 6 milyard dollar xərclənib.

Ötən il iyunun 30-dan bu il fevralın 28-dək  
TANAP-la ümumilikdə 1 milyard 250 milyon kub-
metr təbii qaz Türkiyəyə çatdırılıb. İyunun sonunadək 
bu həcm 2 milyard kubmetr, 2019-cu ilin axırına kimi 
isə 4 milyard kubmetrə çatacaq. Kəmərin mövcud 
ötürücülük qabiliyyəti hazırda 16 milyard kubmetrdir 
və sonradan bu həcmin 31 milyard kubmetrədək artı-
rılması nəzərdə tutulur.

TANAP-ın Avropaya qaz nəqlini nəzərdə tutan 
ikinci fazası (Faza-1) üzrə tikinti işlərinin 99 faizi 
başa çatıb və aprelin 15-dən sınaqlara başlanacaq. Bu 
hissənin iyulun 1-dən Avropaya qaz nəqli üçün hazır 
olacağı gözlənilir. Boru kəməri bu il “Trans-Adriatik” 
(TAP) qaz boru kəmərinə birləşmək üçün hazır ola-
caq.

Xəzərin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” 
yatağından çıxarılan qazı Türkiyəyə və Avropaya 
nəql edəcək TANAP Türkiyə-Gürcüstan sərhədində 
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, Türkiyə-Yunanıstan 
sərhədində isə TAP qaz boru kəmərinə birləşəcək. 
TANAP-ın Gürcüstan-Türkiyə sərhədi-Əskişəhər 56 
düym diametrli hissəsinin uzunluğu 1350 kilometr, 
Əskişəhər-Türkiyə-Yunanıstan sərhədi boyunca 48 
düym diametrli hissəsinin uzunluğu isə 480 kilometr-
dir.

TANAP-ın səhmlərinin 51 faizi “Cənub Qaz 
Dəhlizi” QSC-yə, 7 faizi “SOCAR Turkey Enerji 
A.Ş.”yə (STEAŞ), 30 faizi “Botaş”a, 12 faizi isə BP 
şirkətinə məxsusdur.



“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC-də (ASCO) 8 Mart Bey-
nəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə 
tədbir keçirilib.

Bayram münasibəti ilə xanımları 
təbrik edən  ASCO-nun sədri Rauf Və-
liyev cəmiyyətdə və ailədə xalqımızın 
milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşma-
sı, inkişafı və qorunmasında qadınların 
müstəsna rolundan danışıb və Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində onlarla 
cəsarətli xanımın çalışdığını qeyd edib.

Rauf Vəliyev bildirib ki, əsası 
Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərə-
findən qoyulan və bu gün də Prezident 
İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi 
gender siyasəti nəticəsində qadınlara 
ictimai həyatın bütün səhələrində bəra-
bər imkanlar yaradılıb və onlar ölkənin 
ictimai-siyasi, elmi-mədəni həyatında 
yaxından iştirak edirlər.

Sədr əlavə edib ki, bu gün bütün 
dünya Azərbaycanın birinci xanımı, 
Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun 
və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, 
milli dəyərlərimizin və mədəniyyətimi-
zin böyük təbliğatçısı, ümummili prob-
lemlərimizin beynəlxalq müstəviyə 
çıxarılmasında əvəzsiz xidmətləri olan 
Mehriban xanım Əliyevanın timsalında 

Azərbaycan qadınının nəyə qadir oldu-
ğunun bir daha şahidi olur.

Sonda xanımlar diqqətə görə təşək-
kürlərini bildiriblər.

www.seanews.az15 mart 2019-cu il   № 17-20 (9299) 3

Nazirlər Kabinetinin 
Qərarı ilə “Azərbaycan 
Respublikasında avtoma-
gistraldan ödənişli yol kimi 
istifadə Qaydası” təsdiq 
edilib. Bu Qayda ödənişli 
avtomobil yolu kimi istifadə 
olunan özəl və bələdiyyə 
avtomobil yollarına şamil 
edilmir.

Qaydaya əsasən, müəy-
yən məsafədə avtomobil 
nəqliyyatı vasitələrinin “Yol 
hərəkəti haqqında” Azərbay-
can Respublikasının Qanunu 
ilə müəyyən edilmiş sürətlə 
və maneəsiz hərəkətini tə-
min edən, yüksək hərəkəti 
buraxma qabiliyyətinə və 
ayırıcı zolağa malik olan, 
eyni səviyyədə kəsişmələri 
olmayan, habelə hərəkət his-
səsində nəqliyyat vasitələri-
nin dayanması və ya durması 
qadağan edilən, 50 kilometr-
dən çox olmayan məsafədə 
xüsusi istirahət yerləri və 
dayanacaq meydançaları ilə 
təchiz olunan ödənişli av-
tomobil yolu ödənişli avto-
magistral ola bilər. Ödənişli 
avtomagistralla nəqliyyat va-
sitəsinin gedişi üçün ödəniş 
sənədi (nəqliyyat vasitəsində 
yerləşdirilən yapışqan eti-
ket, maqnit zolaqlı çoxdəfə-
lik talon), eləcə də elektron 
kontaktlı və ya kontaktsız 

smart kart isə ödəniş talonu-
dur. Ödənişli avtomagistralla 
nəqliyyat vasitəsinin gedişi 
üçün ödəniş əməliyyatının 
həyata keçirildiyi və buraxı-
lış məntəqələrindən ibarət 
olan, mühəndis avadanlığı-
nın, texniki vasitələrin yer-
ləşdirilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş tikililər və qurğular 
ödəniş məntəqəsi olacaq.

Həmçinin Nazirlər Ka-
binetinin digər Qərarı ilə 
“Azərbaycan Respublikasın-
da avtomagistraldan ödənişli 
əsaslarla istifadənin dayan-
dırılması və belə istifadəyə 
xitam verilməsi Qaydası” da 
təsdiq olunub. Bu Qaydaya 
əsasən, avtomagistraldan 

ödənişli əsaslarla istifadənin 
dayandırılması ödənişli av-
tomagistralın idarə edilmə-
sini həyata keçirən orqanın 
müraciəti əsasında Nazirlər 
Kabinetinin Yol Hərəkəti 
Təhlükəsizliyi Komissiyası-
nın qərarı ilə həyata keçirilir. 
Alternativ ödənişsiz avtomo-
bil yolundan istifadəyə mane 
olan hallar yarandıqda (6 ay-
dan artıq olmayan müddətə), 
hərbi və ya fövqəladə vəziy-
yət elan edildikdə, həmçinin 
təbii və ya texnogen xarak-
terli fövqəladə hallar baş ver-
dikdə qeyd olunmuş hallar 
başa çatanadək, avtomobil 
yollarında yenidənqurma və 
ya əsaslı təmir işləri görül-

dükdə yenidənqurma və tə-
mir işləri başa çatanadək, av-
tomobil yollarının müayinəsi 
zamanı müvafiq konstruksi-
ya və mühəndis qurğuları-
nın möhkəmliyində qüsurlar 
aşkar edildikdə və zəruri yol 
işləri yerinə yetirildikdə, ha-
belə iqlim şəraiti xeyli pisləş-
dikdə müvafiq hallar aradan 
qalxanadək, yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi, insanların hə-
yatı və ya əmlakı üçün real 
təhlükə yarandıqda həmin 
təhlükə aradan qalxanadək, 
həmçinin kütləvi tədbirlər 
keçirildikdə həmin tədbirlər 
başa çatanadək yollardan 
ödənişli əsaslarla istifadə da-
yandırılır.

Avtomagistraldan ödənişli yol kimi istifadə qaydaları təsdiqlənib

Əmək bazarında qadınla-
rın sayı əvvəlki kimi, kişilərin 
sayından xeyli azdır və bu fərqin 
azalması çox ləng gedir. 2018-ci 
ildə iş yeri olan kişilərin sayı 2 
milyard, bu cür qadınların sayı 
1,3 milyard olub.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
(BƏT) yeni məruzəsinə görə, əgər 
ölkələr müvafiq tədbirlər görməsə, 
vəziyyət daha da pisləşə bilər.

Məruzədə göstərilir ki, keçən 
il əmək qabiliyyətli qadınların 45 
faizdən bir qədər çox hissəsi işləyib. 
Eyni müddətdə kişilər üçün məşğulluq 
göstəricisi isə 71 faizdən çox olub. Qlo-
bal sorğuda iştirak etmiş qadınların 70 
faizi işləmək arzusunda olduqlarını bil-
dirib və kişilərin 66,5 faizi bu məsələdə 
qadınları dəstəkləyib.

Məruzədə deyilir: “Qadınlar ödə-
nişli işlə məşğul olmaq istəyirlər və çox 
vaxt evdə gördükləri ödənişsiz iş bu 
məsələdə onlara mane olur. Hansı gen-
der göstəricilərinə nəzər salsaq, hansı 
maneələri hesaba alsaq, bütün hallarda 
başqalarına qulluq göstərmək işi ortalı-
ğa çıxır. Sosial normalara görə, əvvəlki 
kimi yenə də qadınların “dayə”, kişilə-
rin isə “qazanc gətirən” rolu oynaması 
nəzərdə tutulur”.

BƏT-in məlumatına görə, uşaqsız 
qadınlarla müqayisədə anaların iş tap-
ması daha çətindir. Üstəlik, analara az 
əməkhaqqı ödənilir. Kişilər arasında 
əks meyil müşahidə olunur: bir qayda 
olaraq, övladı olan kişilərə daha yüksək 
məvacib verilir.

BƏT ekspertləri bildirirlər ki, ağır 
şəraitdə işləyən və ya aşağıixtisaslı işlə 
məşğul olan şəxslər arasında qadınların 

sayı daha çoxdur. Bundan əlavə, bir sıra 
ölkələrdə, ilk növbədə, Afrikada Böyük 
Səhradan cənubda, Cənubi Asiyada və 
Latın Amerikasında qadınları çox vaxt 
qeyri-rəsmi sektorda işə götürürlər.

Rəhbər vəzifələrdə çalışan qadın-
ların sayı cəmi 27 faiz təşkil edir. Son 
30 ildə bu göstərici demək olar ki, də-
yişməyib. Lakin bu da məlum olub ki, 
qadınlar karyeranın zirvəsinə kişilərdən 
daha tez çatırlar. Rəhbər vəzifələrdə ça-
lışan qadınların orta yaşı bu cür kişilərin 
yaşından bir yaş aşağıdır. Menecer qa-
dınlar arasında magistr, namizədlik və 
ya doktorluq diplomu olanların sayı me-
necer kişilərlə müqayisədə daha çoxdur.

BƏT bütün dünya ölkələrinin hö-
kumətlərini işləyən qadınları dəstək-
ləyən siyasət yürütməyə, o cümlədən 
zəruri infrastruktur yaratmağa və qa-
dınların analıq məzuniyyətindən sonra 
mümkün qədər tezliklə layiqli işə qa-
yıtmalarına imkan verən tədbirlər gör-
məyə çağırır.

Azərbaycanda qadınlar ölkənin so-
sial-iqtisadi və ictimai-siyasi həyatın-
da fəal iştirak edirlər. Dövlət Statistika 
Komitəsinin bu il yanvar ayının əvvəli 
üçün olan məlumatına görə, ölkə əha-

lisinin ümumi sayının 50,1 faizini 
və ya 4 milyon 999,1 min nəfərini 
qadınlar təşkil edib.

Azərbaycanda məşğul əhalinin 
ümumi sayında qadınların xüsusi 
çəkisi 48,2 faiz təşkil edir.

Ölkənin ümumi təhsil müəs-
sisələrində müəllimlərin 80,1 faizi, 
orta ixtisas təhsil müəssisələrində 
78,9 faizi, ali təhsil müəssisələrində 
52 faizi, həkimlərin isə 62 faizi qa-
dınlardır.

Qadınların elmin inkişafında da 
müstəsna rolu vardır. Elmi işçilərin 58,1 
faizini qadınlar təşkil edir.

Dövlət qulluğunda çalışanlar ara-
sında qadınların xüsusi çəkisi ilkin mə-
lumatlara əsasən 28,6 faiz, sahibkarlar 
arasında isə 21,5 faizdir. Bədən tərbiyə-
si və idmanla məşğul olanların 42 faizi 
qadınlardır.

Milli Məclisdə qadın deputatların 
sayı da artır. Əgər 1990-cı ildə bütün 
deputatların 4,3 faizini, 2000-ci ildə 
10,7 faizini qadınlar təşkil edirdisə, bu 
gün ölkədə qadın deputatların xüsusi 
çəkisi 16,8 faizə çatıb.

İlk bələdiyyə seçkilərinə nisbətən 
son bələdiyyə seçkilərində bələdiyyə 
üzvü seçilmiş qadınların sayı 6 dəfə ar-
taraq 5236 nəfərə çatmış və bələdiyyə 
üzvləri arasında onların xüsusi çəkisi 35 
faiz olub.

Diqqəti cəlb edən faktlardan biri də 
nəqliyyat vasitələrinin idarə olunması 
üçün sürücülük vəsiqəsi alan qadınların 
sayının ildən-ilə artmasıdır. Belə ki, sü-
rücülük vəsiqəsi alanların ümumi sayın-
da qadınların xüsusi çəkisi 2008-ci ildə 
4,6 faiz olduğu halda, 2018-ci ildə 7,4 
faizədək artıb.

əmək qabiliyyətli qadınların 45 faizi işləyir

ASCO-nun sədri xanım əməkdaşları təbrik edib

Beynəlxalq Avrasiya 
Mətbuat Fondu (BAMF) 
BMT-nin Cenevrə ofisində 
İnsan Haqları üzrə 40-cı 
sessiyası çərçivəsində Su, Ət-
raf Mühit və Sağlamlıq üçün 
Qlobal İnstitutla birgə “Sülh 
və Təhlükəsizlik üçün Su” 
mövzusunda tədbir keçirib.

Tədbiri BAMF-ın prezi-
denti Umud Mirzəyev açaraq 
dünyada gedən dini, etnik 
münaqişələr, terror aktları 
nəticəsində bəşəriyyətin cid-
di ətraf mühit problemləri ilə 
üz-üzə qaldığını, müharibələ-
rin dünyanın 50-dən çox ölkə-
sində sosial-iqtisadi fəlakətlər 
yaratdığını, 65 milyon insanın 
öz doğma yurd-yuvalarından 
qaçqın və köçkün düşdüyü-
nü deyib: “Azərbaycan da 
30 ildən çoxdur ki, işğaldan 
əziyyət çəkir. Ərazilərimizin 
20 faizindən çoxu Ermənis-
tan tərəfindən işğal edilib, bir 
milyondan çox insan qaçqın 
və məcburi köçkün həyatı ya-
şamaq məcburiyyətində qalıb. 
1992-ci ildən erməni hərbi 
birləşmələrinin işğalı altın-
da olan Sərsəng su anbarı və 
digər su mənbələrindən ölkə-
mizə qarşı siyasi-iqtisadi təsir 
vasitəsi kimi istifadə edilmək-
dədir. Bu səbəbdən minlərlə 

insan, eləcə də 96 min hek-
tar ərazi su çatışmazlığından 
əziyyət çəkir”.

U.Mirzəyev insan hüquq-
ları və ətraf mühitin qorun-
ması, regionda sülhün, daya-
nıqlı inkişafın təmin edilməsi 
üçün işğal altında saxlanılan 
ərazilərin azad olunmasına 
çağırıb. Vətəndaş cəmiyyəti 
qurumlarını, qaçqın və məc-
buri köçkünləri, insan haqları 
müdafiəçilərini insanların öz 
doğma yurd-yuvalarına qayıt-
maq, yaşayıb-yaratmaq, sülhü 
bərqərar etmək naminə səy-
lərini birləşdirməyə səsləyib. 
Daha sonra su mənbələrinin 
qarşısının alınması, suyun 
təbii axınına məhdudiyyət-
lərin qoyulması səbəbindən 
Azərbaycanın yaşadığı çətin-

liklər BAMF-ın hazırladığı 
“Su-Müharibə maşını” sənəd-
li filmi vasitəsilə auditoriyaya 
çatdırılıb. Sənədli film izləyi-
cilərin böyük marağına səbəb 
olub.

Su, Ətraf Mühit və Sağ-
lamlıq üçün Qlobal İnstitutun 
rəhbəri Nidal Salim Ermənis-
tanı Azərbaycana qarşı sudan 
təzyiq kimi istifadəsini da-
yandırmağa, bu sahədə qəbul 
edilmiş beynəlxalq hüquqi 
sənədlərə əməl etməyə çağı-
rıb. Bu gün dünyanın müxtəlif 
bölgələrində süni yaradılmış 
su problemlərinin insanlıq 
üçün ləkə gətirdiyini qeyd 
edib.

İnsan Haqları Şurasının 
Xüsusi Qaydalar üzrə İşçi 
Qrupunun üzvü professor Os-

man Əl Hacc su mənbələrinin 
istifadəsi zamanı təhlükəsizli-
yin qorunması, eləcə də bey-
nəlxalq hüquqi normalardan 
danışıb. O, Azərbaycana qar-
şı sudan təzyiq vasitəsi kimi 
istifadəni beynəlxalq cinayət 
adlandırıb.

BAMF-ın prezidentinin 
köməkçisi Anastasiya Lavrina 
su və ekoloji dağıntılar möv-
zusunda çıxış edib. O, işğal 
olunmuş ərazilərdə su infrast-
rukturunun dağıdılmasını, nə-
zarətsiz ərazilərdə sudan qey-
ri-insani istifadə olunmasının 
yolverilməz olduğunu bildi-
rib. Bunun qarşısının alınması 
üçün BMT qurumlarına səslə-
nib.

Daha sonra BAMF-ın 
vitse-prezidenti Ramil Əzi-
zov auditoriyanın suallarını 
cavablandırıb. Suyun siyasi 
məqsədlər üçün istifadəsinin 
insan haqlarına təsiri, təhlükə-
sizlik məsələlərindən danışıb.

Qeyd edək ki, tədbir 
BMT-nin Cenevrə ofisinin 
Azərbaycan ornamentləri 
ilə bəzədilmiş Azərbaycan 
otağında keçirilib. Tədbirdə 
vətəndaş cəmiyyəti nümayən-
dələri, beynəlxalq təşkilatla-
rın təmsilçiləri, missiya nü-
mayəndələri iştirak ediblər.

Sərsəng su anbarı ilə bağlı məsələ 
Cenevrədə keçirilən görüşdə gündəmə gətirilib

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) 8 Mart 
Beynəlxalq Qadınlar Günü mü-
nasibəti ilə  zərif cinsin müxtəlif 
media qurumlarını təmsil edən 
50-dək nümayəndəsinin və Azər-
baycan Dövlət Dəniz Akademiya-
sının xanım tələbələrinin iştirakı 
ilə “Zəfər” gəmisi ilə Bakı bux-
tasında tur təşkil edib.

İştirakçılar əvvəlcə müasir 
gəmi ilə tanış olublar. Bildirilib 
ki, “Zəfər”  Bakı Gəmiqayırma 
Zavodunda tikilib. Azərbaycan 
neftçilərinin dəniz platformaları-
na çatdırılması üçün nəzərdə tu-
tulan sərnişin gəmisinin inşasına 
dair müqavilə 2014-cü ilin ma-
yında imzalanıb, tikinti işlərinə 
2014-cü ilin oktyabrında başlanı-
lıb. “Zəfər” 22 aprel 2016-cı ildə 
Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə is-
tismara verilib.  Gəmi 80 sərnişin tutu-
muna malikdir. Həmçinin, göyərtəsinə 
10 tonadək müxtəlif yük də götürə bilir.  
Uzunluğu 38, eni 8, suya oturumu 2,25 
metrdir.

Xanımlara gələcək planlar barə-
də məlumat verilərkən qeyd olunub ki, 
hazırda ASCO üçün Bakı Gəmiqayırma 
Zavodunda gəmiqayırmanın son nailiy-
yətləri əsasında dörd gəmi tikilir, daha 
ikisinin inşası üçün isə müqavilə imza-
lanıb.

Məhz dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin gəmiçilik sahəsinə göstərdiyi 
xüsusi diqqət və qayğının nəticəsidir ki, 

təkcə son 5 ildə 20 müxtəlif təyinatlı 
gəmi alınaraq istismara verilib. Ümu-
miyyətlə,  ASCO-nun donanmasının 
yenilənməsi planı çərçivəsində növbəti 
10 ildə 70-dən çox gəminin alınması və 
Bakı Gəmiqayırma Zavodunda tikinti-
si nəzərdə tutulur. Yeni gəmilər təkcə 
Xəzərdə öncül mövqeyimizin qorunub 
saxlanılmasına deyil, xarici sularda  
fəaliyyətin genişləndirilməsinə, o cüm-
lədən ölkədə gəmiqayırma sənayesinin 
inkişafına səbəb olacaq. Bundan başqa, 
həmin gəmilər bir bazardan asılılığın 
aradan qaldırılmasına, donanmaların 
rəqabətqabiliyyətinin artırılmasına, 
Azərbaycan üzərindən tranzit yüklə-

rin daşınmasına, Xəzərdə neft-qaz la-
yihələrinin uğurla icrasına da böyük 
töhfə verəcək. 

Sonra ölkədə dənizçilik peşəsinə il-
dən-ilə artan maraqdan danışılıb. Bildi-
rilib ki,  son vaxtlar dənizçilik peşəsini 
seçənlər arasında xanımlara da rast gəli-
nir. Elə gəmini də xanım gəmi sürücüsü  
– Rita Rzaquluyeva idarə edib. O, öz işi-
nin öhdəsindən həmişəki kimi məharətlə 
gəlib.

Dəniz gəzintisi iştirakçıların yadda-
şında xoş izlər buraxıb. Tur zamanı iş-
tirakçılar arasında maraqlı viktorinalar 
keçirilib, qaliblərə müxtəlif hədiyyələr 
təqdim olunub.

Onun yüksəklik qorxusu yoxdur. 
Hər səhər fərqli hündürlüklərə malik 
kranlara çıxır, gəmi təmiri zamanı 
ustaların istədiklərini yuxarı qaldırır, 
lazım olmayan hissələri isə 
körpüyə qaytarır. 

Söhbət “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin “Zığ” Gəmi Təmiri 
və Tikintisi Zavodunun cə-
sarətli qadın krançılarından 
biri Firəngiz Rüstəmovadan 
gedir.

Firəngiz Rüstəmova 
1967-ci ildə Quba rayonunun 
Səbətlər kəndində doğulub.  
14 nömrəli peşə məktəbini 
bitirib. Əmək fəaliyyətinə 
keçmiş İlham Allahverdiyev adına za-
voddan başlayıb. Bir müddət qəlibləyici 
sexində çalışan Firəngiz xanım 2004-cü 
ildə krançı olmaq qərarına gəlib.  

Hazırda idarə etdiyi kran təxminən 
10 metr hündürlüyündədir. İşinin öhdə-
sindən məharətlə gələn Firəngiz xanım 
peşəsini çox sevir, özünü bu sahədən 
kənarda təsəvvür etmir. Nə qədər qəribə 
olsa da, düşünür ki, krançılıq əsl qadın 
peşəsidir. 

- Firəngiz xanım, necə oldu ki, 
belə çətin peşəni seçdiniz? 

- Bu işə həvəsim var idi. İlham Al-
lahverdiyev adına zavodda hər dəfə 
kranlara baxanda, özümə sual verirdim 
ki, görəsən  mən kranda işləyə bilərəm? 
Bir dəfə eşitdim ki, krançı axtarırlar. 

Fürsəti qaçırmadım, sex rəisinə yaxınla-
şıb krançı olmaq istədiyimi dedim. Ra-
zılaşdılar, əvvəlcə şagird kimi, sonra isə 
sərbəst şəkildə işə başladım.  

- Asan iş deyil, bəs, ailənizdə bu 
istəyinizə necə baxdılar? 

- Heç kim etiraz etmədi. Sadəcə, 
yaxşıca düşünəndən sonra qərar qəbul 
etməyimi məsləhət gördülər. İşin nə qə-
dər çətin və məsuliyyətli olduğunu an-
layırdım, amma insan istədikdən sonra 
hər şeyi bacara biləcəyinə də inanırdım. 
Ona görə,  tərəddüd etmədən qərarımı 
verdim. Ailəliyəm, bir oğlum, bir qızım 
var. Yoldaşım da, övladlarım da həmişə 
mənə dəstək olurlar. 

- Yəqin ki, ətrafdakıların “Qadın-
dan krançı olar?!”  təəccübü ilə tez-
tez rastlaşırsınız?

- İlk vaxtlarda belə fikirləri tez-tez 
eşidirdim. Amma zamanla ətrafım buna 
alışdı, qəbul etməyə başladılar. Üstəlik, 
gördülər ki, qadın olsam da, işimin öh-
dəsindən çox yaxşı gəlirəm. 

- əsasən, gəmi təmirçiləri ilə çalı-
şırsınız. Onlarla necə yola gedirsiniz?

- Çox mehriban kollektivimiz var, 
hamı mənə xanım kimi çox hörmət edir. 
Sağ olsunlar, lazım olanda, köməyini 
əsirgəmirlər. 

- krançı olmaq istəyən qadınlara 
nə məsləhət görürsünüz?

- Məsləhətim odur ki, qorxmasınlar. 
Qadın üçün krançılıqdan yaxşı peşə yox-
dur, əsl xanım işidir. Bacarıq və cəsarət 
varsa, hər bir qadın istənilən kranı idarə 
edə bilər. 

Rövşən ABDURƏHMANOV

Xanım gəmi sürücüsü Rita Rzaquluyevanın idarə etdiyi gəmi ilə 
dəniz gəzintisi iştirakçıların yaddaşında xoş izlər buraxıb

krançı xanım: “Bacarıq və cəsarət varsa, 
hər bir qadın istənilən kranı idarə edə bilər”



Azərbaycan Respublikasının 
xarici işlər naziri Elmar Məm-
mədyarov Azərbaycan, Gürcüstan, 
Rumıniya və Türkmənistan xarici 
işlər nazirlərinin “Xəzər dənizi – 
Qara dəniz beynəlxalq nəqliyyat 
marşrutu” üzrə xüsusi yığıncağında 
iştirak edib.

Bu barədə  Xarici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən bildiriblər.

Yığıncaqda çıxış edən nazir Elmar 
Məmmədyarov bu görüşün əhəmiyyə-
tindən danışaraq onun nəticələrinin nəq-
liyyat, tranzit və logistika sahələrində 
iştirakçı ölkələr və digər maraqlı tərəflər 
arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf 
etdirilməsinə töhfə verəcəyinə inamını 
ifadə edib.

Qeyd edib ki, Rumıniya və Türk-
mənistan tərəfindən irəli sürülən CSBS 
ideyası ötən il Aşqabadda mütəxəssislər 
tərəfindən ilkin olaraq müzakirə olu-
nub. “Ölkələrimizin əhatə etdiyi region 
müstəsna geostrateji əhəmiyyətə malik-
dir. O, təbii şəkildə Avropa və Asiya ara-
sında körpü təşkil edərək, eyni zamanda, 
Şimal-Cənub və Şərq-Qərb dəhlizləri-
nin kəsişməsində yerləşən mühüm nəq-
liyyat qovşağıdır. Bu gün ölkələrimiz 
arasında yeni bir əməkdaşlıq istiqaməti 

yaratmaq niyyətimizi dəstəkləmək üçün 
burada toplandıq. Əməkdaşlığımızın 
təməlində ölkələrin suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü və beynəlxalq tanınmış sər-
hədlərinin pozulmazlığına qarşılıqlı 
dəstək prinsipi durur. Əlbəttə ki, nəq-
liyyat infrastrukturunun inkişafı həmişə 
ticarət həcmlərinin artmasında böyük 
rol oynayıb və bu da öz növbəsində, 
ümumi ikitərəfli və çoxtərəfli müna-
sibətlərin təşviqinə sürətləndirici təsir 
göstərir. Bunu nəzərə alaraq, Azərbay-
can həmişə regionda qarşılıqlı əlaqələ-
rin yaradılmasına güclü dəstək göstərib 
və Şərq-Qərb, Şimal-Cənub, eləcə də 
Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizlərini təb-
liğ etməklə regionun tranzit potensialını 
artırmaq üçün səylərini əsirgəməyib. Bu 
baxımdan, 2017-ci ildə istismara verilən 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu yalnız iş-
tirakçı ölkələri deyil, həm də qitələri 
birləşdirəcək. Bununla yanaşı, Azərbay-
canın Ələt şəhərində yeni Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanının və onun Bey-
nəlxalq Logistik Mərkəzinin tikintisi, 
eləcə də Azad İqtisadi Zonanın yaradıl-
ması beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin 
rəqabət qabiliyyətini və regionun ticarət 
və tranzit imkanlarını əhəmiyyətli dərə-
cədə artıracaq.

Rumıniya bizim üçün Aİ bazarı-
na coğrafi darvazalardan biridir, ancaq 
CSBS marşrutunun reallaşdırılması ilə bu 
darvazanın fəal işlək vəziyyətə gətiriləcə-
yinə inanıram. Bilavasitə qonşularımıza 
gəldikdə, Türkmənistan bizə Mərkəzi 
Asiyaya, daha sonra isə Uzaq Şərqə çıxı-
şı təmin edir, Gürcüstan da bizim üçün 
Şərq-Qərb və Cənub-Qərb nəqliyyat dəh-
lizlərinə vacib bağlantıdır, habelə Qara 
dənizə giriş nöqtəsidir”,- deyə nazir vur-
ğulayıb.

Bildirib ki, sözügedən ümidverici 
perspektivlər və bu təşəbbüsün verə bilə-
cəyi geoiqtisadi faydaya istinad edərək, 
mən yenə də geniş bölgədə daha bir 
rəqabətli bağlantı olmasına yönəldilmiş 
“Xəzər dənizi - Qara dəniz beynəlxalq 
nəqliyyat marşrutu”nun dördtərəfli 
əməkdaşlıq şəklində inkişafına Azərbay-
canın dəstək verdiyini təsdiqləmək və bu 
prosesə fəal töhfə verməyə hazır olduğu-
muzu bildirmək istərdim. Şübhə etmirik 
ki, dördtərəfli işçi qrupunun yaradılması 
və ekspertlərimiz tərəfindən yol xəritəsi-
nin hazırlanması nəticədə bizi CSBS-nin 
sürətlə həyata keçirilməsi və tədricən 
onun səmərəli istismarını təmin etmək is-
tiqamətində çoxtərəfli razılaşmaya gətirib 
çıxaracaq.

BMT-nin insan haqları üzrə Ali 
komissarı Mişel Baçelet təşkilatın 
insan haqları üzrə Şurasının Cenev-
rədə keçirilmiş 40-cı sessiyasında 
illik qlobal hesabatını təqdim edib. 
BMT-nin saytı xəbər verir ki, M.Ba-
çeletin hesabatında dünyanın müxtə-
lif ölkələrində bərabərsizlik, qadın və 
uşaqların hüquqlarının pozulması, 
miqrasiya və münaqişə zonalarında 
insanların zorakılığa məruz qalması 
ilə bağlı faktlar yer alıb.

Ali komissar vurğulayıb ki, bəra-
bərsizliyin başlıca səbəbləri korrupsiya, 
qeyri-səmərəli idarəetmə, diskriminasiya 
və qanunlara hörmətsizlikdir. Sudan, Ha-
iti və Zimbabveni misal gətirən Baçelet 
bildirib ki, insanların gəlirləri üzrə qey-
ri-bərabərlik hətta Fransa kimi inkişaf et-
miş ölkələrdə də mövcuddur. O, fransız 
hökumətini “sarı jiletlər” aksiyasının işti-
rakçılarına hörmətlə yanaşmağa və onla-
ra qarşı güc tətbiq etməməyə çağırıb. Ali 
komissar əlavə edib ki, bir çox ölkələrdə 
fundamental hüquqların pozulması və 
əsas dövlət institutlarının müstəqil olma-
ması insanların iqtisadi və sosial hüquq-
larının pozulması ilə nəticələnir.

M.Baçeletin hesabatında Venesuela-
dakı vəziyyət, İsrail-Fələstin problemi, 
Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Suriya, 
Mərkəzi və Cənubi Asiya, habelə Avro-
pada insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət 
təhlil olunub. Ali komissar bir sıra Av-
ropa ölkələrinin və ABŞ-ın miqrasiya 
hüquqlarının pozulması hallarına yol ver-
diklərini, təkcə bu ilin əvvəlindən Aralıq 
dənizini keçmək istəyən 226 qanunsuz 
miqrantın həyatlarını itirdiyini diqqətə 

çatdırıb.
Hesabatın böyük hissəsi gender bə-

rabərliyi probleminə həsr olunub. ABŞ 
Konqresinə rekord sayda qadın konq-
resmenin seçilməsi, Efiopiyada qadın-
ların mühüm vəzifələrə təyin edilməsi, 
Tunisdə ilk dəfə şəhər meri vəzifəsinə 
zərif cinsin nümayəndəsinin seçilməsi və 
digər müsbət faktları sadalayan Baçelet 
təəssüflə qeyd edib ki, hələ də dünyada 
qadınların hüquqlarının pozulması hal-
ları yetərincədir. Seksual zorakılıq, etnik 
və dini zəmində qətllərin əsasən silahlı 
münaqişə zonalarında geniş yayıldığını 
bildirən Ali komissar vurğulayıb ki, qa-
dınlara qarşı zorakılığın geniş yayıldığı 
25 ölkə arasında ilk yerləri Latın Ameri-

kası və Karib hövzəsi regionu dövlətləri 
tuturlar. Onun sözlərinə görə, Avropada 
hər beş qadından biri indiki və ya keçmiş 
partnyoru tərəfindən fiziki və seksual zo-
rakılığa məruz qalır.

Ali komissar diqqətə çatdırıb ki, 
ötən il Liviyada dinc əhali arasında ölən-
lərin sayının 40 faiz artması, Filippin-
də narkotiklərlə mübarizə kampaniyası 
çərçivəsində son iki ildə 27 min insanın 
istintaqsız və məhkəməsiz öldürülməsi, 
Hindistanla Pakistan arasında gərginli-
yin artması fonunda günahsız sakinlərin 
həlak olması faktları, habelə Ukraynanın 
şərqində, Əfqanıstanda, Venesueladakı 
vəziyyət bütün dünya ictimaiyyətini na-
rahat etməlidir.

Azərbaycan, Gürcüstan, Ru-
mıniya və Türkmənistan xarici 
işlər nazirlərinin “Xəzər dənizi – 
Qara dəniz beynəlxalq nəqliyyat 
marşrutu” üzrə Rumıniyanın 
paytaxtı Buxarestdə keçirilən 
xüsusi yığıncağının sonunda 
Bəyannamə imzalanıb.

Bu barədə  Xarici İşlər Nazir-
liyinin mətbuat xidmətindən mə-
lumat verilib.

Bəyannamədə nazirlər su-
verenliyə, ərazi bütövlüyünə və 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış 
sərhədlərin toxunulmazlığına qar-
şılıqlı hörmətlərini bir daha təs-
diq ediblər. Nazirlər Azərbaycan, 
Gürcüstan, Rumıniya və Türkmə-
nistan arasında sahəvi əməkdaşlı-
ğın cari uğurlarını vurğulayıb, ticarət və 
iqtisadi münasibətlərin genişləndirilmə-
sinin önəmini vurğulayıblar. Həmçinin 
qlobal ticarətə və səmərəli nəqliyyat 
bağlılığına artan beynəlxalq əhəmiyyəti 
nəzərə alaraq nazirlər dördtərəfli əmək-
daşlıq formatında Qara dəniz və Xəzər 
dənizi arasında beynəlxalq nəqliyyat 
marşrutunun inkişafının bütün dörd 
ölkə üçün mühüm layihə olduğunu he-
sab ediblər.

Bəyannamədə Qara dəniz və Xəzər 
dənizi ölkələrinin Avropa və Asiyanı 
birləşdirən rəqabətqabiliyyətli əlaqə 
qismində Qara dəniz-Xəzər dənizi yük 
daşımaları marşrutunun daha da təş-
viqində mühüm rol oynadığı vurğula-
nıb. Qara dəniz-Xəzər dənizi beynəlxalq 
nəqliyyat marşrutunun Azərbaycan, 
Gürcüstan, Rumıniya və Türkmənistan 
əraziləri boyunca Asiya dövlətlərindən 
Xəzər dənizi və Qara dəniz vasitəsilə 
Avropaya malların səmərəli daşınması-
nın qurulmasını hədəfləmiş digər oxşar 
regional layihələri tamamlayacağı qeyd 
edilib.

Avropa Qonşuluq Siyasətinin və 
Mərkəzi Asiya üzrə Aİ Strategiyasının 
əsas elementlərindən biri kimi təkmil-
ləşdirilmiş qarşılıqlı bağlılığın priori-
tetliyi vurğulanıb, karqonun səmərəli 
daşınması üçün alternativ marşrut, 
Mərkəzi və Şimal-Qərbi Avropa su ka-
nalları ilə vacib əlaqə kimi Konstanta 
limanı və Dunay çayı arasında birbaşa 
marşrutu inkişaf etdirmək üçün bütün 
zəruri şəraitlərin yaradılmasının vacib-
liyi ifadə olunub.

Avropa İttifaqını Mərkəzi Asiya ilə 
Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və 
Türkmənistan üzərindən keçməklə bir-
ləşdirən beynəlxalq nəqliyyat marşrutu-
nu inkişaf etdirmək üçün Aİ ilə mövcud 
və digər potensial əməkdaşlıq formatla-
rından ən yaxşı şəkildə yararlanmağın 
vacibliyi vurğulanıb.

Nazirlər beynəlxalq nəqliyyat mar-
şrutu çərçivəsində layihələrin və təşəb-
büslərin həyata keçirilməsində özəl 
müəssisələrin və biznes dairələrinin fəal 

iştirakının təşviqinin vacibliyini bildi-
rib, həmçinin beynəlxalq tərəfdaşları 
konsepsiya çərçivəsindəki təşəbbüslərin 
həyata keçirilməsində fəal əməkdaşlığa 
çağırıblar. Regional iqtisadi əməkdaşlı-
ğın və inteqrasiyanın artım üçün geniş 
imkanlar təklif etdiyini, habelə daha ge-
niş regionda mövcud olan uzunmüddət-
li iqtisadi potensialdan istifadə etməyə 
və onu inkişaf etdirməyə kömək edə 
biləcəyini təsdiqləyiblər, eləcə də regi-
onda iqtisadi rifahın əldə edilməsində 
təsirli vasitə olan iqtisadi əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etdirilməsinin zərurətini 
vurğulayıblar.

Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı in-
frastrukturunun inkişafında əldə edilən 
nailiyyətlər ilə yanaşı, Ələtdəki Azad 
İqtisadi Zonanın (AZ), Batumi liman-
larının (GÜR), Poti (GÜR), Constantsa 
(RUM) və Türkmənbaşı Beynəlxalq 
Dəniz Limanının (TM) yaradılması, 
habelə Anakliya (GÜR) Dərin Dəniz 
Limanının tikilməsi vurğulanıb, bey-
nəlxalq nəqliyyat marşrutunun müvəf-
fəqiyyətli və effektiv istismarı üçün 
qeyd olunan limanların təklif etdiyi 
vasitələr/imkanlardan faydalanmanın 
əhəmiyyətini diqqətə çəkiblər.

Qara dəniz - Xəzər dənizi bey-
nəlxalq nəqliyyat marşrutu daxilində və 
xaricində malların sürətli və təhlükəsiz 
daşınmasını təmin edəcək bütün dörd 
iştirakçı dövlətdə yerinə yetirilən digər 
infrastruktur layihələrinin inkişafını önə 
çəkiblər.

Nazirlər sürətli və effektiv tərəqqi-
nin təmin edilməsi üçün praktik addım-
ların həyata keçirilməsini razılaşdırıb-
lar, xüsusilə də:

Qara dəniz - Xəzər dənizi bey-
nəlxalq nəqliyyat marşrutunun (bundan 
sonra \"BSCS beynəlxalq nəqliyyat 
marşrutu\") yaradılması təşəbbüsünün 
səmərəli həyata keçirilməsini təmin et-
mək məqsədilə, danışıqlar aparmaq və 
bütün texniki aspektlər üzrə əməkdaşlıq 
etmək üçün dördtərəfli ekspert işçi qru-
punun təsis edilməsi;

Əməliyyat proseduralarının opti-
mallaşdırılması və müvafiq milli orqan-

ların səmərəli əməkdaşlığının təmin 
edilməsi yolu ilə BSCS beynəlxalq nəq-
liyyat marşrutunun fasiləsiz işləməsini 
təmin etmək;

BSCS beynəlxalq nəqliyyat marş-
rutunun rəqabət qabiliyyətinin artırıl-
ması üçün tariflərin uyğunlaşdırılması 
və gömrük proseduralarının sadələşdi-
rilməsi işini asanlaşdırmaq;

Bu layihənin həyata keçirilməsi 
üçün iştirakçı dövlətlərin milli opera-
torları arasında əməkdaşlığı asanlaşdır-
maq;

Mövcud təhdidlərin yumşaldılması 
məqsədilə, müvafiq tədbirlərin görül-
məsi üçün dəhliz boyunca qalan inf-
rastruktur boşluqlarını və asanlaşdırma 
ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək;

BSCS beynəlxalq nəqliyyat marş-
rutunu digər maraqlı dövlətlər və bey-
nəlxalq təşkilatlarla, xüsusilə Avropa 
İttifaqı ilə birgə təşviq etmək, müvafiq 
infrastrukturu daha da inkişaf etdirmək 
və əlavə yük axınlarını cəlb etmək;

BSCS beynəlxalq nəqliyyat marş-
rutunun təhlükəsiz, səmərəli, əlverişli 
və ekoloji cəhətdən əsaslandırılmış şə-
kildə istifadəsini təşviq etmək;

Nəql olunma prosesinin bütün 
tərəfləri üçün rəqabət şəraitinin təmin 
edilməsi məqsədilə, iştirakçı dövlətlərin 
nəqliyyat qanunvericiliyinin təkmilləş-
dirilməsini nəzərdən keçirmək;

Bərələrin işlənmə müddətinin azal-
dılması, ixrac-idxal proseduralarının sa-
dələşdirilməsi və xidmət keyfiyyətinin 
yaxşılaşdırılması baxımından rəqəmsal 
texnologiyalardan istifadənin və qabaq-
cıl informasiya mübadiləsi sisteminin 
tətbiqini təşviq etmək;

Beynəlxalq nəqliyyat marşrutu olan 
Qara dəniz – Xəzər dənizi coğrafiyası-
nı genişləndirmək məqsədilə maraqlı 
ölkələrlə dialoqu davam etdirmək;

Nailiyyətləri qiymətləndirmək 
və Qara dəniz – Xəzər dənizi bey-
nəlxalq nəqliyyat marşrutunun təşviqi 
üçün növbəti addımları planlaşdırmaq 
məqsədilə ildə bir dəfədən az olmamaq 
şərtilə Nazirlər səviyyəsində mütəmadi 
görüşlər keçirmək.

Strateji ticari-iqtisadi dəhlizlə-
rin qovuşduğu məkanlardan biri 
olan Azərbaycanın tranzit poten-
sialının gücləndirilməsi istiqamə-
tində mühüm layihələr həyata 
keçirilir.

Son illərdə xüsusən gəmiçiliyin in-
kişafında yeni-yeni nailiyyətlər qazanı-
lır. Elə ötən ay ilk neftdaşıyan tankerin 
tikintisinin növbəti mərhələsi üçün suya 
buraxılması uğurların tərkib hissəsidir.

Gövdə hissəsinin tikintisi 
100 faiz tamamlanıb

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyinin sifarişi əsasında inşa olunan 
“Laçın” neftdaşıyan tankerinin gövdə 
hissəsinin tikintisi 100 faiz tamamlanıb. 
Qalan tikinti və quraşdırma işləri Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunun yanalma kör-
püsündə davam etdiriləcək.

Bu məqsədlə “Laçın” tankeri, zavo-
dun tikinti-quraşdırma sahəsindən üzən 
dok üzərindən hidravlik arabacıqlar va-
sitəsilə suya salınıb. Gəminin inşası tam 
başa çatdırıldıqdan sonra dəniz-istismar 
sınaqlarına başlanacaq. Bütövlükdə “La-
çın” tankerinin bu ilin iyununda istisma-
ra təhvili planlaşdırılır.

Son 5 ildə 20 gəmi 
istismara verilib

Bu tip yeni nəsil tankerlərin uzunlu-
ğu 141 metr, eni 16,9 metr, hündürlüyü 
isə 6 metrdir. Dedveyti dənizdə 7,875 T 
və çayda 5,447 T olan tankerlər iki ədəd 
hər biri 1,200 kW gücə malik “Wartsila” 
istehsalı olan mühərriklərlə təchiz edi-
lib. 11 nəfərlik heyətlə idarə olunan bu 
gəmilər 10 uzellə hərəkət edir. Tankerlə-
rin hər biri xam neft və neft məhsulları-
nın daşınması üçün ümumi tutumu 9212 
kubmetr olan 6 yük tankına malikdir. 
Unikallığı ilə seçilən bu üzən vasitələrin 
layihəsini Odessa Dəniz Mühəndisliyi 

Bürosu hazırlayıb.
Onu da əlavə edək ki, həmin məra-

simdən sonra “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC ilə “Bakı Gəmiqayırma 
Zavodu” MMC arasında eyni tipli daha 
iki tankerin tikintisi üçün yeni müqavilə 
imzalanıb.

Hazırda isə Bakı Gəmiqayırma 
Zavodunda “Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” (ASCO) QSC üçün iki 
RST12C tipli yeni nəsil tanker, iki uni-
kal “Ro-Pax” tipli (CNF-18C) gəmi-bərə 
tikilir. İnşası qrafikə uyğun davam etdi-
rilən bu gəmilər növbə ilə 2020-ci ilin 
sonuna kimi təhvil veriləcək. ASCO 
tərəfindən son 5 ildə 20 müxtəlif təyinatlı 
gəmi alınaraq istismara verilib. Gəmi-
çiliyin donanmasının yenilənməsi planı 
çərçivəsində növbəti 10 ildə 70-dən çox 
gəminin alınması və Bakı Gəmiqayırma 
Zavodunda tikintisi planlaşdırılır. Bura 
tanker, quru yük, bərə, kran, sərnişin, 

dalğıc, təchizat-yedək, yedək, yanğın-
söndürən, torpaqqazan, dibdərinləşdirən 
gəmilər daxildir.

Daha iki yeni tanker tikiləcək
Gəminin suya salınması mərasi-

mində iştirak edən iqtisadiyyat nazi-

ri Şahin Mustafayev vurğulayıb ki, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə reallaşdırılan layihələr tranzit və 
logistika sahəsində Azərbaycanın re-
gionda mövqeyini daha da gücləndirir. 
Bu siyasətin əsas istiqamətlərindən biri 
ölkənin coğrafi mövqeyindən istifadə 

etməklə onun nəqliyyat qovşağına çev-
rilməsidir.

Nazirin sözlərinə görə, ölkədə is-
tehsal olunmuş ilk neft tankeri “Laçın” 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
və Bakı Gəmiqayırma Zavodu arasında 
imzalanmış müqaviləyə uyğun olaraq 
tikintisi nəzərdə tutulan 4 gəmidən birin-
cisidir.

Ümumiyyətlə, saziş Ro-Pax tipli iki 
gəmi və iki tankerin tikintisini nəzərdə 
tutur. Artıq tankerlərdən biri suya endiri-
lib və onun tikinti işlərinin 90 faizi başa 
çatdırılıb. Tanker bu ilin iyun ayında tam 
hazır olacaq. Daha bir Ro-Prax tipli gəmi 
bu il istismara veriləcək, 2020-ci ildə isə 
növbəti gəmi tankerlə birlikdə istisma-
ra hazır olacaq. İmzalanan yeni sazişə 
əsasən isə hökumətin dəstəyi ilə daha iki 
yeni tanker tikiləcək. Onlar da 2021-ci 
ildə istifadəyə veriləcək.

Gəmilərinin sayına görə Xəzərdə 
ən böyük ticarət donanması

Bu reallıqlar sayəsində Azərbaycan 
donanması daha da güclənəcək və bu, 
əldə olunan üstünlüyün qorunmasına 
imkan verəcək. Gəmilərinin sayına görə, 
Azərbaycanın ticarət donanması Xəzərdə 
ən böyük ticarət donanmasıdır. Aparılan 
işlərin əsas məqsədi Azərbaycan üzərin-
dən daşınan yüklərin daha da artırılma-
sıdır.

Yeni tankerin inşasını əhəmiyyətli 
hadisə adlandıran nazir vurğulayıb ki, 
hər il Türkmənistan, Rusiya, Qazaxıstan 
və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri va-
sitəsilə Aralıq dənizi hövzəsinə 5 milyon 
ton neft nəql olunur. Azərbaycanın bu 
sahədə mövqeyini qoruyub saxlamaq 
üçün yeni tankerlərin tikintisi vacibdir.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin sədri Rauf Vəliyev 
isə bu il 5 yeni gəminin alınacağını 
söyləyib. Bu gəmilərdən 2-si Bakı Gə-
miqayırma Zavodundan, 3-ü isə kənar 
təşkilatlardan alınacaq. Son 5 ildə isə 
20 müxtəlif təyinatlı gəmi alınaraq is-
tismara verilib.

Bütün bunlar Azərbaycanın bey-
nəlxalq nəqliyyat-tranzit imkanlarının 
daha da genişlənməsinə xidmət edir. 
Əminliklə deyə bilərik ki, Prezident İl-
ham Əliyevin yeni inkişaf konsepsiya-
sı əsasında həyata keçirilən belə uğurlu 
layihələr Azərbaycana böyük iqtisadi 
dvidendlər qazandıracaq.

Rəşad BAXŞƏLİYEV,
“Azərbaycan”

Gəmiçiliyin inkişafında yeni-yeni nailiyyətlər qazanılır
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“Xəzər dənizi - Qara dəniz beynəlxalq nəqliyyat 
marşrutu”nun coğrafiyasını genişləndirmək məqsədilə 

maraqlı ölkələrlə dialoq davam etdiriləcək

Azərbaycan “Xəzər dənizi - Qara dəniz beynəlxalq 
nəqliyyat marşrutu”nun inkişafına töhfə verməyə hazırdır

BMT-nin Ali komissarı insan haqları 
üzrə hesabatını təqdim edib



Martın 6-da İranda Qəzvin-Rəşt 
dəmir yolu xəttinin açılış mərasimi 
keçirilib.

Tədbirdə İran İslam Respublikasının 
Prezidenti Həsən Ruhani, Azərbaycanın 
iqtisadiyyat naziri, Azərbaycan Respub-
likası ilə İran İslam Respublikası arasın-
da iqtisadi, ticarət və humanitar sahələr 
üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri 
Şahin Mustafayev, nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadə, “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov, İranın 
yollar və şəhərsalma naziri Məhəmməd 
İslami, Gilan valisi Mustafa Salari işti-
rak ediblər.

Qəzvin-Rəşt dəmir yolunun uzun-
luğu 164 kilometrdir. Dəmir yolu xətti 
üzrə körpülər, tunellər və digər qurğular 
inşa olunub.

Açılış mərasimində çıxış edən İran 
İslam Respublikasının Prezidenti Həsən 
Ruhani “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinin inkişaf etdirilməsinin 
hər iki ölkənin dövlət başçılarının daim 
diqqətində olduğunu vurğulayıb və bu 
dəhlizin tərkib hissəsi olan Qəzvin-Rəşt 
dəmir yolunun önəmini qeyd edib. İran 
Prezidenti bildirib ki, Qəzvin-Rəşt də-
mir yolu yalnız İranın və Azərbaycanın 
deyil, eyni zamanda, Rusiya və Şimali 
Avropa ölkələrinin də dəmir yolları sis-
temlərini birləşdirəcək.

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafa-
yev qarşılıqlı hörmət, dostluq prinsiplə-
rinə və İslam irsinə əsaslanan Azərbay-
can-İran əlaqələrinin son illər sürətlə 
inkişaf edərək strateji tərəfdaşlıq səviy-
yəsinə yüksəldiyini bildirib. Vurğulayıb 
ki, Azərbaycan və İran prezidentləri-
nin tapşırıqları ilə ölkələrimiz arasında 
əməkdaşlığın yeni hədəfləri müəyyən-
ləşdirilib və bu istiqamətdə müvafiq 
işlər görülərək bir çox nailiyyətlər əldə 
olunub.

Qarşıya qoyulmuş hədəflərdən biri 
də iki ölkə arasında nəqliyyat-tranzit 
sahəsindəki əməkdaşlığı daha da ge-
nişləndirmək, böyük əhəmiyyətə malik 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsini 
təmin etməkdir. Son illər bu istiqamətdə 
önəmli işlər görülüb: “Belə ki, hüquqi 
bazanın formalaşdırılması məqsədilə 
2016-cı ildə Azərbaycan və İran dəmir 
yollarının əlaqələndirilməsi haqqında 
Hökumətlərarası Çərçivə Sazişi, “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəh-
lizinin reallaşdırılması sahəsində əmək-
daşlıq haqqında Hökumətlərarası Niyyət 
Protokolu imzalanıb”.

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan bu 
layihə üzrə öz ərazisində müvafiq in-
frastrukturun yaradılması işini uğurla 
tamamlayıb, eyni zamanda, İran ərazi-
sində bu istiqamətdə görülən işlərə öz 

dəstəyini verir. Astara-Astara dəmir yo-
lunun tikintisi, Astaraçay çayı üzərində 
dəmir yolu körpüsünün inşası, Astarada 
(İran) tikintisi davam edən yük termina-
lı və məhsul anbarları “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsi 
çərçivəsində həyata keçirilən işlərin mü-
hüm tərkib hissələridir.

“Bu gün açılışı həyata keçirilən 
Qəzvin-Rəşt dəmir yolunun tikinti-
si də bu sahədə görülən uğurlu işlərin 
nəticələrindəndir. Qəzvin-Rəşt dəmir 
yolunun fəaliyyətə başlaması təkcə Şi-
mal-Cənub deyil, eyni zamanda, “Cə-
nub-Qərb” Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı 
istiqamətində atılmış çox mühüm ad-
dımdır. Bütün bunlar daşınan yüklərin 
həcminin artırılmasını təmin etməklə 
Azərbaycan Respublikasının və İran İs-
lam Respublikasının nəqliyyat-tranzit və 
ticarət-iqtisadi potensialının gücləndi-
rilməsinə böyük töhfə verəcək”, - deyə 
Ş.Mustafayev əlavə edib.

İranın yollar və şəhərsalma nazi-
ri Məhəmməd İslami və Gilan valisi 
Mustafa Salari “Şimal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişa-
fında önəmli rol oynayan Qəzvin-Rəşt 
dəmir yolunun açılışının iqtisadi-ti-
carət əlaqələrinin inkişafında, yükda-
şımalar sahəsində əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsində mühüm əhəmiyyətini 
vurğulayıblar.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasında tələbələr üçün ASCO 
sədrinin müşaviri, uzun illər dəniz-
də çalışan, tanınmış kapitan Titos 
Giannakakisin iştirakı ilə  “Peşə-
kar karyera inkişafı və imkanları” 
mövzusuna həsr olunmuş seminar 
keçirilib.

50-dək tələbənin iştirak etdiyi se-
minarda karyera inkişafı və imkanları 
sahəsində dünyanın qabaqcıl dənizçilik 
şirkətləri və ali təhsil müəssisələrindəki 

mövcud təcrübə barədə geniş məlumat 
verilib.

Titos Giannakakis bildirib ki, 
istər milli, istərsə də beynəlxalq gə-
miçilik şirkətlərində peşəkar dəniz-
çilərə hər zaman ehtiyac duyulur. 
Bu səbəbdən ASCO-da da dənizçi 
mütəxəssislərin hazırlanmasına xü-
susi diqqət yetirilir.

Seminarda qeyd olunub ki, artıq 
Dəniz Akademiyasında “Dəniz naviqa-
siyası mühəndisliyi” ixtisası  ingilis 
dilində tədris edilir. Tələbələrin bey-

nəlxalq standartlara uyğun inkişafının 
təmini və  peşəkarlığının artırılması 
məqsədi ilə onların xarici sularda üzən 
gəmilərdə təcrübə keçmələrinə imkan 
yaradılır. Bundan başqa, ASCO  və 
“Columbia Shipmanagement Ltd” ara-
sındakı əməkdaşlığa əsasən seçimlər 
əsasında əməkdaşlar və tələbələr sözü-
gedən şirkətin gəmilərində təcrübəyə 
göndərilir.

Seminar interaktiv formada aparı-
lıb, tələbələrin fikirləri dinlənilib, sual-
ları cavablandırılıb.

Varşavada Azərbaycan Respubli-
kası ilə Polşa Respublikası arasında 
nəqliyyat və logistika üzrə işçi qrupun 
ilk iclası keçirilib.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyindən (NRYTN)  
bildirilib ki, iclasa Azərbaycan tərəfin-
dən nəqliyyat, rabitə və yüksək texno-
logiyalar nazirinin müavini Elmir Vəli-
zadə, Polşa tərəfindən isə infrastruktur 
nazirinin müavini Andjey Bittel rəhbər-
lik edib.

İclas çərçivəsində avtomobil, dəmir 
yolu, dəniz nəqliyyatı, tranzit daşımalar 
və poçt xidmətləri sahəsində əməkdaş-
lıq imkanları müzakirə edilib, Şərq-
Qərb və Cənub-Qərb nəqliyyat dəhliz-
ləri çərçivəsində yük daşımaları zamanı 
iki ölkənin tranzit imkanlarından tam 

istifadə edilməsi və Trans-Xəzər bey-
nəlxalq nəqliyyat marşrutu ilə daşımala-
rın təşviq olunması istiqamətində birgə 
tədbirlərin davam etdirilməsinin vacib-

liyi vurğulanıb.
Görüşdə müzakirə olunan məsələlə-

rin nəticələrinə dair iclasın Protokolu 
imzalanıb.

Çabahar-Zahidan dəmir yolu 
tikilib istifadəyə verildikdən son-
ra Hindistandan İranın Çabahar 
limanına daxil olan yüklər Azərbay-
can ərazisindən Rusiya və Avropaya 
göndəriləcək.

Bu barədə AZƏRTAC-a müsahi-
bəsində Çabahar limanının işlədilmə-
si üçün yaradılan İran-Hindistan birgə 
şirkətinin həmsədri Əlirza Cahani deyib.

Onun sözlərinə görə, İranın Hind 
Okeanı sahilindəki Çabahar limanı təkcə 
Hindistandan Əfqanistana daşınan yük-
ləri yönəltməyəcək. ABŞ-ın bu limanı 
sanksiyalardan azad etməsi daxil olan 
yüklərin “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi ilə Avropa istiqamə- tinə də yönəldilməsinə şərait yaradacaq: 

“Artıq Hindistan və Cənub Şərqi Asiya 

ölkələrində fəaliyyət göstərən şirkətlər-
dən yüklərin Avropaya daşınması üçün 
sifarişlər daxil olub. Lakin Çabahar 
şəhəri ilə Zahidn şəhərləri arasında də-
mir yolu xəttinin tikintisi davam edir. 
Tikinti işləri başa çatdıqdan sonra həmin 
şirkətlərin yükləri limandan “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə 
yönəldiləcək. Liman bunun üçün bütün 
imkanlara malikdir. Hindistanın təqdim 
etdiyi kreditlər limanın yenidən qurul-
masına yönəldilib və yükaşırma qabiliy-
yəti artıb”.

“Peşəkar karyera inkişafı və imkanları” Qəzvin-Rəşt dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması təkcə 
Şimal-Cənub deyil, eyni zamanda, “Cənub-Qərb” nəqliyyat 

Dəhlizinin inkişafı istiqamətində atılmış çox mühüm addımdır

Azərbaycanla Polşa arasında nəqliyyat və 
logistika üzrə işçi qrupun ilk iclası keçirilib
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2030-cu ilə qədər dünya okea-
nındakı plastik tullantıların ümumi 
miqdarı 40 faizdən çox, dünya oke-
anını çirkləndirən zibilin miqdarı 
isə iki qat arta bilər.

Bu məlumatlar Dünya Vəhşi 
Təbiət Fondunun (WWF) illik mə-
ruzəsində əks olunub.

WWF ekoloqlarının məluma-
tına görə, son 18 ildə kimya səna-
yesi tullantılarının həcmi plastik 
erasının əvvəlindəki ilə müqayisədə 
təqribən iki dəfə artıb, havanın və 
okeanların çirklənmə səviyyəsi isə 
həndəsi silsilə üzrə artmaqdadır. Bu 
vəziyyətin dünyada ekologiya sis-
temi üçün doğuracağı nəticələri qa-
baqcadan söyləmək mümkün deyil.

Sənəddə deyilir: “Hazırda plas-
tik materialdan hazırlanan məmu-
latların həcmi ildə hər adama 53 
kiloqram civarındadır. Bu məmu-
latlar nəzarətsiz istehsal edilir, real 
tələbat nəzərə alınmır, bu da çirk-
lənmənin miqyasını tənzimləməyə 
və onun artmasını dayandırmağa 
imkan vermir”.

Ekoloqlar bütün ölkələrin hö-
kumətlərinə müraciət edərək onları 
çirklənməyə qarşı mübarizənin tə-
sirli milli strategiyalarını yaratma-
ğa, plastik məmulatlar istehsalını 
və onların istifadəsini azaltmağa 
məcbur edəcək qlobal sazişdə işti-
rak etməyə, habelə tullantıların təh-
lükəsiz emalı üzrə zəruri tədbirlər 
görməyə çağırırlar.

Plastik məhsulların istifadəsi-
nin azaldılması üzrə Azərbaycan-
da da müvafiq iş aparılır, “Azər-
baycan Respublikasında plastik 
qablaşdırma tullantılarının ətraf 
mühitə mənfi təsirinin azaldıl-
masına dair 2019–2020-ci illər 
üçün Tədbirlər Planı” təsdiq edi-
lib. Ekspertlərin hesablamalarına 
görə, ölkədə hər il orta hesabla 
adambaşına 24 kiloqram plastik 
tullantı yaranır.

ABC telekanalı WWF-nin 
Avstraliyadakı Okeanoqrafiya De-
partamentinin rəhbəri Riçard Lekin 
bu sözlərini sitat gətirir: “Bu gün bi-
zim istehlak etdiyimiz plastik küt-
lələrin təqribən 40 faizi qab-qacaq, 
qida konteynerləri, qablaşdırma va-

sitələri və butulka kimi birdəfəlik 
istifadə mallarıdır. Bu əşyalar bi-
zim məişətimizdən yox edilməlidir. 
Bundan əlavə, dövlətlər istehsalçı-
ların və biznesmenlərin plastikdən 
imtina etməsi və bioloji parçalanan 
qablaşdırmadan istifadə etməsinə 
kömək edəcək stimullar yaratmalı-
dırlar”.

WWF xətti üzrə aparılmış  
tədqiqat göstərir ki, hər il 100 mil-
yon ton plastik məhsullar zibilə 
çevrilərək torpağı, çayları və okean-
ları çirkləndirir. Plastik tullantıların 
nəzarətsiz yandırılması məhsulları 
xərçəng xəstəliyinə tutulma halla-
rının artmasına səbəb olur və 270 
heyvan növünün mövcudluğunu 
təhlükə altına alır.

ekoloqlar bütün ölkələrin hökumətlərini 
çirklənməyə qarşı mübarizənin təsirli milli 

strategiyalarını yaratmağa çağırırlar İranın Çabahar 
limanında təqdimat 
keçirilib və təqdimat-
da limanın yükaşırma 
qabiliyyətinin artırıl-
ması üçün yeni quraş-
dırılmış avadanlıqlar 
istifadəyə verilib.

Təqdimatda işti-
rak edən İranın yollar 
və şəhərsalma naziri 
Məhəmməd İslami bu 
limanın “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinə nəfəs 
verəcəyini deyib. Bil-
dirib ki, Asiya ilə Avro-
panı nəqliyyat baxımdan birləş-
dirəcək bu liman tranzit yüklərin 
daşınması üçün də əhəmiyyətli 
rola malikdir.

Xatırladaq ki, ötən ilin de-
kabrında İranın Hind Okeanı-
na çıxışı olan Əmman dənizi 
sahilindəki Çabahar limanının 
yeni terminalının açılışında iş-
tirak edən Hindistanın Baş na-
ziri Narendra Modi bildirib ki, 
onun ölkəsi “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhli-
zinin tezliklə formalaşmasında 
maraqlıdır. Həmin səfər zama-
nı İran ilə Hindistan arasında 
kredit müqaviləsi imzalanıb. 
Müqaviləyə əsasən, Hindistan 
Çabahar limanının inkişafı üçün 
İrana 500 milyon dollar kredit 
ayırmağı öhdəsinə götürüb. Bu 
limanın Hindistan üçün əhəmiy-

yəti böyükdür. “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizin-
də aparıcı rola malik olan Çaba-
har limanı Hindistanın Mumbai 
limanından gələn yüklərin Azər-
baycan üzərindən Rusiya və Av-
ropa istiqamətinə daşınmasını 
təmin edəcək.

Təqdimatda iştirak edən 
Hindistanın gömrük idarəsi-
nin komissarı Sandip Kumar 
deyib ki, Hindistanda fəaliy-
yət göstərən böyük tekstil və 
dərman preparatları istehsal 
edən şirkətlər idarəyə müraciət 
edərək öz məhsullarını məhz 
İran və Azərbaycan üzərindən 
Rusiya və Avropaya ixrac etmək 
istəyirlər.

S.Kumarın sözlərinə görə, 
həmin şirkətlərin istəkləri əsa-
sında dayanan amil ondan 
ibarətdir ki, əvvəlki marşrutla 

ixrac olunan mallar Avropa və 
Rusiya bazarlarına 35 günə çat-
dırılır. Lakin malların daşınması 
İran və Azərbaycan üzərindən 
həyata keçirildikdə isə bu müd-
dət 17 gün təşkil edir. Bu isə 
nəqliyyat xərclərinin azalması 
deməkdir.

Göründüyü kimi Hindista-
nın “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinə maraq 
göstərməsi və İrana 500 milyon 
dollarlıq kredit ayırması təsadüfi 
xarakter daşımır. Aydın olur ki, 
Mumbai limanından çıxan gə-
milər yükləri dünyanın yarısını 
dolandıraraq Süveyş kanalı va-
sitəsilə deyil, İran və Azərbay-
can vasitəsilə Rusiya və Avro-
paya daşıyacaqlar. Hindistan öz 
idxal əməliyyatlarını da bu mar-
şrutun əks istiqaməti ilə həyata 
keçirə bilər.

Artıq Astara(İran)-Asta-
ra(Azərbaycan) dəmir yolu isti-
fadəyə verilib. Martın 9-da isə 
İranda Qəzvin-Rəşt dəmir yolu 
da istismara buraxılıb. Rəşt-As-
tara dəmir yolunun inşası isə 2 
il ərzində yekunlaşacaq. Azər-
baycan bu yolun inşası üçün 
İrana 500 milyon dollar güzəştli 
kredit də verib. Beləliklə yaxın 
gələcəkdə Qəzvin-Rəşt-Asta-
ra(İran)-Astara(Azərbaycan) 
dəmir yolu tam hazır vəziyyətə 
gətiriləcək.

Qeyd etmək lazımdır ki, 
Hindistan ilə yanaşı, Sinqapur 
və Malayziyada “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə 
maraq göstərirlər. Bu ölkələrin 
böyüyən iqtisadiyyatı və Avropa 
dövlətləri ilə ticarət əlaqələrinin 
genişlənməsi nəqliyyat proble-
minin həllini tələb edir. Yuxa-
rıda deyilənlərdən belə nəticə 
çıxarmaq olar ki, İranın Çaba-
har və Bəndər-Abass limanları 
təkcə Hindistandan deyil, eləcə 
də Cənub-Şərqi Asiyanın digər 
ölkələrindən də yük gəmilərini 
qəbul edəcəklər. Bu yüklər isə 
Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)-As-
tara(Azərbaycan) dəmir yolu 
vasitəsilə dünya bazarlarına çat-
dırılacaq. Bütün bu proseslərdə 
əhəmiyyətli rol oynayan Azər-
baycan tranzit gəlirlərlə yanaşı, 
iqtisadiyyatın qeyri-neft sekto-
runu da inkişaf etdirəcək.

Rabil Kətanov

“Çabahar limanı “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
nəqliyyat Dəhlizinə nəfəs verəcək”

Çabahar limanına daxil olan yüklər “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq nəqliyyat Dəhlizi ilə də daşınacaq



Norveç Hərbi Dəniz Qüvvələri 
(HDQ) ötən il noyabrın əvvəlində 
sərnişin gəmisi ilə toqquşan və qismən 
batan “Helge Ingstad” freqatını sudan 
çıxara bilib.

 Norveç KİV-ləri xəbər 
verir ki, HDQ-nin koman-
danlığı gəminin bərpa olun-
ması və yenidən istismara 
verilməsi barədə qərar qəbul 
edib.

Uzun sürən hazırlıqlar-
dan, bütün torpedalar və gəmi 
əleyhinə raketlər çıxarılan-
dan sonra gəminin sudan qal-
dırılması əməliyyatı aparılıb. 
Əməliyyat dörd saat çəkib. 
Çəkisi 5 min ton olan gəmi kranların və 
üzən dokun köməyi ilə sudan çıxarılıb. 
“Helge Ingstad” Norveç HDQ-nin Ho-
konsverndəki bazasına gətirilib. Burada 

zədə və qırıqların miqyası mütəxəssislər 
tərəfindən qiymətləndirilməlidir.

Artıq məlum olub ki, Krallığın 
Hərbi Dəniz Qüvvələri gəminin polad 
detalları üçün sifariş yerləşdirib. Gəmi-
nin tam bərpası üçün görüləcək işlərin 

dəyəri hələlik məlum olmasa 
da, Norveç Müdafiə Nazirli-
yi bu məqsəd üçün 500 mil-
yon kron (51 milyon avrodan 
çox) ayrıldığını açıqlayıb.

Xatırladaq ki, “Helge 
Ingstad” freqatı 2018-ci il 
noyabrın 8-də Hordalann 
rayonunda Styure terminalı 
yaxınlığında “TS Sola” tan-
keri ilə toqquşub. Toqquş-

madan sonra idarəsi itirilən gəmi sahilə 
yaxın yerə istiqamət götürüb və qismən 
batıb.

Rauf Əliyev

Dünya Bankının yeni hesabatı-
na görə, dünyada qadınlara qanuna 
əsasən bərabər hüquqlar verilən cəmi 
beş ölkə var.

“Euronews” informasiya telekanalı 
xəbər verir ki, bu reytinqdə ilk beş yeri 
Danimarka, İsveç, Fransa, Latviya və 
Lüksemburq tutur.

Dünya Bankının tərtib etdiyi indeks- 
də şəxsin “başqa yerə köçməsi”, “işə 
başlaması”, “uşaqlarının olması”, “biz-
nes fəaliyyəti” və “pensiya alması” kimi 
meyarlar təhlil olunur.

Dünya Bankının hesabatında deyilir: 
“Qadınların 25 yaşında ilk dəfə işə baş-
ladığı vaxtdan və ya öz övladları barədə 
qayğını iş ilə uzlaşdıran andan pensiya-
ya çıxmaq həddinə çatana qədər onların 
qəbul etdiyi iqtisadi qərarlara qanunun 
necə təsir göstərməsi təhlil edilir”.

Hesabatda son 10 ildə bir sıra 
ölkələrdə əldə edilmiş “böyük tərəqqi” 
alqışlanır. Sənəddə deyilir: “131 ölkədə 
qanunlar və normativ aktlarla əlaqədar 
həyata keçirilmiş 274 islahat gender bə-
rabərliyinin artmasına gətirib çıxarıb”.

Lakin islahatlar heç də bütün 
ölkələrdə eyni sürətlə həyata keçirilmir. 
Dünya Bankının məlumatına görə, qa-

dınlar kişilərə verilən qanuni hüquqla-
rın yalnız dördə üç hissəsindən istifadə 
edirlər. Yaxın Şərqdə və Şimali Afrikada 
isə qadınların hüquqları kişilərin qanuni 
hüquqlarının yarısından da azdır. İndeks- 
də 100 xal toplamış cəmi 5 ölkə olub: 
Danimarka, İsveç, Fransa, Latviya və 
Lüksemburq. Bu o deməkdir ki, həmin 
ölkələrdə tədqiq edilən sahələrdə ki-
şilərə və qadınlara eyni qanuni hüquqlar 
verilir.

Dünya Bankında bildiriblər ki, Fran-
sada ailə zorakılığı və seksual zorakılıq 
əleyhinə, həmçinin uşağa qulluq üçün 

ödənişli məzuniyyət haqqında qəbul 
edilmiş yeni qanunvericilik sayəsində bu 
sahədə daha böyük irəliləyiş əldə edilib.

Məruzədə deyilir: “Gender bərabər-
liyinə nail olmaq üçün təkcə qanunlarda 
dəyişiklik edilməsi kifayət deyil. Qanun-
lar şüurlu şəkildə həyata keçirilməlidir, 
bu isə davamlı siyasi iradə, bütün cə-
miyyətlərdə həm qadınlar, həm də kişilər 
tərəfindən liderlik, habelə sabitləşmiş 
mədəni norma və baxışların dəyişdiril-
məsini tələb edir”.

Rauf Əliyev

“2034-cü ildə Rusiya 
əhalisinin 30 faizi müsəlman-
lardan ibarət olacaq.” Bu 
fikri Moskvada Rusiya Dövlət 
Dumasında keçirilən “Rusi-
yada islamın tarixi: vətənpər-
vərlik və dinc-yanaşı yaşama 
ənənələri” mövzusunda 
konfransda çıxış edən Rusiya 
Müftilər Şurasının sədri, şeyx 
Ravil Qaynutdin səsləndirib.

Ravil Qaynutdin deyib: 
“Mötəbərliyinə şübhə etmədiyi-
miz mütəxəssis rəylərinə görə, 
15 ildən sonra müsəlmanlar Rusiya əha-
lisinin 15 faizini təşkil edəcək”. Onun 
sözlərinə görə, Moskva Came Məscidin-
də ibadətə rəhbərlik etdiyi 30 il ərzində 

ekspertlərin proqnozlarının doğrulduğu-
nun şahidi olub. O qeyd edib: “Məsələn, 
hüquq-mühafizə orqanlarının rəsmi mə-
lumatına görə, 2018-ci ildə Qurban bay-
ramı günü ibadətə 320 min müsəlman 

gəlib və bu göstərici ildən-ilə 
artır. İnsanlar arasında sıx tə-
mas, mədəniyyətlərin və dün-
yagörüşünün uzlaşması, fəal 
miqrasiya prosesi Rusiya üçün 
unikal hal deyil, əksinə, dövrü-
müzün xüsusiyyətidir”. Müfti 
əlavə edib ki, bir çox ekspert-
lər, politoloqlar və sosioloqla-
rın qənaətinə görə, demoqrafik, 
iqtisadi, miqrasiya və digər sə-
bəblərdən müsəlman amili daha 
da güclənəcək.

R.Qaynutdin bildirib ki, 
yaxın illərdə Rusiyanın böyük şəhərlə-
rində məscidlərin açılmasına ehtiyac var. 
Bu, Rusiyada yaşayan 25 milyon müsəl-
manın ibadəti üçün çox vacibdir.

Hər kəs müxtəlif ərazilər üzrə 
mənzil qiymətlərini elektron formada 
öyrənə bilər. Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsi (ƏMDK) tərəfindən yaradılan 
“Mənzillərin alqı-satqı müqavilələri 
üzrə satış qiymətləri barədə məlumat-
ların verilməsi” adlı xidmət ilə evlərin 
təqribi bazar qiyməti barədə məlumat 
əldə etmək mümkündür. Sadə və rahat 
formada istifadə imkanı vətəndaşların 
əlavə ünvanlara müraciət etmədən 
onlayn formada xidmətdən yararlan-
masına şərait yaradır.

Komitədən  bildirilib ki, mən-
zil qiymətləri ilə maraqlanan şəxslər  
ƏMDK-nın Elektron Xidmətlər Portalın-
da (e-emdk.gov.az) 9-cu elektron xidmət 
olan “Mənzillərin alqı-satqı müqavilələri 
üzrə satış qiymətləri barədə məlumatla-
rın verilməsi” bölməsinə daxil ola bilər. 
İstifadəçi xidmət pəncərəsində əmlakın 
yerləşdiyi region, qəsəbə və küçə adla-
rını qeyd etməlidir. Xidmət vasitəsilə 
mənzillərin fərqli vaxt aralığındakı ba-
zar qiymətlərini də öyrənmək mümkün-
dür. Müvafiq tarixlərin bölməyə daxil 
edilməsi ilə vətəndaş seçdiyi ərazi üzrə 
mənzillərin satış qiymətlərini ona lazım 
olan vaxt intervalına uyğun öyrənə bilər. 
Xidmətdən istifadə nəticəsində vətəndaş 
seçdiyi ünvandakı mənzillərin tikilmə 
illəri, satış tarixləri və müqavilə qiymət-
ləri ilə bağlı məlumat əldə edir. Eyni za-
manda, müvafiq ünvan üzrə əldə olunan 
nəticələrdə evlərin sahəsi və otaq sayları 
barədə məlumat da mövcuddur.

Elektron xidmət alıcıların və ev sa-
hiblərinin işini sadələşdirir. Belə ki, se-

çimlərə uyğun ərazidəki evlərin təqribi 
qiymətlərini öyrənmək üçün əlavə vaxt 
itirməyə ehtiyac qalmır. Mənzillərin ba-
zar dəyərlərinin əvvəlcədən öyrənilməsi 
alqı-satqı zamanı vətəndaşın yanlış mə-
lumatlandırılmasının, eləcə də yarana 
biləcək digər problemlərin qarşısını alır. 
Bu barədə məlumatlı vətəndaş şəxsi  
büdcəsini öncədən planlaşdırır, maliyyə 
resursuna uyğun mənzili rahatlıqla seçə 
bilir.

Bundan başqa, Əmlak Məsələlə-
ri Dövlət Komitəsi tərəfindən fiziki və 
hüquqi şəxslərə bütün növ daşınmaz 
əmlakların qiymətləndirilməsi xidmətlə-
ri də göstərilir. Bu sahədə işlər nüfuzlu 
beynəlxalq qiymətləndirmə təlimlərində 
iştirak etmiş və beynəlxalq sertifikatlara 

sahib peşəkar mütəxəssislər tərəfindən 
aparılır. Qiymətləndirmə xidmətləri mil-
li və beynəlxalq standartların tələbinə 
uyğun formada aparılır.

Xidmət göstərilməsində informasiya 
bazası Bazar Məlumatları Bankıdır. Bu 
baza bütün ölkə ərazisində rəsmi dövriy-
yədən keçmiş (notarial qaydada təsdiq 
edilən alqı-satqı müqaviləsi əsasında 
dövlət reyestrində rəsmi qeydiyyatdan 
keçmiş) daşınmaz əmlaklar barədə mə-
lumatları özündə əks etdirir. Qiymət-
ləndirmə xidmətlərindən istifadə etmək 
üçün Əmlak Xidmətləri Məkanına və ya 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Re-
yestri Xidmətinin ərazi idarələrinə mü-
raciət etmək kifayətdir.

Bunu  Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri 
Rasim Səttarzadə deyib.

“İqlim dəyişikliyi nəticəsində 
1991-2017-ci illər ərzində Azər-
baycanda havanın orta temperatu-
ru 1,4 dərəcə yüksəldi və nəticədə 
atmosfer yağıntılarının miqdarı və 
bununla bilavasitə əlaqəli su ehti-
yatlarımız da azaldı. Su problem-
lərinin kəskinləşməsi ona gətirib 
çıxardı ki, 1992-ci ildə Braziliyanın 
Rio-de-Janeyro şəhərində keçirilmiş 
BMT-nin Ətraf Mühit və İnkişaf Konf-
ransında həyəcan təbili çalındı. Bundan 
sonra BMT Baş Assambleyasının qəra-
rına əsasən 1993-cü ildən etibarən hər 
il martın 22-də Ümumdünya su günü 

qeyd olunmağa başladı. Bu günün keçi-
rilməsində məqsəd su resurslarının qo-
runmasının təşviq olunmasıdır.

İlk baxışda dünyada suyun çox ol-
duğu anlamına gəlmək olar. Çünki Yer 
kürəsinin 70 faizi su ilə əhatə olunub. 
Lakin bunun yalnız 2,5 faizi içməli su-
dur. Bilmək lazımdır ki, çayların payına 

ümumi su ehtiyatlarının cəmi 0,01 
faizi düşür. Digər tərəfdən əhalinin 
sürətli artımı da su ehtiyatlarına 
təzyiqi artırır. Son 100 ildə sudan 
istifadə edənlərin sayı 7 dəfə artıb”, 
- deyə şöbə müdiri bildirib.

Rasim Səttarzadənin fikrincə, 
gələcəkdə ciddi su qıtlığı problemi 
ilə üzləşməmək üçün hamı sudan 
qənaətlə, səmərəli istifadə etməli, 
su itkilərinə yol verilməməli, içməli 

sudan texniki məqsədlər üçün istifadə 
məhdudlaşdırılmalıdır.

Biz gündəlik həyatımızda suya qə-
naət etməli, bunu davranış normamı-
za çevirməliyik, çünki XXI əsrin əsas 
problemlərindən biri məhz su problemi 
olacaq.
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin (ASCO) Dəniz 
Nəqliyyat Donanmasına məxsus “Şah 
İsmayıl Xətai” tankerinin əsaslı təmiri 
başa çatıb.

“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi 
Zavodunda aparılan təmir işləri qısa 
müddətdə və yüksək keyfiyyətlə həyata 
keçirilib.

Təmir zamanı tankerin sualtı və 
suüstü hissələri, göyərtəsi, maşın şö-
bəsi təmizlənərək rənglənib. Gəminin 
boru sistemlərində təmir işləri aparılıb 
və yararsız hissələri dəyişdirilib. Baş və 
köməkçi mühərrikin, nasosların və se-

paratorların təmir işləri görülüb.
Bununla belə, “Şah İsmayıl Xə-

tai” gəmisinin heyətinə məxsus yaşayış 
otaqları, sanitar qovşaqlar və yeməkxa-
nalar yenilənib.

Gəmidə elektrik-quraşdırma işləri 
də yerinə yetirilib.

Təmirdən sonra tanker dəniz sınaq 
yoxlanışından uğurla keçib və yenidən 
neft və neft məhsullarının daşınmasına 
cəlb olunub.

Xatırladaq ki, “Şah İsmayıl Xətai” 
gəmisi Nəqliyyat Donanmasının ən 
nəhəng tankerlərindən biridir. Uzunluğu 
149,9, eni 17,3 metr, tam yükgötürmə 

qabiliyyəti 13,8 min tondur.
ASCO-nun tanker donanması 

Xəzər hövzəsində aparıcı mövqeyə ma-
likdir. Yükdaşımalarda xüsusi çəkisini 
saxlamaq üçün donanmanın gəmiqa-
yırmanın son nailiyyətləri əsasında 
inşa olunan gəmilərlə zənginləşməsinə 
xüsusi fikir verilir. Hazırda Bakı Gə-
miqayırma Zavodunda ASCO üçün iki 
yeni tanker tikilir. Onlar biri – “Laçın” 
tankeri inşasının növbəti mərhələsini-
nin həyata keçirilməsi məqsədi ilə  bu 
günlərdə suya buraxılıb. Sözügedən 
tanker 2019-cu ilin iyununda tam istis-
mara veriləcək.

Xəzər dənizinin 
şimal və cənub bölgələ-
rinin sahilboyu ərazilə-
rində fəaliyyət göstərən 
müəssisələrdə formala-
şan tullantı sularından 
götürülmüş analizlərin 
nəticələri göstərir ki, də-
nizə axıdılan bu suların 
tərkibində kimyəvi və 
bioloji çirkləndiricilə-
rin miqdarı normadan 
artıqdır.

Bu barədə  Ekologiya 
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Xəzər 
Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarə-
sinin rəisi Ərəstun Həsənov məlumat 
verib.

“Dənizi ən çox ictimai-iaşə obyekt-
lərində formalaşan təsərrüfat-məişət 
mənşəli tullantı suları çirkləndirir. 
Aparılan monitorinqlər zamanı iri 

müəssisələrdə formalaşan istehsalat və 
məişət tullantı sularının təmizlənmə-
dən çaylar vasitəsilə və birbaşa dənizə 
axıdıldığı məlum olub. Ümumiyyətlə, 
Xəzər dənizi Abşeron yarımadasında 
məişət tullantı suları və neft məhsulla-
rı, bölgələrdə isə daha çox məişət tul-
lantı suları ilə çirkləndirilir. Axarlardan 
götürülmüş su nümunələri üzərində 

aparılan analizlərin nəticələrinə 
görə neft məhsulları, səthi aktiv 
maddələr və bioloji çirkləndiri-
ci maddələrin miqdarının nor-
madan artıq olduğu müəyyən-
ləşib. Dənizi çirkləndirən bütün 
mənbələr üzrə monitorinqlər 
aparılıb, müəssisə sahiblərinə 
tullantıların qarşısının alınması 
məqsədilə müasir təmizləyici 
qurğuların quraşdırılması ilə 
bağlı xəbərdarlıq-bildiriş mək-
tubları göndərilib. Şimal bölgə-
sində fəaliyyət göstərən bir neçə 

ictimai-iaşə obyektləri tövsiyə və bildi-
rişləri nəzərə alaraq müasir təmizləyici 
qurğular quraşdırıblar. Əksəriyyətində 
isə hələ də bu istiqamətdə tədbirlər 
görülməyib. Onlarla izahat işlərimizi 
davam etdiririk. Məqsədimiz onları 
Xəzər dənizini və su hövzələrini birgə 
qorumağa cəlb etməkdir”.

Hazırda Xəzər dənizini çirk-
ləndirən tənzimlənməyən axarlar 
mövcuddur. Bu axarlar vasitəsilə 
zərərli tullantılar təmizlənmədən 
dənizə axıdılır. Xəzər dənizi ən çox 
təsərrüfat-məişət tullantı suları 
və neft-qaz hasilatında əmələ 
gələn lay suları ilə çirkləndirilir. 
Lay suları ilə dənizi çirkləndirən 
obyektlər əsasən “Suraxanı Oil 
Company”, “Balakhanı Opera-
ting Ltd” əməliyyat şirkətləri və 
“Azgerneft” MMC-dir. Təəssüf ki, 
bu müəssisələrdə əmələ gələn tul-
lantı suları təmizlənmədən birbaşa 
Xəzərə axıdılır.

Bu barədə AZƏRTAC-a Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi-
nin əməkdaşı Mirsalam Qənbərov 
məlumat verib.

O, həmçinin deyib: “Təsərrü-
fat-məişət tullantı suları dedikdə təkcə 
əhalinin formalaşdırdığı tullantı suları 
deyil, bəzi təşkilatlarda əmələ gələn tul-
lantı suları da nəzərdə tutulur. Əsasən 
kanalizasiya şəbəkəsi olmayan kənd 
və qəsəbələrdə formalaşan tullantı su-
ları göllər və gölməçələr vasitəsilə də-
nizə axıdılır. Böyük narahatlığa səbəb 
olan bu problemlər aidiyyəti təşkilatlar 
tərəfindən tez bir zamanda həllini tap-
malıdır. Bu sahəyə cavabdeh təşkilatlar, 
özəl strukturlar öz məsuliyyətlərini dərk 

edərək bu problemə biganə qalmamalı 
və təcili işlər görməlidir.

Əslində Xəzər dənizinin çirklənmə-
sinin qarşısını almaq mümkündür. Nü-
munə olaraq deyə bilərəm ki, “Azneft” 
İstehsalat Birliyinin “Abşeronneft”, 
Bibiheybət, H.Z.Tağıyev, N.Nərima-
nov adına neft-qazçıxarma idarələri-
nin istehsalat sahələrində və Binəqədi 
Əməliyyat Şirkətində əmələ gələn lay 
suları düzgün idarə olunur. Yəni həmin 
müəssisələrdən Xəzər dənizinə heç bir 
tullantı suyu axıdılmır. Deməli, dənizi 
çirkləndirən digər müəssisələr də bunu 
edə bilərlər”.

“Xəzər dənizində ekoloji 
vəziyyətin yaxşılaşdırılması 
nazirliyin birbaşa funksiyala-
rına aiddir, ona görə də tərə-
fimizdən daha sərt tədbirlər 
görülür. Dənizi çirkləndirən 
bütün mənbələr üzrə monito-
rinqlər aparılır, tərkibində nor-
madan artıq zərərli maddələr 
olan axarlar və onları forma-
laşdıran fiziki və hüquqi şəxs-
lərə qarşı inzibati tədbirlərlə 
yanaşı, maarifləndirici, daha 
innovativ texnologiyaların 

tətbiqi tövsiyə olunur. Xəzər dənizinin 
çirklənmədən qorunması, ətraf mühitə 
atılan tullantıların azaldılması, insanla-
rın sağlamlığına, ümumiyyətlə, təbiətə 
mənfi təsir göstərən amillərin qarşısı-
nın alınması Azərbaycan dövlətinin və 
dövlət başçısının nazirliyin qarşısında 
qoyduğu əsas məsələlərdən biridir. Ona 
görə də ətraf mühitə və Xəzər dənizinə 
atılan tullantıların maksimum dərəcədə 
azaldılması bu günün ən vacib tələbidir, 
ictimaiyyətin iştirakı ilə var gücümüzlə 
buna nail olmalıyıq”, - deyə mütəxəssis 
bildirib.

 “Şah İsmayıl Xətai” tankeri əsaslı təmirdən sonra yenidən 
neft və neft məhsullarının daşınmasına cəlb olunub

Rusiya əhalisinin 30 faizi müsəlmanlardan ibarət olacaq

Çəkisi 5 min ton olan gəmi kranların və 
üzən dokun köməyi ilə sudan çıxarılıb

Gender bərabərliyinə nail olmaq üçün təkcə 
qanunlarda dəyişiklik edilməsi kifayət deyil

Mənzilin qiymətini onlayn öyrənmək mümkündür

Xəzər dənizinə axıdılan tullantı sularının tərkibində 
kimyəvi və bioloji çirkləndiricilərin miqdarı normadan artıqdır

Xəzər dənizinin ekoloji vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər görülür

Gələcəkdə ciddi su qıtlığı problemi ilə üzləşməmək 
üçün sudan qənaətlə istifadə etməliyik

“Azərbaycan dünyada su ehtiyatları az olan ölkələrdən biridir.”
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YARIZARAFAT,
YARIGeRÇək
8 Mart qadınların, ilin qalan bütün 

günləri isə kişilərin bayramıdır.
Azərbaycan kişisi üçün Cənnətə gedən 

yol Qarabağdan keçir.
Ağı-qaradan seçməyən gözün hansı 

rəngdə olmasının nə fərqi?
Hamı yaxşı adam olduğunu düşünən-

dən dünya pis günə qalıb.
nə qədər ki, bizi bölürlər, üstəlik biz 

də bölürük, heç nəyimiz tam olmayacaq.
Sən susma, danış. İndi çox yerdə danı-

şanların işi “xod” gedir.
Yerini bilmədən hər şeyi yerinə necə 

qoymaq olar?
Heç oftalmoloqlar da bilmirlər ki, 

gözləri doymayan adamın gözlərini necə 
doydurmaq olar.

Ucuz adamlar adamı satanda da, 
adətən ucuz satırlar.

Yaza bilməyənlər yazır, notun varlı-
ğından xəbərsizlər bəstələyir, səsi olma-
yanlar da oxuyurlar, lap dəlixanadı ki...

Həqiqəti demək imkanınız həmişə var. 
Deyin. 

Bir tülkülərə, bir də tülküdən betər er-
mənilərə heç vaxt inanmayın.

Bəlkə siz biləsiniz, ingilis dilində tum 
kimi, rus dilində ondan da yaxşı çırtla-
yanları hansı dildə daha yaxşı başa sal-
maq olar?

ev yıxanların nəzərinə:yalnız idman-
da kimisə yıxmaq şərəfli sayılır.

Öz işləri ilə məşğul olmayanlar başqa-
larının işlərini də qəlizləşdirirlər.

ermənilərin saxta olmayan cəmi bir 
şeyi var:bizə nifrəti.

Gigiyena cəhətdən yaxşı olmasa da, 
bəzilərinin üzü tüpürcəksiz pis görünür.

Bir adamın içinə uzağı neçə yalan sı-
ğar?

Oğrunun doğruya, namərdin mərdə 
güldüyü yerdə yer niyə aralanmasın?

Gündə 3 dəfə yemək üçün məcbur de-
yil ki, gündə azı 3 nəfəri satasan. 

Ağıllarına dua yazdırası adamlar özlə-
ri duadan başqa, hər şey yazırlar.

Halal kolbasa? Ya halal ye, ya kolbasa.
Satqınlıq da bəzilərinin vəzifə təlima-

tına daxildir?
Diqqət yetirsəniz görərsiniz ki, tez-tez 

“Heç kimdən, heç nədən qorxmuram” 
deyənlərin əksəriyyəti fəraridir.

Dünya başını itirib. Harada axtara-
san?

Ağı qaradan, yalanı doğrudan, yaxşını 
pisdən  ayıra bilməyənləri bir-birindən 
ayırmaq lazım deyil. Hamısı bir bezin qı-
rağıdır.

Başqalarının hər istəyinə boyun əyən-
lər də deyir ki, sözümün ağasıyam.

Bəziləri heç bir əxlaqa sığmayan şeylə-
ri özlərinə necə sığışdırırlar?

Daha heç kəsə təklif etmirəm. Çörəyi-
min duzu yoxdur.

Yaşat ki, yaşayasan.
Paxıl adamlara əhəmiyyət verməyin. 

Onlara ən yaxşı cavab uğurlarınıza uğur 
calamaqdır.

Valideynlərin qəlbinə dəyən an övlad 
üçün Cənnətin qapıları həmişəlik bağla-
nır.

Dağıtmağın ustası olanları qurub-ya-
ratmaq lazım olan yerdə şagird də götür-
mək olmaz.

Bir-birimizin başını kəsməyə hazırıq. 
ermənilərin torpaqlarımıza uzanan cay-
naqlarını kim kəsəcək?

Mühiti sağlamlaşdırmaq üçün ən əv-
vəl mühiti korlayanları uzaqlaşdırmaq 
lazımdır.

ermənilərə hər yerdə və hər işdə ağ 
bayraq qaldırmaqda kömək etməliyik.

Hətta qaçış həvəskarları da sözünün 
üstündən qaçmamalıdır.

Həvəsə bax e... Bir həqiqətin qabağına 
min yalanla çıxırlar.

Şoru xoşladığım üçün işim heç vaxt 
yağ kimi getməyib?  

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Aral dənizinin 
qurudulmuş dibində 300 
min hektar meşə sahəsi 
salınıb.

 “Kazinform” xəbər 
verir ki, bu barədə Qa-
zaxıstan Respublikası Par-
lamenti Məclisinin deputa-
tı Qleb Şegelski Aral ətrafı 
ərazinin iqtisadi, ekoloji və 
sosial məsələlərinin qanun-
vericilik yolu ilə tənzim-
lənməsi mövzusunda təşkil edilən 
dəyirmi masanın gedişində bildirib.

Deputatın sözlərinə görə, Aral 
regionunda hazırda 50 min hekta-
ra yaxın otlaq sahələri bərpa edilib. 
“Dənizin qurudulmuş dibində salın-
mış meşə sahələri 300 hektar təşkil 
edir. Bütün bunlar müsbət sosial-iq-

tisadi səmərəsini verib”, - deyə Qleb 
Şegelski bildirib. Lakin deputat qeyd 
edib ki, regionun bundan sonrakı 
sabitləşdirilməsi üçün hələ çox iş 
görülməlidir. “Bəli, biz Kiçik Ara-
lı qorumağa nail olduq, lakin indi 
bu regionun su balansını saxlamaq, 
sahələrin sabit inkişafını, o cümlədən 
balıqçılığın inkişafını təmin etmək 

vacibdir”, - deyə Q.Şegelski 
əlavə edib. Verilən məlumat-
lara əsasən, bu gün regionda 
fəaliyyətdə olan balıq zavod-
larının istehsal gücünün yal-
nız yarısından istifadə edilir. 
Deputat deyib: “İndi biz artıq 
bütün istehsal gücündən tam 
istifadə etmək, dənizin ekoloji 
tərkib hissəsinə və bioresursla-
rın dəstəklənməsinə əsaslanan 
peşəkar balıq ovunu inkişaf 

etdirmək, balıqçılıq sənayesinin ba-
lıq tutulmasından başlayaraq, balıq 
xammalının emalınadək tam silsilə-
sinin yaratmaq və eyni zamanda, 
balıq məhsullarını buraxmaq barədə 
düşünməliyik”. Daha əvvəl xəbər ve-
rilmişdi ki, bu regionda balıq ovunun 
illik həcmi 8 min tondan artıqdır.

Su hövzələrində balıq ehtiyat-
larının süni yolla artırılması və 
bərpası, müxtəlif balıq növlərinin 
yetişdirilməsi, eləcə də onların mü-
hafizəsi əhalinin ərzaq məhsulları 
ilə davamlı və dayanıqlı təminatına 
yönəlmiş tədbirlərdəndir.

Ötən il ölkədə vətəgə əhəmiyyət-
li balıqların artırılması və mühafizəsi 
işlərinin yerinə yetirilməsinə 2922,7 
min manat vəsait sərf olunub. Həmin 
vəsaitin 91 faizi süni balıqartırma 
müəssisələrinin fəaliyyətinə, 9 faizi 
isə balıqçılıq təsərrüfatları üzrə me-
liorasiya tədbirlərinin həyata keçiril-
məsi işlərinə xərclənib.

Bu barədə  Dövlət Statistika Ko-

mitəsindən məlumat verilib.
Məlumata görə, ötən il vətəgə 

əhəmiyyətli balıqların artırılması və 
mühafizəsi ilə məşğul olan təsərrü-
fatlar tərəfindən təbii su hövzələrinə 

və anbarlarına buraxılan 45,5 milyon 
ədəd balıq körpələrinin 37,7 milyonu 
çəkikimilərin, 7,7 milyonu nərəki-
milərin və 0,1 milyonu isə qızılbalıq-
ların payına düşüb.

Dənizin qurudulmuş dibində meşə sahəsi salınıb

Vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırılmasına 
2922,7 min manat vəsait sərf olunub

"Bloomberg" agentliyi 
bildirir ki, əhalinin sağlamlıq 
səviyyəsinə görə dünya ölkələ-
rinin reytinqində İspaniya 
bütün ölkələri geridə qoyub.

Belə ki, İspaniya ötən 
illə müqayisədə, altı pillə irə-
liləyərək agentliyin tərtib etdi-
yi “Ən sağlam ölkələr indeksi 
2019” hesabatına başçılıq edir. Ar-
dınca 2018-ci ilin lideri İtaliya gəlir.

"Bloomberg"in qeyd etdiyi kimi, 
bu ölkələr sağlam yaşamağın stimulu 
olan Aralıq dənizi pəhrizinin sayə-
sində ən sağlam ölkələrin siyahısına 
başçılıq edə biliblər. Bu ölkələrin 
sakinləri arasında ürək-damar xəstə-
liklərindən əziyyət çəkənlər daha az 
olur.

Qeyd edək ki, həmin siyahıya 

insanın ümumi sağlamlığına müsbət 
təsir edən amillər nəzərə alınmaqla 
169 ölkənin adı daxil edilib.

İlk onluğa İslandiya, Yaponiya, 
İsveçrə, İsveç, Avstraliya, Sinqapur, 
Norveç və İsrail kimi ölkələr daxil 
edilib.

Yaponiya 2017-ci illə müqayisə-
də üç pillə irəliləyərək və Sinqapuru 
əvəzləyərək Asiya qitəsində ən sağ-
lam ölkə kimi üçüncü yerdə qərarla-
şıb.

Siyahıda axırda yer alan 
ən son adları yer alan 30 
ölkədən 27-si Saxara səhrası-
nın cənubunda yerləşən Afri-
ka ölkələri, qalan üçü isə Ha-
iti, Əfqanıstan və Yəməndir.

Reytinq cədvəli tərtib 
olunan zaman Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının, BMT-

nin əhali bölməsinin və Ümumdünya 
Bankının statistik məlumatları təhlil 
olunub.

Araşdırmada müxtəlif risk və 
faktorlar, o cümlədən həyat davamlı-
lığı, sanitar və ekoloji şərait, insanlar 
üçün yaradılan tibbi şərait, içməli su-
yun təmizlik səviyyəsi, siqaret çəkən 
və çəkməyən insanların nisbəti, həm-
çinin artıq çəkidən əziyyət çəkən in-
sanların sayı nəzərə alınıb.

Şimal Buzlu 
okeanının buz papa-
ğının sahəsi il ərzində 
dəyişərək, sentyabrda 
minimuma çatır. İqlim 
modelləri proqnozlaşdı-
rır ki, qlobal istiləşmə-
nin indiki sürəti saxla-
nılsa, təqribən 2050-ci 
ildə okeanın buz örtüyü 
uzun illər ərzində ilk 
dəfə, demək olar, tamamilə 
əriyəcək, yalnız ümumi sahəsi 
bir milyon kvadratmetrdən az 
olan üzən buzlaqlar qalacaq.

 “Ekoportal” xəbər verir ki, 
“Geophysical Research Letters” 
jurnalının yazdığına görə, bu ha-
disə daha tez baş verə bilər.

Alimlər “Onillik Sakit okean 
ossilyasiyaları”na – Sakit okeanın 
tropik hissələrində 10-30 illik sikl 
ərzində temperaturun təqribən 

0,5 dərəcə istiləşməsi, yaxud so-
yuqlaşması ilə bağlı dəyişmələrə 
diqqət yetiriblər. Beş il əvvəl bu 
sikl istiləşmə fazasına daxil olub. 
Bu proses uzaq şimalda vəziyyətə 
təsir göstərir.

Onlar istiləşməyə, həmçi-
nin soyuqlaşmaya yönəldilən 
IPO-nun köməyi ilə Şimal Buzlu 
okeanın buz örtüyünün dəyişmə-
sini modelləşdiriblər. Tədqiqat 
göstərib ki, Sakit okeanın Ekvator 
yaxınlığındakı zonalarında tem-

peratur hazırda müşahidə 
olunduğu kimi yüksəlsə, 
Şimal Buzlu okeanının 
buz örtüyündən ilk dəfə 
tam təmizlənməsi indiyə 
qədər proqnozlaşdırıldı-
ğından əvvəl - 2030-2040-
cı illər dövründə baş verə 
bilər.

Müəlliflər vurğulayır-
lar ki, Şimal Buzlu okeanı 

buzlarının hazırda əriməsinin əsas 
səbəbi insanın qlobal istiləşmə 
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Odur ki, 
okean buzlaqlarının ilk dəfə tam 
əriməsinin dəqiq tarixi də insanla-
rın fəaliyyətindən asılıdır. Parnik 
qazları tullantılarının yaxın illərdə 
çoxalması, yaxud azalması nəti-
cəsində bu, daha tez, yaxud daha 
gec baş verə bilər. Lakin belə ge-
dərsə, çox güman, məhz birinci 
variant baş verəcək.

Mayorkada Qədim Roma döv-
rünə aid gəminin öyrənilməsinin bi-
rinci mərhələsinin nəticələri təqdim 
olunub. Batmış gəminin parçaları 
Kala-Kastel buxtası və Port-de-Pol-
yensa qəsəbəsi arasında - Polyensa 
sahillərində aşkar edilib.

Məlum olub ki, gəmi kirəmit da-
şıyırmış.

Bu rayonda ümumən 20-dən çox 
arxeoloji obyekt mühafizəyə götürü-
lüb.

Arxeoloji tapıntılar arasında Yeni 
dövrə aid daha bir gəmi var. Bundan 
əlavə, arxeoloqlar dənizə atılmış külli 
miqdarda artefaktın, o cümlədən kerami-
ka parçalarının aşkar edildiyini bildirib-
lər. Bu, mütəxəssislərə gəmilərin fırtına 
və qasırğalardan xilas olmaq üçün istifa-
də etdiyi marşrutları təyin etməyə imkan 
verib.

Mütəxəssislər bu sualtı irsin qarət 
olunmasından ehtiyat edirlər. Bu məqsəd-

lə qazıntı yerlərində müşahidə məntəqələ-
ri yaradılıb.

Tədqiqatlar davam etdiriləcək. On-
ların əsas hissəsi Alkudiya zonasında 
cəmləşəcək. 2020-ci ildə Kan-Pikafort və 
Kap-d`es-Freu zonaları tədqiq ediləcək.

Layihənin məqsədi obyektlərin və-
ziyyətini qiymətləndirən arxeoloji xə-
ritələr tərtib etməkdən ibarətdir. Bu in-
formasiya əsasında gələcəkdə sualtı irsin 
qorunub saxlanılması tədbirlərinə dair 
təkliflər işlənib hazırlanacaq.

Nigar Cəfərli

ən sağlam əhaliyə malik ölkələr

Buzlaqların əriməsi 
“Rus Arktikası” Milli Par-
kında yeni adaların əmələ 
gəlməsinə şərait yaradır.

 “ECOportal” xəbər verir 
ki, 2018-ci ilin yay ekspedisi-
ya mövsümündə Frans-İosif 
Torpağı arxipelaqında (“Rus 
Arktikası” Milli Parkının əra-
zisi) ekspedisiyada olan Şi-
mal Donanmasının hidroqraf-
ları Perlamutrovıy adasının 
yoxa çıxdığını təsdiq ediblər.

Yüz ildən çox əvvəl kəşf edilən 
Perlamutrovıy adası arxipelaqın ən 
şərq və ən iri adası olan Qreem Bellin 
yaxınlığında yerləşirdi. Başdan-başa 
buz qatı ilə örtülü olan bu adanın dia-
metri 1,5 kilometrə bərabər idi.

Adanın yoxa çıxmasını “Rus 
Arktikası” Milli Parkında hələ iki il 

əvvəl peykdən çəkilən şəkillərdə aş-
kar ediblər. Xüsusi mühafizə olunan 
təbiət ərazisinin alimləri bildiriblər 
ki, yüksək enliklərdə belə geoloji 
relyef dəyişiklikləri əvvəllər də müa-
hidə olunub, lakin son vaxtlar belə 
dəyişikliklər tez-tez baş verir. Plane-
timizdə iqlim dəyişir və bu da geoloji 

hadisələrə təsir göstərməyə bilməz.
Milli Parkın direktoru Aleksandr 

Kirillov deyib: “Adaların yoxa çıx-
ması və yaranması Arktika üçün təbii 
prosesdir. Bu, iqlim dəyişmələri ilə 
bağlıdır. İqlim dəyişmələri bizə hələ 
çox sürprizlər vəd edir. Buzlaqlar 
əridikcə, çox şey üzə çıxır. Ola bil-
sin, Frans-İosif Torpağının konturları 
əslində müasir xəritələrdə göründüyü 
kimi deyildir. Qreem Bell adasında 
sahil eroziyası prosesləri müşahidə 
olunur. Bəlkə də ölçüsü kiçik olan 
qonşu ada suyun altına gedib, axın 
dəyişib, dib süxurları hərəkətə gəlib 
və “gəzən” ada yaranıb”.

Şimal Donanmasının hidroqraf-
ları ekspedisiyalar zamanı Barens 
dənizinin akvatoriyasında 12 yeni 
ada, habelə bir körfəz, 14 burun və 6 
buxta aşkar ediblər.

Buzlaqların əriməsi yeni adalar əmələ gətirir

Barselona limanı kruiz 
istirahətinin keyfiyyətinə görə 
“Premios Excellence”nin baş 
mükafatına layiq görülüb. Bu 
mükafat artıq 12-ci dəfədir təqdim 

edilir. Kataloniya paytaxtı 2018-ci 
ildə İspaniyanın ən yaxşı liman 
şəhəri sayılıb.

Barselona limanı administ-
rasiyası  xəbər verir ki, “Premios 
Excellence” kruiz mövzusunda 
ixtisaslaşan “Cruise News Media 
Group” media şirkəti tərəfindən 
təqdim olunur. Kartahenada keçi-
rilən tədbirdə kruiz sənayesinin və 
turizm sektorunun 350 nümayəndə-
si iştirak edib.

Nigar Cəfərli

Gürcüstanın Ətraf Mü-
hitin Mühafizəsi üzrə Milli 
Agentliyinin ekspertləri Qara 
dənizdə nadir köpəkbalığı 
növü hesab olunan katran 
tapıblar.

Dəniz məməlisinin uzun-
luğu 1,5 metrdən çoxdur. Bax-
mayaraq ki, əksər köpəkbalığı cin-
sində erkək katranın uzunluğu 90 
santimetr, dişi katranın uzunluğu 
isə 105 santimetr olub.

Qara Dənizdə Balıqçılıq De-
partamentinin rəhbəri Arçil Quç-
manidze deyib ki, mütəxəssislərin 
fikrincə bu növ köpəkbalığının adı 
“Qırmızı kitab”a daxil olunmalıdır. 
Ona görə ki, köpəkbalığının bu nö-
vünə artıq nadir hallarda rast gəli-
nir.

Balıqçılar katranın şəkilini 

çəkdikdən sonra onu yenidən də-
nizə buraxıblar. Bildirilir ki, katran 
köpəkbalığı insanlar üçün təhlükəli 
deyil. Onların insanlara hücum et-
məsi ilə bağlı hələ heç bir fakta rast 
gəlinməyib.

A.Quçmanidzenin sözlərinə 
görə, hazırda Qara dənizdə 2 min 
500-dək heyvan növü var. Onlardan 
500 növü bir hüceyrəlilər, 160 növü 
onurğalılar, 500-ü xərçəngkimilər, 
200-ü molyusklar sinfinə aiddir.

Xətayi Əzizov

Yaponiyada güclü külək 
nəticəsində gəmilərin üç 
mindən artıq tikiliyə çırpıl-
ma təhlükəsi var.

 NHK telekanalı xəbər 
verir ki, ötən il ölkədə azı 
360 belə hadisə qeydə alınıb.

Yaponiyanın Sahil Mü-
hafizəsi İdarəsinin məlu-
matında bildirilir ki, belə hadisə 
nəticəsində 3200 tikili zərər çəkə 
bilər. Siyahıda birinci yerdə bənd-

lər, ikinci yerdə körpülər, sonra 
elektrik stansiyaları, neft çənləri, 
limanlar və aeroportlar göstərilib.

Vüqar Ağayev

ən yaxşı liman

Qara dənizdə köpəkbalığının 
nadir növü tapılıb

Yaponiyada gəmilərin çırpılmasından 
üç mindən artıq tikili zərər çəkə bilər

Alimlərin əksəriyyəti qlobal 
istiləşmənin insan fəaliyyəti nə-
ticəsində əmələ gəlməsinə şübhə 
etmir. Lakin siyasətçilər və adi 
insanlar arasında skeptiklər çox-
dur. Onlar iqlim dəyişmələrinin 
reallığına heç də inanmır və ya 
onları təbii proseslərin nəticələri 
hesab edirlər.

 “Reuters” agentliyi xəbər verir 
ki, beynəlxalq tədqiqatçılar koman-
dasının nəticələrinə görə, qlobal 
istiləşmənin antropogen təbiətinin 
sübutu elmi idrakın “qızıl standar-
tı”na yaxınlaşır. Yalnız milyonda 
bir şans var ki, bu, yanlış fərziyyə-
dir.

Yer kürəsi səthinin temperatu-
ru barədə 40 il ərzində əldə olunan 
peyk məlumatlarının təhlili zamanı 
bu nəticələr alınıb. Onlardan ikisi-
nin “qızıl standart”a 2005-ci ildə, 
üçüncünün isə 2016-cı ildə çatması 
müəyyən olunub. Bununla belə, qlo-
bal istiləşmənin alternativ izahı indi 
“sui-qəsd nəzəriyyəsi” kimi görünür.

İqlim dəyişmələri üzrə Hö-
kumətlərarası ekspertlər qrupu 
2013-cü ilin məruzəsində belə nə-
ticəyə gəlib ki, iqlim istiləşməsi azı 
95 faiz ehtimalla məhz insan fəaliy-
yəti səbəbindən baş verir.

Alimlər ümidvardırlar ki, onla-
rın bu qənaəti iqlim dəyişmələrinə 
qarşı mübarizədə dünya hökumət-
lərini fəal mövqe tutmağa məcbur 
edəcək. Yerin altından çıxarılan 
yanacaqdan imtina hesabına istixa-
na qazlarının tullantılarını əhəmiy-
yətli dərəcədə azaldan inkişaf etmiş 
18 ölkənin təcrübəsi təsdiq edir ki, 
iqlim fəlakətlərinin qarşısını almaq 
üçün bəşəriyyətin imkanları vardır.

İqlim dəyişmələrinin səbəbi 
insan amilidir

Qədim Roma dövrünə aid gəmi öyrənilirŞimal Buzlu okeanının buz örtüyü olmayacaq 
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Azərbaycan Yelkənli İdman 
Federasiyasının yığma koman-
dası Omanda 2019-cu il üçün 
“Optimist” və “Laser” sinifləri 
üzrə təşkil olunan yarışda işti-
rak ediblər.

Federasiyadan verilən məlu-
mata görə, yarışda Azərbaycanı 
“Optimist” sinfi üzrə Ayla Ba-
bayeva, Fidan Ağazadə, Kristi-
na Kərimova, Səxavət Əzimov, 
“Laser” sinfi üzrə Murad Allah-
verdi, İsmayıl Kərimov, Cavid 
Kərimov, heyətin rəhbəri Burcu 
Algon Giorgianni, “Optimist” 
sinfi üzrə baş məşqçi Seyhun 
Yıldız, “Laser” sinfi üzrə məşqçi 
Tuğçə Subaşı təmsil ediblər.

23 ölkədən 156 peşəkar id-
mançının iştirak etdiyi yarışda 
Azərbaycan Yelkənli İdman Fe-
derasiyasının yelkənçiləri baca-
rıqlarını layiqincə nümayiş et-
diriblər. 12 yaşlı qızlar arasında 
68 nəfərin apardığı gərgin mü-
barizədə “Optimist” sinfi üzrə 
Azərbaycanı təmsil edən yelkən-
çimiz Fidan Ağazadə 3-cü yeri 

tutub. Peşəkarlar arasında 3-cü 
yeri tutmaq Azərbaycan Yelkənli 
İdman Federasiyasının gənc üz-
vünün böyük uğuru kimi qiymət-
ləndirlib.

Azərbaycan yelkənçilərinin 
ağır şərtlərlə pis hava şəraitində 
məşq və yarışlarda professional-
lıq nümayiş etdirməsi beynəlxalq 
məşqçilərin hesabatlarında xüsu-
si qeyd olunub.

Qeyd edək ki, tanınmış, bey-
nəlxalq səviyyəli məşqçi Dragan 
Gasicin də iştirak etdiyi yarışa 
Azərbaycan Yelkənli İdman Fe-
derasiyasının yelkənçiləri özəl 
olaraq dəvət edilmişdilər. Bey-
nəlxalq səviyyəli məşqçi Dragan 
Gasicin rəhbərliyi ilə keçirilən 
yarışda yelkənçilərimiz özəl ola-
raq iştirak ediblər.

Xatırladaq ki, ötən ilin 

31 may-3 iyun tarixlərində də 
Yelkənli İdman Federasiyasının 
komandasının hazırlığı, o cümlə-
dən yerli məşqçilərin təcrübə qa-
zanması məqsədi ilə təlim düşər-
gəsi təşkil olunmuşdu. Məşqlərin 
yüksək keyfiyyətli olması və bu 
istiqamətdə peşəkarlığın artı-
rılması məqsədilə beynəlxalq 
səviyyəli məşqçi Dragan Gasic 
Yelkənli İdman Federasiyası 
tərəfindən təlimə cəlb edilmiş-
di. 30 il məşqçi kimi fəaliyyət 
göstərən, 6 dünya və 4 Avropa 
çempionatının qalibi olan Dra-
gan Gasic məşq prosesindən və 
idmançılarımızın hazırlığından 
razı qalıb.

Aktiv bazası 2014-cü ildən 
etibarən fəaliyyətə başlayan 
Azərbaycan Yelkənli İdman Fe-
derasiyasının əsas məqsədi hər 
zaman maddi-texniki bazanı 
gücləndirmək, məşqçi korpusu-
nu formalaşdırmaq, Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində 
“Optimist” sinfi üzrə 7-14 yaşlı 

uşaqları, “Laser” sinfi üzrə isə 14 
yaşdan yuxarı yeniyetmələri bu 
idman növünə cəlb etmək olub.

Təlim məşqlərin keçiril-
məsində Azərbaycan Yelkənli 
İdman Federasiyasında hazırda 
“Optimist” və “Laser” sinifləri 
üzrə iki komanda formalaşıb. Bu 
siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda, xa-
ricdən dəvət edilən 2 baş məşqçi 
fəaliyyət göstərir. Məhz xaricdən 
dəvət edilən idman menecerlə-
ri, yüksək göstəricilərə malik 
mütəxəssislərin köməyi ilə ko-
mandaların məşqləri keçirilir.

Beynəlxalq yarışlarda ölkə-
mizi uğurla təmsil edən yelkən-
çilərimiz dəfələrlə ölkə xari-
cində təşkil olunan təlim-məşq 
düşərgələrində iştirak ediblər. 
Təlim-məşq düşərgələrində iş-
tirakın əsas məqsədi idmançıla-
rımızın beynəlxalq yarışlara ha-
zırlıqlarının təkmilləşdirilməsi, 
onların taktiki biliklərinin artı-
rılması və müxtəlif hava şərait-
lərində yarış təcrübələrinin daha 
da gücləndirilməsidir.

Azərbaycan Gimnas-
tika Federasiyası ilin ən 
önəmli yarışlarından birinə 
hazırlaşır. Bakı 14 ildən 
sonra – sentyabrın 16-22-də 
bədii gimnastika üzrə dünya 
çempionatına ev sahibliyi 
edəcək.

Zərif gimnastlar Mil-
li Gimnastika Arenasında 1 
həftə boyunca öz güclərini 
sınayacaqlar. Həm fərdi gim-
nastlar, həm qrup hərəkətləri 
komandaları ayrı-ayrı alətlər 
və çoxnövçülük üzrə müba-
rizə aparacaq, həmçinin ko-
manda hesabında da ən yaxşı-
ların adları açıqlanacaq.

Qeyd edək ki, dünya 

çempionatı “Tokio 2020” 
Yay Olimpiya Oyunlarına li-
senziya xarakteri daşıyacaq. 
Çempionat yalnız medalçıla-
rı deyil, həm də Olimpiada-
ya namizədlərin adlarını da 

müəyyənləşdirəcək. Belə ki, 
fərdi proqramda çoxnövçülük 
üzrə ilk 16 yerdə qərarlaşan 
gimnastlar (bir ölkədən mak-
simum 2 gimnast olmaqla) 
lisenziya əldə etmiş olacaq. 
Qrup hərəkətləri komanda-
larına gəldikdə isə, ötən ilin 
dünya çempionatının nəti-
cələrinə əsasən, Bolqarıstan, 
Rusiya və İtaliya artıq lisen-
ziyanı təmin ediblər. Bu ilin 
çempionatında isə çoxnövçü-
lük xalları üzrə daha 5 ən yax-
şı komanda Tokioya vəsiqə 
qazanacaq.

Sağlam uşaqlarda bədən tem-
peraturu böyüklərdə olduğu kimi 
36,0-36,6 dərəcədır. Amma böyüklər-
dən fərqli olaraq sağlam uşaqlarda 
temperatur gün ərzində dəyişə bilər. 
Uşaqlarda ən aşağı temperatur səhər 
saatlarında, nisbətən yüksək tem-
peratur isə axşamüstü saat 16-18 
radələrində müşahidə edilir. Lakin 
uşağın bədən temperaturu arasın-
da fərq çox olmur. Daha çox fərq 
isə uşağın ümumi vəziyyətindən və 
yaşından asılıdır.

Paytaxtdakı 20 nömrəli uşaq polik-
linikasının həkim-pediatrı Hafizə Məm-
mədova AZƏRTAC-a müsahibə verərkən 
deyib ki, əgər uşaq aktiv hərəkətdədirsə, 

yəni qaçıbsa, bədən temperaturu sakit və-
ziyyətə nisbətən 37 dərəcə, bəzən 37,5 də 
ola bilər. Nisbətən böyük yaşlı uşaqlarda 
isə bədən temperaturu onun vəziyyətin-
dən az asılıdır. Həkim-pediatr onu da qeyd 

edib ki, yeni doğulmuş uşaqlarda və 
südəmər körpələrdə bədən tempera-
turu qış gecələrində normadan aşağı 
ola bilər. Eləcə də isti yay günlərində 
bədən temperaturu 37,2 – 37,5 dərəcə 
arasında dəyişir. Bu, onlarda mərkəzi 
sinir sisteminin tam formalaşmaması 
ilə izah edilir. Elə buna görə də körpə 
uşaqların bədəni tez qızıb soyumağa 
meylli olur. Həmin vəziyyətdə uşaq 
özünü yaxşı hiss edirsə, narahat ol-
maq məsləhət deyil.

Onun dediyinə görə, əksər hə-
kimlər temperaturun ölçülməsi üçün adi 
civəli termometrdən istifadə etməyin daha 
yaxşı olduğunu hesab edirlər: “Elektron 
termometrlər daha rahat olsa da, daha tez-

tez “səhv edirlər”. Körpənin şəxsi termo-
metri olmalı və hər dəfə istifadə edilməz-
dən əvvəl spirtlə silinməlidir.

Bədən temperaturunu uşaq arxası üstə 
uzanarkən ölçmək daha yaxşıdır. Ölçmə 
zamanı qoltuqaltı nahiyə quru olmalıdır. 
Uşaq tərlidirsə, əvvəlcə qoltuğun altını 
silmək, termometri qoltuqaltı nahiyəyə qo-
yandan sonra onun sürüşüb düşməməsinə 
nəzarət etmək lazımdır. Civəli termometrlə 
temperaturun ölçülmə müddəti 5-7 dəqiqə-
dir. Uşaq bürünmüş haldadırsa, tempera-
turu ölçmək lazım deyil. Bu, körpələrdə 
temperaturun nəticəsinə təsir göstərə bilər. 
Uşaq dilxor, yorğun və əsəbi olduqda, ağla-
dığı vaxt və s. hallarda temperatur ölçməyi 
təxirə salmaq lazımdır”.

Təşviş, tənhalıq və 
özünəqapanma zamanı 
itlərlə təmas ən yaxşı vasitə-
dir. Həmin halların aradan 
qaldırılması üçün insanın 
sadiq dostu hesab edilən 
itlərdən istifadə edilməsi 
üsulu nəinki xaricdə, ölkə-
mizdə də müalicə vasitəsi 
kimi tətbiq olunur.

İtlərlə müalicə kaniste-
rapiya adlanır. Bu üsul ölkə-
mizdə yeni olsa da, İngiltərə-
də 1792-ci ildən tətbiq edilir. 
Son 50 ildə isə amerikalı uşaq 
psixoloqu Boris Levinson 

həmin müalicə üsu-
lundan fəal istifadə 
etməyə başlayıb. 
Onun ilk xəstələri isə 
uşaqlar olub.

P a y t a x t d a k ı 
1 nömrəli psixi-
atriya xəstəxana-
sında da həmin 
müalicə üsulundan 
istifadə edilir. Xü-
susilə ruhi xəstələ-
rin itlərlə müalicəsi 
yaxşı səmərə verir. 
Xəstələrin itlərlə tə-
ması, onlara qulluq 

göstərməsi və gəzinti prose-
durları həyata keçirilir. Tət-
biq edilən həmin prosedurlar 
xəstələrin əsəblərinin sakit-
ləşməsinə səbəb olur.

İtlərlə müalicə Yaponi-
yada da özünü doğruldub. 
Onkoloji xəstəlikdə müalicə 
olunan uşaqlar itlərlə təmas-
dan sonra həkimlərin məs-
ləhətinə çox rahat şəkildə 
əməl edirlər. Hətta sutkalarla 
qidalanmaqdan imtina edən-
lər iştaha gələrək yemək istə-
yirlər.

Gərgin iş və həyat tərzi 
nəticəsində çox insan həftə 
ərzində lazımi qədər yata 
bilmir və bu yuxusuzluğun 
əvəzini həftəsonu doyunca 
yatmaqla çıxmağa çalışır. 
Alimlər yeni tədqiqatlar 
nəticəsində sübuta yetirib-
lər ki, həftəsonu doyunca 
yatmaqla həftə ərzindəki 
yuxusuzluğu aradan qal-
dırmaq mümkün deyil.

Bu barədə araşdırma 
“Current Biology” elmi jurnalında 
dərc edilib. Bir qrup amerikalı ali-
min 36 könüllü üzərində bir neçə 
həftəlik elmi təcrübəsi nəticəsində 
məlum olub ki, həftəsonu doyunca 
yatmaqla həftə ərzindəki yuxusuz-
luğun əvəzini çıxmağa çalışmaq heç 
də uğurlu strategiya deyil. Xroniki 
yuxu çatışmazlığı orqanizmdə mad-
dələr mübadiləsini pozur, qan-damar 
sisteminə mənfi təsir edir, müxtəlif 
xəstəliklər riskini artırır.

Alimlər empirik tədqiqat zama-
nı könüllüləri üç qrupa ayıraraq, on-
ların gündəlik yuxu saatlarını yuxu 
laboratoriyasında müşahidə ediblər. 
İlk qrupdakı şəxslərə həftənin hər 

günü doqquz saat yatmağa icazə ve-
rilib, ikinci qrupdakı şəxslər həftə-
nin hər günü yalnız beş saat yatmalı 
olublar, üçüncü qrupdakı şəxslərə 
isə həftəiçi yalnız beş saat, həftəso-
nu isə istədikləri qədər yatmaq im-
kanı verilib. Alimlər, eyni zamanda, 
elmi araşdırmada iştirak edən şəxs-
lərin qidalanma tərzini və orqaniz-
min insulin həssaslığını da diqqətdə 
saxlayıblar.

Nəticədə müəyyən edilib ki, 
normadan az yatmaq insan bədə-
nində maddələr mübadiləsini pozur. 
Cəmi beş saat yatan şəxslərin orqa-
nizmində insulin həssaslığı aşağı 
düşüb və bu cür davam edən həyat 

tərzi insanın ikinci tip di-
abet xəstəliyinə tutulma 
ehtimalını artırır. Çox gec 
saatlarda yatan şəxslər, 
həmçinin axşamlar daha 
çox qida qəbul etmələri ilə 
diqqəti cəlb ediblər və iki 
həftə ərzində orta hesabla 
bir kiloqram çəkiləri artıb. 
Həftəsonu doyunca yat-
maq yuxusuzluğu nəinki 
aradan qaldırıb, hətta hə-
min şəxslərdə insulin həs-

saslığı ciddi şəkildə aşağı düşüb.
Vyana Tibb Universitetinin nev-

roloq və yuxu tədqiqatçısı Ştefan 
Zaydel araşdırma ilə bağlı açıqlama-
sında bildirib ki, yuxusuzluq proble-
minə qarşı mübarizədə müntəzəmlik 
əsas rol oynayır. Həftə ərzində az 
saatlar yatan insanlar yuxu saatları-
nı tədricən artıraraq müntəzəm yuxu 
ritmlərini bərpa etməlidirlər. Lakin 
həftənin bir neçə günü 5-6 saat ya-
taraq, həftəsonu istədiyin qədər yat 
strategiyasını („Stop and Go“ prin-
sipi) tətbiq etmək həm uğurlu deyil, 
həm də xəstəliklərə yol açır. 

 
Elgün Niftəli

Türkiyənin 
Antalya şəhərində 
yeniyetmə cüdo-
çular arasında 
keçirilən Avropa 
kuboku başa çatıb.

Cüdoçularımız 
Türkiyədə 1 qızıl, 
3 gümüş və 1 bü-
rünc medala sahib 
olublar. Belə ki, ya-
rışın son günü Azərbaycan milli 
komandasının 2 üzvü medal qa-
zanıb. Qızların yarışında 57 kq 
çəki dərəcəsində çıxış edən Aytac 
Qardaşxanlı bütün rəqiblərinə 
qalib gələrək Antalya turnirinin 
çempionu olub. Oğlanların mü-
barizəsində isə Elcan Hacıyev 
(73 kq) yalnız finalda uduzaraq 

gümüş medal qazanıb.
Qeyd edək ki, beynəlxalq 

turnirin ilk günü Kamran Süley-
manov (55 kq) və Nahid İsmayı-
lov (66 kq) gümüş medala, Şük-
ran Zamanlı (55 kq) isə bürünc 
medala layiq görülüb.

Antalya turnirində 16 ölkə-
dən 495 yeniyetmə cüdoçu mü-
barizə aparıb.

Amerikalı psixoloqlar qlobal 
istiləşmə prosesinin zorakılıq 
hallarının artmasına dolayı 
təsirini araşdırıblar. Onların 
tədqiqatlarının nəticələri heç də 
ürəkaçan deyil.

Ayova ştatının universitetinin 
professoru Kreyq Andersonun 
qənaətinə görə, temperaturun art-
ması insanlarda əsəbilik və düş-
mənçilik hisslərinin güclənməsinə 
gətirib çıxaracaq ki, bu da zora-
kılığın artmasına səbəb olacaq. 
Bu amillərin arasında elə də bariz 
əlaqə görünməsə də, iqlim dəyi-
şiklikləri səbəbindən baş verən 
təbii fəlakətlər, məhsuldarlığın 
azalması və iqtisadi sabitliyin po-
zulması bu cür hallara şərait yara-
dacaq.

Tufan, meşə yanğınları kimi 
təbii fəlakətlər öz-özlüyündə zo-
rakılığın səviyyəsini artırmır, la-
kin iqtisadi problemlər, məcburi 
miqrasiya və çatışmayan ehtiyat-
lar uğrunda mübarizə cəmiyyətləri 
daha amansız edir. Əsas problem 
isə qlobal istiləşmənin uzun müd-
dət davam edəcəyidir. Belə olan 
halda bütöv nəsillər yoxsulluq, 
ailələrin dağılması, sağlam qida-

nın çatışmazlığı və yaşlıların zor 
tətbiq etmək istəməsi şəraitində 
yaşayacaqlar. Təbii fəlakətlər, 
quraqlıq və aclıq artdıqca, onla-
rın sosial həyata təsiri daha ciddi 
olacaq.

Bir çox təbii fəlakətlər uzun 
illər davam edəcək, yaxud uzun-
müddətli təsir göstərəcək ki, bu 
da böyük insan qruplarının öz 
vətənlərini tərk etməsinə səbəb 
olacaq. Həmin ekologiya miqrant-
ları isə resurslara sahib olmaqdan 
ötrü yerli əhali ilə münaqişə apa-
ra bilər. Siyasi iğtişaşlar, talan və 
müharibələr riski də məhz bura-
dan qaynaqlanır.

Alimlər ekoloji miqrasiyanın 
həqiqətən də dağıdıcı təsiri olaca-
ğından ehtiyat edirlər. Artıq bunu 
Suriya qaçqınlarının timsalında 
görmək olar. Onlar yerli xalqları 
qaçqınları öz rifahı üçün təhdid 
kimi görməməyə, onlara insani 
münasibət göstərməyə və ehtiyacı 
olanlara yardım etməyə çağırırlar.

K.Anderson əlavə edir ki, 
hələlik bu təhlükənin hər birinin 
dərəcəsini müəyyən etmək üçün 
dəqiq məlumat və qiymətləndirmə 
meyarı yoxdur.

Tanınmış ukray-
nalı boksçu Vladimir 
Kliçkonun yenidən 
rinqə qayıtması üçün 
40 milyon dollar 
təklif edilib.

Təklif olunan 
müqavilə əsasında 
Kliçko üç döyüşə çıx-
malıdır. Birinci döyüş 
Almaniyada ən güclü 
onluqda olan boksçu 
ilə, ikinci və üçüncü döyüşlər isə 
Entoni Djouş və Tayson Fyuri ilə 
olmalıdır. Əgər razılıq olsa, hər 
üç döyüş may, sentyabr və dekabr 
aylarında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, 2017-ci ilin 
avqust ayında ağır çəki üzrə sabiq 
dünya çempionu Vladimir Kliçko 
karyerasına son qoyduğunu rəs-
mən bəyan edib. Vladimir Kliçko 

1996-cı ildən peşəkar boks yarış-
larında çıxış etməyə başlayıb. O, 
WBO, IBO, IBF və WBA versi-
yaları üzrə dünya çempionu olub. 
1996-cı ildə Atlantada keçirilən 
Olimpiya Oyunlarında qızıl me-
dal qazanıb. 21 illik karyerasında 
69 döyüşü olub, onlardan 64-də 
qalib gəlib.

Emil Hüseynli

Azərbaycanlı id-
mançı Nazim Babayev 
Şotlandiyanın paytaxtı 
Qlazqoda keçirilən 
atletika üzrə 35-ci qış 
Avropa çempionatında 
üçtəkanla tullanma-
da ən yaxşı nəticə 
göstərərək qızıl medal 
qazanıb.

Azərbaycan Atle-
tika Federasiyasından  
bildirilib ki, yarışın son 
günündə N.Babayev 
dördüncü cəhddə 17,29 metr nəticə 
göstərərək Avropa çempionu adına 

layiq görülüb. Atleti-
miz bu nəticə ilə həm 
də öz şəxsi rekordunu 
yeniləyib.

Azərbaycanlı atlet-
lər federasiyasının baş 
katibi Məhərrəm Sul-
tanzadənin rəhbərliyi 
ilə mübarizə aparırlar.

Qeyd edək ki, bu 
il 35-ci dəfə təşkil olu-
nan qış Avropa çempi-
onatı ilk dəfə 1970-ci 
ildə keçirilib. “Qlazqo 

2019”da qitənin 50 ölkəsindən 600-
dən çox atlet mübarizə aparıb. 

körpənin bədən temperaturunun düzgün ölçülmə qaydası

Yeniyetmə cüdoçularımız qitə 
kubokunda 5 medal qazanıblar

Qlobal istiləşmə zorakılığı artıracaq

Ukraynalı boksçuya rinqə qayıtması 
üçün 40 milyon dollar təklif edilib

Yelkənçilərimiz Omandan qələbə ilə qayıdıblar

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi Maliyyə və uçot de-
partamentinin aparıcı mühasibi 

Olqa naumovanın 
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, ailəsinə və qohum-

larına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

A l l A H  R ə H M ə T  e l ə S İ n

Bakı bədii gimnastika üzrə dünya 
çempionatına ev sahibliyi edəcək

Üçtəkanla tullanmada ən yaxşı nəticə göstərib

İtlə dostluq elə... sağal! Həftəsonu doyunca yatmaq 
yuxusuzluq problemini aradan qaldırmır


