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BU SAYIMIZDA

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası 
alimlərinin 2018-ci ildəki elmi-tədqiqat 
fəaliyyətinin nəticələri ürəkaçandır

Prezident İlham Əliyev yeni inşa edilmiş 
“Tufan” tipli sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış olub

Hər təltifin öz sevinci var

Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı 
avtomobil, dəmir 
yolu və dəniz yükda-
şımalarının həyata 
keçiriləcəyi “La-
pis-Lazuli” (Lazurit) 
nəqliyyat dəhlizi ilə 
Əfqanıstandan ilk 
yükləri qəbul edib. 
Lazurit dəhlizi Əfqanıstandan və 
Asiyadan yükdaşımaların ən əlverişli 
və ucuz yoludur.

Dənizçilərin tibbi müayinəsi beynəlxalq 
tələblərə uyğun həyata keçirilir

2018-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyası 
alimlərinin elmi-tədqiqat 
fəaliyyətinin yekunları 
açıqlanıb.

Hazırda ADDA-da 
“Su nəqliyyatının prob-
lemləri” istiqaməti altında 
5 elmi-tədqiqat mövzusu 
üzrə iş aparılır. Bu işlər 
AMEA-nın əsas nəticələri haqqında he-
sabatına daxil edilir.

Azərbaycan Kikboksinq 
Federasiyası və Bakı Şəhər 
Gənclər və İdman Baş İdarə-
sinin təşkilatçılığı ilə Xətai 
Boks Arenasında “BAKU 
OPEN-2018” kikboksinq 
çempionatı keçirilib. 

Adıgözəl Məmmədov uzun 
müddətdir ki, “Dənizçilər 
poliklinikası” MMC-də çalışır. 
Həkimliklə yanaşı, o ictimai-si-
yasi, ədəbi fəaliyyətlə də məşğul 
olur.  
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“Lapis-Lazuli” – Avropadan 
Asiyaya birbaşa ticarət yolu
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Dənizçi xanım “BAKU OPEN-2018” 
çempionatında birinci yeri tutub

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz  
Gəmiçiliyinin 160 
illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respubli-
kasının yubiley medalı 
ilə təltif edilən  
ASCO-nun Xəzər 
Dəniz Neft Donanma-
sının işçilərinə və Donanmanın veteran 
əməkdaşlarına medalların təqdimetmə 
mərasimi keçirilib.

Azərbaycan Res-
publikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev yanvarın 
10-da Dövlət Sərhəd 
Xidməti Sahil Müha-
fizəsinin Gəmi İnşası 
və Təmiri Mərkəzində 
yeni inşa edilmiş “Tufan” tipli sərhəd 
gözətçi gəmisi, döyüş texnikası və si-
lah-sursatla tanış olub.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azər-
baycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddə-
sinin I hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara 
alır:

Maddə 1. Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları 
üzrə yaşayış minimumunun məbləği 2019-cu il üçün 
yaşayış minimumu ölkə üzrə 180 manat, əmək qabi-
liyyətli əhali üçün 191 manat, pensiyaçılar üçün 149 
manat, uşaqlar üçün 160 manat məbləğində müəyyən 
edilsin.

Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə mi-

nir.
 İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbay-
can Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I 
hissəsinin 16-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Ehtiyac meyarının həddi

Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi 
məqsədilə 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi 143 
manat məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun 2019-cu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 
İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018-ci il.

“Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Türkiyədə “İlin dövlət başçısı” 
seçilməsi bu ölkənin sadə vətəndaşından 
tutmuş ziyalısına qədər hər kəsin dövlət 
başçısına sevgisinin və onun gördüyü 
işlərə qiymətinin göstəricisidir.”

Bu fikri AZƏRTAC-a açıqlamasında 
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasi-
yasının sədri Bilal Dündar bildirib.

Sədr qeyd edib ki, bu sorğu Türkiyənin 
bütün bölgələrində 570 vətəndaş cəmiyyə-
ti arasında keçirilib. Prezident İlham Əli-
yev Türkiyədə böyük nüfuza sahibdir. O, 
ulu öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki 
dövlət” prinsipinə sadiq qalaraq Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq 
münasibətlərinin daha da möhkəmlənmə-
si istiqamətində mühüm xidmətlər göstə-
rib. Dövlət başçısı dəfələrlə sübut edib ki, 
Azərbaycan hər zaman qardaş Türkiyənin 
yanındadır. Türkiyədə 15 iyul dövlət çevri-
lişinə cəhd zamanı Prezident İlham Əliyev 
qardaşı və həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana 
dəstək oldu. Türkiyənin çətin zamanlarında 

qardaş Azərbaycan tərəfindən uzadılan dost 
əli sadə türk vətəndaşlarında böyük rəğbət 

yaradıb. Azərbaycan regionda cərəyan edən 
siyasi məsələlərdə və beynəlxalq iqtisadi la-

yihələrin reallaşmasında Türkiyəyə dəstək 
verir. Bütün bunların nəticəsidir ki, İlham 
Əliyev Türkiyədə “İlin dövlət başçısı” adı-
na layiq görülüb.

Federasiya sədri bildirib ki, Türkiyə də 
hər zaman qardaş Azərbaycanın yanındadır. 
Türkiyə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini öz 
problemi hesab edir. Bu münaqişə ilə bağ-
lı həqiqətlər Türkiyə dövləti tərəfindən də 
beynəlxalq tribunalardan dünya ictimaiyyə-
tinin diqqətinə çatdırılır.

Bilal Dündar qeyd edib ki, Türkiyədə 
Xocalı faciəsini gənc nəslin yaddaşına həkk 
etmək üçün onlarla abidə və park istifadəyə 
verilib. Türkiyənin böyük şəhərlərindən biri 
hesab olunan Kocaelidə 31 mart və Xoca-
lı soyqırımları ilə bağlı muzey fəaliyyət 
göstərir. Burada dünyanın 100-dən çox te-
leviziya kanalı xüsusi reportajlar və sənədli 
filmlər hazırlayıb. Bundan başqa, Türkiyə 
Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası ilə 
birgə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Mə-
dəniyyət Evində Azərbaycanın tarixini və 
ədəbiyyatını əks etdirən kitabxana var.
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Prezident İlham Əliyevin Türkiyədə 
“İlin dövlət başçısı” seçilməsi ona olan sevginin göstəricisidir

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının 
həddi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1353-VQ 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə 
əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini təmin 
etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qanun-

larının və Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin aktlarının “Azərbaycan Respubli-
kasında 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının 
həddi haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağ-
lı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-

publikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-

larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Əd-
liyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının 

və normativ xarakterli aktların “Azər-
baycan Respublikasında 2019-cu il üçün 
ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azər-
baycan Respublikasının Qanununa uy-
ğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə mə-
lumat versin.

 
İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2018-ci il.

Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının 109-cu maddəsinin 19-cu bəndini 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublika-
sında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 noyabr tarixli 1352-VQ nöm-
rəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqə-
dar həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək 
məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qanun-

larının və Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin aktlarının “Azərbaycan Respubli-
kasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı tək-
liflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azər-
baycan Respublikasının Prezidentinə təq-
dim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası Nazir-
lər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının 
həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay 
müddətində təmin edib Azərbaycan Res-

publikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-

larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə sax-
lasın və bunun icrası barədə beş ay müddə-
tində Azərbaycan Respublikasının Prezi-
dentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər 
məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Əd-
liyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və 

normativ xarakterli aktların “Azərbaycan 
Respublikasında 2019-cu il üçün yaşayış 
minimumu haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununa uyğunlaşdırılması-
nı təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

 
İlham Əliyev,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 dekabr 2018-ci il.

Azərbaycan Respublikasında 
2019-cu il üçün yaşayış 
minimumu haqqında 

Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu

Azərbaycan Respublikasında 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

“Azərbaycan Respublikasında 2019-cu il üçün yaşayış minimumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 30 noyabr tarixli 1352-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Azərbaycan Respublikasında 2019-cu il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 30 noyabr tarixli 1353-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı



Ömrümüzdən bir il də keçdi - 2018-ci 
il tarixə qovuşdu. Gücümüzə güc, qüdrə-
timizə qüdrət qatan daha bir il. Dostları-
mızı sevindirən, düşmənlərimizin bağrını 
yaran bir il. Görülən işlərin həcminə, 
reallaşdırılan layihələrin əzəmətinə görə 
neçə-neçə ili bir neçə həftəsinə, ayına 
sığışdıran il. Müstəqil Azərbaycanın 
dünyada nüfuzunu daha da  artıran, 
mövqeyini bir az da möhkəmləndirən il. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni 
il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikin-
də söylədiyi kimi: “Tam əminliklə demək olar 
ki, 2018-ci il ölkəmiz üçün uğurlu il olmuşdur. 
Ölkəmiz bütün istiqamətlər üzrə uğurla, sürət-
lə inkişaf etmişdir. Azərbaycan güclü ölkə kimi 
dünya miqyasında özünü təsdiqləyib. Bizim 
beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmlə-
nib. Mən bu il 16 xarici səfər etmişəm. Ölkə-
mizə 16 dövlət və hökumət başçısı səfər etmiş-
dir və bu, ikitərəfli əlaqələrimizin nə qədər geniş 
olduğunu göstərir. Eyni zamanda, beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycan uğurla fəa-
liyyət göstərmişdir. Biz beynəlxalq aləmdə la-
yiqli yerimizi tuta bilmişik.”

Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, qonşu 
ölkələrlə əlaqələrimiz daha yüksək səviyyəyə 
qalxıb. Bu, hər bir ölkə üçün çox önəmlidir, o 
cümlədən Azərbaycan üçün. Qonşu dövlətlər-
lə həm siyasi, həm iqtisadi və digər sahələrdə 
birgə apardığımız işlər bölgədə sabitliyi daha 
da möhkəmləndirir. Sabitliyə gəldikdə, deyə 
bilərəm ki, dünyada gərginlik, risklər, təhdidlər 
artır, Azərbaycan isə sabitlik məkanıdır. 2018-ci 
ildə xalqımız əmin-amanlıq, sabitlik şəraitində 
yaşayıb. Sabitliyin əsas səbəbi və onun mənbəyi 
xalq-iqtidar birliyidir.

Keçən il Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz 
daha da möhkəmləndi. Avropa İttifaqı ilə Azər-
baycan arasında imzalanmış Tərəfdaşlıq Priori-
tetləri sənədi bu münasibətlərin nə qədər yük-
sək səviyyədə olmasının təzahürüdür. Həmin 
sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, 
sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında çox 
aydın fikirlər öz əksini tapıb. 

Bəli, 2018 də son 15 ildə arxada qoyduğu-
muz illər kimi xalqımız üçün çox uğurlu il oldu.  
İlləri uğurlu edən isə dövlət başçımız İlham 
Əliyevin zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilmiş 
siyasəti idi! Ulu öndər Heydər Əliyevin yarat-
dığı möhkəm təmələ, alternativsiz siyasi kursa 
əsaslanan siyasəti.

Seçimində heç vaxt yanılmayan xalqımızın 
aprelin 11-də 86 faiz səs çoxluğu ilə daha 7 il 
müddətinə özünün və ölkənin taleyini etibar 
etdiyi müdrik, mahir, uzaqgörən siyasət kapi-
tanının rəhbərliyi ilə Odlar Yurdu "Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti ili”ndə də  neçə-neçə möh-
təşəm uğura imza atdı. 

“Azərbaycan heç vaxt tarixdə bu qədər güc-
lü, bu qədər müstəqil, bu qədər azad olmamış-
dır.”

Bu fikri dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 
və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqına təb-
rikində bildirib. Prezident İlham Əliyev deyib: 
“Bu il ölkəmizdə prezident seçkiləri keçirilmiş-
dir. Azərbaycan xalqı bir daha mənə yüksək eti-
mad göstərmişdir, mənim fəaliyyətimə yüksək 
qiymət vermişdir. Mən son 15 il ərzində Prezi-
dent kimi çalışmışam ki, xalqa ləyaqətlə xidmət 
edim. Bundan sonra da çalışacağam ki, Azər-
baycanın inkişafı, Azərbaycanın gücləndirilmə-
si, xalqın rifahının artması üçün əlimdən gələ-
ni əsirgəməyim. Mənim bir amalım var: güclü 
Azərbaycan dövləti qurmaq və xalqa ləyaqətlə 
xidmət etmək”.

Öz hərbi qüdrətini daim artıran Azərbay-
canın Ordusu bu gün dünya miqyasında güclü 
ordular sırasındadır. 2018-ci ilin 26 iyunda və 
15 sentyabrında Bakının Azadlıq meydanında 
silahlı qüvvələrimizin möhtəşəm hərbi paradı 
keçirildi. Bu hərbi paradlar bizim gücümüzü, 
bizim güclü ordumuzun potensialını göstərdi. 
Ən müasir silahlarla, texnika ilə təchiz edilmiş 
Azərbaycan Ordusu çox yüksək döyüş qabiliy-
yətinə malikdir. Azərbaycan Ordusu Azərbay-
can-Ermənistan sərhədinin Naxçıvan istiqamə-
tində uğurlu əməliyyat keçirərək 11 min hektar 
torpağı tam nəzarətə götürdü. Strateji yüksək-
liklərin əldə edilməsi bizə Ermənistan ərazisin-
dən keçən önəmli kommunikasiyalara və yolla-
ra tam nəzarət etməyə imkan verir.

“Biz bundan sonra da öz hərbi qüdrətimizi 
artıracağıq. Biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək 
istəyirik və danışıqlarda iştirakımız bunun əya-
ni sübutudur. Ancaq hər kəs bilir və bilməlidir 
ki, münaqişənin həlli üçün hərbi amil xüsusi rol 

oynayır və bundan sonra da biz hərbi qüdrəti-
mizi artıracağıq”, - deyə Azərbaycan Prezidenti 
vurğulayıb.

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli işində biz prinsipial mövqe-
yimizdə qalırıq. Bizim mövqeyimiz haqq-ədalət 
mövqeyidir. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq 
hüququn norma və prinsiplərinə tam uyğundur. 
Dağlıq Qarabağ tarixi, əzəli Azərbaycan torpa-
ğıdır. Bütün dünya ölkəmizin ərazi bütövlüyünü 
tanıyır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi yalnız ölkəmizin ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. BMT 

Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri tam icra 
edilməlidir, işğalçı qüvvələr qeyd-şərtsiz bizim 
torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır.

Münaqişənin həlli işində Azərbaycanın 
2018-ci ildə çox ciddi mövqelərə malik oldu-
ğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyib: 
“Bildiyiniz kimi, Ermənistanda 20 il ərzində ha-
kimiyyəti zəbt etmiş kriminal, rüşvətxor, xunta 
rejimi çökdü və bu, Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı apardığı işğalçı siyasətin tam iflasıdır. Onu 
da deyə bilərəm ki, bizim Ermənistana qarşı 
apardığımız çox düşünülmüş, məqsədyönlü və 
prinsipial siyasətimiz öz bəhrəsini verdi. Biz 
Ermənistanı bütün regional və beynəlxalq la-
yihələrdən təcrid edə bilmişik, Ermənistan iqti-
sadiyyatının çökməsində bizim payımız da ki-
fayət qədər böyükdür. Hesab edirəm ki, bu gün 
münaqişənin həlli üçün yeni vəziyyət yaranır. 
Ümid edirəm ki, 2019-cu ildə bu sahədə irəlilə-
yiş ola bilər”.

2018-ci il Azərbaycan üçün həm də meqa-
layihələrin reallaşması ilə yadda qaldı. Keçən 

il mayın 29-da "Cənub qaz dəhlizi”  və iyunun 
12-də  onun bir hissəsi olan TANAP-ın təntənəli 
açılışının sevincini yaşadıq ki, bu da 1,2 trilyon 
kubmetr ehtiyata malik "Şahdəniz-2” yatağın-
dan qazın Türkiyə, Gürcüstan və Avropaya nəq-
linə şərait yaradır. 

Ötən il mayın 14-də Şərq-Qərb və Şimal-Cə-
nub nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağında yerləşən 
Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanı Kompleksinin 
açılışı oldu. Sentyabrın 26-da  Azərbaycanın 
sayca üçüncü peyki "Azerspace - 2”-nin orbitə 
buraxılması da, oktyabrın 19-da Türkiyədə "Pet-

kim” neft-kimya kompleksinin ərazisində inşa 
olunan "Star” neft emalı zavodunun istismara 
verilməsi də iqtisadi qüdrətimizdən xəbər verir.

Keçən il həmçinin 20 ildən artıq davam 
edən müzakirələrdən sonra Xəzərin hüquqi 
statusuna dair Konvensiyanın imzalanması ilə 
əlamətdar oldu. Bu sənədin imzalanması ölkə-
mizə nəqliyyat, logistika, tranzit, ticarət, enerji 
və bioresursların istifadəsi baxımından yeni im-
kanlar açır.

Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbay-
canlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il müna-
sibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində iqtisadi 
nailiyyətlərimizə də toxunub. Dövlətimizin baş-
çısı bu gün Azərbaycanın iqtisadi inkişaf baxı-
mından heç kimdən asılı olmadığını bildirib. 
Prezident vurğulayıb ki, Azərbaycan iqtisadiy-
yatı müstəqil iqtisadiyyatdır və bizim müstəqil 
siyasətimizi gücləndirən amildir. Ümumi daxi-
li məhsul artır, qeyri-neft sektoru artır, sənaye 
istehsalı artır, qeyri-neft sənaye sektorunda isə 
artım 9 faizdən çoxdur. İxracımız təxminən 40 
faiz artıb. Ölkə iqtisadiyyatına 10 milyard dollar 
sərmayə qoyulubdur. 

Keçən ilin mühüm hadisələrindən biri də 
Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlara Dün-
ya Bankının "Doing Business 2019” hesabatın-
da verilən yüksək qiymət oldu. Dünyanın ən is-
lahatçı ölkələrindən biri elan edilən Azərbaycan 
həmin hesabatda 190 ölkə arasında 25-ci yerdə 
qərarlaşmışdır.

Dövlətimizin başçısı deyib ki, Azərbay-
can heç vaxt tarixdə bu qədər güclü, bu qədər 
müstəqil, bu qədər azad olmamışdır. Bütün 
xalqımız amalı daha güclü Azərbaycan dövlə-
ti qurmaq olan İlham Əliyev cənablarından bu 
müqəddəs işdə  də dəstəyini əsirgəməyəcək. 
Deməli, 2019-cu ildə bizi daha böyük işlər – 
daha böyük zəfərlər gözləyir.

Bilsək hər dəqiqə, anın qədrini,
Günümüz aylara, illərə dəyər.
Tutsaq təbiətin damarını biz,
Təbiət özü də bizə işləyər.

Qıratın belində bir nərə bəsdi,
Çökər qarşımızda  düşmənimiz diz.
Çarmıxa çəkərik qəmi-qüssəni,
Silərik hər dərdi ömrümüzdən biz.

Əlimiz, gücümüz çox şeyə çatar,
Gəlin dağ üstünə dağ qoyaq bu il.
Yalnız özümüzə güvənsək əgər,
Üzümüz hər işdə olar ağ bu il.

Rasif  TAHİROV

Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev yanvarın 10-da Dövlət Sərhəd 
Xidməti Sahil Mühafizəsinin Gəmi İnşası 
və Təmiri Mərkəzində yeni inşa edilmiş 
“Tufan” tipli sərhəd gözətçi gəmisi, döyüş 
texnikası və silah-sursatla tanış olub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd 
Xidmətinin rəisi, general-polkovnik Elçin Quli-
yev Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Pre-
zident İlham Əliyevə raport verdi.

Sonra Elçin Quliyev görülən işlər barədə 
məlumat verdi.

Dövlətimizin başçısına “Savalan” tipli müa-
sir sərhəd gözətçi gəmisinin layihəsi, həmçinin 
“Milli Boat” proqramı çərçivəsində yeni itisürət-
li üzmə vasitələri, yedək gəmiləri təqdim olundu.

Prezident İlham Əliyev Dövlət Sərhəd Xid-
mətinin Sahil Mühafizəsinin sərhəd gözətçi gə-
milərinin tikintisini əks etdirən videoçarxa bax-
dı, onların texniki göstəriciləri ilə tanış oldu.

Sonra Prezident İlham Əliyevə yeni xüsusi 
təyinatlı döyüş texnikası və silah-sursat, pilotsuz 
uçan aparatlar, tank əleyhinə idarə olunan raket-
lər, lazer hədəf tuşlama sistemləri, termal müşa-
hidə cihazları təqdim olundu. Bu döyüş texnika-
sı və silah-sursat dünyanın ən aparıcı ölkələrinin 
məhsullarıdır.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Sərhəd Müha-
fizəsinin xidməti-döyüş fəaliyyətinin formalaş-
dırılması və inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin 
adı ilə bağlıdır. Prezident, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin diqqət və 
qayğısı sayəsində bu xidmət keyfiyyətcə yeni 
mərhələyə qədəm qoyub. Dövlətimizin başçısı-
nın 2005-ci ilin fevralında imzaladığı Fərmanla 
sərhəd gözətçi gəmilər dəstəsinin əsasında Döv-
lət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin təsis 
edilməsi nəticəsində Xəzər dənizində dövlət ma-
raqlarımızın yüksək səviyyədə qorunması və də-
niz sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi üçün daha 
geniş imkanlar yarandı. Dövlət Sərhəd Xid-
məti dənizdə sərhəd mühafizəsinin təşkili üzrə 
beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək Xəzərdə 
səmərəli sərhəd mühafizə sisteminin formalaşdı-
rılması istiqamətində mühüm işlər gördü.

Prezident İlham Əliyevə mobil qida ma-
şınlarının istehsalı, sərhəd gözətçi katerlərin 
təmiri üçün nəzərdə tutulmuş texnika nümayiş 
olundu. Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Müha-
fizəsinin Gəmi İnşası və Təmiri Mərkəzində 
xidmətin istifadəsində olan üzmə vasitələrinin, 

o cümlədən gəmilərin inşası və təmirini yüksək 
səviyyədə aparmaq üçün müasir qurğular quraş-
dırılıb. Dövlət Sərhəd Xidməti Sahil Mühafizəsi-
nin Gəmi İnşası və Təmiri Mərkəzində hərbi və 
mülki təyinatlı müxtəlif məhsulların istehsalı və 
təmiri nəzərdə tutulub.

Dövlətimizin başçısına, həmçinin dövlət 
sərhədlərinin mühafizəsində yeni tətbiq olu-
nan səhra qərargahları, səhra yataqxanaları və  
sərhədçilərin səhra məişət xidmətləri barədə mə-
lumat verildi.

Bu gün sərhədçi dənizçilərin peşəkarlıq sə-
viyyəsinin artırılması xüsusi diqqət mərkəzində 
saxlanılır. Xidmətin Sahil Mühafizəsinin şəxsi 

heyətinin cəlb olunduğu müxtəlif mövzulu dö-
yüş və taktiki təlimlərin hər il keçirilməsi döyüş 
hazırlığının yüksəldilməsində, ekstremal şəra-
itdə peşə vərdişlərinin möhkəmləndilməsində 
böyük rol oynayır. Ötən ilin avqustunda “Xəzər 
dənizinin Azərbaycan Respublikasına mənsub 
bölməsində təhlükəsizliyinin təmin olunması” 
mövzusunda döyüş atışlı taktiki sərhəd təlimləri 
keçirilib, gəmi silahlarının gecə və gündüz şə-
raitində döyüş atışları zamanı bütün təlim tapşı-
rıqları yüksək səviyyədə icra olunub, şəxsi heyət 
böyük məharət nümayiş etdirib.

2018-ci il avqustun 12-də Xəzəryanı ölkələ-
rin dövlət başçılarının V Zirvə toplantısında 

milli diplomatiyamızın növbəti uğuru olan və 
dövlət maraqlarımızın qorunması üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən “Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensiya”nın imzalanması 
ilə dənizdə dövlət sərhədlərimizin mühafizə-
si üzrə xidməti fəaliyyət yeni müstəvidə təşkil 
olundu.

Sonra dövlətimizin başçısı “Tufan” tipli 
sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış oldu. Prezident, 
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin ötən il aprelin 30-da təməlini qoyduğu 
və qısa müddətdə inşası yekunlaşdırılmış yeni 
gəmi mükəmməl naviqasiya və rabitə-radiotex-
nika avadanlığı, müasir silahlar, o cümlədən ra-

ketlər və raket silahlarına qarşı mübarizə komp-
leksi, gecə-gündüz görmə müşahidə sistemləri 
və hidroakustik qurğu ilə təchiz edilib. Xəzər 
dənizində ağır üzmə şəraitində xidməti vəzifələ-
rini yerinə yetirə bilən, itisürətli qayıqla təchiz 
edilmiş və 62 metr uzunluğunda olan sərhəd 
gözətçi gəmisinin dəniz şəraitində göyərtəsinə 
helikopterin enməsi mümkündür. Yeni gəmidən 
dövlət sərhədlərinin mühafizəsi, sərhəd suların-
da rejimin təmin olunması, karbohidrogen eh-
tiyatlarının hasilatı və nəqli infrastrukturunun 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində 
xidməti vəzifələrin icrası zamanı istifadə olu-
nacaq.

Prezident İlham Əliyev: “Mənim amalım güclü Azərbaycan 
dövləti qurmaq və xalqa ləyaqətlə xidmət etməkdir”
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Prezident İlham Əliyev yeni inşa edilmiş 
“Tufan” tipli sərhəd gözətçi gəmisi ilə tanış olub



Pensiya təyinatı üzrə 
xidmətlərin avtomatlaşdırılmış 
mexanizmini tətbiq edən Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi sosial müavinətlərin 
elektron təyinatı infrastuk-
turunun qurulması işlərinə 
başlayıb.

Nazirliyin ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən  verilən mə-
lumata görə, görülən işlər nəti-
cəsində nazirliyin Mərkəzləşdi-
rilmiş Elektron İnformasiya Sistemində 
“Sosial müavinət” altsistemi yaradılır. 
Beləliklə, pensiya təyinatı kimi, so-
sial müavinətlərin də təyinatının mə-
mur-vətəndaş təması olmadan, heç bir 

sənəd və müraciət olunması tələb edil-
mədən, elektron qaydada həyata keçi-
rilməsi təmin olunacaq.

Ümumilikdə həmin sistem aylıq və 
birdəfəlik sosial müavinət alanlardan 
ibarət 540 min nəfəri əhatə edəcək.

Qeyd edək ki, əlilliyi olan 
şəxslər (pensiya hüququ olma-
yan), sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar, beşdən çox uşağı olan 
qadınların uşaqları, ailə başçısını 
itirənlər (pensiya hüququ olma-
yan), müharibə veteranları, müha-
ribə əlillərinin, şəhid ailələrinin, 
I və II qrup Çernobıl əlillərinin, 
müddətli hərbi xidmət qulluqçu-
larının uşaqları və başqaları aylıq 
sosial müavinət alırlar.

Penitensiar müəssisələrdə cəza 
çəkməkdən azad edilmiş, tibbi və sosi-
al yardıma ehtiyacı olan şəxslər, uşağın 
doğulmasına görə ailələr və s. birdəfə-
lik müavinətlə təmin olunurlar.
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“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyinin 160 
illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Res-
publikasının yubi-
ley medalı ilə təltif 
edilən ASCO-nun 
“Zığ” Gəmi Təmiri 
və Tikintisi Zavo-
dunun işçilərinə və 
Zavodun veteran 
əməkdaşlarına me-
dalların təqdimetmə 
mərasimi keçirilib.

ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevin 

sərəncamına əsasən “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-

2018)” Azərbaycan Respubli-
kasının yubiley medalına layiq 
görülən əməkdaşlara medalları  
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikinti-
si Zavodunun  direktoru Rəfail 
Mikayılov təqdim edib. O, təl-
tif olunan gəmi təmirçilərinə 
gələcək fəaliyyətlərində uğur-
lar arzulayıb. 

Gəmi təmirçiləri əməklə-
rinə verilən yüksək qiymətə 
görə minnətdarlıqlarını bildi-
rib, göstərilən etimadı əməli 
işləri ilə doğruldacaqlarını, 
ölkənin tərəqqisi, dəniz nəqliy-
yatının inkişafı üçün əllərindən 

gələni əsirgəməyəcəklərini söyləyiblər.

Özündə avtomobil yollarını, dəmir 
yolu nəqliyyatını, dəniz və hava yolu 
ilə daşınmaları birləşdirən nəqliyyat 
və logistika sahələri hər bir ölkənin 
iqtisadiyyatının inkişafının aparıcı 
istiqamətlərindən biri olub və olmaq-
dadır.

Azərbaycan xalqının ümummilli li-
deri Heydər Əliyevin hazırda Azərbay-
can Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdi-
rilən müdrik siyasəti sayəsində ölkəmiz 
də istisna təşkil etmir və başqa sahələr-
lə yanaşı, məhz nəqliyyat və logistikanı 
fəal inkişaf etdirir.

Şəksiz ki, Azərbaycanın çox əlve-
rişli coğrafi mövqeyi barədə xüsusi da-
nışılmalıdır. Bu, ölkəmizə artıq indinin 
özündə təkcə regional deyil, həm də 
beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan iri nəq-
liyyat layihələrinin əhəmiyyətli iştirak-
çısı və təşəbbüskarı kimi çıxış etmək 
imkanı verir.

Qonşu Türkiyə və Gürcüstanla sıx 
əməkdaşlığın nəticəsi olan Bakı-Tbili-
si-Qars (BTQ) dəmir yolunu cəsarətlə 
ötən illərin əsas nəqliyyat layihələrin-
dən biri saymaq olar.

Xatırladaq ki, BTQ Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türkiyə arasında imza-
lanmış dövlətlərarası Saziş əsasında 
yaradılıb. Gözlənildiyinə görə, ilkin 
mərhələdə bu marşrut üzrə yükdaşıma-
larının həcmi 6,5 milyon ton təşkil edə-
cək, habelə təqribən 1 milyon sərnişin 
daşınacaq.

2017-ci il oktyabrın 30-da Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanın-
da Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
açılışı münasibətilə təntənəli mərasim 
keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban Əliyeva, Tür-
kiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan, onun xanımı Əminə 
Ərdoğan, Qazaxıstan Respublikasının 
Baş naziri Bakıtjan Saqintayev, Gür-
cüstanın Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili, 
Özbəkistan Respublikasının Baş naziri 
Abdulla Aripov, habelə Tacikistan və 
Türkmənistan nümayəndə heyətləri iş-
tirak ediblər.

Bu yol çox böyük əhəmiyyət daşı-
yır, çünki Asiya və Avropanı Azərbay-
can və digər tranzit ölkələr vasitəsilə 
ən qısa marşrutla birləşdirir. Bu yolla 
yüklər artıq daşınır və yükdaşımaların 
həcmi artacaq.

Bundan əlavə, İzmir limanının 
dəmir yolu vasitəsilə BTQ dəhlizi ilə 
birləşdiriləcəyi də istisna olunmur. Ha-
zırda həmin layihə üzərində iş gedir. 
İzmir limanının BTQ ilə birləşdirilməsi 
Türkiyə ərazisindən yükdaşımalarının 
artmasına kömək edəcək.

Türkiyənin Qars şəhəri və Naxçı-
van Muxtar Respublikası arasında də-
mir yolu xəttinin tikintisi üzrə işlər baş-

lanıb. Daha əvvəl bu barədə Türkiyənin 
Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral 
məlumat verib.

E.Özoralın sözlərinə görə, BTQ la-
yihəsi çərçivəsində bu istiqamətdə işlər 
aparılır. O deyib: “Biz Qarsı logistika 
mərkəzi kimi nəzərdən keçiririk. Onun 
tikintisi üzrə işlər davam edir. İndi işlə-
rin hansı mərhələdə olduğunu deməyə 
çətinlik çəkirəm, lakin, çox güman, 
yaxın iki ildə başa çatacaq. Hazırda 
BTQ layihəsinin davam etdirilməsi is-
tiqamətində işlər aparılır. Söhbət dəmir 
yolunun Qarsdan Naxçıvana uzadılma-
sından gedir və bu istiqamətdə işlər ar-
tıq başlayıb”.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
Türkiyəni Avropa ilə birləşdirdiyini bil-
dirən səfir deyib: “Hazırda BTQ ilə Qa-
zaxıstandan Mərsin limanına yüklər da-
şınır. Bəzi yüklər Rusiyadan Türkiyəyə 
və Avropaya göndərilir. Gələcəkdə yük-
daşımalarının həcminin necə olacağını 
deməyə çətinlik çəkirəm. Yalnız onu 
deyə bilərəm ki, bütün potensialdan is-
tifadə olunacaq”.

Azərbaycan üçün BTQ-dən gəlirin 
yeganə mənbəyi yükdaşımaları və tran-
zit deyildir.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-
nin sədri Cavid Qurbanov ötən ilin 
sonunda jurnalistlərə müsahibəsində 
deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə BTQ 
üçün vaqonları Sumqayıt Texnoloji 
Parkında birgə istehsal edə bilərlər. O 
bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo-
lunda istifadə olunacaq vaqonların yeni 
növlərinin istehsalı planlaşdırılır. Cavid 
Qurbanovun fikrincə, Sumqayıt Texno-
loji Parkında vaqonların birgə istehsalı-
na başlamaq olar. Onun sözlərinə görə, 
Avropa standartlarına cavab verəcək 
yeni vaqonlardan istər MDB, istərsə 
də Avropa ölkələrində istifadə etmək 
mümkün olacaq.

Bu o deməkdir ki, layihənin Azər-
baycanda həyata keçirilməsi sayəsində 
BTQ-nin digər üstünlükləri ilə bərabər, 
birgə vaqon istehsalı da təşkil ediləcək, 
bu da daha bir mühüm layihənin inki-
şafını – texnoloji parkların və yeni iş 
yerlərinin yaradılmasını təmin edəcək.

Cavid Qurbanov deyib ki, “Stadler 
Rail Group” şirkətinin istehsal etdiyi 
sərnişin vaqonları artıq 2019-cu ilin 
fevral-mart aylarında gətiriləcək. On 
vaqon gətirilən kimi, Bakı-Tbilisi-Qars 
sərnişin qatarı istifadəyə veriləcək.

Heç şübhəsiz, bu fakt ölkəmizin 
iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək.

BTQ sərnişindaşımaları sahəsinə 
və turizm sektoruna birmənalı şəkildə 
təsir göstərəcək. ABŞ-ın nüfuzlu CNN 
kanalının Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yo-
lunu səyahətlər barədə təsəvvürləri 
dəyişdirə biləcək yeni dəmir yolu mar-
şrutları sırasına daxil etməsi bunu bir 
daha təsdiq edir.

CNN saytında yerləşdirilən 
məqalədə deyilir: “Bu il dəmir yolu ilə 
səyahət həvəskarları üçün bütün dün-
yada açılan, iri şəhərləri birləşdirən və 
yolu qısaldan sürətli yeni marşrutlarla 
zəngin olan yaxşı ildir. Səyyahlar təy-
yarə ilə uçuşa alternativ axtarırlarmı, 
yoxsa sadəcə qatarda sürətlə getmək 
istəyirlərmi, fərqi yoxdur, bu marşrut-
lar səyahətlər üçün yeni imkanlar təklif 
edir”.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
2017-ci ildə açılıb. Azərbaycanın və 
Gürcüstanın paytaxtlarını Türkiyənin 
qədim Qars şəhəri ilə birləşdirən bu yo-
lun uzunluğu 826 kilometrdir. 2019-cu 
ildə BTQ yeni marşrut təqdim edəcək. 
CNN saytındakı materialda deyilir ki, 
bu marşrutla Bakı, habelə Türkiyənin 
Ankara və İstanbul şəhərləri arasında 
sərnişin daşınacaq.

Magistral yol üçün vaqonlar isteh-
sal edən İsveçrənin ”Stadler Rail Ma-
nagement” şirkətinin məlumatına görə, 
qatarların maksimum hərəkət sürəti sa-
atda 160 kilometrə bərabər olacaq.

Hazırda səyyahlar Bakı və Ankara 
arasındakı yolu bir neçə nəqliyyat va-
sitəsi dəyişərək 40 saata qət edirlər.

Yeni dəmir yolu xəttinə getdikcə 
daha çox ölkə maraq göstərir. Bu isə 
o deməkdir ki, “Bakı-Tbilisi-Qars” la-
yihəsi gələcəkdə Azərbaycana böyük 
dividendlər gətirəcək və çox uğurlu 
olacaq.

Gəmi təmirçiləri etimadı 
əməli işləri ilə doğruldacaqlar

“Azərbaycan Xəzər Dəniz  
Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-
2018)” Azərbaycan Respublikasının 
yubiley medalı ilə təltif edilən  
ASCO-nun Xəzər Dəniz Neft Do-
nanmasının işçilərinə və Donanma-
nın veteran əməkdaşlarına medalla-
rın təqdimetmə mərasimi keçirilib.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC (ASCO) sədrinin birinci müa-
vini Mübariz Cabbarov və Xəzər Dəniz 
Neft Donanmasının rəisi Taqət Qurba-
novun da iştirak etdiyi tədbirdə ölkədə 
dəniz nəqliyyatı sahəsinə göstərilən 
qayğıdan danışılıb. Qeyd olunub ki,  

donanmaların mütəmadi yenilənməsi,  
xarici sularda yeni gəmilərin istismara 
verilməsi, dənizçilərin sosial rifahının 
daha da yaxşılaşdırılması  istiqamətində 
görülən işlər birbaşa Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
Gəmiçiliyə və dənizçilərə diqqətinin 
bariz nümunəsidir.

Çıxışlardan sonra ASCO-nun səd-
ri Rauf Vəliyevin sərəncamına əsasən 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi-
nin 160 illiyi (1858-2018)” Azərbaycan 
Respublikasının yubiley medalına layiq 
görülən dənizçilərə medallar təqdim 
olunub, onlara gələcək fəaliyyətlərində 
uğurlar arzulanıb. 

Dənizçilər əməklərinə verilən yük-
sək qiymətə görə Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əliyevə min-
nətdarlıqlarını bildirib, onlara göstərilən 
böyük etimadı əməli işləri ilə doğrulda-
caqlarını, ölkənin tərəqqisi, dəniz nəq-
liyyatının inkişafı üçün əllərindən gələ-
ni əsirgəməyəcəklərini söyləyiblər.

Qeyd edək ki, tədbirdə yubiley 
medalı ilə yanaşı, Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illik yubileyi 
münasibətilə Dövlət Dəniz Agentliyinin 
direktoru Qüdrət Qurbanovun əmri ilə 
“Donanmanın Fəxri işçisi” adına layiq 
görülənlərə döş nişanları da təqdim olu-
nub.

Hər təltifin öz sevinci var

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının  Təlim-Tədris 
Mərkəzinin   “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi 
(1858-2018)” Azərbaycan Respub-
likasının yubiley medalına layiq 
görülən əməkdaşları Vasiq Hacıyev 

və Ərrəhman Tağıyevə mükafatlar 
təqdim olunub.

Təlim-Tədris Mərkəzinin direktoru 
Emil Manafov yubiley medalına layiq 
görülən əməkdaşları təbrik edib, onlara 
gələcək faəliyyətlərində uğurlar arzula-
yıb. 

Ömürlərinin 40 ilindən çoxunu bu 
peşəyə sərf edən mükafatçılar onlara 
göstərilən böyük etimadı əməli işləri 
ilə doğruldacaqlarını, bundan sonra da 
ölkənin tərəqqisi, dəniz nəqliyyatının 
inkişafı üçün əllərindən gələni əsir-
gəməyəcəklərini söyləyiblər.

Təlim-Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarına 
yubiley medalları təqdim olunub

Azərbaycanın əlverişli coğrafi mövqeyi ölkəmizə təkcə regional 
deyil, həm də beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan iri nəqliyyat layihələrinin 

mühüm iştirakçısı və təşəbbüskarı kimi çıxış etmək imkanı verir

Sosial müavinətlərin elektron təyinatı sistemi yaradılır



11 yanvar 2019-cu il   № 1-4 (9283)4 www.seanews.az

Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı avtomobil, dəmir yolu və dəniz 
yükdaşımalarının həyata keçiriləcəyi 
“Lapis-Lazuli” (Lazurit) nəqliyyat dəh-
lizi ilə Əfqanıstandan ilk yükləri qəbul 
edib. Lazurit dəhlizi Əfqanıstandan və 
Asiyadan yükdaşımaların ən əlverişli 
və ucuz yoludur.

“Lapis-Lazuli” marşrutu üzrə tranzit 
və nəqliyyat əməkdaşlığına dair Əfqa-
nıstan-Türkmənistan-Azərbaycan-Gür-
cüstan-Türkiyə arasında beştərəfli saziş 
2017-ci il noyabrın 15-də Aşqabadda 
keçirilən Əfqanıstana dair VII regional 
iqtisadi əməkdaşlıq konfransında (REC-
CA - Regional Economic Cooperation 
Conference on Afghanistan) imzalanıb. 
Sənəddə iştirakçı ölkələrin nəqliyyat in-
frastrukturunun (avtomobil, dəmir yolu 
və dəniz) modernləşdirilməsi, həmçinin 
gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurala-
rının asanlaşdırılması nəzərdə tutulur. 
Saziş razılıq əldə edən tərəflərin ərazi-
sindən yüklərin fasiləsiz daşınmasına, 
nəqliyyatın tranzit hərəkəti ilə bağlı 
məsələlərin və proseduraların sadələş-
dirilməsinə şərait yaradır, nəqliyyat va-
sitələrinin, yüklərin və sərnişinlərin təh-
lükəsizliyini təmin edir.

2018-ci il dekabrın 13-də Əfqanısta-
nın Herat şəhərində Lazurit dəhlizi üzrə 
yükdaşımalara start verilib. Mərasimdə 
çıxış edən Əfqanıstan İslam Respub-
likasının Prezidenti Məhəmməd Əşrəf 
Qani Azərbaycan, Türkmənistan, Gür-
cüstan və Türkiyə prezidentlərinin regi-
onal əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, 
xüsusilə də “Lapis-Lazuli” miltimodal 
nəqliyyat dəhlizinin reallığa çevrilməsi 
istiqamətində göstərdiyi səyləri yüksək 
qiymətləndirib.

Mərasimdə vurğulanıb ki, Lazurit 
dəhlizinin uğurla istismara verilməsi 
region dövlətlərinin iqtisadi tərəqqisinə 
güclü təkan verəcək, kənd təsərrüfatı və 
digər məhsulların, faydalı qazıntıların 
Əfqanıstandan dünya bazarlarına çıxa-
rılması, yeni iş yerlərinin yaradılması 
hesabına bu ölkədə vəziyyətin tezliklə 
stabilləşməsinə kömək edəcək.

Nəqliyyat dəhlizinin “Lazurit” ad-
lanması iki min il əvvəl bu marşrutla 
əfqan lazuriti və digər yarımqiymətli 
daşların Qafqaza, Balkan ölkələrinə, Şi-
mali Afrikaya və Avropaya daşınması ilə 
əlaqəlidir.

Əfqan torpağında yetişdirilən kənd 
təsərrüfatı məhsulları (kişmiş, küncüt, 
pambıq, qarpız toxumları və s.) ilə yük-
lənmiş doqquz ağırtonnajlı avtomobil-
dən ibarət karvan Əfqanıstandan Lazurit 
dəhlizi ilə Türkmənistana yola salınıb. 
Yüklər Türkmənistanın paytaxtı Aşqaba-
da, oradan Türkmənbaşı liman şəhərinə, 
oradan isə bərələr vasitəsilə Azərbaycana 
– Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanına yola 
salınıb. Avtomobil karvanının Bakıya 
çatması münasibətilə Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanında Əfqanıstan, 
Türkmənistan, Gürcüstan və Türkiyənin 
diplomatik missiyalarının rəhbərləri və 
nümayəndələrinin iştirakı ilə rəsmi qar-
şılama mərasimi keçirilib.

Lazurit dəhlizi layihənin üzv ölkələ-
rinə regional və kontinental ticarət bazar-
larına çıxışları şaxələndirmək üçün şərait 
yaradacaq. Bu da, öz növbəsində, həm 
bu dəhliz vasitəsilə yük daşıyan ölkələ-
rin, həm də ərazisindən malların tranziti 
üçün istifadə olunacaq dövlətlərin iqti-
sadi inkişafına, həmçinin sürətli və ucuz 
daşımalar hesabına alıcı ölkələrə malları 
daha ucuz qiymətə əldə etməyə imkan 
verəcək.

Lazurit dəhlizi layihəsinin real-
laşdırılması ərəfəsində Türkmənbaşı 
şəhərində tranzit və nəqliyyat əməkdaş-
lığı haqqında “Lapis-Lazuli” Sazişinin 
iştirakçısı olan ölkələrin (Əfqanıstan, 
Türkmənistan, Azərbaycan, Gürcüstan 
və Türkiyə) nəqliyyat nazirlərinin bey-
nəlxalq konfransı keçirilib. Konfransın 
işində Azərbaycanın Baş nazirinin birin-
ci müavini Yaqub Eyyubovun rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edib. 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərki-
binə ölkəmizin bütün nəqliyyat struktur-
larının rəhbərləri daxil olub.

Azərbaycanın Baş nazirinin birin-
ci müavini Yaqub Eyyubov konfransda 
çıxış edərək bildirib ki, inkişafın in-
novasiya mərhələsinə keçid dövründə 
nəqliyyat sektoru iqtisadi tərəqqinin 
əsas amillərindən biri kimi beynəlxalq 
ticarət əlaqələrini təkmilləşdirir, təbii eh-
tiyatlardan istifadənin səmərəsini artırır,  
sahibkarlığı inkişaf etdirir.

“Azərbaycan “Lapis-Lazuli” layihə-
sinin reallaşdırılması üçün əlindən gələ-
ni edəcək”, - deyən Baş nazirin birinci 
müavini Bakı limanını bu nəqliyyat dəh-
lizinin əsas yükaşırma məntəqələrindən 

biri adlandırıb.
Konfransda çıxış edən “Bakı Bey-

nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Ta-
leh Ziyadov vurğulayıb ki, Bakı Lima-
nının yükaşırma dinamikası hər il artır. 
Belə ki, 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə son 2018-ci ilin10 ayında 
ümumi konteyner aşırılması 50.6 faiz ar-
tıb (18728 TEU), sərnişin sayı isə 48.5 
faiz artaraq 39.215 nəfərə çatıb.

“Bu gün Bakı Limanı bütün növ 
liman yüklərinin (quru, maye, açıq və 
paketlənmiş) aşırılmasını həyata keçirə 
bilir. Bunun üçün Azərbaycan hökuməti 
80, 40, 32 ton yük qaldırma qabiliyyətinə 
malik kranlar, 2 ədəd müasir yedək gə-
misi alıb. Liman ərazisində 5 min kvad-
ratmetr olan 2 böyük anbar mövcuddur 
və liman eyni zamanda 800-1000 arası 
konteyner saxlama qabiliyyətinə malik-
dir. Bütün bunlar xarici yük aşırılmasını 
tez və operativ şəkildə həyata keçirməyə 
imkan verir.

Hazırda Bakı Limanının tam avto-
matlaşdırılmış idarəetmə sisteminin son 
sınaq testləri həyata keçirilməkdədir. Bu 
proqram istifadəyə verildikdən sonra, 

həm yük sahibləri, həm də liman müdi-
riyyəti hər bir yükün liman ərazisində 
yeri və statusu onlayn rejimdə izləyə 
biləcək. Bütün bu qeyd olunanlar “Orta 
Dəhliz”, o cümlədən “Lapis Lazuli” dəh-
lizi vasitəsilə yükdaşıma və yükaşırma 
əməliyyatlarının effektiv və sürətli həya-
ta keçirilməsinə öz töhfəsini verəcək”, - 
deyə Taleh Ziyadov bildirib .

Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyya-
tı İttifaqının (İRU) baş katibi Umberto 
de Pretto konfransda çıxışında deyib 
ki, “Lapis-Lazuli” layihəsi çox böyük 
əhəmiyyətli bir layihə olaraq regionun 
qlobal iqtisadiyyata daha çox inteqra-
siya olunmasına və əmtəə dövriyyəsini 
artırmağa kömək edəcək. O əlavə edib: 
“Bu marşrut üzrə səmərəli yükdaşımalar 
sistemi yaradılması və yükdaşımaların 
ləngidilməməsi üçün qanunvericilik sə-
viyyəsində bütün tədbirlər görülməlidir. 
Viza dəstəklənməsi məsələləri prioritet 
məsələdir”. Baş katib peşəkar sürücülər 
üçün sadələşdirilmiş viza rejimi tətbiq 
olunmasını təklif edib. O deyib: “Bizdə 
təyyarəçilər və dənizçilər üçün mövcud 
viza sistemi yükdaşımaların sürətini ar-
tırır. Mən “Lapis-Lazuli” marşrutu üzrə 
hərəkət edəcək sürücülər üçün də buna 
oxşar sistem tətbiq olunmasını təklif 
edirəm. Axı, nəqliyyatı elektriklə müqa-
yisə etmək olar – o da müqavimət az 
olan tərəfə gedir. Əgər “Lapis-Lazuli” 
marşrutu üzrə hərəkət etmək sadə olsa, 
bu, çoxsaylı tranziterləri cəlb edəcək”.

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 
baş katibinin müavini Avni Bıçaklı he-
sab edir ki, “Lapis-Lazuli” layihəsi İq-
tisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) 
üzvü olan ölkələr arasında ticari-iqtisadi 
əlaqələrin genişlənməsində böyük rol 
oynayır. O vəd edib ki, İƏT “Lapis-La-
zuli” nəqliyyat dəhlizinin reallaşdırılma-
sı üçün mümkün olan hər şeyi edəcək. 
“Bu layihə dəmir yolu daşımalarının art-
masına böyük töhfə verəcək”, - deyə baş 
katibin müavini vurğulayıb.

BMT Baş katibinin Mərkəzi Asi-
ya ölkələri üzrə xüsusi nümayəndəsi və 
Mərkəzi Asiya Ölkələri üçün Preventiv 
Diplomatiya üzrə Regional Mərkəzin 
başçısı Natalya German əmindir ki, nəq-

liyyat və tranzit dəhlizlərinin yaradılması 
insan və malların daşınması çevikliyinin 
təmin edilməsi üçün daxili marşrutlarda, 
o cümlədən ictimai nəqliyyatda əlaqələ-
rin yaxşılaşdırılmasına təsir göstərəcək. 
Malların istehsalından tutmuş onların 
Avropa bazarlarına çatdırılmasına qədər 
zəncirin bütün halqaları, həmçinin yeni 
iş yerlərinin açılması terrorizm təhlükə-
sinə, habelə narkotiklərin istehsalı və ya-
yılmasına qarşı qoyulacaq. O deyib: “La-
pis-Lazuli” Sazişi, həmçinin BMT Baş 
Məclisinin 9BM) dayanıqlı nəqliyyat 
üzrə təşəbbüslərini irəlilədir. Bu təşəb-
büslər BMT BM-nin “Dayanıqlı inkişaf 
sahəsində məqsədlərə nail olmaq üçün 
bütün nəqliyyat növləri arasında əlaqələ-
rin möhkəmləndirilməsi” Qətnaməsinin 
yerinə yetirilməsinə əhəmiyyətli töhfə-
dir”.

Ekspertlərin qənaətinə görə, Əfqa-
nıstan-Türkmənistan-Azərbaycan-Gür-
cüstan-Türkiyə nəqliyyat dəhlizi daha 
çox Asiya qitəsi üçün aktual olan bir sıra 
iqtisadi məsələlərin həllində açar rolunu 
oynayacaq. Yeni marşrut regionda isteh-
salın artmasına kömək edəcək, Əfqanıs-
tan iqtisadiyyatının dirçəlməsinə müsbət 
təsir göstərəcək. Artıq yaxın zamanda 
nəqliyyat layihələri Əfqanıstanın və bü-
tün regionun iqtisadi inkişafına güclü tə-
kan verəcək.

“Lapis-Lazuli” layihəsi yük axınını 
əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcək və 
malların istehsalçıdan satış bazarına qə-
dər çatdırılması məsafəsini qısaldacaq 
ki, bu da xarici istehlakçılar üçün qiy-
mətlərin ucuzlaşmasına səbəb olacaq, iri 
ticarət müəssisələrini regiondakı isteh-
salçılarla əməkdaşlığın möhkəmlənmə-
sinə sövq edəcək. Bu marşrut gələcəkdə 
Asiya ilə Avropa arasında ticari-iqtisadi 
və mədəniyyət körpüsünə çevriləcək.

Lazurit marşrutu üzrə pilot yükdaşı-
ma əlamətdar hadisədir və Azərbaycanın 
nəqliyyat-tranzit dəhlizlərinin logisti-
ka mərkəzinə çevrilməsinin sübutudur. 
Şimal-Cənub, Bakı-Tbilisi-Qars, Cə-
nub-Qərb və Lapis-Lazuli beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin kəsişmə nöqtə-
sində yerləşən Azərbaycan Avropa və 
Asiyanın birləşdirəcək əsas logistika 
halqası olmaq üçün bütün imkanlara ma-
likdir.

Laçın Sultanova

“Lapis-Lazuli” – Avropadan Asiyaya birbaşa ticarət yolu

Almaniya Daxili İşlər Nazirliyinin 
rəsmisi bəyan edib ki, bu ölkənin hö-
kuməti alman xeyriyyəçi qeyri-hökumət 
təşkilatlarına məxsus “Sea-Watch” və 
“Sea-Eye” gəmilərinin göyərtəsində 
qalmış qaçqınları Avropada kompleks 
yerləşdirilmə proqramı çərçivəsində qəbul 
etməyə hazırdır.

Artıq bir neçə gün-
dür ki, Aralıq dənizində 
xilas edilən 49 miqrant 
Sea-Watch” və “Sea-Eye” 
gəmilərinin göyərtəsində 
sahilə çıxmağı gözləyir. 
2018-ci il dekabrın 22-də 
onlardan 32-si, bir həftə 
sonra isə qalan 17-si xi-
lasedicilər tərəfindən qur-
tarılıb. İtaliya və Malta 
hökumətləri bu qaçqınları 
qəbul etməkdən imtina 
edib. Bundan əvvəl Livi-
yadakı düşərgələrdə sığı-

nacaq tapan miqrantlar, o cümlədən qadın 
və uşaqlar uzun müddətdir Avropaya get-
mək üçün yola çıxıblar.

Roma Papası Fransisk də bu qaçqınla-
rın problemini həll etmək üçün Avropa si-
yasətçilərinə müraciət edib.

Vüqar Seyidov

Hindistanın Odişa 
ştatında baş verən qayıq 
qəzasında ən azı 9 nəfər 
ölüb, bir neçə nəfər itkin 
düşüb.

Hindistan KİV-ləri xə-
bər verir ki, yanvarın 2-də 
əsasən uşaq və yeniyet-
mələrdən ibarət təxminən 
55 nəfərin olduğu balıqçı 
qayığı Mahanadi çayın-
da batıb. Yerli sakinlər 
köməyə gələrək xeyli ada-
mı xilas edə biliblər. Hadisədən bir qədər 
sonra 2 qadının cəsədi tapılıb.

Yanvarın 3-də tapılan yeddi cəsəd isə 
8-17 yaş arasındakı şəxslərə aiddir. Güman 

olunur ki, suda 6 yaşlı qızın və digərlərinin 
də cəsədləri var.

Hazırda axtarış işləri davam edir. Po-
lis qayıqçını saxlayıb. Şahidlərin sözlərinə 
görə, qayıqda xilasedici jiletlər olmayıb.

Cənubi Çin dənizində Çin bayrağı 
altında üzən yük gəmisi qəzaya uğrayıb.

AZƏRTAC xarici KİV-lərə istinadla 
xəbər verir ki, qəza nəticəsində gəmi heyə-
tinin 3 üzvü itkin düşüb. Səkkiz nəfəri xi-
las etmək mümkün olub.

Hadisənin başvermə səbəbləri araşdı-
rılır. Ərazidə qatı duman olduğundan itkin 
düşənlərin axtarışı çətinləşib.

Türkiyədə qəzaya uğrayan gəmi-
dəki Azərbaycan vətəndaşlarından biri 
həlak olub.

Dövlət Dəniz Agentliyindən  bildi-
rilib ki, yanvarın 7-də 16:50–də Qara 
dənizdə Türkiyənin Samsun şəhəri 
yaxınlığında Panama bayrağı altında 
üzən “Volgabalt 214” gəmisinin qəzaya 
uğraması barədə Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ya-
nında Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli 
Mərkəzinə məlumat daxil olub. Mə-
lumatda, həmçinin bildirilib ki, heyət 
üzvlərindən 2 nəfər Azərbaycan vətən-
daşıdır.

Azərbaycan vətəndaşlarının taleyi 

ilə maraqlanmaq məqsədilə Dövlət Də-
niz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfin-
dən dərhal müvafiq tədbirlər görülüb. 
Türkiyənin Samsun şəhərinin Dəniz 
Axtarış Xilasetmə Mərkəzi ilə mövcud 
sistem vasitəsilə əlaqə yaradılaraq mə-
lum olub ki, gəmidə olan 13 nəfərdən 
9-u sahilə çıxarılıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, gəmi-
nin heyət üzvlərindən biri Azərbaycan 
vətəndaşı gəmi kapitanının baş kömək-
çisi İbrahimov Məmmədəli Surxay oğlu 
dünyasını dəyişib və onun meyiti sudan 
çıxarılıb. Azərbaycan vətəndaşı – gəmi 
kapitanı İsmayılov Turbat Kamil oğlu-
nun axtarışları isə davam etdirilir.

Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi batmış gəmidəki vətəndaşlarımızın 
taleyi ilə maraqlanmaq üçün dərhal müvafiq tədbirlər görüb

Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının (BMT) Nar-
kotiklər və Cinayətlərlə 
Mübarizə İdarəsinin illik 
hesabatında bildirilir ki, 
insan alverinin qurban-
ları köməksiz insanlar, o 
cümlədən də uşaqlardır.

Vyanada keçirilən nar-
kotiklər və cinayətkarlıqla 
mübarizə üzrə Komissiyanın 
iclasında təqdim olunan he-
sabatda insan alveri qurban-
larının 30 faizinin azyaşlılar 
olduğu qeyd edilir. “Dünya-
nın bütün ölkələrində insan 
alveri artır, lakin bu hallar ən 
çox silahlı münaqişə zonala-
rında mövcuddur. Yaraqlılar 

və terrorçular öz sıralarını 
genişləndirmək və gəlir əldə 
etmək məqsədilə qadın və 
uşaq alveri ilə məşğuldur-
lar”, -deyə sənəddə bildirilir.

Dünyanın 142 ölkəsin-
dən daxil olan məlumatlar 
əsasında hazırlanan hesa-
batda o da vurğulanır ki, 
beynəlxalq təşkilatlar və 
hökumətlər insan alverinə, 
xüsusən silahlı münaqişə 
zonalarında qadın və uşaq-
ların istismarına qarşı səyləri 
gücləndirməlidir. “Azyaşlı-
ların silahlı qruplaşmalara 
cəlb olunması, seksual kölə-
lik görünməmiş miqyasda 
artmaqdadır. Terrorçuların 
törətdikləri bu cinayətlər yer-

li əhalini qorxu altında saxla-
maq, qadınları öz sıralarına 
cəlb etdikləri yeni yaraqlılara 
hədiyyə etmək məqsədi daşı-
yır”, -deyə BMT-nin Narko-
tiklər və Cinayətlərlə Müba-
rizə İdarəsinin rəhbəri Yuri 
Fedotov vurğulayıb. Onun 
sözlərinə görə, bu cür hallar 
cəzasızlıq mühitinin hökm 
sürdüyü silahlı münaqişə zo-
nalarında daha geniş yayılıb.

Hesabat müəllifləri qeyd 
edirlər ki, insan alveri qur-
banlarının 59 faizi seksual 
məqsədlə istismara məruz 
qalan qadınlardır. XXI əsrdə 
də insanların əmək istismarı 
məqsədilə kölə kimi satıl-
ması halları da çoxalıb. İn-
san alveri dünyanın müxtəlif 
ölkələrində fərqli formalarda 
təzahür edir. Məsələn, 2018-
ci ildə Cənub-Şərqi Asiya 
ölkələrində gəlin alveri, 
Mərkəzi və Cənubi Ameri-
kada isə qanunsuz övladlığa 
verilməsi üçün oğlan uşaq-
larının satılması halları ar-
tıb. Bundan başqa, Cənubi 
və Mərkəzi Avropa ölkələ-
rində oğurlanan uşaqları 
cinayətkarlığa cəlb edirlər, 
Afrikanın şimalında və Şərqi 
Avropada isə insan orqanla-
rı alveri qurbanlarının sayı 
çoxalıb.

Dünya Bankının 
prezidenti Cim Yen Kim 
yanvar ayının sonların-
da istefaya gedəcəyini 
bəyan edib. Bu vəzifəni 
təşkilatın baş direktoru 
Kristalina Georgiyeva 
icra edəcək.

Dartmut kollecini bi-
tirən Cim Yen Kim ABŞ 
Prezidenti Barak Obama 
tərəfindən Dünya Bankının 
rəhbəri təyin edilib və 2012-
ci il iyulun 1-dən 5 il müd-
dətinə vəzifəsinin icrasına 
başlayıb. Cim Yen Kimin 
yeni iş yeri hələ açıqlanmır. 
Məlum olan Yalnız onun in-
kişaf etməkdə olan ölkələrin 
infrastrukturuna investisi-
ya qoymaqla məşğul olan 
şirkətdə fəaliyyət göstərəcə-
yi məlumdur.

Səlahiyyət müddətinin 
başa çatmasına təxminən 3 
il qaldığı vaxt Kimin göz-
lənilməz istefası Prezident 
Donald Tramp administrasi-
yası ilə ABŞ-ın Dünya Ban-
kına təsirindən şikayətlənən 
ölkələr arasında qızğın mü-
barizəyə gətirib çıxara bilər. 
Kimin daimi xələfi barədə 
qərar Dünya Bankının Di-
rektorlar Şurası tərəfindən 
müəyyən ediləcək. Birləş-
miş Ştatlar mənzil-qərargahı 
Vaşinqtonda yerləşən Dünya 
Bankının ən iri səhmdarıdır. 
189 üzv ölkəni birləşdirən 
Dünya Bankı inkişafın ma-
liyyələşməsinin ən böyük 
mənbəyi olmaqla, bütün 
dünya üzrə layihələrə ucuz 
kreditlər təklif edir.

Yusif Babanlı

Səkkiz nəfəri xilas etmək mümkün olsa da...

BMT-nin insan alverinə dair 
hesabatı dərc olunub

Dünya Bankının prezidenti 
istefa verib

Almaniya iki gəmidən sahilə çıxa bilməyən 
qaçqınları qəbul etməyə hazırdır

Qayıq qəzasında 9 nəfər ölüb



Azərbaycan Respublikası Pre-
zidenti Administrasiyasının rəhbəri 
Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə 
“20 Yanvar faciəsinin iyirmi doqqu-
zuncu ildönümünün keçirilməsi ilə 
bağlı tədbirlər planı” təsdiq edilib.

Sənədə əsasən respublikanın şəhər 
və rayonlarında, idarə və təşkilatlarda 
20 Yanvar hadisələrinin mahiyyətini əks 
etdirən konfrans, toplantı və mühazirələ-
rin təşkili, 20 Yanvar gününün Azərbay-
canın suverenliyi, istiqlaliyyəti və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizə rəmzi kimi 
qeyd olunması ilə bağlı tədbirlərin ke-
çirilməsi, mədəniyyət ocaqlarında fa-
ciəyə həsr olunmuş tamaşaların, bədii 
və sənədli filmlərin nümayiş etdirilməsi 
nəzərdə tutulur.

Həmçinin dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini bu faciəyə yönəltmək məqsə-
dilə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki 
diplomatik nümayəndəlikləri və icmaları 
vasitəsilə müvafiq tədbirlərin keçirilmə-
si, dünyanın aparıcı kütləvi informasiya 
vasitələrində, eləcə də televiziya kanal-
larında və internet şəbəkələrində 20 Yan-
var hadisələri barədə müxtəlif dillərdə 
materialların hazırlanması və yayılma-

sının təmin olunması barədə tapşırıqlar 
verilib.

Tədbirlər planına əsasən, respubli-
kanın bütün tədris müəssisələrində fa-
ciəyə həsr edilmiş xüsusi dərs keçirilə-
cək, 20 Yanvar hadisələri zamanı şəhid 
olanların ailələrinə humanitar yardımlar 
göstəriləcək, Şəhidlər xiyabanı ərazisin-
də lazımi işlər aparılacaq, faciə qurban-
larının xatirəsinə həsr olunan dini məra-
simlər təşkil ediləcək.

Bundan başqa, sərəncamda paytaxt 
ictimaiyyətinin yanvarın 20-də Şəhid-
lər xiyabanına ziyarətinin təşkili, saat 
12.00-da bütün ölkə ərazisində şəhid-
lərin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilməsi, respublikanın şəhər və 
rayonlarında, kənd və qəsəbələrində 20 
Yanvar faciəsinin iyirmi doqquzuncu il-
dönümü ilə əlaqədar hüzn əlaməti olaraq 
dövlət bayraqlarının endirilməsi və digər 
tədbirlər planlaşdırılır.
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20 Yanvar faciəsinin 29-cu ildönümünün 
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiqlənib

Azərbaycan-Türkmənistan əməkdaşlığı iqtisadi 
inkişafa, rifaha, təhlükəsizliyə xidmət edir

2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası alimlərinin elmi-tədqiqat 
fəaliyyətinin yekunları açıqlanıb.

Hazırda ADDA-da “Su nəqliyyatı-
nın problemləri” istiqaməti altında 5 el-
mi-tədqiqat mövzusu üzrə iş aparılır. Bu 
işlər AMEA-nın əsas nəticələri haqqın-
da hesabatına daxil edilir.

“Gəmilərin konstruktiv möhkəm-
liyi, təhlükəsizliyi, üzmə keyfiyyətləri-
nin, istehsal və təmir texnologiyalarının 
effektivliyinin yüksəldilməsi” (“Gə-
miqayırma və gəmi təmiri” kafedrası), 
“İstismar parametrlərinin gəmi dizellə-
rinin işinə təsirinin tədqiqi yolu ilə on-
ların rasional qiymətlərinin seçilməsi” 
(“Gəmi energetik qurğuları” kafedra-
sı), “Gəmi köməkçi mexanizmlərinin 
texniki göstəricilərinin yüksəldilməsi” 
(“Gəmi elektroavtomatikası” kafedra-
sı), “Mn və Sm qatqılı GaSb birləşməsi-
nin elektrofiziki xassələrinin öyrənilmə-
si” (“Tətbiqi mexanika” kafedrası) və 

“Azərbaycanda multikultural proseslə-
rin tarixi-fəlsəfi, sosial-iqtisadi və siya-
si-hüquqi aspektləri” (“Humanitar fən-
lər” kafedrası) elmi-tədqiqat mövzuları 
üzrə müvafiq hesabatlar artıq AMEA-ya 
təqdim edilib.

Keçən il kafedralarda 5 disserta-
siya işinin aprobasiyası keçirilib. On-
lardan 3-nün sənədləri Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasına təqdim edi-
lib. 3319.03-«Gəmiqayırma və gəmi 
təmiri» ixtisası üzrə 1 nəfər Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universitetində 
müdafiə edib.

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi 
dərəcəsi almaq üçün ADDA cari ildə 3 
dəfə aparıcı müəssisə kimi seçilib.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasında 6 elmlər doktoru və 31 elmlər 
üzrə fəlsəfə doktoru çalışır. 2018-ci ildə 
onların Azərbaycanda 104, xarıcdə isə 
20 elmi məqaləsi dərc olunub. Daha 10 

elmi iş isə xarici elmi nəşrlər tərəfindən 
çapa hazırlanır. 22 elmi məqalə Skopus 
bazasına daxil olan elmi jurnallarda işıq 
üzü görüb.

«Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının Elmi Əsərləri” jurnalının il 
ərzində iki nömrəsi çap olunub.  İSSN 
2220-1025 indeksi altında təsdiqlənmiş 
elmi-texniki jurnalımız Ali Attestesiya 
Komissiyasının dövri elmi nəşrləri siya-
hısına daxildir və elmi dərəcə iddiaçıla-
rının orijinal tədqiqatlarının nəticələrini 
dərc edir. Məqalələr AAK-ın tələblərinə 
uyğun olaraq çapa hazırlanır.  2018-ci 
ildən etibarən elmi jurnalımız internet 
saytımızda elektron versiyada yerləşdi-
rilir. 

ADDA-da Ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin anadan olmasının 95-ci 
ildönümünə həsr olunmuş “Su nəqliy-
yatının problemləri” mövzusunda XIII 
Beynəlxalq elmi-texniki konfrans keçi-
rilib. Geniş miqyasda təşkil olunan bu 
beynəlxalq konfransda respublikamızın 
11 ali məktəbi və AMEA-nın elmi- 
tədqiqat institutları ilə yanaşı, Türkiyə, 
Rusiya, Almaniya, Ukrayna, Qazaxıs-
tan,  Gürcüstandan olan alimlər və bir 
çox aparıcı mütəxəssislər qatılıblar.  
Onlar konfransa 100-dən çox elmi mə-
ruzə təqdim ediblər. Bunun əsasında 
XIII Beynəlxalq elmi-texniki konfran-
sın məruzə materialları dərc olunub.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasında 2018-ci ildə Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin anadan olma-
sının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş 
“Dəniz nəqliyyatının inkişaf perspek-
tivləri” mövzusunda tələbə, magistr və 
gənc tədqiqatçıların elmi konfransının 
yekunlarına əsasən Tezislər Toplusu da 
çapdan çıxıb.

"Xəzərdə təhlükəsizlik sistemi və 
enerji layihələri məsələlərini Rusiya-
nın mühüm tərəfdaşı olan Azərbay-
cansız nəzərdən keçirmək mümkün 
deyil". 

Bu sözləri Rusiya Elmlər Akade-
miyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun 
Mərkəzi Asiya, Qafqaz, Ural-Volqabo-
yunu Öyrənmə Mərkəzinin elmi əmək-
daşı, tarix elmləri namizədi Stanislav 
Pritçin özünün “Rusiya Xəzərdə: op-
timal strategiya axtarışında” kitabının 
təqdimatında  söyləyib.

S.Pritçin deyib: “Kitabın bütün fə-
sillərində Azərbaycan bilavasitə regi-
onal iştirakçı, istər ikitərəfli, istərsə də 
beştərəfli formatda Rusiyanın mühüm 
tərəfdaşı kimi göstərilir”. Hazırda Ru-
siya-Azərbaycan münasibətlərinin yük-
sək inkişaf nöqtəsinə çatdığını vurğula-
yan alim deyib: “Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin Soçiyə səfərindən, Rusi-
ya Prezidenti Vladimir Putinin isə sent-
yabrın sonunda Azərbaycana səfərindən 
sonra demək olar ki, Rusiya-Azərbay-
can münasibətləri yüksək səviyyədədir. 
Həyata keçirdiyimiz bütün layihələri, o 
cümlədən “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizini və Rusiya şirkət-
lərinin iştirakı ilə Xəzərdə yataqların 
birgə işlənməsini Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərində yeni mərhələ adlan-
dırmaq olar”.

Xəzər dənizinin statusu haqqında 
Konvensiyanın imzalanmasını Xəzər 
regionunda ciddi nailiyyət adlandıran 
ekspert deyib: “Konvensiyanın imzalan-
ması regional təhlükəsizlik və regional 
əməkdaşlıq sistemi nöqteyi-nəzərindən 
çox böyük nailiyyətdir, uzunmüddətli 
sərmayələr yatırmaq üçün regiona proq-
nozlaşdırılan, sabit və təhlükəsiz yer 
kimi baxmağa imkan verir”.

Konvensiyanın imzalanmasının 
regionda turizmin inkişafını da sürət-
ləndirəcəyini diqqətə çatdıran S.Prit-
çin bildirib: “Xəzəryanı ölkələr birgə 

turizm, azad ticarət zonasının yaradıl-
ması məsələsini artıq çoxdan müzakirə 
edirlər. Bu, elə bir zonadır ki, bir kru-
iz gəmisində vahid viza ilə Xəzəryanı 
dövlətlərin beşinə də getmək mümkün 
olacaq. Düşünürəm ki, indi siyasi səviy-
yədə razılaşma əldə olunduğu və layne-
rin təməli qoyulduğu üçün məsələ uzun 
illər sürən nəzəri müzakirələrdən son-
ra praktiki müstəviyə keçir. Biz yaxın 
günlərdə Xəzərdə buna bənzər turizm 
layihələrinin həyata keçiriləcəyini göz-
ləyirik”.

Fəridə Abdullayeva

Türkmənistanla əlaqələrin 
inkişafı Azərbaycanın xarici 
siyasətinin istiqamətlərindən 
birini təşkil edir. Son illərə nəzər 
saldıqda ikitərəfli münasibətlə-
rin inkişaf dinamikasını müsbət 
səciyyələndirmək mümkündür. 
Hazırda qarşılıqlı maraq kəsb 
edən sahələrdə uğurlu əmək-
daşlıq həyata keçirilir, iqtisadi, 
humanitar, nəqliyyat və digər 
istiqamətlərdə çox yaxşı nəticələr 
mövcuddur. Ölkələrimiz arasın-
da münasibətlərin inkişafında 
dövlət başçılarının böyük rolu var. Bu 
baxımdan Türkmənistan Prezidenti 
Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun 
2017-ci ildə ölkəmizə rəsmi səfərini 
qeyd etmək lazımdır. Bundan başqa, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
bu ilin noyabrında Türkmənistana rəs-
mi səfəri iki ölkə arasında əməkdaşlıq 
tarixində yeni səhifə açdı.

Bu fikirləri Azərbaycanın Türkmə-
nistandakı səfiri Həsən Zeynalov AZƏR-
TAC-ın xüsusi müxbirinə müsahibəsin-
də deyib.

Səfir bildirib ki, əlaqələrin inki-
şafında Azərbaycan ilə Türkmənistan 
arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hö-
kumətlərarası Komissiyanın fəaliyyəti 
də mühüm yer tutur. Ticari-iqtisadi, in-
formasiya-kommunikasiya texnologi-
yaları, sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, 
humanitar və digər sahələrdə əməkdaş-
lıq, o cümlədən iş adamları arasında tə-
masların qurulması və qarşılıqlı sərmayə 
qoyuluşu məsələlərinin həllində komis-
siyanın rolu böyükdür. Yaxın günlərdə 
komissiyanın növbəti iclasının keçiril-
məsi nəzərdə tutulur.

Diplomat deyib ki, əksər beynəlxalq 
məsələlərdə ölkələrimiz eyni mövqedən 
çıxış edirlər. Azərbaycan ilə Türkmənis-
tan arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçi-
vəsində uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur.

Ölkələrimiz arasında elm, mədə-
niyyət və humanitar sahələrdə də əmək-

daşlıq həyata keçirilir. Hər iki ölkənin 
ali məktəbləri və Elmlər akademiyaları 
arasında işgüzar təmaslar mövcuddur. 
Əməkdaşlığın inkişafı, xüsusən, xalqla-
rımızı bir-birinə tanıtmaq, onları daha da 
yaxın etmək məsələlərində mədəniyyət 
günlərinin təşkilinin əhəmiyyəti böyük-
dür. Gələn il Azərbaycanın Türkmənis-
tanda mədəniyyət günlərinin keçirilmə-
sini nəzərdə tuturuq. Həmçinin yaxın 
aylarda qarşılıqlı şəkildə xalça sərgiləri-
nin təşkili istiqamətində işlər görülür.

H.Zeynalov qədim İpək Yolunun 
üzərində yerləşən hər iki ölkədən trans-
kontinental enerji və nəqliyyat dəhlizlə-
rinin keçdiyini, həmin dəhlizlərin Asi-
yanı Avropa ilə birləşdirən ən qısa və 
iqtisadi baxımdan səmərəli marşrutlar 
hesab olunduğunu qeyd edib. Əlavə edib 
ki, son illərdə ölkələrimiz arasında və 
ümumiyyətlə, regionda nəqliyyat sahə-
sində tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdi-
rilməsi istiqamətində konkret addımlar 
atılıb.

“Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 
Türkmənistan üçün nə dərəcədə önəmli-
dir?” sualına cavabında səfir bildirib ki, 
Türkmənistan da bu layihənin imkanla-
rından geniş istifadə edə bilər. Bu xətt 
Türkmənistana minimum xərclə öz mal-
larını Avropa bazarlarına çıxarmağa, Av-
ropa bazarlarından idxal olunan malları 
ölkəyə gətirməyə, eləcə də digər ölkə 
mallarının tranzitindən gəlir əldə etməyə 
imkan verər.

Səfir vurğulayıb ki, Azərbay-
canla Türkmənistan arasında dost-
luq əlaqələri Mərkəzi Asiya, Xəzər, 
Qafqaz regionu üçün birbaşa əhə-
miyyət daşıyır. Belə ki, Mərkəzi 
Asiyanı Qafqazla birləşdirən ən 
qısa və əlverişli yol Xəzər dənizi 
vasitəsi ilə Türkmənistandan və 
Azərbaycandan keçir. Beləliklə, bu 
ölkələr arasındakı dostluq münasi-
bətləri sözügedən marşrutu istifadə 
edən region ölkələrinin yüklərinin 
rahatlıqla dünya bazarına ixrac edil-
məsinə, eləcə də idxal mallarının ən 

qısa müddətdə və ən ucuz yolla daşın-
masına imkan yaradır.

“Azərbaycan ilə Türkmənistan ara-
sındakı münasibətlərin mahiyyəti regi-
onda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizli-
yin təmin edilməsində əsas amillərdən 
biridir”, - deyən diplomat bildirib ki, bu 
məsələ dövlət başçılarının Birgə Bəya-
natında da öz əksini tapıb. İri enerji və 
nəqliyyat layihələrinin həyata keçiril-
məsi sahəsində əməkdaşlığa gəldikdə, 
ölkələrimizin coğrafi mövqeyi və malik 
olduqları zəngin karbohidrogen yataqla-
rı bu prosesi zəruri edib.

“Qarşıda duran planlar məlumdur: 
dövlət başçılarının səfərləri zamanı 
əldə olunmuş razılaşmaların, imzalan-
mış sənədlərin icrası və Azərbaycan ilə 
Türkmənistan dövlətləri və xalqları ara-
sında əlaqələrin yeni üfüqlərinin müəy-
yən edilməsi. Bu istiqamətdə görüləsi 
çox işlər var. İlk növbədə, əməkdaşlığı 
ölkələrimizin potensialına cavab verə-
cək səviyyəyə çatdırmaq, daha sonra 
isə ölkələrimizin yerləşdiyi Qafqaz və 
Mərkəzi Asiya regionlarının, nəhayət, 
Avropa və Asiya qitələrinin nəqliyyat 
mərkəzinə çevirmək hədəflərinə nail 
olmalıyıq. Bizim ölkələrimiz arasında-
kı əməkdaşlıq iqtisadi tərəqqiyə, rifaha, 
təhlükəsizliyə, mədəni inkişafa xidmət 
edir”, - deyə səfir qeyd edib.

İlahə Əhmədova

Bakı Beynəlxalq Multikultura-
lizm Mərkəzi (BBMM) və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyası birlikdə 
“Xəzər regionu: geosiyasi vəziyyət və 
multikulturalizm siyasəti” mövzusunda 
konfrans təşkil edib.

Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 
keçirilən tədbiri açan BBMM-in icraçı 
direktor əvəzi Rəvan Həsənov keçmiş 
sovet hakimiyyəti dövründə Xəzər böl-
gəsində baş verən hadisələrin bir qədər 
statik xarakterli olduğunu bildirib. Qeyd 
edib ki, sovet hakimiyyətinin dağılma-
sından sonra Xəzər hövzəsi dövlətlərinin 
sayı artdı. Xəzərin hüquqi statusunun 
müəyyən olunması ilə bağlı uzun müd-
dət Xəzər hövzəsi dövlətləri arasında da-
nışıqlar gedirdi. 2018-ci ildə isə Xəzərin 
hüquqi statusunun müəyyən olunması 
məsələsi öz həllini tapdı. Burada Azər-
baycanın fəal siyasi mövqeyi xüsusilə 
qeyd edilməlidir. Xəzərin hüquqi statu-
sunun müəyyən edilməsi təkcə iqtisa-
di məsələ deyil, eyni zamanda, xalqlar 
arasında dostluğa, əməkdaşlığa, yeni bir 
mərhələyə qədəm qoymaq deməkdir.

Milli Məclisin deputatı Fazil Mus-
tafayev məruzə ilə çıxış edərək deyib 
ki, 2018-ci il Xəzərsahili dövlətlər üçün 
ən sabit dövr kimi xatırlanacaq. Çünki 
Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı uzun 
illərdən bəri aparılan danışıqlar yekun-

laşıb. Xəzəryanı dövlətlər bu dənizdə 
olan proseslərin birlikdə tənzimlənməsi 
barədə razılığa gəliblər. Bu, Azərbaycan 
üçün də olduqca vacibdir. Rusiya və İra-
nın Xəzər bölgəsində üstünlüyünün ən 
azı bərabərləşdirilməsi siyasətinin hə-
yata keçirilməsində üç dövlətin – Azər-
baycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın 
önəmli rolu olub. Əvvəllər mədəni bağ-
larla əlaqələr qurulmuşdursa, indi iqtisa-
di əməkdaşlıq vasitəsilə münasibətlərin 

qurulması gələcək inteqrasiya modelinin 
formalaşmasına böyük təsir göstərib. 
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin 
həm Avropa ölkələri, həm Rusiya, həm 
də Orta Asiya dövlətləri ilə qurduğu 
əlaqələr Azərbaycanı bu bölgələrlə gələ-
cək meqalayihələrin işlənib hazırlanma-
sında söz sahibi olan ölkəyə çevirib.

Milli Məclisin deputatı, professor 
Elman Nəsirov da məruzəsində mövzu-
nun aktual və vacib olduğunu vurğula-

yıb. O deyib ki, Azərbaycan dövlətinin 
Xəzər regionunda 3 mühüm potensialı 
var - neftin istehsalı və ixracı, qazın ix-
racı, multikulturalizm siyasəti. Multikul-
turalizm Azərbaycanda həyat tərzidir, 
dövlət siyasəti, ictimai sifarişdir. Mul-
tikulturalizm həm də bizim zənginliyi-
mizdir. Azərbaycanda müxtəlif etnoslar, 
dinlərin, konfessiyaların daşıyıcıları var, 
onlar mehriban şəraitdə birgə yaşayırlar. 
2016-cı il Azərbaycanda “Multikultura-
lizm İli” elan olunub.

E.Nəsirov bildirib ki, 2018-ci il 
avqustun 12-də Qazaxıstanın Aktau 
şəhərində Xəzərin hüquqi statusu ilə 
bağlı Konvensiya imzalanıb. Bu, bö-
yük geosiyasi hadisədir. Bu sənədin 
imzalanması ilə Azərbaycanın Xəzər 
regionunda mövqeyi güclənmiş oldu, 
Azərbaycanın Türkmənistan ilə enerji 
sahəsində yaxınlaşması üçün imkanlar 
yarandı. Qazaxıstanda Azərbaycana bö-
yük rəğbət var. Bizim kökümüz, dinimiz 
eynidir. Qazaxıstan Prezidenti Nursultan 
Nazarbayevlə Azərbaycan Prezidenti İl-
ham Əliyev arasında hər zaman dostluq 
və qardaşlıq münasibətləri olub və bu 

münasibətlər bir çox məsələlərdə özünü 
göstərir. Buna misal kimi, 2012-2013-cü 
illərdə Azərbaycanın, 2017-2018-ci illər-
də isə Qazaxıstanın BMT-nin Təhlükə-
sizlik Şurasına qeyri-daimi üzv olma-
sında hər iki ölkənin bir-birinə dəstəyini 
göstərmək olar. Son dövrlər Azərbayca-
nın Cənubi Qafqaz regionunda güclü və 
iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliye-
vin adı ilə bağlıdırsa, Qazaxıstanda da 
inkişafın banisi Nursultan Nazarbayev-
dir. Bircə o faktı demək kifayətdir ki, son 
20 ildə Orta Asiya ölkələrinə qoyulan 
300 milyard investisiyanın 70 faizi məhz 
Qazaxıstanın payına düşür.

Prezident Administrasiyasının mil-
lətlərarası münasibətlər, multikultura-
lizm və dini məsələlər şöbəsinin aparıcı 
məsləhətçisi Anar Əlizadə çıxış edərək 
bildirib ki, Azərbaycan Xəzəryanı ölkə 
olduğu üçün bu coğrafi aralıqda sül-
hün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin 
olunmasında, regionda yaşayan xalqlar 
arasında dostluq əlaqələrinin inkişafında 
maraqlı tərəf kimi çıxış edir. Dövlətimi-
zin başçısı İlham Əliyev bu istiqamət-
də mühüm işlər görür, öz əhəmiyyətli 

töhfələrini verir.
Prezident yanında Bilik Fondunun 

aparat rəhbəri, professor İsaxan Vəli-
yev, “Entoqlobus” saytının rəhbəri Gül-
narə İnanc, BBMM-in baş məsləhətçisi 
Tofiq Abbasov və digərləri mövzu ilə 
bağlı fikirlərini bildiriblər. Qeyd olunub 
ki, Prezident İlham Əliyevin vurğuladı-
ğı kimi, Azərbaycan Xəzəryanı ölkələr 
arasında əməkdaşlığın hüquqi bazasının 
yaradılmasında fəal iştirak edib. Buna 
bariz nümunə kimi, 2010-cu ildə Bakı-
da keçirilmiş Xəzəryanı ölkələrin dövlət 
başçılarının üçüncü Zirvə toplantısını 
göstərmək olar. Bu toplantıda Xəzərin 
sülh, mehriban qonşuluq və dostluq zo-
nasına çevrilməsi kimi mühüm prinsiplər 
müəyyən olunmuşdu. Bu prinsiplər daha 
əvvəl ulu öndər Heydər Əliyev tərəfin-
dən elan olunub. Ulu Öndər deyirdi ki, 
Xəzər dənizi Xəzəryanı ölkələrin mehri-
ban qonşuluq, qarşılıqlı surətdə faydalı 
əməkdaşlıq, dostluq, sülh və təhlükəsiz-
lik dənizi olmalıdır. Bu baxımdan 2018-
ci il avqustun 12-də Aktauda keçirilən 
Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının 
5-ci Zirvə toplantısı vacib əhəmiyyət 
kəsb edir. Burada Xəzərin hüquqi statu-
sunun müəyyənləşməsi ilə yanaşı, regio-
nun təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə 
bağlı bir sıra mühüm aktlar qəbul edilib.

Konfrans mövzu ətrafında müza-
kirələrlə davam edib.

“Xəzər regionu: geosiyasi vəziyyət və 
multikulturalizm siyasəti” 

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası alimlərinin 
2018-ci ildəki elmi-tədqiqat fəaliyyətinin nəticələri ürəkaçandır

Xəzərdə enerji və təhlükəsizlik məsələlərini 
Azərbaycansız nəzərdən keçirmək mümkün deyil



Adıgözəl Məmmədov uzun 
müddətdir ki, “Dənizçilər 
poliklinikası” MMC-də çalışır. 
Həkimliklə yanaşı, o ictimai-si-
yasi, ədəbi fəaliyyətlə də məşğul 
olur.  Çoxsaylı kitab müəllifi 
olan Adıgözəl Məmmədov 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
üzvüdür. 2004-cü ildə Prezi-
dent mükafatına layiq görülüb. 
Onun kitabları təkcə Azərbay-
canda deyil, dünyanın bir çox 
ölkəsində maraqla qarşılanır. 
Əsərləri Braun, Miçiqan, Berk-
ley, Stenford, Yeel, İlinioz və s 
universitetlərin, eləcə də ABŞ 
konqresinin kataloqlarına daxil 
edilib. Həmin kitablar Moskva 
və İranda da çap olunub, keç-
miş postsovet məkanında böyük 
populyarlıq qazanıb.

- Adıgözəl müəllim, kitabları-
nızın populyarlıq qazanması nə ilə 
bağlıdır?

- Kitablarım əsasən mövzu aktu-
allığı ilə seçilir. Əsərlərimdə liderlə-
rin psixoloji portretlərini və onların 
bu keyfiyyətlərinin ictimai-siyasi 
mühitə təsirini araşdıraraq bitkin ob-
razlar yaratmağa çalışıram. Daha 
çox siyasi liderlərin tibbi psixoloji 
portretini ərsəyə gətirirəm. Bu nəzə-
riyyəni bəzən siyasi psixologiya ilə 
qarışdırırlar. Halbuki, onlar tamamilə 
ayrı-ayrı sahələrdir.  “Baş tutmamış 
çevriliş”, “Siyasi liderlərin psixo-
loji portretləri”, “M.C. Bağırov və 
L.P. Beriya çevrilişinin “X” saatı, 
“M.C.Bağırov-tam məxfi”, “Kreml 
rəhbərlərinin psixoloji portretləri”, 
“Osmanlının çöküşünə Rusiyadan 
baxış” və s kimi kitablarımda bu 
fərqi açıq-aydın ortaya qoymuşam.

- İctimai fəaliyyət və yaradıcı-
lıqla yanaşı, ixtisasınız üzrə də cid-
di tədqiqatlarla məşğulsunuz. Bu 
barədə danışaq.

- Stomatoloq kimi pasientlərin ən 
çox şikayətləndiyi kariesogen xəstə-
liyi ilə bağlı bir çox mətləbləri ortaya 
çıxarmışam. Nəticədə ağız boşluğu-
nun gigiyenası və diş xəstəliklərində 

istifadə olunan diş pastası ixtira et-
mişəm. İxtira diş pastasının tərkibinə 
daxil olan orqanizmə zərərli flüor bir-
ləşmələrini əvəz edəcək yeni komp-
leks birləşmələrdən bəhs edir.

- Belə bir ixtira hansı zərurət-
dən ortaya çıxdı?

- Pasientlər müraciətlərində 
hər gün dişlərini yuduqlarını, lakin 
yenə də çürümə ilə rastlaşdıqlarını 
deyirdilər. Nə baş verdiyi məni ma-
raqlandırmağa başladı. Araşdırmala-
rımdan məlum oldu ki, bizim istifa-
də etdiyimiz diş pastalarında flüorlu 
birləşmələr var. Bu birləşmələr ilk 
mərhələdə həqiqətən də dişin və ya 
sümük toxumalarının möhkəmlən-
məsində müəyyən dərəcədə iştirak 
edir. Avropada bu diş pastalarını 
yararlı saymaq olar.  Soyuq ölkələr-
də qəbul olunan su dağıdıcı təsir 
göstərmir. Amma isti ölkələrdə su-
yun tərkibində istənilən halda flüor 
olduğundan onun aşırı itifadəsi dişlər 
və sümüklərin kövrəkləşməsi riskini 
artırır. İsti ölkədə istər-istəməz maye 
çox qəbul edilir. Bu da flüorun miq-
darını qanda artır. Nəticədə, getdikcə 
diş çürüyür. 

- Siz bu pastaları nədən hazır-
layırsınız?

- Mənim təqdim etdiyim pas-
talarda dişlərin yüksək səviyyəli 
müdafiəsini vulkanik palçığın mine-
ralları həyata keçirir. Bəzi firmalar 
bu problemi həll etmək üçün flüor 
olmayan diş məcunlarının tərkibini 
qeyri-üzvi minerallarla zənginləşdi-
rirlər. Mən hazırladığım pastaların 
tərkibinə daxil olan vulkanik palçıq 
mineralları kompleks birləşmə şək-
lində olduğuna görə ağız suyunun 
təsiri zamanı aktiv formaya keçərək 
dişin strukturunu təşkil edən mine-
rallarla rabitəyə girir. Bu pastaları 
Bakı ətrafındakı vulkanik palçıqlar-
dan istifadə etməklə hazırlayıram. 
Araşdırmalar nəticəsində vulkanik 
palçıqdan təkcə diş pastası deyil, ba-
şın dərisinə və saçlara qulluq etmək 
üçün kosmetik müalicəvi vasitə ha-
zırlamağın mümkünlüyünü də ortaya 
çıxarmışam.

- Ümumiyyətlə, dünyada vul-
kanik palçıqdan hansısa vasitənin 
hazırlanması təcrübəsi mövcud-
durmu?

- Dünya bazarlarında bu gün 
Ölü dəniz məhsullarından hazırlan-
mış kifayət qədər kosmetik vasitələr 
var. Azərbaycandakı vulkanik palçı-
ğın xarakterik və marfoloji, kimyəvi 

xüsusiyyətləri qat-qat Ölü dənizdən 
üstündür. Bu baxımdan Azərbaycan-
da mövcud olan vulkanik palçıqlar 
vasitəsi ilə öz məhullarımızı istehsal 
edə bilərik. Bu qeyri-neft sektorunun 
inkişafına da təkan verə bilər. 

- Layihənizlə bağlı gələcək 
planlarınız nədən ibarətdir?

Artıq ilkinlik haqqında patentləş-
dirmə almışam. Gələcəkdə bu pasta 
və gellərin istehsalı ilə məşğul ola-
caq zavodun fəaliyyətə başlamasını 
istəyirəm. Bu məqsədlə aidiyyəti qu-
rumlara müraciət etmişəm və müsbət 
cavab alacağıma ümid edirəm.    

- Adıgözəl müəllim, hazırda 
ASCO-ya məxsus “Dənizçilər po-
liklinikası” MMC-də çalışırsınız. 
Dənizçilərimizin diaqnostik, am-
bulator-poliklinik, müalicə-profi-
laktik xidmətinin təkmilləşdirilmə-
si ilə bağlı hansı layihələr həyata 
keçirilir?

-ASCO-nun sədri Rauf Vəliye-
vin tapşırığı ilə bu istiqamətdə konk-
ret işlər görülür. Azərbaycan Res-
publikasının qoşulduğu Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının  “Dənizçilərin 
Hazırlanması, Sertifikatlaşdırılma-
sı və Növbə Çəkmə Standartları 
Haqqında Beynəlxalq Konvensiyası-
nın”(STCW) tələblərinə uyğun ola-
raq dənizçilərin ilkin və dövri tibbi 
müayinədən keçmələrinə dair qay-
dalar və tibbi şərtlər müəyyən olu-
nub.  ASCO-nun tərkibində fəaliyyət 
göstərən “Dənizçilər Poliklinikası” 
MMC profilinə uyğun olaraq  birba-
şa dəniz əməyi ilə məşğul olan insan-
ların sağlamlığının təmin olunması 
istiqamətində öz fəaliyyətini bu şərt-
lərə söykənərək qurur.  Dəniz əməyi 
ilə məşğul olan insanlarda peşə fəa-
liyyətindən irəli gələn xəstəliklər və 
bu fəsadların aradan qaldırılmasını 
təşkil etmək, ixtisaslaşdırılmış  hə-
kimlər cəlb etmək və sosial proqram-
lar daxilində ASCO-nun işçilərinin 
tibbi müayinəsinin  beynəlxalq tələb 
və göstəricilərinə uyğun  həyata ke-
çirilməsini təmin etmək əsas işimiz-
dir. 

Söhbəti qələmə aldı: 
Rövşən Abdurəhmanov
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 “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC-nin (ASCO) 
nümayəndələri Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və 
Yeni il bayramı ərəfə-
sində şirkətin himayə-
sində olan qaçqın və 
məcburi köçkün ailələ-
rinin məskunlaşdığı 
qəsəbələrə baş çəkiblər.

Belə ki, dənizçilər hə-
mişə olduğu kimi, bu dəfə 
də əslən Xocalı, Kəlbəcər, 
Laçın, Ağdam və Şuşadan 
olan və Goranboy rayo-
nunda müvəqqəti məs-
kunlaşan 3350 qaçqın və 
məcburi köçkün ailəsinə 
zəruri ərzaq məhsulların-
dan ibarət bayram sovqa-
tı paylayıblar. Bayram  
sovqatına düyü, şəkər 
tozu, çay, un, yağ və digər 
zəruri ərzaq məhsulları 
daxil edilib.

Qaçqın və məcburi köçkünlər adından 
çıxış edənlər Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan 
uğurlu siyasət nəticəsində doğma torpaqla-

rına qayıdacaqlarına əmin olduqlarını ifadə 
ediblər. Onlar göstərilən daimi diqqət və 
qayğıya görə ölkə və ASCO rəhbərliyinə 
minnətdarlıqlarını bildirib, bayram arzuları-
nı dilə gətiriblər.

Dünyada dəniz nəq-
liyyatı və liman sahəsində 
ən tanınmış nəşrlərdən 
olan İngiltərənin “Freight 
Week” jurnalının 2018-ci 
il dekabr buraxılışında 
Ələt qəsəbəsində yerləşən 
Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı barədə 
məqalə dərc edilib.

Məqalədə Bakı Lima-
nının ölkəmizin iqtisadiy-
yatının şaxələndirilməsinə, 
ümumi rifahın yüksəldil-
məsinə verəcəyi töhfə, 
müasir standartlara uyğun 
və avtomatlaşdırılmış əmə-

liyyat sistemi, limanın 
mühüm nəqliyyat dəhli-
zində yerləşməsi barədə 
ətraflı məlumat verilib.

Dərc olunan məqalə-
də limanın istismar xid-
mətinin rəisi Yucin Se-
ahdan xüsusi müsahibə 
alınıb. O bildirib ki: “Son 
zamanlar Azərbaycanın, 
xüsusilə də Bakının, qlo-
bal tədarük zəncirindəki 
mühüm rolu gücləndirilib. 
İnanırıq ki, limanın gələ-
cək mərhələli inkişafı ilə 
Azərbaycanın önəmi art-
maqda davam edəcək”.

Dənizçilərin tibbi müayinəsi beynəlxalq 
tələblərə uyğun həyata keçirilir

ASCO məcburi köçkün ailələrini 
bayram sovqatı ilə sevindirib

“Freight Week” jurnalı yeni Bakı Limanı 
barədə məqalə dərc edib

“Şahdəniz” yatağından ümumi 
qaz hasilatı 100 milyard kubmetrə 
çatıb.

“BP Azerbaijan” şirkətindən  bildiri-
lib ki, bu nailiyyət yataqdan ilk kommer-
siya qaz həcmlərinin hasilatına başlan-
dığı və Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin 
işə düşdüyü elan edilən vaxtdan tam 12 il 
sonra əldə edilib.

2006-cı il dekabrın 15-də elan edil-
miş ilk hasilat yatağın işlənməsinin 1-ci 
mərhələsinin başlanğıcı idi və o vaxtdan 
bəri qaz həcmləri uğurla və etibarlı şə-
kildə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə 
bazarlarına çatdırılır. 2018-ci il isə “Şah-
dəniz” layihəsi üçün növbəti əlamətdar 
hadisə ilə yadda qalıb. Planlaşdırıldığı 
kimi, iyunun 30-da “Şahdəniz-2” çər-

çivəsində Türkiyəyə kommersiya qaz 
həcmlərinin nəqlinə başlanılıb və iyulun 
sonunda “Şahdəniz Bravo” platforma-
sından ilk qaz əldə edilib.

2006-cı ildən bəri “Şahdəniz” ya-
tağından, həmçinin ümumilikdə 196 
milyon barreldən artıq kondensat hasil 
edilib.

Hazırda “Şahdəniz” yatağından ha-
silat “Alfa” platformasında təqribən 10, 
“Bravo”da isə 6 quyudan əldə edilir.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sekto-
runda yerləşən “Şahdəniz” bu günədək 
BP-nin dünyada kəşf etdiyi ən böyük qaz 
yatağıdır. Bu nəhəng yataq təxminən 860 
kilometr ərazini əhatə edir. Yataq 1999-
cu ildə aşkar edilib.

Bütün “Şahdəniz” yatağında hesab-

lanmış ilkin geoloji qaz ehtiyatı təxminən 
1 trilyon kubmetrdən artıq və kondensat 
ehtiyatı isə 2 milyard barrel təşkil edir.

“Şahdəniz-2” ilk dəfə olaraq Xəzər 
qazını Avropa bazarına çıxaracaq yeni 
Cənub Qaz Dəhlizinin başlanğıc nöqtəsi-
dir. Sabit pik hasilat zamanı bu layihənin 
mövcud hasilat həcmlərinə ildə 16 mil-
yard kubmetr qaz əlavə edəcəyi gözləni-
lir. “Şahdəniz” yatağının ümumi hasilat 
həcmi ildə 26 milyard kubmetr qaz və 
gündə 120 min barrel kondensat səviy-
yəsinə çatacaq.

“Şahdəniz-2” çərçivəsində Xəzər 
dənizində ilk dəfə yatağın suyun altında 
işlənməsi reallaşdırılır və bu, BP şirkəti-
nin bu vaxtadək dünyada operatoru oldu-
ğu ən iri dəniz infrastrukturudur.

İslam Təhsil, Elm və Mədə-
niyyət Təşkilatı (ISESCO) İslam 
ölkələri mədəniyyət nazirləri kon-
fransının qərarına uyğun olaraq 
2019-cu ili “İslam mədəni irsi ili” 
elan edib.

Təşkilatın rəsmi saytı xəbər ve-
rir ki, ISESCO öz bəyanatında üzv 
dövlətləri bu əlamətdar hadisənin 
bayram edilməsi üçün bütün zəruri 
tədbirləri görməyə çağırıb. Təşkilat, 
həmçinin maddi və qeyri-maddi mə-
dəni irsin xalqların tarixi yaddaşının 
və adət-ənənələrinin qorunub saxlanıl-
masında əhəmiyyətini vurğulayıb.

Qeyd olunub ki, İslam dünyası 
müsəlman ölkələrinin və onların dün-
yanın digər mədəniyyətləri ilə qarşılıqlı 
fəaliyyətinin, həmçinin yaradıcı ziya-
lıların - alimlərin, şairlərin yazıçıların, 

rəssamların, memar və ənənəvi sənət 
ustalarının məhsuldar əməyinin bəhrəsi 
olan zəngin və rəngarəng mədəni irsə 
malikdir.

“İslam mədəni irsi ili” çərçivəsin-
də müsəlman ölkələrində mədəniyyətin 
inkişafında töhfə olan tarixi-memarlıq 
abidələrinin, rəssamlıq şedevrlərinin, 

əlyazmalarının, sikkələrin, İslam 
rəmzləri və müasir detalların təb-
liğinə xüsusi diqqət yetiriləcək. 
ISESCO, həmçinin bir çox maddi 
və qeyri-maddi irs nümunələrinin 
İslam Dünyası Mədəni İrsi Siyahı-
sına daxil edilməsini təklif edir.

Bununla yanaşı, il ərzində sö-
zügedən mövzuya həsr olunmuş 
“Açıq qapı” günləri keçiriləcək. 
ISESCO ekstremistlərin, sektant və 
terrorçuların fəaliyyəti nəticəsində 
münaqişə zonalarında təhlükə al-

tında qalan zəruri sənədlərin qorunması 
ilə də məşğul olacaq. Təşkilat, həmçi-
nin müsəlman ölkələrinə maddi və qey-
ri-maddi mədəni irs sahəsində mütəxəs-
sislər hazırlanması, onların peşə, texniki 
və elmi bilik və bacarıqlarının artırılması 
üzrə təkidlə müraciət edib.

Bu il yanvarın 1-dən 
pensiya qanunvericili-
yində qüvvəyə minən də-
yişikliyə əsasən, pensiya 
təyinatının avtomatlaş-
dırılmış şəraitdə həyata 
keçirilməsinə başlanılıb. 
Pensiya hüququ yara-
nanda ölkə vətəndaşının 
onu reallaşdırmaq üçün 
sənəd toplayıb hansı-
sa quruma müraciət 
etməsinə ehtiyac yoxdur. 
Həmin islahat tədbiri 
pensiyalarda artıma da 
imkan yaradıb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin şöbə müdiri Çingiz Əliyev pen-
siya qanunvericiliyində həyata keçi-
rilən bu yeniliyin məğzini şərh edərək 
deyib: ”Vətəndaşın qanunvericilikdə 
nəzərdə tutulan pensiya yaşı çatdı-
ğı təqdirdə heç bir təşkilata müraciət 
edib sənəd toplamadan, pensiya yaşı 
tamam olan gün ona elektron qaydada 
pensiya təyin olunacaq. Ona, 2006-cı 
ilin əvvəlindən, yəni fərdi uçot siste-
mi tətbiq olunandan sonra 2018-ci il 
iyulun 1-dək fərdi hesabında toplanan 
məbləğdən asılı olmayaraq pensiya ka-
pitalı qeydə alınıbsa, 2006-cı ilədək 25 
il sosial sığorta stajı hesablanır, həmin 
vaxtdan sonrakı dövr isə fərdi hesa-
bında olan pensiya kapitalı da nəzərə 

alınmaqla müvafiq hesablama aparıla-
raq pensiya təyin edilir. Əgər pensiya 
təyin edilənlərdən kimlərinsə faktiki 
stajı 2006-cı ilədək 25 ildən çox təş-
kil edirsə, onların faktiki stajı əsasında 
pensiya təyinatı həyata keçirilir.

Şöbə müdiri qeyd edib ki, pensiya 
təyin olunan kimi vətəndaşa SMS və 
e-mail vasitəsilə bu barədə, həmçinin 
pensiyanın məbləği və pensiya kartını 
haradan əldə edəcəyi barədə məlumat 
çatdırılır: “2019-cu ildə pensiya yaşı-
na çatanlardan 70 faizinə, təxminən 36 
min nəfərə pensiyalar avtomatlaşdırıl-
mış qaydada təyin ediləcək və onların 
pensiyalarının məbləğlərində, gəlirlə-
rində artımlar gözlənilir, çünki 2006-cı 
ilə qədər vətəndaşlara təqdim edilən 25 
il sosial sığorta stajı minimum 122 ma-

nat pensiya qazanılması 
deməkdir. 2006-cı ildən 
sonra işləyənlər üçün 
həmin məbləğin üzərinə 
fərdi hesabında qeydə 
alınmış pensiya kapita-
lının hesablanması yolu 
ilə əlavələr də edilir”.

Çingiz Əliyevin 
verdiyi məlumata görə, 
yaşa görə müavinət tə-
yin ediləcək on minlərlə 
vətəndaş pensiya sahə-
sində həyata keçirilən bu 
islahat tədbiri nəticəsin-
də artıq əmək pensiyası 
hüququna malik olacaq: 
“Yəni bu il təxminən 

19,5 min nəfər şəxs onlara avtomatik 
şəkildə 25 il sosial sığorta stajı hesab-
lanması nəticəsində yaşa görə əmək 
pensiyası almaq hüququ qazanacaq. Bu 
da yaşa görə sosial müavinətdən yaşa 
görə pensiyaya keçdikləri üçün onların 
gəlirlərində artım özünü göstərəcək”.

Nazirliyin rəsmisi onu da bildirib 
ki, bu il pensiya yaşına çatanlardan 30 
faizinin isə pensiyaları hələ ki, avtomat-
laşdırılmış qaydada təyin edilməyəcək. 
Onların sırasına güzəştli şərtlərlə əmək 
pensiyasına hüquq qazananlar, dövlət 
qulluqçuları, hərbi qulluqçular, xüsu-
si rütbəli şəxslər, millət vəkilləri və s. 
daxildir. Lakin onların da pensiya təyi-
natının avtomatlaşdırılması üçün işlər 
aparılacaq.

Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondu 
(AZPROMO) sahibkarlara mü-
raciət edib.

AZPROMO-dan  bildiriblər 
ki, Pakistanın tanınmış sərgi təşki-
latçısı və "Dünya Sərgi Sənayesi 
Assosiasiyası"nın tam üzvü olan 
"Ecommerce Gateway Pakistan" 
şirkəti müxtəlif sahələrdə fəaliy-
yət göstərən sahibkarlar arasında 
ikitərəfli görüşlər və ildə 50-dən 
çox beynəlxalq yarmarka təşkil 
edir. "Ecommerce Gateway Pa-

kistan" Azərbaycanın müvafiq 
sənaye şirkətlərini 2019-2021-ci 
illərdə keçiriləcək sərgilərdə işti-
raka dəvət edir.

Qeyd edək ki, şirkət son 35 
ildə Pakistanın ən böyük B2B ba-
zası olan "Jamal's Yellow Pages 
of Pakistan"ın sahibidir. 2019-
2021-ci illərdə Pakistanda ərzaq 
təhlükəsizliyi, kənd təsərrüfatı, 
nəqliyyat-logistika, qida, elekt-
rik, alternativ enerji sahələrini 
əhatə edən sərgilər təşkil oluna-
caq.

“Şahdəniz-2” çərçivəsində Xəzər dənizində ilk 
dəfə yatağın suyun altında işlənməsi reallaşdırılır

Pensiya ödənişində yeni qaydalar

Azərbaycanın sənaye şirkətləri Pakistanda keçiriləcək 
sərgilərdə iştiraka dəvət olunurlar

2019-cu il “İslam mədəni irsi ili” elan edilib
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Bəzi adamlar hətta buzun üstündə 

dayana bilsələr də, sözünün üstündə heç 
vaxt dayanmırlar.

Çalışın başınızı itirməyin. İtirdiyiniz 
qalan şeyləri qaytarmaq əldə etmək olar.

Çox adam kişilikdən danışır. Kişilik 
danışmaq üçün deyil.

Yıxılmayanların əksəriyyəti çox yuxa-
rıdan getməyi xoşlayır.

Bəziləri bazar söhbəti ilə elmi qarışdı-
rır.

On ilə vurma cədvəlini öyrənə bil-
məyənlərin başqalarına nəyi isə öyrət-
mək iddialarına baxın...

Özünüzü ilk növbədə, özünü tanıma-
yanlardan qoruyun.

Özlərini ağıl dəryası sayanlarla işim 
yoxdur, mənim davam özlərini ağıl dər-
yası kimi aparanlarladır.

İşi-peşəsi başqalarını “baqaj”a qoy-
maq olanın  görəsən “baqaj”ı nə boyda-
dır?

Şeytanın işi xeyli yüngülləşib. Çox 
adam düz yoldan özü çıxır.    

Çörəyin ucuz və ya bahalığından ası-
lı olmayaraq, çörəkverənlər həmişə  az 
olur.

Cavanlıqda elə bilirdim düşmənim 
yoxdur, indi isə mənə elə gəlir dostum 
yoxdu.

Sözünün ağası olmayanlar özlərini 
niyə ağa kimi aparmaq istəyirlər?

Söz var yerinə düşür, söz var yerə.
Təpədən-dırnağadək zibilin içində 

olan nə qədər balaca olsa, daha az zibilə 
batar.

Tolerantam deyə, yaltaqlara da dö-
zümlülük nümayiş etdirməliyəm?

Haqsız iş görməmişəmsə, haqlı oldu-
ğumu niyə sübut etməliyəm?

Vaxt həmişə qiymətlidir. Bu baxımdan 
kimsə deyə bilməz ki, qiymətli heç nəyi 
yoxdur. 

Düz danışan həmişə düzdə qalmalı-
dır?

Az qalıb ki, qaşqabağı yer süpürənlərə 
də təmizlik aşiqi kimi baxsınlar.

Nə bəxtim gətirib, nə mən bəxtimi gə-
tirməyə çalışmışam.

Ən azı, yerimdə başqaları oturduğuna 
görə, məni yerimdə oturtmaq mümkün 
deyil.

Haqq yoluna bu dünyada gəlmək la-
zımdır. Axirətdə o fürsəti heç kimə ver-
mirlər. 

Hər kəs həmişə əxlaqına görə hərəkət 
etdiyindən heç kimdən incimirəm. Mənə 
görə kimsə dəyişən deyil ki...

Çox yerdə yaxşı işçi ilə pis işçini çox 
gözəl ayırırlar. Yoxsa pis işçiyə o qədər 
imtiyaz verməzdilər.

Ömrümüzün qırxıncı qapısı gözümü-
zü əbədi yumanda açılır.

Toxu “yox”la yoxlayırlar, acı “çox”la.
Ən natəmiz adam vicdanını təmiz sax-

laya bilməyəndir.
Danışmaq lazım olanda susan, yer-

li-yersiz danışandan daha qorxuludur.
Ən imkanlı adamlar da dünyaya cəmi 

bir dəfə gəlirlər.
Etibara xəyanət etməyin. Unutmayın 

ki, açarları sizə etibar olunan qapının ki-
lidini istənilən vaxt dəyişə bilərlər.

Kimsədən əvəzsiz nə isə istəmişəmsə 
və ya kimsə mənə nə vaxtsa təmənnasız 
yaxşılıq  edibsə, indi desin, mən olmayan-
da danışmasın.

Alimlərin saxtası saxtaların ən pisidir.
Bəzən Yeni ilin təqvimini adama elə 

verirlər, elə bil daha bir il yaşamaq haqqı 
verirlər.

Yalan danışmağa görə cinayət işi düş-
mür? Yaltaqların hamısı yalan danışır.

Bəzilərinə elə gəlir ki, düz danışmaq 
üçün mütləq əyri oturmaq lazımdır.

Həqiqətə əyiləni həqiqət özü ucaldır.
Yaltaqdan arxa çıxmaz. 
Hətta özü həmişə bir yerdə olan ermə-

ninin də barmağı min yerdə ola bilər.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyinin kollektivinə ağır itki üz ve-
rib. Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasının rektoru Çingiz Mansur 
oğlu Əliyev yanvarın 7-də ömrünün 
56-cı ilində vəfat edib. 

Çingiz  Əliyev 5 yanvar 1963-
cü ildə Bakıda anadan olub. 1986-cı 
ildə Leninqrad (indiki Sankt-Peter-

burq) Su Nəqliyyatı İnstitutunu biti-
rib. Əmək fəaliyyətinə 1987-ci ildə 
“Xəzərdənizneftdonanma” idarəsin-
də kapitan köməkçisi kimi  başla-
yıb. Biliyi və bacarığı  hesabına qısa 
vaxtda kapitan vəzifəsinədək yüksələ 
bilib. Avropada ən böyük qaldırma 
gücünə (2500 t) malik kran gəmisin-
də ən cavan  kapitan kimi 5 il işləyib.

1993-1996-cı illərdə “Xəzərdə-
nizneftdonanma” idarəsində dənizdə 
təhlükəsiz üzmə xidmətinin rəis müa-
vini və rəisi, “Xəzərdənizneftdonan-
ma” idarəsinin rəis müavini, 1996-
2006-cı illərdə “British Petroleum” 
şirkətində dəniz işləri üzrə rəis, 
2006-2013-cü illərdə “Caspian Ma-
rine Services” LTD şirkətində direk-
tor vəzifələrində çalışıb. Bu dövrdə 
“Günəşli” yatağında platformaların 
30%-nin tikilməsində, Heydər Əli-
yev adına Bakı Dərin Özüllər Zavo-
dunun 8 №li platformasının tam qu-
rulmasında, “Çıraq” platformasının 
özülünün qoyulmasında  iştirak edib. 
2013-cü ilin dekabrından Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasında 
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, 
2014-cü ilin iyulundan ADDA-nın 
tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektoru 
vəzifələrində çalışıb. 

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 24 iyul 2015-ci il tarixli  

Sərəncamı ilə Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının rektoru təyin 
edilib.

23 senytabr 2015-ci il tarixində 
texnika üzrə fəlsəfə doktorluğu dis-
sertasiyasını uğurla müdafiə edərək 
fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.

Akademiyaya rəhbərlik etdi-
yi ilk gündən təhsilin keyfiyyətinin  
yüksəldilməsinə, təhsil  prosesinin 
modernləşdirilməsinə çalışıb. Fəa-
liyyəti dövründə uğurla həyata ke-
çirdiyi köklü struktur dəyişiklikləri, 
məqsədyönlü kadr siyasəti  Akade-
miyada tədris prosesinin keyfiyyətini 
xeyli yaxşılaşdırıb.

Çingiz  Əliyev Akademiyada 
tədris prosesinin yeni innovativ me-
todlarla təşkili və idarə olunması, 
tədrisin təkmilləşdirilməsi, onun elm 
və istehsalatla əlaqələrinin möhkəm-
ləndirilməsi prosesini daim diqqət 
mərkəzində saxlayıb. ADDA-nın 
müasir dünya tələblərinə cavab verən 

maddi-texniki baza ilə təmin olunma-
sında,  burada professor-müəllim və 
tələbə heyətinin səmərəli fəaliyyəti 
üçün hər cür şəraitin yaradılmasında 
əvəzsiz xidmətləri olub.

 “Donanmanın fəxri işçisi” olan 
Çingiz Əliyev “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illiyi (1858-
2018)” Azərbaycan Respublikası-
nın yubiley medalına layiq görülüb.  
Dövlət başçımızın 21 oktyabr 2018-
ci il tarixli Sərəncamı ilə “Gəmiçilik 
sahəsində xidmətlərə görə” medalı 
ilə təltif edilib. 

17 elmi məqalənin, beş dərsliyin 
müəllifi olan Çingiz Əliyev ölkənin 
ictimai həyatında da yaxından iştirak 
edirdi.

Tələbkar olduğu qədər də qay-
ğıkeş rəhbər, səmimi insan Çingiz 
Mansur oğlu Əliyevin xatirəsi onu 
tanıyanların qəlbində həmişə yaşa-
yacaq. 

Allah rəhmət eləsin.

Vergilər Nazirliyi 2019-cu il 
üzrə əməkhaqqından tutulmaların 
hesablanması ilə bağlı kalkulyator 
hazırlayıb.

Nazirliyin Media və kommuni-
kasiya mərkəzindən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, kalkulyator vasitəsilə 
həm dövlət və neft-qaz sektorunda 
çalışan, həm də neft-qaz sektorun-
da fəaliyyəti olan özəl təşkilatlarda 
işləyən şəxslərin əməkhaqqısı üzrə 
hesablamalar aparmaq olar.

Bundan əlavə, hesablanmış 
əməkhaqqından (GROSS) xalis 
əməkhaqqına (NETT) və ya xalis 
əməkhaqqından (NETT) hesablan-
mış əməkhaqqına (GROSS) hesabla-
malara baxmaq mümkündür.

Yeni kalkulyatorla tanış olmaq 
üçün aşağıdakı linkə daxil olun:

http://www.taxes.gov.az/modul.
php?name=pages&page=salary-
CalcProject

Öküzlə döyüşlər mürəkkəb 
dövrünü yaşayır.

İspaniya KİV-ləri xəbər verir 
ki, tamaşaçıların özlərinin laqeydli-
yindən başqa kənardan heç bir irad 
(məsələn, heyvanların müdafiəçiləri 
tərəfindən) ənənəvi ispan tamaşası 
üçün qorxulu deyil. İndi baş rolda 
əvvəlki kimi öküz deyil, daha çox 

aktyora çevrilən toreador oynayır. 
Bu səbəbdən də hazırda korrida 
daha darıxdırıcı, daha az cəlbedici 
olub.

2018-ci il ümumilikdə, korrida-
nın tərəfdarları üçün həyəcanlı not-
larla başa çatsa da, nikbinliyə əsas 
verən yeniliklər də olub:

- Konstitusiya Məhkəməsi Ba-

lear adalarında korridanın qadağan 
edilməsi ilə bağlı qəbul olunmuş qa-
nunu ləğv edib.

- Pako Urenya zədədən sonra öz 
peşəsinə qayıtdığını bəyan edib. O, 
2018-ci il sentyabrın 14-də Albase-
tedəki bayram tədbirlərində öküzün 
zərbəsi nəticəsində sol gözünü itirib.

- İspaniyanın mədəniyyət naziri 
bəyan edib ki, hökumət korrida və 
öküzlərin iştirakı ilə bir sıra tədbirləri 
qadağan etmək fikrində deyil.

Siyasi partiyalar da öküzlərlə 
bağlı mövzulara xalq mədəniyyəti-
nin təcəssümü kimi müəyyən maraq 
göstərirlər.

- Sevilyada aprel yarmarkasın-
da gənc Roka Reyin məğrur çıxışı, 
“Orgullito” ləqəbli öküzün əfvi və 
El Xulun qələbəsi. Həmçinin kədərli 
anlar - qəhrəman Xuan Xose Padil və 
digərləri ilə vidalaşma.

İspan tavromaxiyasının gələcə-
yinin necə olacağını isə yalnız zaman 
göstərəcək.

Nigar Cəfərli

2018-ci ildə hərraclara 
çıxarılan və inanılmaz qiymətlərə 
satılan 13 ən qeyri-adi əşyala-
rın adları açıqlanıb. AZƏRTAC 
CNN telekanalının saytına isti-
nadla xəbər verir ki, onları əldə 
edən şəxslərin bir çoxunun adı 
gizli qalıb. Həmin qəribə əşyaları 
sizə təqdim edirik.

Nəhəng mirvari
“Yatmış şir” adlanan şirin su mir-

varisi Niderlandda keçirilən Venduhi-
us hərracında 320 min avroya satılıb. 
Uzunluğu 2,8 inçə (1 inç=2,5 sm) və 
çəkisi 4 unsiya (1 insiya=31,1 qram) 
olan bu mirvari Avropaya Çindən 
gətirilib və 1700 il əvvəl cilalanıb. 
“Yatmış şir” uzun əsrlər tacirlər tərə-
findən müxtəlif hökmdarlara satılıb. 
Sonda isə Avropanın kral saraylarının 
bəzəyi olub.

 Ay süxurunun hissəciyi

Sovet “Luna-16” missiyasının 
Ayın səthindən 1970-ci ildə gətirdi-
yi süxurunu hissəciyi Nyu-Yorkdakı 
“Sotbi” hərracında 855 min dollara 
satılıb. Bu əşyanı sovet kosmonav-
tikasının banisi Sergey Korolyovun 
həyat yoldaşı Nina Korolyova təq-
dim edib. Qaya süxurunun hissəciyi 
görkəmli konstruktora Sovet İtti-
faqında kosmosun tədqiqi sahəsində-
ki xidmətlərinə görə hədiyyə edilib.

 
Stiven Hokinqin əlil arabası

Dahi alim Stiven Hokinqin adı-
nı daşıyan fond tərəfindən təqdim 
olunan əlil arabası Kristi onlayn hər-
racında 393 min dollara satılıb. Bu 
arabadan 1960-cı ildən 1990-cı ilin 
əvvəlinədək istifadə olunub. Hərra-
cın rəhbəri Tomas Venniqin sözlərinə 
görə, 1977-ci ildə Hokinqin vəliəhd 

şahzadə Çarlzla görüşü zamanı yer-
dəki oyuncaqların üzərindən keçdiyi 
bu hərəkət vasitəsi dünyada ən çox 
sürülmüş əlil arabasıdır.

 
Tamamilə brilyantdan 

olan üzük
2018-ci ildə 

hərraca çıxarılan 
ən qəribə əşyalar-
dan biri də tama-
milə brilyantdan 
düzəldilmiş üzük 
olub. “Apple” 
şirkətinin dizayn 
şefi Coni İv və 

dizayner Mark Nyuson tərəfindən 
hazırlanan bu zərgərlik məmulatı 

“Sotbi” hərracında 256 min dolla-
ra satılıb. Üzüyün ABŞ-ın Mayami 
şəhərindən gətirildiyi və əldə olunan 
vəsaitin QİÇS xəstələri üçün xeyriy-
yə məqsədinə xərcləndiyi bildirilir.

 
Üç min il yaşı olan Assuriya 

heykəli

Kristi hərracında rekord qiymətə 
- 31 milyon dollara satılan üç min il 
yaşı olan Assuriya heykəli ilk təklifdə 
10 milyon dollar məbləğində qiymət-
ləndirilib. İraq ərazisindən gətirilən 
və Assuriya çarı II Aşurnasirpalın 
dövrünə aid olan bu nadir sənət əsə-
rini geri qaytarmaq üçün İraqın mə-
dəniyyət naziri beynəlxalq təşkilatlar 
qarşısında məsələ də qaldırıb. Lakin 
“Sotbi” hərracından bildiriblər ki, 
bundan əvvəl də şəxsi kolleksiyaya 
məxsus olan bu heykəllə bağlı Bağ-
dadın iddiaları qanuna ziddir.

5,655 karatlıq zümrüd
Oktyabrda Zambiyadan gətirilən 

5,655 karatlıq zümrüd kristalı no-
yabrda Sinqapurda keçirilən hərrac-
da 28,4 milyon dollara satılıb. Afri-

ka mədənlərində tapılan bu kristalın 
çəkisi 11 kiloqramdır. Bundan əvvəl 
də Zambiyada “Fil” adlanan 6,225 
karatlıq zümrüd kristalı aşkar olun-
muşdu.

Bunlardan başqa, 2018-ci ildə 
dünyanın müxtəlif hərraclarında 
uşaqlar üçün əsərin qəhrəmanı Vin-
ni-Puxun orijinal xəritəsi (600 min 
dollar), 150 milyon il yaşı olan di-
nozavr skeleti (2,36 milyon dollar), 
Eyfel qülləsinin pilləkənləri (191 min 
dolar), Böyük Britaniya Kraliçasının 
“Rolls-Royce” avtomobili (1 milyon 
dollar) kimi qeyri-adi əşyalara da bö-
yük məbləğlər ödənilib.

Çingiz Mansur oğlu Əliyev

Əməkhaqqından tutulmaların 
hesablanması ilə bağlı kalkulyator hazırlanıb

Korrida İspaniyada qalacaqmı?

Amerikalı alimlər Florida 
ştatı sahillərində nadir şimal bali-
nasının balasını tapıblar. Bu, son 
iki ildə həmin növə aid tapılan ilk 
balina balasıdır.

 runews24.ru saytının verdiyi 
məlumata görə,  balinanın bu növü 
ovçular tərəfindən, demək olar, 

məhv edilib. Son iki ildə 19 balina 
öldürülüb, cəmi 5-i isə dünyaya gə-
lib. Onlar daha çox böyük gəmilər-
lə toqquşmadan ölürlər.

Bu növə aid balinalar Atlantik 
okeanın şimal-qərb hissəsində ya-
şayır və Kanada ilə Cənubi Ameri-
ka arasında üzürlər.

Avropaya qeyri-qanuni 
yollarla daxil olan miqrantların 
sayı son beş illə müqayisədə 
ötən il az olub. Lakin İspaniyaya 
gələnlərin sayında artım müşa-
hidə olunub.

Xarici KİV-lər xəbər verir ki, 
2018-ci ildə 150 minə yaxın miq-
rant Avropa İttifaqı ölkələrinə daxil 
olub. Bu rəqəm miqrasiya böhra-

nının kəskin hal aldığı 2015-ci illə 
müqayisədə 92 faiz aşağıdır.

Buna baxmayaraq, Mərakeş-
dən Aralıq dənizi vasitəsilə İspani-
yaya gələn miqrantların sayı ötən il 
iki dəfə artaraq 57 min nəfər olub.

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkila-
tının hesablamalarına görə, 2018-ci 
ildə Avropaya 142 min miqrant gə-
lib.

Alimlər nadir şimal 
balinasının balasını tapıblar 

Avropa İttifaqı ölkələrinə 
gələn miqrantların sayı azalıb

2018-ci ildə hərraclarda satılan ən qeyri-adi əşyalar
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin (ASCO) struk-
turuna daxil olan qurumların 
işçiləri arasında keçirilən Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
Gününə həsr olunmuş mini-futbol 
turniri başa çatıb. 

Final oyunu “Şəfa” stadio-
nunda baş tutub.  Həlledici gö-
rüşdə “ASCO-SYNTAX” – İXİ 

komandaları üz-üzə gəliblər.
Daha yaxşı oyun nümayiş et-

dirən  İstehsalat Xidmətləri İdarə-
sinin (İXİ) komandası meydança-
nı 7:4 hesablı qələbə ilə tərk edib. 

Qalib komanda diplom, ku-
bok və medallarla təltif edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 
Dəniz Nəqliyyatı İşçiləri Həm-
karlar İttifaqı Respublika Komitə-

si ilə birgə təşkil olunan turnirdə 
8 komanda – ASCO, “ASCO-SY-
NTAX”, Dəniz Nəqliyyatı Do-
nanması, Xəzər Dəniz Neft Do-
nanması, Zığ Quru Yük Limanı, 
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi 
Zavodu, “Bibiheybət” Gəmi Tə-
miri Zavodu, İstehsalat Xidmət-
ləri İdarəsinin  futbolçuları qüv-
vələrini sınayıblar.

Azərbaycan Yelkənli İdman Fede-
rasiyanın yığma komandası Türkiyənin 
İzmir şəhərində 2019-cu il üçün “Op-
timist” və “Laser” sinifləri üzrə təşkil 
olunan təlim-məşqlərdə iştirak edib.

Federasiyadan verilən məlumata görə, 
nüfuzlu “Teos Marina Yelkən Klubu”nun 
dəvətilə təlim-məşq düşərgəsinə Türkiyə-
nin məşhur Yelkən Klubları da qatılıb. 
Sonda bütün idmançıların iştirakı ilə “Teos 
Kuboku” uğrunda yarış keçirilib.

Qeyd edək ki, təlim-məşq düşərgəsin-
də milli yığmamızın yelkənçiləri ilə yanaşı, 
Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyası-
nın yeni idmançıları da bacarıqlarını nüma-
yiş etdiriblər.

Azərbaycan Yelkənli İdman Federasi-
yasının yığma komandası Seferihisar bələ-
diyyəsini ziyarət edib, bələdiyyə sədri Tunç 
Soyerlə görüşüb. Azərbaycanlı idmançıları 

rəğbətlə qarşılayan bələdiyyə sədri yelkən-
çilərimizin çətin hava şəraitində peşəkarlıq 
nümayiş etdirdiyini vurğulayaraq onların 
fədakarlığını yüksək qiymətləndirib.

Təlim-məşq düşərgəsində Azərbayca-

nı “Optimist” sinfi üzrə Murad 
Hacızadə, Murad İsmayılov, 
Kristina Kərimova, Ayla Baba-
yeva, Fidan Ağazadə, Səxavət 
Əzimov, Nicat Şükürov, Timur 
Sıkaçevskiy, “Laser” sinfi üzrə 
İsmayıl Kərimov, Cavid Kəri-
mov, Murad Allahverdi, heyə-
tin rəhbəri Burcu Algon Giorgi-
anni, “Optimist” sinfi üzrə baş 
məşqçi Seyhun Yıldız, “Laser” 
sinfi üzrə məşqçi Tuğçə Subaşı, 
köməkçi məşqçilər Aleksandr 

Knyazev, Anton Vilyayev təmsil ediblər.
Xatırladaq ki, aktiv bazası 2014-cü il-

dən etibarən fəaliyyətə başlayan Azərbay-
can Yelkənli İdman Federasiyasının əsas 
məqsədi hər zaman maddi texniki bazanı 

gücləndirmək, məşqçi korpusunu forma-
laşdırılmaq, komandaya yeni idmançıları 
cəlb etmək olub. Azərbaycan Yelkənli İd-
man Federasiyasında hazırda “Optimist” 
və “Laser” sinifləri üzrə iki komanda for-
malaşıb. Bu siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda, 
xaricdən dəvət edilən 2 baş məşqçi fəaliy-
yət göstərir. Komandaların məşqləri məhz 
xaricdən dəvət edilən idman menecerləri, 
yüksək göstəricilərə malik mütəxəsislərin 
köməyi ilə keçirilir. Beynəlxalq yarışlarda 
ölkəmizi uğurla təmsil edən yelkənçiləri-
miz dəfələrlə ölkə xaricində təşkil olunan 
təlim-məşq düşərgələrində iştirak ediblər. 
Təlim-məşq düşərgələrində iştirakın əsas 
məqsədi idmançılarımızın beynəlxalq ya-
rışlara hazırlıqlarının təkmilləşdirilməsi, 
onların taktiki biliklərinin və müxtəlif hava 
şəraitində yarış təcrübələrinin daha da artı-
rılmasıdır.

Azərbaycan Kikboksinq Fede-
rasiyası və Bakı Şəhər Gənclər və 
İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı 
ilə Xətai Boks Arenasında “BAKU 
OPEN-2018” kikboksinq çempionatı 
keçirilib. 

Yarışda “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiy-
yətinin (ASCO) Dəniz Nəqliyyat Do-
nanmasının əməkdaşı Fəridə Abdulla-
yeva da gücünü sınayıb.

F. Abdullayeva finalda iranlı xanı-
ma qalib gəlib. Dənizçi xanım  48 kq 

çəki dərəcəsində 1-ci yeri tutub. 
Onu da deyək ki, Fəridə Abdullayeva Azərbaycan Dövlət 

Dəniz Akademiyasında “Gəmi sürücülüyü” fakültəsinin “Nəqliy-
yatda daşınmaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi” ixtisası 
üzrə təhsil alıb. Hazırda Dəniz Nəqliyyat Donanmasında çalışır.

Azərbaycan 
Döyüş Federasi-
yaları Asossasi-
yasının (ADFA) 
təşkilatçılığı ilə 
Bakıda “Prezident 
kuboku” uğrunda 
döyüş növləri üzrə 
beynəlxalq festival 
keçiriləcək.

Bu barədə  
ADFA-ya daxil olan 
Alpaqut, Muay-tay, 
Uşu, Taekvondo fe-
derasiyalarının nümayəndələrinin iştirakı ilə Assosiasiyanın toplantısın-
da məlumat verilib.

Yarışların alpaqut, muay-tay və uşu idman növləri ilə yanaşı, taek-
vondonu və karateni də əhatə etməsi nəzərdə tutulub.

Festivalın gələn ilin dekabrında keçirilməsi planlaşdırılır.

İstehsalat Xidmətləri İdarəsinin futbolçuları 
finalda da yaxşı oyun nümayiş etdiriblər 

Təcrübə həm də qələbəyə inamı artırır 

2019
1-2 Yanvar    Yeni il bayramı
20 Yanvar      Ümumxalq Hüzn Günü
8 Mart           Beynəlxalq Qadınlar Günü
20-24 Mart    Novruz bayramı
9 May             Faşizm üzərində Qələbə Günü
28 May           Respublika Günü

5-6 İyun            Ramazan bayramı  
15 İyun             Milli Qurtuluş Günü
26 İyun             Silahlı Qüvvələr Günü
12-13 Avqust    Qurban bayramı
9 Noyabr          Dövlət Bayrağı Günü
31 Dekabr        Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının rektoru

Çingiz Mansur oğlu Əliyevin
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir, ailəsinə və 

qohumlarına dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının kollektivi 
Akademiyanın rektoru

Çingiz Mansur oğlu Əliyevin
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir, ailəsinə və 

qohumlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının kollektivi 
Akademiyanın tələbəsi 

Cavid Qoca oğlu Binnətovun
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir, ailəsinə və 

qohumlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

A L L A H  R Ə H M Ə T  E L Ə S İ N

Dənizçi xanım “BAKU OPEN-2018” 
çempionatında birinci yeri tutub

Bakıda “Prezident kuboku” 
uğrunda döyüş növləri üzrə 

beynəlxalq festival keçiriləcək


