
“Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC (Bakı 
Limanı) Avropa Dəniz 
Limanları Təşkilatının 
(“European Sea Ports Or-
ganization” - ESPO) Liman 
Ətraf Mühitin Təhlili Sis-
temi (PERS) – “EcoPorts” 
sertifikatına layiq görülüb.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) nəzdində 
fəaliyyət göstərən Azər-
baycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında tələbələr 
üçün təhlükəsizlik semi-
narı keçirilib.

Seminarı ASCO sədrinin müşaviri, 
uzun illər dənizdə çalışan tanınmış kapitan 
Titos Giannakakis aparıb.
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BU SAYIMIZDA

Seminarda heyətin təhlükəsizliyi məsələsi 
əsas müzakirə mövzularından olub

Qonaqlar ADDA-dan xoş 
təəssüratla ayrılıblar

Xəzərin və peşələrinin vurğunları

Aeroportlar haqqında maraqlı faktlar

Xəzərdə ilk “yaşıl liman”

Azərbaycanın yeniyetmə 
şahmatçısı Aydın Süleyman-
lı dünya çempionu adını 
qazanıb.

Aeroportların fəaliy-
yətinin incəlikləri haqqın-
da ən çox məlumata orada 
işləyənlər malikdirlər. 

Səh. 6

Səh. 7

Yeniyetmə şahmatçımız dünya 
çempionu adını qazanıb

Sibir Dövlət Su 
Nəqliyyatı Universite-
tinin rektoru, Rusiya 
Təbiət Elmləri Akade-
miyasının akademiki 
Tatyana Zayko və 
həmin universitetin 
elmi işlər üzrə prorek-
toru, professor Boris 
Palaquşkin Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının qonağı olublar.

Avstraliyanın 
"Incat Crowther"şirkə-
tinin Texniki direktoru 
Andrew Tuite, Çinin 
“Afai Southern Ship-
yard (Panyu Guangz-
hou) Ltd.” şirkətinin 
nümayəndələri David 
Chen və  Ye Qiang 
“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) 
qonaq olublar.

ASCO-da Avstraliya və Çin şirkətlərinin 
nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Səh. 5
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Səh. 2
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Səh. 8

Oktyabrdır, buna 
baxmayaraq hava aydın 
və günəşlidir. Amma 
Xəzər həmişə olduğu kimi 
çılğındır.

Biz  “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) mavi 
Xəzərdə üzən çoxsay-
lı gəmilərdən birinin 
- “Zəfər” sərnişin gəmisi heyətinin 
qonağıyıq. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpasından 28 il keçir. 28 il əvvəl Azər-
baycan Respublikası Ali Soveti Dövlət 
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını 
qəbul etdi. Oktyabrın 8-də işə başlayan 
növbədənkənar sessiya məsələni 4 gün 
müzakirə etsə də, qərar verməyi bir həftə 
sonraya saxladı. Nəhayət, 1991-ci il 
oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında 
tarixi sənəd qəbul edildi.

Müstəqilliyinin ilk illərində özünün 
ağır günlərini yaşayan Azərbaycan xalqı 
qətiyyətli iradə nümayiş etdirərək gələcək 
taleyinə sahib çıxmağı bacardı. 1993-cü 
ildə xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda 
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər 
Heydər Əliyev ölkəmizin müstəqilliyini 
əbədi və dönməz etdi. Dövlət müstəqilliyi 
haqqında Konstitusiya Aktı 1991-ci il okt-
yabrın 18-də qəbul edilsə də, əslində Azər-
baycan özünün əsl müstəqilliyini Ümum-
milli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
qayıdışından sonra əldə etdi. Məhz Ümum-
milli Liderin zəngin siyasi təcrübəsi, yüksək 
idarəçilik bacarığı, Vətənə olan tükənməz 
sevgisi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 
təhlükədən qurtardı. Ulu Öndər ölkədə xaos 
və anarxiyanı, cəmiyyətdə hökm sürən iqti-
sadi, siyasi və mənəvi psixoloji gərginliyi 
aradan qaldırdı. Müstəqil Azərbaycan Res-
publikası möhkəm əsaslar üzərində yeni 
inkişaf xəttini tutdu. Azərbaycanı müsəl-
man Şərqində ilk demokratik respublika 
olan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edən 

ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqilli-
yi qorumaq onu əldə etməkdən qat-qat çə-
tindir məntiqi ilə nəhəng dövlət quruculuğu 
işlərinə başladı. Ulu Öndərin yorulmaz səy-
ləri nəticəsində qısa müddətdə Azərbayca-
nın səsi ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
kürsüsündən gəldi. Müstəqilliyin əvəzsiz 
bir nemət olduğunu və xalqın tarixi taleyin-
də çox önəmli rol oynadığını böyük qürur 
hissi ilə bəyan edən Heydər Əliyev Azər-
baycanın müstəqilliyini əbədi və dönməz 
etdi. Əsl müstəqillik isə öz sərvətlərinin 
tam sahibi olmaqdır. 1994-cü il sentyab-
rın 20-də Heydər Əliyevin müəllifi olduğu 
nəhəng neft müqaviləsi - “Əsrin kontraktı” 

imzalandı. Bununla da Azərbaycan ilk dəfə 
olaraq öz sərvətlərinin sahibi kimi çıxış 
etdi. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin ən qa-
baqcıl şirkətlərinin bu kontraktda iştirakı 
isə ölkəmizin regionda əhəmiyyətini və nü-
fuzunu artırdı. Azərbaycan iri regional la-
yihələrə, Avropa və bütövlükdə dünya ener-
ji təhlükəsizliyi sisteminə qoşuldu. 1993-cü 
ildən başlayaraq dövlət müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən 
işlər və atılan məqsədyönlü addımlar Azər-
baycanın bugünkü uğurları üçün ən etibarlı 
təməl oldu. Bir sözlə, əgər Azərbaycanın 
müstəqilliyi tarixi zərurətdən irəli gələn 
hadisə idisə, bu müstəqilliyin əbədiliyi və 

dönməzliyi ümummilli lider Heydər Əliye-
vin adı və bağlıdır.

Ulu Öndərin müstəqilliyimizin qoru-
nub saxlanması və möhkəmləndirilməsi is-
tiqamətində yorulmaz səyləri bu gün onun 
layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən davam etdirilir. Ümummilli Li-
derin çoxşaxəli fəaliyyətinin nəticələrinə 
arxalanaraq, Prezident İlham Əliyevin rəh-
bərliyi ilə Azərbaycan siyasi, iqtisadi, sosi-
al və hərbi sahələrdə nəzərəçarpan tərəqqi 
əldə edib. Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə 
baş verən strateji, siyasi və iqtisadi proses-
lərin gedişinə təsir göstərməyə qadir olan 
ölkəyə çevrilib. Azərbaycan özünün siyasi 
və iqtisadi qüdrəti, strateji mövqeyi, zən-
gin təbii ehtiyatlarından xarici siyasət pri-
oritetlərinin təmin olunmasında məharətlə 
istifadə edir. Milli maraqlara uyğun olaraq 
beynəlxalq birliyin əksər üzvləri ilə qar-
şılıqlı faydalı əməkdaşlıq həyata keçirilir. 
Dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi 
uğurlu inkişaf strategiyası nəticəsində ölkə 
iqtisadiyyatı özünün inkişaf sürətinə görə 
dünyada ən yüksək yerlərdə durur.

Beləliklə, vaxtilə Ulu Öndər Hey-
dər Əliyev tərəfindən qorunub saxlanılan 
müstəqilliyimiz bu gün Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə daha da möhkəmlən-
dirilir və onun əbədiliyi təmin edilir. Bütün 
bunlar bir daha deməyə əsas verir ki, Azər-
baycanın müstəqilliyi əbədi və dönməzdir. 

Bayramınız mübarək!

Son 16 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı 
üç dəfədən çox artıb. Ölkəyə 270 milyard 
dollardan çox sərmayə qoyulub ki, bunun 
yarısı xarici sərmayədir. Azərbaycan 
xarici borcu az olan dövlətdir. Azərbayca-
nın xarici borcu ümumi daxili məhsulun 
cəmi 17 faizini təşkil edir. Bu göstəriciyə 
görə biz dünyada doqquzuncu yerdəyik.

İqtisadi sahədə aparılmış islahatlar 
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də təqdir 
olunur. Dünya Bankının 2020-ci il üzrə 
“Doing Business” hesabatında Azərbaycan 
ən islahatçı 20 ölkə sırasında yer alıb. Ha-
zırda Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 
ən çox sərmayə qoyan ölkələrdən biridir. 
Belə ki, Azərbaycanın Türkiyə iqtisadiy-
yatına sərmayəsi 15 milyard ABŞ dolları, 
Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatına qo-
yulan sərmayəsi isə 12 milyard ABŞ dolları 
təşkil edir.

Tarixən qədim İpək Yolunun üzərin-
də yerləşən ölkələrimiz arasında nəqliy-
yat sahəsində əməkdaşlıq təbii ki, əsas 
istiqamətlərdən biridir. Azərbaycan Şərq-
Qərb nəqliyyat dəhlizinin fəal iştirakçısıdır. 
2017-ci ilin oktyabr ayında istifadəyə ve-
rilmiş Bakı-Tbilisi–Qars dəmir yolu tarixi 
İpək Yolunun bərpasına bizim müştərək 
töhfəmizdir. Bakı Beynəlxalq Dəniz Lima-
nı 15 milyon ton yük və 100 min konteyner 
yükaşırma qabiliyyətinə malikdir. Ehtiyac 
olduğu təqdirdə limanın yükaşırma qabiliy-
yəti 25 milyon ton yük və 1 milyon kontey-
nerə kimi artırıla bilər. Azərbaycan etibarlı 
tranzit ölkəsi olaraq türkdilli ölkələrin dün-
ya bazarlarına çıxışı üçün səylərini davam 
etdirir. 2018-ci ildə türkdilli ölkələrdən 8 
milyon ton yük Azərbaycan vasitəsilə da-
şınıb.

Biz enerji sahəsində əməkdaşlığa bö-
yük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan bu 
sahədə də öz imkanlarını təqdim edir. 
Mərkəzi Asiyadan olan tərəfdaşlarımızın 
enerji resurslarının bir hissəsi Azərbaycan 
vasitəsilə dünya bazarlarına nəql edilir.

Biz ölkələrimizə xaricdən turistlərin 
cəlb edilməsi və ölkələrimiz arasında tu-
rist axınını təşviq etmək üçün səylərimizi 
artırmalıyıq. 2019-cu ilin doqquz ayında 
Azərbaycana, ümumilikdə, 2 milyon 400 
min turist səfər edib ki, onlardan 330 mini 
türkdilli ölkələrin payına düşür. 2018-ci ilin 
eyni dövründə isə bu rəqəm 285 min idi.

Ölkələrimiz arasında təhlükəsizlik 
sahəsində əməkdaşlıq genişlənir. Ötən 
ay Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xidmət 
Orqanları Konfransının 22-ci iclası Bakıda 
keçirilib. Ölkələrimizin təhlükəsizliyinin 

möhkəmləndirilməsi və regional sabitli-
yin təmin olunması baxımından bu sahədə 
əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın ən ağ-
rılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 
Ermənistanın destruktiv siyasətinə görə irə-
liləyiş yoxdur. Ermənistan 30 ilə yaxındır 
ki, beynəlxalq hüququn norma və prinsip-
lərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycana 
qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirir. İş-
ğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə si-
yasəti aparılıb, bir milyondan artıq soydaşı-
mız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşüb. Həmin ərazilərdə Azərbaycan xalqı-
na məxsus tarixi-mədəni irs, İslam abidələri 
və məscidlərimiz dağıdılıb və məhv edilib.

Ermənistan çalışır ki, müsəlman 
ölkələri ilə sıx əməkdaşlıq qursun. Ancaq 

dünya müsəlmanları üçün müqəddəs olan 
məscidləri dağıdan Ermənistan müsəlman 
ölkələri ilə dost ola bilməz. Dinimizə qarşı 
edilən bu vandallıq Ermənistanın islamofob 
xislətini nümayiş etdirir.

Münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsiz-
lik Şurasının dörd qətnaməsi qəbul edilib. 
Bu qətnamələrdə işğalçı qüvvələrin Azər-
baycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz və tam 
çıxarılması birmənalı olaraq tələb edi-
lir. Eyni zamanda, Qoşulmama Hərəkatı, 
ATƏT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, NATO, 
Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər 
təşkilatlar buna oxşar qərar və qətnamələr 
qəbul ediblər. Ermənistan bu qətnamə və 
qərarların tələblərinə məhəl qoymur, bey-
nəlxalq hüquqi öhdəliklərinin icrasından 
boyun qaçırır.

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi 
və əzəli torpağıdır, Azərbaycanın ayrılmaz 
hissəsidir. Münaqişə beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll 
olunmalıdır. Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurasının Zirvə görüşlərinin yekun 
bəyanatlarında da dövlətlərin ərazi bütöv-
lüyü, suverenliyi və sərhədlərinin toxu-
nulmazlığına dəstək davamlı olaraq təsbit 
edilir. Fürsətdən istifadə edərək, mən Dağ-
lıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində ədalətli həl-
lini dəstəkləyən tərəfdaşlarımıza təşəkkür 
edirəm.

İlham ƏLİYEV,
 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

(Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin oktyabrın 15-də Bakı-
da Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şura-
sının VII Zirvə Görüşündəki nitqindən)

18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günüdür
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi və dönməzdir

Azərbaycan etibarlı tranzit ölkəsi olaraq türkdilli ölkələrin 
dünya bazarlarına çıxışı üçün səylərini davam etdirir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi 

Gəmiçiliyin bütün işçilərini 

18 oktyabr - Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günü
münasibəti ilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinə möhkəm cansağlığı, firavan həyat, səadət, 

gündən-günə çiçəklənən müstəqil Azərbaycanımızın daha da qüdrətlənməsi naminə 
fəaliyyətlərində yeni-yeni uğurlar arzulayır.

Bayramınız mübarək!
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“Azərkosmos” ASC və 
dənizdə rabitə xidmətləri 
təklif edən “CaspianSAT” 
şirkəti arasında əməkdaşlıq 
müqaviləsi imzalanıb.

ASC-dən bildirilib ki, müqa-
viləyə əsasən, “CaspianSAT” 
şirkəti “Azerspace-1” və “Azers-
pace-2” peyklərinin resursların-
dan istifadə edərək Xəzər, Qara və 
Azov dənizləri, körfəzdə, Volqa 
çayı və Aralıq dənizinin şərq his-
səsində hərəkət edən gəmilərdə 
etibarlı rabitə təqdim edəcək.

Bu ilin oktyabrından etibarən 

artıq “CaspianSAT” platforma-
sı üzərindən “Azerspace-1” və 
“Azerspace-2” peykləri vasitəsilə 
peyk interneti, telefoniya və televi-

ziya yayımı kimi əsas telekommuni-
kasiya tələblərini əhatə edən həllər 
və gəmilərdə bir sıra digər əlavə 
xidmətlər həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, 2014-cü ildən 
bəri fəaliyyət göstərən, Azərbaycan 
şirkəti olan “CaspianSAT” Xəzər 
dənizində gəmilərə və qurğulara 
peyk telekommunikasiya xidmətlə-
rinin təqdim edilməsi sahəsində ix-
tisaslaşıb. “CaspianSAT”ın təqdim 
etdiyi həllər ənənəvi kommunikasi-
ya mümkün olmayan və ya çətinlik-
lə əmələ gələn yerlər üçün nəzərdə 
tutulub.

İran və Azərbaycan xalqla-
rı ortaq tarixi keçmişə, adət-
ənənələrə və dini dəyərlərə ma-
likdirlər. Bu faktlar dövlətlərin 
yaxın münasibətlər qurmasına 
böyük zəmin yaradır.

Bu sözləri İranın Prezident 
Administrasiyasının rəhbəri 
Mahmud Vaezi deyib. O bildi-
rib ki, iki ölkənin prezidentləri 
son beş ildə 6 dəfə görüşüb və 
əlaqələrin inkişafını müzakirə 
ediblər. Bu görüşlər hər iki prezi-
dentin siyasi iradəsinin yüksək ol-
duğunu göstərir.

Mahmud Vaezi nəzərə çatdı-
rıb ki, hazırda ölkələrimiz arasında 

qarşılıqlı əlaqələr uğurla inkişaf 
edir. Bu əməkdaşlıq iqtisadi sahə-
də özünü daha çox göstərir. İran və 
Azərbaycan beynəlxalq əhəmiyyət 
daşıyan “Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin formalaşma-

sında iştirak edirlər. Bu layihə tək-
cə İran ilə Azərbaycanı deyil, Asi-
ya ilə Avropanı da birləşdirəcək.

Administrasiya rəhbəri bildi-
rib ki, ölkələrimizin iqtisadi poten-
sialı böyükdür və əlaqələrin daha 
da genişlənməsinə imkan verir. 
İran Azərbaycan ilə bütün sahələr 
üzrə əlaqələrin genişlənməsi üçün 
heç bir maneə görmür.

"Bizim münasibətlərimiz 
dostluğa və qardaşlığa əsaslanaraq 

səmimi xarakter daşıyır", - deyən 
Mahmud Vaezi vurğulayıb ki, heç 
bir qüvvə bu qardaşlıq münasibətlə-
rini poza bilməz.

Rabil Kətanov

Hazırda dünyada işsizliyin sə-
viyyəsi son 10 il ərzində ən aşağı 
səviyyədədir.

BMT-nin saytının yazdığına 
görə, bu barədə BMT Baş kati-
binin iqtisadi və sosial məsələlər 
üzrə müavini Lü Çjenmin Baş As-
sambleyanın Üçüncü Komitəsinin 
iclasında çıxışı zamanı deyib. Bu-
nunla yanaşı, o bildirib ki, dünyada 
hələ də yoxsul və aclıqdan əziyyət 
çəkən çoxlu insan var, həmçinin iq-
tisadi, gender və qeyri-bərabərliyin 
digər növlərinin miqyası sürətlə 
artmaqdadır.

“2008-ci ildə “Böyük reses-
siya” dövründən əmək bazarında 
nəzərəçarpan irəliləyişlər baş ver-
di. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 
məlumatına görə, dünyada işsizli-
yin səviyyəsi 2018-ci ildə 5 faiz, 
işsizlərin sayı isə 172 milyon nəfər 
təşkil edib. Sonuncu dəfə işsizli-
yin qlobal səviyyəsinin belə aşağı 
dərəcəsi 2008-ci ildə müşahidə edi-
lib. Dünya səviyyəli maliyyə böh-
ranının dağıdıcı təsirindən özünə 
gəlmək üçün əmək bazarına 10 il 
tələb olunub”, - deyə Lü Çjenmin 
bəyan edib.

O, Üçüncü Komitənin nü-
mayəndələrinə iqtisadiyyat və so-
sial inkişaf sahəsində son tendensi-
yalar barədə məlumat verib, iqlim 

dəyişməsi, münaqişələr və ticarət 
sahəsində gərginliyin artmasının 
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə 
çatmaq yolunda əsas maneələr ol-
duğunu vurğulayıb.

“İfrat yoxsulluğun miqyası 
azalmaqda davam edir, lakin hələ 
də 2030-cu ilədək bizi yoxsulluğun 
aradan qaldırılmasına aparacaq 
yolda deyilik. 2015-ci ildə yoxsul-
ların payı qlobal miqyasda 10 faizə 
bərabər olub, 2018-ci ildə isə 8,6 
faiz təşkil edib. Əgər biz öz səylə-
rimizi artırmasaq, o zaman 2030-
cu ilədək planetin yoxsul sakinləri 
əhalinin təqribən 6 faizini təşkil 
edəcək”, - deyə BMT Baş katibinin 
müavini xəbərdarlıq edib.

BMT nümayəndəsinin sözlə-
rinə görə, son illər aclıqdan əziy-
yət çəkənlərin sayı artır: 2015-ci 

ildə onların sayı 784 milyon nəfər, 
2017-ci ildə isə 821 milyon nəfər 
təşkil edib.

BMT Baş katibinin müavini 
qeyri-bərabərliyin və ədalətsizli-
yin qapalı dairəsini parçalamağa və 
dünyada iqtisadi və sosial inkişafın 
tərəqqisi üçün yeni texnologiyalar-
dan yararlanmağa çağırıb.

BMT Baş Assambleyasının 
Üçüncü Komitəsi sosial və huma-
nitar mövzularla məşğuldur. Onun 
gündəliyində zəif insanların so-
sial vəziyyəti və insan hüquqları 
ilə bağlı maddələr üstünlük təşkil 
edir. Əsas altı komitənin hər bi-
rində BMT Baş Assambleyasına 
üzv ölkələrin hamısı – 193 ölkənin 
nümayəndəsi, həmçinin Fələstin və 
Müqəddəs Taxt-Tacdan (Vatikan) 
olan müşahidəçilər iştirak edir.

“CaspianSAT” Xəzər, Qara və Azov dənizləri, körfəzdə, 
Volqa çayı və Aralıq dənizinin şərq hissəsində hərəkət 

edən gəmilərdə etibarlı rabitə təqdim edəcək

İran və Azərbaycan beynəlxalq əhəmiyyət daşıyan 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 

formalaşmasında iştirak edirlər

Son illər dünyada aclıqdan əziyyət çəkənlərin sayı artır

Azərbaycan “Lapis-Lazu-
li” tranzit dəhlizi ilə daşınan 
yüklərin həcminin artırılması 
niyyətindədir.

Bu barədə oktyabrın 11-də 
Bakıda keçirilən Əfqanıstan 
məhsulları sərgisi çərçivəsində 
jurnalistlərə müsahibəsində İq-
tisadiyyat naziri Şahin Musta-
fayev deyib.

Nazir qeyd edib ki, Azər-
baycan son illər nəqliyyat  
qovşağına çevrilir: “Ölkə-
mizdən keçən dəhlizlərdən biri də 
“Lapis-Lazuli” tranzit dəhlizidir. 
Biz bu dəhlizlə daşınan yüklərin 

həcminin artırılmasını istəyirik. Bu 
gün Əfqanıstanın Sənaye və Ticarət 
naziri ilə görüşdə bununla bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb. Düşünürük ki, 

Əfqanıstan məhsullarının həm 
ölkəmizə, həm də Azərbay-
can vasitəsilə digər ölkələrə 
çatdırılması baxımından dəh-
lizin böyük əhəmiyyəti var. 
Gələcəkdə dəhlizin təşviqi 
istiqamətində tədbirlər görülə-
cək”.

Ş.Mustafayev vurğulayıb 
ki, Əfqanıstan şirkətlərinin 
imkanlarının Azərbaycanda 
təqdimatına şərait yaradıla-
caq. Həmçinin Azərbaycan 

şirkətləri də niyyətləri olduğu təq-
dirdə Əfqanıstan bazarına çıxış im-
kanlarından istifadə edə bilərlər.

“Lapis-Lazuli” tranzit dəhlizi ilə daşınan 
yüklərin həcmi artırılacaq

Özbəkistan Mərkəzi Asiya 
ölkələrini Şərqi Avropa ilə bir-
ləşdirən yeni nəqliyyat dəhlizlə-
rinin yaradılmasında maraqlıdır.

Bu barədə Özbəkistanın İn-
vestisiyalar və Xarici Ticarət na-
ziri Sardor Umurzakov Bakıda 
keçirilən Türkdilli Dövlətlərin 
Əməkdaşlıq Şurasının VII Zir-
və Görüşü çərçivəsində türkdilli 

ölkələrin iqtisadiyyat nazirlərinin 
istiraki ilə biznes forumda deyib.

Nazir qeyd edib ki, Mərkəzi 
Asiyadan, Türkiyədən və Azər-
baycandan keçməklə Şərqi Av-
ropa ölkələrini birləşdirən yeni 
nəqliyyat dəhlizlərinin yaradıl-
ması, nəqliyyat sahəsində əmək-
daşlığın genişləndirilməsi üçün 
mühüm töhfə ola bilər.

Özbəkistan Mərkəzi Asiya ölkələrini Şərqi Avropa ilə birləşdirən 
yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasında maraqlıdır

Avstraliyanın "Incat 
Crowther"şirkətinin Texniki 
direktoru Andrew Tuite, Çi-
nin “Afai Southern Shipyard 
(Panyu Guangzhou) Ltd.” 
şirkətinin nümayəndələri 
David Chen və  Ye Qiang 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) 
qonaq olublar.

ASCO-nun sədri Rauf Və-
liyev qonaqlara şirkətin fəaliy-
yəti, iştirak etdiyi layihələr və 
gələcək planlar barədə məlumat 
verib. Bildirib ki, ASCO mütə-
madi olaraq həm Nəqliyyat, həm 
də Neft Donanmasını yeniləyir. 
Bu zaman yerli gəmiqayırma sə-
nayesinin imkanlarından istifa-
də ilə yanaşı, digər ölkələrlə də 
əməkdaşlıq edilir.

Sədr qeyd edib ki, Donan-
maların yenilənməsi proqramı 
çərçivəsində növbəti illərdə 
alınması və istismara verilməsi 
planlaşdırılan gəmilərdə key-

fiyyət standartlarının və müasir 
texnoloji nailiyyətlərin tətbiqinə 
xüsusi önəm verilir. Bu,  rəqa-
bətədavamlılıq baxımından ol-
duqca vacibdir.

 “Afai Southern Shipyard 
(Panyu Guangzhou) Ltd.”-nin 
Baş meneceri David Chen və 
“Incat Crowther”-in Texniki di-
rektoru Andrew Tuite isə birgə 
təqdimatlarında əməkdaşlığın 
səmərəliliyinə toxunublar. Onlar 
gələcəkdə ASCO-nun tələblə-

rinə uyğun gəmilərin inşasının 
mümkün olduğunu bildiriblər.

Təqdimatda qeyd olunub ki, 
“Incat Crowther” dünyanın ən 
məşhur gəmi dizayn şirkətidir. 
Bugünədək 430-dən çox əsasən 
alüminium gövdəli müxtəlif tip-
li üzən vasitələrin layihələndi-
rilməsini həyata keçirib. “Incat 
Crowther”-in dizayn etdiyi gə-
milər etibarlılığı, uzunömürlü-
lüyü və təhlükəsizliyi ilə seçilir.

“Afai Southern Shipyard 

(Panyu Guangzhou) Ltd.” isə 
1992-ci ildən fəaliyyət göstərir.  
Şirkət gəmilərin inşası və təmiri 
ilə məşğul olur. Çində alümini-
um gəmilərin ən böyük ixracat-
çısı sayılır.

Bu iki şirkət arasında əmək-
daşlıq 2009-cu ildən başlayıb. 
Birgə əməkdaşlıq nəticəsində 
indiyədək 6 layihə çərçivəsində 
10 gəmi hazırlanıb.

Rauf Vəliyev ASCO olaraq 
həm “Afai Southern Shipyard 
(Panyu Guangzhou) Ltd.”, həm 
də “Incat Crowther” ilə işbirliyi-
nin faydalı olacağından əminli-
yini ifadə edib. 

Qeyd edək ki, görüşdə  
ASCO-nun alyans tərəfdaşı 
“Caspian Marine Servises”-in 
(“CMS”) nümayəndələri də 
iştirak ediblər. Görüş zamanı  
“CMS”-in öz donanmasını zən-
ginləşdirmək məqsədilə sözü-
gedən şirkətlərlə əməkdaşlıq 
məsələləri də müzakirə olunub.

Rusiyanın Nijni Novqo-
rod vilayətinin Gəmiqayır-
ma Klasterinin nümayəndə 
heyəti Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında olub. 
Qonaqlar Akademiyanın 
gəmilərin layihələndirilməsi 
istiqamətində ixtisaslaşan 
müəllim və tələbələri qarşı-
sında maraqlı təqdimatlarla 
çıxış ediblər.

“Seatech” şirkətinin rəhbəri 
Pyotr Yejov məruzəsində Azər-
baycanlı tərəfdaşlarla iş birliyi-

nin tarixindən danışaraq bildirib 
ki, ASCO üçün “Neptun” üzən 
tərsanənin layihələndirilməsin-
də yaxından iştirak edib və bu 
əməkdaşlıqdan çox razı qalıb. 
Hazırda “Xəzərdənizlayihə” El-
mi-Tədqiqat İnstitutu ilə birlik-
də müxtəlif layihələrin hazırlan-
masında sıx iş birliyi qurulub. 
ADDA-da ən müasir layihələn-
dirmə sistemlərindən olan CAD-
MATİC proqram təminatının 
tədrisinə dair yeni laboratoriya-
nın qurulması bu əməkdaşlığın 

bariz nümunəsidir.
Məlumat verilib ki, Nijni 

Novqorod vilayətinin Gəmiqa-
yırma Klasterində cəmləşmiş 
şirkət və zavodlar Rusiyanın 
gəmi tikintisi sahəsində məhsul-
larının 60 faizini istehsal edir. 
Müasir tendensiyalara əsasən, 
istehsalçı şirkətlərin gəmi la-
yihəsinin işlənməsində bilava-
sitə iştirakı və layihəyə uyğun 
gələn avadanlıqların gəmiqayır-
ma müəssisəsinə təqdim olun-
ması bütövlükdə inşaat prosesi-

ni sürətləndirir, gəminin maya 
dəyərini aşağı salmağa imkan 
verir.

Gəmilərin layihələndiril-
məsi, gəmi avadanlıqlarının, 
göyərtə mexanizmlərinin təc- 
hizatı və s. sahələrdə ixtisaslaş-
mış müxtəlif şirkətlərin başçıla-
rının çıxışları xüsusilə tələbələ-
rin böyük marağına səbəb olub. 
Qonaqlar suallara aydınlıq gəti-
riblər, gələcəyin gənc mütəxəs-
sisləri ilə ünsiyyətdən məmnun-
luqlarını ifadə ediblər.

Parlamentlərarası İtti-
faqın Serbiyanın paytaxtı 
Belqrad şəhərində keçirilən 
141-ci Assambleyasında Er-
mənistan parlamentinin sədri 
Ararat Mirzoyan çıxış edərək 
beynəlxalq hüququn prinsip-
lərindən söz açaraq, bütün 
dövlətləri Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının nizamnaməsin-
də əks olunmuş müddəalara 
hörmətlə yanaşılmasına 
çağırıb, gülünc və əsassız 
səbəblər gətirməklə Türkiyə-
nin bu günlərdə terrorçulara 
qarşı həyata keçirilən “Sülh 
çeşməsi” əməliyyatının 
dayandırılmasını tələb etmək 
üçün parlamentarilərə müra-
ciət edib.

Bir qədər sonra tədbirdə söz 
almış Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin üzvü, Milli Məclisin 
deputatı Kamran Bayramov Er-
mənistanın parlament sədrinin 
çıxışına münasibət bildirərək, 
Ermənistanın beynəlxalq 
hüququ və onun universal prin-
siplərini ən kobud şəkildə pozan 
dövlət olduğunu, Azərbaycana 

qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı 
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası-
nın qəbul etdiyi dörd qətnamə-
nin bu ölkə tərəfindən 25 ildən 
artıq müddət ərzində icra olun-
madığını qeyd edib.

A.Mirzoyanın BMT-nin 
Nizamnaməsinə hörmətlə yana-

şılması çağırışına gəldikdə isə, 
deputatımız Ermənistanın parla-
ment sədrinə Nizamnamənin 25-
ci bəndində təşkilatın üzvlərinin 
Təhlükəsizlik Şurasının qərar-
larına tabe olması və onların 
yerinə yetirilməsi öhdəliyinin 
nəzərdə tutulduğunu xatırladıb 
və ona bu çağırışın, ilk növbədə, 
öz ölkəsinə ünvanlanmasını töv-
siyə edib.

Eyni zamanda Kamran Bay-
ramov bildirib ki, Ermənistanın 
baş nazirinin bir müddət öncə 
Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərinə səfəri zamanı verdi-
yi əsassız bəyanatlar bu işğal-
çı dövlətin beynəlxalq hüquqa 
məhəl qoymadığını, BMT kimi 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
qərar və qətnamələrin ümumiy-
yətlə qəbul etmədiyini göstərir.

ASCO-da Avstraliya və Çin 
şirkətlərinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib

Gəmilərin layihələndirilməsi istiqamətində ixtisaslaşanlar 
üçün nəzərdə tutulan təqdimat böyük maraqla qarşılanıb

Ermənistan beynəlxalq hüququ və onun universal 
prinsiplərini ən kobud şəkildə pozan dövlətdir
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ilə Qərbin qovuşuğunda yerləşən 
Azərbaycan tarixi İpək yolunun vacib 
ölkələrindən biridir. Bu gün respubli-
kamız öz tarixi ənənələrinə söykənərək, 
beynəlxalq ticarət dəhlizlərinin 
yaradılmasında fəal iştirak edir. Ulu 
öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın 
coğrafi və iqtisadi imkanlarını düzgün 
qiymətləndirərək, ölkəmizin beynəlxalq 
ticarət daşımalarında fəal iştirakı ilə 
bağlı bir sıra əməli işlər görüb.   Bu 
istiqamətdə ümummilli liderin təşəb-
büsü ilə 1998-ci ilin sentyabrında 
Bakıda 13 beynəlxalq təşkilatın və 32 
dövlətin nümayəndə heyətinin iştirakı 
ilə “ТRASEKA - tarixi İpək yolunun 
bərpası” beynəlxalq konfransı keçiri-
lib. Məhz bu önəmli toplantıda Avro-
pa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı 
üzrə beynəlxalq tranzit daşımalarının 
daha səmərəli təşkilinin hüquqi əsasla-
rı qoyulub.

Ulu öndərin siyasi varisi Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırda  
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı ilə pa-
ralel, ölkəmizin nəqliyyat-tranzit poten-
sialının müasirləşdirilməsi istiqamətində 
mühüm tədbirlər reallaşdırılır.  Azərbay-
candakı 6 beynəlxalq hava limanı, Bakı 
yük terminalı, Ələt ticarət limanı, “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin Xəzərdə müasir donanması, 2017-ci 
ildə istifadəyə verilən və Avropa ilə Çin 
arasında ən qısa dəmir yolu bağlantısını 
gerçəkləşdirən  Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolu xətti respublikamızın nəqliy-
yat-tranzit sahəsində qısa müddətdə əldə 
etdiyi uğurlardır. 

Azərbaycan rəhbərliyi ölkəmizin 
coğrafi mövqeyi və yuxarıda qeyd olu-
nan nəqliyyat-tranzit infrastrukturundan 
səmərəli istifadə etməklə, regionda və 
dünyada yük daşımalarında mövqeyinin 
daha da güclənməsi üçün ciddi iş apa-
rır. Təbii ki, bu istiqamətdə dünyanın 
ikinci iqtisadiyyatına malik olan Çin ilə 
əlaqələr xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Dünyanın ən böyük ixracatçısı və 
ən böyük ikinci idxalçı ölkəsi olan Çin 
özünün xarici ticari-iqtisadi əlaqələri-
ni daha da dərinləşdirməkdən ötrü irəli 
sürdüyü “Bir kəmər, bir yol” strategiya-
sı Azərbaycan üçün də yeni əməkdaşlıq 
imkanları yaradır. Respublikamız  Çinin 
bu yeni təşəbbüsünün əməkdaşlıq, birgə 

inkişaf üçün yaratdığı imkanları düzgün 
qiymətləndirən, strategiyanı dəstəkləyən 
ilk ölkələrdən biri olub. Azərbaycan Pre-
zidenti İlham Əliyevin 2015-ci ilin de-
kabrında Çinə səfəri zamanı “Bir kəmər, 
bir yol” strategiyasının tərkib hissəsi 
olan “İpək yolu iqtisadi” kəmərinin yara-
dılmasının birgə təşviqinə dair Anlaşma 
Memorandumu imzalanıb.

Azərbaycan rəsmiləri müxtəlif gö-
rüşlərdə və beynəlxalq tədbirlərdə ölkə-
mizin bu təşəbbüsə təkcə siyasi dəstək 
verməklə kifayətlənmədiyini, həm də 
onun icrasına özünün iqtisadi potensialı 
və nəqliyyat-tranzit imkanları ilə əməli 
töhfələr verməyə hazır olduğunu bəyan 
ediblər. 

Prezident İlham Əliyev ikinci “Bir 
kəmər, bir yol” beynəlxalq əməkdaşlıq 
forumunun dövlət başçıları səviyyəsin-
də “Daha parlaq birgə gələcəyin qurul-
ması” mövzusunda çıxışında ölkəmizin 
“Bir kəmər, bir yol”a verdiyi dəstəyə 
və bu çərçivədə əməkdaşlıq imkanları-
na toxunaraq deyib: “Müasir nəqliyyat 
infrastrukturunun yaradılması Azərbay-
canın prioritetləri sırasındadır. Coğrafi 
mövqeyimizdən bəhrələnərək biz Asiya 
ilə Avropa arasında körpülərin qurul-
masına investisiya yatırdıq. Açıq dənizə 
çıxışı olmayan ölkə olmağımıza baxma-
yaraq, biz Azərbaycanı beynəlxalq nəq-
liyyat mərkəzlərindən birinə çevirmişik. 
Bizi qonşularımızla birləşdirən şaxələn-
miş dəmir yolu şəbəkəsi yaratmışıq. Altı 
beynəlxalq hava limanı müasir nəqliyyat 
infrastrukturunun yaradılmasına növbəti 
töhfəmizdir. Heydər Əliyev Beynəlxalq 

Aeroportu “Skytrax” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Reytinq Agentliyi tərəfindən ən 
yaxşı regional hava limanı kateqoriya-
sında beş ulduza layiq görülüb. 2017-
ci ildə istifadəyə verilmiş Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu xətti təkcə 3 ölkəni 
birləşdirən regional layihə deyil. O, eyni 
zamanda, qitələri birləşdirir, Asiya və 
Avropa arasında vacib bağlantıdır. Bu 
dəmir yolu “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəh-
lizinin mühüm hissəsidir”.

Dövlətimizin başçısı sözügedən çıxı-
şında “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizlərində yerləşən ölkələr 
öz mallarını nəql etmək üçün Azərbayca-
nın ərazisindən istifadə edə biləcəklərini 
vurğulayıb. Bildirib ki, müasir nəqliyyat 
və logistika infrastrukturu yaratmaqla 
ölkəmizi təkcə mühüm nəqliyyat mərkə-
zinə çevirmədik. Eyni zamanda,  “Şərq-
Qərb” və “Şimal-Cənub” dəhlizləri la-
yihələrində iştirak edən ölkələr sırasında  
əməkdaşlığa töhfə verdik. Beynəlxalq 
nəqliyyat layihələri ölkələr və xalqlar 
arasında əməkdaşlığın möhkəmləndiril-
məsinə xidmət edir. “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü nəqliyyat  sahəsində yeni im-
kanlar açmaqla yanaşı, ticarəti, turizmi, 
xalqlar arasında təmasları təşviq edir və 
Avrasiya məkanında sabitliyin, təhlükə-
sizliyin və sülhün bərqərar olması işinə 
xidmət göstərir.

“Bir kəmər, bir yol” strategiyasının 
icrası Azərbaycanın bir sıra dövlətlərlə 
əməkdaşlığının dərinləşdirilməsinə də 
mühüm təsir göstərib. Məsələn, adıçə-
kilən təşəbbüs artıq ölkəmizlə Latviya 
arasında  da yeni tranzit imkanlarının 

açılmasına əlverişli şərait yaradıb. Bu-
nunla bağlı Latviyanın iqtisadiyyat nazi-
ri Ralf Nemiro mətbuata müsahibəsində  
Azərbaycanın Avropanın nəqliyyat im-
kanlarının yaxşılaşdırılmasına töhfəsin-
dən danışaraq,  Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun vacibliyini vurğulayıb: “Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti Azərbay-
can üçün “Şərq-Qərb” tranzit dəhlizində 
vacib elementdir. Gələcəkdə bu dəmir 
yolu Çin və Mərkəzi Asiyadan Azərbay-
can, Gürcüstan və Qara dəniz vasitəsilə 
Cənubi Avropaya yeni tranzit marşrutla-
rının inkişafına xidmət edəcək”.

Avropa ilə Asiya arasında ən qısa də-
mir yolu əlaqəsini təmin edən Bakı-Tbi-
lisi-Qars dəmir yolu təkcə Azərbaycan, 
Gürcüstan və Türkiyə üçün deyil, ümu-
milikdə Avrasiya regionunda yerləşən 
ölkələr üçün də iqtisadi baxımdan yeni 
imkanlar açır. Dünyanın ən böyük ixra-
catçı və ikinci ən böyük idxalçı ölkəsi 
olan Çinin də bu dəmir yoluna marağı 
yüksəkdir. Həmçinin bu dəmir yolu “Bir 
kəmər, bir yol” strategiyasının səmərəli-
liyini də artıracaq. Ona görə də, Çin bu 
dəmir yolu xəttinə böyük əhəmiyyət ve-
rir. Bir sözlə, Çin Azərbaycan vasitəsilə 
Avropaya daha sürətli çıxış əldə etmiş 
olur.

“Bir kəmər, bir yol” layihəsi regi-
on üçün qlobal əhəmiyyət daşıyan la-
yihələrdən biridir. Burada söhbət Çindən 
başlayan və Avropaya qədər uzanan yol-
dan gedir. Layihənin mahiyyəti ondan 
ibarətdir ki, Çindən yola çıxan sürücü az 
zaman itirməklə Avropaya qədər gedib 
çıxa bilsin.

“Bir kəmər, bir yol” Azərbaycan 
üçün vacibdir. Bu xəttin Azərbaycandan 
keçməsi nəzərdə tutulur. Xəzərin statu-
su müəyyənləşdikdən sonra sözügedən 
təşəbbüsün Azərbaycan ərazisində real-
laşması imkanları xeyli artıb. Azərbay-
can üçün beynəlxalq yükdaşımaların 
həcminin artırılması baxımından bu la-
yihə çox əhəmiyyətlidir. Son illər “Şərq-
Qərb” və “Şimal-Cənub” nəqliyyat 
dəhlizləri çərçivəsində Azərbaycandan 
həyata keçirilən beynəlxalq yükdaşıma-
ların həcmində artımlar var. Ölkəyə daxil 
olan yüklərin təxminən 90 faizi tranzit 

olaraq digər ölkələrə aparılır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 

fəaliyyətindən söz düşmüşkən, xatırla-
daq ki, bu nəqliyyat vasitəsi ilə hazırda 
hər ay 1 milyon ton yük daşınır. Daşıma-
ların həcmi ötən illə müqayisədə artıb və 
bu artım davam edəcək.

Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabr ayın-
da açılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
marşrutu Azərbaycan-Gürcüstan-Tür-
kiyə hökumətləri arasında əldə edilən 
razılaşma əsasında həyata keçirilib. İl-
kin mərhələdə illik yükdaşıma 6,5 mil-
yon ton, sərnişindaşıma isə bir milyon 
nəfərəcən olacaq.

Bakı-Tbilisi-Qars, həmçinin  Azər-
baycan vasitəsi ilə Çindən Avropaya 
malların çatdırılmasının müddətini əhə-
miyyətli dərəcədə qısaldır. Bu isə marş-
rutu xüsusilə cəlbedici edir.

Latviyanın iqtisadiyyat naziri Ralf 
Nemiro bildirib ki, “Şərq-Qərb” nəqliy-
yat dəhlizinin inkişafı Latviya üçün va-
cib olsa da, ölkə Avropanın şimal hissə-
sinə qapı rolunu oynayır: “Latviya “Bir 
kəmər – bir yol” təşəbbüsü çərçivəsində 
Çinlə fəal əməkdaşlıq edir. Bu təşəbbüs, 
eləcə də Avrasiyada logistika zəncirinin 
digər marşrutları Azərbaycanla Latvi-
ya arasında yeni tranzit imkanları aça 
bilər. Biz hesab edirik ki, mövcud “Şərq-
Qərb” marşrutları Qara dəniz və Latvi-
ya limanları arasındakı “Şimal-Cənub” 
marşrutları ilə bağlana bilər”.

Azərbaycanın Avropanın enerji təh-
lükəsizliyinə töhfəsinə gəldikdə, R.Ne-
miro Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin əhə-
miyyətini də  vurğulayıb: “Cənub Qaz 
Dəhlizi Avropanın Rusiya təbii qazın-
dan asılılığını azaltmağı nəzərdə tutdu-
ğu üçün Latviya bu layihəni Avropanın 
enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilmə-
sinə böyük töhfə kimi qiymətləndirir. 
Latviya layihəni alqışlayır və Avropada 
bütün təbii qaz bazarı üçün faydalı hesab 
edir. Yeni təbii qaz mənbələri və marş-
rutları enerji bazarına və istehlakçılara 
xeyir gətirəcək. Avropa İttifaqının am-
bisiyalı iqlim hədəflərinə baxmayaraq, 
təbii qaz enerji bazarında vacib rol oyna-
maqda davam edəcək və biz gələcəkdə 
uğurlu əməkdaşlığa ümid edirik”.

Yeri gəlmişkən, Cənub Qaz Dəh-
lizi  Cənubi Qafqaz qaz boru kəmərini 
(Bakı-Tbilisi-Ərzurum) genişləndirmək, 
həmçinin Türkiyədə TANAP qaz kəmə-
rinin tikintisini və Avropada TAP qaz 
kəmərinin genişləndirilməsi üzrə layihə-
dir. 

İyulun 31-də keçirilən sosial-iqtisa-
di sahə ilə bağlı müşavirədə çıxış edən 
Prezident   İlham Əliyev deyib: “İqtisadi 
artım üçün yeni mənbələr axtarılmalıdır 
ki, bu, dayanıqlı olsun. Qeyri-neft sek-
torunun inkişafı burada əsas rol oynayır. 
Ancaq onu da bilməliyik ki, bu gün iq-
tisadi inkişafımız üçün əsas sektor neft-
qaz sektorudur. Bu sahədə də çox önəmli 
addımlar atılıb. Cənub Qaz Dəhlizinin 
icrası ilə bağlı çox əhəmiyyətli işlər gö-
rülüb. Hazırda Cənub Qaz Dəhlizinin ic-
rası sona yaxınlaşır. Artıq onun sonuncu 
seqmentinin icrası başa çatır. Bu, tarixi 
layihədir. Cənub Qaz Dəhlizinin fəaliy-
yətə başlaması nəticəsində Azərbaycan 
əlavə gəlir əldə edəcəkdir. Hesab edirəm 
ki, altı ayda görülmüş işlər təqdirəlayiq-
dir”.

Bu gün ölkəmizin təşəbbüsü ilə re-
allaşdırılan və ötən il istifadəyə verilən 
Cənub Qaz Dəhlizi və onun əsas seq-
menti olan TANAP layihələri isə Azər-
baycan qazının Avropaya ixracını təmin 
edir. Belə ki, “Şahdəniz 2” layihəsi çər-
çivəsində hasil olunacaq qaz Cənub Qaz 
Dəhlizi ilə ötürüləcək. Qaz təxminən 
3500 kilometr uzunluğunda boru kəməri 
vasitəsilə Gürcüstan, Türkiyə, Yunanıs-
tan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliya əra-
zisinə nəql olunacaq. İlk qazın Avropaya 
isə 2020-ci ildə çatacağı nəzərdə tutulur.

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin 
məqsədi “Şahdəniz” qaz-kondensat ya-
tağının tammiqyaslı işlənməsi, bu zaman 
hasil ediləcək təbii qazın genişləndirilə-
cək Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri 
(CQBK) və yeni tikiləcək TANAP və 
Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) va-
sitəsilə Türkiyə və Cənubi Avropaya 
ixracını təmin etməkdir. Layihənin əsas 
məqsədi Avropaya qaz tədarükünün təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsi və artırıl-
masıdır.

“Xalq qəzeti”

“Bir kəmər, bir yol” strategiyası tranzit imkanlarımızı genişləndirir

Azərbaycan Respublikası Daxili 
İşlər Nazirliyi Su Nəqliyyatında Polis 
İdarəsinin təyinatının bir hissəsi ekoloji 
cinayətkarlığa, brakonyerliyə, ov qayda-
larının pozulmasına qarşı mübarizə, balıq 
və digər su bioresurslarının mühafizəsi 
sahəsində profilaktik tədbirlər həyata 
keçirməkdən ibarətdir.

Ekoloji cinayətkarlığa, brakonyerliyə 
qarşı mübarizə sahəsində Xəzər dənizində 
və respublikanın digər sututarlarında ke-
çirilmiş tədbirlər nəticəsində doqquz ay 
ərzində Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin 
İstintaq bölməsində 96 cinayət işinin araş-
dırılması aparılıb, ekoloji hüquqpozmalar 
sahəsində 84 inzibati xəta faktı aşkar edi-
lib. Cinayət və inzibati xəta törətdiklərinə 
görə 182 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub, 
onlardan qanunsuz balıqovlamada istifa-
də olunan 45 qayıq, 241 tor, 9 mühərrik 
və başqa ov vasitələri, 9 ton 444 kiloqram 
müxtəlif növ balıq, 4011 ədəd krivet və 
digər su bioresursları götürülüb.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri 
Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin brakon-
yerliyə qarşı mübarizə və balıq ehtiyatla-

rının mühafizəsi bölməsinin rəisi Elmir 
Süleymanov deyib.

Bölmə rəisinin sözlərinə görə, cinayət 
hadisələri nəticəsində təbiətə 42 min ma-
nat ziyan vurulub. Bundan istintaq zama-
nı 20 min manatı ödənilib. İnzibati xəta 
faktları törədənlər isə 6780 manat cərimə 
ediliblər: "Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi-
nin rəhbərliyinin göstərişi ilə polis əmək-
daşları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə 
əməkdaşlıq edərək qeyri-qanuni, kustar 
üsulla hisə verilmiş balıq məhsulları ha-
zırlayan şəxsləri aşkarlayıb, barələrində 
tədbir görülməsi üçün materiallar aidiy-
yəti üzrə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə 

göndərilib. Eyni zamanda, Xəzər dənizi 
akvatoriyasında və respublikanın digər 
sututarlarında keçirilmiş tədbirlər nəticə-
sində partlayıcı maddələrdən və elektrik 
gücləndiricilərdən istifadə edərək balıq 
ovlayan şəxslər müəyyən edilərək barələ-
rində qanunamüvafiq tədbirlər görülüb.

Xəzər dənizinin sahilində yerin təki-
nin qorunması və istifadə qaydalarını po-
zaraq qanunsuz qum, balıqqulağı yüklə-
diklərinə görə vətəndaşlar saxlanılıb, fakt 
sənədləşdirilib və təhqiqata təhvil verilib.

Son vaxtlar ölkə rəhbərinin apardığı 
məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində res-
publika ərazisində, regionlarda akvakul-
turanın inkişafı sayəsində, süni göllərin 
yaradılması nəticəsində yeni iş yerlərinin 
açılması ilə əlaqədar brakonyerliklə məş-
ğul olanların sayı azalıb. Buna baxmaya-
raq, həmin sahədə görüləcək işlər hələ də 
çoxdur".

Balıq və digər su bioresurslarının mühafizəsi 
sahəsində profilaktik tədbirlər həyata keçirilir

Sənaye balıq ovu kvotalarının alın-
ması bu ildən etibarən "ASAN xidmət"ə 
keçib. Nəticədə məmurla vətəndaşın bir-
başa ünsiyyəti yoxdur, "ASAN xidmət"ə 
müraciət olunur və balıq ovu kvotaları 
oradan əldə edilir. Bu da öz növbəsində 
şəffaflığa və çevik yolla kvotaların əldə 
olunmasına təminat yaradır.

Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sər-
vətlər Nazirliyinin Bioloji Müxtəlifliyin 
Qorunması və Xüsusi Mühafizə Olunan 
Təbiət Ərazilərinin İnkişafı Departamen-
tinin direktoru Hikmət Əlizadə deyib.

Departament direktorunun sözlərinə 
görə, həvəskar balıq ovçuları üçün çoxlu 
sayda imkanlar yaradılıb: "Həvəskar ba-
lıqçılara müxtəlif hövzələrdə yerlər ayrı-
lıb. Eyni zamanda, milli park ərazilərində 
imkanlar yaradılıb. Elə bu yaxınlarda Ab-
şeron Milli Parkında həvəskar balıqçılar 
üçün tədbir keçirilib. Həmin tədbirlər ar-
dıcıl olaraq davam etdiriləcək.

Lakin buna baxmayaraq, son dövrlər 
sosial şəbəkələrdə balıq ovu sahəsində 

özbaşınalıqlar, yəni bu sahədə problem-
lərin olması, aidiyyəti qurumlar tərəfin-
dən qarşısının alınmaması ilə bağlı ciddi 
ittihamlar səslənir. Həmin sahədə ciddi 
problemlərin olduğunu danmırıq. Əlbət-
tə ki, brakonyerlik bütün dövrlərdə olan, 
hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə qey-
də alınan haldır. Bu gün dəniz məhsulla-
rının dünyada qeyri-qanuni dövriyyəsi 25 
milyard dollara qədər qiymətləndirilir və 
rəsmi məlumatlara görə ümumi tutulan 
balıq məhsullarının təxminən beşdə ikiyə 
qədəri brakonyerliyin payına düşür.

Hazırda bilavasitə bu sahəyə cavab-
deh olan Su Nəqliyyatında Polis İdarəsi 
tərəfindən çoxlu sayda işlər aparılır. Na-
zirlik də öz səlahiyyətləri daxilində onlar-
la birgə istər monitorinqlərin, təbliğat iş-
lərinin aparılması, istərsə də tövsiyələrin 
verilməsi ilə bağlı xeyli işlər görür. Təbii 
ki, müxtəlif su hövzələrində olan bu cür 
qanunsuzluqların eyni vaxtda, qısa müd-
dətdə qarşısının alınması mümkün deyil. 
Bu məsələni qaldıran şəxslər özləri də 
kömək etməlidirlər. Sadəcə olaraq mücər-
rəd məlumatların verilməsi və ittihamların 
səslənməsi düzgün deyil, konkret ünvanlı 
məlumat olmalıdır. Bir daha bildiririk ki, 
həmin məsələlər əksər hallarda cinayət 
əməlidir. Bununla mübarizə hüquq müha-
fizə orqanları tərəfindən aparılır. Nazirlik 
bu sahədə ardıcıl olaraq təbliğat, monito-
rinq, təhlil işləri aparır, tövsiyələr verir".

Bu ildən sənaye balıq ovu kvotalarının alınması 
üçün "ASAN xidmət"ə müraciət olunur

Çabahar limanının icraçı di-
rektoru Məcid Məzluminin dediyinə 
görə, cari ilin əvvəlindən bu günə-
dək İranın Hind okeanı sahilində 
yerləşən Çabahar limanından 131 
milyon 650 min ton yük yola salınıb.

O bildirib ki, limandan yola salı-
nan yüklərin həcmi ötən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 27 faiz artıb. Bu-
rada söhbət yalnız İranın ixrac etdiyi 
yüklərdən deyil, həm də tranzit yüklər-
dən gedir.

Qeyd edək ki, Çabahar limanı 
Azərbaycanın da iştirak etdiyi “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin əsas komponentlərindən bi-
ridir. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən 
Avropaya və əks istiqamətə daşınan 

yüklər Azərbaycandan tranzit keçmək-
lə məhz bu liman vasitəsilə mənzil ba-
şına çatdırılır.

Belə ki, Hindistan, həmçinin Cə-
nub-Şərqi Asiyanın digər ölkələri yük-
ləri Hind okeanı ilə İranın Çabahar 
limanına, buradan isə Qəzvin-Rəşt-As-
tara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir 
yolu vasitəsilə Rusiya və Qərbi Avropa 

ölkələrinə daşıyacaqlar. Deməli, bu li-
manda yük aşırımı nə qədər çox olsa, 
Azərbaycanın da tranzit gəlirləri bir o 
qədər artacaq. Yuxarıda qeyd etdiyi-
miz kimi, cari ilin ötən dövrü ərzində 
limanın yük aşırımı 131 milyon 650 
min ton təşkil edib. Qəzvin-Rəşt-As-
tara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir 
yolunun Rəşt-Astara hissəsi istifadəyə 
verildikdən sonra isə Asiyadan Avropa-
ya və əks istiqamətə daşınan yüklərin 
həcmi sözsüz ki, artacaq.

Hələlik, yolun Qəzvin-Rəşt hissəsi 
və İran Astarası ilə Azərbaycan Astara-
sını birləşdirən dəmir yolları istismara 
verilib. Rəşt-Astara hissəsində isə inşa-
at işləri davam edir.

Rabil Kətanov

Çabahar limanı Azərbaycanın da iştirak etdiyi “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas komponentlərindən biridir

Böyük Britaniyanın “Fred” şirkətinə 
məxsus, uzunluğu 195,82, eni isə 22,52 
metr olan kruiz gəmisi Yunanıstanın Korinf 
kanalını keçən ən böyük gəmi kimi rekord 
müəyyənləşdirib.

Böyük Britaniyadan 25 günlük səyahətə 
çıxan gəmidəki turistlər yunan elm adamla-

rının iştirakı ilə yaradılan gözəl mənzərəyə 
heyran qalıblar.

Qeyd edək ki, Korinf kanalının ən dar 
hissəsinin eni 24 metrdir. Kanal 1880-1893-
cü illərdə inşa edilib.

İqbal Hacıyev

Kruiz gəmisi Korinf kanalını keçən 
ən böyük gəmi kimi tarixə düşüb

Sibir Dövlət Su Nəqliyyatı Uni-
versitetinin rektoru, Rusiya Təbiət 
Elmləri Akademiyasının akademiki 
Tatyana Zayko və həmin univer-
sitetin elmi işlər üzrə prorektoru, 
professor Boris Palaquşkin Azər-
baycan Dövlət Dəniz Akademiyası-
nın qonağı olublar.

ADDA-nın tədris və tərbiyə iş-
ləri üzrə prorektoru Zahid Şərifov və 
elmi işlər və beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektoru Vüqar Sadıqov ilə keçi-
rilən görüşdə qarşılıqlı faydalı əmək-
daşlıq məsələləri müzakirə edilib, hər 
iki ali məktəb arasında iş birliyinin 
perspektivlərinə toxunulub. Profes-
sor Zahid Şərifov ADDA-da tədrisin 
təşkili, tələbələrin imtiyazları, “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC tərəfindən tələbə və müəllimlər 
üçün yaradılmış şərait, o cümlədən 
gəmilərdə təcrübənin gedişi barədə 
ətraflı məlumat verib. Dosent Vüqar 
Sadıqov Sibir Dövlət Su Nəqliyyatı 
Universiteti ilə əməkdaşlıq haqqında 
sazişin bağlanılmasının əhəmiyyətini 
vurğulayıb.

Qonaqlar Dəniz Akademiyası-
nın auditoriya və laboratoriyaları, tre-
najor otaqları ilə yaxından tanış olublar, 
keyfiyyətli təhsil sisteminin qurulması 
istiqamətində Akademiya rəhbərliyinin 
atdığı addımlardan, yenidənqurma işlə-
rindən razı qalıblar.

Sonra sibirli qonaqlar Akademiya-
nın nəzdindəki Təlim-Tədris Mərkə-
zinə gediblər. Mərkəzin direktoru 

Emil Manafov onlara TTM haqqında 
ətraflı məlumat verib. O, Təlim-Tədris 
Mərkəzinin yaranması tarixindən da-
nışaraq deyib ki, TTM ölkəmizdə DP 
kursları və imtahanlarının keçirilməsi 
üçün Böyük Britaniyanın nüfuzlu “The 
Nautical İnstitute” təşkilatı tərəfindən 
akkreditasiya olunmuş yeganə Tə-
lim-Tədris Mərkəzidir.  TTM-in mad-
di-texniki bazasının mütəmadi olaraq 

yenilənməsi daim Gəmiçilik rəhbərli-
yinin diqqət mərkəzindədir. TTM-də 
olan trenajor və simulyator avadan-
lıqları, ixtisaslaşdırılmış üstüörtülü 
hovuz qonaqlarda xüsusi təəssürat ya-
radıb. Onlar bildiriblər ki, ölkədə belə 
bir Təlim-Tədris Mərkəzinin fəaliyyət 
göstərməsi dənizçiliyə və dənizçilərə 
olan xüsusi dövlət qayğısının təzahü-
rüdür. 

Qonaqlar ADDA-dan xoş təəssüratla ayrılıblar

Azərbaycan “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi təşəbbüsünün fəal üzvüdür. 
Biz əlbəttə ki, Çin hökumətinin “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyi-
rik. Azərbaycan özündən şimalda və cənubda yerləşən ölkələrə bu layihəyə qo-
şulmaq üçün imkanlar yaradır. Biz artıq bunu müşahidə edirik. Azərbaycan 
“Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizlərinin üzvü olan yeganə ölkə-
dir. Bunun üçün dəmir yolu sistemlərimizin müasirləşdirilməsi, Xəzərin sahi-
lində 25 milyon tona qədər yük daşımaq gücündə olan ən böyük dəniz limanı-
nın tikintisi, Avropa və Asiya arasında çatışmayan bağlantının yaradılması ilə 
bizi Türkiyə və Avropa ilə birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası 
yollarımızdan istifadə etmək istəyənlərə yaxşı şərait yaradır.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 



“Şərq-Qərb” bey-
nəlxalq avtomobil 
magistralının Gürcüs-
tan ərazisindən keçən 
hissəsində - Rikoti 
aşırımında tikinti işləri 
davam edir.

Gürcüstan Avtomobil Yol-
ları Departamentindən bildi-
riblər ki, ölkənin şərq və qərb 
bölgələrini birləşdirəcək Rikoti 
aşırımında yolun ümumi uzun-
luğu 51,6 kilometrdir. Gürcüs-
tan üçün misli görünməmiş la-
yihə əsasında bu yolda 96 körpü 
və 53 tunelin tikintisi nəzərdə 
tutulur. Yolun tikintisinin 2020-
ci ilin iyun ayında başa çatdırıl-
ması gözlənilir.

Yolun tikintisi başa çatdıqdan son-
ra Azərbaycan ilə sərhəddəki Qırmızı 
Körpü keçid məntəqəsindən Türkiyəyə 
qədər (“Sarpi” sərhəd keçid məntəqəsi) 
8 saatlıq yolu 4 saat yarıma qət etmək 
mümkün olacaq.

Hazırda avtomagistralın Xevi-Ubisa 
(12,2 km) və Ubisa-Şorapani (13 km) 
hissələrində tikinti işləri sürətlə davam 

edir. Xevi-Ubisa yolunda işlərin 75 faizi 
yerinə yetirilib. Bu ərazidə tikiləcək 20 
tuneldən 7-də, 35 körpüdən 11-də işlər 
başa çatıb. Ubisa-Şorapani hissəsində 6 
tuneldə və 5 körpüdə iş gedir.

Magistralın Çumateleti-Xevi hissə-
sində tikinti işləri ilə bağlı bütün sənəd-
ləşmə başa çatıb. Yolun Şorapani-Arq-
veta hissəsinin tikintisi ilə bağlı tender 
sənədləri hazırlanır.

Departamentdən bildiriblər ki, rel-

yef, dağlıq və keçilməz ərazi, eləcə də 
mühəndis planlaşma və mürəkkəblik 
baxımından bu layihə Cənubi Qafqazda 
ilk hesab olunur.

“Şərq-Qərb” dəhlizinin inkişa-
fı baxımından böyük əhəmiyyət kəsb 
edən bu layihə Gürcüstanın regiondakı 
mövqelərini də xeyli möhkəmlədəcək. 
Eyni zamanda, regiona turist axınının 
güclənməsində, sərnişin və yük daşın-
malarında mühüm rol oynayacaq.

“Şərq-Qərb” və ya E 60 magistralı 
Avropa tranzit dəhlizləri sırasında ikin-
cidir. Bu yol Brestdən başlayıb Fran-
sadan keçərək Qırğızıstanın İrkeştam 
şəhərində başa çatır. E 60 magistralı 
Gürcüstan üçün Azərbaycan ilə sərhəd-
dən başlayır və Qara dənizin Poti lima-
nında başa çatır; ümumi uzunluğu 392 
kilometrdir.

Xətayi Əzizov
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“Şərq-Qərb” magistralının Gürcüstan ərazisindən keçən 
Rikoti aşırımında tikinti işləri davam edir

Oktyabrdır, buna baxma-
yaraq hava aydın və günəşlidir. 
Amma Xəzər həmişə olduğu kimi 
çılğındır.

Biz  “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) mavi Xəzərdə üzən çox-
saylı gəmilərdən birinin - “Zəfər” 
sərnişin gəmisi heyətinin qonağı-
yıq. Gəmi “səmt küləyi” ilə bəra-
bər tam sürətlə dalğaları yararaq 
irəliyə gedir. 8 nəfərdən ibarət 
gəmi heyəti isə iş başındadır.

Kapitan Səfail Muradov 30 
ildir ki, dənizdə çalışır. Kapitan 
pilləsinə yüksələnədək çox sı-
naqlardan çıxıb, yaddaqalan yol 
qət edib.  Əvvəlcə Azərbaycan 
Dövlət Neft və Kimya İnstitu-
tunu bitirən kapitan  daha sonra 
təhsilini Qafur Məmmədov adına 
Bakı Dəniz Yolları Məktəbində 
gəmi sürücülüyünün əsaslarına 
dərindən yiyələnib. Səfail Mura-
dov 2003-cü ildən kapitan kimi 
çalışır. Xəzər Dəniz Neft Donan-
masının bir çox gəmilərində iş-
ləyəndən sonra “Zəfər”in “sükanı 
arxasına” keçib. Peşəsini o qədər 
sevir ki,  hətta məzuniyyətdə ol-
duğu vaxtlarda da dəniz üçün da-
rıxır. 53 yaşlı kapitanın ən böyük 
arzusu səhhəti imkan verdikcə 
mavi dənizin sularında üzməkdir. 

Səfər zamanı, o cümlədən 
gəmi sahildə olanda kapitanın 
“sağ əli”, baş köməkçisi Sergey 

Sazonovla da  həm-
söhbət olduq. Uşaq-
lıqdan dənizçi olmaq 
istəyən Sergey ar-
zusuna çatdığı üçün 
özünü xoşbəxt sayır. 
Dənizə iş yeri kimi 
yox, macəralar aləmi 
kimi baxır, elə asudə 
vaxtlarında da macə-
ra janrında bədii əsər-
lər oxumağı xoşlayır. 
Gələcəkdə kapitan 
olmaq arzusundadır.

Sergey Sazo-
novla söhbətimizə yekun vurub 
maşın şöbəsinə keçirik. Burada 
səliqə-sahman gəminin ümumi 
təmizliyini tamamlayırdı.

Baş mexanik Şahin Abdiyev 
bizə dəniz sevgisindən danışır. 
Dənizin və peşəsinin vurğunudur. 
Daim özünü inkişaf etdirir, asudə 
vaxtlarında peşəsilə bağlı kitab-
lar oxuyur. 2016-cı ildən “Zəfər” 
sərnişin gəmisində çalışan Şahin 
Abdiyev gələcəkdə daha böyük 
gəmilərdə baş mexanik kimi ça-
lışmağı  arzulayır.

İkinci mexanik Rəşid Rax-
matulini də iş başında “yaxala-
dıq”. Hələ gəmiyə gəlməzdən  
əvvəl haqqında eşitmişdik, olduq-
ca maraqlı insandır. Azərbaycan 
Dövlət Politexnik İnstitutunu bi-
tirdikdən sonra bir müddət Bakı 
kondisioner zavodunda çalışıb. 

Lakin dənizə olan sevgisi onu 
dalğıc peşəsi üzrə təhsil ocağına 
gətirib çıxarıb. Asudə vaxtlarında 
müxtəlif janrlı ədəbiyyat oxuyur, 
fantastika və psixologiya janrları-
na daha çox üstünlük verir. 25 ilin 
dənizçisi gənclik illərində sualtı 
fotoqrafiya və balıqçılıqla məşğul 
olub. Dənizdə olmayanda ağac-
dan kamin üzlüklər hazırlayır.

Elektrik-mexanik gəmidə 
vacib vəzifələrdən biri sayılır. Bu 
işi “Zəfər” gəmisində Səyavuş 
Şükürov yerinə yetirir. O, dənizçi 
ailəsində doğulub, təhsilini Rusi-
ya Federasiyasında alıb. Deyir ki, 
vəzifəsindən asılı olmayaraq, də-
nizçi öz sağlamlığının qayğısına 
qalmalıdır. Çünki, sağlam olma-
yan dənizçi vəzifəsini lazımınca 
yerinə yetirə bilməz. Çiyin-çiyinə 
çalışdığı heyət üzvlərini ailəsi he-
sab edən Səyavuş asudə vaxtları-
nı da onlarla birlikdə keçirməyə 

üstünlük verir.  İşdə 
əsas kredosu “Yüz 
ölç – bir biç”dir. 

Gəmini matros-
larsız təsəvvür et-
mək mümkün deyil. 
“Zəfər” gəmisinin 
matrosları Elxan və 
Elşən də bizi şən əh-
val-ruhiyyə ilə qarşı-
ladılar, gəlişimizdən 
məmnun olduqlarını 
bildirdilər.

48 yaşlı Elşən 
Qasımovun dənizçi-

lik fəaliyyəti 1991-ci ildən başla-
yır. 1992-ci ildə Qarabağ uğrun-
da döyüşlərdə iştirak etmək üçün 
cəbhəyə gedib. Müharibənin 
od-alovundan çıxan qəhrəma-
nımız 1996-cı ildə cəbhə bölgə-
sindən qayıdandan sonra yenidən 
sevimli peşəsinə üz tutub. Hə-
yatının yarısından çoxunu mavi 
dənizə həsr edən matros çoxlu 
sayda və müxtəlif təyinatlı gə-
milərdə işləyib.  İki ildir “Zəfər” 
gəmisində çalışır.

Digər matros 30 yaşlı Elxan 
dənizçilik sahəsinə neftçi atasın-
dan ilhamlanaraq üz tutub. Də-
nizdə işlədiyi 8 ildə o, müxtəlif 
tipli gəmilərdə çalışıb. Kifayət 
qədər təcrübəli olmağına baxma-
yaraq, Ukraynanın Kiyev şəhə-
rində, Gəmi İdarəetmə kursun-
da təhsil alır, asudə vaxtlarında 

dərslərini oxuyur. Onun fikrincə, 
yalnız cəsur insanlar dənizi ram 
edə bilərlər.

Gəmi artıq sahilə yan alır-
dı. Söhbətimizi yekunlaşdırıb 
heyətlə sağollaşmaq istədiyimiz 
məqamda gəminin aşpazı Adışi-
rin Gözəlov ləzzətli süfrə açdığı-
nı deyib, bizi yeməyə dəvət etdi.  
Söhbət əsnasında məlum oldu ki, 
Adışirin 10 ildir ki, aşpaz kimi 
çalışır. Son 3 ildə isə  “Zəfər” gə-
misində xidmət göstərir.

Gəmi heyətinin hər bir üzvü 
kimi aşpazın da məsuliyyəti bö-
yükdür.  Necə deyərlər, heyətin 
daim gümrah və yüksək əhval-ru-
hiyyədə olması bilavasitə onun 
üzərinə düşür.  Bişirdiyi müxtəlif 
dadlı təamlara görə  başda gəmi-
nin kapitanı olmaqla, bütün heyət 
üzvlərindən təşəkkür eşidir.

Onun bişirdiyi dadlı təamlar-
dan dadıb sağollaşdıq və bir daha 
qonaq gələcəyimizə söz verdik.

Çox da böyük olmayan 80 
nəfərlik sərnişin gəmisində özü-
müzü nəhəng laynerdəki kimi 
hiss edirdik. Bu təəssüratı bizə 
bağışlayan isə gəmi heyətinin bö-
yük ürəkaçıqlığı, səmimiyyəti və 
qonaqpərvərliyi oldu.

Sağlıqla qalın dostlar, sizə 
aydın səma və səmt küləyi arzu 
edirik. Gələn görüşlərədək!

İlqar Quliyev,
Turab Məmmədov

Xəzərin və peşələrinin vurğunları

Cənubi Qafqaz regionu 
Şərqi Avropa və Mərkəzi 
Asiya ölkələri arasında 
iqtisadi, ticari, mədəni 
və humanitar əlaqələrin 
inkişafı üçün çox əlverişli 
coğrafi mövqeyə malikdir. 
Gürcüstanın da iştirakı ilə 
həyata keçirilən irimiqyaslı 
enerji, nəqliyyat və logisti-
ka layihələri bu əlaqələrin 
daha da genişlənməsi üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bu fikirlər “Şərqi Avropa və 
Mərkəzi Asiya ölkələri arasında biz-
nesin dayanıqlı inkişafı üçün əlveriş-
li şəraitin yaradılması” mövzusunda 
oktyabrın 11-də Tbilisidə keçirilən 
beynəlxalq forumda səsləndirilib.

Gürcüstanın biznes ombudsma-
nı İrakli Lekvinadze ölkəsinin in-
vestisiya mühiti, iqtisadi imkanları, 
hökumətin iş adamları üçün yaratdı-
ğı imkanlar barədə danışıb. O, Gür-
cüstanın da iştirakı ilə həyata keçi-
rilən irimiqyaslı enerji və nəqliyyat 
layihələrinin əhəmiyyətini vurğula-

yıb. Böyük İpək Yolu və onun tərkib 
hissəsi olan “Qərb-Şərq” nəqliyyat 
dəhlizi, eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun əhəmiyyəti xüsusi 
qeyd edilib.

Sonra Gürcüstanın dövlət və 
hökumət rəsmiləri, Özbəkistan, 
Qırğızıstan, Albaniya, Qazaxıstan 
və Polşanın biznes ombudsmanları, 
iqtisadi qurumlarının məsul şəxsləri 
çıxış edib, mövzu ilə bağlı fikirlərini 
bölüşüblər.

Azərbaycanın Gürcüstandakı 
səfiri Dursun Həsənov tədbirdə işti-
rak edib. Səfir keçirdiyi görüşlər za-
manı Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, 
investisiya imkanları barədə danışıb.

Yaponiya Şimali Koreyaya 
Yapon dənizində gəmilərin toqquş-
masına görə etirazını bildirib.

NHK telekanalı xəbər verir ki, 
etiraz Pekində yerləşən diplomatik 
kanallar vasitəsilə qarşı tərəfə çat-
dırılıb.

Qeyd edək ki, oktyabrın 7-də 
səhər saatlarında Yaponiyaya məx-
sus iqtisadi zonada, Yapon dənizində 
yapon patrul gəmisi Şimali Koreya-
ya məxsus balıqçı gəmisi ilə toqqu-
şub.

Toqquşma nəticəsində balıq-
çı gəmisinin göyərtəsində olan 60 
nəfər gəmi batdığına görə dənizə 
düşüb. Onların hamısı yapon gəmi-
si tərəfindən xilas edilib. Sonradan 
həmin balıqçılar Şimali Koreyaya 
məxsus digər gəmiyə köçürülüblər.

Yapon gəmisinin heyətinin bil-
dirdiyinə görə, Yaponiyaya məxsus 
iqtisadi zonada aşkar edilən balıqçı 
gəmisindən ərazini tərk etməsi tələb 
olunub. Lakin gözlənilmədən həmin 
gəmi yapon gəmisinə doğru hərəkət 
edib və onunla toqquşub.

Yaponiya Xarici İşlər Nazirliyi 
bu faktla əlaqədar Pekindəki diplo-
matik kanallar vasitəsilə Şimali Ko-
reyaya kəskin etirazını bildirib.

Verilən məlumata görə, hakim 
Liberal Demokratik Partiya Balıq-
çılıq Təsərrüfatı İdarəsinin rəhbərli-
yi ilə xilas edilən balıqçıların başqa 
balıqçı gəmisinə köçürülməsinin 
səbəblərini aydınlaşdırmağı planlaş-
dırır.

İdarədən isə bildiriblər ki, bu, 
baş vermiş hadisə ilə bağlı təbii re-
aksiya kimi qəbul edilməlidir. Çün-
ki patrul gəmisinin əsas vəzifəsi 
Yaponiyaya məxsus sularda əcnəbi 
gəmilər tərəfindən balıq ovunun qar-
şısını almaqdan ibarətdir.

Vüqar Ağayev

Beynəlxalq forumda Böyük İpək Yolu və onun 
tərkib hissəsi olan “Qərb-Şərq” nəqliyyat 

dəhlizi, eləcə də Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun 
əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilib

Balıqçı gəmisindən ərazini tərk 
etməsi tələb olunub, amma...

Oktyabrın 10-da Yeni Azərbay-
can Partiyası (YAP) Səbail rayon 
təşkilatının qərargahında rayon 
partiya təşkilatının qeydiyyatında 
olan bütün ərazi ilk partiya təşki-
latlarının sədrləri ilə geniş tərkibdə 
iclas keçirilib. 

YAP Səbail rayonu "Xəzər dəni-
çiləri" ərazi ilk partiya təşkilatının sədri 
İzafət Məmmədovun da iştirak etdiyi 
iclası açan YAP Səbail rayon təşkilatı-
nın sədri, Milli Məclisin deputatı Şəm-
səddin Hacıyev ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında baş verən son hadisələr, ölkə 
başçısının “Valday” Beynəlxalq Diskus-
siya Klubunun XVI illik iclasının ses-
siyasındakı tarixi çıxışının əhəmiyyəti 
haqqında danışıb. O qeyd edib ki, Azər-
baycan bütün sahələrdə dinamik inkişa-

fını davam etdirir. Beynəlxalq 
təşkilatlar ölkə əhalisinin ri-
fahının ildən-ilə yaxşılaşması 
istiqamətində aparılan sosial 
islahatları yüksək qiymətlən-
dirir. Azərbaycan bir çox so-
sial-iqtisadi göstəricilər üzrə 
beynəlxalq hesabatlarda ilk 
sıralarda qərarlaşıb. Müstəqil 
Azərbaycan regionda aparıcı 
ölkə kimi beynəlxalq nəqliyyat 
və enerji layihələrini reallaş-
dıraraq iqtisadi gücə çevrilib. 

Qazanılan uğurlar Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin müdrik, uzaqgörən və 
milli maraqlara əsaslanan siyasətinin nə-
ticəsidir. Bu uğurlar bəzi qüvvələr tərə-
findən qısqanclıqla qarşılanır və onlar 
ölkədə sabitliyi pozmağa çalışırlar. Yeni 
Azərbaycan Partiyasının hər bir üzvü bu 
cür qüvvələrə qarşı mübarizədə fəal ol-
malıdır.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr 
aparılıb və ərazi ilk partiya təşkilatları ilə 
əlaqələrin daha da gücləndirilməsi, parti-
yanın siyasi mübarizə formalarının müa-
sir dövrün çağırışlarına uyğun qurulma-
sı, sosial şəbəkələrdə işin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi, ərazi ilk partiya təşkilatla-
rı sədrlərinin fəaliyyətlərinin qiymətlən-
dirilməsi istiqamətində müvafiq tapşırıq 
və tövsiyələr verilib.

YAP Səbail rayon təşkilatında ərazi ilk partiya 
təşkilat sədrləri ilə geniştərkibli iclas keçirilib

Azərbaycan Ta-
lassemiya Federasi-
yasının təşkilatçılığı 
ilə Dövlət Dəniz 
Agentliyində “Do-
nor günü” aksiyası 
keçirilib.

Agentlikdən bil-
dirilib ki, kampaniya-
nın təşkil olunmasında 
məqsəd hemofiliya və 
talassemiya xəstəlik-
lərindən əziyyət çəkən 
insanlara, xüsusən uşaq-

lara yardım etmək və 
onlar üçün tədarük 
olunan qan ehtiyatını 
artırmaqdır.

Donorlar əvvəl-
cə həkim nəzarətin-
dən keçirilib, onların 
sağlamlıq durumu 
müəyyənləşdirildik-
dən sonra aksiyada 
iştirak etmələrinə 
icazə verilib.

Dövlət Dəniz Agentliyində 
“Donor günü” aksiyası
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Böyüklüyünə və bəzi fiziki-coğrafi 
xüsusiyyətlərinə görə Xəzər dəniz he-
sab olunur. Əslində isə o, dünya okeanı 
ilə bilavasitə əlaqəsi olmayan ən böyük 
göldür. Avropa və Asiyanın sərhədində 
yerləşir. Rusiya Federasiyası, Qazaxıs-
tan, Türkmənistan, Azərbaycan və İran 
dövlətlərinin ərazisi ilə əhatə olunub. 
Xəzər dünyada ən böyük qapalı su 
hövzəsidir.

Xəzərin sahəsi 371 min km2, sahil 
xəttinin ümumi uzunluğu (perimetri) isə 
6380 km-dir. Ən enli yeri 466, ən ensiz 
yeri 204 km-dir. Suyun duzluluğu 13 fa-
izdir, bu, dünya okeanında olduğundan 
üç dəfə azdır. Xəzər dənizinin səviyyəsi 
dünya okeanından xeyli aşağıdır və o, 
enib-qalxmalara meyillidir. Xəzərin şi-
mal hissəsi azsuludur, onun orta dərinliyi 
5 metr, maksimal dərinliyi 25 metrdir. 
Orta hissənin dərinliyi 180 metrdir, bəzi 
yerlərdə (Dərbənd çökəkliyi) bu göstə-
rici 790 metrə çatır. Dənizin cənub his-
səsi dərindir, burada maksimal dərinlik 
(Lənkəran çökəkliyi) 1025 metrdir.

Xəzərə əsasən şimaldan və qərbdən 
130 iri və xırda çay tökülür. Onların içə-
risində Volqa xüsusi seçilir. Ümumi illik 
axının 90 faizi üç çayın - Volqanın (80 
%), Kürün (6 %) və Uralın (5 %) payına 
düşür.

Minillərə dayanan tarix
Mütəxəssislərin fikrincə, Mezozoy 

erasının başlanğıcında 30 min il davam 
edən Trias dövrü ərəfəsində Yer kürə-
sinin böyük sahəsini quru təşkil etmiş, 
sonralar həmin quru hissələrini su bas-
dığına görə dəniz əmələ gəlmişdir. Elmi 
ədəbiyyatda Tetis adlandırılan bu də-
nizin bir tərəfi İspaniyaya, o biri tərəfi 
isə Zond adalarınadək çatırmış. Lakin 
Mezozoy erasının sonunda, yəni 70 mil-

yon il davam edən Tabaşir dövründə gil, 
qum və əhəngdaşı çöküntülərinin uzun 
tarixi dövr ərzində toplanaraq, suyun 
səthinə çıxması quru əmələgəlmə pro-
sesinə güclü təkan vermişdir. Proses bu 
mərhələ ilə dayanmayıb davam etmiş, 
nəticədə Xəzər dənizi Qara dəniz höv-
zəsindən tədricən ayrılmışdır. Amma 
tarixin müxtəlif dövrlərində Xəzərin 
sahəsi bəzən böyümüş, bəzən də kiçil-
mişdir. Tədqiqatçılar bu hövzəni İrandan 
Samara şəhərinədək geniş əraziyə malik 
Ağcaqıl dənizi kimi də adlandırmışlar.

Xəzər dənizi haqqında ən qədim 
məlumatlara Assuriya gil qablarının üzə-
rindəki yazılarda rast gəlinir və o, Cənub 
dənizi adlanır. Yunan tarix və coğrafi-
yaçısı Hekatey Miletskinin (e.ə. VI əsr) 
əsərlərində bu dəniz Kaspiy və Hirkan 
kimi adlanır. Birinci etnonim o zaman 
dənizin cənub-qərb sahillərində, müasir 
Azərbaycanın ərazisində yaşamış kas-
pi xalqının adı ilə əlaqədardır. İkinci ad 
dənizin cənub-şərq küncündə yerləşmiş 
Hirkan ölkəsindən (farsca "canavarlar 
ölkəsi” deməkdir) yaranmışdır. Ümumi-
likdə müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif xalq-
lar arasında Xəzər dənizinin 70-ə qədər 
adı işlədilib.

Bu hövzə özünün gözəlliyi, sir-
li aləmi ilə hələ çox qədimdən məşhur 
səyahətçilərin, alimlərin, bəzi dövlət 
xadimlərinin diqqət mərkəzində olmuş-
dur. Xəzərdəki neft haqqında tarixi fakt 
məlumdur: e.ə. 331-ci ildə Makedoni-
yalı İsgəndər İranı mühasirəyə alarkən 
qurduğu çadırı Xəzər sahilində yaşayan 
sakinlərin gətirdikləri gil qabın içərisin-
də yanan neftlə işıqlandırmışdır. E.ə. IV 
əsrdə yaşamış Flavi Arrianın məlumatına 

görə, hətta Makedoniyalı İsgəndər Xəzə-
rin şimal və şərq okeanları ilə əlaqəsinin 
olub-olmaması haqda mübahisələrə son 
qoymaq məqsədilə əvvəlcə sərkərdə Par-
tokla bu məsələni araşdırmağı tapşırmış, 
daha sonra bütün sahillərini yoxlamaq 
üçün cənubda dəniz donanmasının yara-
dılması haqda Heraklitə əmr vermişdir. 
Lakin İsgəndərin ölümü bu məsələni 40 
il geri salır. Bunu onun varislərindən biri 
Selevk Nikator həyata keçirir. O, e.ə. 
285-280-ci illərdə Hirkan hakimi Par-
tokla əmr edir ki, bütün sahilboyu səfər 
etsin. Burada əsas məqsədlərdən biri 
Xəzərin xarakterini öyrənmək idi.

Bu hövzənin adı XV əsrdən 
müntəzəm olaraq Xəzər adlanır. İlk xə-
ritəsi 1616-1617-ci illərdə çəkilib. Xəzə-
rin yeni və daha dəqiq xəritəsi 1717-ci 
ildə tərtib olunub. 1731-ci ildə hidrocoğ-
rafi tərkibdə ümumi xəritəsi nəşr edilib. 
XIX əsrin əvvəllərində Kolodkin birinci 
dəfə sahillərin kompas şəklini hazırla-

yıb. 1874-cü ildə isə iki cildlik "Qısa 
hidrocoğrafi təsvir və Xəzər dənizində 
üzməyə rəhbərlik” adlı bütöv atlas çap 
olunub.

XIX əsrin sonlarından isə Xəzərin 
geoloji tarixi, neft qaz yataqları, bioloji 
şəraiti və s. tədqiqatlar bilavasitə azər-
baycanlı mütəxəssislərin mühüm xid-
mətləri sayəsində aşkar olunub.

"Dəniz hər il bir ovuc içi qalxmış və 
bir neçə yaxşı şəhərləri basmışdır”. Bu 
cümlə 1320-ci ildə Xəzərin qərb sahilin-
də tapılmış Marino-Sanuto xəritəsində 
yazılmışdı. Deməli, Xəzər çox geniş bir 
tarixə malikdir. Bu tarix onun əsrlərlə, 
minilliklərlə bölgədəki mühüm əhəmiy-
yətindən xəbər verir.

Xəzərin zəngin sərvəti
Xəzərin altı da, üstü də qızıldı. Bu 

dənizin fauna və florasının özünəməxsus 
zənginliyi var. O, digər dəniz və göllər-
dən seçilir. Xəzərin sahil zonasında üç 

qoruq yaradılıb: Azərbaycanda Qızıla-
ğac, Rusiyada Həştərxan, Türkmənistan-
da Xəzər.

Xəzərdə 920-ə yaxın heyvan növünə 
rast gəlinir. Burada nərə cinsli balıqların 
bir neçə nadir növü var. Dünyadakı nərə 
balıqlarının təqribən 85 %-i Xəzər dəni-
zində yaşayır.

Xəzər dənizində 10 milyona qədər 
quş qışlayır. Kambaladan başqa bunla-
rın hamısı Azov və Qara dənizdən gəlib, 
Xəzər dənizində inkişaf və böyümək 
üçün əlverişli şərait tapıb. Xəzər və sa-
hilyanı zonanın müxtəlif biotiplərində 
302 quş növü qeydə alınıb; onlardan 37-
si su, 109-u suətrafı və 156-sı quru quşlar 
adlanır. Xəzər dənizi xüsusən qu quşları-
nın iri qışlama yeri kimi məşhurdur. Hər 
il 12 milyonadək quş miqrasiya zamanı 
bölgədən keçir və daha 5 milyon quş qış-
lamaq üçün burada qalır.

Xəzər dənizində 121 məməli növün-
dən yalnız biri yaşayır. Bu, Xəzər suiti-
sidir ki, ona başqa heç bir dənizdə rast 
gəlinmir. O, dünyada ən kiçik suitidir, 
uzunluğu 160 sm, çəkisi 100 kiloqram-
dır. Xəzər suitisinin populyasiyasının öl-
çüləri XX əsrin əvvəlindəki 1,5 milyon 
fərddən 80-ci illərin sonuna 360-400 min 
fərdədək azalıb. 1993-cü ildə Xəzər sui-
tisi "Qırmızı kitab”a daxil edilib.

Azərbaycanda mövcud olan 300-dək 
palçıq vulkanının 170-dən çoxu Xəzərin 
Azərbaycan sektorunda ada və sualtı 
vulkanlarını təşkil edir. Xüsusilə onlar 
Cənubi Xəzərdə daha çoxdur. Xəzər də-
nizində, eyni zamanda böyük karbohid-
rogen yataqları var. Onun Azərbaycan 
sektorundan böyük miqdarda neft və qaz 
hasil olunur. Xəzər dənizinin əsas sərvəti 

dibindəki neft və qazdır. İlk dəfə məhz 
burada dənizdə neft hasilatı əldə edilib...

Gözlənilən təhlükə
Hazırda Xəzərin ekoloji vəziyyəti 

olduqca gərgindir. Dənizin şelf zonasın-
da problem daha kəskindir, artıq bu əra-
zilərdə ölü zonalar yaranıb. Bəzi yerlərdə 
çirkləndiricilərin qiyməti normanı 10-20 
dəfə üstələyir. Ekspertlər xəbərdarlıq 
edirlər ki, Xəzər dənizi neft sənayesinin 
güclü inkişafı ilə əlaqədar olaraq daha da 
çirklənəcək.

Proqnoz hesablamalara görə, iqlim 
istiləşməsi Xəzər hövzəsinin rütubətliyi-
ni artıracaq, bu isə öz növbəsində yaxın 
illərdə onun səviyyəsinin 26.0-25.0 in-
tervalında tərəddüdünə səbəb olacaq. 
Hesablamalar göstərir ki, Xəzərin səviy-
yəsinin 150 sm əlavə qalxması sahil əra-
zilərinin 87.7 min ha sahəsinin su altında 
qalması ilə nəticələnəcək və 2030-cu ildə 
bu rəqəm 136.2 min ha olmaqla ölkənin 
ümumi sahəsinin 1.6%-ni təşkil edəcək. 
2003-cü ildə Xəzərin səviyyəsinin dünya 
okeanı səviyyəsindən 26.75 metr aşağı 
olduğu bildirilir.

Araşdırmalara əsasən, 250 il Xəzər-
də enmə olur, sonra isə suyun səviyyəsi 
qalxır. 4 min il ərzində Xəzərlə bağlı 8 
belə dövr müəyyən olunub. Təxminən 
2050-ci ilə qədər Xəzər dənizinin səviy-
yəsinin enməsi proqnozlaşdırılır.

Rusiya Hidrometeorologiya Mərkə-
zinin və Xəzər dənizi Araşdırmaları 
Mərkəzinin mütəxəssisləri belə iddia 
ediblər ki, 2019-cu ilin dekabr ayına 
qədər Xəzər dənizində suyun səviyyə-
si daha 15 santimetr azalacaq. Əgər bu 
proqnoz təsdiqini tapsa, Xəzər dənizi il 
ərzində 60 kub kilometr su itirə bilər. Bu 
da balıq populyasiyalarının azalmasını 
qaçılmaz edir.

Xəyalə MURADLI

Dünyanın ən böyük gölü 

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) nəzdində fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Döv-
lət Dəniz Akademiyasında 
tələbələr üçün təhlükəsizlik 
seminarı keçirilib.

Seminarı ASCO sədrinin 
müşaviri, uzun illər dənizdə 
çalışan tanınmış kapitan Titos 
Giannakakis aparıb.

Təlim zamanı bütün gəmi 
əməliyyatları üçün təhlükəsiz-
lik standartları barədə danışılıb.  
Bununla belə, heyətin təhlükə-
sizliyi məsələsi əsas müzakirə 
mövzularından olub.

İki saat davam edən semi-
nar interaktiv şəkildə keçib. 
Tələbələrin fikirləri dinlənilib, 
onları maraqlandıran suallar ca-
vablandırılıb.

Oktyabrın 10-da 
Mərkəzi Bankdan dəvət 
olunmuş mütəxəssislərin 
iştirakı ilə Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akade-
miyasında təhsil alan 
tələbələr üçün “Maliyyə 
savadlılığı” mövzusunda  
maarifləndirici seminar 
keçirilib.

Mərkəzi Bankın İq-
tisadi təhlil departamen-
tinin Maliyyə sektoru və 
bazarlarının təhlili şöbə-
sinin aparıcı mütəxəssi-
si Lamiyə Qaralovanın 
təqdimatında tələbələrə 
Mərkəzi Bankın maliy-
yə savadlılığı çərçivə-
sində həyata keçirdiyi 
tədbirlər, maarifləndirici 
resurslar, həmçinin ma-
liyyə savadlılığı portalı 
(bizimpullar.az), maliyyə 
məhsul və xidmətlərinin 
məlumat-axtarış sistemi 
(infobank.az) və virtual təhsil 
platforması(edu.e-cbar.az) kimi 
mövzular ətrafında geniş məlu-
mat verilib.

AMB-nın İqtisadi təhlil de-
partamentinin Maliyyə sektoru 
və bazarlarının təhlili şöbəsinin 
böyük mütəxəssisi Rövşən Qə-
niyev isə ADDA tələbələri ilə 
diqaloq formatında milli mana-
tımızın tarixi, onun üzərindəki 
nişanlar haqqında, pul əskinas-
larının ekspertizası, həmçinin 
pul nişanlarının saxtakarlığına 
qarşı mübarizə yollarından da-
nışıb.

Seminarın sonunda Mərkə-
zi Bankın Ödəniş sistemləri və 
hesablaşmalar departamentinin 
Milli Ödəniş Sisteminin inkişafı 
şöbəsinin kiçik mütəxəssisi Rə-
şad Qasımov tələbələrə nağdsız 
ödənişlərin üstünlükləri və milli 
ödəniş sistemləri ilə bağlı məlu-
mat verib.

İki saatlıq seminar hər bir 
çıxış edən mütəxəssisə ünva-
lanan sualların ətraflı və sadə 
dildə izah olunması ilə yadda 
qalıb.  

Dövlət başçısının 6 de-
kabr 2016-cı il tarixli Fərmanı 
ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan 

Respublikasında maliyyə xid-
mətlərinin inkişafına dair Stra-
teji Yol Xəritəsi”ndə “Maliyyə 
bazarı iştirakçılarının bilik və 
bacarıqlarının artırılması” ay-
rıca strateji hədəf kimi qeyd 
olunmuş və maliyyə savadlılı-
ğının əhəmiyyəti bir daha vur-
ğulanmışdır. Bu sənəd istehlak-
çıların maliyyə savadlılığının 
artırılması və hüquqlarının mü-
dafiəsinin gücləndirilməsi 
proritetinin əsas icraçısı kimi 
Azərbaycan Milli Bankının 
qarşısında əhalinin maariflən-
dirilməsinə dair strateji tapşı-
rıqlar qoymuşdur. Həmçinin 

Prezidentin 26 sentyabr 2018-
ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “2018-2020-ci illərdə 
Azərbaycan Respublikasında 
rəqəmsal ödənişlərin genişlən-
dirilməsi üzrə Dövlət Proqra-
mı”na əsasən, əhalinin maliyyə 
savadlılığının yüksəldilməsi, 
rəqəmsal ödənişlər haqqında 
ictimai məlumatlılığın artırıl-
ması məqsədilə hədəf qruplar 
üçün maarifləndirmə, təbliğat 
və təşviqat tədbirləri həyata 
keçirilir, “Maliyyə savadlılığı” 
portalının və virtual təhsil plat-
formasının məzmunu mütəma-
di zənginləşdirilir.

Ölkəmizdə xüsusi diqqət ayrı-
lan sahələrdən biri də balıqçılıqdır. 
"Balıqçılıq haqqında” qanun hələ 
1998-ci ildə qəbul olunmuşdur. Qa-
nunda ölkədə balıqçılığın təşkili, 
idarə edilməsi, balıq resurslarının 
artırılması, istifadəsi və müha-
fizəsinin hüquqi əsasları müəyyən 
edilmişdir. 2014-cü ildə isə qanuna 
müəyyən dəyişikliklər olunmuşdur. 
Bu qanun çərçivəsində Azərbay-
canda akvakulturaların yaradılma-
sına ildən-ilə diqqət artır və dövlət 
tərəfindən bu istiqamətdə müəyyən 
tədbirlər həyata keçirilir.

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, ər-
zaq təhlükəsizliyinin təmin edilmə-
sində akvakulturaların yetişdirilməsi 
bütün dünyada mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən vacib məsələlərdən sayılır. 
BMT-nin Ərzaq və Aqrar Təsərrüfa-
tı Təşkilatının hesabatında göstərilir 
ki, 2014-cü ildə dünya üzrə 164,3 
milyon ton balıq istehsal edilmiş və 
istehsal olunan balığın 50 faizindən, 
yəni tən yarısından çoxu akvakultura 
təsərrüfatlarında yetişdirilmişdir.

Akvakulturaların yaradılması-
nın dünyada çox qədim tarixi möv-
cuddur. Çin ərazisində təxminən 4 
min il əvvəl balıqların süni yetişdi-
rilməsi üçün nohurlar yaradılmışdır. 
Roma imperiyasında isə Aralıq dəni-
zinin sahillərində şorsulu laqunlarda 
balıq yetişdirilirdi. Sakit okeanın 
çoxsaylı adalarının sahillərində də 
balıq yetişdirilməsi üçün 
kiçik körfəzlərdən və 
buxtalardan istifadə olun-
muşdur. Azərbaycanda isə 
balığın süni yetişdirilməsi 
üçün ilk təcrübələr XIX 
əsrin sonlarına aiddir. Ar-
tıq 1901-ci ildə rus alimi 
N.A.Borodin Kürün üstün-
dəki "Borodin” vətəgəsin-
də Kür nərələrinin yetkin 
kürüsünü əldə etmişdir. O 
illər nərələrin süni artırıl-
ması nəticəsində 2,4 milyondan çox 
uzunburun nərənin və 560 min Kür 
nərəsinin körpələri yetişdirilərək də-
nizə buraxılmışdır.

Onu da qeyd edək ki, 1954-cü 
ildə nərəkimilərin süni artırılması 
üçün dünyada ilk nərəbalıqartırma 
zavodu Azərbaycanda tikilib istifa-
dəyə verilmişdir. Həmin illər qızıl 
balığın süni artırılması təşkil edil-
mişdir. Artıq ötən əsrin ortalarında 
iki belə balıqartırma zavodu qurul-
muşdur.

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra da ölkədə balıqartır-
ma zavodları istifadəyə verilmiş-
dir. 2000-ci ildə ölkədə belə müəs-
sisələrin sayı 12-yə çatmışdır. Eyni 
zamanda, özəl sektorun təmsilçiləri 
kiçik göllər yaradaraq balıq yetişdir-
məyə başlamışlar.

Sonrakı illərdə də dövlət bu 
istiqamətdə ciddi addımlar atmış, 

balıqların artırılmasına və müha-
fizəsinə çəkilən xərclər nəzərəçar-
pacaq dərəcədə artmışdır. 2000-ci 
ildə bu istiqamətdə çəkilən xərclər 
124,8 min manat olmuşsa, 2005-ci 
ildə həmin rəqəm 467 min, 2010-cu 
ildə 1,782 milyon, 2017-ci ildə 3,1 
milyon manata çatmışdır. O cümlə-
dən süni balıq artırılmasına 2000-ci 
ildə 106,1 min manat xərclənmişsə, 
2017-ci ildə həmin məbləğ 2,8 mil-
yon manat olmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, Azər-
baycanda vətəgə əhəmiyyətli balıq 
körpələrinin yetişdirilməsinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Statistik rəqəmlər də 
bu növ balıqların sayının ildən-ilə 
artmasını sübut edir. (Məlumat üçün 
bildirək ki, vətəgə əhəmiyyətli balıq 
növlərinə nərəkimilər, qızıl balıq, 
çəkikimilər və bitki ilə qidalanan ba-

lıqlar aiddir). Əgər təbii su hövzələ-
rinə və anbarlarına buraxılan bu növ 
balıqların ümumi sayı 2010-cu ildə 
427 milyon idisə, 2017-ci ildə həmin 
rəqəm 10 milyon ədəd artaraq 437 
milyona çatmışdır.

Bu ilin statistik rəqəmlərinə 
gəldikdə isə vətəgə əhəmiyyətli ba-
lıqların artırılması və mühafizəsi ilə 
məşğul olan təsərrüfatlar tərəfin-
dən təbii su hövzələrinə və anbar-
larına buraxılan 130,9 milyon balıq 
körpələrinin 127,8 milyonu bitki ilə 
qidalanan balıqlar, 2,6 milyonu çəki-
kimilər, 0,3 milyonu nərəkimilərdir.

2019-cu ilin birinci yarısında 
vətəgə əhəmiyyətli balıqların artırıl-
ması və mühafizəsi işlərinin yerinə 
yetirilməsinə 907,4 min manat sərf 
olunmuşdur. Onu da qeyd etmək la-
zımdır ki, bu vəsaitin 80 faizi süni 
balıqartırma müəssisələrinin fəaliy-

yətinə, 20 faizi balıqçılıq təsərrüfatı 
üzrə meliorasiya tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi işlərinə xərclənmişdir.

Xəbər verildiyi kimi, bu il avqus-
tun əvvəlində Pirallahı rayonunda 
"Nərəkənd” balıqyetişdirmə komp-
leksi layihəsi çərçivəsində yaradılan 
"NərəMİZ” balıqyetişdirmə zavodu-
nun açılışı olmuşdur. Təməli 2017-
ci ildə qoyulan kompleksin ümumi 
sahəsi 6 hektardır. İllik istehsal gücü 
ilkin mərhələdə 100 ton nərə, 25 
ton çökə əti və 4 ton qara kürüdən 
ibarət olacaq. "NərəMİZ” balıqye-
tişdirmə zavodunda müasir texno-
logiyalarla suyun təkrar dövriyyəsini 
təmin edən qapalı tipli ferma inşa 
edilmişdir. Burada yetişdirilən nərə 
balığı inkubasiya olunmuş yumurta 
mərhələsindən etibarən təxminən 2 
il müddətinə 5 kiloqram əmtəə çə-

kisinə çatdırılacaq. Ümumi 
illik istehsalat həcminin 200 
ton balığa və 20 ton kürüyə 
çatdırılması planlaşdırılır.

Bu layihənin icrası ölkə-
də qeyri-neft sektorunun 
inkişafı, o cümlədən idxalı 
əvəzləyəcək məhsulların is-
tehsalı baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Akva-
kulturaların inkişafında yeni 
yaradılan müəssisələr həm 
də bu işlə məşğul olan sahib- 
karlar üçün pilot layihəsi 

kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün görülən tədbirlərə, əldə 

olunan göstəricilərə baxmayaraq, 
Azərbaycanda balıqçılıq sahəsində 
daha yüksək nəticələrə nail olmaq 
mümkündür. Məsələn, Xəzərdə 
marikulturanın yetişdirilməsi və 
inkişafı məqsədilə qəfəs tipli balıq 
təsərrüfatlarının yaradılmasına geniş 
imkanlar var. Bundan əlavə, Xəzərin 
sahilyanı rayonlarında xarici ölkələ-
rin biotexnologiya təcrübələrindən 
istifadə etməklə yüksək məhsuldar-
lı balıqçılıq təsərrüfatları yaratmaq 
mümkündür. Mütəxəssislərin hesab-
lamalarına görə, akvakultura və ma-
rikultura fəaliyyətinin genişləndiril-
məsi balıq məhsullarına olan daxili 
tələbatı tam ödəməkdən başqa, yeni 
ixrac imkanları da yarada bilər.

Bahadur İMANQULİYEV

Seminarda heyətin təhlükəsizliyi məsələsi 
əsas müzakirə mövzularından olub

“Maliyyə savadlılığı” seminarında səslənən 
bütün suallar ətraflı cavablandırılıb

Xəzəri əvəzsiz edən yalnız nefti deyil
Təkcə bu il dənizə 130 milyondan çox balıq körpəsi buraxılmışdır
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Aerofobiya barədə araşdır-
malar aparmış mütəxəssislər 
təyyarədə uçmağa qorxan 
insanlara bəzi məsləhətlər 
veriblər. Onların sözlərinə 
görə, bu cür qorxu hissindən 
əziyyət çəkən insanlar nəinki 
uçuş zamanı, hətta uçuş barədə 
fikirləşəndə də onların fiziki 
reaksiyaları aşkar görünür. Bu 
qorxunun əsas əlamətləri ürək 
döyüntüsünün sürətlənməsi, 
qıcolma, isterika, ağlama, ürək 
bulanması və bərk tərləməkdir. 
Ekspertlərin sözlərinə görə, ae-
rofobiyanın elmə məlum olan 
bir neçə səbəbi var. Bu qorxu 
hissini aradan qaldırmaq üçün 
insan onun vəziyyətinə həmin 
səbəblərdən hansının daha çox 
təsir göstərdiyini anlamalıdır.

“Rambler” axtarış sisteminə 
görə, çox vaxt təyyarədə uçuş 
zamanı bir növ imitasiya olu-
nan başqa psixoloji vəziyyətlər 
fobiyaya gətirib çıxarır. Bu və-
ziyyətlərə aşağıdakılar aiddir: 

akrofobiya (yüksəklikdən qorx-
ma), aqorafobiya (ictimai yer-
lədən qorxma), klaustrofobiya 
(qapalı məkandan qorxma) və 
enoxlofobiya (naməlum mühitdə 
izdihamdan qorxma). Yuxarıda 
sadalanan bütün simptonlar cid-
di təşvişə və nəticə etibarilə av-
tomatik olaraq aerofobiyaya gə-
tirib çıxara bilər. Aerofobiyanın 
başqa səbəbləri də var. Məsələn, 
xəsarətlə nəticələnmiş hadisələr 
və ya daha əvvəl təyyarə ilə sə-
yahətlərin uğursuz təcrübəsi.

Bütün mütəxəssislər bildi-

rirlər ki, qorxu hissindən 
qurtulmaq üçün bu sahənin 
mütəxəssisləri və psixoloq-
lar müxtəlif müalicə me-
todları tətbiq edə bilərlər. 
Qorxudan qurtulmağın ən 
geniş yayılmış və səmərəli 
üsulu nəzarət edilən ekspo-
zisiyadır. Bu halda ixtisaslı 
terapevt uçuşun bütün mər-

hələlərinin imitasiyası zamanı 
pasiyentə məsləhətlər verir, pa-
siyenti dəstəkləyir və ona başqa 
formalarda kömək göstərir. Bu 
metod insanın qorxuya düşmə-
sinin səbəblərini asanlıqla üzə 
çıxarmağa imkan verir.

Hipnoterapiya adlanan digər 
üsul hipnoz, meditasiya və xü-
susi tənəffüs texnikasını özündə 
birləşdirir. Lakin bu üsul yalnız 
peşəkar tərəfindən tətbiq edil-
dikdə uğurlu ola bilər. Əgər in-
san təyyarənin salonunda olduğu 

vaxtda aviafobiya yaranırsa, bu 
halda ən yaxşı çıxış yolu müasir 
texnologiyaların tətbiq edilməsi 
ola bilər. Məsələn, “Səma quru-
su” (“Nebesnıy quru”) adlanan 
mobil əlavə səyahətin hər bir 
addımında orqanizmin bütün re-
aksiyalarını nəzarət altında sax-
lamağa kömək edir. Mobil əlavə 
uçuş vaxtını, hava şəraitini və bir 
sıra başqa amilləri nəzərə alır. 
Təyyarə turbulentlik zonasına 
düşdüyü halda da bu cür daimi 
yol yoldaşı sizin köməyinizə ça-
tar.

Aerofobiyadan qurtulmağın 
daha bir üsulu özəl uçuş sifariş 
etməkdir. Əgər qorxu hissi yal-
nız çoxsaylı insanlarla eyni lay-
nerlərdə uçuş zamanı yaranırsa, 
özəl uçuş ən yaxşı variantdır. La-
kin aerofobiya ilə mübarizənin 
bu üsulunun bircə mənfi cəhəti 
var: onun qiyməti.

Təyyarə bələdçilərinin işi 
çoxlarına romantik görünsə də, 
bu zahiri cəlbediciliyin arxa-
sında gərgin əmək dayanır. Hər 
reys yüzlərlə insan, hərənin öz 
xarakteri və tələbləri ilə bağlı-
dır və hər kəslə “dil tapmaq” 
lazımdır. Stüardessaların belə 
hallarda özlərini təmkinli apar-
maları barədə onlara xüsusi 
təlim keçilir. Bəs salondakı 
qonşunuz özünü heç də yaxşı 
aparmırsa, siz nə etməlisiniz? 
Yəqin ki, siz də belə səhnələrin 
şahidi olmusunuz: sərnişin-
lərdən biri öz şəxsi əşyaları ilə 
az qala bütün baqaj bölməsini 
tutur, yaxud “şuluqluq edir”, 
uşaq kimi ayaqlarını sizin 
kresloya vurur, yaxud sizinlə 
yanaşı əyləşən vətəndaşın çirkli 
corablarının “ətri” sizi hövsələ-
dən çıxarır...

Hər bir heyət xoşagəlməz 
sərnişinlərlə bağlı əhvalatlar 
söyləyə bilər.  “www.tonkosti.
ru” saytı salondakı qonşularını 
“cinləndirən” sərnişin tiplərinin 
təyyarə bələdçilərinin müşahi-
dələrinə əsasən tərtib olunmuş 
“reytinqini” təqdim edir:

Qabaritli qonşu
Belə sərnişin salonda yeri 

pəncərənin yanında olan sərni-
şinlər üçün əsl bəladır: uzuna-
yaqlı və ya iri vətəndaş öz yerin-
dən əlavə sizin yerinizin də bir 
hissəsini tutur, üstəlik, keçid yo-
lunu da kəsir. Əgər o, möhkəm 
yuxuya gedibsə, onun üstündən 
heç cür keçə bilməyəcəksiniz.

Boşboğaz qonşu
Siz uçuş vaxtından səmərəli 

istifadə etmək üçün özünüzlə bir 
kitab götürmüşünüz, yaxud ma-
raqlı bir film tapmışınız və indi 
həmin filmə baxıb ləzzət almaq 
istəyirsiniz... Amma sizinlə ya-
naşı əyləşən qonşunuzun tamam 

başqa planları var. O, çox ün-
siyyətcil adamdır və hesab edir 
ki, ətrafdakılar onun söhbətini 
dəstəkləməyə borcludurlar. O, 
haraya və nə üçün uçması, itinin 
necə gülməli hərəkətlər etməsi, 
uşağının gündə neçə dəfə tualetə 
getməsi barədə bütün təfsilatı 
ilə danışır. Belə boşboğazlardan 
yaxa qurtarmaq o qədər də asan 
deyil, lakin bir təsirli üsul var: 
siz ayaqyoluna gedirsiniz, qayı-
danda isə dərhal qulaqcıqlarını-
zı taxıb üzünüzü kənara çevirir 
və özünüzü elə göstərirsiniz ki, 
guya qonşunun danışdıqlarını 
eşitmirsiniz. O, sizi bir neçə dəfə 
ünsiyyətə cəlb etməyə çalışacaq, 
amma bu cəhdlərin nəticə ver-
mədiyini görəndə sizə marağı 
tükənəcək.

Sizin yerinizə iddia  
edən sərnişin

Siz təyyarədə əyləşmə ta-
lonunda göstərilmiş yerinizə 
yaxınlaşırsınız, amma orada bir 
başqası əyləşib. Ola bilsin ki, hə-
min adam səhv edib və ya qon-
şunuz pəncərəyə yaxın əyləşmək 
istəyib. Bu halda ondan nəzakət-
lə xahiş edə bilərsiniz ki, yerini 
dəyişsin. Sistemdə nadir hallarda 
da olsa nasazlıq yaranır və təy-
yarədə əyləşmə talonlarında iki 
sərnişin üçün eyni yer göstəri-
lir. Belə hallarda dərhal təyyarə 
bələdçisini çağırın və o, sizə boş 
kreslo təqdim edəcək. Amma 
əgər bütün yerlər tutulubsa sizin 

daha yüksək xidmət salonuna 
hətta pulsuz keçirə bilərlər.

İri çantalı qonşular
Nə üçün sərnişinlərin çoxu 

təyyarəyə minərkən növbədə bi-
rincilərdən biri olmağa çalışır? 
Cavab çox sadədir: Öz əşyala-
rını baqaj rəfində başqalarından 
daha tez yerləşdirmək üçün. La-
kin bəzən siz gələnə qədər baqaj 
rəfindəki bütün yerlər qonşuları-
nızın əşyaları ilə tutulmuş olur. 
Belə hallarda əl yükünüzü ha-
raya qoymalı? Buna görə əsəb-
ləşmək və yol yoldaşlarınızla 
söyüşmək lazım deyil. Yaxşısı 
budur, dərhal stüardessaya mü-
raciət edəsiniz.

Bir qayda olaraq, sərnişinlər 
təyyarəyə minən vaxt bələdçilə-
rin çoxu məşğul olur: onların 
bir qismi təyyarəyə daxil olan 
sərnişinləri qarşılayır, digərləri 
yeməkləri qəbul edir, üçüncülər 
baqajın yüklənməsinə nəzarət 
edirlər. Buna görə də sərnişin-
lərin əşyalarını yerləşdirməyə 
və kreslolarda yerini tutmağa 
kömək edən bələdçi tapın, o, 
sizin çantalarınız üçün münasib 
yer tapacaq. Əgər qonşunuzun 
çamadanının ölçüləri əl yükü 
üçün nəzərdə tutulan ölçülərdən 
böyükdürsə, həmin çamadanı 
yenidən qeydiyyata alıb baqaj 
bölməsinə keçirə bilərlər.

Hay-küylü qonşu
Sizin yol yoldaşınız kreslo-

nun qoltuqaltısından yapışıb və 
ovcunun tərini silir? Deməli bu 
adam islahedilməz aerofobdur 
və onun təşvişi ətrafdakılara da 
təsir edə bilər. Təşvişini bir qə-
dər azaltmaq üçün onu söhbətə 
tutmağa çalışın. Bu, onun fik-
rini yayındıracaq. Əgər təyyarə 
turbulentlik zonasına düşərsə, 
deyin ki, bu zona yollardakı ça-
la-çuxurlardan təhlükəli deyil. 
Bu vaxt əsas məsələ kəmər-
ləri bağlamaqdır ki, təyyarə 
silkələnərkən zədələnməyəsiniz.

Təhrikçi qonşu
Yanınızdakı kresloda qaşqa-

baqlı bir vətəndaş əyləşib. Gö-
rünür, o, yuxudan tərs durub və 
öz pis əhval-ruhiyyəsini ətraf-
dakılara sirayət etmək istəyir. 
Onun birinci qurbanı stüardessa 
olacaq: təyyarənin nəzərdə tutu-
landan beş dəqiqə gec yola düş-
məsi, salonda bürkü, kreslonun 
narahat olması... – bütün bunlar 
barədə gileylənəcək. Sonra növ-
bə qonşulara çatacaq: bu adam 
kreslonun söykənəcəyini kəskin 
hərəkətlə itələyəcək, qulaqcıqsız 
musiqi dinləyəcək, münaqişələr 
üçün bəhanə axtaracaq.

Siz, ilk növbədə çalışın ki, 
belə sərnişinlə söz güləşdirməyə-
siniz. Əgər bu, kömək etməsə, 
təyyarə bələdçisini çağırın, on-
ların belə xuliqanları sakitləşdir-
mək üçün öz üsulları var.

“Ətirli” qonşu
Əgər yol yoldaşınızdan spe-

sifik ətir iyi, onun çirkli corab-
larının və ya yuyulmamış bədə-
ninin iyi gəlirsə, bu pis haldan 
yaxa qurtara bilməyəcəksiniz və 
bütün uçuş müddətində onunla 
yanaşı olmağınızla barışmaqdan 
başqa çarə yoxdur. Belə halda 
yaş salfetin üzərinə bir qədər ətir 
damcılamaqla özünüzü xilas edə 
bilərsiniz.

Hər kəs bilir ki, təyyarə ilə 
səyahət zamanı insan orqanizmi 
güclü stressə məruz qalır. Yüksəklik, 
təzyiqin kəskin artması, havanın 
seyrəkliyi, təyyarə havaya qalxarkən 
və yerə enərkən gərginliyin artması 
– bütün bu amillər hətta təyyarədən 
uçmaqdan əsla qorxmayan insan-
ların da çoxdan gözlədiyi səfərin 
təəssüratlarını korlaya bilər.

Üstəlik, insanı əsəbləşdirən çoxlu 
məqamlar da var: bütün sənədləri götür-
mək, aeroporta vaxtında gəlmək, göm-
rük və pasport nəzarətindən problemsiz 
keçmək, şəxsi əşyaların heç birini unut-
mamaq...hətta özünü təcrübəli səyahət-
çilər hesab edən sərnişinlər də bunları 
fikirləşəndə başları ağrayır.

Uçuşu necə asanlaşdırmalı və səfər-
dən necə zövq almalı?

 “Yandeks Dzen” saytı geniş yayıl-
mış və istirahətinizi korlayan biləcək 
səhvləri xatırladır.

Beləliklə, təyyarə ilə uçmazdan əv-
vəl bunları etmək lazım deyil:

Bütün mühüm sənədləri və 
pulları bir kiçik çantada gizlətmək

Əlbəttə, pasport nəzarəti üçün lazım 
olan bütün yol sənədlərini, təyyarəyə 
minmə talonlarını, uşaqlar üçün etibar-
namələri, xarici pasportları və doğum 
haqqında şəhadətnamələri əl altında sax-
lamaq rahatdır. Amma təsəvvür edin ki, 
siz həmin balaca çantanı itirsəniz nələr 
baş verə bilər. Axı mübaliğəsiz demək 
olar ki, sizin bütün həyatınız həmin çan-
tada toplanıb. Əgər siz böyük ailə şəki-
lində, çoxlu baqaj və əl yükü ilə səyahətə 

çıxırsınızsa, həmin balaca çantanı hara-
dasa unutmaq riski qat-qat artır. Belə risk 
etməyin, bundansa pasportunuzu döş ci-
binizə, pullarınızı isə bir neçə yerə qo-
yun. Beləliklə, siz səyahət üçün topladı-
ğınız kapitalınızı oğurlanmaqdan qoruya 
bilərsiniz.
Aeroporta getməyin daha tez və daha 
ucuz başa gələn yolunu aydınlaşdır-

mamaq
Ola bilsin ki, siz taksiyə və ya icti-

mai nəqliyyata güvənir, ümid edirsiniz 
ki, lazımi vaxtda aeroportda olacaqsınız. 
Bəs sizin reysiniz gecə vaxtı uçursa və 
həmin vaxtda avtobuslar işləmirsə, onda 
necə? Birdən siz taksi çağıra bilmədiniz, 
çünki oteldə interneti söndürüblər, siz 
isə rouminqə qoşulmamısınız? Təsadüfə 
çox bel bağlamayın, şəhərdən aeroporta 
getməyin mümkün yollarını qabaqcadan 
aydınlaşdırın.

Aeroporta gəlmək vaxtının düzgün 
hesablanmaması

Aeroporta gəlmək vaxtının ən geniş 
yayılmış variantı uçuşa 2 saat qalmışdır. 
Lakin sərnişinlərin çoxu, xüsusən tez-tez 
uçanlar hesab edirlər ki, bu vaxt olduqca 
çoxdur. Bu, sizin səyahətə çıxarkən yal-
nız əl yükü götürməyiniz və reysə onlayn 
rejimdə qeydiyyatdan keçməyiniz halına 
daha çox aiddir. Bununla bərabər, uçu-
şa qədər vaxtın daha qısa olması onun-
la nəticələnə bilər ki, siz sadəcə reysə 
gecikərsiniz. Aeroportların çoxunda bu 
qayda ilk növbədə Avropa və ABŞ-ın 

böyük hava hablarına aiddir. Orada qey-
diyyatdan və pasport nəzarətindən keç-
mək üçün növbələr çox böyük ola bilər. 
Nahaq yerə risk etməyin. Əgər artıq vax-
tınız varsa, həmin vaxtı aeroportun kafe-
sində bir fincan qəhvə içməyə sərf edin.

Reysə onlayn qeydiyyata etinasızlıq
Demək olar ki, bütün aviaşirkətlər 

öz sərnişinlərinə onlayn qeydiyyat xid-
məti təqdim edir. Üstəlik, loukosterlərin 
çoxu bu proseduru internet vasitəsilə 
müstəqil keçmək istəməyən sərnişinləri 
cərimə edirlər. Bu məsələni əvvəlcədən 
aydınlaşdırın. Hər halda onlayn qeydiy-
yat daha rahat və daha təhlükəsizdir.

Otel xərcinə qənaət etmək və gecəni 
aeroportda keçirmək

Bundan daha pis ideyanı fikirləşmək 
də çətindir. Aeroportlar orada gecələmək 
üçün nəzərdə tutulmur, buna görə də ora-
da rahat kreslo və ya stullar yoxdur. Göz-
ləmə zalında yerləşə biləcəyiniz ən çoxu 
plastik materialdan hazırlanmış möhkəm 
stullardır. Özü də yalnız bu şərtlə ki, ae-
roport boş olsun və sizin bəxtisiniz gəti-
rib heç olmasa 2-3 boş kreslo tapa biləsi-

niz. Səs-küy və vurnuxma 
ucbatından orada heç vaxt 
normal yuxulaya bilməyə-
cəksiniz. Buna görə də 
ertəsi gün səhər yorğun-
luqdan ayaqlarınızı sürük-
ləyəcəksiniz. Həmin günü 
səyahətinizin təqvimindən 
poza bilərsiniz.

Lakin hər halda gecəni 
aeroportda qalmalı olsanız, biznes-sa-
lonlara getməyin dəyərini dəqiqləşdi-
rin. Orada nisbətən kiçik haqq ödəmək 
müqabilində vaxtınızı müəyyən qədər 
rahat keçirə bilərsiniz.
Baqajınızı evdə çəkməyi unutmayın

Hər bir aviaşirkətdə qeydiyyata alı-
nan baqajın və əl yükünün çəkisi ilə bağ-
lı ciddi məhdudiyyətlər var. Aeroportda 
xoşagəlməz vəziyyətə düşməmək üçün 
çamadanınızı evdə çəkmək məsləhətdir. 
Çox vaxt görürsünüz bir sərnişin bütün 
camaatın gözü qabağında əsəbi halda 
baqajını yenidən qablaşdırır. Bəzi əşyala-
rı əl yükü kimi götürmək imkanınız var-
sa lap yaxşı, əgər belə imkan yoxdursa, 
onda xeyli əlavə məbləğ ödəməli ya da 
sözün hərfi mənasında əyninizə üç şalvar 
və iki gödəkcə geyməli olacaqsınız.

Baqajı qoruyucu plyonkaya 
qablaşdırmaq

Baqajı qoruyucu plyonkaya qablaş-
dıranda, sonra isə mühüm bir əşyanın 
çamadanda qaldığını xatırlayanda daha 
bir gülməli vəziyyət yaranır (bu söz ça-

madan sahiblərinin özlərinə aid deyil). 
Başqa çıxış yolu yoxdur – plyonkanı 
kəsib açmaq, onun üçün ödədiyiniz pul 
isə aradan gedəcək. Halbuki bu xidmə-
tin dəyəri orta hesabla 6-7 avrodur. Əl-
bəttə, pula heyfiniz gələcək, çamadan 
isə əvvəlki kimi qorunmamış qalacaq. 
Əgər baqajınızı qanunsuz müdaxilədən 
qorumaq istəyirsinizsə, asma qıfıl və ya 
kodla bağlanan çamadan alın. Açılıb yı-
ğılan çexollar da pis variant deyil. Onlar 
çirkləndikdə yumaq olur.
Gömrük və pasport nəzarəti üçün ən 

uzun növbədə gözləmək
Adətən gömrük və pasport nəzarəti 

üçün ən uzun növbələr ilk iki yoxlama 
məntəqəsində yaranır. Lazımsız ajio-
taj yaratmayın, sadəcə bir qədər aralıda 
dəhlizdə gəzişin. Çox güman ki, orada 
adamlar xeyli az olacaq və siz daha az 
vaxt sərf edəcəksiniz.

Əl yükündə maye
Əl yükündə maye aparılması qayda-

larını unutmayın. Çox vaxt gömrük nə-
zarətindən keçmək üçün növbədə daya-
nanların hamısı qəzəblərini gizlətmədən 
gözləyir ki, hansısa unutqan sərnişin öz 
çamadanından yarım litr əl kremi və ya 
üz qırxmaq üçün köpük çıxartsın. Belə 
vəziyyətə düşməmək üçün hər birinin 
həcmi 100 millilitrdən çox olmayan bü-
tün mayeləri bir şəffaf paketə yığın və 
yoxlama zamanı onları ayrıca bir qutuya 
qoyun.
Səfərinizi "Duty Free" mağazasında 

qeyd etmək sevinci
İlk baxışda sizə elə gəlir ki, bütün 

kədərli və mürəkkəb anlar artıq geridə 

qalıb və irəlidə sizi yalnız çoxdan göz-
lədiyiniz səyahət gözləyir. Bu sevinci 
duymağa tələsməyin. Ətriyyat, kosmeti-
ka və alkoqol almaq üçün "Duty Free" 
mağazasına getməyi bir qədər təxirə 
salın. Əvvəlcə təyyarəyə minik çıxışını 
tapın və əmin olun ki, həmin çıxış sizin 
olduğunuz yerdən çox uzaqda deyil. Yal-
nız bundan sonra mağazaya gedin, lakin 
bu halda da tablodakı elanları izləyin. 
Bəzən lap son anda təyyarəyə minmək 
çıxışını dəyişirlər, bu halda sizin oraya 
qaça-qaça çatıb-çatmayacağınız artıq si-
zin probleminizdir.

Uçuşdan əvvəl adət etmədiyiniz 
yeməklərlə qidalanmayın

Ekzotik ölkələr qeyri-adi zövqlər 
deməkdir. Əlbəttə, yerli mətbəx nü-
munələrinin dadına baxmaq istəyəcək-
siniz. Lakin geriyə uçuş ərəfəsində sizin 
orqanizminiz üçün qeyri-adi məhsullara 
aludə olmayın. Hətta adicə mədə poz-
ğunluğu ciddi narahatlıq üçün əsas ve-
rir, bağırsaq infeksiyaları törədiciləri ilə 
bağlı xəstəliklər barədə isə danışmağa 
dəyməz!

Çətinliyə düşəndə təlaş keçirməyin
Səyahət zamanı hər işin qaydasında 

olacağına heç kəs əmin ola bilməz. Sizin 
üçün də sənədlərin itirilməsindən başla-
mış aeroportda uşağınızı itirməyə qədər 
müxtəlif xarakterli problemlər yarana 
bilər. Belə halda, təşvişə düşməyiniz sizə 
kömək etməyəcək, əksinə, vəziyyət daha 
da gərginləşəcək. Siz dərhal aeroportun 
əməkdaşlarından birinə müraciət edin, 
ya da sizin aviaşirkətin ofisinə yaxınla-
şın. Onlar sizi darda qoymazlar!

Təyyarədə uçmaqdan qorxursunuzsa...

Aviasərnişinlərin xoşagəlməz yeddi tipi

Aeroportların fəaliyyətinin 
incəlikləri haqqında ən çox məlu-
mata orada işləyənlər malikdirlər. 
Aeroportların əməkdaşları öz işləri 
ilə bağlı şahid olduqları hadisələ-
ri sosial şəbəkələrdə bölüşürlər.  
“Yandeks Dzen” saytı onlardan 
ən maraqlılarını sizin diqqətinizə 
çatdırır.

1. Aeroportda sizin yoxlamadan 
keçdiyiniz skanerlər sağlamlığınız 
üçün təhlükəsizdir.

2. Təyyarənin salonuna keçir-
məyə icazə verilməyən əl baqajınızı 
aeroportların saxlama kamerasına 
qoymaq və ya zəruri ünvana bağla-
ma şəklində göndərmək olar.

3. Gömrükdə müsadirə olun-
muş əşyalarınızı tez-tez xüsusi hər-
raclarda satışa çıxarırlar.

4. Bəzi aeroportlarda əlinizdəki 
qabları doldura və təyyarənin sa-
lonuna apara biləcəyiniz içməli su 
kranları var.

5. "Duty Free" mağazalarında 
ən asan ödəniş növü dollar və avro 
ilədir.

6. Cihazların akkumulyatorları-
nı baqaja təhvil vermək olmaz.

7. Bəzi aeroportlarda birdəfə-
lik alt paltarı, gigiyena vasitələri, 
telefonlar üçün şarj alətləri və digər 
zəruri əşyaları münasib qiymətlərə 
almağın mümkün olduğu ticarət av-
tomatları quraşdırılıb.

8. Bir sıra aeroportlar sizin la-
zım olan çıxışa yaxınlaşmağınız 
üçün olduqca böyükdür və sərni-
şinlər bu zaman çoxlu vaxt itkisinə 
məruz qalırlar. Bu səbəbdən aero-
portun xəritəsini əvvəlcədən öyrən-

məyi məsləhət görürük.
9. Aeroportlarda bir çox hallar-

da pulsuz Wi-Fi olur.
10. Terminallar arasında sürətli 

hərəkət etmək üçün nəzərə alınma-
lıdır ki, onların bir çoxu qatarların 
hərəkət etdiyi yeraltı tunellərlə bir-
ləşir.

11. İri aeroportların əksəriyyə-
tində VIP zonalarına giriş bileti əldə 
etmək olar. Siz burada istirahət ota-
ğında dincələ və duş ala bilərsiniz.

12. Bəzi aeroportlarda sərnişin-
lərin hərəkətlərinə, mimikasına və 
davranışına nəzarət edən mütəxəs-
sislər – profaylerlər fəaliyyət göstə-
rirlər. Onlar potensial təhlükə mən-
bəyi olan insanları aşkar edirlər.

13. Aeroportun əməkdaşları, 
stüardessalar və pilotlar üçün heç 
bir xüsusi giriş yeri yoxdur. Onların 
hamısı sərnişinlər kimi eyni yoxla-
ma prosedurlarından keçirlər.

14.Baqajın böyük aeroportlarda 

növləşdirilməsi tamamilə avtomat-
laşdırılıb. Bu sistem sizin baqajınızı 
xüsusi kod ştrixi ilə çeşidləyir və la-
zım olan reysə göndərir.

15.Əgər çamadanınızın üzə-
rində bundan əvvəlki uçuşdan qal-
mış kod ştrixinin etiketi qalıbsa, 
o zaman sizin baqaj lazım olan is-
tiqamətə göndərilməyə də bilər.

16. Aeroport əməkdaşları baqa-
jınızın şübhəli olduğunu hiss edər-
lərsə, onda onu açaraq təkrar yoxla-
yacaqlar.

17. Böyük aeroportlarda hava 
nəqliyyatının sıxlığı çox olduğun-
dan hər dəqiqə təyyarələrin uçuş və 
enişi həyata keçirilir.

18. Sizin vizanızı sərhəd nə-
zarətində yoxlamırlar. Bunu qeydiy-
yat masasındakı əməkdaşlar edir-
lər. Sərhəd xidmətini yalnız sizin 
ölkədə qalmağınızın qanuni olması 
və ölkəyə girişinizin qadağan edil-
məməsi maraqlandırır.

Aeroportlar haqqında maraqlı faktlar

Uçuşdan əvvəl nələri etmək məsləhət deyil

“Virgin Austra-
lia” aviaşirkətinin bort 
bələdçiləri “biznes” və 
“ekonom-klass” salon-
larındakı ən yaxşı yerlər 
barədə söhbət açıblar.

Bu barədə “turizm.
ru” saytı “Daily Star”a 
istinadla məlumat yayıb.

Avstraliya hava gə-
misinin heyət üzvləri ra-
hat uçuşun bəzi sirlərini açıqlayıb 
və “Boeing 737-800” laynerinin 
timsalında təyyarədəki ən yaxşı 
yerlər barədə məlumatı bölüşüblər. 
Onların sözlərinə görə, bir çox sər-
nişinlər laynerin qanadlarına yaxın 
olan yerləri seçməyə çalışırlar. Bu, 
burulqanlıqdan yaxa qurtarmaq 
məqsədilə edilir. Digərləri isə mü-
hərrikin səsindən qaçmaq üçün pi-
lotun kabinəsi ilə yanaşı oturmağa 
çalışırlar.

Ancaq “ekonom-klass”da bort 
bələdçiləri ən rahat yer kimi salo-
nun tən ortasında, pəncərə qarşısın-
da yerləşən 19F nömrəli kreslonu 
göstərirlər. Bu yer əl yükünün qo-
yulması üçün bir neçə rəfə malikdir. 
Buna görə də sərnişinin çantasını 
daha tez qoymaq üçün göyərtəyə 
tələsik girməsinə ehtiyac yoxdur. 
Bundan başqa, bu yer pəncərədən 

gözəl mənzərəni təmin etməklə bə-
rabər, sizi gediş-gəlişə yaxın və ya 
digər iki sərnişinin ortasında məc-
buri oturmaqdan da xilas edəcək.

“Biznes-klass”a gəlincə, “Vir-
gin Australia” nümayəndələrinin 
sözlərinə görə, burada da daha 
yaxşı yerlər mövcuddur. Sərnişin-
lərə 2A nömrəli kreslonu seçmələri 
məsləhət görülür. Prioritet eniş və 
bütün “biznes-klass” sərnişinləri 
üçün nəzərdə tutulan baqaja əlavə 
yerlə yanaşı, bu kreslo birinci sıra-
ya nisbətən bir az xüsusilik təmin 
edir. Bununla yanaşı, 1 nömrəli sıra 
tualet və mətbəxin yanında yerləşir 
ki, bu da xoşagəlməz qoxunun hiss 
edilməsi kimi narahatlıqları istisna 
etmir.

Daha bir üstünlük qanadların 
mane olmadığı illüminatordan açı-
lan gözəl mənzərədir. Bort bələd- 
çiləri qeyd edirlər ki, onların bu 

“sirləri” bölüşmələrindən digər avi-
aşirkətlərin sərnişinləri də yararlana 
bilərlər.

Daha əvvəl Böyük Britaniyanın 
“The Sun” qəzetinin ekspertləri uçu-
şu daha rahat edən təyyarədəki bəzi 
gizli düymələr və funksiyalar barə-
də danışıblar. Məsələn, gediş-gəli-
şin yanındakı qoltuqaltı tamamilə 
hərəkətsiz görünə bilər. Əslində, bu, 
belə deyil. Onun altında şarnirlə ya-
naşı kreslonun söykənəcəyində gizli 
düymə yerləşir ki, onun vasitəsi ilə 
qoltuqluğu qatlamaq mümkündür. 
Bu funksiya sizin yerinizi genişlən-
dirəcək və masa aşağı salındıqdan 
sonra oturacaqdan rahat qalxmağı-
nıza kömək olacaq.

Əgər sizə yatmış sərnişinlərin 
başaltılarının söykənəcəyindən tut-
madan salondan keçmək lazımdırsa, 
bir çox təyyarələrdə bundan ötrü tu-
tacaqlar quraşdırılıb. Bunlar əl yükü 
üçün nəzərdə tutulan yuxarı yeşik-
lərin haşiyəsində yerləşir. Təyyarə-
də, həmçinin tualetin açılması üçün 
qəza düyməsi də var. Onun köməyi 
ilə bort bələdçilərinin məşğul tualet-
ləri fövqəladə hallar zamanı açmaq 
imkanı var. Əksər hallarda bu düy- 
mə “siqaret çəkmək qadağandır” 
yazısı olan qapağın arxasında yer-
ləşir.

 Təyyarənin salonunda ən rahat yerlər hansılardır?
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Zor tələb edən işlərdə də əvvəlcə ağıl 

işlətmək lazımdır.
Ağlabatan bir şey eşitmədiyimdən indi 

qulaqlarım dincəlir: hər deyilənə qulaq 
asmıram. 

Deyəsən bəzilərinin “plyus”u yalnız 
gözlərində olur.

Ən imkanlı adamın da insanlıq borcu 
var.

Kreditlə sevinc götürmək olar?
Mən yazmağı xoşlayıram, azmağı yox.
Vaxtında vaxt ayırmadıqlarım indi bü-

tün vaxtımı alır.
Gileylənməyi çox tez öyrənsək də, min-

nətdarlıq etməyi bəzən ömrümüzün sonu-
na kimi öyrənə bilmirik.

Bəzi insanlar sehrlidir, ətrafındakıları 
varlığı ilə xoşbəxt edirlər.

Övladlarınıza kitab bağışlayın, ver-
mək istədiyiniz qalan yaxşı şeyləri onlara 
kitablar bağışlayar.

Nə pislərin gözlərindən yaş, nə də baş-
larına başları boyda daş düşdüyünü gör-
düm.

Kimi alqışa adət edib, kimi qarğışa.
Pis vərdişlərinizi övladlarınız dünyaya 

gəlməmişdən əvvəl tərgidin.
Ağıllı adamların köməkçiləri axmaq 

olmur. 
Ağıllı insanları görməyə gözü olma-

yanlar niyə özlərini daha çox ağıllı göstər-
məyə çalışırlar?

Valideynlərin ən böyük işi övladlarını 
axmaq böyütməməkdir.

Var-dövlətdən başqa, hər şeyin artığı 
olur.

“Kişi ağlamaz!” deyilən gündən çox ki-
şinin göz yaşları içinə axır.

Yaltaqlıq yoluxucu xəstəlikdir? Heç yo-
luxucu xəstəliklər də bu sürətlə yayılmır.

Axmaqların əl-qolunu açan bilirsiniz 
nədir? Əmindirlər ki, axmaqlara baş qoş-
murlar.

Anlamadıqlarını “anlatmaq”  istəyən-
lərə qulaq asmağa məhkumam?

Əvvəlcə insan ol. Sonra böyüklə böyük, 
kiçiklə kiçik.

Ən məşğul vaxtlarında da Allah anala-
rı eşidir.

Şeytanla işbirliyi olanların birliyindən 
möhkəm nə var?

Şeytanın da ehtiyat etdiyi adamlar var. 
Adi oddan qorxanlar Cəhənnəm atə-

şindən niyə ehtiyat etməsinlər?
Bəziləri ağıllı adam təsiri bağışlamaq 

üçün bütün təsir vasitələrindən istifadə 
edirlər.

Kimlərinsə sözünüzə inanmaları üçün  
heç vaxt and içməyin. Çünki bir gün  an-
dınıza inanmayacaqlar. Və andınıza inan-
dırmaq üçün söz  də tapmayacaqsınız.

Qarın gözdən neçə dəfə böyükdür? 
Niyə bəzilərinin qarnını doydurmaq olur, 
gözünü isə yox.

Ümidin çoxluğu çox şeyin yoxluğunu 
ört-basdır edir.

Qarın insanın başına ip salıb, hara 
desən apara bilər. 

Qanımızı sovurmayanda da, qanımı-
zı qaraltmaq üçün ağcaqanadların “vız-
vız”ı bəs edir.

Zirvəyə aparan yolda daha çox “uçu-
rum”dan qorxun. 

Özlərini tanımayanlardan heç özlərini 
tanımayanlara da dost çıxmaz.

Dostu-düşmənini tanımayanın dostu 
olmasa da, düşməni çox olar.

Düşmənini mənə göstər, deyim dostun 
var, ya yox.

Qanadlarsız ucalıqda nə qədər qalmaq 
olar?

Müvəqqəti narahatçılığın müddəti ən 
çox nə qədər ola bilər?

Yaxşı işinizə görə “Çox sağ ol!” eşit-
məyəndə ən yaxşısı kiminsə lal olduğunu 
düşünməkdir.  

Adam var, o qədər məharətlə yalan da-
nışır ki, özü də inanır. 

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Alimlər 
“Venera-Eks-
press” zondun-
dan göndərilən 
məlumatların son 
təhlili və Venera 
planetinin yeni 
kompüter model-
ləri əsasında belə 
qənaətə gəliblər 
ki, çox da uzaq 
olmayan keçmiş-
də burada böyük 
su ehtiyatları 
olub. Ola bilər ki, planetin erkən 
dövründə onun səthində okean və 
“Yer iqlimi” mövcud imiş.

TASS agentliyi xəbər verir ki, 
bu hipotezi Rusiya Elmlər Akade-
miyasının təşkilatçılığı ilə Mosk-
vada keçirilən Günəş sisteminin 
öyrənilməsi üzrə simpoziumda 
Avstriya Elmlər Akademiyasının 
Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun 
alimi Mayke Bauer təqdim edib. 
Onun sözlərinə görə, zondun məlu-
matlarında hidrogen izotoplarının 
miqdarının ölçülməsi nəticəsində 
məlum olub ki, bu elementlərin ha-
mısı Veneraya kometalar tərəfindən 
və ya vulkan püskürməsi ilə gətirilə 
bilməz. Ağır hidrogenin ən azı bir 
hissəsi planetin doğulması vaxtı 

meydana gəlib.
Alimlər qeyd ediblər ki, Vene-

ra bizim planetin yarandığı şərait-
də və nöqtədə formalaşıb. Lakin o, 
görkəminə və quruluşuna görə Yer-
dən fərqlənir. İndi onun səthində 
demək olar ki, su yoxdur, atmosferi 
isə karbon qazı və 462 dərəcə Sel-
siyədək temperaturu olan kükürd 
turşusundan ibarətdir. Planetin sət-
hində çoxlu sayda aktiv vulkanlar 
da var. Veneranın sadə kompüter 
modelləri göstərib ki, bu planet 
keçmişdə Yerə daha çox bənzəyib 
və çoxlu su ehtiyatı və nisbətən 
yumşaq iqlimə malik olub. Bu sə-
bəbdən alimlər hansı hadisənin 
Veneranı indiki kimi cəhənnəmə 
çevirməsini öyrənmək istəyir-

lər. Avropa və sovet 
zondlarının məlumat-
ları göstərib ki, hə-
min hadisə minimum 
milyard il əvvəl baş 
verib.

Avropanın “Ve-
nera-Ekspress” zon-
dunun 2000-ci ilin 
ikinci yarısında gön-
dərdiyi məlumatı Ye-
rin analoji göstəricilə-
ri ilə müqayisə edən 
alimlər planetlərin at-

mosferinin təkamülü üzrə bir neçə 
model hazırlayıblar. Hesablamalar 
göstərib ki, Venerada ağır hidroge-
nin əhəmiyyətli dərəcədə çox ol-
ması bu planetdə su ehtiyatları ilə 
bağlı olub. Həmin okeanın Yerdəki 
ilə bənzərliyinə gəldikdə isə, onlar 
ilk növbədə, okeanın necə yox ol-
ması və hidrogenin buxar şəklin-
də atmosferə qarışmasına aydınlıq 
gətirməlidir. Kanadalı professor 
Riçard Ernst qeyd edib ki, Venera-
nın səthində olan tesserlər (geoloji 
strukturlar) Yerin və Marsın üzərin-
dəki qədim çay məcralarına bənzə-
yir. Onun sözlərinə görə, bütün bu 
sualların cavabı Veneranın səthində 
onlarla santimetr dərinlikdə qazıntı 
apardıqdan sonra verilə bilər.

İsveçrədə ekoaktivistlər 
qeyri-adi aksiya həyata ke-
çiriblər. Onlar artıq əriyib 
yox olmuş Pitsol buzlağının 
xatirəsinə matəm yürüşünə 
çıxıblar.

Lixtenşteyn ilə sərhəd 
bölgədə yerləşən buzlaq 
2006-cı ildən indiyədək öz 
kütləsinin 80-90 faizini itirib 
və hazırda cəmi dörd futbol 
stadionu qədər sahəyə ma-
likdir. İsveçrə İqlim Müha-
fizəsi Birliyinin təmsilçisi Alessandra 
Deciakominin sözlərinə görə, 1893-cü 
ildən tədqiq edilən buzlağın kütləsi o 
qədər kiçilib ki, onu artıq elmi nöqte-
yi-nəzərdən buzlaqlar kateqoriyasına 
daxil etmək mümkün deyil. 

Dəniz səviyyəsindən təxminən 
2700 metr yüksəkdə yerləşən Pitsol 
buzlağı İsveçrədə qlobal istiləşmənin 
qurbanına çevrilən yeganə buzlaq deyil. 
Alimlərin hesablamalarına görə, 1850-
ci ildən indiyədək bu ölkə ərazisində 

yerləşən 500-dən artıq buzlaq əriyərək 
yox olub. Onlardan çoxunun heç adı 
belə olmasa da, Pistol kimi elmə yaxşı 
məlum olan və alimlər tərəfindən əsaslı 
tədqiq edilmiş bir buzlağın yox olması 
medial və simvolik xarakter daşıyır.

Qeyd edilməlidir ki, Alp dağların-
da hazırda dörd min buzlaq mövcud-
dur. Qlobal istiləşmə ilə bağlı vəziyyət 
hazırkı templə davam edərsə, o zaman 
əsrimizin sonunadək onların 90 faizi 
əriyərək yox ola bilər.

Elgün Niftəli

Türkiyənin 
İzmir şəhərinin 
Çeşmə sahillərinə 
yaxın bölgədə 
içərisində qanun-
suz yollarla ölkəni 
tərk etmək istəyən 
köçkünlərin olduğu 
qayıq batıb.

Batan qayıqda 
olan Suriya və Əfqa-
nıstan vətəndaşları 
Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidmətinin 
əməkdaşları tərəfindən xilas edilib. Qa-
yıqda olan 11 nəfərdən dördünün uşaq 
olduğu bildirilir.

Onlar xəstəxanalara yerləşdirilib-
lər.

Miqrantların qanunsuz yollarla Yu-
nanıstanın Sakız adasına keçmək istə-
dikləri məlum olub.

Venerada okean izləri tapılıb

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC (Bakı Limanı) Av-
ropa Dəniz Limanları Təşkilatının 
(“European Sea Ports Organizati-
on” - ESPO) Liman Ətraf Mühitin 
Təhlili Sistemi (PERS) – “Eco-
Ports” sertifikatına layiq görülüb.

QSC-dən bildirilib ki, bununla 
da, Bakı Limanı Xəzər bölgəsində 
PERS – “EcoPorts” sertifikatı alan 
ilk liman olub. PERS Avropanın li-
man sektorunun ətraf mühitinin qo-
runması mövzusunda məlumatlılığı 
artıran və limanların davamlı inkişaf 
hədəflərinə çatmasına kömək edən 
xüsusi bir standartdır. Sözügedən ser-
tifikatda qabaqcıl texnologiyaların, 
xüsusilə enerji istifadəsi, tullantıların 
idarə olunması, havanın keyfiyyəti, 

rəqəmsallaşdırma və av-
tomatlaşdırma sahələrində 
tətbiqini təşviq edir.

Norveçin paytaxtı Os-
loda “Yaşıl Liman” konf-
ransında baş tutan mükafat-
landırma mərasimi zamanı 
Bakı Limanının baş direk-
toru Taleh Ziyadov qeyd 
edib: “Bakı Limanı üçün 
“EcoPorts” olmaq yaşıllı-
ğa və davamlı gələcəyə həqiqi inam 
təcəssüm etdirir. Bakı Limanının 
adıçəkilən sertifikatı alması liman 
əməkdaşları və Avropa tərəfdaşla-
rı tərəfindən son üç ildə aparılan 

məqsədyönlü işin nəticəsidir. Ekoloji 
siyasəti ilə Bakı Limanı bölgədəki di-
gər limanlara nümunə olmağa davam 
edəcək”.

ESPO-nun baş katibi İzabel 
Rikbost Bakı Limanını PERS serti-

fikatını almasına görə təbrik edib və 
bildirib: “Liman rəhbərliyi üçün yerli 
icma ilə əlaqələr son dərəcə vacibdir 
və “EcoPorts” liman sektorunun şəf-
faflığının və hesabatlılığının daha da 
artırılmasına kömək edir. “EcoPort-
s”un ekoloji standartı limanın ətraf 
mühit siyasətini ictimaiyyətə açıq 
olması və yerli ictimaiyyətə məlumat 
verilməsini nəzərdə tutur. Bakı Lima-
nının sertifikatlaşdırılması ilə nəinki 
liman yeni üfüqlər açır, həm də “Eco-
Ports” şəbəkəsi şərqə doğru daha da 
genişlənir”.

Avropada Rotterdam və Barse-
lona kimi ən işlək limanlar da daxil 
olmaqla 34 “EkoPorts” fəaliyyət 
göstərir. Bakı Limanı əməliyyat 
effektivliyinin artırılması, liman 

idarəetməsi, ətraf mühit və risklərin 
idarə edilməsi siyasətində Avropa 
Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir. Artıq 
ISO 9001: 2015, OHSAS 18001 və 
ISO 14001 sertifikatlarına sahibdir. 
Bununla yanaşı, BMT-nin Davamlı 
İnkişaf Məqsədlərini (SDG) iş pro-
seslərində və əməliyyatlarında inteq-
rasiya edib.

Avropa və Asiyanın strateji  
qovşağında və Çin, Türkiyə, İran və 
Rusiya kimi böyük bazarların kəsiş-
məsində yerləşən Bakı Limanı Av-
rasiyanın aparıcı logistika və ticarət 
mərkəzinə çevrilmək niyyətindədir. 
Bu, Azərbaycanın qeyri-neft sektoru-
nu şaxələndirmək məqsədilə apardığı 
daha geniş strategiyanın bir hissəsi-
dir.

Xəzərdə ilk “yaşıl liman”

BBC xəbər verir ki, “Qütb 
ulduzu” (“Polarstern”) alman 
elmi-tədqiqat gəmisi Şimal Buzlu 
okeanında öz dreyfinin bir il ərzində 
davam edəcəyi nöqtəyə çatıb. Gəmi 
Şimal qütbünə beynəlxalq elmi 
ekspedisiyanın son illər ərzində ən 
iri mərkəzi olacaq.

Ekspedisiyanın işə başlama ko-
ordinatları – Qrinviç meridianın-
dan 85 dərəcə şimala və 137 dərəcə 
şərqədir. Bu nöqtə Şimali Sibirin sa-
hilboyunda yerləşir.

Gəmi ekspedisiyada iştirak edə-
cək yüzlərlə alim tərəfindən iqlim 
dəyişməsinin qütbyanı rayonlara tə-
sirinin tədqiq edilməsində baza kimi 
istifadə olunacaq.

“Uzun çəkməyən, lakin intensiv 
axtarışlardan sonra biz qarşıdakı ay-
larda gəminin qışlayacağı yeri tap-
dıq. Ola bilər, bu, ən yaxşı buzlu sahə 
deyil, lakin Arktikanın bu hissəsində 
bundan yaxşı yer sadəcə yoxdur. Bu 

sahə bizə isti Arktika yayın-
dan sonra gözləmədiyimiz 
iş şəraiti yaradacaq”, - deyə 
ekspedisiyanın rəhbəri, Al-
fred Vegener İnstitutunun 
əməkdaşı, professor Mar-
kus Reks bildirib.

“Qütb ulduzu” Arkti-
ka iqliminin öyrənilməsi 
məqsədilə dreyf ekspedi-
siyasına iki həftə bundan 
əvvəl yola düşüb. Gəmi 
Norveçin Trömse limanın-
dan buzqıran gəmilərin müşayiəti ilə 
qarşıdakı dreyf üçün əlverişli buz şə-
raitinin axtarışına çıxıb. Lakin buna 
qədər helikopter və peyklərin köməyi 
ilə 16 mümkün qışlama yerləri ara-
sında axtarışlar aparılıb. Nəhayət 2,5 

km x 3,5 km ölçüsündə olan bir neçə 
metr qalınlıqda buz massivi seçilib.

Beynəlxalq ekspedisiyanın rəh-
bərliyi hesab edir ki, tədqiqatçıların 
qışlama yerlərinin axtarışında bəxtlə-
ri xeyli gətirib. İş orasındadır ki, ötən 
yay Arktikada çox isti keçib və bu da 

peyk müşahidələrinin tarixi 
ərzində buz qatının mini-
mum ölçüdə nazikləşmə-
sinə gətirib çıxarıb. Bundan 
başqa, arktik buzun orta qa-
lınlığı da o qədər çox deyil.

Lakin hazırda buz 
sahələri temperaturun qışda 
aşağı düşməsi nəticəsində 
tez birləşir, donmamış yerlər 
və onlar arasındakı parça-
lanmalar daha az baş verir. 
Gəminin yerləşmə nöqtəsin-

də artıq günəş üfüq üzərinə qalxmır 
– qütb gecələrinin başlanmasına bir 
neçə gün qalır.

Çox tezliklə “Qütb ulduzu” ark-
tik buzla donacaq və qütbyanı rayon-
lara axınla hərəkət edəcək.

Gəmi “qandallar”dan yalnız 
gələn ilin sentyabr və ya oktyabrında 
qurtula biləcək. Həmin dövrdə Şimal 
qütbü rayonuna dreyf artıq geridə 
qalacaq və gəmi Frama boğazı yaxın-
lığında Qrenlandiyanın şimal-şərq 
sahilboyu ilə Şpitsbergen arxipelaqı 
arasında olacaq.

Ekspedisiya iştirakçıları Arkti-
ka iqlim sisteminin bütün amillərini 
öyrənəcəklər. Cihaz stansiyaları buz 
üzərində hərəkət sahələrində, gəmi-
dən 50 kilometr aralıda quraşdırıla-
caq.

Ekspedisiyada buz, hava, flo-
ra və fauna nümunələri toplanacaq.  
Tədqiqatın nəticələri iqlim dəyiş-
mələrinin gələcək proqnozlarında 
alimlərə kömək olacaq.

Gəmidən yüzlərlə alim tərəfindən iqlim dəyişməsinin qütbyanı rayonlara 
təsirinin tədqiq edilməsində baza kimi istifadə olunacaq

Qayıqdakı on bir köçkündən 
dördü uşaq olub

Budapeştdə Dunay 
sahillərində “Xable-
an” (macar dilində 
“Su pərisi” deməkdir) 
gəzinti katerinin qəzası-
nın qurbanları Koreya 
milli ənənələri üzrə yad 
edilib.

Tədbirin əvvəlində 
Cənubi Koreyanın “Soo 
Co Çon” musiqi qrupunun 
üzvləri matəm mərasimi 
iştirakçılarına qoşularaq 
Olimpiya parkından Marqaret kör-
püsünədək piyada gedib, orada hə-
lak olmuş həmvətənlərinin xatirə-
sinə ehtiram əlaməti olaraq Dunay 

çayına qızılgül ləçəkləri atıblar. 
Qrupun üzvləri koreyalı bəstəkar 
Li Qam-Seop tərəfindən məxsusi 
olaraq qəza qurbanlarının xatirə-
sinə yazılmış “Rekviyem” əsərini 
ifa ediblər.

Cənubi Koreyanın Ma-
carıstandakı səfiri mərasimdə 
çıxış edib.

Xatırladaq ki, qəza anında 
“Xablean” katerində Cənubi ko-
reyalı 33 nəfər turist və 2 macar 
dənizçisindən ibarət heyət olub. 
Koreyalı turistlərdən 7 nəfərini 
xilas etmək mümkün olub, qəza 
qurbanlarından 27 nəfərin me-
yiti sonradan tapılıb. Səfir həlak 
olanların cəsədlərinin tapılma-
sına hərtərəfli kömək göstərmiş 

Macarıstan hökumətinə təşəkkürü-
nü bildirib.

Pərvanə Qarayeva

Egey dənizinin Türkiyəyə aid hissə-
sində aparılan əməliyyatlar nəticəsində 
ölkəni qanunsuz yollarla tərk etmək 
istəyən 490 nəfər saxlanılıb.

Əməliyyatlar Türkiyənin İzmir, Ça-
naqqala, Aydın və Muğla şəhərlərində apa-
rılıb.

Saxlanılanların rezin qayıqlar vasitə-
silə Yunanıstana keçmək istədikləri məlum 
olub. Onların arasında qadınlar və uşaqlar 
da var.

Saxlanılan şəxslər aidiyyəti qurumlara 
təhvil veriliblər.

Günel Məlikova

Kater qəzasının qurbanları yad edilib

Türkiyəni qanunsuz yollarla tərk etmək 
istəyən 490 nəfər saxlanılıb

200-dən çox delfin özünü Ka-
bo-Verdedəki Boa-Vişta adası sahil-
lərinə atıb. Yerli sakinlər və turistlər 
delfinlərin üzərinə su tökərək və 
geriyə - okeana dartaraq onları xilas 
etməyə cəhd göstəriblər. Lakin onla-
rın əksəriyyəti yenidən sahilə atılıb.

 “The Republic”-in verdiyi xəbərə 
görə, ümumilikdə 136 delfin məhv 
olub.

Adanın hakimiyyət orqanları İs-

paniyadan eks-
pertlərin gəlişini 
gözləyirlər. Onlar 
delfinlərin bu dav-
ranışını müəyyən-
ləşdirməyə cəhd 
edəcəklər.

Alimlərin del-
fin və balinalar 
arasında intihar 
hallarına dair fikir-
ləri müxtəlif cür-

dür. Bəzi versiyalara görə, özlərini sa-
hilə atanlar xəstə heyvanlardır, onların 
nəslindən olanlar isə həmin heyvanlara 
kömək məqsədilə dallarınca atılırlar. 
Digər versiyaya görə, bu, delfinlərin 
mühit üzərində akustik nəzarəti itir-
mələri ilə bağlıdır. Bioloqlar, həmçinin 
delfinlərin digər delfin dəstəsinin hücu-
mundan yaxa qurtarmaları üçün bu ad-
dımı atdıqlarını da təxmin edirlər.

Xilas edilən delfinlərin əksəriyyəti 
yenidən sahilə atılıb

Yox olmuş buzlağın xatirəsinə matəm yürüşü 



Alimlər qarında zərərli 
intuitiv piylərin parça-
lanmasına səbəb olan və 
bağırsaqların işini yaxşılaş-
dıran məhsulların siyahısını 
açıqlayıblar. Həmin siyahıya 
20-dən çox məhsulun adı 
daxil edilib.

mail.ru saytının yazdı-
ğına görə, qarın nahiyəsində 
piylə mübarizə aparmaq üçün 
mütəxəssislər paxlalı bitkilər-
dən, lobya, noxud, bişmiş 
kartof, qulançar, balqabaq, 
yumurta, avokado və gül 
kələmindən istifadə etmə-
yi məsləhət görürlər. Həmin 
məhsullar kalium, antibiotik, 
zülal və sinklə zəngindir və 
onlarla qidalanmaq immuni-
teti yüksəldir, tezdoyma hissi 
yaradır.

Həmçinin şişman qarınla 

mübarizədə yaşıl banan, qəh-
və və çaydan istifadə etməyin 
də faydalı olduğu bildirilir. 
Onlar, sitrus, süd və ağartı 
məhsulları kimi həzm prose-
sinin yaxşılaşmasına kömək 
edir. Qoz, fındıq, badam və 
püstə də orqanizmə eyni təsir 
göstərir.

Soğan, zeytun yağı, yulaf, 
pomidor, qızıl balıq və tuna 
balığı minerallar və D vita-
mini ilə zəngin olduğuna görə 
çəki itirməyə kömək edir. 
Lakin alimlər onu da müəy-
yən ediblər ki, yalnız idman 
məşğələləri ilə qarın piyindən 
qurtulmaq mümkün deyil. 
Həmin məşğələlərlə birlikdə 
arıqlamağa səbəb olan qida-
ların qəbul edilməsi normal 
çəkiyə sahib olmaqda əsas va-
sitələrdən biri olmalıdır.
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Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçısı 
Aydın Süleymanlı dünya çempionu adını 
qazanıb.

Hindistanda 14, 16 və 18 yaşlı oğlan-
lar və qızlar arasında keçirilən şahmat üzrə 
dünya çempionatında 14 yaşlıların yarışı-
na ilk turlardan liderlik edən A.Süleymanlı 
sonuncu turda Qazaxıstan təmsilçisi Sultan 

Amanzolu məğlubiyyətə uğradaraq çempion 
tituluna sahib olub.

Altı yaşından şahmatla məşğul olan 
A.Süleymanlı yeniyetmələr arasında ikiqat 
Avropa çempionudur. O, 2013-cü ildə Mon-
teneqronun Budva şəhərində keçirilmiş qitə 
birinciliyində 8 yaşlı şahmatçılar arasında 
birinci olub. Həmin ilin dekabrında şahmat 

üzrə dünya çempionatında eyni yaş kateqo-
riyasında üçüncü yeri tutan A.Süleymanlı 
2014-cü ilin noyabrında 10 yaşlı şahmatçılar 
arasında blits və rapid növləri üzrə Avropa 
çempionatında hər iki yarışın qalibi olub. İs-
tedadlı şahmatçımız 2017-ci ildə Rumıniya-
nın Mamaya şəhərində 12 yaşlı oğlanlar ara-
sında Avropa çempionatında da qalib gəlib.

2022-ci ilin futbol üzrə dünya 
çempionatının oktyabrın 10-da 
Tehranda İran və Kamboca yığ-
maları arasında keçirilmiş təsnifat 
matçında təqribən 3,5 min qadın 
olub. Bu barədə məlumatı “Assos-
şieyted Press” Agentliyi yayıb.

Tehranın “Azadi” stadionda baş 
tutan matç 40 ilədək müddər ərzində 
qadınların stadiona kütləvi buraxıl-
dığı ilk futbol oyunu olub.

Görüş 14:0 hesabı ilə İran yığ-
masının böyük qələbəsi ilə başa ça-
tıb. Sankt-Peterburqun “Zenit” klu-
bunun hücumçusu üç qol vurub. İki 
matçdan sonra altı xal toplayan İran 
yığması “C” qrupunun turnir cədvə-
lində birinci yeri tutub. İkinci yerdə 
dörd xalla Bəhreyn komandası gəlir.

Oktyabrın 10-da “Amnesty 
International” ("Beynəlxalq am-
nistiya”) təşkilatı İranın qadınlar 
üçün biletlərə kvotalar ayırmasını 
“rüsvayçı piar-gediş” adlandırıb. 

Qurumdan bildiriblər 
ki, ölkə hökuməti qa-
dınların futbol oyun-
larına buraxılmasına 
məhdudiyyətləri ləğv 
etməlidir. “Amnesty 
International” matçda 
olan qadınların sayını 
məhdudlaşdırılmasını 
pisləyib və Beynəlxalq 
Futbol Assosiasiyala-
rı Federasiyasını bu 
vəziyyətə təsir göstər-
məyə çağırıb. Belə ki, qurumun 
məlumatına görə, stadionda yerlərin 
ümumi sayı 78 mindir ki, bu da bilet 
almasına icazə verilmiş qadınların 
sayından xeyli çoxdur. Hüquq-mü-
dafiə təşkilatı stadiona gizli getdiyi 

üçün həbsə düşmək təhlükəsi ilə 
üzləşdiyinə görə özünü yandırmaqla 
intihar edən azarkeş Səhər Xodaya-
rini, habelə 2018-ci ilin əvvəlindən 
stadiona getmək cəhdlərinə görə tu-
tulmuş azı 40 qadını xatırladıb.

1979-cu ildə İslam inqilabın-

dan sonra İranda qadınlara kişilərin 
idman yarışlarına getmək qadağan 
edilib. Ötən ilin oktyabrında 100 
qadının İran və Boliviya komanda-
ları arasında yoldaşılıq matçında iş-
tirak etməsinə icazə verilib, noyabr 
ayında Asiya Çempionlar Liqasının 

finalının İranın “Perse-
polis” və Yaponiyanın 
“Kasima Antlers” ko-
mandaları arasında ke-
çirilən cavab matçında 
isə stadionda təqribən 
500 qadın olub.

“Assoşieyted Press” 
Agentliyinin 2019-cu 
ilin iyununda yaydığı 
məlumata görə, FIFA 
prezidenti Canni İnfan-
tino İran Futbol Federa-

siyasından və dövlət məmurlarından 
tələb edib ki, 2022-ci ildə Qətərdə 
futbol üzrə dünya çempionatının 
təsnifat yarışları çərçivəsində qa-
dınların İran yığmasının matçlarına 
getmələrinə zəmanət versinlər.

Cənubi Koreya Yaponiyadan 
2020-ci il Yay Olimpiya Oyunları 
vaxtı imperiya dövrünün bayrağı-
nın istifadəsini qadağan etməyi 
tələb edir.

Cənubi Koreyanın qanunve-
rici orqanı sentyabrın 30-da bu-
nunla bağlı müvafiq qərar qəbul 
edib. Qərarda Tokio Yay Olimpi-
ya Oyunlarının təşkilat komitəsi 
yarış vaxtı tamaşaçıların impe-
riya dövrünün bayrağından və 
bayrağın elementləri əks olunan 
paltarlardan istifadəsini qadağan 
etməyə çağırılıb.

Qərarda bundan başqa, 

Cənubi Koreya hökuməti bey-
nəlxalq ictimaiyyətin həmin 
bayrağın imperialist çağırışlar 
yayması barədə məlumatlandı-
rılması istiqamətində fəaliyyəti 
və bayrağın bütün beynəlxalq 
tədbirlərdə istifadəsinin qarşısını 
almaq üçün diplomatik səyləri 
artırmağa çağırılıb.

Qeyd edək ki, 20-ci əsrin 
birinci yarısında Yaponiya im-
periyasının istilasında olmuş ko-

reyalılar həmin imperiya bayrağını 
yapon militarizminin rəmzi hesab 
edirlər. Cənubi Koreyada bayraq-
la bağlı indiki narahatlıq oyunların 
təşkilat komitəsinin yarışlar vaxtı 
həmin bayrağın istifadəsini məh-
dudlaşdırmaqla bağlı niyyətinin 
olmaması barədə mətbuatda dərc 
olunan yazılardan sonra yaranıb. 
Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Na-
zirliyi sentyabrın əvvəlində bəya-
nat yayaraq, rəsmi Tokiodan həmin 

bayrağın istifadəsini qadağan etmə-
yi tələb edib. Cənubi Koreya tərəfi 
fikrini belə əsaslandırıb ki, bayrağın 
istifadəsi idman yarışını siyasi me-
sajlar verən alətə çevirə bilər.

Bundan başqa, avqustda Cənu-
bi Koreyanın İdman və Olimpiya 
Komitəsinin rəsmiləri Tokioya səfər 
zamanı yapon həmkarlarına məsələ 
ilə bağlı şikayətlərini çatdırıblar. 
Yaponiya tərəfi Cənubi Koreyanın 
istəyinə dəqiq cavab verməyib.

Qoz meyvələrini "ağıl qidası" 
adlandırırlar. Qədim yunan tarix-
çisi Herodotun iddiasına görə, 
qədim Babilistanın kahinləri 
sadə adamlara onun meyvəsi-
ni yeməyi qadağan etmişdilər. 
Qoz meyvələri əqli fəaliyyətə 
müsbət təsir göstərir. Qozun 
ləpəsi formaca beyni xatırla-
dır.

Qədim kitablarda qozun 
İrandan Fələstinə daşınma-
sı haqqında məlumatlar var. 
Qədim skiflərdə və romalılar-
da qoz sevimli qida sayılırdı. 
Ondan toy ziyafətlərində şirniyyat 
hazırlanması məqsədilə istifadə edi-

lirdi və yunan qozu nikahın simvolu 
hesab olunurdu.

Qoz ağacının fitonsid key-
fiyyətləri var, onun bitdiyi yerə 
həşəratlar gəlmir, həmin ərazi-
də güvə və milçək olmur.

Hippokrat mədə, beyin, 
ürək, qaraciyər və böyrək 
xəstəlikləri zamanı qoz mey-
vələrindən istifadə etməyi 
məsləhət görürdü. Qozu şəkər-
li diabet zamanı da tövsiyə 
etmək olar, çünki tərkibində 
manqan və şəkəri endirən sink 
var. Onun tərkibində karbon 

az olsa da, qaraciyər piylənməsinin 

qarşısını alan maddələr çoxluq təşkil 
edir. Tərkibindəki B qrupu vitamin-
ləri, kalium duzları və fosfor uşaq 
və yeniyetmələrin inkişafına yaxşı 
təsir edir. Yarpaqlarından hazırlanan 
islatma və cövhər limfa şəbəkəsinin, 
orta qulağın və ağızın selikli qişası-
nın iltihablaşma prosesini zəiflədir.

Şərq təbibləri hesab edirlər ki, 
qoz beyni, ürəyi və qaraciyəri möh-
kəmlədir. Qədim tacik tibb traktat-
larına əsasən südlə qoz ləpələrinin 
birgə tətbiqi sağlamlığa müsbət təsir 
göstərir. Onun mədə həzmini yaxşı-
laşdırmaq üçün tətbiq edilməsi daha 
yaxşıdır.

Məşhur psixoloq Vladimir Levi 

qozu beyin üçün bayram adlandırır, 
çünki onun müntəzəm qəbul edil-
məsi yaddaşı yaxşılaşdırır.

Məşhur Amerika həkimi Robert 
Geyl belə qənaətə gəlib ki, gündə 
4-5 ədəd qoz yemək yüksək radia-
siya təsirlərindən qorunmaq üçün 
kifayət edir.

Qoz meyvəsinin arasındakı 
arakasmələrin tərkibində yod və 
qələvilər var. Onlardan hazırlanan 
cövhər qalxanabənzər vəzi möh-
kəmləndirir, arıqladır, sakitləşdirir, 
yaxşı yuxu gətirir. Qozun distillə 
edilmiş ağ neftlə hazırlanan cöv-
həri hətta metastaz vermiş xərçəng 
xəstəliyi zamanı da tətbiq olunur.

Yeniyetmə şahmatçımız dünya çempionu adını qazanıb

Tehranın “Azadi” stadionunda baş tutan matç 40 ilədək müddət ərzində 
qadınların stadiona kütləvi buraxıldığı ilk futbol oyunu olub

Cənubi Koreya Yaponiyadan Yay Olimpiya Oyunları vaxtı imperiya 
dövrünün bayrağının istifadəsini qadağan etməyi tələb edir

"Ağıl qidası"

Qarın nahiyəsində piyləri əritmək 
üçün faydalı qidalar

Avstraliya 
alimləri piylənmənin 
növbəti paradoksu-
nu üzə çıxarıblar: 
sən demə, artıq çəki 
ürək çatışmazlığının 
təhlükəli formasının 
inkişafından müda-
fiə edir. Doğrudur, 
bunu ürək prob-
lemləri artıq təsdiq 
edilmiş insanlar 
barəsində demək olar.

Ürəyində problemləri olan 
insanların artıq çəkisi onların 
həyatına təhlükə yaradan ürək 
çatışmazlığı riskini azaltmağa 
kömək edir.  “MedicalXpress” 
xəbər verir ki, Adelaida Univer-
siteti tədqiqatçıları belə qənaətə 
gəliblər.

Alimlər ümumən 375056 
adamın iştirakı ilə keçirilən bir 
sıra tədqiqatların məlumatlarını 
təhlil ediblər. Onlar ürək-damar 
sisteminin vəziyyəti ilə bədəndə 
artıq piy arasında maraqlı əlaqə 
aşkar ediblər.

Tədqiqat müəllifləri bildi-
riblər: “Ürək çatışmazlığının 
şiddətlənməsi ilə əlaqədar ən 
aşağı ölüm riski bu xəstəlikdən 
əziyyət çəkən, lakin artıq çəki-

si piylənmənin yüngül forması 
olan insanlar arasında müşahidə 
olunub”.

Eyni zamanda, tədqiqat 
göstərib ki, ürək-damar sistemi 
ilə problemləri olmayan kök in-
sanların çəkisinin azalması on-
ların sağlamlıq durumunu yax-
şıladırır. Aşkar edilmiş fenomen 
avstraliyalı mütəxəssislər tərəfin-
dən “piylənmə paradoksu” kimi 
xarakterizə edilib.

Onların sözlərinə görə, bu 
paradoksu qismən bununla izah 
etmək olar ki, artıq çəkili in-
sanlar sağlamlıq problemləri ilə 
bağlı tez-tez həkimə müraciət 
edirlər. Bu da onların xəstəliyini 
vaxtında diaqnozlaşdırmağa və 
dərhal müalicəsinə başlamağa 
kömək edir.

Artıq çəki ürək 
çatışmazlığından müdafiə edir

Azərbaycanın veteran cü-
doçuları Mərakeşdə keçirilən 
dünya çempionatında uğurla 
çıxış ediblər. Qırx doqquz 
ölkədən 1183 (1006 kişi, 177 
qadın) idmançının mübarizə 
apardığı çempionata 15 cü-
doçu ilə qatılan komandamız 
5 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc 
medal qazanıb.

Azərbaycan Cüdo Ve-
teranları Assosiasiyasından 
bildiriblər ki, yığma koman-
daya ilk qızıl medalı M-7 
kateqoriyası üzrə Fərhad 
Rəcəbli (90 kq) qazandırıb. 
Bu, 60 yaşını Mərakeşdə 
qeyd edən usta cüdoçumu-
zun veteranlar arasında dün-
ya çempionatları tarixində 
doqquzuncu qızıl medalıdır. 
Onu da xatırladaq ki, Fər-
had Rəcəbli veteranlardan 
ibarət yığma komandamızın 
baş məşqçisi, həmçinin usta 
cüdoçular arasında Avropa 
çempionatının yeddiqat qa-

libidir.
Komandamızın aktivinə 

digər qızıl medalları Məm-
məd Məmmədov (M-1, 73 
kq), Mübariz Cəfərov (M-4, 
81 kq), Rəsul Səlimov (M-2, 
90 kq) və Elxan Rəcəbli (M-
2, 100 kq) yazdırıblar.

M-2 kateqoriyasında 66 
kiloqram çəki dərəcəsində 
mübarizə aparan Vüqar Ba-
bayev isə təkcə finalda məğ-
lub olaraq gümüş medala 
layiq görülüb.

Veteranlar arasında 
ikiqat dünya çempionu 
Müşfiq Cəfərov (M-5, 73 
kq) isə bu dəfə bürünc me-
dalla kifayətlənib.

İdmançılarımızdan Vü-
sal Cəfərov (M-2, 90 kq) 
çempionatı beşinci, Ba-
bək Hacıyev (M-3, 60 kq), 
Yamən Fətiyev və Azər Əs-
gərov (hər ikisi M-5, 100 
kq) yeddinci pillədə başa 
vurublar.

Keniyalı atlet 
Eliud Kipçoqe ma-
rafon qaçışı tarixin-
də rekord nəticəyə 
imza atıb. Otuz 
dörd yaşlı idmançı 
dünya tarixində ilk 
şəxs kimi marafon 
məsafəsini (42,195 km) iki 
saatdan az müddətdə qət 
edib.

Vyanada təşkil edilən 
marafon ideal hava şəraitin-
də əvvəlcədən hazırlanmış 
ssenari əsasında keçirilib. E.
Kipçoqe marafon məsafəsini 
1 saat 59 dəqiqə 40 saniyəyə 
başa vurub. O bu məsafəni 
iki saatdan az müddətə qət 
edən ilk insan kimi tarixə 
düşüb. Qaçış zamanı idman-
çını altı atlet qısa məsafələr-
də müşayiət edib və estafeti 
növbəti atletlərə ötürüblər. 
Saatda 21 kilometr sürətlə 
hərəkət edən idmançı hər bir 
kilometr məsafəni nəzərdə 
tutulan 2 dəqiqə 50 saniyə-
lik vaxt çərçivəsində başa 
vura bilib.

Eliud Kipçoqe yürüşdən 
sonra müsahibəsində bu la-
yihə ilə insanları ruhlandır-
maq istədiyini ifadə edib.

“Rio 2016” Olimpiya 
Oyunlarında marafon qaçışı 
üzrə qızıl medalın sahibi və 
marafon üzrə dünya rekor-
dunun (2:01:39) hazırkı sa-
hibi bu uğurunu insanın ilk 
dəfə Aya ayaq basması ilə 
müqayisə edib.

Vyanada baş tutan bu 
yürüşdə marafon qaçışı 
ilə bağlı bir sıra qaydalara 
əməl olunmadığından dün-
ya rekordu rəsmən qəbul 
edilməyəcək. Buna bax-
mayaraq, yüngül atletin bu 
nəticəsi marafon qaçışında 
idmançılara yeni zirvələri 
fəth etməyin mümkünlüyü-
nü göstərir.

Veteran cüdoçularımız Mərakeşdə keçirilən 
dünya çempionatında uğurla çıxış ediblər

Marafon qaçışı tarixində rekord nəticə

Dinamik həyat tərzi, stress, 
ailə-məişət qayğıları insanlarda 
narahatlıq duyğusunu artırmaq-
dadır.

Aparılan araşdırmalar zamanı 
məlum olub ki, işdə daimi narahatlıq, 
sosial şəbəkələrdə aqressivlik, tez-tez 
səslənən “bağışla, amma vaxtım yox-
dur” kimi bəhanələr gənc işçilər ara-
sında sürətlə yayılır. Əvvəllər bu hala 
həkimlər “Burnout halı” deyirdilər. 
Bu ilin may ayında Dünya Səhiyyə 
Təşkilatının “Burnout halı”nı tibbi 
vəziyyətdən sindroma dəyişdirməsi, 
sadəcə, bunun nə qədər ciddi olduğu-
nu sübut etdi. Bu, xəstəlik sayılmasa 
da, sindrom kimi ciddi nəticələrə sə-
bəb ola bilər.

Bu sindrom barədə psixoloq 
Milda Pivoryute öz “araşdırmasında 

yazır: “Bəziləri depressiyadan daha 
prestijli və cəlbedici olan statusun 
simvolu kimi yorğunluqdan danış-
mağa başlayırlar. Depressiyanın guya 
bir uğursuzluq və tükənmənin qalib-
lər üçün bir mükafat olduğu hesab 
olunur. Nə qədər yorğun və məşğul-
sansa, sosial statusunuz bir o qədər 
yüksəkdir.”

Psixoloq öz şəxsi təcrübələri-
ni də qeydə alıb. Yazıb ki, öz həyat 
tərzi və işinin çoxluğu səbəbindən 
27 yaşında yuxusuzluq və iştahasız-
lıqdan ciddi əziyyət çəkərək, anorek-
siya kimi ağır xəstəliyə düçar olub: 
“Biz hazırda əməksevərliyin yüksək 
qiymətləndirildiyi cəmiyyətdə yaşa-
yırıq. Bu zəhmət professional uğur 
və status gətirir. Lakin əvəzində yor-
ğunluq, tələskənlik, vaxt çatışmaz-

lığı yaranır. İnsanlar tədricən ailə 
və şəxsi münasibətlərini karyeraya 
qurban verməkdə problem görmürlər 
və bunlar gələcəkdə ailə münasibət-
lərinə təsir edir. İnsanlar daha övlad 
sahibi olmaq istəmədiyindən inkişaf 
etmiş və etməkdə olan ölkələrdə əha-
linin sayı azalır”.

Hazırda ölkə rəhbərlikləri, psixo-
loqlar, sosioloqlar həyəcan təbili ça-
lır. İnsanlara daha çox dincəlmək, 
təbiətlə baş-başa qalmaq, ailə və sev-
diklərinə vaxt ayırmaq tövsiyə olu-
nur. Sağlam həyat tərzi dəbə çevril-
sin deyə, müxtəlif proqramlar tətbiq 
edilir.

Son hesablamara əsasən, Avro-
pada 730 milyon insan yaşayır. Əhali 
artımı dünyanın digər qitələrinə nis-
bətən yavaş və orta yaş nisbətən yük-
səkdir. Doğuş nisbətinin aşağı olduğu 
ölkələr arasında Çin, ABŞ, Braziliya, 
Rusiya, Yaponiya, Vyetnam, İran, 
Tayland və Birləşmiş Krallıq da var. 
Avropada isə ən acınacaqlı durum 
İtaliya, İspaniya, Polşa və Almaniya-
dadır. Bu ölkələr də azalan əhali sa-
yını miqrantlar hesabına əvəz etməyə 
çalışırlar. Mütəxəssislər qaçqın və 
miqrant axınının xüsusən, Avropada 
məhsuldarlığın azalmasını kompen-
sasiya etdiyini, ancaq əhalinin ümu-
mi azalmasına mane olmadığını söy-
ləyirlər.

Aygün Əliyeva

“Yorğunluq sindromu” 


