
...Hesab edirəm ki, keçən il iqti-
sadi sahədə yaxşı nəticələr əldə edilib. 
Azərbaycan indi iqtisadi inkişaf, ciddi is-
lahatlar yolundadır. İslahatlar cəmiyyət 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Çün-
ki bu islahatlar insanların həyat səviy-
yəsini yaxşılaşdırır, ölkəmizin iqtisadiy-
yatını sürətləndirir, ölkəmizdə mövcud 
olan xoşagəlməz problemlərin həllində 
isə çox önəmli rol oynayır. Adətən çox 
köklü iqtisadi və siyasi islahatlar böyük 
problemlər də gətirir. Yəni, bu islahatlar 
bəzi hallarda, daha doğrusu, bir çox 
hallarda insanların həyat tərzinə mənfi 
təsir göstərir. Azərbaycanda isə islahat-
lar ardıcıl şəkildə aparılır. Bu, düşünül-
müş siyasətdir. Sadəcə olaraq, biz indi 
islahatların yeni mərhələsinə qədəm 
qoymuşuq. Ona görə həm iqtisadi sahə-
də, həm siyasi sahədə aparılan islahatlar 
xalqımızın, dövlətimizin maraqlarına 
xidmət edir. Eyni zamanda, çox ciddi 
struktur və kadr islahatları aparılmışdır.

Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, 
bizim siyasətimizdə əsas məqsəd dövləti-
mizin möhkəmlənməsi, xalqımızın daha 
yaxşı yaşaması, sabitliyin təmin edilmə-
sidir. Biz bütün bu məqsədlərə çatırıq. 
Keçən il əldə edilmiş iqtisadi və sosial 
nailiyyətlər bunu bir daha təsdiqləyir. İq-
tisadiyyatımız 2,2 faiz artmışdır. Hesab 
edirəm ki, bu, yaxşı nəticədir. Neftin qiy-
məti sabitdir, ancaq Azərbaycanda neft ha-
silatı bir qədər aşağı düşüb. Ümumi daxili 
məhsulun 2,2 faiz artması, hesab edirəm 
ki, yaxşı nəticədir. Xüsusilə nəzərə alsaq 
ki, qeyri-neft sektorunda artım 3,5 faizdir. 
Sənaye istehsalı 1,5 faiz artıb. Bunun da 
səbəbi məhz neftin hasilatı ilə bağlıdır. 
Ancaq bizim əsas prioritetimiz olan qey-
ri-neft sektoru 14 faizdən çox artıb. Bura-
da, əlbəttə ki, keçən il istismara verilmiş 
nəhəng sənaye müəssisələrinin fəaliyyətə 
başlaması, eyni zamanda, kiçik və orta sa-
hibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin yax-
şılaşdırılması xüsusi rol oynayıb. Biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılmasını Dünya Ban-
kı da qeyd edir. “Doing Business” hesaba-
tında Azərbaycan keçən il 20 ən islahatçı 
ölkə sırasına daxil edilibdir. Əlbəttə ki, 
bütün biznes qurumları bunu görür, hiss 
edirlər. Vergi və gömrük inzibatçılığı, biz-
nes dairələrinə göstərilən dövlət dəstəyi, 
əlbəttə ki, qeyri-neft sənayesində də özü-
nü büruzə verir.

Beləliklə, 14 faizdən çox artan qey-
ri-neft sənayemiz yeni iş yerlərinin ya-
radılması deməkdir. Qeyd etməliyəm ki, 
keçən il 98 min yeni iş yeri yaradılmışdır. 
Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir daha 
demək istəyirəm ki, bu, daimi proses ol-
malıdır. Çünki Azərbaycanda əhali yüksək 
templərlə artır və iqtisadiyyat, iqtisadi in-
kişaf, o cümlədən iş yerlərinin yaradılma-
sı demoqrafik inkişafı daim üstələməlidir. 

Buna görə biz daim bu məsələyə xüsusi 
diqqət verməliyik. Ancaq o da həqiqətdir 
ki, hər bir iş yerinin yaradılması üçün həm 
dövlət, həm də özəl sektor tərəfindən bö-
yük vəsait tələb olunur. Çünki iş yerləri-
nin yaradılması elə boş yerə olmur, gərək 
infrastruktur, şərait, imkanlar olsun. Özəl 
sektor, əlbəttə ki, iş yerlərini yaradan əsas 
sektor olaraq öz sözünü deyir və deməli-
dir.

Beləliklə, əsas iqtisadi göstəricilər 
bunlardır. Əgər buraya ölkəmizə qoyulan 
sərmayəni əlavə etsək, mənzərə daha gözəl 
olacaqdır. Keçən il ölkəmizə 13,5 milyard 
dollar sərmayə qoyulubdur. Azərbaycan 
həm xarici, həm daxili investorlar üçün 
çox cəlbedici məkandır. Bu sərmayələrin 
bir hissəsi dövlət investisiyalarıdır. Bu da 
təbiidir. Çünki hələ ki, iqtisadi artımda 
dövlət investisiyaları önəmli rol oynayır. 
Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hələ də infrast-
ruktur layihələri ilə bağlı görüləsi işlər 
vardır. Ona görə həm dövlət, həm yer-
li, həm də xarici şirkətlər ölkəmizə 13,5 
milyard dollar həcmində vəsait qoyublar. 
Hesab edirəm ki, bu, çox yüksək nəticədir.

Makroiqtisadi vəziyyət tam sabitdir. 
İnflyasiya cəmi 2,5 faiz təşkil etmişdir, 
əhalinin gəlirləri isə 7,4 faiz. Yəni, həmişə 
olduğu kimi, əhalinin gəlirləri inflyasiya-
nı üstələmişdir. Valyuta ehtiyatlarımız 6,4 
milyard dollar artmışdır. Bu, deyə bilərəm 
ki, son illər ərzində rekord göstəricidir. 
Baxmayaraq ki, büdcəmiz rekord həddə 
çatmışdır, biz yenə də valyuta ehtiyatla-
rımızı artırmışıq. Bu, daim belə olubdur. 

Hətta bizim üçün ən ağır, böhranlı illər-
də, - o vaxt ki, dünya bazarlarında neftin 
qiyməti dörd dəfə düşmüşdü, - yenə də biz 
valyuta ehtiyatlarımızı artırmışdıq. Ancaq 
keçən il 6,4 milyard dollar həcmində ar-
tım, əlbəttə ki, düşünülmüş siyasəti əks et-
dirir. Biz vəsaitimizə qənaət edirik. Ancaq 
strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrə döv-
lət investisiyaları qoyuruq. Eyni zamanda, 
valyuta ehtiyatlarımızın idarə edilməsin-
dən də daha böyük vəsait əldə edirik. Bu-
rada bir çox amillər özünü göstərir. Çün-
ki bu gün Azərbaycan dünya miqyasında 
çox böyük hörmətə malik bir ölkədir, həm 
siyasi müstəvidə, həm iqtisadi sahədə, 
biznesin inkişafı baxımından. Mənim bu 
yaxınlarda 14-cü dəfə Davos Ümumdün-
ya İqtisadi Forumunda iştirakım və Fo-
rum çərçivəsində apardığım danışıqlar və 
iştirak etdiyim tədbirlər bir daha göstərir 
ki, Azərbaycana həm böyük maraq, həm 
də böyük rəğbət var. İyirmidən çox gö-
rüş keçirildi. Onu deyə bilərəm ki, bütün 
görüşlər qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə həya-
ta keçirildi. Yəni, bunu ona görə deyirəm 
ki, ölkəmizin inkişafına maraq doğrudan 
da böyükdür. Azərbaycanda iş görmək 
istəyən şirkətlərin sayı artır. Bilirsiniz ki, 
Davos Forumunda iştirak edən şirkətlər 
dünya miqyasında ən böyük şirkətlərdir. 
Yəni, oraya – Foruma daxil olmaq üçün 
bir çox meyarlar olmalıdır. Onlardan biri 
də əlbəttə ki, şirkətlərin kapitallaşdırılma-
sıdır.

Beləliklə, bu böyük sərmayə qoyuluşu 
və valyuta ehtiyatlarımızın artımı bir daha 

göstərir ki, biz düzgün yoldayıq və bu 
yolla gedəcəyik. Yanvar ayını nəzərə al-
saq, bizim valyuta ehtiyatlarımız artıq 52 
milyard dollara çatıbdır, təkcə keçən ay ər-
zində 1 milyard dollar artmışdır. Bu, bizim 
strateji ehtiyatımızdır. Bu, bizim iqtisadi 
müstəqilliyimizi və böyük dərəcədə siyasi 
müstəqilliyimizi təmin edir. Azərbaycan 
bu gün dünyada sayı o qədər də çox ol-
mayan o ölkələrdəndir ki, tam müstəqil 
siyasət aparır. Müstəqil siyasət aparmaq 
üçün bir çox amillər olmalıdır - ölkələrin 
ərazisi, onların potensialı, ümumi daxili 
məhsulu, hərbi qüdrəti və s. Biz bilirik ki, 
dünyada güc mərkəzləri hansı ölkələrdir. 
Əlbəttə, Azərbaycan öz həcminə və coğ-
rafi ərazisinə görə böyük ölkələrlə rəqabət 
apara bilməz, belə fikri də yoxdur. Ancaq 
buna baxmayaraq, müstəqil siyasət apar-
maq üçün bizdə kifayət qədər imkanlar 
var. Bunların başlıcası xalqın dəstəyidir, 
bizim siyasətimizə göstərilən dəstək və 
etimaddır. Əlbəttə ki, iqtisadi göstəriciləri-
miz, siyasi arenadakı fəaliyyətimiz bizim 
gücümüzü artırır və Azərbaycan ildən-ilə 
daha da güclənir və güclənəcəkdir.

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

(Fevralın 3-də “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının 

2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 

birinci ilinin yekunlarına həsr olunan 
konfransındakı nitqindən) 

Ötən il ölkə əhalisinin 
sayı 85 min 651 nəfər və 
ya 0,9 faiz artaraq 2020-ci 
il yanvar ayının 1-i vəziy-
yətinə 10 milyon 67 min 
108 nəfərə çatıb. Əhalinin 
52,8 faizini şəhər, 47,2 
faizini kənd sakinləri, 49,9 
faizini kişilər, 50,1 faizini 
isə qadınlar təşkil edir.

Bu barədə  Dövlət Statis-
tika Komitəsindən məlumat 
verilib.

Bu ilin əvvəlinə olan mə-
lumata görə, ölkə əhalisinin 

4,6 faizi Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında, 22,8 fai-
zi Bakı şəhərində, 20,3 faizi 
Aran, 12,9 faizi Gəncə-Qazax, 
9,4 faizi Lənkəran, 30,0 faizi 
isə digər iqtisadi rayonlarında 
yaşayır.

Ölkə üzrə əhalinin bir 
kvadratkilometrə düşən sayı 
116 nəfərə bərabərdir. Həmin 
göstərici Bakı şəhərində (1072 
nəfər), Lənkəran (156 nəfər), 
Abşeron (155 nəfər) iqtisadi 
rayonlarında ölkə səviyyəsin-
dən yüksəkdir.

Akademiyanın elmi 
işlər və beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorek-
toru Vüqar Sadıqov 
doktorant və disser-
tantların attestasiyası 
ilə bağlı məruzə edib. 
Elmi Şuranın sədri, 
rektor H. Əsədov iclas-
da iştirak edən dokto-
rantların hamısını fərdi qaydada 
dinləyib. 

İlkin tibbi yardım ixtisaslı 
tibbi yardım göstərilənə qədər 
xəstənin (burada dənizçi nəzərdə 
tutulur) və ya zərərçəkənin təxirə-
salınmaz müalicə edilməsidir. 
İlkin yardımı xəstənin həyatının 
xilas edilməsi, əlavə zədələnmənin 

qarşısının alınması, şokun aradan qal-
dırılması və ağrının azaldılması üçün 
həyata keçirirlər.
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BU SAYIMIZDA

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 
Elmi Şurasının iclası keçirilib

ASCO-da təhlükəsizlik 
qaydalarına ciddi yanaşılır

Açıq sularda ilkin tibbi yardımın göstərilməsi

ASCO-nun işçiləri 
arasında stolüstü tennis 
turniri keçirilib. Yarışda 
bütün strukturlardan 
olan stolüstü tennis 
həvəskarları qüvvələrini 
sınayıblar.

Səh. 6

Dənizçilər arasında stolüstü 
tennis turniri keçirilib

Ötən il “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademi-
yasının tərkibində fəaliyyət 
göstərən Təlim-Tədris 
Mərkəzində (TTM)  dəniz-
çilərin sertifikatlandırılması 
üçün təlimlərin keçirilməsi, 
onların təcrübi məşğələləri 

və qiymətləndirilməsi xidmətləri davam etdirilib.
2019-cu ildə Təlim-Tədris Mərkəzin-

də keçirilən təlimlərin sayı artırılıb. Belə 
ki, siyahıya 5 yeni təlim əlavə olunaraq 
41-ə çatdırılıb. 

Təlim-Tədris Mərkəzində keçirilən 
təlimlərin siyahısı genişləndirilib

Səh. 5

ASCO-da gənclərin fiziki və mənəvi 
inkişafı üçün hər şərait yaradılıb

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-də 
(ASCO) şirkətin müxtəlif 
strukturlarında çalışan 
gənclərin, Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının və 
Dənizçilik Kollecinin fəal 
tələbələrinin iştirakı ilə 2 fev-
ral – Gənclər Günü münasi-
bətilə tədbir keçirilib.

Tədbir Azərbaycan Respublikası-
nın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə 
başlanıb.

Səh. 2

Səh. 3

Səh. 8

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) 
rəhbər şəxslər, bütün gəmilərə 
təhkim olunmuş hamiyəçi 
kapitan və mexaniklərin iştirakı 
ilə  ötən ilin yekunlarına və IV 
rübə dair “Təhlükəsizlik Günü” 
keçirilib.

Tədbirdə Keyfiyyət, sağlamlıq, əmə-
yin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin müha-
fizəsi departamentinin (KSƏTƏMM) rəisi 
Ələkbər Əzizli geniş təqdimatla çıxış edib.

Azərbaycan ildən-ilə daha da güclənir və güclənəcəkdir

Ölkə əhalisinin sayı 10 milyon 
67 min 108 nəfərə çatıb

Səh. 4

Prezident İlham Əliye-
vin “Əmək pensiyalarının 
indeksləşdirilməsi haqqın-
da” 2020-ci il fevralın 
6-da imzaladığı Sərəncam 
pensiyaçıların sosial mü-
dafiəsinin gücləndirilməsi 
istiqamətində növbəti 
mühüm addımdır. Sərənca-
mın icrası olaraq, 2020-ci 
il yanvarın 1-nə 2019-cu il 
üzrə Dövlət Statistika Ko-
mitəsi tərəfindən müəyyən 
edilən orta aylıq nominal 
əməkhaqqının illik artım 
tempinə uyğun olaraq 
bütün növ əmək pensiyala-
rının sığorta hissəsi indeksləşdi-
rilərək 16,6 faiz artırılır.

Bu artım Prezident İlham Əli-
yevin tapşırığı ilə ötən il sosial ödə-
nişlərin artırılması sahəsində inqi-
labi addımların atılmasını təmin 
edən, 4,2 milyon vətəndaşın rifahı-
na ciddi dəstək olan uğurlu sosial 
islahatların 2020-ci ildə də davam 
etdiyini göstərir.

Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyindən  verilən məlu-
mata görə, Sərəncamla pensiyaların 

orta aylıq əməkhaqqının 2019-cu il 
üzrə artım göstəricisinə uyğun şə-
kildə indeksləşdirilərək 16,6 faiz 
artırılması sığorta prinsipi ilə pen-
siya alan bütün pensiyaçıları (pen-
siyaçıların 93 faizi və ya 1 milyon 
120 minə yaxını) əhatə edəcək. Ar-
tımın həyata keçirilməsi məqsədilə 
illik təxminən 560 milyon, aylıq 47 
milyon manat əlavə vəsaitin xərc-
lənməsi nəzərdə tutulur. Həmin 
vəsait Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri 

hesabına maliyyələşdirilə-
cək. Artımdan sonra orta 
aylıq pensiya məbləği 262 
manatdan 300 manatadək 
yüksəlir.

Artım 2020-ci il yan-
varın 1-dən tətbiq oluna-
caq və yanvar ayının artı-
mı fevral ayının pensiyası 
ilə birgə veriləcək. Misal 
üçün, şəxsin pensiyası 
400 manatdırsa, bu məb-
ləğ yanvarın 1-dən 16,6 
faiz, yəni 66,4 manat ar-
tırılmaqla 466,4 manata 
çatdırılacaq, yanvar ayının 
66,4 manat artımı da fevral 

ayında veriləcək, yəni şəxs fevral-
da yanvar ayının artımı ilə birgə 
(466.4+66,4) 532.8 manat pensiya 
alacaq.

Bununla bərabər, Dövlət Sta-
tistika Komitəsi tərəfindən müəy-
yən edilən istehlak qiymətləri in-
deksinin illik səviyyəsinə uyğun 
olaraq fərdi uçot sistemində fərdi 
hesabların sığorta hissəsində qeydə 
alınmış pensiya kapitalı məbləğləri 
də yanvarın 1-dən indeksləşdiril-
məklə 2,6 faiz artırılır.

Yanvarın 1-dən pensiyalar 16,6 faiz artırıldı



 “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) 
şirkətin müxtəlif strukturlarında 
çalışan gənclərin, Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyasının 
və Dənizçilik Kollecinin fəal 
tələbələrinin iştirakı ilə 2 fevral 
– Gənclər Günü münasibətilə 
tədbir keçirilib.

Tədbir Azərbaycan Respub-
likasının dövlət himninin səslən-
dirilməsi ilə başlanıb.

Daha sonra çıxış edən ASCO 
sədrinin birinci müavini Mübariz 
Cabbarov bildirib ki, Müstəqil 
Azərbaycan Respublikası Gənc-
lərinin I Forumunun təşkili və 2 
Fevral - Gənclər Gününün təsis 
olunması ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu 
gün Ulu Öndərin əsasını qoyduğu 
gənclər siyasətini ölkə başçısı cə-
nab İlham Əliyev uğurla davam 
etdirir. Məhz Prezident İlham 
Əliyevin xüsusi diqqəti və qayğı-
sı sayəsində Azərbaycan gəncliyi 
artıq cəmiyyətin inkişafında ciddi 
rolu olan təbəqəyə çevrilib.

ASCO sədrinin birinci müa-
vini Heydər Əliyev Fondunun 
gənclərin hərtərəfli inkişafı üçün 
reallaşdırdığı layihələrdən də söz 
açıb. Qeyd edib ki, Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti, Hey-
dər Əliyev Fondunun preziden-
ti Mehriban xanım Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə reallaşan layihələr 
Azərbaycan gəncliyinin dünya-
dakı maraqlarını layiqincə təmsil 
edir.

Mübariz Cabbarov ölkə-
də aparılan gənclər siyasətinə  
ASCO-nun da hər zaman töhfə 
verməyə çalışdığını bildirib: 
“Hazırda şirkətin əməkdaşlarının 
böyük hissəsi gənclərdən ibarət-
dir. Onların arasında rəhbər və-
zifələrdə çalışanlar da az deyil. 
Yaxşı təhsil alan, yaxşı mütəxəs-
sis olan gənclər bundan sonra da 
layiq olduqları vəzifələrdə çalışa 
biləcəklər”, – deyə o əlavə edib.

Tədbirdə ASCO-nun fəal 
gəncləri də çıxış ediblər. Onlar ASCO-da 
istedadlı və perspektivli gənclərin xarici 
ölkələrdə təhsil alması və dənizçilik sahəsin-
də beynəlxalq təcrübəyə dərindən yiyələnməsi 
istiqamətində atılan addımları yüksək dəyər-
ləndiriblər.

Tədbirin növbəti hissəsində “Qapalı 
mühitdə işə hazırlıq və qəza zamanı zərər-
çəkənlərin təxliyə edilməsi” mövzusunda 

müsabiqə keçirilib. Müsabiqədə ASCO-nun 
müxtəlif strukturlarında çalışan üzən heyət, 
texniki icraçılar, Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası ilə Dənizçilik Kollecini təmsil 
edən tələbələrdən ibarət 10 komanda mü-
barizə aparıb. Qaliblər münsiflər heyətinin 
rəyi əsasında müəyyənləşib və onlara xü-
susi sertifikat verilib. İnsan Resurslarının 
İdarəedilməsi Departamentinin rəisi Sevda 
Məmmədova qalibləri təbrik edib, onlara 

gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 
Sevda Məmmədova ASCO-nun kadr ehti-
yatlarının planlaşdırılması, əməkdaşların 
bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, 
onların xidməti fəaliyyətin qiymətləndiril-
məsi, sosial təminatının yaxşılaşdırılması 
kimi vacib məsələlər haqqında da ətraflı 
məlumat verib.

Sonda tədbir iştirakçılarına fikirlərini söy-
ləmək üçün imkan yaradılıb.
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Fevralın 11-də Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında payız imtahan sessiyasının 
2-ci mərhələsinin növbəti imtahanları keçirilib.  
Hər il olduğu kimi bu il də ADDA rəhbərliyi-
nin təşəbbüsü ilə imtahan prosesini izləmək 
üçün tələbələrin valideynləri dəvət olunub.

Valideynlərə imtahanlar haqqında geniş 
məlumat verilib. Qeyd edilib ki, həm imtaha-
nın gedişi, həm də bilet suallarının yoxlanıl-
ması zamanı şəffaflığın qorunması diqqətdə 
saxlanan ən başlıca məsələdir. Sualların uyğun 
kafedra müəllimləri tərəfindən təqdim edil-
məsinə baxmayaraq biletlərdə onların hansı 
ardıcıllıqda olması kompüter vasitəsi ilə təyin 
edilir. Cavabların yazıldığı vərəqlərdə tələ-
bənin ad-soyadı şifrələnir. Beləliklə, imtahan 
yoxlayan müəllimin hansı tələbənin cavabını 
yoxlamasından xəbəri olmur. Bu da öz növbə-
sində hər hansı baş verə biləcək neqativ halın 
qarşısını alır.

Test imtahanları haqqında valideynlərə 
məlumat verilərək bildirilib ki, bu imtahanı 

verən tələbə uyğun fənn üzrə yekun qiymə-
tini dərhal bilir. Belə ki, semestr boyu fənnin 
tədrisi zamanı tələbənin məşğələ dərslərindəki 
aktivliyi müəllimlər tərəfindən balla qiymət-
ləndirilir. Bunun nəticəsində tələbənin İm-
tahan Qabağı Balı (İQB) müəyyənləşir. Test 
imtahanından öncə İQB kompüterə yüklənir. 
Bu üsulla imtahanı verən tələbə İQB ilə test 

imtahanının toplanmış nəticəsini yekun olaraq 
monitorda görür.

Valideynlər də öz növbəsində onlara im-
tahan prosesi ilə yaxından tanış olmağa şərait 
yaratdığına görə Akademiyanın rəhbərliyinə 
minnətdarlığını bildiriblər. Buradakı təhsilin 
və nizam-intizamın övladlarının şəxsi həyatı-
na da müsbət təsir göstərdiyini qeyd ediblər.

Regionun əsas tranzit və logistika 
mərkəzi olan Azərbaycan bu mövqe-
yini daha da möhkəmləndirmək üçün 
nəqliyyat sahəsində mühüm layihələr 
reallaşdırır. Ölkəmizin nəqliyyat 
infrastrukturu hər il yaxşılaşdırılır, 
istər daxili, istərsə də, beynəlxalq 
daşımalarda mühüm nailiyyətlər 
əldə edilir. Yükdaşımalarla yanaşı, 
sərnişindaşımanın da effektivliyini 
təmin etmək üçün dəmir yolu relsləri 
yenilənir, sərnişinlərin mənzil başına 
tez çatması məqsədilə qatarların 
sürətinin artırılması istiqamətində 
işlər görülür, yeni, rahat, komfortlu 
sərnişin qatarları alınır. Belə qatar-
ların alınmasında ölkəmizin əsas 
tərəfdaşı isə İsveçrənin “Stadler” 
şirkətidir.

Fevralın 6-da Prezident İlham Əli-
yevin “Stadler Rail AG” şirkətinin Di-
rektorlar Şurasının sədri Peter Şpuleri ilə 
görüşündə “Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC ilə bu şirkət arasında uğurlu əmək-
daşlığın qurulduğu qeyd olunub, şirkətin 
istehsal etdiyi çox müasir, rahat və sürət-
li qatarların Azərbaycanda istifadəyə 
verilməsinin ölkəmizin dəmir yolu siste-
mində böyük dəyişikliklərə səbəb oldu-
ğu vurğulanıb. Azərbaycanda dəmir yolu 

ilə ölkə daxilində səfər edən sərnişinlərin 
sayının artmasına, yaxın gələcəkdə də-
mir yolu vasitəsilə, xüsusilə bu yaxınlar-
da istifadəyə verilən Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu xətti ilə qonşu ölkələrə, həm-
çinin Avropa ölkələrinə səfərlərin həyata 
keçiriləcəyinə əminlik ifadə edilib, Azər-
baycanın “Stadler” şirkətindən bundan 
sonra daha çox qatarın alınmasında ma-
raqlı olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, “Stadler” 2012-ci ildə 
Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq göstə-

rib, şirkət 2015-ci ilin mayında “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC ilə “KİSS” 
markalı 5 ikimərtəbəli elektrik qatarının 
alınmasına dair müqavilə imzalayıb. Hə-
min qatarlar Birinci Avropa Oyunlarının 
keçirildiyi müddətdə Bakı Olimpiya Sta-
dionu yaxınlığında yerləşən dəmir yolu 
stansiyası ilə Bakı dəmir yolu vağzalı 
arasındakı sahədə istismara buraxılıb. 
Hər biri 4 vaqondan ibarət olan həmin 
elektrik qatarları 2015-ci ilin sentyabrın 
12-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı 

ilə Bakı sərnişin stansiyasında paytaxt-
dan Sumqayıta yola salınıb. Bu qatar-
ların ümumi sərnişin tutumu 919 nəfər 
təşkil edir, oturacaqların sayı isə 396-dır, 
onlardan 84-ü biznes sinfinə aiddir.

Dövlətimizin başçısı yeni marşrut 
üzrə hərəkət edən qatarların xidmə-
ti heyəti ilə görüşündə demişdi: “Belə 
gözəl qatarlarda çox yüksək xidmət də 
olmalıdır. Əminəm ki, belə də olacaq. 
Azərbaycan dəmir yolu öz səviyyəsini 
qaldırır. Daha da yüksək səviyyədə ol-

malıdır. Ən müasir standartlara cavab 
verməlidir. Bütün imkanlar var. Yeni 
gözəl qatarlar alınıb. Dəmir yolları tikilir, 
yeni xətlər açılır. Bütün bu işlər görülür. 
Əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbay-
can vətəndaşları bu müsbət dəyişiklikləri 
görəcəklər. Azərbaycan dəmir yolu ölkə-
mizin ümumi tərəqqisinə uyğun şəkildə 
inkişaf edir. Çünki bu sahədə islahatlara 
böyük ehtiyac var. Bu, çox vacib sahədir. 
Dəmir yolu sistemində minlərlə insan iş-
ləyir. Bizim xətlərimiz yeniləşməlidir”.

2018-ci il dekabrında Bakı-Gəncə 
istiqamətində “Stadler” şirkətinin rahat, 
komfortlu qatarları sərnişinlərin ixtiya-
rına verilib. Ötən ilin aprelində isə Pre-
zidenti İlham Əliyev “Stadler” şirkəti 
tərəfindən istehsal olunan 10 vaqondan 
ibarət Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xət-
tində hərəkət edəcək sərnişin qatarı ilə 
tanış olub. Bu qatarlarda 9 sərnişin vaqo-
nu və bir restoran var. Vaqonlar “stan-
dart”, “komfort”, “biznes” və “restoran” 
olmaqla 4 kateqoriyada istehsal edilib. 

Kateqoriyasından asılı olaraq, vaqonlar 
10, 20 və 32 nəfərlikdir. Ümumilikdə 
qatarda bir istiqamətə 246 yer nəzər-
də tutulub. Saatda 160 kilometr sürətlə 
hərəkət etmək imkanına malik qatardakı 
arabacıqlar pnevmatik asılqanla təmin 
edilib ki, bu da döngələrdə vaqonun ta-
razlığını tənzimləyir. Bundan başqa, hər 
bir vaqon dizel generatoru avadanlığı ilə 
təmin olunub. Bu da lokomotivdə cərə-
yan olmadıqda vaqonu və ondakı bütün 
elektrik enerjisi istifadəçilərini 24 saat 
fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edə-
cək.

Dəmir yollarında artan sərnişin sıx-
lığı nəzərə alınaraq 2019-cu ilin sonunda 
“Stadler” şirkətindən alınan daha 2 yeni 
ikimərtəbəli elektrik qatarı Bakıya gətiri-
lib. Yeni qatarlar Bakı-Sumqayıt və Ba-
kı-Pirşağı istiqamətində hərəkətə buraxı-
lıb. Bundan başqa, “Stadler” şirkətindən 
“FLIRT” tipli birmərtəbəli daha 6 qatar 
alınması ilə bağlı da müqavilə imzalanıb. 
Azərbaycanda dəmir yolları sahəsində 
böyük infrastruktur proqramının həya-
ta keçirilir, əldə olunmuş razılaşmaya 
əsasən, ilkin mərhələdə dizel mühərrikli 
qatarların hazırlanması və 2022-ci ildə 
təhvil verilməsi nəzərdə tutulur.

Azərbaycanın iştirak etdiyi 
mühüm beynəlxalq tranzit mar-
şrutlardan olan “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər inten-
siv şəkildə aparılır və mövcud 
olan regional əməkdaşlıq yük 
sahibləri üçün geniş imkanlar 
yaradır. Bu marşrut çərçivəsin-
də reallaşan iri infrastruktur 
layihələrdən biri də, Azərbay-
can-İran sərhədindən 1,4 kilo-
metr aralıqda, qonşu dövlətin 
ərazisində yerləşən Astara yük 
terminalının inşası olub.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin mətbuat katibliyindən  
bildirilib ki, 2 il əvvəl tikintisi-
nin birinci mərhələsi başa çatan 
terminalda ilk yük qatarı qəbul 
edilib. Astara (Azərbaycan) - As-
tara (İran) dəmir yolu marşrutu 
ilə sınaq yük qatarı İran ərazisinə 
daxil olub, terminalda vaqonların 
boşaldılması prosesi həyata keçi-
rilib və beləliklə, Astara terminalı 
fəaliyyətə başlayıb. Astara termi-
nalının tikintisi 2017-ci il iyunun 
13-də imzalanan ikitərəfli razılaş-
maya əsasən, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC tərəfindən aparılır.

Hazırda Astara terminal-
lar kompleksinin daxilində artıq 
ümumi yük terminalı inşa edilib 
və 3 xətdən ibarət 1800 metr ter-
minaldaxili dəmir yolları çəkilib. 
Bundan başqa terminalda 1440 
kvadratmetr sahəsi olan, yüklə-

rin aşırılmasında istifadə olunan, 
platforma inşa edilib. Eyni zaman-
da, terminal daxilində administra-
tiv bina inşa olunub ki, hazırda 
burada İranın gömrük orqanları 
yerləşdirilib. İkinci administra-
tiv binanın tikintisi isə hazırda 
davam etdirilir. Ərazidə müasir 
təhlükəsizlik və işıqlandırma sis-
temləri quraşdırılıb. Terminalda 
aşırılma əməliyyatlarının aparıl-
ması üçün işlərin operatoru olan 
“ADY Express” MMC tərəfindən 
müxtəlif texnika quraşdırılıb: av-
tokarlar, qaldırıcı kranlar, taxılın 
aşırılmasında istifadə olunan na-
soslar, bitki yağların aşırılmasın-
da istifadə olunan qurğular. Yaxın 
zamanlarda daha 4 terminaldaxili 
xəttin tikintisi aparılacaq, mövcud 
platforma daha da genişləndirilə-
cək, aşırılma əməliyyatlarının 
aparıldığı meydançaların sahəsi 

artırılacaq.
Astara terminalından keçən 

yüklərin həcminə gəlincə, 2019-
cu ildə terminaldan “ADY Exp-
ress” tərəfindən aşırılan yüklərin 
həcmi 400 min tona yaxın olub. 
Terminalın fəaliyyəti dövründə, 
yəni 2018-2019-cu illərdə, bura-
da aşırılan yüklərin ümumi həcmi 
isə 700 min tona yaxın təşkil edib. 
2020-ci ilin yanvar ayı ərzində 
isə, Astara terminalı vasitəsi ilə 
artıq 38 min tonadək yük aşırılıb. 
Terminalda nəzərdə tutulan inf-
rastruktur işlərinin həyata keçi-
rilməsindən sonra buradan keçən 
yüklərin həcminin dəfələrlə artı-
rılması gözlənilir.

Bununla yanaşı, “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat dəhli-
zinə əlavə yüklərin cəlb edilməsi 
istiqamətində də işlər həyata keçi-
rilməkdədir.

Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) 
dəmir yolu xətti Avrasiya 
məkanında polad magistral-
ların açarı rolunu oynamağa 
başlayıb. Hazırda geniş coğra-
fiyada cəlbedicilik yaradan bu 
marşrut Avropa İttifaqı (AB) 
ölkələrinin Türkiyə ilə dəmir 
yolu əlaqələrinin qurulmasın-
da təkanverici qüvvəyə malik-
dir.

Türkiyənin “Turistik Doğu 
Ekspres” qatarı bu dəfə Ankara-
dan Qarsa səfirləri aparıb.

Türkiyə Nəqliyyat və İnfrast-
ruktur Nazirinin müavini Ömer 
Fatih Sayan, Avropa İttifaqının 
Türkiyə nümayəndəliyinin rəhbə-
ri, səfir Kristian Berger və Aİ-nin 
bu ölkədəki səfirləri Ankara-Qars 

qatarının sərnişinləri olublar.
Səfərin məqsədi Türkiyə-

nin dəmir yolu imkanlarını və 
regional inkişafını yerindəcə 
dəyərləndirməkdir. Çinin həya-
ta keçirdiyi “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsü çərçivəsində Lon-
don-Qars dəmir yolu ideyasının 
ortaya çıxması Avropa İttifaqı-

nın Anadolu ilə polad magist-
rallar üzərində əlaqəyə həvəs-
ləndirib. Tərəflər hesab edirlər 
ki, təhlükəsiz dəmir yolu mar-
şrutunun yaradılması qarşılıqlı 
maraqları tam əks etdirir.

Qeyd edək ki, “Turistik Doğu 
Ekspres” xətti ötən ilin mayında 
istifadəyə verilib.

Hazırda Azərbaycan 
ilə Qazaxıstan arasında 
münasibətlər yüksəksə-
viyyəli və qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıqla xarakterizə 
olunur.

Bu sözləri fevralın 
6-da Bakıda Türkdilli Döv-
lətlərin Əməkdaşlıq Şura-
sının (Türk Şurası) Xarici 
İşlər Nazirləri Şurasının 
növbədənkənar iclasından 
sonra jurnalistlərə açıqlamasın-
da Qazaxıstan Xarici İşlər naziri 
Muxtar Tleuberdi deyib.

Nazir qeyd edib ki, Qazaxıs-
tanın birinci Prezidenti Nursul-
tan Nazarbayev və Azərbaycanın 

sabiq Prezidenti Heydər Əliyev 
tərəfindən əsası qoyulmuş uğur-
lu əməkdaşlıq bu gün də davam 
etdirilir. “Bu əməkdaşlıq iki 
ölkənin dövlət və hökumət baş-
çıları arasında yüksəksəviyyəli 
siyasi dialoqa əsaslanır. Eyni 

zamanda, ölkələrimizin parla-
mentləri arasında əməkdaşlıq 
yüksək səviyyədə qurulub. Azər-
baycan ilə Qazaxıstan arasında 
iqtisadi-ticari əlaqələrin daha da 
inkişaf etdirilməsi qarşımızda 
duran əsas məsələlərdən biridir. 
İki ölkə arasında ticarət əlaqələri 
genişlənir, eyni zamanda, qarşı-
lıqlı investisiyaların həcmi artır. 
Biz, həmçinin tranzit potensialı-
mızdan çox gözəl istifadə edirik. 
Çünki Qazaxıstan və Azərbay-
can Avropa ilə Asiya, Avropa 
və Şərq arasında birləşdirici bir 
körpü rolunu oynayır”, - deyə 
Muxtar Tleuberdi bildirib.

Valideynlər imtahan prosesini izləyiblər

2019-cu ildə “ADY Express” tərəfindən aşırılan 
yüklərin həcmi 400 min tona yaxın olub

ASCO-da gənclərin fiziki və mənəvi inkişafı 
üçün hər şərait yaradılıb  

Regionun əsas tranzit və logistika mərkəzi olan 
Azərbaycanın mövqeyi daha da möhkəmləndirilir

Bakı-Tbilisi-Qars marşrutu Avropa İttifaqının 
Anadolu ilə dəmir yolu əlaqələrinə marağını artırıb

“Qazaxıstan və Azərbaycan Avropa ilə Asiya, Avropa və 
Şərq arasında birləşdirici bir körpü rolunu oynayır”
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Azərbaycan Respublikası-
nın Dağlıq Qarabağ bölgəsi-
nin azərbaycanlı icmasının 
Ermənistanın ölkəmizə qarşı 
hərbi təcavüzü ilə bağlı bəya-
natı BMT Baş Assambleyası-
nın və Təhlükəsizlik Şurası-
nın sənədi kimi yayılıb.

İcmanın bəyanatında Azər-
baycan Respublikasının Dağlıq 
Qarabağ bölgəsindən və işğal 
edilmiş digər rayonlarından 
olan məcburi köçkünlərin 30 
ilə yaxındır erməni təcavüzün-
dən əziyyət çəkdiyi bildirilir. 
Qeyd edilir ki, 1988-ci ildə 
azərbaycanlılara qarşı başlayan 
etnik təmizləmə siyasəti nəti-
cəsində Ermənistan Azərbay-
can ərazisinin beşdəbirini işğal 
edib. Bu zaman 700 mindən çox azərbaycanlı 
ata-baba yurdundan didərgin düşüb. Torpaq-
larımızın işğalı zamanı minlərlə azərbaycanlı 
vəhşicəsinə qətlə yetirilib, bir çox mülki şəxs 
itkin düşüb. Bir gecədə 613 mülki şəxsin, o 
cümlədən qadınların, uşaqların və qocaların 
erməni hərbi birləşmələri tərəfindən vəhşicə-
sinə qətlə yetirildiyi Xocalı şəhərində törədilən 
soyqırımı azərbaycanlılara qarşı törədilmiş ən 
böyük qətliam kimi tarixə yazılıb. Təəssüf ki, 
bu cinayətləri törədənlər hələ də öz layiqli cə-
zalarını almayıblar.

Qeyd edilir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleya-
sı da daxil olmaqla dünya birliyi Azərbaycanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığını qəbul edərək ölkəmizin su-
verenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət et-
diyini, Dağlıq Qarabağ bölgəsini Azərbaycan 
Respublikasının ayrılmaz hissəsi olaraq ta-
nıdığını və bütün azərbaycanlı məcburi köç-
künlərin öz torpaqlarına qayıtmaq hüquqlarını 

dəfələrlə müdafiə və təsdiq edib.
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq 

Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması Er-
mənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın 
Dağlıq Qarabağ bölgəsindən və işğal olunmuş 
bütün ərazilərindən dərhal, tam və qeyd-şərt-
siz çıxarılmasını təmin edə biləcək, eləcə də 
zor gücünə didərgin salınmış azərbaycanlı 
əhalinin bu ərazilərdəki evlərinə və mülklərinə 
təhlükəsiz şəraitdə və ləyaqətlə qayıtmaları, 
ərazilərin bərpası, iqtisadi inkişafı və Dağlıq 
Qarabağ bölgəsindəki erməni və azərbaycanlı 
icmalarının bərabərhüquqlu şəraitdə, ayrı-seç-
kiliyə yol verilmədən dinc şəraitdə birgəyaşa-
yışına imkan yaradan, bir sözlə, münaqişənin 
sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir.

Ancaq Ermənistanın yürütdüyü açıq işğal-
çılıq siyasəti və Ermənistanın baş naziri Nikol 
Paşinyanın “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” 
kimi təhqiramiz ifadəsində də özünü göstərən 
ilhaqa yönəlmiş siyasəti fonunda sülhə və ba-
rışığa hazırlaşmaq çox çətindir. Bundan əlavə, 
Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin azərbaycanlı icmasının mövcudlu-

ğunu qəbul etməkdən, təməl 
hüquq və azadlıqlarımızı 
tanımaqdan belə imtina edir 
və Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ bölgəsindəki azər-
baycanlı və erməni icmaları 
arasındakı təmasların qarşı-
sını bütün vasitələrlə alma-
ğa çalışır. Bu, Ermənistanın 
Azərbaycan ərazilərini işğal 
edərək yürütdüyü işğalçı-
lıq siyasətinin əsasını təşkil 
edir və Ermənistanın insan 
hüquqlarına dərin hörmət-
sizliyinin daha bir açıq sü-
butudur.

Ermənistan azərbay-
canlı məcburi köçkünlərin 
öz evlərinə geri qayıtma-
larına mane olmaqla, bu 

ərazilərdə demoqrafik tərkibin süni şəkildə 
dəyişdirilməsi cəhdləri ilə, həmçinin həmin 
ərazilərin iqtisadi, sosial və mədəni xüsusiy-
yətlərinin dəyişdirilməsinə yönəlmiş məqsəd-
yönlü addımlar atmaqla işğal olunmuş ərazilə-
rin müstəmləkəyə çevrilməsinə hədəflənmiş 
siyasət aparır.

“Dünya ictimaiyyətinə səslənirik ki, 30 
ildir davam edən erməni təcavüzünə, yüz min-
lərlə azərbaycanlının öz yurdlarından didər-
gin salınaraq məruz qoyulduğu əzablara göz 
yummasınlar və Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin 
icrasını təmin etmək və Ermənistan-Azərbay-
can Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Helsin-
ki Yekun Aktında təsbit edilmiş beynəlxalq 
hüququn norma və prinsipləri əsasında, bey-
nəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilin-
də, Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə 
və ərazi bütövlüyünə tam hörmət əsasında 
həlli üçün səylərini daha da artırsınlar”, - deyə 
bəyanatda bildirilir.

Avropanın bir sıra ölkələrinin, o 
cümlədən İtaliya, Almaniya, Fransa, 
Polşa, Bolqarıstan, Çexiya, Yunanıstan 
parlamentlərinin deputatları, qeyri-hö-
kumət təşkilatlarının nümayəndələri və 
ekspertləri fevralın 9-da Azərbaycanda 
keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı 
hesabat yayıblar.

Hesabatda italiyalı deputatlar Os-
valdo Napolinin, Ettore Liçerinin və 
ekspert Angela Krovettinin, almaniyalı 
deputatlar Ulriç Singerin, Uli Henke-
lin, fransalı deputat Jan-Luc Reitzerin, 
ekspert Qregori Jullienin, bolqarıstanlı 
deputatlar Rumen Geçevin, Manol Ge-
novun, Anton Kutevin, polşalı deputat 
Katarzina Ueberhanın və ekspert Janusz 
Niedzvieçkinin, çexiyalı deputatlar Vera 
Prohazkovanın, Yaroslav Doubravanın, 
ekspert Rania Younisovanın, yunanıstan-
lı deputatlar Lazaros Tsavdaridisin, Ka-
terina Monogiounun və Stella Biziounun 
rəyləri yer alıb. Adları çəkilən parlamen-
tarilər və ekspertlər fevralın 7-dən 10-

dək Azərbaycanda olub, seç-
kiqabağı vəziyyətlə tanış olub, 
səsvermənin gedişini izləyiblər.

Yayılan hesabatda qeyd 
edilir ki, müşahidə missiyasının 
fəaliyyəti müvafiq beynəlxalq 
qaydalara və Azərbaycan Res-
publikasının milli qanunveri-
ciliyinə əsaslanıb. Seçkilərin 
monitorinqi zamanı müşahidə 
missiyası Azərbaycanda yer-
li və beynəlxalq monitorinq 
qrupları ilə mütəmadi əlaqə 
saxlayıb, şəffaflıq və aşkarlıq 
prinsiplərinə riayət edib.

Avropalı deputatlar və ekspertlər 
seçkiqabağı vəziyyətlə əlaqədar bildirib-
lər ki, seçicilər, müşahidəçilər, polislər 
üçün məlumat kitabçaları və digər ma-

teriallar hazırlanıb, seçkiqabağı müd-
dətdə kütləvi informasiya vasitələrində 
təbliğat-təşviqat layihələri həyata keçiri-
lib. Həmçinin namizədlərə televiziya və 
radio kanallarında, qəzetlərdə ödənişli 
əsaslarla təşviqat aparmaq üçün imkan 

yaradılıb. Seçkilərlə bağlı küt-
ləvi tədbirlərin və seçkiqabağı 
təşviqat kampaniyasının həya-
ta keçirilməsi məqsədilə açıq 
və qapalı yer ayrılıb. Seçicilər, 
müşahidəçilər və seçkilərlə ma-
raqlanan digər şəxslər seçki ilə 
bağlı rəsmi məlumatları MSK-
nın internet səhifələrindən əldə 
edə biliblər.

Hesabatda 1000 seçki 
məntəqəsində veb-kameraların 
quraşdırıldığı, hər bir seçicinin 
gizli səsvermə üçün xüsusi tex-

niki vasitələrlə təchiz edilmiş kabinədə 
şəxsən səs verdiyi bildirilir. Vurğulanır 
ki, məntəqə seçki komissiyalarının üzv-
ləri və müşahidəçilər heç bir maneə və 
təzyiq olmadan fəaliyyət göstərirdilər. 

Məntəqələr seçicilərin rahat səs ver-
mələri üçün bütün lazımi avadanlıq və 
materiallarla təchiz edilmişdi. Fərqli 
seçki məntəqələrində müşahidələr za-
manı seçiciyə öz iradəsini ifadə etmək 
üçün təsir göstərmək cəhdləri və ya 
gizli səsvermənin pozulması kimi hal-
lar müşahidə etmədik. Səsvermənin 
nəticələrini saxtalaşdırmaq və təhrif et-
məklə bağlı heç bir problem və ya cəhd 
qeydə almadıq. Seçki zamanı maraqlı 
bir yeniliyi də qeyd etmək olar ki, bu 
da seçicinin barmaqlarının ultrabənöv-
şəyi lampalarla yoxlanılması, xüsusi 
mürəkkəblə işarələnməsi idi. Səhhəti 
ilə bağlı məntəqəyə gələ bilməyənlər 
üçün də lazımi imkanlar yaradılmışdı. 
Bu məqsədlə seçki məntəqələri səyyar 
qutularla təmin edilmişdi.

Hesabatda, həmçinin müşahidə mis-
siyasının bəzi çatışmazlıqlar da qeydə al-
dığı, lakin bu çatışmazlıqların səsvermə 
prosesinin normal şəraitdə keçməsinə 
və seçicilərin öz iradələrini sərbəst ifadə 
etmələrinə təsir göstərmədiyi bildirilir. 
Qeyd edilir ki, missiyanın üzvləri seçki 
məntəqələrinin bağlanması, səslərin sa-
yılması və nəticələrlə bağlı protokolların 
doldurulması prosesini də izləyiblər və 
bu proses seçki qanunvericiliyinin tələb-
lərinə uyğun aparılıb.

Beləliklə, avropalı deputatların və 
ekspertlərin fevralın 9-da Azərbaycanda 
keçirilmiş parlament seçkiləri ilə bağlı 
yekun rəyi odur ki, bütövlükdə, seçkilər 
Azərbaycan Respublikasının Seçki Mə-
cəlləsinə və dünyada qəbul edilmiş de-
mokratik seçki normalarına uyğun keçi-
rilib. Seçkilər şəffaf keçib və seçicilərin 
öz iradələrini ifadə etməsi təmin olunub.

Hesabatda müşahidə missiyasının 
üzvlərinin bir sıra tövsiyə xarakterli fi-
kirləri də yer alıb.

Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının bəyanatı BMT 
Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb

Avropa ölkələrinin deputatları və ekspertləri: “Azərbaycanda seçkilər 
dünyada qəbul edilmiş demokratik normalara uyğun keçirilib”

Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası-
nın (AMEA) akademik 
H.Əliyev adına Coğrafiya 
İnstitutunun direktoru, 
akademik Ramiz Məm-
mədov və müəssisənin 
şöbə müdiri, coğrafiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Mirnuh İsmayılov 
tərəfindən təbii-texnogen 
təhlükələr əsasında Azər-
baycanın ekoloji risklər 
xəritəsi işlənib hazırlanıb. Bu 
barədə  AMEA-dan məlumat 
verilib.

Bu, Azərbaycanın ilk dəfə 
çoxparametrli məlumatlar əsa-

sında tərtib edilmiş irimiqyaslı 
rəqəmsal ekoloji risklər xəritəsi-
dir. Ölkə ərazisində sel, sürüşmə, 
daşqın, demoqrafik və texnogen 
yüklənmə, səth və yeraltı suların 
çirklənməsi, Xəzər dənizinin sə-

viyyə tərəddüdü, şoranlaşma, 
bataqlaşma, iqlimdəki risklər, 
səhralaşma və zəlzələ kimi 
ekoloji risk yaradan mənbələr 
müəyyən edilib. Xəritənin 
təhlilindən məlum olur ki, res-
publika ərazisinin 37,2 faizi 
çox zəif, 19,8 faizi zəif, 23,9 
faizi orta, 12,4 faizi yüksək və 
6,8 faizi isə çox yüksək ekolo-
ji riskli ərazilərdir.

Azərbaycanın ekoloji 
risklər xəritəsi infrastruktur 

layihələrin həyata keçirilməsində, 
tikintidə, seliteb-şəhər planlaş-
dırılmasında və sığorta işlərində 
mühüm mənbə rolunu oynaya 
bilər.

Fevralın 12-də ənənəvi ke-
çirilən “CEO Lunch” tədbirinin 
qonağı “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC-nin baş 
direktoru Taleh Ziyadov olub.

“Caspian European Club”dan  
bildirilib ki, 100-dək yerli və xari-
ci qonağın, diplomatik nümayən-
dələrin qatıldığı tədbirdə çıxış 
edən baş direktor 2019-cu ilin 
liman üçün uğurlu il olduğunu və 
bir neçə əlamətdar hadisə ilə yad-
da qaldığını qeyd edib. İlk olaraq, 
2019-cu ildə təkərli texnika və 
konteyner aşırılması üzrə son 28 
ilin rekord göstəricisi qeydə alı-
nıb. Belə ki, ötən il yükaşırmanın 
həcmi 2018-ci ilə (3 milyon 787,8 
min ton) nisbətən 7,2 faiz arta-
raq 4 milyon 61,6 min ton olub. 
2019-cu ildə 35 min 152 TEU 
konteyner aşırılıb ki, bu da öz 
növbəsində 2018-ci il ilə müqa-
yisədə 54 faiz artım deməkdir 
(2018-ci ildə isə bu rəqəm 22 min 
887 TEU təşkil edib). TIR-lar da 
daxil olmaqla, təkərli texnikanın 
aşırılmasında 57 faiz artım qeydə 
alınıb və 33 min 671 təkərli tex-
nika aşırılıb. 2019-cu il oktyabrın 
16-da Bakı Limanı Avropa Də-
niz Limanları Təşkilatının PERS 
- “EcoPorts” sertifikatına layiq 
görülüb. Bununla da, Bakı Lima-
nı Xəzər dənizi bölgəsində PERS 
– “EcoPorts” sertifikatını alan ilk 
liman olub.

T.Ziyadov qeyd edib ki, Bakı 

Limanı üçün “EcoPort” olmaq ya-
şıllığa və davamlı gələcəyə həqiqi 
inam təcəssüm etdirir. Bakı Lima-
nının adı çəkilən sertifikatı alma-
sı liman əməkdaşları və Avropa 
tərəfdaşları tərəfindən son üç ildə 
aparılan məqsədyönlü işin nəticə-
sidir. Ətraf mühitin qorunması və 
ekologiyaya yönəlik siyasəti ilə 
Bakı Limanı bölgədəki digər li-
manlara nümunə olmaqda davam 
edəcək”.

O, mühüm hadisə kimi 2019-
cu il noyabrın 26-da Avstriyanın 
“ÖBB Rail Cargo Group”u və Ni-
derlandın “Cabooter Group”u ilə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu vasitəsilə Avropadan 
Orta Asiyaya və Çinə yükdaşıma-
larının gücləndirilməsi və geniş-
ləndirilməsi məqsədilə sazişin im-
zalanması hadisəsinə diqqəti cəlb 
edib. Baş direktorun sözlərinə 
görə, bu saziş Qərbdən Şərqə doğ-
ru Avropanın ən mühüm nəqliyyat 
qovşaqlarından olan Niderlandın 
Venlo şəhərindən və Almaniyadan 
Türkiyəyə (İstanbul), Azərbayca-
na (Bakı), Orta Asiyaya və daha 

sonra isə Çinə qədər uzanacaq 
nəqliyyat dəhlizinin genişləndiril-
məsində mühüm mərhələ olacaq. 
Bu ilin mühüm gözləntisi kimi 
isə martdan etibarən Bakı Limanı 
ərazisində “gömrük və müvəqqəti 
saxlanc anbarı”nın işə düşməsini 
qeyd etmək olar. Bu yenilik yük-
daşıma həcminin artmasına, yerli 
və xarici şirkətlərin əməliyyat im-
kanlarının genişlənməsinə xidmət 
edəcək.

Çıxışının sonunda baş direk-
tor tədbir iştirakçılarının suallarını 
cavablandırıb.

Sonra “Caspian European 
Club” sədrinin birinci müavini və 
baş icraçı direktoru Telman Əli-
yev hər ay Azərbaycan, Gürcüstan 
və Qazaxıstanda keçirilən “CEO 
Lunch” sayəsində klubun biz-
nes-netvorkinq üçün beynəlxalq 
platformaya çevrildiyini bildirib. 
“CEO Lunch” Xəzər dənizi-Qara 
dəniz və Baltik regionu ölkələri-
nin şirkət nümayəndələri ilə qey-
ri-rəsmi şəraitdə ünsiyyətin və 
yeni işgüzar əlaqələrin qurulması-
na əlavə imkanlar yaradır. “CEO 
Lunch”, həmçinin dövlət və özəl 
sektor arasında dialoqun qurulma-
sında aparıcı alətlərdən biridir.

Daha sonra T.Ziyadova “Cas-
pian European Club”un fəxri 
üzvlük sertifikatı təqdim olunub. 
“Caspian European Club”un üzv 
şirkətlərinə də sertifikatlar verilib.

Azərbaycanın ekoloji risklər xəritəsi tərtib olunub

Bakı Limanı Xəzər dənizi bölgəsində PERS – “EcoPorts” 
sertifikatını alan ilk yükaşırma müəssisəsidir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının tərkibində fəaliyyət göstərən 
Təlim-Tədris Mərkəzində (TTM)  dənizçilə-
rin sertifikatlandırılması üçün təlimlərin 
keçirilməsi, onların təcrübi məşğələləri və 
qiymətləndirilməsi xidmətləri keçən il də 
davam etdirilib.

2019-cu ildə Təlim-Tədris Mərkəzində 
keçirilən təlimlərin sayı artırılıb. Belə ki, si-
yahıya 5 yeni təlim əlavə olunaraq 41-ə çat-
dırılıb. Onların hər biri beynəlxalq statuslu 
olub.  

Ötən il təlimdə iştirak edən yerli dəniz-
çilərin sayında azalma qeydə alınıb. Belə ki, 
ASCO dənizçilərinin böyük hissəsi TTM-nin 
fəaliyyət göstərdiyi 5 il müddətində artıq la-

zımi sertifikatlarla təmin edilib. Lakin bu il 
dinləyicilərin sayının artması ehtimal edilir. 
Çünki, hər bir sertifikat beş il qüvvədə qalır. 
Bu müddətdə xarici dənizçilərin Təlim-Təd-
ris Mərkəzinin xidmətlərindən istifadəsi isə 
genişlənib.  Dinləyicilərin əksəriyyətini İran, 
Türkiyə, Qazaxıstan kimi qonşu ölkələrdən 
olan dənizçilər təşkil edib. Təlimlər iştirakçı-
ların aid olduğu ölkələrdən asılı olaraq rus və 
ingilis dillərində keçirilib.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi TTM əmək-
daşlarının bu il də beynəlxalq təlimlərdə iştira-
kı təmin olunub. İl ərzində təlimatçılar xüsusi 
beynəlxalq SEAGULL təlimlərinə cəlb edi-
liblər.  Bu, onlara gələcəkdə həmin təlimləri 
TTM-də tədris etməyə imkan verir.

Təlim Mərkəzinin 2020-ci il üçün də ciddi 

planları və hədəfləri var. Bu il beynəlxalq tə-
limlərin və xarici dildə keçirilən seminarların 
sayının artırılması nəzərdə tutulur.

Təlim-Tədris Mərkəzində Dənizçilərin 
Sertifikatlandırılması üçün təlimlərin keçiril-
məsi, onların praktik məşqləri və  qiymətlən-
dirilməsi xidmətləri göstərilir.  2014-cü ildə 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin sədri Rauf Vəliyevin əmri ilə yaradılan 
mərkəz ən son model trenajor və dənizçilik 
avadanlıqları ilə təchiz edilib. Burada müa-
sir ixtisaslaşmış hovuz da fəaliyyət göstərir. 
Hovuzda yerli və xarici mütəxəssislər üçün 
(dənizçilər) birbaşa suda sağqalma və üzmə, 
qəzaya uğramış helikopterlərdən təxliyə, növ-
bətçi sal və qayıqlardan istifadə qaydaları kimi 
praktik məşğələlər keçirilir.

Təlim-Tədris Mərkəzində keçirilən təlimlərin siyahısı genişləndirilib

Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 
Administrasiyasının 
rəhbəri Samir Nuriye-
vin Sərəncamı ilə “Xo-
calı soyqırımının iyirmi 
səkkizinci ildönümü-
nün keçirilməsinə dair 
tədbirlər planı” təsdiq 
edilib.

Tədbirlər planında 
Bakının Xətai rayonun-
da, Goranboy rayon mərkəzində 
və Ağcakənd qəsəbəsində Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə 
ucaldılmış abidələrin önünə əklil 
qoyulması mərasimlərinin keçi-
rilməsi, ictimaiyyət nümayən-
dələri tərəfindən şəhər və rayon-
larda Şəhidlər xiyabanının ziyarət 
edilməsi, Azərbaycanın xarici 
ölkələrdəki səfirliklərində, kon-
sulluqlarında və diaspor təşkilat-
larında soyqırımı ilə bağlı tədbir-
lərin, anım mərasimlərinin təşkili, 
xarici və yerli kütləvi informasiya 

vasitələri, o cümlədən teleradio 
kanallarında qanlı qırğını əks et-
dirən materialların yayılması və 
internet şəbəkəsində mütəmadi 
olaraq yenilənməsi nəzərdə tutu-
lub.

Bundan başqa, ölkəmizdə 
fəaliyyət göstərən dini konfessi-
yaların və qurumların iştirakı ilə 
Xocalı soyqırımı qurbanlarının 
xatirəsinə həsr olunan anım mə-
rasimləri təşkil ediləcək, idarə və 
təşkilatlarda, təhsil və mədəniyyət 
müəssisələrində xatirə gecələri, 
foto-rəsm sərgiləri, şahidlərlə gö-

rüşlər keçiriləcək, Azər-
baycanın ərazi bütövlüyü 
uğrunda mübarizəyə həsr 
edilən sənədli və bədii 
filmlər nümayiş olunacaq.

Xocalılıların mü-
vəqqəti məskunlaşdıq-
ları şəhər və rayonlarda 
(Bakı, Sumqayıt, Gəncə, 
Mingəçevir, Şəki, Goran-
boy, Bərdə, Sabirabad, 
Göyçay, Zaqatala, Oğuz, 

Balakən) dövlət qurumları rəhbər-
lərinin, ziyalıların şəhid ailələri ilə 
görüşləri təşkil ediləcək.

Fevralın 26-da təhsil müəs-
sisələrində ilk dərslər Xocalı 
soyqırımına həsr olunacaq. Hə-
min gün saat 17.00-da bütün 
ölkə ərazisində Xocalı soyqırımı 
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqə-
lik sükutla yad ediləcək. Xocalı 
soyqırımı günü ilə əlaqədar res-
publikanın şəhər və rayonlarında, 
kənd və qəsəbələrində Azərbayca-
nın dövlət bayraqları endiriləcək.

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünün 
keçirilməsinə dair tədbirlər planı təsdiq edilib



Gürcüstanda dərin özüllü Anaklia 
limanının tikintisi ilə bağlı yaxın vaxt-
larda yeni tender elan olunacaq.

Bu sözləri Gürcüstanın İqtisadiyyat 
və Davamlı inkişaf naziri Natia Turnava 
söyəyib.

Nazirin sözlərinə görə, orta dəhlizin 
rəqabət qabiliyyətliliyi və logistika siyasə-
tinin səmərəliliyin artırılması baxımından 
Anaklia limanının inşası Gürcüstan hö-
kuməti üçün prioritet olaraq qalır.

O bildirib ki, limanın inşası ilə bağlı 
Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyi 
tərəfindən yaxın vaxtlarda yeni tender elan 
ediləcək. Nazirlik yeni tender üçün hazır-
lıq işləri görür.

Qeyd edək ki, Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankı (AYİB) tenderin onların 
himayəsi altında keçirilməsini istəyir və 
layihənin hazırlanmasında iştirak etmək 
niyyətindədir.

Ölkədə dərin özüllü Anaklia limanına 
ehtiyac olmaması barədə fikirlərə münasi-
bət bildirən nazir deyib: “Anaklia İnkişaf 
Konsorsiumunun Gürcüstanın birdən artıq 
dərin dəniz limanına ehtiyac duymaması 
ilə bağlı fikirlərini eşitmişəm. Ümumilikdə 

bu bəyanat mənə inandırıcı gəlmir və kon-
sorsium özü heç öz öhdəliklərini yerinə 
yetirə bilmədi. Ona görə də bu məsələlər 
biznes tərəfindən müəyyənləşdirilir və biz 
təqdim ediləcək layihələri gözləyirik”.

Xətayi Əzizov

İvan Filippoviç Menyaylov 1895-
ci il iyunun 19-da Kerçdə dünyaya 
gəlib.

1908-ci ildə daxil olduğu Kerç 
Sənət Məktəbini 1912-ci ildə “Çilin-
gər” ixtisası üzrə bitirib. Sevastopol 
şəhər dumasının üzvü, şəhərin fəxri 
vətəndaşı Mixail Andreyeviç Yaşşinin 
Çuquntökmə və mexaniki zavodunda 
peşəsi üzrə əmək fəaliyyətinə başla-
yıb. 24.09.1912–10.04.1917-ci illər-
də Sevastopol Ticarət Donanmasının 
Gəmi Mexanikləri Məktəbində təhsil 
alıb və bu tədris ocağını 26.04.1917-ci 
il tarixli 100/10 №-li Şəhadətnaməyə 
müvafiq olaraq ticarət donanmasının 
3-cü dərəcəli gəmi mexaniki kimi tərk 
edib. 

İvan Menyaylov “Gəmi mexa-
niki” ixtisası üzrə təhsil aldığı illərdə 
vaxtaşırı çilingər işləyib və Sevasto-
poldan savayı, Nikolayev şəhərindəki 
“Naval” zavodunda da çalışıb. Təhsi-
lini başa vurduqdan sonra Qara dəniz 
və Volqa çayında üzən müxtəlif ticarət 
gəmilərində ocaqçı, 3-cü və 2-ci dərə-
cəli mexanik olaraq fəaliyyət göstərib.  

İvan Menyaylov 1918-ci ildə  Ru-
siya Kommunist (bolşeviklər) Parti-
yası sıralarına daxil olub və çox qısa 
zamanda partiya xətti ilə məsul və-
zifələrə irəli çəkilib. Belə ki, 1918–
1920-ci illərdə Kazan, Həştərxan 
və Nijni Novqorod şəhərlərində Su 
Nəqliyyatında Fövqəladə Komitənin 
rəhbər işçilərindən biri olub, İnqilabi 
Hərbi Tribunalın sədri vəzifəsində ça-
lışıb. Vətəndaş müharibəsindən sonra 
İvan Menyaylov 2 il  Xalq Yollar Ko-
missarının səlahiyyətli nümayəndəsi, 
3 il Voljsk Gəmiçiliyinin yedək donan-
masının və sonrakı 4 il ərzində sözü-
gedən Gəmiçiliyin texniki şöbəsinin 
rəisi olub.  

1930-cu il martın 1-də Leninq-
rada “Yoldaş Stalin” adına Nəqliyyat 
Akademiyasının çay şöbəsinə oxuma-
ğa göndərilən İvan Menyaylov 16 ay 
ərzində lazımi fənlər üzrə kurs keçir 
və 1931-ci ilin iyulundan etibarən Nij-
ni-Voljsk Gəmiçiliyinə rəhbərlik edir.

İvan Menyaylov dörd il sonra su 
nəqliyyatında artıq təcrübəli rəhbər 
işçi kimi  Xalq Su Nəqliyyatı Komis-
sarının 31 iyul 1935-ci il tarixli 178 
№-li əmri ilə Xəzər Gəmiçiliyinin rəisi 
təyin edilir. 

Təyinata Xəzərdə baş vermiş fa-
ciəli hadisə səbəb olur. Belə ki, həmin 

il mayın 28-də Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yinə məxsus “Sovet Azərbaycanı” gə-
misində partlayış baş verir. 27 nəfərin 
həyatına son qoyan  bu hadisə ilə bağlı 
dərhal müvafiq hökumət komissiyası 
təşkil olunur. 

Faciənin səbəbini müəyyənləşdir-
mək üçün “baş sındırmağa” ehtiyac 
yox idi. SSRİ Xalq Su Nəqliyyatı Ko-
missarlığının həmin dövrdə tətbiq etdi-
yi qaydalar 28 dərəcəyə qədər tempe-
raturda yanma təhlükəsi olan yüklərin 
daşınmasını qadağan edirdi. Lakin 
plana vaxtından tez və artıqlaması ilə 
əməl etmək üçün 2-ci kateqoriyaya aid 
“Sovet Azərbaycanı” gəmisinə alışma 
ehtimalı yüksək olan Nebit Dağın xam 
nefti yüklənmişdi. Faciənin səbəblə-
rini “araşdıran” komissiya isə diqqəti 
hadisənin texniki tərəfinə deyil, siya-
si motivlərə yönəldir. “Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyində partiya qüvvələrinin 
düzgün yerləşdirilməməsi” iradı əsas 
götürülür. Gəmiçiliyin rəisi V. Zof və-
zifəsindən azad edilir. 

İvan Menyaylovun şəxsi işində nə 
xasiyyətnamə, nə də yaxşı işinə görə 
təşəkkürnamə və ya fərmanla təltif 
edilməsi barədə heç bir qeyd yoxdur. 
Bununla belə, onun artıq 1936-cı ilin 
yanvar ayında SSRİ Xalq Komissar-
ları Şurası nəzdində fəaliyyət göstərən 
Su Nəqliyyatı Şurasının tərkibinə daxil 
edilməsi haqqında SSRİ Xalq Komis-
sarları Şurasının 25 yanvar 1936-cı il 
tarixli Qərarının çıxarışı var. Həmin 

çıxarışdan sonra isə onun məh-
kəmə məsuliyyətinə cəlb olunma-
sına görə tutduğu vəzifədən azad 
edilməsi barədə Xalq Su Nəqliy-
yatı Komissarının “Şəxsi heyət 
üzrə” verdiyi 21 may 1937-ci il 
tarixli 186/л №-li əmrin surətidir.  

İvan Menyaylovun sonrakı 
taleyini öyrənmək məqsədi ilə 
“Ümumdünya hörümçək toru”na 
baxıram. “Vikipediya”da “Azər-
baycanda Stalin repressiyaları” 
adlı məqaləyə rast gəlirəm. Fakt-
larla zəngin məqalədə alman ta-
rixçisi, Humboldt adına Berlin 
Universitetinin Şərqi Avropa Ta-
rixi İnstitutunun professoru, sta-
linizm tarixinin tədqiqatçısı Yorq 
Baberovskiyə (alm. Jörg Babe-

rowski) istinad edilərək  Azərbaycanın 
1937-ci ilin yayın əvvəlindən 1938-ci 
ilin payızınadək faktiki idarəolunma 
qabiliyyətinin itirildiyi yazılıb. Tək-
cə 1937-ci ildə 22 xalq komissarı, 
49 rayon komitəsi katibi, 29 rayon 
icraiyyə komitəsi sədri həbs olunub, 
18 xalq komissarı və bütün rayon 
komitə katibləri elə həmin ildə məhv 
edilib. Əkinçilik, Maarif və Ədliyyə 
Xalq Komissarları ilə bərabər onların 
müavinləri və habelə, aidiyyətlərində 
olan qurumların demək olar ki, bü-
tün əməkdaşları repressiyaya məruz 
qalıblar. Bir çox partiya və dövlət iş-
çisi istintaqa cəlb edilənlərin onların 
ünvanlarına səsləndirdikləri ifadələri 
əsasında həbs edilib.  Məqalədə “Kas-
par”ın (Kaspiyskoye paroxodstvo) 
rəisi – haqqında ölüm hökmü verilmiş 
İvan Menyaylovun istintaq zamanı 
onunla birlikdə ziyankarlıqla məşğul 
olan 138 nəfərin ad-soyadını çəkdiyi 
diqqətə çatdırılır. İvan Menyaylova 
müstəsna cəza tədbirinin 1937-ci ilin 
7 dekabrında tətbiq edilməsi haqqında 
“Ourbaku” saytında qeydə rast gəlsəm 
də, ölümündən sonra ona bəraətin ve-
rilməsi haqqında heç bir məlumat tap-
madım.

Sevda ABDULLAYEVA,
İctimaiyyətlə əlaqələr 

departamentinin aparıcı 
mütəxəssisi
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Yanvarın 28-də geniş tərkibli 
nümayəndə heyəti ilə İranda səfərdə 
olan Rusiya Dövlət Dumasının sədri 
Vyaçeslav Volodin Prezident Həsən 
Ruhani və digər rəsmi şəxslərlə görü-
şüb. Görüşlərdə bütün sahələr üzrə 
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndiril-
məsi müzakirə olunub. İran Prezidenti 
ilə görüşdə iki dövlət arasında ticarət 
dövriyyəsinin artırılmasının vacibliyi 
qeyd edilib.

Regionun iki böyük dövləti arasında 
ticarət dövriyyəsinin artırılması Azər-
baycanın da maraqlarına cavab verir. 
Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, 
ticarət əlaqələrinin genişlənməsində ilk 
növbədə nəqliyyat məsələsinin həlli zə-
ruridir. İdxal-ixrac əməliyyatları zamanı 
yüklərin Azərbaycan üzərindən daşın-
ması demək olar ki, artıq reallaşıb.

İranla Rusiya arasında 
yükdaşımaların dəmir və 

avtomobil yolları ilə daşınması 
daha sərfəlidir

Hazırda Rusiya, Azərbaycan və İra-
nın fəal iştirakçısı olduğu “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi 3 
seqmentdən ibarətdir. Bunlar dəmir, av-
tomobil və dəniz yollarıdır. İranla Rusiya 
arasında yükdaşımaların dəmir və avto-
mobil yolları ilə daşınması daha sərfə-
lidir. Yüklərin Xəzər dənizi vasitəsilə 
daşınması isə vaxt aparır və baha başa 

gəlir. Rusiyanın Həştərxan limanından 
çıxan yük gəmisi İranın Ənzəli limanına 
gəldikdən sonra yüklər burada boşaldılır 
və İranın digər regionlarına aparılması 
üçün təkrar avtomobillərə və ya vaqon-
lara yüklənir. Dəmir yolu ilə daşındıq-
da isə yüklər birbaşa nəzərdə tutulmuş 
məntəqəyə çatdırılır.

Təsadüfi deyil ki, İran Astarası ilə 
Azərbaycan Astarası arasında dəmir yolu 
xətti tikilib istifadəyə verildikdən sonra 
İran ilə Rusiya arasındakı ticarət döv-
riyyəsində artım müşahidə edilib. Əgər 

2018-ci ildə bu ölkələr arasındakı ticarət 
dövriyyəsi 1 milyard 741 milyon dollar 
olmuşdursa, ötən ilin yanvar-sentyabr 
aylarında yükdaşımalar 2 dəfə artıb.

Azərbaycan-Rusiya-İran: 
üçtərəfli formatda əməkdaşlıq 

əlaqələrinin əsası Bakıda 
qoyulub

2016-cı ilin avqustunda Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda 
Azərbaycan, Rusiya və İran prezident-

lərinin görüşü olub və üçtərəfli formatda 
əməkdaşlıq əlaqələrinin əsası qoyulub. 
Bu əməkdaşlıq çərçivəsində “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
formalaşması və birgə istifadəsi də mü-
zakirə edilib. Azərbaycan Prezidentinin 
bu addımı heç də təsadüfi xarakter da-
şımırdı. Əvvəla onu qeyd edək ki, ölkə-
mizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatla-
rın əsas məqsədi qeyri-neft sektorunun 
inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Prezident 
İlham Əliyev logistikanın müasir dünya-
da əhəmiyyətini nəzərə alaraq dəhlizin 
Azərbaycandan keçməsini və yüklərin 
ölkəmizin üzərindən daşınmasına nail 
oldu. Burada söhbət təkcə İranla Rusiya 
arasında olan yükdaşımalardan getmir.

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi Hindistan və Çinlə yanaşı, 
Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini də 

çətinliklərdən xilas edir
Hindistan və Çinin artan iqtisadiy-

yatı ixrac potensialını da artırır ki, bu 
da Avropa ilə yeni nəqliyyat marşru-
tunun yaradılması zərurətini yaradır. 
Hindistan və Çinlə yanaşı, Cənub-Şərqi 
Asiya ölkələri də Avropa və Rusiya ilə 

daha qısa və ucuz başa gələn yükdaşı-
ma dəhlizinin yaranmasında maraqlıdır. 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi bu dövlətlərin tələbatını ödəmək 
imkanına malikdir. Bu gün təkcə Çin ilə 
Avropa arasındakı ticarət dövriyyəsinin 
həcmi 450 milyard dollardan çoxdur. 
Yüklərin Avropaya göndərilməsi və əks 
istiqamətdə daşınması çox vaxt apar-
maqla yanaşı, həm də baha başa gəlir. 
Gəmilər Mumbaydən çıxaraq Süveyş ka-
nalı və Cəbəllütariq Boğazından istifadə 
edərək Avropaya gedirlər. Demək olar ki, 
bu gəmilər dünyanın yarısını dolanaraq 
yükləri mənzil başına 60 günə çatdırır və 
onlarla gömrük rəsmləşdirilməsi, eləcə 
də milyonlarla dollar rüsum və tranzit 
haqqı ödəmək məcburiyyətində qalırlar. 
Lakin “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizi adıçəkilən dövlətləri bu 
çətinliklərdən xilas edir. Belə ki, yüklər 
Hindistan və Çindən gəmilərlə İranın Sa-
kit Okean sahilindəki Çabahar və Körfəz 
sahilindəki Bəndər Abbas limanlarına 
daxil olur. Buradan isə qatarlara yük-
lənərək Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)-As-
tara(Azərbaycan) dəmir yolu ilə Rusiya 
və Finlandiyaya çatdırılır. Bu marşrut 
məsafəni 60 gündən 15 günə, nəqliyyat 

xərclərini isə 2 dəfə azaldır. Təsadüfi de-
yil ki, Hindistan İranın Çabahar limanın 
yenidən qurulmasına və texniki təchiza-
tına 2 milyard dollar sərmayə qoyaraq 
dəstək verir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
Avropadakı müttəfiqlərinin marağı-
nı və Əfqanıstanı nəzarətdə saxlamaq 
üçün onun iqtisadiyyatının dirçəlməsini 
nəzərə alan ABŞ Çabahar limanını sank-
siyalardan azad edib.

Azərbaycan tranzit nəqliyyat 
qovşağına çevrilir

Beləliklə, yuxarıda deyilənləri 
nəzərə alaraq qeyd etmək yerinə düşər 
ki, Rusiya Dövlət Dumasının sədri V.Vo-
lodinin İrana səfəri zamanı “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi də 
müzakirə edilib. Rusiya və İranın bu 
dəhlizin tam olaraq işə düşməsində ma-
raqlı olmaları bunu deməyə əsas verir ki, 
Qəzvin-Rəşt-Astara(İran)-Astara(Azər-
baycan) dəmir yolu xətti tam istismara 
verildikdən sonra Azərbaycan tranzit 
nəqliyyat qovşağına çevriləcək. Yolun 
Qəzvin-Rəşt hissəsi artıq istifadəyə ve-
rilib. Rəşt-Astara hissəsində isə işlər da-
vam edir. Ümumiyyətlə “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin hər 3 
seqmenti Azərbaycandan keçir. Bu isə 
ölkəmizə tranzit gəlirləri ilə yanaşı, həm 
də siyasi zəmanət qazandırır.

 Rabil Kətanov

 “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin hər 3 seqmenti Azərbaycandan keçir

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC (ASCO) Çində yayılmış 
koronavirusla əlaqədar (“2019-
nCoV”) zəruri profilaktik tədbirlər 
həyata keçirir. 

ASCO-nun Keyfiyyət, sağlam-
lıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf 
mühitin mühafizəsi departamenti 
(KSƏTƏMM) radioqram vasitəsi ilə 
koronavirusun sinptomları, virusdan 
qorunma yolları barədə dənizçiləri mə-
lumatlandırıb. Maarifləndirmə məqsə-
dilə əməkdaşların e-mail ünvanlarına 
virusla bağlı xüsusi hazırlanmış  “Təh-
lükəsizlik bülleteni” də göndərilib.

Profilaktik tədbirlər çərçivəsində 
Qazaxıstan və Türkmənistan istiqamə-
tində üzən gəmi-bərələrin heyət üzvlə-
rinin əlcək, respirator, eynək, kombi-

nezon kimi qoruyucu vasitələrlə təmin 
olunması barədə tapşırıq verilib.

Bütün bunlarla yanaşı, gəmilərdə 

sanitar-gigiyena norma və qaydaları-
na, dezinfeksiya rejiminə ciddi əməl 
edilməsinə nəzarət olunur.

ASCO-da təhlükəsizlik qaydalarına ciddi yanaşılır “Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəhbər işçiləri”

İvan Menyaylov
1895 – 1937

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-də (ASCO) rəhbər şəxs-
lər, bütün gəmilərə təhkim olunmuş 
hamiyəçi kapitan və mexaniklərin 
iştirakı ilə  ötən ilin yekunlarına və 
IV rübə dair “Təhlükəsizlik Günü” 
keçirilib.

Tədbirdə Keyfiyyət, sağlamlıq, əmə-
yin təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mü-
hafizəsi departamentinin (KSƏTƏMM) 
rəisi Ələkbər Əzizli geniş təqdimatla çıxış 
edib. O, ötən il dünya gəmiçiliyində qey-
də alınan hadisələrə nəzər salıb, onların 
başvermə səbəblərindən danışıb.

Daha sonra 2019-cu ilin IV rübün-

də ASCO-da qeydə alınmış hadisələrin 
təsviri verilib. Təhlükəsizlik, yanğın və 
ekologiya üzrə ümumi nöqsanlar diqqətə 
çatdırılıb, idarələr üzrə təkrarlanan nöq-
sanlarla bağlı məruzələr dinlənilib.  ASCO 
və struktura daxil olan donanmalarda ke-
çirilmiş xarici və daxili auditin nəticələ-
ri, ötən ilin IV rübündə “Təhlükəsizliyin 
Keyfiyyətli İdarəedilməsi Sistemi”ndə 
(TKİS) edilmiş dəyişikliklər, donanmalar 
və idarələrdə 2019-cu ilin IV rübü üzrə 
KSƏTƏMM və Tibbi müayinə statistikası 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Toplantıda “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-də təhlükəsizliklə bağ-

lı keçirilən SƏTƏM təlimləri və onların 
əhəmiyyəti haqqında da ətraflı məlumat 
verilib. Bildirilib ki, maarifləndirmə he-
sabına hadisələrin sayında azalma qeydə 
alınıb.

Tədbirdə 2019-cu ildə görülən işlərlə 
yanaşı, 2020-ci ildəki hədəflər də diqqət 
mərkəzində olub.

“Təhlükəsizlik Günü”ndə IV rüb 
ərzində əmək fəaliyyəti zamanı bütün 
təhlükəsizlik qaydalarına əməl edən  
ASCO-nun müxtəlif strukturlarında çalı-
şan əməkdaşlara xüsusi hədiyyələr verilib.

Turab MƏMMƏDOV 
(foto və mətn)

Anaklia limanının inşası Gürcüstan hökuməti üçün 
prioritet olaraq qalır

Koronavirusa qarşı zəruri profilaktik tədbirlər görülür



Akademiyanın elmi işlər və 
beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru 
Vüqar Sadıqov doktorant və disser-
tantların attestasiyası ilə bağlı məruzə 
edib. Elmi Şuranın sədri, rektor H. 
Əsədov iclasda iştirak edən doktorant-
ların hamısını fərdi qaydada dinləyib. 
Elmi işlərinin gedişi ilə maraqlanan 
rektor onların hər birindən fəaliyyəti 
zamanı rastlaşdıqları çətinliklər barə-
də soruşub və onlara ADDA tərəfindən 
bütün zəruri köməyin göstəriləcəyini 
bildirib. H.Əsədov doktorantların təh-
kim edildiyi kafedraların müdirlərinə 
mütəmadi qaydada elmi işlərin gedişi 
barədə ona məruzə olunmasını və dok-

torantlara işləri zamanı bütün lazımi 
şəraitin yaradılmasını tapşırıb.

Sonra 2019-cu ildə ADDA-da el-
mi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsi 
və beynəlxalq əməkdaşlığın vəziyyəti 
barədə prorektor V.Sadıqovun hesabatı 
dinlənilib. Elmi-tədqiqat işlərinin nəti-
cələrinin istehsalatda tətbiqinin əsas hə-
dəf olduğunu qeyd edən rektor bu işlərə 
xüsusi diqqətin ayrılmasının vacibliyinə 
toxunub, tədqiqat işlərinin aparılması 
üçün tələb olunan maddi-texniki baza-
nın ən müasir standartlar səviyyəsinə 
çatdırılması ilə bağlı təkliflərin qısa 
müddətdə hazırlanması üçün müvafiq 
kafedralara göstəriş verib.

Şurada Akademiyanın digər xa-
rici ölkə ali məktəbləri və beynəlxalq 
qurumlar ilə əməkdaşlığının genişlən-
dirilməsi barədə müzakirələr aparılıb. 
Beynəlxalq Dəniz Universitetləri As-
sosiasiyasına üzv olan ölkələrin təhsil 
müəssisələri ilə təcrübə mübadiləsinə 
xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyi 
vurğulanıb.

Sonda dövlət imtahanlarına hazırlıq 
və onun aparılması qaydalarının təkmil-
ləşdirilməsi haqqında ixtisas kafedra 
müdirlərinin fikirləri dinlənilib. İxtisas-
lar üzrə Dövlət Attestasiya Komissiya-
larının və İxtisaslaşmış Elmi Şuraların 
tərkibi təsdiq edilib.

ADDA-da tələbələrin təd-
ris-istehsalat təcrübələrinin təşkili 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil 
Qanunu, Dənizçilərin hazırlanması, 
onlara diplom verilməsi və növbə 
çəkməyə dair” 1978-ci il tarixli 
əlavələr edilmiş beynəlxalq kon-
vensiyanın (STCW-78) tələbləri və 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademi-
yası tələbələrinin təcrübə keçmələri 
haqqında Əsasnaməyə uyğun həyata 
keçirilir.

Təcrübənin - tədris (üzmə) təcrü-
bəsi, istehsalat (üzmə) təcrübəsi və dip-
lomqabağı təcrübə kimi növləri var.

“Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi”, 

“Gəmi energetik qurğularının istismarı 
mühəndisliyi” və “Elektrik mühəndisli-
yi” ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrin 
oxuduqları 4 ildə təcrübə müddəti 52 
həftə təşkil edir. “Gəmiqayırma və gəmi 
təmiri mühəndisliyi” ixtisası üzrə təhsil 
alan tələbələrin təcrübə müddəti isə 4 
ildə 14 həftədir.

ADDA-nın tələbələri əsasən  
ASCO-nun Dəniz Nəqliyyat Donanma-
sı və Xəzər Dəniz Neft Donanmasının 
gəmilərində təcrübə keçirlər. Tələbələ-
rimizin  ASCO-nun xarici sularda üzən 
gəmilərində də təcrübə keçmək imkanı 
var.  Təcrübənin təşkili zamanı Azərbay-
canda fəaliyyət göstərən digər yerli və 

xarici gəmiçilik şirkətləri ilə  də əmək-
daşlıq edilir.

“Gəmiqayırma və gəmi təmiri mü-
həndisliyi” ixtisasının tələbələri “Bi-
biheybət” Gəmi Təmiri Zavodu, “Zığ” 
Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu, Xəzər 
Dəniz Nəqliyyatı Layihə-Axtarış El-
mi-Tədqiqat İnstitutu (“Xəzərdənizla-
yihə ETİ” ) və Bakı Gəmiqayırma Zavo-
dunda təcrübə keçirlər. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC (ASCO) və Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyası tərəfindən 
tələbələr təcrübə müddətində tələb olu-
nan bütün sənəd və sertifikatlarla, xüsusi 
geyim formaları ilə təmin edilirlər.

Türkmənistanın Avaza Milli 
Turizm Zonasında Beynəlxalq 
Okeanlar İnstitutunun (BOİ) 
təşkilatçılığı ilə martın 9-20-də 
“Xəzər dənizi - davamlı inkişaf 
və idarəetmə” mövzusunda regi-
onal seminar keçiriləcək.

Xəzər dənizi İnstitutu və 
Türkmənistan Xarici İşlər Nazir-
liyi ilə birgə təşkil olunacaq təd-
birdə Azərbaycan, İran, Qazaxıs-
tan, Rusiya və Türkmənistanın müvafiq qurumlarının nümayəndələri 

iştirak edəcəklər.
Tədbirin proqramına Xəzər-

yanı dövlətlərin iqtisadi, sosial və 
ekoloji inkişafının aspektlərinin, 
onların bu sahələrdə əməkdaşlığı 
ilə bilavasitə bağlı olan məsələlərin 
müzakirəsi daxildir.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq 
Okeanlar İnstitutu BMT-nin xüsusi 
məşvərətçi orqanı statusuna malik 
qeyri-hökumət təşkilatıdır.

İlahə Əhmədova

ABŞ-ın Dövlət Departamenti 200 
ədəd AGM-158С uzaq məsafəli gəmiə-
leyhinə raket və köməkçi avadanlıq-
larının Avstraliya hökumətinə satışını 
təsdiq edib.

Müdafiə və Təhlükəsizlik Əməkdaş-
lıq Agentliyinin məlumatına görə, 
müqavilənin dəyəri 990 milyon 
dollardır.

Agentliyin verdiyi informa-
siyaya əsasən, Avstraliyanın satış 
üzrə tələbatı köməkçi və sınaq 
avadanlıqlarını, texniki publika-
siya və sənədləşməni, personalın 
təlimi, təlim avadanlıqları, ABŞ 
dövlətinin nümayəndələri və pod-
ratçılar tərəfindən texniki köməyi, 
həmçinin texniki və logistik dəstə-
yi əhatə edir.

Müdafiə və Təhlükəsizlik Əmək-
daşlıq Agentliyinin bəyanatında deyilir: 

“Təklif edilən satış ABŞ-ın xarici siyasə-
ti və milli təhlükəsizlik məqsədlərini 

dəstəkləyəcək. Avstraliya bizim Sakit 
okeanın qərb hissəsində ən vacib müt-
təfiqlərimizdəndir. Siyasi və iqtisadi 
cəhətdən güclü olan bu ölkənin strate-
ji mövqeyi regionda iqtisadi sabitliyin 
yaranması və sülhün təmin edilməsinə 
mühüm töhfə verir.

AGM-158C LRASM uzaq mə-
safəli gəmiəleyhinə raketi ABŞ-ın 
Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 1977-ci il-
dən istifadə etdiyi “Qarpun” adlı gə-
miəleyhinə raketindən fərqli olaraq, 
daha mürəkkəb imkanları olan qanadlı 

raketdir.

Yaponiyanın Yokohama limanında 
saxlanılan “Diamond Princess” kruiz 
laynerində koronavirusa yoluxanların 
sayı 135 nəfərə çatıb.

Yaponiya Səhiyyə, Əmək və Sosial 
Təminat Nazirliyinin məlumatında hə-
min şəxslərin gəmidən təxliyə edilərək 
xəstəxanalara yerləşdirildiyi qeyd edilir. 
Bununla yanaşı, gəmidə olan təqribən 
3600 nəfərin fevralın 19-dək karantində 
saxlanacağı bildirilir.

Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş 
katibi Yoşihide Suqa mətbuat konfran-
sında deyib ki, gəmidən təxliyə zamanı 
yaşlılara və hərarəti olan insanlara üs-
tünlük veriləcək.

 “Diamond Princess” kruiz layneri artıq iki həftədir ki, Yokohama lima-

nında karantində saxlanılır. Ötən 
ay Yokohama limanını tərk edən 
gəmi cənubi Yaponiya, Honkonq, 
Vyetnam və Tayvanda səfərdə ol-
duqdan sonra geri qayıdıb.

Gəmiyə diqqət “Diamond 
Princess”in 80 yaşlı sərnişini 
Honkonqda onu tərk etdikdən 
sonra tibbi yoxlamadan keçərkən 
həmin şəxsdə yeni koronaviru-
sun simptomları aşkar edildikdən 
sonra yönəlib.

Norveç “buzlağın kənarı” deyilən 
sərhədi dəyişdirməklə, Arktikanın də-
niz yataqlarının neft şirkətləri tərəfin-
dən işlənməsi imkanlarının məhdud-
laşdırılmasını nəzərdən keçirir.

Norveç KİV-ləri xəbər verir ki, 
“buzlağın kənarı” hüquq nöqteyi-nəzə-
rindən çəkilmiş, buzlaq sahəsinin daim 
dəyişməkdə olan cənub sərhədinin ap-
proksimasiyası üçün nəzərdə tutulan sər-
həddir. Həmin xətdən şimalda yerləşən 
bütün ərazidə neft quyularının qazılması 
qanunvericiliklə qadağan edilib.

Neft şirkətlərinin yeni yataqların 
axtarışlarına başlamaq üçün xətti dəyiş-
dirərək uzaq şimala keçirmək arzusuna 
baxmayaraq, Norveçin hakim koalisiya-
sı buzlağın kənarını cənuba doğru dəyiş-
mək niyyətindədir. Bu addım Arktikanın 
ətraf mühitinin mühafizəsinə görə nara-
hatlıq keçirən ekoloqların və adi insanla-
rın təzyiqinə hökumətin cavabı ola bilər.

Xətti dəyişdirmə haqqında məsələ 
hökumətin sağ mərkəzçi azlığı səviy-
yəsində artıq qaldırılıb. Buzlağın kə-
narının sərhədini yenidən nəzərdən ke-
çirən sağ mərkəzçilər yeni xətt barədə 
fikirlərini parlamentə apreldə təqdim 
edəcəklər. Norveç tədqiqat institutları-
nın və idarələrinin bu məsələ ilə bağlı 
tövsiyələri artıq iki variantda hökumətə 
təqdim edilib.

İqlim dəyişmələri nəticə-
sində buzlaqların əriməsi ilə 
bağlı buzlağın kənarının də-
yişdirilməsi məsələsi Norveç-
də xüsusilə kəskin dayanır. 
Hökumətin niyyətinə baxma-
yaraq, Arktikada buzlaqların 
əriməsi yeni quyuların qa-
zılmasına böyük imkanlar 
yaradır və bu imkanlar da öz 
növbəsində karbohidrogen-
lərdən imtina etmək üçün ən 

iddialı planı olan bir ölkədə narazılıq ya-
radır. Vəziyyəti çətinləşdirən məqamlar-
dan biri də budur ki, buzlağın kənarının 
dəyişdirilməsi hazırda işlək vəziyyət-
də olan quyulara təsir edə bilər. Amma 
Norveç hökuməti vəd edib ki, ssenarinin 
bu şəkildə inkişaf etməsinə yol verməyə-
cək.

Rauf Əliyev
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Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 
Elmi Şurasının iclası keçirilib

Tələbələrimizin  ASCO-nun xarici sularda üzən 
gəmilərində də təcrübə keçmək imkanı var 

“Xəzər dənizi - davamlı inkişaf və idarəetmə”

Gəmiəleyhinə raket və köməkçi 
avadanlıqların Avstraliya hökumətinə 

satışı təsdiq edilib

Kruiz laynerində koronavirusa 
yoluxanların sayı 135 nəfərə çatıb

“Buzlağın kənarı” deyilən sərhəd dəyişdirilərsə…

Bu il Azərbaycanın təşəbbüskarı və 
müəllifi olduğu nəhəng enerji infrast-
rukturu layihəsi olan Cənub Qaz Dəh-
lizinin istismara verilməsi üçün həlle-
dici ildir. Cənub Qaz Dəhlizi çox sayda 
müxtəlif maraqlı tərəfləri, o cümlədən 
7 hökuməti və 11 şirkəti özündə əhatə 
edən mürəkkəb layihədir. Bu layihə 
dünyada inkişaf etdirilən ən kompleks 
təbii qaz boru kəmərləri zənciri kimi 
qiymətləndirilir. Avropa İttifaqı üçün 
prioritet enerji layihələrindən biri olan 
Cənub Qaz Dəhlizi ilk dəfə olaraq 
Xəzər regionundakı qaz təchizatını 
Avropa bazarına birləşdirməklə bütün 
regionun enerji xəritəsini dəyişəcək. 
Cənub Qaz Dəhlizi dünya neft-qaz sə-
nayesində bu vaxtadək olan ən mühüm 
və iddialı layihələrdən biridir.

Cənub Qaz Dəhlizinin seqmentlə-
rini “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Boru 
Kəmərinin Genişləndirilməsi, TANAP 
və TAP layihələri təşkil edir. 2018-ci il 
mayın 29-da Səngəçal terminalında Cə-
nub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış məra-
simi keçirilib və Azərbaycan təbii qazı 
Cənub Qaz Dəhlizi sisteminə vurulub. 
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda-
kı “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının 
işlənməsinin ikinci mərhələsi çərçivəsin-
də qurulan “Şahdəniz Alfa” və “Şahdə-
niz Bravo” platformalarından birgə qaz 
hasil edilir. 2018-ci il iyulun sonunda 
“Şahdəniz Bravo” platformasından ilk 
qaz əldə edildiyi vaxtdan hasilat tədricən 
artmaqda davam edir. Mövcud “Şahdə-
niz” qurğularının hasilat gücü hazırda 
gündəlik 56 milyon (ildə 20 milyard) 
standart kubmetrdir. İndiyədək “Şahdə-

niz” qaz-kondensat yatağından 112 mil-
yard kubmetr təbii qaz çıxarılıb. Hazırda 
“Şahdəniz” yatağından Azərbaycan (SO-
CAR-a), Gürcüstan (GOGC şirkətinə), 
Türkiyə (“Botaş” şirkətinə) bazarlarına 
və çoxsaylı obyektlər üçün BTC şirkə-
tinə təbii qaz çatdırılır.

2018-ci il iyunun 12-də Türkiyənin 
Əskişəhər şəhərində TANAP qaz kəmə-
ri istifadəyə verilib. Ötən il noyabrın 
30-da isə Türkiyənin Ədirnə vilayətinin 
İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəməri-
nin Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış 
mərasimi keçirilib. Cənub Qaz Dəhlizi-
nin əsas seqmenti olan TANAP Xəzərin 
Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” 

qaz-kondensat yatağından çıxarılan qazı 
avropalı istehlakçılara çatdıracaq. Azər-
baycan qazını Türkiyəyə və Avropaya 
çatdıran TANAP Türkiyə-Gürcüstan sər-
hədində Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, 
Türkiyə-Yunanıstan sərhədində isə TAP 
qaz boru kəmərinə birləşib. TANAP-ın 
Gürcüstan-Türkiyə sərhədi-Əskişəhər 
hissəsinin uzunluğu 1350 kilometr, Əs-
kişəhər-Türkiyə-Yunanıstan sərhədi bo-
yunca uzanan hissəsi isə 480 kilometrdir. 
“Enerjinin İpək yolu” adlandırılan TA-
NAP-la Türkiyəyə indiyədək 4 milyard 
kubmetrədək Azərbaycan təbii qazı nəql 
edilib.

TAP boru kəməri isə Cənubi Qafqaz 

Boru Kəməri və TANAP-ın davamı olub, 
“Şahdəniz-2”dən hasil olunacaq qazı Yu-
nanıstan və Albaniya vasitəsilə, Adriatik 
dənizindən keçməklə İtaliyanın cənu-
buna, oradan da Qərbi Avropaya çat-
dıracaq. Boru kəmərinin uzunluğu 878 
kilometr, diametri isə 48 düymdür. TAP 
kəmərinin ən aşağı hissəsi dəniz səviy-
yəsindən təxminən 820 metr dərinlikdə, 
ən yüksək hissəsi Albaniya dağlarında 
1800 metr hündürlükdən keçir. TAP Yu-
nanıstan və Albaniya ərazisini qət edərək 
şərqdən qərbə Adriatik dənizi sahillərinə 
doğru istiqamətlənəcək və İtaliyanın 
Puqlia bölgəsində sahilə çıxacaq. TAP 
“Snam Rete Gas” şirkətinin istismar et-
diyi İtaliyanın qaz nəqliyyatı şəbəkəsinə 
birləşəcək. Layihə Azərbaycan qazının 
İtaliya, Almaniya, Fransa, Böyük Bri-
taniya, İsveçrə və Avstriya kimi böyük 
Avropa bazarlarına çatdırılması üçün bö-
yük imkanlar yaradır. TAP boru kəməri, 
həmçinin Cənub-Şərqi Avropa ölkələri 
üçün də mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Ötən ilin noyabrından TAP-ın Yu-
nanıstan hissəsində sınaq məqsədilə qaz 
nəqlinə başlanılıb. İlk mərhələ istifadəyə 
verildikdən sonra təbii qaz tədricən boru 
kəmərinin Yunanıstan marşrutunun digər 
hissələrinə, eləcə də Albaniya və İtaliya-
ya mərhələli səkildə nəql edilməyə baş-
lanacaq. TAP vasitəsilə ticari məqsədlə 
qaz nəqlinin cari ilin oktyabrında, yəni 

İtaliyaya qədər olan hissənin tam istifa-
dəyə veriləcəyi və sınaqdan keçiriləcəyi 
vaxtda gözlənilir.

Kapital xərcləri 4,5 milyard avro 
olan TAP layihəsi üzrə işlərin - mühən-
dis, təchizat və tikinti işləri də daxil ol-
maqla 91 faizi yekunlaşıb. Boru kəməri 
Avropanın üç ölkəsinin ərazisindən – 
Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan keçir. 
TAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 
10 milyard kubmetr olacaq və bu həcmin 
gələcəkdə 20 milyard kubmetrədək artı-
rılması nəzərdə tutulur.

Nəhəng infrastruktur layihəsi olan, 
bir neçə ölkəni birləşdirən Cənub Qaz 
Dəhlizi bu il tam istismara veriləcək

Azərbaycan Prezidenti kompleks 
boru kəmərləri zənciri olan Cənub Qaz 
Dəhlizinin inkişafını daim diqqətdə sax-
layır, hər il Bakıda ənənəvi olaraq Cənub 
Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası keçirilir. 
“Azərbaycan Respublikası regionları-
nın 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi 
inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının 
birinci ilinin yekunlarına həsr olunan 
konfransda Prezidenti İlham Əliyev 
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin əhəmiy-
yətini xüsusi qeyd edib. Dövlətimizin 
başçısı deyib: “Biz keçən ilin uğurlarını 
qeyd edərkən TANAP layihəsinin Avro-
pa sərhədinə çatdırılmasını mütləq qeyd 
etməliyik. Bu, tarixi hadisədir, bu, tarixi 
layihədir. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas 

hissəsi olan TANAP demək olar ki, tam 
istifadəyə verilmişdir. Keçən ilin noyabr 
ayında biz Türkiyə-Yunanıstan sərhədin-
dəki mərasimdə bu layihənin tam istis-
mara verilməsini qeyd etmişdik. Ondan 
əvvəl TANAP-ın Türkiyəyə çatdırılma-
sını qeyd etmişik. Bu, doğrudan da ta-
rixi layihədir. Bu layihə artıq Cənub Qaz 
Dəhlizinin dördüncü seqmenti olan TAP 
layihəsinin uğurlu inkişafını və başa çat-
masını şərtləndirir. Əminəm ki, bu il bu 
nəhəng infrastruktur layihəsi - uzunluğu 
3500 kilometr olan, bir neçə ölkəni bir-
ləşdirən Cənub Qaz Dəhlizi tam istisma-
ra veriləcəkdir. Bu, bizim növbəti böyük 
tarixi qələbəmiz olacaqdır”.

Qeyd edək ki, təqribən 40 milyard 
dollar investisiya ilə həyata keçirilən 
Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə ilkin mər-
hələdə Türkiyəyə 6 milyard kubmetr, 
Avropaya isə 10 milyard kubmetr Azər-
baycan qazının nəqli planlaşdırılır. Bu 
boru kəməri sistemi elə layihələndirilib 
ki, gələcəkdə mümkün əlavə qaz həcm-
lərinin təchiz edilə bilməsi üçün onun 
ötürücülük gücü öz ilkin ötürücülük gü-
cünün iki misli qədər artırıla bilər. Bu 
boru kəmərləri zənciri Azərbaycan təbii 
qazını Türkiyəyə və həmin ölkədən də 
Avropaya çatdırmaqla nəinki regio-
nun, eləcə də qitənin enerji mənbələri 
və marşrutlarının şaxələndirilməsinə 
öz töhfəsini verəcək. Beləliklə də, Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri ilə 
Xəzər dənizi ilə Aralıq dənizini birləş-
dirən Azərbaycan növbəti - Xəzər dəni-
zi ilə Adriatik dənizinin boru kəmərləri 
ilə birləşdirilməsi hədəfinin astanasın-
dadır.

Azərbaycan növbəti - Xəzər dənizi ilə Adriatik dənizinin 
boru kəmərləri ilə birləşdirilməsi hədəfinin astanasındadır



İlkin tibbi yardım ixtisaslı tibbi 
yardım göstərilənə qədər xəstənin 
(burada dənizçi nəzərdə tutulur) 
və ya zərərçəkənin təxirəsalınmaz 
müalicə edilməsidir. İlkin yardımı 
xəstənin həyatının xilas edilmə-
si, əlavə zədələnmənin qarşısının 
alınması, şokun aradan qaldırılması 
və ağrının azaldılması üçün həyata 
keçirirlər. Məsələn, güclü qanaxma 
və ya asfiksiya hallarında xəstənin 
həyatının xilas edilməsi üçün yar-
dımın yubanmadan göstərilməsi 
zəruridir. Belə vəziyyətlərdə bir 
neçə saniyə ləngimək zərərçəkənin 
həyatını itirməsi ilə nəticələnə bilər. 
Lakin əksər zədələnmələr və ya digər 
təxirəsalınmaz vəziyyətlərdə xəstənin 
həyatı üçün təhlükə olmadan yardım 
göstərilməsinə başlanılmasına bir 
neçə dəqiqədən sonra baş vurmaq 
mümkündür. Bu, bir neçə dəqiqə 
ilkin yardım etmək vərdişlərinə malik 
komanda üzvünün tapılması, ya da 
zəruri tibbi material və avadanlığın 
seçilməsi üçün lazımdır.

İlkin yardımın göstərilməsi vərdişlə-
rinə gəmi heyətinin bütün komanda üzv-
ləri yiyələnməlidirlər. Onlar bu sahədə 
yetərli biliklərə malik olmalı, eləcə də 
zədələnənin və ya xəstənin həyatı üçün 
təhlükə yaratmadan ixtisaslı yardım 
heyəti gələnə qədər təxirə salınmadan  
ilk yardım tədbirlərini tətbiq eləməyi 
bacarmalıdırlar. Kifayət qədər hazırlıq 
almamış və bu sahədə məlumatsız şəxs-
lər öz bilik və vərdişlərinin həddini aydın 
dərk etməlidirlər.

Huşu özündə olmayan 
zərərçəkənlər

Huşun itirilməsinin səbəbləri çox-
cəhətlidir və əksərən bunları təyin etmək 
çətin olur. Müalicə səbəbdən asılıdır, 
amma ilk tibbi yardım göstərilərkən çox 
vaxt onu müəyyənləşdirmək qeyri-müm-
kündür, müvafiq müalicənin aparılma-
sından isə söhbət belə gedə bilməz.

Nəfəsalma
Öncə hər hansı bir vəziyyətdə hu-

şunu itirmiş insanı dinləyin, sonra 
tənəffüs yollarının azad edilməsi üçün 
başı maksimal geri qanırmaq lazımdır 
(Bax: şək. 1).

Şək. 1. Xəstə huşsuzdur. Dinləyin, 
görün o, nəfəs alır? 

Dinləyin və havanın hərəkətini tut-
mağa çalışın, çünki tənəffüs yollarının 
tıxanması (blokada) zamanı döş qəfəsi 
və qarın qalxıb-düşə bilər, bu zaman 
ciyərlərə hava daxil olmur. Xilasedi-
cinin üzü zərərçəkənin burnundan və 
ağzından 2-3 sm məsafədə yerləşməli-
dir, ona görə ki, o, yanağı ilə havanın 
hərəkətini hiss edə bilsin (Bax: şək. 1). 
Əgər taxma diş protezləri varsa, onları 
saxlamaq lazımdır.

Ürəyin işi
Sonra dinləmə ilə ürəyin işləyib-iş-

ləmədiyini müəyyənləşdirməyə çalışın. 
Biləkdə və boyunda (yəni, yuxu arteriya-
sında, Bax: şək. 2) nəbzi təyin edin.

 Şək. 2. Nəbzin yuxu arteriyasında 
təyin edilməsi 

İki barmağınızı boynun yan səthində 
yerləşən traxeya və iri əzələ arasına qoy-
maqla sürətlə nəbzi müəyyən edin.

Normalda yuxu arteriyalarındakı 
nəbz güclüdür; əgər o hiss edilmirsə və 
ya zəifdirsə, qan dövranının pozulmasın-
dan söz açmaq mümkündür.

Bəbəkləri yoxlayın ki, bunların 
genişləndiyini və ya daraldığını müəy-
yənləşdirəsiniz. Bəbəklər ürəyin dayan-
masından 45-60 s. sonra genişlənməyə 
başlayır. Yuxarı göz qapağını qaldırdıqda 
bəbəklər genişlənmiş olaraq qalır və işı-
ğa reaksiya vermirlər.

Nəfəsi və ürəyin yığılıb-açılmasını 
mümkün qədər tez təyin etmək gərəkdir. 
Göstərilən köməklə yubanmadan aşağı-
dakı vəziyyətlərdən birinin mövcudluğu 
təyin olunmalıdır:

zərərçəkən nəfəs almır və ürəyi yı-
ğılmır və ya zərərçəkən nəfəs almır, an-
caq ürəyi çalışmaqda davam edir.  

Tənəffüsün olmaması və 
ürəyin dayanması

İlk yardım vərdişlərinə yaxşı 
yiyələnmiş komandanın üzvü dərhal ürə-
yin dolayı masajına başlamalıdır. Əgər 
qan dövranı bərpa edilməzsə, baş beyin 
oksigen almayacaq və zərərçəkən 4-6 
dəqiqədən sonra öləcək.

�  Zərərçəkəni sərt səthə qoyun.
�  Dərhal ürəyin dolayı masajına baş-

layın.
�  Süni tənəffüs verin, belə ki, ürəyin 

dayanması zamanı tənəffüs də kəsilir.
�  Tənəffüs yoxdur, lakin ürək dayan-

mayıb.
�  Zərərçəkənin ağzını açın və nəfəs 

yollarını azad edin.
�  Dərhal da SÜNİ TƏNƏFFÜSƏ 

başlayın.  

Əgər ürək işləyir və tənəffüs bər-
pa edilmiş, zərərçəkən isə əvvəlki kimi 
huşsuzdursa, ona RAHAT VƏZİYYƏT 
verin (Bax: şək. 3). Zərərçəkəni qar-
nı üstə yerləşdirin, başını yana əyin 
(Bax: şək. 3). Başının altına heç bir 
yastıq qoymayın. Sonra əli və ayağı 
başın çevrildiyi tərəfə əyin. Digər əli 
düzəldin və düz saxlayın. Huşu özündə 
olmayan insanın bundan sonrakı müa-
licəsi ixtisaslı həkimlər tərəfindən hə-
yata keçiriləcək, Siz yalnız ilk yardım 
göstərilməsinin digər ümumi prinsiplə-
rinə əməl edin.

Şək. 3. Huşsuz halda olan xəstəyə 
verilməli zəruri vəziyyət: başı yana əyin, 
başın altına yastıq qoymaq olmaz. Başın 
əyildiyi səmtdəki əl və ya ayaq azca qat-
lanmalıdır, digər tərəfdəki əl və ayaq isə 
düz saxlanır. Geyimin düymələrini və qa-
yışı açın, diş protezlərini çıxarın.

Həyati əhəmiyyətli  
mühüm funksiyaların bərpası: 

süni nəfəsvermə və ürəyin 
dolayı masajı

Həyati əhəmiyyətli funksiyaların 
bərpası – bu, tənəffüsün kəsilməsinin və 
ürəyin dayanmasının aşkarlanması və 
bunların bərpasından ibarət prosedurdur, 
həyatın xilasına istiqamətlənib.

Atmosferdə qatışığı təqribən 21% 
olan oksigen bütün hüceyrələrin həya-
tı üçün zəruridir. Əgər 4 dəqiqə ərzində 
oksigen almasa baş beyin ölməyə başla-
yır. Baş beynin hüceyrələrinin oksigenlə 
təmin olunması üçün nəfəsalma, yəni ağ 
ciyərlər tərəfindən oksigenin tutulma-
sı və onun qan hüceyrələri vasitəsilə ağ 
ciyərlərdən baş beyinə nəqli zəruridir. 
Tənəffüs yollarının, nəfəsalmanın və ya 
qan dövranının keçimliyinin istənilən 
ciddi pozulması tez bir zamanda baş be-
yinin məhv olmasına gətirib çıxara bilər. 
Həyati əhəmiyyətli funksiyaların bərpası 
tənəffüs yollarının azad edilməsi, nəfəs- 
almanın və qan dövranının təmin olun-
masından ibarətdir.

Həyati əhəmiyyətli funksiyaların 
bərpa olunması hansısa bir alət və ya ma-
terialların mövcudluğunu tələb etmir və 
vəziyyəti yaxşılaşana, xəstəni ixtisaslaş-
mış tibbi köməyin göstəriləcəyi xəstəxa-
naya çatdırılmanın mümkün olacağı 
vaxtadək onun həyatını qorumağa imkan 
verir. Sonuncu məkanda yardım göstəril-

məsi müəyyən avadanlığın tətbiqi, ürə-
yin fəaliyyətinin monitorinqi, detibrilya-
siyanın, müxtəlif məhlulların venadaxili 
infuziyası və ayrı-ayrı müəyyən dərman-
ların yeridilməsindən ibarət olur.

Həyati vacib funksiyaların bərpasını 
gerçəkləşdirərkən daim göstərilən yardı-
mın təcililiyini xatırlamaq lazımdır.

İdealda həyati əhəmiyyətli funksi-
yaların bərpasının dərk edilməsi və onun 
başlanğıcı arasında cəmi bir neçə saniyə 
keçməlidir. Nəfəsalmanın, yaxud qan 
dövranının pozulmasını və ya yoxluğunu 
yubanmadan aşkara çıxarmaq gərəkdir.

Əgər pozulan və ya yox olan yalnız 
tənəffüsdürsə, nəfəsalma yollarını azad 
eləmək və ya SÜNİ NƏFƏSVERMƏ 
tətbiq etmək lazımdır.

Əgər qan dövranı da dayanıbsa, 
ÜRƏYƏ DOLAYI MASAJ yolu ilə 
süni qan dövranını təmin etmək gərək-
dir.

Əgər tənəffüs ürək dayanana qədər 
kəsilirsə, ciyərlərdə həyatın bir neçə 
dəqiqə ərzində qorunub saxlanılmasına 
kifayət edəcək qədər hava qalır. Lakin, 
əgər əvvəlcə ürək dayanırsa, onda be-
yinin oksigenlə təminatı dərhal kəsilir. 
Əgər baş beynin 4-6 dəqiqə ərzində 
oksigen almırsa, onun sıradan çıxması 
tam ehtimal olunandır. Əgər qan dövra-
nı 6 dəqiqədən artıq kəsilirsə, baş bey-
nin sıradan çıxması daha çox ehtimal 
edilən olur.

Tam aydındır ki, tənəffüsün və 
qan dövranının bərpasının zəruriliyini 
mümkün qədər tez təyin etmək və mü-
vafiq prosedurların gerçəkləşdirilmə-
sinə başlamaq lazımdır.

Həyati əhəmiyyətli funksiyaların 
bərpasına başladıqdan sonra onu heç 
vəchlə 5 saniyədən artıq müddətə kəs-
məyin, bunun yeganə səbəbi xəstənin 
başqa yerə köçürülməsi zərurəti ola 
bilər. Lakin bu halda da hər bir fasilənin 
müddəti 15 saniyəni aşa bilməz.

Tənəffüs yollarının 
azad edilməsi

NƏFƏS YOLLARININ KEÇİMLİ-
YİNİN BƏRPASI – SÜNİ NƏFƏSVER-
MƏNİN ƏN MÜHÜM MƏRHƏLƏSİ-
DİR. Bu sadə tədbir sayəsində sərbəst 
nəfəsalmanı bərpa eləmək mümkündür. 
Xəstəni üzüyuxarı olaraq sərt müstəvi 
üzərinə uzadın. Bir əli onun boynunun 
altına, ikincisini isə - altına qoyun. Bir 
əllə boynu yuxarı qaldırın, digəri iləsə 
başı geri əyin (şək. 4).

 Şəkil 4. Tənəffüs yollarının azad 
edilməsi.

Bu zaman boyun dartılır, dilin kökü 
isə qırtlağın arxa divarından aralanır. 
Süni nəfəsvermənin və ürəyin dolayı 

masajının davam etdiyi bütün müddət 
ərzində başı bu cür vəziyyətdə saxlamaq 
lazımdır. Əgər tənəffüs yolları əvvəlki 
kimi keçilməzdirsə, barmaqlarla ağızı və 
udlağı (hülqumu) kənar əşyalardan tə-
mizləmək lazımdır.

Siz tənəffüs yollarını azad etdik-
dən sonra xəstənin sərbəst nəfəsalması 
bərpa oluna bilər. Nəfəsalmanın bərpa 
olunub-olunmamasını müəyyənləş-
dirdikdən ötrü xilasedici öz qulağını 
pasiyentin burnuna və ağzına 2-3 sm 
yaxınlaşdırmalıdır. Əgər xilasedici ve-
rilən nəfəsi hiss edir və eşidirsə, xəstə-
nin döş qəfəsinin və qarnının hərəkətini 
görürsə, deməli, tənəffüs bərpa olunub. 
Havanın hərəkətinin hiss edilməsi və 
onun səsinin eşidilməsi döş qəfəsinin 
və qarnın hərəkətindən daha mühüm 
əlamətlərdir.

Tənəffüs yollarının keçilməzliyi za-
manı hava ağ ciyərlərə çatmaya bilər, 
baxmayaraq ki, xəstə sürəklə nəfəs alır, 
döş qəfəsi və qarnı da hərəkətdədir. Bun-
dan başqa, tam geyimli olan xəstənin döş 
qəfəsinin və qarnının hərəkətini ayırd et-
mək çox çətindir.

Nəfəsvermə
Əgər başın geri əyilməsindən dər-

hal sonra xəstənin sərbəst tənəffüsü bər-
pa olunmuşsa, dərhal “ağızdan ağıza”, 
“ağızdan buruna” və ya hansısa digər 
üsul üzrə nəfəsverməyə başlamaq la-
zımdır. Hər hansı üsuldan istifadə zama-
nı tənəffüs yollarının keçimliliyi təmin 
olunmalıdır.

“Ağızdan ağıza” 
süni nəfəsverməsi

Bir əlinizi pasiyentin boynunun ar-
dına qoymaqla onun başını mümkün qə-
dər geri əyin (Bax: şək.4B). Digər əlinizi 
pasiyentin alnına qoyun. Bu əlin böyük 
və işarə barmaqları ilə xəstənin burun 
pərlərini sıxın ki, burun vasitəsilə hava 
sızıntısının qarşısını alasız. Həmin əlin 
ovuc hissəsi ilə pasiyentin alnına təzyiq 
göstərməkdə davam edin ki, başı maksi-
mal olaraq geri əyilmiş vəziyyətdə saxla-
ya biləsiniz.

Dərindən nəfəs alın, bundan sonra öz 
dodaqlarınızla xəstənin dodaqlarını sıx 
sarın (Bax: şək.5).

�  Xəstənin nəfəs yollarına dörd 
sürətli və güclü nəfəsvermə edin.

�  Havavurma zamanı döş qəfəsinin 
hərəkətini izləyin.

�  Düzgün süni nəfəsvermə vaxtı 
döş qəfəsi qalxmalı və enməlidir. Başı-
nızı kənara çəkin ki, zərərçəkəndə passiv 
nəfəsvermə baş versin.

Əgər siz doğru vəziyyətdəsinizsə, öz 
yanağınızla çıxan nəfəsin hərəkətini hiss 
edə bilərsiniz (Bax: şək.6).

 Şəkil 5. “Ağızdan ağıza” üsulu üzrə 
süni nəfəsvermə. Xilasedici öz dodaqla-
rı ilə xəstənin ağzını kip tutur və güclü 
surətdə nəfəs verir.

Şəkil 6. “Ağızdan ağıza” üsulu 
üzrə nəfəsvermə. Xilasedici nəfəs verir, 
bu zaman xəstənin nəfəsverməsi baş 
verir.

Şəkil 7. “Ağızdan buruna” üsulu 
üzrə süni nəfəsvermə. 

Növbəti dərin nəfəsverməni edin, 
dodaqlarınızla zərərçəkənin ağzını kip 
dövrələyin və yenidən güclü üfürmə 
edin.

Böyüklərə və dörd yaşdan yuxarı 
uşaqlara yardım edilməsi zamanı bu 
proseduru dəqiqədə 10-12 dəfə (hər 5 
saniyədənbir) təkrarlayın.

Əgər havanın hərəkəti yoxdursa, 
nəfəs yollarının keçilməzliyi qalırsa, 
barmaqlarınızla ağızdan və boğazdan 
yad cisimləri təmizləyin və sonra ye-
nidən süni tənəffüs verməyə başlayın. 
Yad cismin mövcudluğundan o vaxt 
şübhələnmək lazımdır ki, siz süni 
nəfəsverməni düzgün keçirsəniz də, 
ağ ciyərləri hava ilə doldura bilmirsi-
niz.

“Ağızdan buruna” 
süni nəfəsverməsi

“Ağızdan buruna” nəfəsverməni 
o hallarda tətbiq etmək lazımdır ki, 
zərərçəkənin ağzını açmaq mümkün 
olmasın, ağız güclü zədələnsin və xi-
lasedici öz dodaqları ilə zərərçəkənin 
ağzını kip tuta bilməsin (Bax: şək. 7).

Zərərçəkənin başını bir əllə güclü 
şəkildə geri qarın. Digər əlinizlə zərər-
çəkənin aşağı çənəsini yuxarı sıxıb, 
bununla onun ağzını bağlayın.

Dərindən nəfəs alın, dodaqlarınız-
la zərərçəkənin burnunu kip əhatə edin 
və döş qəfəsinin hərəkətini izləməklə 
güclü nəfəsvermə edin.

Bu cür nəfəsverməni sürətlə dörd 
dəfə təkrarlayın.

Başınızı kənara çəkməklə zərər-
çəkənin passiv nəfəs verməsinə imkan 
yaradın.

Dəqiqədə 10-12 nəfəsvermə edin.
  

Adıgözəl Məmmədov,
Sosial inkişaf və 
nəqliyyat şöbəsi
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Fevralın 4-də Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası (AMEA) aka-
demik Həsən Əliyev adına Coğrafi-
ya İnstitutunun direktoru, görkəmli 
xəzərşünas alim, Dövlət mükafatı 
laureatı, “Şöhrət” ordenli, akade-
mik Ramiz Məmmədovun anadan 
olmasının 70, elmi-pedaqoji fəa-
liyyətinin 45 illiyinə həsr edilmiş 
tədbir keçirilib.

AMEA-da keçirilən tədbirdə əvvəl-
cə iştirakçılar alimin elmi fəaliyyətin-
dən və kitablarından bəhs edən sərgi ilə 
tanış olublar.

Görkəmli alimi yubileyi müna-
sibətilə təbrik edən AMEA-ın birinci 
vitse-prezidenti İbrahim Quliyev onun 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
Azərbaycanda elmin inkişafında xid-
mətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif 
olunduğunu söyləyib. Ramiz Məmmə-
dovun 45 illik elmi yaradıcılığını əsasən 
Xəzər dənizinin tədqiqinə həsr etdiyini 
söyləyən İ.Quliyev onun bu sahədə elmi 
tədqiqatlarını və ölkəmizdə coğrafiya 
elminin inkişafında xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirib.

Akademik Fəxrəddin Qədirov Ra-
miz Məmmədovun həyat və fəaliyyəti 
haqqında məruzə ilə çıxış edib. Bildirib 
ki, 1950-ci il fevralın 4-də Gürcüstanın 
Qardabani rayonunun Qaracalar kən-
dində ziyalı ailəsində anadan olan Ra-
miz Məmmədov 1972-ci ildə Azərbay-
can Dövlət Universitetinin (indiki Bakı 
Dövlət Universiteti) Fizika fakültəsini 
bitirib. O, elmi fəaliyyətə 1973-cü ildə 
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası-
nın Coğrafiya İnstitutunun Xəzər Də-

nizi Problemləri Mərkəzində başlayıb. 
Alim 1980-1985-ci illərdə Azərbaycan 
Kosmik Tədqiqatlar Elm-İstehsalat Bir-
liyinin Xəzər elmi-tədqiqat stansiyası-
nın müdiri vəzifəsində çalışıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, o, Azərbay-
canda və dünyada Xəzər dənizinin tə-
dqiqatları üzrə tanınmış mütəxəssisdir. 
Alimin elmi tədqiqatları əsasən Xəzər 
dənizinin ən aktual problemlərinə - 
hidrologiyasına, hidrofizikasına, at-
mosferlə dənizin qarşılıqlı təsirinə, də-
nizdə turbulent mübadilə və turbulent 
diffuziyanın tədqiqinə, səviyyənin də-
yişməsinə, iqlim dəyişmələrinin Xəzər 
dənizinə təsirinə, çirkləndiricilərin də-
nizdə yayılmasının fiziki-coğrafı mo-

delinin yaradılmasına və ümumiyyətlə, 
Xəzərin ekocoğrafiyasına həsr olunub. 
Ramiz Məmmədov Xəzərdə 15-dən 
artıq dəniz ekspedisiyasının iştirak-
çısı və çoxunun rəhbəri olub, onların  
tədqiqat planını tərtib edib. Akade-
mikin bu sahədə uzunmüddətli tə-
dqiqatlarının ümumiləşdirilmiş nə-
ticələri 2007-ci ildə işıq üzü görmüş 
“Hidrometeoroloji dəyişkənlik və 
Xəzər dənizinin ekocoğrafı problem-
ləri” kitabında əksini tapıb. Onun 
ölkə iqtisadiyyatında önəmli yer tutan 
Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası, 
səviyyə tərəddüdləri, axınları və neft 
ləkələrinin yayılması və ekocoğrafiyası 
ilə bağlı yazdığı fundamental əsərləri 

Bakıda, Moskvada, ilk dəfə hazırladığı 
irihəcmli “Xəzər dənizinin hidromete-
orologiyası” atlası isə İranda və Kana-
dada nəşr olunub. Ramiz Məmmədov 
1980-ci ildə “Dayaz dənizlərdə və şirin-
sulu sututarlarında turbulent mübadilə” 
mövzusunda namizədlik, 1995-ci ildə 
“Xəzər dənizinin hidrofiziki sahələri-
nin dəyişkənliyi və onların çirkləndiri-
cilərin yayılmasına təsiri” mövzusunda 
doktorluq işini müdafiə edib. 2001-ci 
ildə coğrafiya ixtisası üzrə AMEA-nın 
müxbir üzvü seçilib, 2009-cu ildə Ali 
Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 
ona hidrologiya ixtisası üzrə professor 
elmi dərəcəsi verilib. 2014-cü ildən isə 
AMEA-nın həqiqi üzvüdür.

Bildirilib ki, coğrafiyaçı alim 320-
dən artıq elmi məqalə, 15 kitab və 1 
atlasın müəllifidir, onun 20-dən çox 
işi AMEA-nın mühüm nəticələrinin si-
yahısına daxil edilib. Akademikin baş 
redaktoru olduğu “Azərbaycan Respub-
likasının coğrafiyası” əsəri Dövlət mü-
kafatına layiq görülüb. Elmi fəaliyyətlə 
yanaşı, alim elmi-təşkilati və kadr ha-
zırlığı məsələləri ilə məşğul olub. Onun 
rəhbərliyi altında 15 fəlsəfə, 4 elmlər 
doktoru hazırlanıb.

Qeyd edilib ki, Ramiz Məmmədov 
1991-ci ildə Coğrafiya İnstitutunun 
Xəzər Dənizi Problemləri Mərkəzinin 
müdiri, 1994-cü ildə isə bu müəssisənin 
elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifə-

sində çalışıb. O, 2012-ci ildən AMEA-
nın akademik Həsən Əliyev adına Coğ-
rafiya İnstitutunun direktorudur. Eyni 
zamanda, 2015-ci ildən Milli Məclis ya-
nında Toponomiya Komissiyasının üz-
vüdür. 2016-cı il martın 2-də Prezident 
İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 
akademik Ramiz Məmmədov “Azər-
baycanın Fövqəladə Hallar Atlası”nın 
hazırlanmasında məsul katib təyin edi-
lib.

Tədbirdə çıxış edən Coğrafiya 
İnstitutunun direktor müavini, dosent 
Məhərrəm Həsənov, dosent Mirnuh 
İsmayılov, alimin həmkarları və dost-
ları akademik Ramiz Məmmədovun 
Azərbaycan coğrafiya elminin inkişa-
fında və dünyada təbliğində mühüm 
xidmətlərindən söz açıblar. Bildirilib 
ki, görkəmli xəzərşünas alim müxtə-
lif beynəlxalq konfrans və simpozi-
umlarda ölkəmizi, Azərbaycan elmini 
layiqincə təmsil edib. O, həmçinin 
dünyanın 40-dan ölkəsində keçirilmiş 
konfranslara sədrlik edib, elmi mə-
ruzələrlə çıxış edib. Alim uzun illərdir 
Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin 
prezidenti kimi bu sahənin təbliğində 
və inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstə-
rir. Hazırda AMEA-nın Coğrafiya İns-
titutunun direktoru vəzifəsində çalışan 
Ramiz Məmmədov burada güclü el-
mi-texniki bazanın yaradılmasına, yeni 
tədqiqat istiqamətlərinin, xüsusilə tət-
biqi elm sahələrinin inkişafına, Azər-
baycan coğrafiya elminin dünya elm-
lərinə inteqrasiya prosesinə mühüm 
töhfələr verib.

Ömrünün 45 ilini Xəzərə həsr edən akademik

Açıq sularda ilkin tibbi yardımın göstərilməsi 
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Kimi bu dünyadan görməmiş kimi, kimi 

bu dünyadan gəlməmiş kimi gedir. 
İşi “yaş” olan adamları daha tez sındı-

rırlar.
Düşüklər yuxarı qalxdıqca, vəzifələr də 

adamın gözündən düşür.
Qadınlar sevəndə daha gözəl, seviləndə 

gözəllər gözəli olurlar.
Çətin vəziyyətdən çıxmağın ən doğru 

yolu özündən çıxmamaqdır.
Uzunqulaq at deyil. Amma bunu 

uzunqulaqdan soruşmaq lazım deyil. At 
olduğunu israr edəcək. 

Arabir quru çörəyi suya batırıb yeyin. 
Faydası olar.

Bədxərcəm. Çox adama vaxt  xərclədim.
Bu təlxəklər hardan çıxdılar?
Başı boş olanlar adətən başından yekə 

danışırlar.
Mən əminəm ki, Allahın heç kəsə, o cüm-

lədən mənə borcu yoxdur. Bundan sonra 
neçə il yaşamaq haqqı versə, min bərəkət! 

Pul çox şeydə vaxta qənaət etməyə im-
kan verir.

Hamının anlaya biləcəyi bir dil var:mər-
həmət.

Günəş Qərbin acığına Şərqdən çıxmır.
Səhv etməkdən qorxmayan üçün seçim 

etmək çox asandır.
Elədiklərinə diqqət yetirəndə adama elə 

gəlir ki, çoxları bilmir yaxşı nədir, pis nə-
dir.

Nə vaxtsa hər kəsin bir siması olur. Bir 
çoxları simalarını sonralar itirirlər.

Başım dərddə olanda sən harda idin, ay 
ümid?

Anlamayacaqları üçün bəzilərinin sual-
larını cavablandırmaq zorunda deyiləm. 

Ətrafımızdakılar yalan danışırsa, demə-
li yalanların içində yaşayırıq.

Cibimizə girmək istəyənlərin həvəsi heç 
vaxt ötəri olmayıb.

Heç kəs  yaxşı fikirdə deyil. Elə bil ha-
mısı mənim haqqımda fikirləşir.

Elə şeylər var ki, deməsələr də, götür-
mək lazımdır. Məsələn, keçmişdən mütləq 
ibrət götürülməlidir.

Həmişə dürüst qala bilməyim üçün güc-
lü olmağım gərək.

Nəfəs alan və həyatınız üçün təhlükə 
törətməyən heç nəyi öldürmək olmaz.

İllər mənim imkanım kimi getdikcə qı-
salır.

Haqsız olduqlarını bilənlərin hamısı 
niyə məni haqsız çıxarmağa çalışır?

Lap Koroğlunun nəvələrinin də hər şeyi 
kor qoymağa haqları yoxdur. 

Allah adamı kimi məni ancaq məscidə 
buraxmalıdırlar?

Kimin hardan gəlməyindən asılı olma-
yaraq paxıllıq çox adamın içindən gəlir.

Kişi kimi yaşamaq kişi doğulan hər kə-
sin alın yazısı olmalıdır.

Allahı görmək istəyirsən? Aç gözlərini.
Cəmiyyət mənim kimiləri sevmir. Mə-

nim kimilərin də  cəmiyyətin sevdiklərin-
dən xoşu gəlmir. Nə olacaq axırımız?

Nədən bəzi adamların nə düşündükləri 
heç vaxt mənim üçün maraqlı olmayıb?

Allah istədiyi adamların başından pul 
tökmürsə, ya mənim kimi pulu yoxdur, ya 
da pul  o qədər də yaxşı şey deyil.

Cahilləri ən azı ona görə qabağa burax-
maq olmaz ki, qabağı görməyə mane olma-
sınlar.

“Qaçmağın xeyri var”  o demək deyil ki, 
hər şeyin dalınca qaçasan.

Mümkünlüyünə inanmadığım çox şey 
baş verdi. Kim bilir, adam olacağına inan-
madıqlarım da adam oldular bəlkə.

Ölməyə həmişə vaxt var. Yaşamaq 
gərək.

Qələm ki, standarta uyğunlaşdı, at get-
sin.

O qədər ağıllı adam tanıyıram ki, giclə-
rin əlində əsir-yesirdir.

Nə sevdiyim, nə saydığım adamlardan-
san. İşin “xod” getməlidir axı...

Niyə nifrət sevgidən daha uzunömürlü 
olur?

Allahın allahlığını unutduğu vaxtlar da 
olur?

Çörəyi sözdən çıxanlar sözə də çörək 
kimi müqəddəs baxmalıdırlar.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

2019-cu ildə dünya ölkələri 
hərbi sahəyə ümumilikdə 1,8 
trilyon dollardan çox vəsait sərf 
ediblər.

Bu barədə məlumat Jane’s 
informasiya-analitika agentliyi-
nin dərc etdiyi hesabatda yer alıb. 
“2019-cu ildə dünyanın müdafiə 
xərcləri 1,8 trilyon dolları ötüb. 
Bu, əsasən Avropa ölkələrində 
hərbi xərclərin artması ilə bağlıdır”, 
- deyə agentliyin ekspertləri bildirib-
lər. Müdafiə xərclərini ən çox artıran 
ölkə Bolqarıstandır - 125 faiz.

2019-cu ildə hərbi xərclərin 
həcminə görə ilk onluqda ABŞ (726 
milyard dollar), Çin (217 milyard 

dollar), Səudiyyə Ərəbistanı (57 mil-
yard dollar), Hindistan (57 milyard 
dollar), Böyük Britaniya (56 milyard 
dollar), Fransa (53 milyard dollar), 
Almaniya (48 milyard dollar), Rusi-
ya (48 milyard dollar), Yaponiya (45 
milyard dollar) və Cənubi Koreya 
(41 milyard dollar) qərarlaşıb.

Salyanın Xıdırlı kəndi ərazi-
sində dünya standartlarına cavab 
verən dəniz suyunu duzsuzlaşdıran 
zavodunun istehsal gücü artırılıb.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri 
xəbər verir ki, infrastruktur imkan-
ları gündə 2 min kubmetr olan, il-
kin mərhələdə gündə 1000 kubmetr 
istehsal gücünə malik dəniz suyunu 
duzsuzlaşdıran zavod və müasir ting-
likdən ibarət kompleks 2013-cü il-
dən fəaliyyət göstərir. Kompleksdən 
12 kilometr uzaqlıqda Xəzər dəniz-
dən suyun götürülməsi üçün eni 8, 
uzunluğu 200, dəniz səviyyəsindən 
hündürlüyü 5 metr olan damba inşa 
edilib. Müasir tələblərə cavab verən 
zavodda tərs osmos membranları ilə 
təchiz edilən avadanlıqlar quraşdı-
rılıb. Hazırda burada istehsal edilən 
duzsuzlaşdırılmış sudan müəssisə 
daxilində salınan tingliklərin, Xıdırlı 
kəndi yaxınlığında yaşıllaşdırma la-
yihələri çərçivəsində əkilən ağacların 
və Ələt-Astara magistral avtomobil 
yolunun kənarında salınmış zeytun 

bağlarının suvarılmasında istifadə 
edilir. Layihəyə uyğun olaraq komp-
leksin ərazisində ildə bir milyon ağac 
və kol yetişdirməyə imkan verən bağ-
lı qrunt şəraitində örtülü kök sistemli 
tinglik salınıb. Avtomatik suvarma və 
gübrələnmə sistemi yaradılıb.

Zavodun direktor müavini Fər-
man İsmayılov bildirib ki, zavod il-
kin mərhələdə gündə min kubmetr şi-
rin su istehsal edib. İstehsalı gündə 2 

min kubmetrə çatdırmaq üçün 2016-
cı ildə zavodda yeni avadanlıqlar qu-
raşdırılıb, ərazidə 4 yeni anbar və na-
sos stansiya tikilib. Həyata keçirilən 
tədbirlər nəticəsində zavodda Xəzər 
dənizinin duzlu suyundan gündə 2 
min kubmetr şirin su istehsal olunur 
ki, bu da ərazidə yaşıllıq və tingliklə-
rin daha da genişləndirilməsinə və iri 
yaşayış məntəqələrinin içməli su ilə 
təchiz etməyə imkan verir.

Yaponiyada yeni 
koronavirusla əlaqədar 
yayılan xəbərlər fonunda 
tibbi maskaların çatışmaz-
lığı problemi yaranıb. Bəzi 
onlayn ticarət operatorları 
onları real qiymətindən 10 
dəfə baha təklif edirlər.

Son günlər, demək olar 
bütün super marketlərdə, 
tibbi ləvazimatların satıldı-
ğı mağazalarda və aptek-
lərdə ciddi tibbi maska çatışmazlığı 
özünü göstərir. Aparılan araşdırma 
zamanı adi tibbi maskaların satıldı-
ğı şöbələrdə əmtəə qıtlığının yaşan-
dığı, satıcıların bu məqsədlə alıcılar 
tərəfindən ünvanlanan suallara ca-
vab verməkdə çətinlik çəkdiyi aydın 
oldu. Adətən həmin tibbi vasitəni sa-
tan apteklər və digər ticarət şəbəkələ-
rində ya uşaqlar, ya da gecə yatarkən 
istifadə üçün nəzərdə tutulan maska-
ların təklif edildiyi məlum oldu. Bəzi 
satış mərkəzlərində isə anbarda olan 

həmin əmtəə alıcılara ailəyə yalnız 
bir bağlama şəklində təklif olunurdu. 
Satış şöbələrində vurulmuş elanlarda 
isə tibbi maskaların müvəqqəti ol-
madığı və yaxın zamanlarda alıcılara 
təklif ediləcəyi qeyd edilirdi.

Yaponiya üçün qeyri-adi hal 
hesab olunsa da, bəzi onlayn ticarət 
şirkətlərində tibbi maskalar adətən 
olduğundan dəfələrə baha qiymətə 
təklif edilir. Məsələn, “Amazon” 
onlayn ticarət şəbəkəsi alıcılara çox 
baha qiymətə tibbi maskalar təklif 
edir. Adətən üç qutusu təqribən 6 

dollara satılan tibbi maska-
lar burada 300 dollara təklif 
olunur.

“Mercari” onlayn proq-
ram əlavəsi də tibbi maska-
ları dəfələrlə baha qiymətə 
satmaqda davam edir. Və-
ziyyət elə yerə gəlib çatıb 
ki, “Mercari”nin operator 
şirkəti öz səhifəsində satı-
cılara və alıcılara müraciət 
edərək onları özlərini şüurlu 

cəmiyyətə uyğun aparmağa çağırıb.
Məsələ burasındadır ki, Yaponi-

yada digər ölkələrdən fərqli olaraq, 
xüsusən qış dövründə əhali özünü 
müxtəlif xəstəliklərdən qorumaq 
üçün müntəzəm şəkildə tibbi maska-
lardan istifadə edir. Bu ölkədə demək 
olar ki, bu, bir vərdişə çevrilib. Bun-
dan istifadə etməyə çalışan möhtəkir-
lər isə adi tibbi maskalardan böyük 
mənfəət əldə etməyə çalışırlar.

Vüqar Ağayev

Yunanıstan hökuməti miqrant axını-
nın qarşısını almaq üçün üzən bəndlərdən 
istifadə edəcək.

Müdafiə Nazirliyi Egey dənizində hün-
dürlüyü 1,1 metr, uzunluğu 2700 metr mü-
dafiə sistemi inşa edəcək. Bu layihənin 500 
min avro dəyərində olması planlaşdırılır.

Son vaxtlar yenidən geniş vüsət alan 
miqrant axını hökuməti daha sərt addımlar 
atmağa vadar edir.

Qırımızı dənizdə 
Yəmənin Hutsi qiyam-
çılarının yerləşdirdiyi 
minaya düşən balıqçı 
gəmisində 3 misirli hə-
lak olub, daha 3 nəfər 
itkin düşüb. 

 SPA informasiya 
agentliyi xəbər verir ki, 
məlumatı Ərəb Koali-
siyasının sözçüsü, pol-
kovnik Turki əl-Mal-
ki yayıb. O əlavə edib ki, itkin 
düşən balıqçıların axtarışı üçün 
xüsusi xilasedici dəstəsi fəaliy-
yət göstərir.

Ərəb Koalisiyasının bəya-
natında qeyd olunub ki, koali-
siyanın hərbi dəniz qüvvələri 
iki gün əvvəl Qırmızı dənizdəki 
beynəlxalq sularda üzən balıqçı 
gəmisinin minaya düşməsi barə-
də məlumat alıb. Onun göyərtə-
sində olan altı misirli balıqçıdan 

üçü həlak olub, daha üçü isə it-
kin düşüb.

Bəyanatda bildirilir ki, qi-
yamçı silahlı qruplaşma Qırmızı 
dənizin cənubundakı beynəlxalq 
sularda və Babül-Məndəb boğa-
zında minalar yerləşdirib. Bu, 
ticarət və balıqçı gəmiləri üçün 
ciddi təhlükə törədir. Belə ki, 
son bir ildə həmin ərazi suların-
da 137 mina Ərəb Koalisiyası 
hərbi gəmiləri tərəfindən zərər-
sizləşdirilib.

Yaponiya özünümüdafiə 
qüvvələrinin esminesi informasiya 
toplamaq məqsədilə Yaxın Şərqə 
yola düşüb.

Fevralın 2-də səhər saatlarında 
Baş Nazir Şinzo Abe özünümüdafiə 
qüvvələrinin Yokosuka şəhərində 
yerləşən bazasından “Takanami” es-

minesinin yola salınma mərasi-
mində iştirak edib.

Baş Nazir bildirib ki, bu 
missiyanın yapon xalqının hə-
yatı və firavan yaşayışı üçün 
böyük əhəmiyyəti var. Belə ki, 
Yaponiyanın istifadə etdiyi xam 
neftin 90 faizini məhz Ərəbistan 
dənizi və Oman körfəzi vasitə-
silə çatdırılır.
Məlumat üçün bildirək ki, “Ta-

kanami” esminesinin göyərtəsində 
200 heyət üzvü və iki helikopter var.

Plana əsasən, onun Yaxın Şərq 
regionuna cari ayın sonlarında çata-
cağı gözlənilir.

 Vüqar Ağayev

Avstriyanın Federal Kans-
leri Sebastian Kurts Avropa 
İttifaqı tərəfindən Aralıq 
dənizində keçirilən “Sophia” 
missiyasına yenidən start ve-
rilməsinin qəti əleyhinədir.

Kansler bu mövqeyini 
Aralıq dənizində insan tələfatı 
ilə əlaqələndirib. Qeyd edilib 
ki, Avropaya can atan qeyri-leqal 
miqrantlar üçün “Sophia” bir növ 
səyahət biletinə çevrilmişdi. Bu mis-
siyanın varlığı isə insan tələfatını ar-
tırırdı, çünki dənizə çıxan insanlara 
bir hadisə olacağı təqdirdə, bu missi-
ya çərçivəsində xilas olunacaqlarına 
dair vədlər verilirdi. İnsan qaçaqçı-
larının bu vədləri də dəniz yolu ilə 
Avropaya can atan insanların sayını 
artırırdı.

Kansler, həmçinin qeyd edib ki, 
2016-2019-cu illərdə BMT-nin Livi-
yaya tətbiq etdiyi silah embarqosuna 
nəzarətlə bağlı “Sophia“ missiyası-
nın tamamilə təsirsiz bir mexanizm 
olduğu ortaya çıxdı. Ona görə də 
Avstriya, eləcə də bir neçə Aİ üzvü 
bu missiyanın bərpasını qəti şəkildə 
rədd edir. Silah embarqosuna nəzarət 
tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlıq şəra-
itində havadan və qurudan həyata 

keçirilməlidir.
Qeyd edək ki, “Sophia“ hər-

bi-dəniz missiyası 2015-ci ildə Aİ 
tərəfindən Aralıq dənizində insan 
qaçaqçılarına qarşı yaradılıb. Mis-
siya çərçivəsində patrul xidməti ke-
çirən gəmilər dənizdə çətin vəziy-
yətə düşən qayıqlardan on minlərlə 
qaçqını xilas edərək onları Avropa 
sahillərinə çıxarıb. Açıq dənizdə 
xilas edilən qaçqınların Aİ-yə üzv 
ölkələr arasında bölüşdürülməsin-
də ortaq məxrəc əldə olunmadığına 
görə, 2019-cu ilin aprel ayından eti-
barən bu missiyanın fəaliyyəti Livi-
yanın sahil nəzarət xidmətinə təlim 
keçməklə məhdudlaşır.

Avstriya tərəfi isə missiyanın 
bərpa olunacağı təqdirdə, dəniz yolu 
ilə qaçqın axınının yenidən canlana-
cağından ehtiyat edir.

Elgün Niftəli

“Open Arms” xilasedici təş-
kilatı Aralıq dənizində qayıqlarla 
hərəkət edən daha 363 qanunsuz 
miqrantı gəmiyə alaraq İtaliya 
sahilində təhvil verib.

Xilas edilən miqrantlar Malta 
sahilləri yaxınlığında sularda qa-
laraq quruya girməyi gözləyiblər. 
Nəhayət ki, 5 gün aparılan danı-
şıqlar nəticəsində İtaliya hökuməti 
onların Siciliya sahilində yan alma-
larına icazə verib. İcazəyə əsas səbəb 
isə insanların yemək ehtiyatlarının 
qurtarması olub.

Son aylarda İtaliyanın xilas etdi-

yi qanunsuz miqrantların bir hissəsi 
Avropanın digər şəhərlərinə köçü-
rülməyi gözləyir. İtaliya hökuməti 
yalnız bu şərtlə onları ölkəsinə qəbul 
etdiyini də açıqlayıb.

Aygün Əliyeva

Esminesin göyərtəsində 200 heyət 
üzvü və iki helikopter var

İnsan qaçaqçılarının vədləri dəniz yolu ilə 
Avropaya can atan insanların sayını artırırdı

Xilasedici təşkilat qanunsuz miqrantları 
İtaliya sahilində təhvil verib

Dünya üzrə hərbi xərclər 1,8 trilyon dolları ötüb

Xəzər dənizinin duzlu suyundan gündə 
2 min kubmetr şirin su istehsal olunur

Nüfuzlu “Global Firepower“ 
hərbi-analitika təşkilatı 2020-ci 
ildə dünyanın ən yaxşı ordularının 
reytinqini açıqlayıb. 

Təşkilatın rəsmi saytı xəbər verir 
ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri re-
gionun ən qüdrətli ordusu reytinqini 
qoruyub saxlayıb və cədvəldə 138 

ölkənin ordusu arasında 64-
cü olub. Qonşu Gürcüstan 
ordusu 89-cu, Ermənistan 
isə 111-ci yerdədir. Beləliklə, 
ordumuz düşmən silahlı qüv-
vələrindən 47 pillə yüksəkdə 
qərarlaşıb.

Reytinqdə dünyanın ən 
güclü ordusu ABŞ Silahlı 
Qüvvələri hesab edilib. Ru-
siya ikinci, Çin isə üçüncü 

yerdədir. Azərbaycan ordusu təkcə 
Cənubi Qafqazda deyil, həmçinin 
MDB məkanında lider mövqelərdən 
birini tutur.

“Global Firepower“ 2006-cı il-
dən dünyanın 138 ölkəsinin orduları-
nın reytinq cədvəlini tərtib edir.

Ordumuz düşmən silahlı qüvvələrindən 
47 pillə yüksəkdə qərarlaşıb

Tibbi maskaların çatışmazlığı problemi yaranıb

Miqrant axınının 
qarşısını almaq üçün üzən 

bəndlərdən istifadə ediləcək

Minalar ticarət və balıqçı gəmiləri 
üçün ciddi təhlükə törədir

ABŞ ekoloqları müəyyən 
ediblər ki, lokal və ya qlobal nüvə 
müharibəsi nəticəsində “nüvə qışı”-
nın gəlməsi nəinki quruda yaşayan 
bitkilərin, həm də dənizlərdə 
molyuskların məhvinə gətirib 
çıxaracaq.

TASS informasiya agent-
liyi xəbər verir ki, bu barədə 
Ratqers Universitetinin (ABŞ, 
Nyu-Cersi) mətbuat xidməti 
məlumat yayıb. Universite-
tin professoru Alan Robok 
bildirib ki, nüvə müharibəsi 
nəticəsində yaranan iqlim də-
yişikliyinin quruda yaşayan 
bitkilərə təsir edəcəyi alimlərə 
çoxdan məlumdur. Onlar sağ qalmış 
insanların dənizdən qida əldə etmək 
məsələsi üzərində düşünürlər.

Tarixçilərin və hərbi ekspertlə-
rin fikrincə, nüvə dövlətləri və nüvə 
silahına sahib olmaq istəyən ölkələr 
ötən əsrin ikinci yarısından etibarən 
çoxsaylı silah, o cümlədən 15 minə-
dək ballistik raket ucluğu, aviasiya 
bombaları və digər partlayıcı qurğu-
lar toplayıblar. Alimlər bildirirlər ki, 
bəşər həyatı üçün təhlükə doğuran 
nüvə zərbələri və ya onların yaydı-
ğı radiasiya deyil, kütləvi aclıq və 

“nüvə qışı”nın düşməsi ilə əlaqədar 
aşağı temperaturdur.

Alan Robok və onun həmkarları 
lokal və ya qlobal nüvə münaqişələ-
rinin dənizlərin flora və faunasına 
təsiri ilə maraqlanıblar. Çünki nüvə 
müharibəsi zamanı atmosferə bu-
raxılan toz və hissəciklərin mühüm 
bir hissəsi Dünya okeanına düşəcək. 
Bu proses, eləcə də suların tempe-
raturunun aşağı düşməsi dənizlərin 
ekosisteminə təsir edərək onların tər-
kibində duzluluğu, turşuluğu və digər 
mühüm parametrləri dəyişəcək.

Amerikalı alimlər müa-
sir iqlim modellərindən, dörd 
müxtəlif nüvə münaqişəsin-
dən istifadə edərək bu dəyişik-
liyi təfsilatı ilə hesablayıblar. 
Məlum olub ki, Alan Robok 
və onun sələfləri “nüvə qışı”-
nın dəniz ekosistemləri üçün 
fəsadlarını lazımınca qiymət-
ləndirməyiblər. Amerikalı 
ekoloqların hesablamalarına 
görə, Dünya okeanına böyük 
miqdarda CO2 və digər mad-

dələrin düşməsi dənizin turşu-qələvi 
balansını və kimyəvi tərkibini xeyli 
dərəcədə dəyişəcək. Bu da öz növ-
bəsində molyusk, mərcan polipləri, 
habelə müxtəlif növ planktonların 
həyatına, onları formalaşdıran mü-
hitin mövcudluğuna təsir edəcək. 
Bu orqanizmlər məhv olub suya 
qarışdıqdan sonra onların formalaş-
ması üçün şərait olmayacaq. Odur 
ki, “nüvə qışı”nda Dünya okeanının 
insanlar üçün qida mənbəyi olması 
fikri ağlabatan deyil.

“Nüvə qışı”nın dəniz ekosistemləri üçün 
fəsadları lazımınca qiymətləndirilməyib
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 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi “Zığ” Gəmi 
Təmiri və Tikintisi Zavodunun direktor müavini-bölmə rəisi Mə-
dət Şükürova 

qardaşının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağ-

lığı verirlər.

A L L A H  R Ə H M Ə T  E L Ə S İ N

Formula 1 pilotlarının 2020-ci 
ildəki məvaciblərinin məbləği müəy-
yənləşib.

 racing-elite.com saytı xəbər verir 
ki, “Mercedes” komandasının britani-
yalı pilotu Luis Hamiltonun cari ildəki 
məvacibi 50 milyon avro olacaq. “Red 
Bull Racing” komandası ilə çoxillik 
müddətə müqavilə imzalayan Maks 
Ferstappenin bu il üçün məvacibi 40 
milyon avro təşkil edəcək. Bundan 
başqa, “Ferrari” komandasının pilo-
tu Sebastian Fettel də eyni məbləğdə 
məvacib alacaq. Bu göstərici üzrə ilk 

beşliyi “Renault” komandasının pilotu 
Daniel Rikkardo (18 milyon) və “Fer-
rari”nin sürücüsü Şarl Lekler (9 mil-
yon) tamamlayırlar.

Ateroskleroz qan damar-
larının xroniki xəstəliyidir. Bu 
xəstəliyin əsas xüsusiyyəti “pis” 
xolesterinin damarların daxili 
divarlarında yığılması, divarla-
rın qalınlaşması və elastikliyini 
itirməsidir. Damarlar yağ və 
kirəçləşmədən qalınlaşır, elastik-
liyin itirir ,sıxılır ki bu da orqan-
larda qan çatışmazlığı yaradır və 
nəticədə damar tutulur. Qanın 
laxtalanması müşayiət olunduq-
da, tromboza meyillilik yaranır 
və orqanlarda işemik zədələnmə 
meydana çıxır.

Ümumiyyətlə ateroskleroz ölümlə nə-
ticələnən təhlükəli xəstəliklərdən biri hesab 
edilir.

Bu sözləri  “Caspian İnternational Hos-
pital”ın terapevti Şəhla Abbasova bildirib.

Həkim deyib: “Ateroskleroz əksər hal-
larda ürəyin, beynin, ayaqların, qan dövra-
nında problem yarananda üzə çıxır, yəni bu 
xəstəliyin diaqnozu son mərhələdə müəy-
yənləşir. Bu xəstəlik ürək-damar patologi-
yalarının inkişafının əsas səbəblərindən 
biridir. Bunlara ürəyin işemik xəstəliyi və 
miokard infarktı da aiddir. Aterosklerozun 
yaranma səbəblərinə 40-dan yuxarı yaş 
həddi, hipertoniya, siqaret çəkmə, şəkərli 
diabet, artıq çəki, qanda “pis” yağların yük-
sək göstəricisi, irsi meyllilik, yağ xoleste-
rinlə zəngin qidaların istifadəsi daxildir.

Xolesterin orqanızmdə daim əmələ 
gəlir və hüceyrə membranların qurulma-
sında cinsi, steroid hormonların, vitamin D 
sintezində iştirak edir. Bütün xolesterolun 
50-80 faizi qaraciyərdə, qalan hissəsi isə 

heyvan mənşəli məhsullarla hazır vəziyyət-
də orqanızmə daxil olur. Xolesteron suda 
həll olmadığı üçün onun orqan və toxuma-
lar arasından nəqli suda həllolunan zülal 
və lipoproteinlərin birləşməsi ilə baş tutur. 
Aşağı sıxlı lipoproteinlər xolesterini toxu-
malara daşıyır. Digəri yuxarı sıxlı lipopro-
teinlər isə artıq olan xolesterini hüceyrələr-
dən çıxarır. Buna görə “pis” və “yaxşı” 
xolesterin anlayışı ortaya çıxır. “Pis” xoles-
terinin artıqlığı və “yaxşı” xolesterinin az-
lığı ateroskleroz yaradır. Heç bir insan ate-
rosklerozun başlanğıcını hiss etmir. Belə ki, 
bu proses tədricən, gənc yaşlardan başlayır. 
Lakin müasir tibbin köməyi ilə ateroskle-
roz erkən mərhələdə təyin edilir və sonrakı 
müalicəsi öz effektini göstərir. Buna görə 
tez-tez xolesterol və lipoproteinlərin qanda 
təyinini aparmaq lazımdır.

Aterosklerozun qarşısını almaq üçün 
ilk növbədə, siqaretdən imtina etmək, çə-
kini tənzimləmək, yeməkdə müəyyən məh-
dudiyyətlər yaratmaq və fiziki fəaliyyəti 
artırmaq lazımdır”.

Stomatoloji problemlərin 
əksəriyyəti kariyeslə başlayır. 
Dişlərdəki mina qatı orqanizmdə 
ən sərt toxumadır. Buna baxma-
yaraq, xarici mühit amillərinin 
təsirinə daha çox məruz qalır. 
Dişlərə düzgün qulluq edilməzsə 
və orqanizm sağlam olmazsa, 
mina qatı zədələnə bilər.

Bu barədə  Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının üz-çənə cərrahiyyəsi 
şöbəsinin müdiri, tibb elmləri na-
mizədi Məhəmməd Davudov mə-
lumat verib.

Şöbə müdiri deyib: “Ağız 
boşluğunun özünəməxsus pH-ı, 
yəni mühiti var. Əgər biz çox şi-
rin və karbohidratlarla zəngin qida 
qəbul edəriksə, ağız boşluğundakı 
mühit turşuluğa doğru dəyişəcək. 
Ağız boşluğunda mikroorqanizm-
lər çoxdur, lakin normal mühit 
onların miqdarını tarazlıqda saxla-
yır. Balans pozulanda həmin mik-
roorqanizmlərin sayı arta və ağız 
boşluğunda zərərli təsirlərə yol 
aça bilər. Turş mühit mina qatını 
aşındırır və kariyes yaranır. Bu-

nunla yanaşı, dişlərdəki 
xroniki çatlar da mina qa-
tına mənfi təsir edir. Nə-
ticədə dişlərdə mineralla-
rın dağılması prosesi baş 
verir. Kariyesin fəsadları 
çoxdur. Belə ki, o, pulpit, 
periodentid, dişin itirilmə-
si, daha ağır fəsadlar - ab-
seslər, fleqmonalar, çənə 
sümüyünün irinləməsi ilə 
nəticələnə bilər. Kariyes pulpaya 
çatanda kəskin ağrılar olur. Bəzən 
xəstələr ev şəraitində müxtəlif 
dərman preparatları ilə özlərini 
müalicə edirlər. O zaman artıq 
pulpa da nekrozlaşır. Bu zaman 
hissiyyat itir. Diş tam dağılsa da, 
sonradan ağrılar olmur. Plombla-
ma zamanı pulpanı çıxaranda diş 
ölür. Çünki diş pulpa ilə qidalanır. 
Buna baxmayaraq, ağrı, diskom-
fort hissinin qarşısını almaq üçün 
bəzən pulpanın çıxarılmasına ehti-
yac yaranır”.

Mütəxəssis bildirib ki, orqa-

nizmdə kalsium çatışmazlığı da 
stomatoloji problemlərə səbəb ola 
bilər.

“Hamilə qadınların orqa-
nizmlərində baş verən dəyişik-
liklər dişlərdə də özünü göstərir. 
Stomatoloqlar qadının hamiləliyi 
ilə əlaqədar bəzən istənilən mü-
daxiləni edə bilmirlər. Çünki anes-
teziloji məhlullar, keyidicilər dölə 
təsir etdiyindən ilk və son üç ay 
kritik dövr hesab edilir. Ona görə 
də tibbi müdaxilə zamanı istifadə 
edilən dərmanların miqdarı, isti-
fadəsi qadağan olan preparatlar 
haqqında ginekoloqlarla məsləhət 

edilməlidir. Belə çətinlik-
lərin yaşanmaması üçün 
hamiləliyin planlaşdırıl-
masından əvvəl ağız boş-
luğu müayinə olunmalı 
və stomatoloji problem-
lər aradan qaldırılmalıdır. 
Çünki hamilə qadının dişi 
çürüyərsə, əmələ gələn 
bakteriya və toksinlər 
dölə də təsir edir”.

Məhəmməd Davudov “ağıl 
dişi” haqqında da məlumat verərək 
deyib: “Ağıl dişi” “müdriklik dişi” 
də adlanır. Adətən 18-25 yaşdan 
sonra çıxdığından çox zaman 
çənədə yer olmur. Ona görə də 
bu diş müxtəlif əyri vəziyyətlərdə 
çıxır və ağrı hissi verir. Bəzən isə 
həmin diş çıxdıqda onunla diş əti 
arasında boşluq yaranır. Bu zaman 
yeyilən qidalar həmin boşluğa do-
lur. Nəticədə diş tam çıxmadan 
tacı ətrafında kariyes yaranır, diş 
dağılır, ağrılar verir. Bəzən pasi-
yentlər mütəxəssislərə diş-çənə 

anomaliyaları ilə müraciət edirlər. 
Bu dişlər anomaliyaların aradan 
qaldırılmasına mane olduğu üçün 
xaric edilir. Ağıl dişləri cərrahi 
təcrübəsi olan həkim tərəfindən 
çəkilməlidir. Mütləq şəkildə dişin 
rentgen müayinəsi aparılmalıdır. 
Bu müayinə olmadan ağıl dişinin 
çəkilməsi böyük məsuliyyətsizlik-
dir”.

Mütəxəssis dişlərin xarab ol-
maması üçün qidalanmaya fikir 
verməyi və ağız boşluğuna doğ-
ru qulluq etməyi tövsiyə edib: 
“Uşaqlar dişlərini səhər yuxudan 
oyanan kimi deyil, yeməkdən 
sonra yusunlar. Çünki onların tü-
pürcəklərində immun sisteminin 
interferon adlanan maddəsi var. 
Onu udmaları uşaqların orqa-
nizmləri üçün xeyirlidir. Axşam 
yatmazdan əvvəl dişləri fırçala-
maq vacibdir. Dişlərin sağlamlığı 
üçün gün ərzində daha çox maye 
qəbul etmək faydalıdır. Çünki su 
ağız boşluğunu həm nəm saxla-
yır, həm də onun mühitinin turşu-
luğa doğru dəyişməsinin qarşısını 
alır”.

Cənubi Texas və 
Alabama universitetləri-
nin qadın komandaları 
arasında basketbol oyunu 
böyük dava ilə başa çatıb.

TASS agentliyi xəbər 
verir ki, Tələbə Liqası çər-
çivəsində keçirilən matç 
81:54 hesabı ilə Texas ko-
mandasının xeyrinə başa 
çatıb. Oyundan sonra qa-
dın basketbolçular arasında 
dava başlayıb.

Məlumata görə, hər iki 

komandanın 10 basketbolçu-
su bir və ya iki oyunluq dis-
kvalifikasiya edilib. Alabama 

Universiteti koman-
dasının baş məşq-
çisi davaya səbəb 
olduğu üçün məh-
kəmə prosesinə qə-
dər qeyri-müəyyən 
müddətədək saxla-
nılıb. Cənubi Texas 
Universiteti koman-
dasının məşqçisinə 
bir oyunluq qadağa 
qoyulub. Hər iki ali 

təhsil müəssisəsi 5 min dollar 
cərimə olunub.

Futbol üzrə Azərbaycan 
Premyer Liqasının XVI turun-
da “Səbail” səfərdə “Keşlə”ni 
(0:1), “Sabah” doğma meydanda 
“Qəbələ”ni (3:2), “Sumqayıt” isə 
ev oyununda “Zirə” komandasını 
(2:1) məğlub edib. Tura “Qara-
bağ” – “Neftçi” matçı ilə yekun 
vurulub. Fevralın 8-də Tofiq 
Bəhramov adına Respublika Sta-
dionunda keçirilən qarşılaşmada 
qapılara top vurulmayıb. 

Fevralın 15-də futbol üzrə 
Azərbaycan Premyer Liqasının 
XVII turuna start veriləcək.

İki günü əhatə edəcək turun 
açılış matçında “Zirə” və “Qara-
bağ” komandaları görüşəcəklər. 
Zirə İdman Kompleksində keçi-
riləcək matç saat 15:00-da başla-
yacaq.

Günün ikinci görüşündə 
“Sumqayıt” doğma meydanda 
“Sabah”ı qəbul edəcək. “Kapital 

Bank Arena”da təşkil olunacaq 
qarşılaşma saat 17:00-da start gö-
türəcək.

Turun üçüncü oyunu fevralın 
16-da oynanılacaq. “Səbail” ko-
mandası doğma meydanda “Qə-
bələ”ni qəbul edəcək. Matç saat 
16:30-da başlayacaq.

Premyer Liqanın XVI turuna 
həmin gün saat 19:00-da başla-
yacaq “Neftçi”-”Keşlə” matçı ilə 
yekun vurulacaq. Görüş “Bakcell 
Arena”da keçiriləcək.

Bütün görüşlər “CBC Sport” 
kanalı ilə birbaşa yayımlanacaq.

On altı turdan sonra turnir 
cədvəlinə 35 xalla “Qarabağ” klu-
bu başçılıq edir. Aktivində 27 xalı 
olan “Neftçi” ikinci, 26 xalı olan 
“Keşlə” isə üçüncü yerdə qərarla-
şıb. Digər pillələrdə müvafiq ola-
raq “Sumqayıt” (22), “Zirə” (20), 
“Sabah” (16), “Səbail” (15) və 
“Qəbələ” (13) yer alıb.

Karpal tunel 
sindromu vaxtında 
düzgün diaqnoz 
qoyulmazsa, əzələnin 
əriməsinə səbəb ola 
bilər. Əllərdə və qol-
larda uyuşma, ağrı, 
gücün azalması bu 
sindromun əlamətləri 
ola bilər.

Bu sözləri nevro-
loq, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Nuridə Tağı-
yeva bildirib.

Həkimin sözlərinə görə, bu, əl 
biləyindən keçən sinirin sıxılması 
nəticəsində yaranan problemdir: 
“Sindroma həm kişi, həm də qa-
dınlarda rast gəlmək olar. Qadın-
lar bu hal ilə əsasən ev işləri ilə 
məşğul olan zaman rastlaşırlar. 
Onlar bunu, eyni zamanda, ke-
yimənin yaranması və xüsusən ilk 
üç barmağa sanki elektrik cərəyanı 
vurması kimi təsvir edirlər. Belə 
xəstələr adətən gecələr əllərdə ağ-
rının artmasından şikayətlənirlər. 
Problemin gedişinə bağlı olaraq, 
bu ağrı yuxudan oyandıracaq qə-
dər də arta da bilər”.

Nevroloq sindromun digər 
əlamətləri barədə də danışıb: 
“Buna əldə gücün itməsi, əşyaları 

əldə tuta bilməmək, ağrının qola 
yayılması, əli sallamaqla ağrının 
azalması, barmaqlarda və ovucda 
hissiyatın itməsi, daha çox səhərlər 
şişlik və əldə qıcolmalar daxildir.

Revmatoid artrit, vətərin ilti-
habı, piylənmə, periferik sinirin 
şişləri və kistləri, yaşlanma buna 
səbəb ola bilər. Problemə, həm-
çinin şəkərli diabetdən əziyyət 
çəkənlərdə, spirtli içki istifadəçilə-
rində və damar xəstəliyi olanlarda 
daha çox rast gəlinir.

Əzələnin əriməsinə qədər gə-
tirib çıxaran bu sindrom vaxtında 
düzgün diaqnoz qoyularaq, müa-
licə oluna bilər. Müayinəsi əsasən 
elektomioqrafiya üsulu ilə icra 
olunur”.

Qadın komandaları arasında 
basketbol oyunu böyük dava ilə başa çatıb

Ateroskleroz

Pilotların 2020-ci ildəki məvaciblərinin 
məbləği müəyyənləşdirilib

Fevralın 16-da “Səbail” komandası doğma 
meydanda “Qəbələ”ni qəbul edəcək

Əzələnin əriməsinə səbəb 
ola bilən xəstəlik

Futbol üzrə Azərbay-
can millisinin qapıçısı Emil 
Balayev karyerasını Şotlan-
diyada davam etdirə bilər.

Qazaxıstanın “Tobol” ko-
mandasından ayrılan futbolçu 
“Harts” klubunun maraq da-
irəsindədir.

Komandanın son 
vaxtlar Premyer Liqa 
matçlarında çox qol 
buraxması baş məşqçi 
Daniel Stendeli narahat 
edir. Britaniya mətbuatı 
“Harts”ın hazırda maraq 
dairəsində olan 4 belə 
oyunçunun adını yayıb 
ki, onlardan biri də E.Ba-

layevdir.
Qeyd edək ki, daha əvvəl 

qapıçının Qazaxıstanın “Kay-
sar” klubundan təklif aldığı 
bildirilirdi. E.Balayev ilə Ru-
siya və Azərbaycan klubları 
da maraqlanırlar.

Qapıçımız karyerasını 
Şotlandiyada davam etdirə bilər

Mülayim və ya həd-
dən artıq soyuq keçən 
havalar bir çox xəstə-
liklərin yaranmasına 
gətirib çıxara bilər. Qrip 
hazırda insanlar ara-
sında ən çox yayılmış 
infeksiyalardan biridir. 
Onun ilkin əsas əlamət-
ləri baş, boğaz, sinə 
ağrıları, öskürək, asqırma və titrəmədir. 
Qısa müddətdən sonra isə həmin əlamət-
lər sırasına hərarət, burun axması, əzələ 
ağrıları və halsızlıq əlavə olunur. Qrip 
müalicə edildikdə 2-7 gün, müalicə edil-
mədikdə isə yeddi gündən artıq davam 
edə bilər. Qrip zamanı orqanizmdə olan 
digər xəstəliklər də baş qaldıra bilər. Ona 
görə də bu infeksiyanın qarşısını vaxtın-
da almaq məsləhət görülür.

Pediatr-infeksionist Aytən Ziyadova-
nın dediyinə görə, qrip virusu öskürmə və 
ya asqırma zamanı hava-damcı yolu ilə 
ətrafdakılara ötürülür. Virusun mövcud ol-
duğu səthlərə təmas edilən zaman yoluxma 
halı yüksək olduğuna görə sürətlə yayılır.

Həkim-infeksionist deyib: “Qripin 
əlamətlərinə yüksək hərarət, əzələ ağrıla-
rı, öskürək, başağrısı və xroniki yorğunluq 
daxildir. Qripə yoluxanların əksəriyyəti ta-
mamilə yaxşılaşır, bəzən isə tənəffüs yol-
larının infeksiyası və ya pnevmoniya ilə 
bağlı şikayətlər meydana çıxır. Xəstəliyin 
ağırlaşmalarına körpələr, yaşlılar, ürək və 
ya ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkənlər, 

hamilə qadınlar, eləcə 
də immun sistemi zəif 
olan şəxslər arasında 
daha tez-tez rast gəli-
nir. Bəzən ağırlaşma-
lar daha ağır fəsadlar 
verə bilər. Qrip viru-
sunun A, B və C tipli 
3 növü var. Daha çox 
A və B tipli virus əha-

li arasında geniş yayılıb. Qış fəslində qrip 
virusunun müxtəlif növləri epidemiyaya 
çevrilərək yoluxma ehtimalını artırır və 
onu mövsümi qrip adlandırırlar. Mövsümi 
qrip epidemiyası dövründə yayılmış qrip 
virusuna yoluxma ehtimalı daha çoxdur. 
Qış aylarında həmin dövr əksər hallarda 
6-8 həftə davam edir”.

O, xəstəliyin profilaktikası barədə 
bildirib: “Qripə qarşı peyvənd aparılması 
bir il ərzində mövsümi qripə yoluxma ha-
lının qarşısını alır. Peyvənd olunan hər 10 
nəfərdən 7-8-də xəstəliyə qarşı immunitet 
güclənir. Vurulan vaksin qarşıdan gələn qış 
mövsümündə baş verməsi gözlənilən qrip 
virusu ştamından hazırlanır və öskürək, so-
yuqdəymə və qripə bənzər xəstəliklərə sə-
bəb ola biləcək digər viruslu infeksiyanın 
qarşısını alır. Böyüklər üçün tətbiq olunan 
vaksində, adətən, aktiv qrip virusu olmur. 
Bu o deməkdir ki, vaksin qrip və ya digər 
infeksiyalar yaratmır. Qripə qarşı vaksin 
tətbiq olunandan az sonra öskürək və ya 
soyuqdəymə təsadüf nəticəsində baş verə 
bilər”.

Qrip virusu və onunla mübarizə formaları

ASCO-nun işçiləri ara-
sında stolüstü tennis turniri 
keçirilib. Yarışda bütün struk-
turlardan olan stolüstü ten-
nis həvəskarları qüvvələrini 
sınayıblar.

Dəniz Nəqliyyatı İşçiləri 
Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Ko-
mitəsinin idman zalında baş tutan 
turnirdə I yeri Xəzər Dəniz Neft 
Donanmasının əməkdaşı Elman 
Qafarov tutub. II və III yerlərə 

isə müvafiq olaraq “Bibiheybət” 
Gəmi Təmiri Zavodunun əmək-
daşları Elşən Kərəmov və Müzəf-
fər Qurbanov çıxıblar.

Qaliblərə diplom və hədiy-
yələr verilib.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyətində (ASCO) idmanın di-
gər növləri kimi, stolüstü tennisə 
də maraq böyükdür. Yarışın ke-
çirilməsində məqsəd dənizçilərin 

asudə vaxtını səmərəli təşkil et-
mək, onların fiziki sağlamlığını 
möhkəmləndirmək, idmana ma-
rağını daha da artırmaqdan ibarət-
dir.

Dənizçilər arasında stolüstü tennis turniri keçirilib

Bəzən “Ağıl dişi” çıxanda çənədə yer olmur


