
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev keçən il dekabrın 23-
də yerli jurnalistlərə verdiyi müsahibədə 
nəqliyyat sektoru ilə bağlı sualı da ətraflı 
cavablandırmışdır. Müsahibədən həmin 
hissəni “Dəniz”in oxucularının diqqətinə 
təqdim edirik.

- Cənab Prezident, enerji layihələ-
ri ilə bağlı fikirlərinizi eşitdik. Mənim 
növbəti sualım isə nəqliyyat sektoru ilə 
bağlı olacaq. Məlum məsələdir ki, Azər-
baycan bu sahədə də çox böyük nailiy-
yətlər, uğurlar əldə edib. 2019-cu ildə bu 
istiqamətdə regional əməkdaşlıqla bağlı 
görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz?

- Mən müsbət qiymətləndirirəm. He-
sab edirəm ki, 2019-cu ildə biz artıq möv-
cud olan nəqliyyat infrastrukturundan çox 
səmərəli şəkildə istifadə etdik. Əvvəlki 
dövrlərdə yaradılmış nəqliyyat infrastruk-
turu imkan verdi ki, biz əməkdaşlığın miq-
yasını genişləndirək.

Nəqliyyat məsələlərinə gəldikdə, mən 
həmişə bu məsələləri iki yerə bölürdüm. 
Birinci, daxili nəqliyyat layihələri, ikinci 
isə beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edən la-
yihələr. Düzdür, bu layihələr bir-biri ilə sıx 
bağlıdır. Ancaq biz bütün addımlarımızı 
planlı şəkildə atmalı idik. Belə olan halda 
uğur da qazanılacaqdı, belə də oldu. Ona 
görə daxili nəqliyyat layihələrinin icrası 
bizə imkan verdi ki, biz ölkə daxilində çox 
müasir nəqliyyat infrastrukturu yaradaq və 
buna nail olduq. Misal üçün, baxmayaraq 
ki, ölkə ərazisi o qədər də böyük deyil, bi-
zim yeddi beynəlxalq hava limanımız var 
və bunların hər biri işlək vəziyyətdədir. 
Onlardan altısı beynəlxalq uçuşlar da təş-
kil edir. Digər tərəfdən, bizim dəniz nəq-
liyyatımız sürətlə inkişaf etdi. Biz Xəzərdə 
ən böyük donanmaya malikik. Biz hazırda 
2003-cü ildə istifadəyə verilmiş gəmiqayır-
ma zavodunda bütün növ gəmiləri istehsal 
edə bilirik. Bu yaxınlarda tarixdə ilk dəfə 
olaraq Azərbaycanda bərə gəmisi istifadəyə 
verildi. Onun adı “Azərbaycan”dır. “Laçın” 
adlı neft tankerinin də inşası tamamlandı və 
istifadəyə verildi. Növbəti illərdə Bakının 
gəmiqayırma zavodunda başqa gəmilər də 
inşa ediləcəkdir.

Hava nəqliyyatına gəldikdə, Davos 
Ümumdünya İqtisadi Forumunun son he-
sabatında göstərilir ki, hava nəqliyyatının 
səmərəliliyinə görə, Azərbaycan dünyada 
12-ci yerdədir. Yük daşımaq üçün imkan-
lar var. Azərbaycan indi tranzit hab kimi öz 
hava məkanından istifadə edir.

Eyni zamanda, ölkə daxilində dəmir 
yolu infrastrukturu yenilənib. Əlbəttə ki, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun iki il əv-
vəl istismara verilməsi böyük dəyişikliklərə 
gətirib çıxardı. Dəmir yollarının səmərəli-
liyinə görə, - yenə də Davos Forumuna qa-
yıdıram, - Azərbaycan 11-ci yerdədir. Yəni, 
bu, çox yüksək göstəricidir. Eyni zamanda, 
son 16 ildə 16 min kilometr avtomobil yolu 
inşa edilib - həm magistral, həm şəhərləra-
rası, kənd yolları. Bu göstəriciyə görə, yol-
ların keyfiyyətinə görə, biz dünyada 27-ci 
yerdəyik. Bütövlükdə, nəqliyyat infrast-
rukturunun səviyyəsinə görə, Azərbaycan 
dünyada 34-cü yerdədir və bu, çox yüksək 

göstəricidir. Ona görə, nəqliyyatın bütün 
seqmentləri Azərbaycanda tam müasir stan-
dartlara cavab verir. Eyni zamanda, keçən 
il istifadəyə verilmiş Ələt Dəniz Ticarət Li-
manı da çox böyük infrastruktur obyektidir. 
Bu limanın yükaşırma qabiliyyəti hazırda 
15 milyon tondur və bunun həcmi 25 mil-
yon tona qədər rahatlıqla artırıla bilər. Belə-
liklə, bu strateji infrastruktur layihəsi bizə 
imkan verir ki, Azərbaycan üzərindən yük 
daşımalarının həcmi artsın.

Bütün bu layihələrin arasında Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu mən xüsu-
silə vurğulamaq istəyirəm. Çünki bu, bir 
neçə səbəbə görə doğrudan da strateji ob-
yektdir, strateji infrastrukturdur. Birincisi, 
bizim Türkiyə ilə dəmir yolu bağlantımız 
olmayıb. Beləliklə, bizim ixracımız, yaxud 
da ki, Azərbaycan üzərindən təşkil edilən 
ixracın son nöqtəsi Qara dəniz limanları 
idi. Orada da gərək yüklər yenə də aşırı-
lardı, daşınardı - yenə də vaxt itkisi, yenə 
də vəsait itkisi. Limanların da imkanları 
məhduddur və bir çox hallarda hava şəra-
itindən asılıdır. İlk növbədə, Novorossiysk 
limanı. Orada bəlkə də il ərzində günlərin 
təqribən 20 faizində hava şəraiti imkan ver-
mir ki, yüklər daşınsın. Ona görə bu, birinci 
məsələ idi. İkinci məsələ ondan ibarət idi 
ki, biz çox yaxşı başa düşürdük, əgər Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikilərsə, onda 
biz nəinki Şərq istiqamətindən, hətta Cənub 
və Şimal istiqamətindən də bu yola yüklə-
ri cəlb edə bilərik və buna nail olduq. Ona 
görə bu, strateji obyekt idi bizim üçün. Mən 
Prezident kimi fəaliyyətimə başlayanda 
dərhal bu məsələ ilə məşğul olmağa başla-
dım və araşdırma apardım ki, biz bunu necə 
icra edək. O vaxt bizim pulumuz yox idi. 
Beynəlxalq maliyyə qurumları bu layihəyə 
maraq göstərmirdilər. Biz bəzi ölkələrə 
müraciət etmişdik. O müraciətə də cavab 
verilmədi. Ona görə biz gördük ki, bunu 
özümüz etməliyik və əlbəttə, qonşu ölkələr-
lə birlikdə. İlk növbədə, Türkiyə tərəfi ilə 
danışıqlar apardıq və razılığa gəldik. On-

dan sonra Gürcüstanla danışıqlar başlanıldı. 
Bunun böyük hissəsi Gürcüstan üzərindən 
keçən dəmir yoludur. Gürcüstanın da im-
kanı yox idi. Ona görə biz bu məsələni öz 
üzərimizə götürdük və Gürcüstanla kredit 
anlaşması imzalandı. Bu kredit anlaşması-
na görə, təqribən 800 milyon dollara yaxın 
vəsait nəzərdə tutulurdu, o şərtlə ki, inşaatı 
Azərbaycan şirkətləri aparsınlar. Yəni, bu 
vəsaitdən biz özümüz istifadə edəcəyik, 
eyni zamanda, kredit də ondan sonra qay-
tarılacaqdır.

Bütün bu məsələləri təşkil edəndən 
sonra gördük ki, biz indi bəzi beynəlxalq 
təzyiqlə üzləşirik. Bu, bir qədər gözlənil-
məz idi. Çünki biz yaxşı bilirdik və xəritəyə 
baxanda hər kəs görür ki, bu yol çox lazım-
dır. Ancaq bəzi Qərb ölkələri buna etiraz 
etdilər. Baxmayaraq ki, biz indi onlardan 
kredit də almaq fikrində deyildik. Ancaq 
Gürcüstana təzyiqlər başlanıldı ki, Gür-
cüstan razılıq verməsin bu layihəyə. Çün-
ki bu layihə həyata keçirilərsə, Ermənistan 
nəqliyyat dalanında qalacaqdır. Dünyadakı 
ermənipərəst qüvvələr, erməni lobbisi, di-
aspor və ermənipərəst siyasətçilər bu la-
yihənin əleyhinə açıq şəkildə çıxdılar. Əgər 
Gürcüstan buna razılıq verməsəydi, əlbəttə 
ki, bu layihə həyata keçirilə bilməzdi. Biz 
Gürcüstan rəhbərliyini inandıra bildik ki, 
bu layihə onlar üçün də xeyirlidir. Həm 
minlərlə iş yerləri yaradılacaq, Gürcüstana 
yaxşı şərtlərlə təqribən 800 milyon dollar 
dəyərində kredit veriləcək və Gürcüstan 
üzərindən yükdaşımalarının həcmi kəskin 
artacaq. Razılığa gələndən sonra, eyni za-
manda, mən bəzi Qərb ölkələrinin rəhbərlə-
ri ilə açıq söhbət etdim və dedim ki, siz bizə 
mane olmayın. Kömək etmirsiniz, etməyin. 
Ancaq siz bizə mane olmayın. Çünki biz də 
bəzi məsələlərdə sizə mane ola bilərik. He-
sab edirəm, bu sözlərdən sonra artıq orada 
da yəqin edildi ki, daha yaxşı olar ki, bu işə 
müdaxilə etməsinlər. Beləliklə, Tbilisidə 
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin sənədləri im-
zalanmışdır. İnşaat 2 il bundan əvvəl başa 

çatdı və bu gün biz nəinki gözlədiyimiz 
yerlərdən, hətta yeni ünvanlardan da bu yol 
üzərində yükləri qəbul edirik və ötürürük.

Bu, əlbəttə ki, Çin-Qazaxıs-
tan-Xəzər-Azərbaycan-Gürcüstan-Tür-
kiyə yoludur və eyni zamanda, artıq 
Türkmənistandan da yüklər gəlir. Türk-
mənistana mənim səfərim zamanı ancaq 
nəqliyyat sektoruna aid səkkiz sənəd im-
zalanmışdır. Artıq Əfqanıstan-Türkmə-
nistan-Azərbaycan-Avropa dəmir yolu 
xətləri birləşib. Əfqanıstanda Lapis-Lazuli 
layihəsi ilə biz Bakı-Tbilisi-Qarsı birləş-
dirə bildik. Beləliklə, yeni yüklər əldə 
edildi. Artıq Rusiyadan da Azərbaycan 
üzərindən Türkiyəyə yüklərin daşınması 
başlamışdır. Əminəm ki, bu yolla yüklərin 
həcmi daha da artacaq. Eyni zamanda, biz 
İrandan da Avropa istiqamətinə Azərbay-
can üzərindən yükləri gözləyirik. Bildi-
yiniz kimi, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhli-
zində də Azərbaycan çox fəal iştirak edir. 
Biz öz ərazimizdə bu dəhlizlə bağlı bütün 
işləri başa vurmuşuq. Ona görə bütün bu 
addımların nəticəsində Azərbaycan - açıq 
dənizlərə çıxışı olmayan bir ölkə bey-
nəlxalq, yəni Avrasiya nəqliyyat mərkəz-
lərinin birinə çevrilibdir. Əminəm ki, növ-
bəti illərdə artıq icra edilmiş layihələrin və 
yeni layihələrin icrası nəticəsində Azər-
baycan üzərindən yükdaşımalarının həcmi 
artacaq. 

Bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. 
Əlbəttə ki, bu, bizə uzunmüddətli gəlirlər 
gətirəcək, özü də böyük həcmdə. Ancaq, 
eyni zamanda, bu, beynəlxalq əməkdaşlığı 
da möhkəmləndirir, ölkələr bir-biri ilə daha 
sıx bağlanır, qarşılıqlı asılılıq yaranır. Tran-
zit ölkə olmaq üçün sən mütləq qonşularla 
yaxşı münasibətlər qurmalısan. Çünki sən 
qonşularsız tranzit ölkəyə çevrilə bilməz-
sən. Bizim xarici siyasətlə bağlı dediyim 
sözlər bunu bir daha təsdiqləyir. Əgər qon-
şu ölkələrlə səmərəli qarşılıqlı faydalı mü-
nasibətlər qurulmasaydı, bu gün nə enerji, 
nə nəqliyyat layihələri icra edə bilməzdi.

ASCO-nun Dəniz 
üzgüçülüyünün təhlükəsiz-
liyi departamentinin Gəmi 
və liman vasitələrinin 
mühafizəsi üzrə mühəndisi 
Taryel Kərimov Yaponiya-
nın Yahohama şəhərində 
keçirilən təlimdə iştirak 

edib. “Liman vasitələrinin mühafizəsinə 
dair bacarıqların inkişafı” mövzusuna 
həsr olunmuş təlim 20 gün davam edib.
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BU SAYIMIZDA

ASCO-nun əməkdaşı 
Yaponiyada təlimdə iştirak edib

“İrgiz” yenə sular qoynundadır

“Sabit Orucov” 
gəmisində təlim keçirilib

Yelkənçilər yeni ilə beynəlxalq 
qələbə ilə başladılar
Yığmamız Türkiyədə keçirilən yarışdan medallarla qayıdıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
nümayəndələri 31 dekabr – 
Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yeni il 
ərəfəsində Gəmiçiliyin himayə-
sində olan qaçqın və məcburi 
köçkün ailələrinin məskunlaş-
dığı qəsəbələrə baş çəkiblər.

Son illərdə bütün sahələr-
də olduğu kimi, idman 
sahəsində də əsaslı irəliləyiş-
lərə nail olunub, beynəlxalq 
yarışlarda bir sıra parlaq 
qələbələrə imza atılıb.

Səh. 6

Dənizçilər adından məcburi 
köçkün ailələrinə sovqat paylanıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) Xəzər Dəniz Neft Do-
nanmasına məxsus “İrgiz” təchizat-yedək 
gəmisinin əsaslı təmiri yekunlaşıb. 

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin  
(ASCO) xarici sularda üzən 
Dəniz Nəqliyyatı Donan-
masına məxsus “Maestro 
Niyazi” gəmisi Yunanısta-
nın İon dənizində qəzaya 
uğrayan qayıqdakı miq-
rantların xilasetmə əməliy-
yatında iştirak edib.  

Dənizçilərimiz İon dənizində batmaq 
təhlükəsi ilə üzləşən üç miqrantı xilas ediblər

Səh. 5

Səh. 3

Səh. 2

Səh. 7

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
(ASCO) tərəfindən Azər-
baycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasının tələbələrinin 
ixtiyarına verilən “Sabit 
Orucov” sərnişin gəmisin-
də növbəti təlim keçirilib. 
Təlim ADDA-nın “Dəniz 
naviqasiyası mühəndisliyi” və “Gəmi 
energetik qurğularının istismarı 
mühəndisliyi” ixtisasında təhsil alan I 
kurs tələbələri üçün təşkil olunub.

Prezident İlham Əliyev: “Bizim dəniz nəqliyyatımız sürətlə 
inkişaf etdi. Biz Xəzərdə ən böyük donanmaya malikik”

Səh. 4

Prezident İlham Əliyev dekab-
rın 30-da “Azərbaycan Respublika-
sında 2020-ci ilin “Könüllülər ili” 
elan edilməsi haqqında” Sərəncam 
imzalayıb.

Sərəncama əsasən, gənclərin fər-
di inkişafına təkan vermək, onlarda 
sosial məsuliyyət hissini artırmaq, 
gəncliyin potensialından xalqın rifahı 
və ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün 
səmərəli istifadə etmək məqsədilə 
2020-ci il Azərbaycanda “Könüllülər 
ili” elan edilib.

Nazirlər Kabinetinə bununla 
bağlı tədbirlər planını bir ay müddə-
tində hazırlayıb Azərbaycan Respub-
likasının Prezidentinə təqdim etmək 
tapşırılıb.

Sərəncamda qeyd olunur ki, kö-
nüllülük insanları vahid niyyət ətra-
fında birləşdirən, vətəndaş, cəmiyyət 

və dövlətin birgə fəaliyyətinin ən 
uğurlu formatıdır. Könüllülük həm 
də vətənpərvərlik məktəbi, öz xalqı-
na, dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə 
bağlılıq və xidmət örnəyidir.

Bu fəaliyyətin təşviqi məqsədilə 
dövlətimiz tərəfindən zəruri addımlar 
atılıb, normativ hüquqi baza təkmil-
ləşdirilib, dövlət dəstəyi mexanizm-
ləri formalaşdırılıb. Könüllülük bir 
çox fəaliyyət sahələrinə nüfuz edərək 
ümummilli hərəkata çevrilib, ölkə-
mizin hər bir bölgəsinə, ictimai hə-
yatın müxtəlif sahələrinə yayılaraq, 
cəmiyyətimizin bütün təbəqələrini 
əhatə edib, gənclərimizin həyat tər-
zinə çevrilib. ASAN, “Regional İn-
kişaf” İctimai Birliyi, “Bir” Tələbə 
könüllülüləri və digər könüllü hərə-
katları yaranıb, mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında on minlər-

lə gənci birləşdirən könüllü qrupları 
formalaşıb.

Könüllülərimiz öz kreativliyi, 
təşəbbüskarlığı, innovativ düşüncə 
tərzi və müasir dünyagörüşləri ilə qo-
şulduqları fəaliyyətə yeni nəfəs verib, 
ölkəmizdə Avroviziya Mahnı Müsa-
biqəsi, I Avropa Oyunları, “Formu-
la 1” yarışları, IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunları kimi irimiqyaslı beynəlxalq 
tədbirlərin həyata keçirilməsində 
əvəzsiz rol oynayıblar.

Bu il 5 dekabr - Beynəlxalq Kö-
nüllü Günü ərəfəsində Azərbaycanda 
ilk dəfə keçirilmiş və bütün könül-
lüləri əhatə etmiş Könüllülük Həftəsi 
ölkəmizdə könüllülüyün yeni mər-
hələyə qədəm qoyduğunu və böyük 
potensiala malik olduğunu nümayiş 
etdirib.

2020-ci il Azərbaycanda 
“Könüllülər ili”dir



AMEA-nın akademik 
Həsən Əliyev adına Coğra-
fiya İnstitutunda “Pliosen 
və Eopleystosen dövründə 
Cənubi Xəzər hövzəsinin təbii 
şəraitinin təkamülü və neft 
yataqlarının əmələ gəlməsin-
də onun rolu” mövzusunda 
araşdırmalar davam edir.

İnstitutdan bildirilib ki, 
tədqiqat işinin nəzəri əsasları 
öyrənilib, mövzu ilə əlaqədar 
ədəbiyyat və fond material-
ları araşdırılıb, mövcud xəritələr 
və digər qrafiki materiallar təhlil 
edilib, İsmayıllı, Oğuz və Şamaxı 
rayonları ərazisində çöl-tədqiqat 
işləri aparılıb. Göyçay, Girdıman-

çay və Ağsu çaylarının dərələrində 
Akçaqıl çöküntüləri çöl şəraitində 
tədqiq edilib. Onların stratiqrafik 
vəziyyəti, litoloji tərkibləri araşdı-
rılıb və palinoloji, eləcə də minera-
loji analizlər üçün süxur nümunələ-

ri götürülüb. Əvvəlki  
tədqiqatçıların əsərlə-
rində göstərildiyi kimi, 
Akçaqıl çöküntüləri 
Şamaxı - Qobustan əra-
zisində əsasən qırıntılı 
süxurlardan ibarətdir 
və bu çöküntülər dayaz 
dəniz və kontinental 
mənşəlidir. Akçaqıl çö-
küntülərinin tərkibində 
əsasən boz, mavi-boz 
və qonur rəngli gillərlə 

müxtəlif dənəli qumların, qumdaş-
larının, çaqıldaşlarının və konqlo-
meratların növbələşməsi müşahidə 
olunur. Hazırda tədqiqatlar davam 
etdirilir.
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10 YANVAR
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyə-

tinin iclası keçirilir. İclasda Ermənistan SSR Ali 
Sovetinin qeyri-konstitusyon orqan - Dağlıq Qa-
rabağın “milli şurası” ilə birgə 1990-cı il yan-
varın 9-da qəbul etdiyi qərar fitnəkar hərəkət, 
yenidənqurma əleyhinə siyasi təxribat, suveren 
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının daxi-
li işlərinə aşkar müdaxilə kimi qiymətləndirilir.

Mixail Qorbaçov “Dağlıq Qarabağ barəsində 
Ermənistan SSR Ali Sovetinin 1989-cu il dekab-
rın 1-də və 1990-cı il yanvarın 9-da qəbul etdiyi 
aktların SSRİ Konstitusiyasına uyğun olmaması 
haqqında” SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 
qərarını imzalayır. Bundan əvvəl qəbul edilən 
bəndlər kimi həmin qərar da kağız üzərində qalır. 
Ermənistan tərəfi Moskvanın göstərişinə heç bir 
reaksiya vermir.

Bakıda Azərbaycan KP MK-nın binası qarşı-
sında ümumxalq mitinqi keçirilir. Müxalifət qüv-
vələrinin təşkil etdiyi mitinqdə respublika rəhbər-
liyinin yarıtmaz fəaliyyəti kəskin tənqid olunur, 
birinci katib Əbdürrəhman Vəzirovun və onun 
komandasının təcili istefa verməsi tələbi irəli sü-
rülür.

11 YANVAR
Bakıda mitinq davam edir. Çıxışçılar xalqın 

etimadını çoxdan itirmiş respublika rəhbərliyinin 
istefasını və yüksək vəzifələr tutan ermənilərin 
təcili olaraq işdən çıxarılmasını qətiyyətlə tələb 
edirlər.

Həmin tələblərlə Azərbaycan KP MK-nın, 
respublika Ali Sovetinin və respublika prokurorlu-

ğunun binaları qarşısında piketlər keçirilir. Səhər 
saat 6-da AXC Lənkəran şöbəsi şəhərin sovet 
və hüquq-mühafizə orqanlarını mühasirəyə alır, 
rabitəni ələ keçirir və yerli hakimiyyət orqanla-
rının fəaliyyətinin dayandırıldığı haqqında bəya-
nat verir. Müvəqqəti müdafiə komitəsi yaradılır. 
Bu komitə Lənkəran şəhərində bütün idarəetmə 
məsələlərini öz üzərinə götürür, operativ tədbirlər 
həyata keçirməyə başlayır.

13 YANVAR
Bakının Azadlıq meydanında mitinq keçirilir. 

Mitinqdə AXC-nin Milli Müdafiə Şurasının yara-
dıldığı elan olunur.

Yanvarın 13-15-də Bakıda bəzi fitnəkar qüv-
vələrin təhriki və iştirakı ilə ermənilərə qarşı talan 
və zorakılıq hərəkətləri törədilir.

15 YANVAR
 Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 

Əbdürrəhman Vəzirovun təşəbbüsü ilə respubli-
ka Ali Soveti Rəyasət Heyətinin iclası çağırılır. 
İclasda DQMV-də vəziyyətin normallaşdırılması 
sahəsində təxirəsalınmaz vəzifələr haqqında daha 
bir formal qərar qəbul edilir.

Kremldə  Mixail Qorbaçovun sədrliyi ilə 
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin iclası keçiri-
lir. İclasda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və 
başqa rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan edilmə-
si haqqında məsələ müzakirə olunur. SSRİ daxi-
li işlər naziri V. Bakatin, SSRİ baş prokuroru A. 
Suxarev, SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin 
sədri V. Kryuçkov, Azərbaycan SSR Ali Soveti 
Rəyasət Heyətinin sədri E. Qafarova, Ermənistan 

SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Q. Vos-
kanyan məlumat verirlər.

Müzakirələrin nəticələri üzrə Mixail Qor-
baçov “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və 
bəzi başqa rayonlarda” fövqəladə vəziyyət elan 
edilməsi haqqında” SSRİ Ali Soveti Rəyasət 
Heyətinin fərmanını imzalayır.

1990-cı il yanvarın 15-də yerli vaxtla saat 23-
dən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin, Azər-
baycan SSR-in ona bitişik rayonlarının, Ermə-
nistan SSR Gorus rayonunun ərazisində, habelə 
Azərbaycan SSR ərazisində SSRİ-nin dövlət sər-
hədi boyunca sərhədyanı zonada fövqəladə vəziy-
yət elan edilir.

Yanvarın 13-də Bakıda baş vermiş hadisələrlə 
əlaqədar Sov. İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə 
namizəd, SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədri 
Y. Primakov, Sov. İKP MK  katibi A. Girenko, 
SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin müvini V. Doquji-
yev Azərbaycan paytaxtına gəlirlər.

Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin fövqəladə 
plenumu keçirilir. Plenumda  Y. Primakov, A. Gi-
renko və Ə. Vəzirov da iştirak edirlər.

Bakıda vəziyyəti normallaşdırmaq sahəsində 
təxirəsalınmaz tədbirlər müzakirə olunur.

Y. Primakov və A. Girenko plenumda çıxış 
edirlər.

17 YANVAR
Bakıda və Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonla-

rında mitinqlər davam edir. Y. Primakov, A. Gi-
renko və Ə. Vəzirov Xalq Cəbhəsinin liderləri ilə 
danışıqlar aparırlar. Y. Primakov  MK-nın binası 
qarşısındakı mitinqdə çıxış edir və xalqı qorumaq 
üçün Bakıya ordu gətirildiyini bildirir. Onun çıxı-
şı narazılıqla qarşılanır.

18 YANVAR
Bakıda şayiələr baş alıb gedir. Mitinqlər ara 

vermir. Əhali sovet əsgərlərinin şəhərə top-tüfəng-
lə girəcəyinə inanmır.

19-20 YANVAR
Azərbaycan televiziyasının mərkəzi enerji 

bloku partladılır. Azərbaycan KP MK-nın bina-
sı qarşısında keçirilən mitinqdə qərara alınır ki, 
şəhərə giriş yollarındakı barrikadalar möhkəmlən-

dirilsin, rus əsgərlərinin Bakıya girməsinin qarşısı 
bu yolla alınsın.

Yanvarın 20-nə keçən gecə SSRİ Müdafiə 
Nazirliyinin, SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitə-
sinin, SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun his-
sələri hərbi silah və texnikanın müxtəlif növlərin-
dən atəş aça-aça ayrı-ayrı istiqamətlərdən Bakıya 
daxil olur, dinc əhaliyə qarşı misli görünməmiş 
cinayətkarlıq əməli törədirlər. Çoxlu ölən və ya-
ralanan var.

Mixail Qorbaçov “Bakı şəhərində fövqəla-
də vəziyyət tətbiq olunması haqqında” SSRİ Ali 
Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanını imzalayır. 
Həmin fərman yalnız yanvarın 20-də səhər saat 
6-7 radələrində, yəni sovet qoşun hissələri Bakıda 
amansız cinayət əməlləri törətdikdən, onlarca dinc 
insanı qətlə yetirdikdən xeyli sonra elan edilir.

Bakı şəhərinin komendantı general-leytenant 
V. Dubinyakın 1 saylı əmri ilə gecə saat 23-dən 
səhər saat 6-dək qadağan saatı elan edilir.

Televiziya işləmir. Bakı radiosu Azərbaycan 
SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Elmira 
Qafarovanın bəyanatını təkrar-təkrar yayır. Bəya-
natda Azərbaycanın suverenliyinin kobud şəkildə 
pozulmasına və Bakıda fövqəladə vəziyyət elan 
olunmasına qarşı etiraz bildirilir. Bakı şəhərində 
dinc əhaliyə qarşı silah işlədilməsi, günahsız in-
sanlara divan tutulması pislənilir, faciəli hadisələ-
rin bütün məsuliyyəti SSRİ rəhbərlərinin boynuna 
qoyulur.

Azərbaycan KP MK bürosunun iclası keçi-
rilir. Respublikada yaranmış vəziyyət müzakirə 
olunur. Azərbaycanda üçgünlük matəm elan edilir.

Əbdürrəhman Vəzirovun Azərbaycan KP 
MK-nın birinci katibi vəzifəsindən azad edilməsi 
ilə əlaqədar olaraq MK bürosunun işinə rəhbərlik 
büro üzvləri – Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti-
nin sədri Ayaz Mütəllibova və respublika KP MK-
nın ikinci katibi Viktor Polyaniçkoya tapşırılır.

21 YANVAR  
Deputatların üçdə bir hissəsinin təşəbbüsü ilə 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin fövqəladə sessiya-
sı işə başlayır. Sessiya Bakıda fövqəladə vəziyyət 
elan edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət 

Heyətinin fərmanının dayandırılması barədə qə-
rar qəbul edir və qoşunların şəhərdən çıxarılması 
tələbini irəli sürür. Bakıya qoşun yeridilməsinin 
faciəli nəticələrini təhqiq etmək üçün deputat ko-
missiyası yaradılır.

 Deputatlar sovet xalqına, dünyanın bütün 
xalqlarına və parlamentlərinə müraciət qəbul edir-
lər.

22 YANVAR
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti-

nin sədri E. Qafarova “Bakı şəhərində fövqəladə 
vəziyyətin ləğv edilməsi haqqında” qərar imzala-
yır.

Qərarda Bakıda fövqəladə vəziyyət haqqın-
da SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 19 yanvar 
1990-cı il tarixli fərmanı Azərbaycan SSR-in su-
verenliyinə qarşı təcavüz, bu fərmanın Bakı və 
onun ətrafında kütləvi qırğına səbəb olmuş icrası-
na sərəncam vermiş SSRİ ali hakimiyyət orqanla-
rının və ali vəzifəli şəxslərin hərəkətləri Azərbay-
can xalqına qarşı cinayət kimi qiymətləndirilir. 
Bütün qoşun hissələrinin və bölmələrin ən qısa 
müddətdə respublikanın paytaxtı Bakı şəhərindən 
çıxarılması tələb edilir.

Bakı yas içindədir. İki milyonluq şəhər və res-
publikanın bütün rayonlarından Bakıya gəlmiş in-
san dənizi şəhidlərin cənazələrini Azadlıq (keçmiş 
Lenin) meydanından çiyinlərinə götürüb Dağüstü 
parka yollanır. Azadlıq uğrunda canından keçən-
lər torpağa tapşırılır. Bakıda Şəhidlər Xiyabanı 
yaranır.

24-25 YANVAR
Gecə Azərbaycan KP MK-nın plenumu ke-

çirilir. Respublikada siyasi şərait və böhran və-
ziyyətindən çıxmaq yolları müzakirə olunur. Baş 
vermiş faciəli hadisələrə siyasi qiymət verilməsi 
və müvafiq tədbirlər görülməsi  üçün həmin ha-
disələrin səbəblərini təhqiq etməkdən ötrü komis-
siya yaradılır.

Plenum təşkilat məsələsinə də baxır. Əbdür-
rəhman Vəzirov respublikada böhran vəziyyətinə 
səbəb olmuş ciddi səhvlərə görə Azərbaycan KP 
MK-nın birinci katibi vəzifəsindən və MK büro-
su üzvlüyündən azad edilir. MK-nın birinci katibi 
vəzifəsində işlədiyi dövrdə onun fəaliyyətini yox-
lamaq üçün komissiya yaradılır. 

BAKI, YANVAR 1990-cı il
Faciəli günlərin sənədli xronikası

...20  YANVAR  FACİƏSİ  ŞƏHİDLƏRİNİN AZƏRBAYCAN  TARİXİNDƏ  XÜ-
SUSİ  YERİ VAR... ONLAR  HEÇ  BİR  VURUŞA  GİRMƏDƏN  ÖZ VƏTƏNİNİN,  
XALQININ  AZADLIĞI  YOLUNDA  ŞƏHİD OLMUŞLAR.

...EYNİ  ZAMANDA  ONU  QEYD  ETMƏK  LAZIMDIR  Kİ,  O  QANLI  YAN-
VAR  GÜNÜ  XALQIMIZ ÖZ  ƏZİZ  VƏTƏNDAŞLARINI  İTİRSƏ  DƏ,  ÖZ NA-
MUSUNU,  ŞƏRƏFİNİ  QORUYA  BİLMİŞDİR. XALQIMIZ  SÜBUT  ETMİŞDİR 
Kİ,  ONUN  İRADƏSİNİ QIRMAQ  OLMAZ.

HEYDƏR  ƏLİYEV,
ÜMUMMİLLİ  LİDER

SOVET  QOŞUNLARININ  QANUNSUZ  YERİDİLMƏSİ  NƏTİCƏSİNDƏ  BAKIDA  
VƏ  RESPUBLİKANIN  RAYONLARINDA  147  NƏFƏR  ÖLDÜRÜLMÜŞ,  744  NƏFƏR  
YARALANMIŞ,  841  NƏFƏR  QANUNSUZ  HƏBS  OLUNMUŞDU. ÖLDÜRÜLƏNLƏRİN  
ƏKSƏRİYYƏTİ  XÜSUSİ QƏDDARLIQLA  QƏTLƏ  YETİRİLMİŞDİ.  MƏSƏLƏN, ŞƏHİD-
LƏRDƏN  BİRİNƏ  23,  DİGƏRİNƏ  21,  BAŞQA  BİRİNƏ  10-DAN  ÇOX  GÜLLƏ  VURUL-
MUŞ,  BƏZİLƏRİ SÜNGÜ-BIÇAQLA  QƏTLƏ  YETİRİLMİŞ,  TƏCİLİ YARDIM  MAŞIN-
LARI  ATƏŞƏ  TUTULMUŞDU...  HƏLAK  OLANLAR  ARASINDA  YETKİNLİK  YAŞINA 
ÇATMAYANLAR,  QADINLAR,  QOCALAR,  ŞİKƏSTLƏR DƏ  VAR  İDİ.

HƏRBİ  QULLUQÇULAR  TƏRƏFİNDƏN  200  EV  VƏ  MƏNZİL,  80  AVTOMAŞIN,  
KÜLLÜ  MİQDARDA DÖVLƏT  VƏ  ŞƏXSİ  ƏMLAK  MƏHV  EDİLMİŞDİ.

2O  YANVAR  GÜNÜ  BİZİM  BÖYÜK  FACİƏMİZDİR,  ANCAQ  
EYNİ  ZAMANDA  AZƏRBAYCAN  TARİXİNİN  QƏHRƏMANLIQ  
SƏHİFƏSİDİR.  AZƏRBAYCAN  XALQI  ÖZ  İRADƏSİNİ  GÖSTƏR-
Dİ.  O  GÜNDƏN  KEÇƏN  MÜDDƏT  ƏRZİNDƏ  AZƏRBAYCAN  
DEMƏK  OLAR  Kİ,  TAMAMİLƏ  YENİ  MƏRHƏLƏYƏ  QƏDƏM  
QOYDU...

İLHAM  ƏLİYEV,
AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

BP şirkəti “Azəri-Çıraq-Günəşli” 
(AÇG) yatağından 500 milyonuncu ton 
neftin hasil edilməsi nailiyyəti ilə qürur 
duyur.

“BP Azerbaijan” şirkətindən  bildirilib ki, 
“Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağının opera-
toru kimi BP AÇG layihəsindəki tərəfdaşları 
– SOCAR, “Chevron”, “Inpex”, “Equinor”, 
“ExxonMobil”, “TPAO”, “Itochu”, “ONGC 
Videsh Ltd (OVL)” adından dekabrın 26-da 
yataqdan 500 milyonuncu ton neftin hasil 
edildiyini qürurla bəyan edir. 1997-ci ildən 
etibarən AÇG yatağından hasil edilmiş yarım 
milyard ton neft Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) 
boru kəməri və Qərb İxrac Boru Kəməri 
(QİBK) vasitəsilə Azərbaycan, Gürcüstan və 
Türkiyə ərazilərindən keçməklə Bakı şəhəri 
yaxınlığında yerləşən Səngəçal terminalın-
dan birbaşa dünya bazarına nəql olunub.

BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Tür-
kiyə üzrə regional prezidenti Qəri Counz 
deyib: “Bu nailiyyət Azərbaycanın yeni ta-
rixində əlamətdar hadisə hesab etdiyimiz 
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının 25-ci 
ildönümünə böyük töhfədir. Operator olaraq 
biz ölkə və bütün AÇG tərəfdaşları üçün bu 
tarixi əhəmiyyət daşıyan bir ildə hasilatda 
əldə edilmiş bu nailiyyət ilə qürur duyuruq. 
Bu nailiyyətə töhfə vermiş hər kəsi təbrik 
edirəm və əməliyyatların təhlükəsiz və eti-
barlı şəkildə həyata keçirilməsi öhdəliyinə 
davamlı olaraq sadiq qaldıqlarına görə əmə-
liyyatlar qrupuna təşəkkürümü bildirirəm.

AÇG nəhəng yataqdır. Hasilatda bu cür 
böyük nailiyyət əldə etməklə, ölkə və öz 
səhmdarları üçün nəhəng gəlirlər gətirmək-
lə, yerli icmalarda çoxsaylı davamlı inkişaf 

imkanları yaratmaqla AÇG, həmçinin Xəzər 
regionunu aparıcı enerji hasilatı sahələrindən 
birinə çevirdi və dünyanın texnoloji cəhətdən 
ən qabaqcıl neft-qaz işlənmə regionlarından 
birinə çevrilməsinə imkan yaratdı. Operator 
kimi biz hökumət, SOCAR və digər tərəfdaş-
larla sıx işləyərək növbəti otuz ildə də AÇG-
nin ölkəyə töhfə verməsini təmin etməyə da-
vam edəcəyik”.

Qeyd edək ki, AÇG üzrə hasilatın pay 
bölgüsü haqqında saziş (HPBS) 1994-cü il 
sentyabrın 20-də imzalanıb. Həmin vaxtdan 
etibarən yatağın işlənməsinə təxminən 38 
milyard ABŞ dolları sərmayə qoyulub. 2017-
ci ildə AÇG üzrə HPBS-in müddəti 2049-cu 
ilin sonunadək uzadılıb.

İlk neft 1997-ci il noyabrın 7-də “Çıraq” 
yatağından hasil edilib. AÇG yatağı, həmçi-

nin Azərbaycan hökuməti üçün ümumilikdə 
45 milyard kubmetrdən çox səmt qazı təmin 
edib.

2019-cu ildə AÇG yatağında ümumi ha-
silat səviyyəsi gündəlik 535 min barrel olub.

AÇG yatağında hazırda 8 dəniz plat-
forması mövcuddur. Bunlardan 6-sı hasilat 
platforması və 2-si isə emal, qazın komp-
ressiyası, suvurma və texnoloji təchizat plat-
formasıdır. Yatağın növbəti işlənmə layihəsi 
olan “Azəri Mərkəzi Şərqi” (AMŞ) layihəsi 
hazırda icra mərhələsindədir və burada ilk 
neftin 2023-cü ildə hasil olunacağı gözlənilir.

Çıxarılan neft və qaz həcmləri platfor-
malardan dünyanın ən böyük neft və qaz 
terminallarından biri olan Səngəçal termina-
lına (Bakı yaxınlığında, quruda yerləşir) nəql 
edilir.

Rusiya bayrağı 
altında üzən “Glard-2” 
tankeri ilə Türkiyənin 
“Dursun Ali Coşkun” 
adlı balıqçı qayığı  Qara 
dənizdə toqquşub. 

Hadisə yerli vaxtla saat 
6:35-də İstanbul boğazı 
yaxınlığında baş verib. Qa-
yıqdakı altı nəfərdən üçü özü-
nü dənizə atıb. Onları yaxın-
lıqdakı digər balıqçı qayığı 
xilas edib. Digər balıqçıların 

axtarışları altı saat davam 
edib. İtkin düşən balıqçıların 
cəsədi batan qayığın istirahət 
bunkerindədir. Onlar qəza 
zamanı yatmış halda olublar. 
Ölənlərdən birinin xarici ölkə 
vətəndaşı olduğu ehtimal edi-
lir.

Qəzaya dumanlı hava 
şəraitinin səbəb olduğu bildi-
rilir.

Sabir Şahtaxtı

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin  
(ASCO) xarici 
sularda üzən Dəniz 
Nəqliyyatı Donan-
masına məxsus 
“Maestro Niyazi” 
gəmisi Yunanısta-
nın İon dənizində 
qəzaya uğrayan 
qayıqdakı miq-
rantların xilasetmə 
əməliyyatında 
iştirak edib.  

Belə ki, hadisə-
nin baş verdiyi vaxt  
Rusiyanın Taqanroq 
limanından Albani-
yanın Durres lima-
nına gedən və qəza-
nın qeydə alındığı 
ərazinin yaxınlığın-
da olan ASCO-nun 
“Maestro Niyazi” 
quru yük gəmisi daxil olmuş SOS 
siqnalı əsasında dərhal köməyə 
yollanıb.  Azərbaycan dənizçiləri 
təxirəsalınmaz və peşəkar yardım 
göstəriblər. Onların səyi nəticəsin-

də Əfqanıstandan olan  1994-cü il 
təvəllüdlü Sultani Cəmşid, 2003-cü 
il təvəllüdlü Rzai Cabbar, 1996-cı il 
təvəllüdlü  Muhammed Rəşid adlı 
üç miqrantın həyatı xilas olunub, 
daha bir nəfərin cəsədi sudan çıxa-
rılıb. 

Sağ qalan miqrantlar gəminin 
göyərtəsinə götürüldükdən son-
ra dənizçilərimiz tərəfindən isti 
yemək, geyim, digər zəruri əşyalar-
la təmin edilib. 

Miqrantlar aidiyyəti üzrə təhvil 
verilib.

500 milyonuncu ton neftin hasil edilməsinin sevinci 

Qara dənizdə tanker balıqçı qayığı ilə toqquşub

Dənizçilərimiz İon dənizində batmaq təhlükəsi 
ilə üzləşən üç miqrantı xilas ediblər

Cənubi Xəzər hövzəsinin təbii şəraiti öyrənilir
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Xəzər 
Dəniz Neft Donanmasına məxsus 
“İrgiz” təchizat-yedək gəmisinin 
əsaslı təmiri yekunlaşıb. 

“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Za-
vodunda gəminin baş və köməkçi 
sükan qurğusu, mühərrikləri, yağ 
və su soyuducuları, hava balonla-
rının armaturları, müxtəlif təyinatlı 
nasoslar, separatorlar və boru sis-
temləri təmir olunub. Eyni zaman-
da, elektrik avadanlıqlarının, əsas 
və qəza işıqlandırma sistemlərinin 
zəruri yoxlama və təmir işləri həyata ke-
çirilib. Maşın-qazan şöbəsi, köməkçi sü-

kan qurğusu şöbəsində döşəməaltı sahələr 
təmizlənib-yuyulub, mexanizmlər  və iç-
məli su çənləri təmizlənib rənglənib. Ya-

şayış otaqları, dəhliz, yeməkxana 
və kapitan körpüsündə  də zəruri 
təmir  işləri yerinə yetirilib.

Tərsanə təmiri müddətində 
gəminin lövbər zəncirlərinin, 
dib-yan armaturlarının, protektor 
qurğularının təmiri işləri aparı-
lıb, sualtı və suüstü hissələrində 
zədələnmiş metal lövhələr, qoru-
yucu metal kəmərlər dəyişdiri-
lib, təmizlənmə-rənglənmə işləri 
başa çatdıqdan sonra hər iki bort-
da qoruyucu-təkərlər yenilənib.

Gəmi dəniz sınağından uğur-
la keçib və istismara qaytarılıb.

“Yavuz” üzən kəşfiy-
yat-qazma gəmisi Türkiyənin 
Aralıq dənizinin şərq hissə-
sindəki milli sektorunda 2-ci 
qazma əməliyyatını tamam-
layıb.

Türkiyə KİV-lərinin verdi-
yi xəbərə görə, Şimali Kiprdə 
Famagusta Körfəzindəki “Kar-
paz-1” quyusunda ilk qazma 

əməliyyatını həyata keçirən 6-cı nəsil 
qazma gəmisi “Güzelyurt-1” sahəsindəki 
2-ci qazma əməliyyatını da başa vurub. 
Gəmi hazırda Mersinin Taşucu limanına 
yan alıb.

Təxminən 3 aylıq qazma işlərindən 
sonra limana qayıdan uzunluğu 230 metr 
və eni 36 metr olan gəmi müvafiq tə-
mir-bərpa işlərindən sonra yenidən Aralıq 
dənizində qazma işlərinə başlayacaq.

İon dənizində Paksi adaları 
yaxınlığında mühacirləri daşı-
yan qayığın qəzaya uğraması 
nəticəsində azı 12 nəfər həlak 
olub.

Bu barədə Yunanıstanın sa-
hil mühafizə xidməti məlumat 
yayıb. İnsident adalardan 13 mil 
cənub-qərbdə baş verib. Qəza 

zamanı qayıqda 50-yə yaxın in-
sanın olduğu ehtimal edilir. Sahil 
mühafizə xidməti 21 nəfəri xilas 
etməyə müvəffəq olub.

Hazırda qəzanın baş verdiyi 
ərazidə altı patrul gəmisinin və 
üç helikopterin iştirakı ilə axta-
rış-xilasetmə əməliyyatı aparı-
lır.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC-nin (ASCO) Nəqliyyat 
Donanmasına məxsus “Naftalan” 
tankeri əsaslı təmir olunub.

“Zığ” Gəmi Təmiri və Ti-
kintisi Zavodunda aparılan təmir 
çərçivəsində tankerin sualtı və 
suüstü hissələri, göyərtəsi tam 
təmizlənərək rənglənib. Baş mü-
hərriklər təmir olunub, köməkçi 
mühərriklər isə yeniləri ilə əvəz-
lənib.

Üzən vasitənin idarəetmə 
sistemləri sazlanıb. Maşın şö-

bəsində və boru sistemlərində 
təmir işləri aparılıb, yeni borular 
quraşdırılıb, gəmidə elektrik-qu-
raşdırma işləri yerinə yetirilib.

Bundan başqa, heyətin ya-
şayış otaqları, sanitar qovşaqlar 
və yeməkxanalar yenilənib.

Təmirdən sonra tanker də-
niz sınağından uğurla keçib və 
istismara qaytarılıb.

“Naftalan” gəmisinin uzun-
luğu 125,06, eni 16.63 metr, tam 
yükgötürmə qabiliyyəti 4600 
tondur.

“İrgiz” yenə sular qoynundadır

“Yavuz” gəmisi müvafiq təmir-bərpa işlərindən sonra 
yenidən Aralıq dənizində qazma işlərinə başlayacaq

Mühacirləri daşıyan qayıq qəzaya uğrayıb

“Naftalan” tankeri istismara qaytarılıb

Yanvarın 14-də SOCAR-ın birinci 
vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt 
Yusifzadənin doğum günü idi. Azər-
baycanın neft tarixini yazan görkəmli 
geoloqun 90 yaşı tamam oldu.

Xoşbəxt Yusifzadə 1930-cu il 
yanvarın 14-də Bakının Pirşağı kən-
dində anadan olub. 1952-ci ildə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunu (in-
diki Azərbaycan Dövlət Neft və Sə-
naye Universiteti) bitirərək dağ mü-
həndisi-geoloq ixtisasına yiyələnib. 
Əmək fəaliyyətinə elə həmin il SSRİ 
Neft Sənayesi Nazirliyinin Bakıdakı 
“Dövlətxüsusineftlayihə” idarəsində 
başlayıb, daha sonra “Dənizneft” Bir-
liyində, “Gürganneft” trestində (indi-
ki “Neft Daşları” NQÇİ), “Başdəniz-
neft” İdarəsində, “Xəzərdənizneft” 
Birliyində, “Azərineft” Dövlət Kon-
sernində və Dövlət Neft Şirkətində 
müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2004-cü 
ildən SOCAR-ın vitse-prezidentidir, 
2016-cı ildə isə Dövlət Neft Şirkəti-
nin birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə 
təyin olunub.

Onun bilavasitə iştirakı və rəh-
bərliyi ilə Xəzər dənizi hövzəsinin 
Azərbaycan, Türkmənistan və Rusiya 
sektorlarında 20-dən çox neft və qaz 
yatağı, o cümlədən dünyada məşhur 
olan “Azəri”, “Çıraq” və “Günəş-
li” yataqları kəşf olunub və istismara 
daxil edilib. Azərbaycanın məşhur 
neftçi-aliminin xarici şirkətlərlə birgə 
aparılmış demək olar ki, bütün işlər-
də, o cümlədən “Azəri-Çıraq-Günəş-

li” (dənizin dərin hissəsi) yataqlarının 
işlənməsində, “Əşrəfi”, “Qarabağ”, 
nəhəng “Şahdəniz” qaz-kondensat, iri 
“Abşeron” kimi yataqların, eləcə də 
2010-cu ildə SOCAR-ın öz gücü ilə 
açdığı “Ümid” yatağının kəşf edilmə-
sində əvəzedilməz rolu olub.

Geologiya-mineralogiya elmlə-
ri doktoru, professor və AMEA-nın 
həqiqi üzvüdür. “İstiqlal”, “Şöhrət”, 
“Şərəf”, “Əmək” ordenləri, eləcə də 
“Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin fəxri diplomu” ilə təltif olunub. 
Onun adı UNESCO Ensiklopediyası-
na daxil edilib.

Xoşbəxt Yusifzadə ötən il neft və 
qaz-kondensat yataqlarının kəşfi və 
işlənilməsi sahəsində elmi konsepsi-
yanın hazırlanmasına görə “Azərbay-
can Respublikasının Nizami Gəncəvi 
adına Qızıl medalı”na layiq görülüb, 

“Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti” İcti-
mai Birliyinin (İB) fəxri üzvü seçi-
lib, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyinin 160 illiyi (1858-2018)” 
Azərbaycan Respublikasının yubiley 
medalı ilə təltif olunub. İsveçrənin 
Cenevrə şəhərində fəaliyyət göstərən 
UN Council for Public Awards (“UN-
COPA”) təşkilatı X.Yusifzadəni dün-
ya elmi və iqtisadiyyatı qarşısında 
xidmətlərinə görə “Avropa xidmət” 
ordeni ilə təltif edib.

Görkəmli geoloq nadir insanlar-
dandır ki, ölkəmizdə həm bir milyar-
dıncı ton, həm də iki milyardıncı ton 
neftin hasil olunmasında şəxsən iştirak 
edib. Bu böyük ömrün 68 ili Azərbay-
can neft sənayesinə həsr olunub. Xoş-
bəxt müəllim bu gün də iş başındadır. 
“Dəniz”in oxucuları da ona möhkəm 
cansağlığı, gümrahlıq arzulayırlar.

Bu gün Azərbaycan dünyanın 
mühüm nəqliyyat arteriyasının keçdiyi 
ölkədir. Belə əlverişli bir mövqeyə 
çıxmağımızın əsası Ulu Öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulub. Ümummilli 
Liderin təşəbbüsü ilə tarixi İpək yolu-
nun yenidən bərpası ölkəmizin mühüm 
tranzit ölkəyə çevrilməsinin təməlini 
qoydu.

Dövlət başçısı İlham Əliyev bu 
siyasəti uğurla davam etdirdi. Prezi-
dent çıxışlarında dəfələrlə qeyd edir ki, 
nəhəng layihələrin icrasından əvvəl ciddi 
elmi araşdırmalar aparılaraq qərar verilir. 
Yəni hər bir layihə təkcə bu günlə bağlı 
deyil, həm də gələcəyə hesablanıb. Apa-
rılan bu uğurlu siyasət sayəsində Azər-
baycan “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizlərinin qovşağına çevri-
lib. Beləliklə, dünyanın mühüm nəqliy-
yat yolları Bakıda birləşir. Bu, ölkəmizin 
həm iqtisadi, həm də siyasi maraqlarını 
təmin edir.

Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə 
həyata keçirilən iri tranzit layihələri yük-
sək dəyərləndirərək demişdir: “Bütün bu 
layihələr arasında Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolunu mən xüsusi vurğulamaq istə-
yirəm. Çünki bu, bir neçə səbəbə görə, 
doğrudan da, strateji obyektdir, strateji 

infrastrukturdur... Eyni zamanda, biz 
İrandan da Avropa istiqamətinə Azər-
baycan üzərindən yükləri gözləyirik. 
Bildiyiniz kimi, “Şimal-Cənub nəqliyyat 
dəhlizi”ndə də Azərbaycan çox fəal işti-
rak edir. Biz öz ərazimizdə bu dəhlizlə 
bağlı bütün işləri başa vurmuşuq. Ona 
görə bütün bu addımların nəticəsində 

Azərbaycan - açıq dənizlərə çıxışı olma-
yan bir ölkə beynəlxalq, yəni Avrasiya 
nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevrilib. 
Əminəm ki, növbəti illərdə artıq icra 
edilmiş layihələrin və yeni layihələrin 
icrası nəticəsində Azərbaycan üzərindən 
yükdaşımaların həcmi artacaq”.

Ölkəmiz dünya miqyaslı bu layihələ-

rin icrası zamanı müxtəlif çətinliklərlə 
də qarşılaşıb. Belə ki, erməni diasporu 
və onları dəstəkləyən geniş imkanlara 
malik siyasi güclər bu layihələrin real-
laşmasında problem yaradırdı. Onların 
əsas məqsədləri Azərbaycan, Gürcüstan 
və Türkiyənin ərazisindən keçən dəmir 
yolunun tikintisi və təmirinə maliyyənin 
ayrılmasına mane olmaq idi.

Lakin Prezident İlham Əliyevin qə-
tiyyəti sayəsində bu layihənin icrasına 
mane ola bilmədilər. Dövlət başçısı de-
kabrın 23-də yerli jurnalistlərə müsahibə 
verərkən bu barədə demişdir: “Bütün bu 
məsələləri təşkil edəndən sonra gördük 
ki, biz indi bəzi beynəlxalq təzyiqlə üzlə-
şirik. Bu, bir qədər gözlənilməz idi. Çün-
ki biz yaxşı bilirdik və xəritəyə baxanda 
hər kəs görür ki, bu yol çox lazımdır. An-
caq bəzi Qərb ölkələri buna etiraz etdilər. 
Baxmayaraq ki, biz indi onlardan kredit 
də almaq fikrində deyildik. Ancaq Gür-
cüstana təzyiqlər başlandı ki, Gürcüstan 
razılıq verməsin bu layihəyə. Çünki bu 
layihə həyata keçirilərsə, Ermənistan 
nəqliyyat dalanında qalacaq. Dünyadakı 
ermənipərəst qüvvələr, erməni lobbisi, 

diaspor və ermənipərəst siyasətçilər bu 
layihənin əleyhinə açıq şəkildə çıxdılar”.

Prezident İlham Əliyevin bu sahədə 
qətiyyətli mövqeyi, Gürcüstanla aparılan 
uğurlu danışıqlar sayəsində mühüm əhə-
miyyətə malik Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun tikintisinə razılıq əldə edildi. 
Məlumdur ki, Gürcüstanın maliyyə im-
kanları məhduddur. Azərbaycan dövləti 
bu problemi də həll etmək üçün qonşu 
ölkədən keçən dəmir yolunun tikintisinin 
və təmirinin maliyyələşməsini öhdəsinə 
götürdü. Beləliklə, həm siyasi, həm də 
maliyyə tərəfindən Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolunun çəkilməsinə heç bir maneə 
qalmadı.

Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, 
belə nəhəng nəqliyyat struktur layihələ-
rinin icrası üçün qonşu ölkələrlə yaxşı 
münasibətlərin olması vacibdir. Ölkəmi-
zin qarşılıqlı fayda əsasında təklif etdiyi 
əməkdaşlıq qonşu dövlətlər tərəfindən 
də rəğbətlə qarşılanıb. Bunun nəticəsidir 
ki, Bakı-Tbilisi-Qars nəqliyyat dəhlizi-
nin icrasından sonra “Şimal-Cənub nəq-
liyyat dəhlizi” istiqamətində də uğurlu 
nailiyyətlər qazandıq. Bu da Rusiya və 

İranla olan dövlətlərarası münasibətlə-
rimizin yaxşı olması sayəsində mümkün 
olub. Çünki bu layihənin icrası da hər iki 
ölkənin mənafeyinə xidmət edir.

Azərbaycan nəqliyyat dəhlizlərin-
dən daha çox yükün daşınması üçün tək-
cə qonşu ölkələrlə deyil, həm də region 
ölkələri ilə ciddi şəkildə əməkdaşlıq edir. 
Bu gün Çin-Qazaxıstan-Xəzər-Azər-
baycan-Gürcüstan-Türkiyə yolundan 
Türkmənistan, Əfqanıstan da istifadə 
etməkdədir. Beləliklə, Əfqanıstan-Türk-
mənistan-Azərbaycan Avropa dəmir 
yolu xətləri birləşir. Eyni zamanda, İran 
və Rusiyadan da Azərbaycan üzərindən 
Avropaya yüklərin daşınmasına başla-
nıb.

Bu nəqliyyat dəhlizləri ölkəmiz 
üçün uzunmüddətli gəlir mənbəyi ola-
caq. Bununla bərabər, region ölkələri ilə 
əməkdaşlığı gücləndirəcək, beynəlxalq 
əhəmiyyətli tranzit ölkəsi kimi siyasi nü-
fuzumuz da artacaq. Belə əlverişli mövqe 
Azərbaycanı regionda və beynəlxalq 
miqyasda söz sahibinə çevirəcək.

Rüstəm KAMAL

Yanvarın 8-də İstanbulda “Türk 
axını” təbii qaz boru kəmərinin açılış 
mərasimi keçirilib.

Türkiyənin enerji sahəsində 
mərkəzi ölkə mövqeyinin gücləndi-
rilməsində mühüm rol oynayacaq la-
yihənin açılış mərasimində Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Ru-
siya Prezidenti Vladimir Putin, Serbi-
ya Prezidenti Aleksandr Vuçiç, Bolqa-
rıstanın Baş Naziri Boyko Borisov və 
bir sıra ölkələrin dövlət nümayəndələri 
iştirak ediblər.

Rusiya Prezidenti V.Putin açılış 
mərasimində iştirak edən hər kəsin 
yalnız Rusiya və Türkiyə üçün deyil, 
Avropa üçün də mühüm hadisənin 
şahidi olduğunu bildirib. O, layihə-
nin Rusiya-Türkiyə strateji əməkdaş-
lığının inkişafının nümunələrindən 
biri olduğunu deyib. Qeyd edib ki, 
son zamanlar dünyada baş verən ha-
disələrə baxmayaraq, iki ölkə arasında 
münasibətlər uğurla inkişaf edir: “Ha-
zırda Rusiya təbii qazı yeni marşrutla 
Türkiyəyə nəql olunacaq. Bu yol yal-
nız iki ölkənin iqtisadiyyatına deyil, 
digər dövlətlərə də öz müsbət təsirini 
göstərəcək”.

Tikinti işləri zamanı müasir tex-
nikadan istifadə edildiyini bildirən 
Rusiya Prezidenti layihənin həyata 
keçirilməsində əməyi keçən hər kəsə 
minnətdarlığını bildirib. Deyib ki, xü-
susi mütəxəssis qrupunun iştirakı ilə 
bu layihə qısa zamanda həyata keçiril-
di. Bundan sonra da iki ölkə arasında 
sıx münasibətlərin yalnız enerji üzrə 
deyil, bütün sahələrdə uğurla davam 
etdiriləcəyini bildirən V.Putin bölgədə 
baş verən qarşıdurmalara baxmayaraq, 
Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin dün-
ya üçün nümunə olduğunu vurğulayıb.

Layihənin hər iki ölkənin inkişafı 

baxımından vacib olduğunu vurğula-
yan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Türkiyə-Rusiya əməkdaş-
lığının ən mühüm nümunələrindən 
biri olan “Türk axını”nı tarixi hadisə 
adlandırıb. Bildirib ki, layihə qrafikə 
uyğun tamamlanıb. Türkiyə Prezidenti 
bu layihə sayəsində 15 milyon ailənin 
təbii qazla təmin olunacağını deyib.

Rusiyanın Türkiyə üçün ən va-
cib qaz tədarükçüsü ölkələrindən biri 
olduğunu qeyd edən Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan bunu iki ölkə arasındakı 
əməkdaşlığın bariz nümunəsi adlan-
dırıb. Bildirib ki, bu il Türkiyə-Rusiya 
diplomatik əlaqələrinin 100 illiyi qeyd 
edilir.

TANAP qaz boru kəmərinin açılış 
mərasimini xatırladan Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan deyib: “Bundan bir ay əv-
vəl bölgəmizin ən strateji xətlərindən 
biri olan TANAP-ı əziz qardaşım, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev-
lə birgə istifadəyə verdik. “Enerjinin 
ipək yolu” adlandırılan TANAP-la ildə 
16 milyard kubmetr Azərbaycan təbii 

qazı Türkiyə və Avropa istehlakçıları-
na çatdırılacaq. Qarşıdakı illərdə TA-
NAP-ın ötürmə gücünün əvvəlcə 24 
milyard kubmetrə, daha sonra da 31 
milyard kubmetrə çatdırmağı planlaş-
dırırıq”.

Azərbaycan tədbirdə Energetika 
naziri Pərviz Şahbazovun rəhbərlik et-
diyi nümayəndə heyəti ilə təmsil olu-
nub.

Rusiya təbii qazının Türkiyəyə 
nəqli və bu ölkə ərazisindən keçərək 
Avropaya ötürülməsində mühüm rol 
oynayacaq “Türk axını” layihəsi, eyni 
zamanda, iki ölkə arasında əlaqələrin 
enerji sahəsində inkişafında vacib rol 
oynayacaq layihələrdən biridir.

Hər biri 15,75 milyard kubmetr 
təbii qaz tutumuna malik iki xətdən 
ibarət “Türk axını” xüsusilə Avropanın 
cənubunda yerləşən ölkələr üçün vacib 
layihədir. Bu layihə ilə birgə Rusiya-
nın təbii qazı ilk dəfə olaraq Türkiyə 
üzərindən keçərək Avropaya çatdırıla-
caq.

Günel Məlikova

Мənalı ömrün yolçusu

“Türk axını” təbii qaz 
kəmərinin açılış mərasimi keçirilib

Azərbaycan regionun mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilir
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Yaxın gələcəkdə İran ilə Azərbay-
canı yalnız dəmir yolu deyil, həmçinin 
avtomobil yolu da birləşdirəcək.

Bu sözləri Astarada səfərdə olan-
da İranın yollar və şəhərsalma naziri 
Məhəmməd İslami deyib. O bildirib ki, 
Ərdəbil-Astara magistral yolu hazırda 
genişləndirilir və yaxın günlərdə başa 
çatacaq. Bundan başqa, Ənzəli lima-
nından da Astaraya çəkilən yolun inşası 
davam etdirilir. Bu yollar Azərbaycan 
ilə İran arasındakı nəqliyyat əlaqələrini 
inkişaf etdirəcək. İki ölkə arasında nəq-
liyyat əlaqələrinin genişlənməsi ticarət 

dövriyyəsinin artmasına və tranzit im-
kanlarının genişlənməsinə böyük im-
kanlar yaradır.

Nazir nəzərə çatdırıb ki, “Şimal-Cə-
nub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhli-
zinə daxil olan bu yollardan təkcə İran 
ilə Azərbaycan deyil, regionun digər 
ölkələri də faydalanacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan 204 kilo-
metrlik Bakı-Astara yolunu yenidən qu-
raraq 2018-ci ildə istifadəyə verib. Ha-
zırda bu yol vasitəsi ilə İran Rusiyanın 
Dağıstan respublikası ilə ticarət əlaqələ-
rini davam etdirir.

Avropada ən 
qeyri-adi və maraqlı 
muzeylərdən biri 
İsveç paytaxtında 
fəaliyyət göstərir.

Stokholmdakı 
“Vasa” muzeyi bir 
sıra amillərə görə 
məşhurdur. Bu mu-
zeyin əsas ekspona-
tı 1628-ci ildə kral 
II Qustav Adolfun 
göstərişi ilə inşa 
edilmiş və İsveç 
donanmasına məx-
sus olmuş iri döyüş 
gəmisidir. Bundan 
əlavə, muzeyə gələn-
lər 11 daimi sərgidə 
həmin gəminin inşa 
edilməsi, gəmidə iş-
ləyənlərin məişəti, 
gəminin batması, 330 ildən sonra onun 
aşkar edilməsi və su altından qaldırılması 
barədə məlumat alırlar.

Çəkisi 1200 ton, uzunluğu 69 metr, 
eni 11,7 metr olan “Vasa” döyüş gəmi-
sindən İsveçin hərbi dəniz qüvvələrinin 
flaqmanı kimi istifadə edilməsi nəzərdə 
tutulurdu. Həm daxildən, həm də bayır 
tərəfdən bahalı materiallardan istifadə 
edilməklə, məşhur rəssam və sənətkarla-

rın iştirakı ilə tərtib olunmuş bu gəminin 
hazırlanmasında Almaniya və Hollandi-
ya mütəxəssisləri də iştirak ediblər.

Gəmi ilk dəfə 1628-ci il avqustun 
10-da dənizə çıxıb, lakin Stokholm li-
manından azacıq uzaqlaşandan sonra 
külək gəmini aşırıb. Gəmidə silahlar 
üçün nəzərdə tutulan boşluqlardan dolan 
su onu batırıb və 30 nəfərin həyatına son 
qoyub. Lakin bu ssenari yalnız ehtima-
la əsaslanır, çünki gəminin batmasının 

dəqiq səbəbi hələ də 
məlum deyil. Müa-
sir dövrdə alimlərin 
riyazi hesablamaları 
və aparılmış ölç-
mələr bu nəticəyə 
gəlməyə əsas verir 
ki, texniki baxımdan 
bütün işlər düzgün 
görülüb.

Gəmi batandan sonra onun içindəki 
toplar suyun altından qaldırılıb, gəmi özü 
isə 330 ildən çox elə batdığı yerdə qalıb.

1956-cı ildə isveçli dəniz texniki 
və həvəskar arxeoloq Anders Fransen 
“Vasa” gəmisini aşkar edib. Gəminin 
qaldırılmasının baha başa gələcəyi ilə 
əlaqədar uzun-uzadı diskussiyalardan 
sonra 1961-ci ildə nəhayət onu sudan 
qaldırıblar. Bundan sonra gəminin təmiz-
lənməsi və tədqiqi başlanıb. Təmizlik 
işlərindən sonra gəminin xarici təsirdən 
qorumaq məqsədilə konservasiya etmək 
üçün onun üzərinə xüsusi boya çəkilib. 
Bu işlər 17 il davam edib. Bərpa prose-
sində gəminin dalğıclar tərəfindən sudan 
qaldırılmış 14 minə yaxın detalından is-
tifadə edilib. Sonda alimlər bu gəminin 
tikilməsi zamanı istifadə edilmiş orijinal 
oduncağın 98 faizini ilkin formada qoru-
yub saxlaya biliblər.

1961-ci ilin axırlarından 1988-ci il 

dekabr ayına qədər “Vasa” sərgi meydan-
çası da daxil olan müvəqqəti yerdə saxla-
nılıb. Burada gəminin üstündə yeni bina 
tikilib, lakin bu binanın çox darısqal ol-
ması konservasiya işlərini çətinləşdirirdi. 
Sərgiyə gələnlər gəmini yalnız iki səviy-
yədən görə bilirdilər. Çox yerdə baxış 
məsafəsi cəmi iki metrə bərabər idi, bu 
isə tamaşaçıların gəmini müşahidə etmə-
sini çətinləşdirirdi. Buna görə 1981-ci 
ildə İsveç hökuməti daimi bina tikməyi 
qərara aldı. 1990-cı ildə yeni bina istifa-
dəyə verildi və o vaxtdan “Vasa” həmin 
muzeydədir.

2003-cü ildə alimlər bu gəminin 
saxlanılması üçün yeni layihə üzərində 
işə başlayıblar. Bu gün “Vasa” muzeyi 
Stokholmun incisi və Skandinaviyada 
ən çox baxılan muzeylərdən biridir. Hər 
il təqribən 1,5 milyon insan bu muzeyə 
tamaşa edir.

Rauf Əliyev

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinə daxil olan  yollardan təkcə 

İran ilə Azərbaycan deyil, regionun digər 
ölkələri də faydalanacaq

Muzeyin əsas eksponatı İsveç donanmasına 
məxsus olmuş iri döyüş gəmisidir

 “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
(ASCO) tərəfindən 
Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının 
tələbələrinin ixtiyarına 
verilən “Sabit Orucov” 
sərnişin gəmisində 
növbəti təlim keçiri-
lib. Təlim ADDA-nın 
“Dəniz naviqasiyası 
mühəndisliyi” və “Gəmi 
energetik qurğularının 
istismarı mühəndisliyi” 
ixtisasında təhsil alan 
I kurs tələbələri üçün 
təşkil olunub.

Təlimin əsas mövzula-
rı tələbələrə “Qayıq həyə-
canı” və “Yanğın həyəca-
nı” siqnalları verilərkən 
gəmini tərketmə mexa-
nizminin öyrənilməsi, xilasetmə va-
sitələrindən düzgün istifadə edilməsi, 
evakuasiya yollarında nizam-intizam 
qaydalarına dəqiq riayət olunması, 
xilasetmə qayığında yaşama üsulları, 
yanğının aşkar edilməsi üçün görülən 

taktiki tədbirlər, yanğının qarşısının 
alınması zamanı mühafizə geyimindən 
və yanğınsöndürmə vasitələrindən isti-
fadə bacarıqlarına yiyələnmək, alovla 
mübarizə, qapalı mühitdə süni nəfəs 
aparatının tətbiqi və sair məsələlər 

olub.
Ümumilikdə 110 tələbənin iştirak 

etdiyi təlimlər SOLAS və STCW bey-
nəlxalq konvensiyalarının tələblərinin 
yerinə yetirilməsi baxımından böyük 
əhəmiyyət daşıyır.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının kitabxanası hər bir tələbə 
üçün xüsusi əhəmiyyətli məkandır. 
Kurs layihələrinə və imtahanlara 
hazırlaşan tələbələr burada onlara 
lazım olan ədəbiyyatlar, sorğu  
kitabçaları, norma və standartları 
çox rahatlıqla əldə edə bilirlər.

Hazırda ADDA-nın kitabxa-
na fondu 52196 nüsxə ədəbiyyatdan 
ibarətdir. Onlardan 42101-i dərslik, 
9563-ü bədii ədəbiyyat, 532-si digər 
nəşrlərdir. 1000-dən çox oxucusu olan 
kitabxanadan bakalavr və magistr pil-
ləsində təhsil alan tələbələrlə yanaşı, 
Akademiyanın professor-müəllim 
heyəti də mütəmadi istifadə edir. 

ADDA-nın kitabxana üzrə 
mütəxəssisi Yeganə Dadaşova deyir 
ki, əsas vəzifəmiz kitabxana işini düz-
gün qurmaq və oxucuları lazımi kitab 
resursları ilə təmin etməkdir. Bununla 
yanaşı, kitabxananın vəzifələrindən 
biri də ölkəmizdə və cəmiyyətdə baş 
verən yeniliklər, qlobal hadisələr və 
dəyişikliklərlə oxucuları tanış etmək 

və məlumatlandırmaqdan ibarətdir. 
ADDA-nın kitabxanası sırf dəniz ixti-
sasına aid ədəbiyyatlarla zəngin oldu-
ğu üçün bizim kitabxanadan dənizçilik 
sahəsində işləyən mütəxəssislər də is-
tifadə edə bilərlər.

Kitabxana fondunda Akademiya-
nın tədris planının bütün fənləri üzrə 
lazım olan fənn proqramları, əsas 
tədris və tədris-metodiki, sorğu və el-
mi-texniki ədəbiyyat, həmçinin Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatının material-
ları - MODEL COURSE, MARPOL, 
SOLAS, İSM Code, İMDG Code, İn-
ternational STСW  Convention 1978, 
dəniz gəmilərinin işini və istismarını 
tənzimləyən  normativ sənədlər  var.

“Gəmi sürücülüyü” fakültəsinin 
Dəniz naviqasiyası ixtisası üzrə təh-
sil alan 207 A2 qrup tələbəsi  Qüdrət 
Şəmilzadə kitabxananın aktiv istifadə-
çilərindəndir. 

-ADDA-nın kitabxanası bizim 
əsas informasiya mənbəyimizdir. İstər 
dərslərimizlə bağlı, istərsə də əlavə 
məlumat almaq üçün kitabxanaya 

müraciət edirik. Müəllim-
lərin bizə verdiyi tapşı-
rıqlar, sərbəst işlər çətin 
olsa da, kitabxanamızda 
istər Azərbaycan, istər rus, 
istər ingilis dillərində mə-
lumat tapa bilirik. Lazım 
olan ədəbiyyatı tapmaqda 
bizə kitabxanaçılar çox 
yardım edirlər. Bəzən ka-
taloqda kitabı tapmayanda 
onlar bizim köməyimizə 
gəlirlər. ADDA-ya qəbul 
olduğum 2017-ci ildən ki-
tabxanamızdan daim isti-
fadə etmişəm və inanıram 
ki, tədrisimi başa vurana 
qədər buranın daimi qona-
ğı olacağam.

Kitabxana fonduna 
ADDA müəllimlərinin 
müəllifləri olduğu dərslik 

və dərs vəsaitləri də daxildir. Bu vəsa-
itlər daim yenilənir və Akademiyanın 
mətbəəsində çap edilir. Yola saldığı-
mız 2019-cu il ərzində kitabxana fon-
du 490 ədəd yeni ədəbiyyatla zəngin-
ləşib.

İnternetlə beynəlxalq informasiya 
şəbəkəsinə çıxışı olan ADDA kitabxa-
nasının oxucuları müxtəlif mənbələr-
dən lazım olan ədəbiyyatdan yararlana 
bilirlər. Eyni zamanda   tədris-meto-
dik vəsaitləri, laboratoriya işləri, fənn 
mühazirələrinin, imtahan testlərinin 
elekron variantından istifadə edirlər.

Tələbələrdə ana dilimiz - Azər-
baycan dilinə və yurdumuzun tarixinə 
sevgi və maraq oyatmaq üçün görkəm-
li yazıçı və şairlərimizin, tarixçilərimi-
zin əsərləri də xüsusi yer alıb.

Bir sözlə, istər imtahan sessiya-
sı zamanı, istərsə də semestr ərzində 
tələbələrimiz üçün həmişə açıq olan 
ADDA kitabxanasında öz bilik və 
dünyagörüşlərini zənginləşdirmək 
üçün ədəbiyyat tapmaq mümkündür. 

Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 
ötən il 21 sosial təminat növü üzrə 
təyinatın elektronlaşdırılması təmin 
edilib.

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr 
və kommunikasiya şöbəsindən  ve-
rilən məlumata görə, həmin sosial tə-
minat növlərinə yaşa görə əmək pen-
siyası, əlilliyə görə əmək pensiyası, 
uşağın doğulmasına görə birdəfəlik 
müavinət, sağlamlıq imkanları məh-
dud uşağa aylıq müavinət, sağlamlıq 
imkanları məhdud 18 yaşadək uşağa 
qulluğa görə Prezidentin aylıq təqa-
üdü, əlilliyə görə aylıq müavinət, 
müharibə əlillərinə Prezidentin aylıq 
təqaüdü, 20 Yanvar əlillərinə Prezi-
dentin aylıq təqaüdü, I dərəcə əlilliyə 
görə müavinət hüququ olanlara Pre-
zidentin aylıq təqaüdü, I dərəcə əlilliyə 
görə pensiya hüququ olan şəxslərə Prezi-

dentin aylıq təqaüdü, bir yaşınadək uşağı 
olan aztəminatlı ailələrə (ünvanlı sosial 
yardımı almaq hüququ olan) aylıq müa-

vinət, müharibə əlillərinin uşaqlarına 
aylıq müavinət, 20 Yanvar əlillərinin 
uşaqlarına aylıq müavinət, Çerno-
bıl qəzası ilə əlaqədar I və II dərəcə 
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin 
uşaqlarına aylıq müavinət, fəxri ad-
lara görə Prezidentin aylıq təqaüdü, 
Prezidentin fərdi təqaüdü, şəhidin 
uşaqlarına aylıq müavinət, şəhid ailə-
si üzvlərinə aylıq müavinət, müddətli 
həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının 
uşaqlarına aylıq müavinət, şəhid ailə-
si üçün Prezidentin təqaüdü və yaşa 
görə müavinət daxildir.

Həmin sosial təminat növlərinin 
elektronlaşdırılması il ərzində pensi-
ya, müavinət və təqaüdlər üzrə 200 
minədək təyinatın elektron şəkildə, 
proaktiv qaydada, yəni vətəndaşların 
hər hansı bir ünvana getməsinə və 

sənəd təqdim etməsinə ehtiyac olmadan 
həyata keçirilməsinə imkan verir.

“Sabit Orucov” gəmisində təlim keçirilib

Akademiyanın zəngin kitabxanasından gələcəyin dənizçiləri ilə 
yanaşı, professor-müəllim heyəti də mütəmadi istifadə edir 

21 sosial təminat növü üzrə təyinatın 
elektronlaşdırılması təmin edilib

Dünyada olan 5600 mərcan nö-
vünün 200-dən çoxu Aralıq dənizin-
də yerləşir. Sənaye miqyasında balıq 
ovu, həmçinin iqlim dəyişmələri 
nəticəsində bu mərcanlar nəsli kəsil-
mək və ya populyasiyanın azalması 
təhlükəsi ilə üz-üzədir.

Dəniz mühitinin və Aralıq dəni-
zi sahilboyu rayonlarının müdafiəsi 
barədə Barselona konvensiyasının 22 
üzvü tərəfindən 2017-ci ildə imzala-
nan mərcanların qorunması proqra-
mına 4 mərcan növü - sarı mərcan, 
xoruzpipiyi, şamdan və bambuk növləri 
daxil edilib. Elə həmin ildə Balear ada-
larında 400 metrdən çox dərinlikdə məh-
volma təhlükəsi ilə qarşılaşan bambuka 
bənzər mərcan rifi aşkarlanıb. Ekspertlə-
rin dəyərləndirməsinə görə, bu növün po-
pulyasiyası yüz il ərzində 80 faiz azalıb.

Aralıq dənizində balıqçılıq üzrə baş 

komissiya (BMT-nin İspaniya, Fransa və 
İtaliya da daxil olmaqla 23 ölkədən ibarət 
qurumu) bu zərif ekosistemin qorunub 
saxlanması üçün ötən ilin noyabrında nor-
mativ baza qəbul etməyə razılıq verib. La-
kin təsirli tədbirlər hələ qəbul olunmayıb.

Balear adalarındakı İspaniya okea-
noqrafiya institutundan (IEO) olan alim 
Kovadonqa Orexasın sözlərinə görə, mər-

canlar dənizin dibini cənginə alan 
nəhəng kütləvi balıqçı gəmilərinin 
torları ilə qarşılaşırlar. Onlar qarşıla-
rına çıxan hər şeyi əlinə keçirir və yü-
zilliklər ərzində əmələ gələn mərcan 
koloniyalarını qısa müddətə məhv 
edirlər. Mərcanları məhv etmək üçün 
birbaşa təsir vacib deyil. Zərif mərcan 
poliplərini zədələyən müxtəlif balıqçı 
ləvazimatları tərəfindən suyun bulan-
dırılması da buna kifayət edir. İldə 
cəmi bir neçə millimetr inkişaf etməsi 
səbəbindən mərcanların bərpası çox 

mürəkkəbdir. Əhəngdaşı skeleti və ya küt-
ləvi formada (floranın yarpaqlı növü və ya 
kolluq) olan mərcanların inkişaf sürəti xü-
susilə zəifdir. Mərcanlar ağacların funksi-
yasını yerinə yetirən orqanizmlərdir, on-
ların yaratdıqları məkanda faunanın digər 
nümayəndələri də yaşaya bilirlər.

Nigar Cəfərli

Mərcanlar balıqçı torları qarşısında acizdir

Böyük Britaniyaya məxsus ti-
carət gəmiləri Hörmüz Boğazından 
keçərkən Kral Dəniz Qüvvələri tərə-
findən silahla müşayiət olunacaq.

Müdafiə naziri Ben Uollas qə-
rarın Britaniya hökuməti tərəfindən 
imzalandığını açıqlayıb. Uollas hö-

kumətin gəmilərini və vətəndaşla-
rını qorumaq üçün lazımi addımlar 
atdığını bildirib. Baş verən son ha-
disələrdən sonra Britaniyanın İraq-
dakı hərbi bazalarında təhlükəsizlik 
tədbirləri gücləndirilib.

Aynurə Tağıyeva

Səudiyyə Ərəbistanı və Brazi-
liyanın neft şirkətlərinin tankerləri 
Hörmüz boğazından keçməkdən 
imtina edib.

Səudiyyə Ərəbistanının “Bah-
ri” və Braziliyanın “Petrobras” neft 
şirkətləri təhlükəni nəzərə alaraq bo-
ğazdan istifadə edərək neft daşıma-
yacaqlarını bəyan ediblər. Həmçinin 
“Bahri” şirkəti müştərilərinə tələs-
məməyi məsləhət görüb.

Qeyd edək ki, iranlı generalın 
öldürülməsi və buna cavab olaraq 

İranın ABŞ-ın İraqdakı hərbi bazala-
rına raket zərbələri endirməsi Yaxın 
Şərqdə siyasi vəziyyəti gərginləşdi-
rib.

Dünya bazarına çıxarılan neftin 
20 faizi məhz Hörmüz boğazından 
daşınır. Boğazda ABŞ və İranın hər-
bi gəmilərinin sayının artması və-
ziyyətin heç də ürəkaçan olmadığını 
göstərir. Bu fakt dünya bazarında 
neftin qiymətinə təsirsiz ötüşməyə-
cək.

Rabil Kətanov

Britaniya gəmiləri Hörmüz Boğazından 
keçərkən Kral Dəniz Qüvvələri 
tərəfindən müşayiət olunacaq

Hörmüz boğazından neft daşınması məhdudlaşıb
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
İnformasiya texnologiyaları 
departamentinin əməkdaşı 
Vüqar Mahmudov Çin Xalq 
Respublikasında seminarda 
iştirak edib.

Çin və Şanxay əməkdaşlıq 
təşkilatına üzv dövlətlərin ki-
bertəhlükəsizliyi mövzusunda ke-
çirilən seminar iki hissədən ibarət 
olub. Birinci hissə Beijing, ikinci 
hissə Şanxay şəhərlərində baş tu-
tub. Seminarda nüfuzlu universi-
tetlərin professorları və “Tencent” 
şirkətinin nümayəndələri müha-
zirələr deyiblər. Mühazirələrdə 
müasir dövrdə texnologiyanın in-

kişafı ilə əlaqədar kibertəhlükələ-
rin sayının çoxalması, kibertəh-
lükələrə qarşı müdafiə üsulları, 
son istifadəçilərin maarifləndiril-

məsi və s.  mövzulardan danışı-
lıb. Azərbaycan, Özbəkistan və 
Qazaxıstan nümayəndələri çıxış 
ediblər.

Vüqar Mahmudov Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
tarixi, fəaliyyət istiqamətləri və  
şirkətin kadr siyasəti barədə ət-

raflı məlumat verib.  Bununla 
belə, o, İnformasiya texnologi-
yaları departamentinin işi, yeni 
texnologiyaların gəmiçilikdə 
tətbiqi, kibertəhlükəsizliyə qarşı 
görülən tədbirlər və gələcəkdə 
nəzərdə tutulmuş işlər barəsində 
də danışıb.

Seminarın sonunda bütün iş-
tirakçılara sertifikat təqdim edilib.

Qeyd edək ki, inkişafda olan 
ölkələr üçün bulud hesablama və 
böyük məlumat şəbəkəsinin qu-
rulması və inkişafı seminarı Çin 
Xalq Respublikasının Ticarət 
Nazirliyinin maliyyə dəstəyi və 
Çinin İctimai Təhlükəsizlik Üni-
versiteti tərəfindən təşkil olunub.

Britaniyanın 
“Travelodge” 
mehmanxana-
lar şəbəkəsinin 
personalı 2019-cu 
ildə müsafirlərdən 
daxil olmuş ən 
qəribə müraciətləri 
sadalayıb. “Daily 
Mail” nəşri bu 
müraciətləri dərc 
edib.

Turistlərdən biri 
onu tuluq zurnası ilə 
yuxudan oyatmağı, 
digəri öz iti üçün steyk və ikiyarus-
lu çarpayı hazırlamağı, üçüncüsü 
isə yarım saat ərzində qolf oyna-
mağı öyrətməyi və “şimal qütb pa-
rıltısının otelə düşməməsi, habelə 
qaldığı müddətdə mehtab olmasını 
xahiş edib. Şirkətin nümayəndəsi 
qeyd edib: “Biz müştərilərin xa-
hişinə əməl etmək üçün əlimiz-
dən gələni edirik və ən mürəkkəb 
məsələləri həll etməkdən məm-
nunluq duyuruq. Lakin bəzən bi-
zim imkanımız daxilində olmayan 
müraciətlər olur. Məsələn, iri ma-
gistralda nəqliyyatın hərəkətini da-
yandırmaq və ya yuxulamaq üçün 
bir sürü qoyun gətirmək”.

Bəzi müsafirlər təzə haqqisin 
(qoyun içalatından şotland milli 
yeməyi) haradan əldə edilməsi, 
yerli bayram şənliyində iştirak 
etmək üçün paltarda saçaq olma-
sı, haqqisin yanında kartof püresi 

və bu ərazidə yetişən turp gəti-
rilməsi kimi xahişlərlə müraciət 
edirlər. Nəhayət, mehmanxana 
şəbəkəsinin əməkdaşları bildirib-
lər ki, səyahətçilər hətta romantik 
gecə keçirmək üçün otel otağını 
qanqal rəngində boyamağı və 
toyda bəyin dostu olmağı xahiş 
ediblər.

“Travelodge” Britaniyanın 
bütün ölkə boyu ən çox otelləri 
olan şirkətidir. Ona məxsus 570 
oteldə hər il təqribən 19 milyon 
turist qalır.

Turizm sənayesinin nümayən-
dələri səyahətçilərin və VIP müş-
tərilərin ən qəribə müraciətləri 
barədə danışıblar. “Strong Travel” 
şirkətinin prezidenti Cim Stronqun 
sözlərinə görə, onun müştərilərin-
dən biri onun qızının dağsiçanı 
üçün baxıcı tapmağı və onu başqa 
ştata köçürməyi xahiş edib.

ASCO-nun Dəniz 
üzgüçülüyünün təhlükə-
sizliyi departamentinin 
Gəmi və liman vasitələri-
nin mühafizəsi üzrə mü-
həndisi Taryel Kərimov 
Yaponiyanın Yahohama 
şəhərində keçirilən təlim-
də iştirak edib. “Liman 

vasitələrinin mühafizəsinə dair 
bacarıqların inkişafı” mövzusu-
na həsr olunmuş təlim 20 gün 
davam edib.

Təlim nəzəri və praktiki his-
sədən ibarət olub. Proqram çərçi-
vəsində iştirakçılar baza biliklərini 

yeniləyiblər. Bununla 
belə, dənizçilər Yapo-
niyanın əsas limanları-
na baş çəkiblər. Onlar 
burada tətbiq edilən 
müasir texnika və tex-
noloji avadanlıqlarla 
tanış olublar.

Yaponiya Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq 
Agentliyinin (JICA) 
təşkil etdiyi təlimdə 

Azərbaycandan başqa Malta, Fi-
lippin, Mərakeş, Madaqaskar, İn-
doneziya və Sudan dənizçiləri də 
iştirak ediblər.

Sonda bütün iştirakçılara ser-
tifikat verilib.

Qanunsevər vətəndaşlar 
başqa ölkələrə səyahətdən 
qayıdarkən özləri ilə narkotik 
maddələr, silah və döyüş sursatı 
götürməyi yəqin ki, heç ağılları-
na da gətirməzlər. Buna şübhə 
yoxdur. Lakin çimərlikdən 
götürülmüş adi balıqqulağı və 
ya palma toxumu ucbatından 
böyük məbləğdə cərimə ödəməli 
olar, hətta dəmir barmaqlıqlar 
arxasına düşə bilərsiniz.

AZƏRTAC “RİA Novosti”yə 
istinadla səyahətdən yalnız xoş 
xatirələr və leqal suvenirlərlə qa-
yıtmaq barədə söhbət açır.

Qəribə qadağalar
Hər bir ölkədə özünəməxsus 

məhdudiyyətlər var. Ümumiy-
yətlə özünüzlə tütün, antikvariat 
və mədəni dəyərlər götürməyə 
hazırlaşırsınızsa, çox diqqətli 
olmalısınız. Bir sıra ölkələrdən 
qayıdarkən özünüzlə bitki və hey-
vanlar, həmçinin müqəvva və də-
rilər götürmək qadağandır. Belə 
əşyaları mağazalarda almısınızsa, 
müvafiq çekləri hökmən saxlayın, 
gömrük yoxlamasından keçərkən 
bu çeklər sizə lazım olacaq.

Turizm biznesi üzrə ixtisas-
laşan hüquqşünas İrina Dotsenko 
deyir: “Ən əsas məsləhət budur 
ki, əgər tanımadığınız adamlar 
sizdən nəyisə aparmağı, orada 
onu kiməsə çatdırmağı xahiş edir-
lərsə, heç vaxt razılaşmayın”.

Bununla belə, bəzi qanunlar 
səyahətçilər üçün xoşagəlməz 
sürprizə çevrilə bilər.

Adi bir daş ucbatından 
həbsxanaya düşə bilərsiniz

Ən populyar turizm is-
tiqamətlərindən olan Türkiyədə 
sərhəddən keçərkən nadir hallar-
da problem yaranır, lakin bu ölkə-
dən aparılan suvenirlərin ümumi 
dəyəri min dolları aşmamalıdır. 
Ölkədən aparılan qədim əşyaların 
və arxeoloji artefaktların miqdarı 
ilə bağlı qadağalar var. Bu qada-
ğalar sənətkarlardan və ya əntiq 
əşyalar satılan dükanlardan alın-
mış suvenirlərlə bərabər çimər-
likdə tapılmış əşyalara da aiddir. 
Buna görə 4 ildən 6 ilə qədər 
həbs cəzası nəzərdə tutulub. Mi-
sir və Tunisdə də oxşar qadağalar 
müəyyən olunub. Məsələn, Misir-
dən aparılan qızılın dəyəri 3 min 
dollardan çox olmamalıdır, Tunis-
dən isə palma ağacı, ondan hazır-
lanmış əşyalar və həna gətirilməsi 
qadağandır.

Heyvanlara toxunmayın
Nəsli kəsilmək qorxusu olan 

heyvanları, fil sümüyündən, tısba-

ğa qınından, balıqqulağı, pələng 
dərisi və mərcandan hazırlanmış 
əşyaları sərhəddən keçirməyə 
cəhd göstərməyin.

Tailanddan qızıl külçələr, 
qiymətli daşlar, platin bəzək əşya-
ları, müvafiq lisenziyası olmadan 
marka və antikvariat aparılması 
qadağandır.

Şri-Lankadan antikvariat, na-
dir kitablar, palma yarpaqları üzə-
rində əlyazmalar, fil sümüyündən 
məmulatlar, xırda pul və marka 
kolleksiyaları, cilalanmamış qiy-
mətli daşlar, habelə 2 kiloqram-
dan çox çay aparılmasına icazə 
verilmir.

Qazıntıları 
arxeoloqlara saxlayın
Yunanıstanda və Kiprdə tarixi 

artefaktlara, o cümlədən arxeoloji 
qazıntı yerlərindən tapılmış daş-
lara xüsusi diqqətlə yanaşırlar. 
Əntiq əşyaların surətləri ilə bağlı 
problem olmamalıdır, lakin eks-
pertlər məsləhət görürlər ki, suve-
nirlər və zərgərlik əşyaları alarkən 
çeki hökmən saxlayasınız.

İtaliyada yaşı 100-dən yuxa-
rı olan əşyalar avtomatik olaraq 
antikvariat hesab edilir. Onları 
ölkədən aparmaq üçün Mədəniy-
yət Nazirliyindən icazə almaq la-
zımdır.

Kontrafaktları 
götürmək olmaz

Fransa Gömrük Məcəlləsinin 
ayrıca bir maddəsində nəzərdə 
tutulub ki, ölkəyə kontrafakt mal-
lar, xüsusən Fransa brendlərinə 
oxşar saxta mallar gətirilməsi və 
ölkədən belə malların aparılma-
sı qadağandır. Əks halda yüksək 
məbləğdə cərimə nəzərdə tutulub.

Finlandiyada yaşı 50-dən çox 
olan əşyalar tarixi və bədii dəyərə 
malik hesab edilir.

İsveçrədən bütün ağartı məh-
sulları (o cümlədən pendir), ha-
belə çəkisi 500 qramdan çox olan 
ət və yağ aparmaq üçün onları bə-
yannamədə qeyd etmək lazımdır.

Kubada gömrük qaydala-
rı çox sərtdir. Bu ölkədən tarixi 
dəyər kəsb edən artefaktlar, ki-
tablar və sənədlər, habelə dəniz 
balıqqulağı, qara və ağ mərcan-
lar, qiymətli metallar, ekzotik 
quşların lələkləri aparıla bilməz. 
Əgər siz timsah dərisindən və ya 
qiymətli metaldan hazırlanmış 
məmulat alırsınızsa, onların apa-
rılması üçün mağazadan sizə li-
senziya vermələrini xahiş edin.

Seyşel adalarında emal edil-
məmiş koko-de-mer qozunun 
suvenir kimi aparılmasına ciddi 
nəzarət edilir.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında “Humanitar 
fənlər” kafedrasının və Tələbə 
Gənclər Təşkilatının birgə təşki-
latçılığı ilə dahi şair İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “Nəsimi poeziya-
sı: İnsana himn. İslam Şərqinin 
mənəvi-mədəni dəyərlərinin 
fövqündə” mövzusunda ədə-
bi-bədii yaradıcılıq tədbiri 
keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan 
akademiyanın elmi işlər və bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru 
Vüqar Sadıqov Prezident İlham 
Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu 
ilin “Nəsimi ili” elan edilməsini 
böyük mütəfəkkirin yaradıcılığına 
verilən yüksək dəyər və ehtiramın 
göstəricisi olduğunu vurğulayıb. 
Diqqətə çatdırıb ki, dahi şair daim 
fədakar dənizçilərimiz tərəfindən 
də xüsusi hörmətlə yad olunur. 
Hazırda Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
Dəniz Nəqliyyat Donanmasına 
məxsus gəmilərdən biri şairin adı-
nı daşıyır.

Sonra “Humanitar fənlər” 
kafedrasının müdiri, dosent İlqar 
Abdullayev dahi mütəfəkkirin 
zəngin ədəbi irsi, Azərbaycan 
mədəniyyəti, fəlsəfi düşüncə ta-
rixində mövqeyi barədə məlumat 
verərək bildirib ki, Nəsimi irsinin 
öyrənilməsi və təbliği, xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsi istiqamətində 
mühüm addımlar məhz ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfindən atılıb. 
Ümummilli liderin təşəbbüsü 
ilə dahi mütəfəkkirin 600 illiyi 
UNESCO-nun görkəmli şəxsiy-
yətlərin və əlamətdar hadisələrin 
yubileyləri siyahısına daxil edi-
lib və 1973-cü ildə beynəlxalq 
səviyyədə qeyd olunub. Zəngin 
mədəniyyətimizin, milli-mənəvi 
dəyərlərimizin dünyaya layiqincə 
çatdırılması, eyni zamanda Azər-
baycanın mütərəqqi bəşəri ideya-
lara, dialoqa, əməkdaşlığa açıq 
ölkə elan edilməsi fonunda bu 
gün Nəsiminin yenidən dünyaya 
təqdimatı çox vacibdir. Əsas hə-

dəf Nəsimi irsini, onun fəlsəfi gö-
rüşlərini, əbədiyaşar poeziyasını 
beynəlxalq aləmə təqdim etmək, 
dünyada nəsimişünaslığa tama-
milə təzə nəfəs verməkdir. Bu gün 
nəsimişünaslığın bütün çalarları 
incəliyinə qədər öyrənilməlidir 
ki, onun təqdim etdiyi insanlıq 
fəlsəfəsini bütün dünya anlasın, 
dərk etsin.

Daha sonra AMEA-nın Nə-
simi adına Dilçilik İntitutunun 
aparıcı elmi işçisi, nəsimişünas, 
dosent Qüdsiyyə Qəmbərova 
məruzə ilə çıxış edərək, Nəsimi 
yaradıcılığının gündəmdə saxlan-
masını özündə ehtiva edən Sərən-
camın XIV əsr Azərbaycan ədəbi 
dilinin inkişaf yollarını öyrənmək 
baxımından olduqca əhəmiyyətli 

olduğunu vurğulayıb. Tədqiqatçı 
böyük şairin 650 illik yubileyinin 
yüksək səviyyədə qeyd olunma-
sı işığında qüdrətli söz ustasının 
adını daşıyan Dilçilik İnstitutunda 
da il ərzində keçirilmiş tədbirlər-
dən danışıb,  Nəsimi şeirinin dil 
və üslub xüsusiyyətlərinin geniş 
və hərtərəfli, sistemli və bütöv şə-
kildə araşdırılmasını özündə əhatə 

edən elmi toplu və monoqrafiya-
ların, Nəsimi “Divan”ının geniş 
elmi şərhlərlə nəşr edilməsi və 
böyük söz ustasının anadilli əsər-
lərinin yeni elmi-tənqidi mətninin 
hazırlandığını qeyd edib.

“Humanitar fənlər” kafed-
rasının əməkdaşı Sevinc Rza-
yeva “Nəsimi poeziyası-İnsan 
“mən”inin kamillik konsepsiya-
sı” mövzusunda çıxışında bil-
dirib ki, Azərbaycan xalqının 
milli “mən”ini, milli dəyərlərini 
təcəssüm etdirən şəxsiyyətlərdən 
biri olan Nəsiminin həyatı, şəx-
siyyəti və poeziyası bütövlükdə 
kamil insan konsepsiyasını ifadə 
edir. Əgər Nəsimi sənətindəki 
dərin humanizm qlobal-bəşəri 
mahiyyət daşıyırsa, onun yük-
sək poеtik sənətkarlığı, dilinin 
şirinliyi və aхıcılığı, hеyrətamiz 
poеtik ritmikası öz doğma хalqı-
na хidmət еdir və azərbaycançı-
lıq ideologiyasının nişanələrini 
daşıyır. Məruzəçi milli kökəni-
mizə qayıdış və azərbaycançılıq 
ideologiyasını dünyada yaymaq 
üçün Nəsimi ideyalarından da 
bəhrələnməyin vacib olduğunu 
diqqətə çatdırıb. 

Akademiyanın II kurs tələ-
bəsi Ayşən Şükürova “Nəsimi 
irsində insan mənəvi-əxlaqi ka-
millik rəmzidir” mövzusunda 
məruzəsində İmadəddin Nəsimini 
Azərbaycan dilinin saflığı, milli 
zəmində inkişafı və təşəkkülü uğ-
runda ardıcıl, mütəşəkkil şəkildə 
mübarizə aparan böyük cəsarət 
sahibi kimi qiymətləndirib.

Yubiley proqramı gedişində 
akademiyanın TGT-nın üzvləri 
və Milli Konservatoriya nəzdində 
Musiqi Kolleci Tələbə Gənclər 
Təşkilatının xor kollektivi Nəsimi 
yaradıcılığına müraciət edərək, 
müxtəlif janrlarda ədəbi-bədii nü-
munələrlə çıxış ediblər.

“Nəsimi poeziyası: İnsana himn. İslam Şərqinin 
mənəvi-mədəni dəyərlərinin fövqündə”

Aeroportun yükvuran əmək-
daşları hansı baqajla necə gəldi 
rəftar edildiyindən, hansı baqaja 
ehtiyatla yanaşıldığından və nə 
üçün köhnə birkanın baqajın iti-
rilməsinə səbəb ola biləcəyindən 
danışıblar.

Baqajın itirilməsi, eləcə də 
çamadandakı bəzi dəyərli əşya-
ların zədələnməsi və ya oğurlan-
ması məzuniyyətin başlanması-
nın, yaxud başa çatmasının heç 
də xoşagələn variantı deyil. Əf-
suslar olsun ki, biz əşyalarımızın 
təyyarənin baqaj bölməsinə necə 
yükləndiyinə nəzarət edə bilmi-
rik, lakin biz yükvuran işçilərin və 
təcrübəli səyyahların baqajımızı 
qoruyub saxlamağa imkan verən, 
onun başqa istiqamətdə uçmasının 
qarşısını alan məsləhətlərindən is-
tifadə edə bilərik.

 “Яндекс Дзен” həmin məs-
ləhətləri oxuculara təqdim edir.

Baqajı zədələməmək üçün, ilk 
növbədə, əvəzləyici dəstəyi olan 
çamadan alın, çünki çamadanın 
konstruksiyasında ən zəif element 
elə məhz onun dəstəyidir və digər 
elementlərlə müqayisədə o, fiziki 
təzyiqə daha çox məruz qalır.

Yükləri təyyarəyə adətən in-
sanlar yerləşdirirlər və rastlarına 
çəkisi 20-25 kiloqram olan çama-
dan çıxanda, səliqəli işləmək barə-
də düşünmürlər, ağır yükdən can 
qurtarmaq üçün onu necə gəldi 
yük bölməsinə tullayırlar. Məlum-
dur ki, böyük şkaf aşanda daha çox 
gurultu qoparır. Çamadanın içi nə 
qədər dolu olsa, onun korpusuna 
və dəstəyinə bir o qədər çox güc 
düşür. Kövrək əşyaları çamadanın 
ortasına qoyun, yumşaq əşyaları 
isə onların ətrafına düzün.

Aviaşirkətlərin xidmətlərin-
dən heç olmazsa bir dəfə istifadə 
edən şəxs, yəqin ki, baqaja verilən 
çamadanların üzərinə bərkidilən 
birka deyilən aksesuara diqqət 
yetirib. Bəzi səyyahlar, xüsusən 
də istirahətə ilk dəfə təyyarə ilə 
yollananlar aeroporta gələn kimi 
çamadandan birkanı açmağa tələs-
mir. Hətta özlərinə əziyyət verib 
birkanı əvəzləməmək üçün onu 
növbəti reysə saxlayırlar. Bunu et-
mək tövsiyə olunmur, çünki baqaj-
dakı köhnə birka aeroport xidməti 
işçilərini yanılda bilər. Bu isə o 
deməkdir ki, baqajınız naməlum 
istiqamətdə uçacaq.

Ünvanınızı və əlaqə məluma-
tınızı bir kağıza yazıb çamadanın 
içinə qoyun ki, çamadanınız itsə, 
aeroport xidməti sizi asanlıqla ax-
tarıb tapa bilsin.

Sərnişinlərin baqajlarından 
qiymətli əşyaların yoxa çıxması da 
tez-tez təsadüf edilən hallardandır. 
Səyahət etməyi sevən bəzi insanlar 
əmindirlər ki, bu deyilənlər mifdən 

başqa bir şey deyil, çünki səyahət 
etdikləri uzun illər ərzində bir dəfə 
də olsun oğurluqla üzləşməyiblər. 
Amma elələri də var ki, elə ilk sə-
yahətdəcə onları soyurlar. Balaca 
bir qıfıl çamadanın qarət edilmə-
sinin qarşısını almır. Təcrübəli 
oğrunun bu qıfılı açması çətin iş 
deyil. Üstəlik, çamadanın içindən 
oğurluq edildiyi dərhal üzə çıxma-
ya da bilər.

Çamadanı dolamaq üçün töv-
siyə edilən adi plyonka onun qo-
runması üçün ən səmərəli vasitə-
dir. Potensial oğru, çox güman, 
elə bir çamadan seçəcək ki, ondan 
oğurluq etmək problem yaratma-
sın və qıfılın sındırılması izləri 
görünməsin. Yeri gəlmişkən, pl-
yonkaya alternativ təklif edilən 
çamadan çexolları bu işə yaramır. 
Çünki çexolu çıxarıb-geydirmək 
də çətin iş deyil.

İtkinin qarşısını almaq üçün 
daha bir dəyərli məsləhət: qiy-
mətli əşyalarınızı əl yükündə da-
şıyın!

Çimərlikdən götürülmüş adi balıqqulağı və ya palma toxumu ucbatından böyük 
məbləğdə cərimə ödəməli olar, hətta dəmir barmaqlıqlar arxasına düşə bilərsiniz

Uçuş zamanı baqajı necə qorumalı?

ASCO-nun əməkdaşı 
Yaponiyada təlimdə iştirak edib

Otel müsafirlərinin 
ən qəribə müraciətləri

Dövlətlərin kibertəhlükəsizliyi mövzusunda seminarın 
birinci hissəsi Beijing, ikinci hissəsi Şanxay şəhərində keçirilib
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Avropa İttifaqının “Frontex” sərhəd nəzarəti 
xidmətinin məlumatına əsasən, 2019-cu ildə Avro-
paya əvvəlki illərlə müqayisədə daha az miqrant üz 
tutub. Keçən il Yunanıstanın güclü miqrant axını ilə 
(74 min nəfərlə) üzləşməsinə baxmayaraq, ümumi 
rəqəm əvvəlki illərdə olduğundan daha azdır.

Ötən il sərhədlərin qeyri-qanuni keçməsi 2018-ci 
illə müqayisədə 6 faizə, yəni, 139 min nəfərədək aza-
lıb. Bu rəqəm 2015-ci ildəki göstəricidən 7,4 dəfə az-
dır. 2015-ci ildə 1 milyon 32 min 408 nəfər sərhədləri 
qeyri-qanuni yollarla keçib.

Miqrantlar əsasən Yunanıstan, Qərbi Balkan və 
Qərbi Avropa ölkələrinə üz tutublar. Lakin onların bə-
ziləri deportasiya edilib.

Misir Çinin təşəbbüskarı ol-
duğu “Bir kəmər, bir yol” layihə-
sində fəal iştirak etməklə istər 
Süveyş kanalı, istərsə də digər 
yol və limanları Böyük İpək yolu 
çərçivəsində inkişaf etdirəcək.

 MENA informasiya agentliyi 
xəbər verir ki, bu fikri Qahirədə 
səfərdə olan Çinin Xarici İşlər na-
ziri Van Yinin rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyətini qəbul edən Mi-
sir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi 
söyləyib.

Çinli nazir qeyd edib ki, rəs-
mi Pekin Yaxın Şərq və Afrika 
ölkələri ilə əməkdaşlığın güclən-
dirilməsi üçün Misirlə əlaqələrə 
strateji əhəmiyyət verir. O, buna 
misal olaraq regiona səfərinin 

məhz Qahirədən başlanmasını 
göstərib. Van Yi əlavə edib ki, Çin 
gələcəkdə də Misir iqtisadiyyatına 
sərmayə qoyuluşunu davam et-
dirəcək, Süveyş kanalının azad ti-
carət zonasına çevrilməsinə dəstək 
verəcək. Nazir vurğulayıb ki, 150 
ölkənin qoşulması nəzərdə tutulan 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi Qa-
hirə ilə ikitərəfli əməkdaşlığa güc-
lü təkan verəcək.

Misir Prezidenti çinli turist-
lərin onun ölkəsinə axınında ma-
raqlı olduğunu qeyd edib, Çinin 

şirkətləri üçün dövlət tərəfindən 
hər cür şərait yaradılacağını vur-
ğulayıb.

Yanvarın 9-da Qahirədə Çinin 
Xarici İşlər naziri Van Yi misirli 
həmkarı Sameh Şükri ilə keçirdiyi 
görüş və mətbuat konfransında da 
Yaxın Şərq və Afrika ölkələrinin 
“Bir kəmər, bir yol” layihəsin-
də iştirakının əhəmiyyətini vur-
ğulayıb. Bundan başqa, tərəflər 
ekstremizm və terrorçuluğa qarşı 
mübarizə sahəsində əməkdaşlığın 
zəruriliyini də qeyd ediblər.

Son illərdə bütün sahələrdə ol-
duğu kimi, idman sahəsində də əsaslı 
irəliləyişlərə nail olunub, beynəlxalq 
yarışlarda bir sıra parlaq qələbələrə 
imza atılıb.

Ötən il atletlərimizin beynəlxalq ya-
rışlarda 775 medal (onlardan 271-i qızıl 
medaldır) qazanmaları onu göstərir ki, 
idmanın inkişafı dinamik xarakter daşı-
yır və idmançılarımız ardıcıl olaraq bö-
yük qələbələr qazanmağa qadirdilər.

Azərbaycanın idman uğurlarının art-
masında federasiyaların, klubların, ay-
rı-ayrı sahələrdə çalışan mütəxəssislərin, 
idmançıların böyük əməyi var. Son illər 
Azərbaycanda idmanın inkişaf etdirilmə-
sində Yelkənli İdman Federasiyasının da 
böyük rolu olub. Belə ki, Bakı şəhərinin 
dəniz kənarında yerləşməsi respublika-
da yelkən idmanının inkişaf etdirilməsi 
üçün əlverişli şərait yaradıb. Federasiya 
rəhbərliyinin məqsədyönlü fəaliyyəti 
nəticəsində bu idman növü ölkəmizdə 
uğurla inkişaf etməkdədir. Azərbaycan-
da son illər idmanın bu növünün inkişa-
fı, kütləviliyinin artırılması üçün ardıcıl 
tədbirlər həyata keçirilir, mütəmadi ya-
rışlar təşkil olunur.

156 peşəkar yelkənçi
Sevindirici haldır ki, qatıldıqları 

beynəlxalq turnirlərdə uğur qazanan id-
mançılar sırasında yelkənçilərimiz də 
var. Onlar təkcə daxili turnirlərdə deyil, 
həmçinin beynəlxalq yarışlarda da fəallıq 
göstərərək Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil 
edirlər. Artıq yelkənçilərimiz 2020-ci ilə 
beynəlxalq qələbə ilə başlayıblar. Belə 
ki, bu günlərdə 4 ölkənin, 14 yelkən klu-
bundan 156 peşəkar yelkənçinin iştirak 
etdiyi, Türkiyə Yelkənli İdman Federa-
siyasının, Bodrum Bələdiyyəsinin ev-
sahibliyi ilə keçirilən yarış Azərbaycan 
yelkənçiləri üçün qələbə ilə sona çatıb. 
Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və Ukray-
na yelkənçilərinin iştirakı ilə “Optimist” 
və “Laser 4.7”, “Laser Radial” siniflə-
ri üzrə 3 gün ərzində 8 yarış keçirilib. 
Yüksək dərəcə əldə etmək məqsədilə 
fədakarlıq nümayiş etdirən yelkənçilər 
qələbə uğrunda fəal mübarizə aparıblar.

Yarışda Azərbaycanı Yelkənli İd-
man Federasiyasının heyət rəhbəri Bur-
cu Algon Giorgianni, “Optimist” sinfi 
üzrə baş məşqçi Seyhun Yıldız, “Laser” 
sinfi üzrə məşqçi Tuğçə Subaşı, məşqçi 
Anton Vilyayev, yelkənçilər Ayla Baba-
yeva, Murad İsmayıl, İsmayıl Kərimov, 
Səxavət Əzimov, Fidan Ağazadə, Timur 
Sikaçevski, Murad Allahverdi, Murad 
Hacı-zadə, Bahadır Məmmədli təmsil 
ediblər. Yarışlarda yüksək nəticə əldə 
edən Azərbaycan Yelkənli İdman Fede-
rasiyasının yelkənçiləri “Laser 4.7” sinfi 
üzrə ilk medallarını qazanıblar.

Ayla Babayeva “Laser 4.7” sinfi 
üzrə qadınlar qrupunda 1-ci yerə, Murad 
İsmayıl “Laser 4.7” sinfi üzrə kiçik yaş 
qrupunda 2-ci yerə, İsmayıl Kərimov isə 
“Laser 4.7” sinfi üzrə ümumi nəticədə 
4-cü yerə layiq görülüblər.

Bu ilin ilk günlərində Bodrumda 

yarışların keçirilməsi 2020-ci ilin mart 
ayında Türkiyədə təşkil olunacaq bey-
nəlxalq yarışlara və İtaliyanın Qarda 
gölündə “Optimist” sinfi üzrə keçirilə-
cək dünya çempionatına, Portuqaliyada 
“Laser 4.7” sinfi üzrə keçiriləcək Avro-
pa çempionatına, eyni zamanda 2021-ci 
ildə Bodrumda “Optimist” sinfi üzrə ke-
çirilməsi planlaşdırılan dünya çempiona-
tına hazırlıq məqsədi daşıyırdı.

Uğurlar davamlıdır
Dünya və Avropa çempionatlarında 

dəfələrlə iştirak edən yelkənçilərimiz ən 
çətin şərtlər altında, əlverişsiz hava şə-
raitlərində belə illərin təcrübəsinə malik 
peşəkar idmançılarla əzmlə mübarizə 
apararaq hər zaman yüksək nəticələr əldə 
ediblər. Ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda 
uğurla təmsil edən Azərbaycan Yelkənli 
İdman Federasiyasının yığma komanda-
sı ötən il Omanda “Optimist” və “Laser” 
sinifləri üzrə təşkil olunan “Mussanah 
Race Week 2019” turnirində mükafatçı-
lar sırasına düşməklə növbəti dəfə onlara 
göstərilən etimadı doğruldublar.

Yarışda Azərbaycanı “Optimist” sin-
fi üzrə Ayla Babayeva, Fidan Ağazadə, 
Kristina Kərimova, Səxavət Əzimov, 
“Laser” sinfi üzrə Murad Allahverdi, İs-

mayıl Kərimov və Cavid Kərimov təm-
sil ediblər. Heyətin rəhbəri Burcu Algon 
Giorgianni, “Optimist” sinfi üzrə baş 
məşqçi Seyhun Yıldız, “Laser” sinfi üzrə 
məşqçi Tuğçə Subaşı olub.

23 dövlətin qatıldığı 156 peşəkar 
idmançının iştirak etdiyi yarışda Azər-
baycan Yelkənli İdman Federasiyasının 
təmsilçiləri bacarıqlarını layiqincə nü-
mayiş etdiriblər. 12 yaşlı qızlar arasında 
68 nəfərin apardığı maraqlı və gərgin 
mübarizədə “Optimist” sinfi üzrə Azər-
baycanı təmsil edən Fidan Ağazadə 3-cü 
yerin qalibi olub.

Qeyd edək ki, peşəkarlar arasında 
3-cü yerin qalibi adını qazanmaq Azər-
baycan Yelkənli İdman Federasiyasının 
gənc üzvünün böyük uğuru kimi qiymət-
ləndirilib.

Bir məqamı da vurğulayaq ki, Azər-
baycan yelkənçilərinin ağır şərtlərlə pis 
hava şəraitində məşq və yarışlarda peşə-
karlıq nümayiş etdirməsi beynəlxalq 
məşqçilərin hesabatlarında xüsusi qeyd 
olunub.

Yelkənçilərimizin uğurları 2019-cu 
ildə Omanda qazanılan yüksək göstəri-
cilərlə yekunlaşmır. Xatırladaq ki, 2018-
ci ildə Qazaxıstanın Aktau şəhərində 
keçirilən “Beynəlxalq Xəzər Kuboku” 
yarışında da idmançılarımız vətənə me-

dallarla qayıdıblar. Turnirdə Azərbaycan 
idmançıları ilə yanaşı, Qazaxıstan və 
Özbəkistan təmsilçiləri də mübarizə apa-
rıblar. Beynəlxalq turnirdə kişi idmançı-
larımız birinci və üçüncü yerlərdə, qızla-
rımız isə fəxri kürsünün hər üç pilləsində 
qərarlaşaraq medallara sahib olublar. Hər 
üç əyarlı medalların hamısına sahib olan 
yelkənçilərimizin yarışda qazandıqları 
parlaq qələbələr əcnəbi məşqçilərin də 
diqqətini cəlb edib, onların uğuru böyük 
rəğbətlə qarşılanıb.

Yarışda Azərbaycanı Murad Hacıza-
də, Kristina Kərimova, Ayla Babayeva, 
Fidan Ağazadə, Səxavət Əzimov, Ni-
cat Şükürov, İsmayıl Həmidov, heyətin 
rəhbəri Burcu Algon Giorgianni, “Opti-
mist” sinfi üzrə baş məşqçi Seyhun Yıl-
dız, köməkçi məşqçi Aleksandr Knyazev 
təmsil ediblər.

Yelkənli İdman Federasiyasının 
gənc yelkənçisi Kristina Kərimova isə 
2018-ci ildə Sloveniyada keçirilən “Eas-
ter Regatta” adlı beynəlxalq yarışda 139 
idmançı arasından 4-cü yerdə qərarlaşa-
raq yüksək nəticə göstərmişdi.

2019-cu il aprelin 18-22-də Yelkənli 
İdman Federasiyasının yığma komanda-
sı “Optimist” və “Laser” sinifləri üzrə 
“32-th Izola Spring Cup” və “Easter Re-
gatta” yarışlarında da fəal iştirak ediblər. 

Azərbaycanı yarışlarda “Optimist” sinfi 
üzrə yelkənçilərimiz Ayla Babayeva, Fi-
dan Ağazadə, Kristina Kərimova, Murad 
Hacı-zadə, Murad İsmayılov və Səxavət 
Əzimov, “Laser” sinfi üzrə Murad Allah-
verdi, İsmayıl Kərimov, heyətin rəhbəri 
Burcu Algon Giorgianni, “Optimist” sin-
fi üzrə baş məşqçi Seyhun Yıldız, “La-
ser” sinfi üzrə məşqçi Tuğçə Subaşı və 
köməkçi məşqçi Anton Vilyayev təmsil 
ediblər. Azərbaycan Yelkənli İdman Fe-
derasiyasının yığma komandasının Av-
ropa çempionatına hazırlıq məqsədilə 
qatıldığı yarışlarda 14 ölkədən 450 id-
mançı iştirak edib.

Yelkənli idman növündə 
yüksəliş mərhələsi

Aktiv bazası 2014-cü ildən etibarən 
fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Yelkən-
li İdman Federasiyasının əsas məqsədi 
hər zaman maddi-texniki bazanı güclən-
dirmək, məşqçi korpusunu formalaşdır-
maq, komandaya yeni idmançıları cəlb 
etmək olub. Azərbaycan Yelkənli İdman 
Federasiyasında hazırda “Optimist” və 
“Laser” sinifləri üzrə iki komanda for-
malaşıb. Bu siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda, 
xaricdən dəvət edilən iki baş məşqçi 
fəaliyyət göstərir. Məhz xaricdən dəvət 

edilən idman menecerlərinin, yüksək 
göstəricilərə malik mütəxəssislərin 
köməyi ilə komandaların məşqləri keçi-
rilir.

Məlumat üçün bildirək ki, “Opti-
mist” 1974-cü ildə yaradılan yelkən nö-
vüdür. Yelkən siniflərinin arasında ilk 
olan “Optimist” 8-15 yaşlı yeniyetmələr 
üçün nəzərdə tutulub. “Optimist” Bey-
nəlxalq Yelkənli İdman Federasiyasının 
“16 yaşdan aşağı sinif” olaraq rəsmən 
təsdiq edilən yeganə sinifdir. “Optimist” 
uşaqların 15 yaşına qədər çempionata 
hazırlıqlarını artırmaqdan və yelkənə 
məhəbbət yaratmaqdan ibarətdir. Yelkən 
sahəsi 4.7 m2 olan “Laser 4.7” sinfi isə 
“Optimist” sinfindən sonra başlanğıc 
üçün “Laser”in ən uyğun sinfidir. “Laser 
4.7” “Laser Radial”dan sonra meydana 
çıxıb. “Laser” firmasının ölçülərində 
istifadəçinin 35-50 kq olması ideal çəki 
kimi göstərilir.

Təlim-məşq düşərgələrində iştira-
kın əsas məqsədi idmançılarımızın bey-
nəlxalq yarışlara hazırlıqlarının təkmil-
ləşdirilməsi, onların taktiki biliklərinin 
artırılması və müxtəlif hava şəraitlərində 
yarış təcrübələrinin daha da gücləndiril-
məsidir.

Elçin CƏFƏROV

Yelkənçilər yeni ilə beynəlxalq qələbə ilə başladılar
Yığmamız Türkiyədə keçirilən yarışdan medallarla qayıdıb

Səhmlərinin ilkin kütləvi 
yerləşdirilməsindən (IPO) 
sonra bazar dəyəri 2 trilyon 
dolları keçən Səudiyyə Ərə-
bistanının “Saudi Aramco” 
milli neft şirkətinin dəyəri 
azalmağa başlayıb.

Xarici KİV-lər xəbər ve-
rir ki, “Saudi Aramco” bazar 
dəyərinin üçdəikisini itirib. 
Buna səbəb Yaxın Şərqdə gərginliyin 
artmasıdır. Belə ki, şirkətin bazar dəyə-
ri təxminən 200 milyard dollar azalıb.

Qeyd edək ki, “Saudi Aramco” 
IPO-dan 25 milyard dollar gəlir əldə 
etməklə bazar dəyərini 2 trilyon dol-
lara yüksəltmişdi. Beləliklə də “Aram-
co” qlobal miqyasda 5 ən nəhəng neft 
şirkəti (“ExxonMobile”, “Total”, “Ro-
yal Dutch Shell”, “Chevron” və BP) ilə 
müqayisədə ən böyük bazar dəyərinə 
çatmışdı. Həmçinin şirkət öz dəyərinə 
görə “Microsoft Corp.” və “Apple 
Inc.” şirkətlərini geridə qoyaraq dün-

yanın ən dəyərli şirkəti olmuşdu.
“Saudi Aramco”nun məlumatına 

görə, şirkətin 3 milyardlıq səhminin 
1,5 faizi satılıb. İnvestorlar bir səhm 
üçün ən yüksək məbləğ müəyyənləş-
dirilən 32 Səudiyyə rialı (8,53 dollar) 
təklif verib. Bununla da şirkət səhm sa-
tışından 25,59 milyard dollar gəlir əldə 
edib. IPO çərçivəsində institusional in-
vestorlar 106 milyard dollarlıq və fərdi 
investorlar isə 119 milyard dollarlıq 
təklif verib.

Beləliklə də “Aramco”nun IPO-
dan əldə etdiyi gəlirlə 2014-cü ildə 

Çinin e-ticarət nəhəngi “Aliba-
ba”nın Nyu-York birjasındakı 
IPO-dan qazandığı 21,8 mil-
yard dollar gəlirini üstələyərək 
IPO-dan ən böyük gəlir əldə 
edən şirkət olub.

“Aramco”nun IPO üçün 
20-dək milli və beynəlxalq 
maliyyə qurumu ilə iş aparılıb. 
2020-2021-ci illərdə isə səhm-

lərin 3 faizlik hissəsi beynəlxalq bazar-
larda satışa çıxarılacaq.

Mərkəzi ofisi Səudiyyə Ərəbista-
nının Zəhra şəhərində yerləşən şirkət 
ilk neft quyusunu 1935-ci ildə qazıb. 
Şirkətin 261 milyard barrel nefti var və 
bu rəqəm ABŞ-ın ən böyük neft şirkə-
ti “ExxonMobile”ın həcmlərindən 10 
dəfə çoxdur. Dünyada hasil edilən hər 
8 barrel neftdən birini “Saudi Aramco” 
çıxarır. Şirkətdə təxminən 51 min Səu-
diyyə Ərəbistanı vətəndaşı və 10 min 
300 əcnəbi çalışır.

Gürcüstan hökuməti dərin 
özüllü Anaklia dəniz limanı-
nın tikintisi üçün yeni investor 
axtarır.

Bu barədə Gürcüstanın Regi-
onal İnkişaf və İnfrastruktur naziri 
Maya Tskitişvili hökumətin icla-
sından sonra keçirdiyi brifinqdə 
deyib.

Nazir bildirib ki, Anaklia li-
manı Gürcüstanın iqtisadi təhlükə-
sizliyi və ölkənin potensialının tam 

reallaşdırılması baxımın-
dan böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Liman layihəsi döv-
lətə məxsusdur. Gürcüstan 
dövləti bu layihənin həyata 
keçirilməsi təşəbbüsünü 
hələ 2014-cü ildə irəli sü-
rüb: “Liman 2020-ci ilin 
sonunda istifadəyə veril-
məli idi. Lakin layihə ilə 
bağlı maliyyələşmə pro-

sesi tamamlanmadığı üçün gözlə-
nilən nəticə əldə edilməyib. Bu da, 
investorla müqavilənin dayandırıl-
masına səbəb olub”.

O qeyd edib ki, Gürcüstanda 
dərin dəniz limanına ehtiyac oldu-
ğundan hökumət layihənin tez bir 
zamanda həyata keçirilməsi üçün 
yeni tərəfdaş axtarmağa başlaya-
caq.

Xətayi Əzizov

AMEA-nın Nəsrəd-
din Tusi adına Şamaxı 
Astrofizika Rəsədxanası 
2020-ci ildə fəsillərin 
ölkəmizə daxilolma 
vaxtlarını açıqlayıb.

Rəsədxanadan  bildi-
rilib ki, bu il yaz fəslinin 
ölkəmizə qədəm qoy-
ması martın 20-də yerli 
vaxtla saat 07:49-a təsadüf edəcək 
və gecə ilə gündüz bərabərləşəcək.

İyunun 21-də saat 01:43-də 
yay, sentyabrın 22-də saat 17:30-
da payız ölkəmizə daxil olacaq. Bu 
halda Günəş ekliptika üzrə hərəkət 
edərək Şimal yarımkürəsindən Cə-

nub yarımkürəsinə keçəcək.
Qış fəsli isə dekabrın 21-də 

saat 14:02-də Azərbaycana qədəm 
qoyacaq. Bu zaman Günəş üfüq-
dən ən minimum nöqtədə olacaq 
və Günəş şüalarının istiqaməti ilə 
yerin fırlanma oxu ən böyük bucaq 
əmələ gətirəcək.

İlk neft quyusunu 1935-ci ildə qazan 
“Saudi Aramco”-nun 261 milyard barrel nefti var 

Misir Süveyş kanalı, digər yol və limanlarını 
Böyük İpək yolu çərçivəsində inkişaf etdirəcək

2019-cu ildə Avropaya 
əvvəlki illərlə müqayisədə 
daha az miqrant üz tutub

Anaklia dəniz limanının tikintisi üçün 
yeni investor axtarılır

Hər fəslin öz vaxtı
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Bu gün  güldüyümüz bir çox şeylər 

üçün sabah göz yaşı tökməyəcəyik ki?
Bəziləri elə bilir ki, işıqlığa çıxmaq 

üçün mütləq əvvəlcə zülmətdə yaşamaq 
lazımdır. 

Yıxıla biləcəyimiz qaydada yıxılırıq.
Ümiddən sonuncu dəfə yapışan da 

var, sonuncu ümiddən yapışan da.
Axmaq adamın özünü ağıllı hesab et-

məsi tərslik yox, axmaqlıqdır.
Əvvəlcə sərvət insanı özünə çəkir. 

Sonra insan nə çəkirsə... sərvətdən çə-
kir.

Alçaqlıq sənətdirsə, bəziləri özlərini 
böyük sənətkar hesab edə bilərlər. 

Pulun Allaha dəxli yoxdur. Amma 
nədənsə imkanları həddini aşanda bə-
ziləri özlərini daha çox Allah sayırlar.

Nə vaxtdır öz əlimizlə öz üzümüzə 
bağladığımız qapıların açılacağını göz-
ləyirik.

Dünyada çox acı çəkdim və acı çox 
çəkdim. Sizə bir şey qalmasın gərək.

Mən mənə edilmiş bütün pisliklərə 
gözümü yumsam, yəqin bütün həyatım 
gözüyumulu keçəcək.

“Ölümdən qorxmuram” deyənlərin 
əksəriyyəti niyə fərari çıxır? 

Özünü tapmaq üçün çox uzağa, tanı-
maq üçün isə çox dərinə getmək lazım-
dır.

Yıxmaq istədiklərimizi dərhal yıx-
maq istəyirik. Bircə dəfə də fikirləşmi-
rik ki, yıxmaq istədiklərimiz bəlkə yıxı-
lası adamlar deyil.

Yaxşılarla pislərin savaşının bitmə-
si üçün pislərin bitməsi gərək. Deməli, 
əbədi çəkəcək bu savaş.

İndi nağıllar da maraqlı deyil. Göy-
dən də 3 almadan başqa, nə desən dü-
şür. 

Az qalıb ki, kreditlə də yalan danış-
sınlar.

Qorxma!  Qorxa-qorxa nəyə baxsan, 
qorxacaqsan. 

Yalnız arzulayanda arzular yalnız 
bir xəyal olur... 

Bəzilərinin ağzını açmaq lazım deyil. 
Hava onsuz da təmiz deyil.

Bu qədər çörək itirən olan yerdə 
çörək tapan niyə olmasın? 

Yaxşı adamlardan başqa, yaxşı hər 
şeyi baha satırlar. 

Hətta rəngarənglik üçün də ətra-
fımda hər cür adamların olmasını istə-
mirəm.  

Tənqidçi ədəbiyyatın bağbanıdır.
Yaxşıları həm biclərdən, həm də gic-

lərdən qorumaq lazımdır.
Mən qəzet buraxıram. Uzağı quş bu-

raxa bilənlər mənə niyə əyri-əyri baxır-
lar? 

Bir gündə ağzımızdan neçə min söz 
çıxır. Yəqin ona görə çox adam ağzın-
dan çıxan hər sözə yiyə dura bilmir. 

Heç nə məni insanlıqdan uzaq adam-
ların “Ləyaqət dərsi”ndən çox özüm-
dən çıxarmır.

Düzgün istifadə edilməyən yerdə in-
ternet atom bombasından pisdir.

Kasıblıq eyib yox, bəladır. Bütün 
sevdiklərinizi sizdən uzaqlaşdıran bəla.

Çoxu elə bilir ki, işdən xoşum gəldi-
yi üçün gecə-gündüz işləyirəm. Mən isə 
zəhləm getdiyi adamlardan asılı olma-
maq üçün işləyirəm.

Həqiqəti eşitmək istəməyənlərin 
nəzərində qulaqları yəqin ümumi görü-
nüşünü korlamamaq üçündür. 

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC-nin (ASCO) 
nümayəndələri 31 
dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü 
və Yeni il ərəfəsində 
Gəmiçiliyin himayə-
sində olan qaçqın 
və məcburi köçkün 
ailələrinin məskun-
laşdığı qəsəbələrə baş 
çəkiblər.

Dənizçilər hə-
mişə olduğu kimi, bu 
dəfə də əslən Xocalı, 
Kəlbəcər, Laçın, Ağ-
dam, Şuşadan olan və 
Goranboy rayonunda 
müvəqqəti məskun-
laşan  779 qaçqın və 
məcburi köçkün ailə-
sinə, ümumilikdə 3350 nəfərə zəruri 
ərzaq məhsullarından ibarət bayram 
sovqatı paylayıblar.

Bayram sovqatlarını qəbul edən 

sakinlər onlara hər zaman göstərilən 
yüksək qayğıya görə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevə və ASCO-nun rəh-
bərliyinə minnətdarlıqlarını bildirib, 
bayram arzularını dilə gətiriblər.

Bütün ömrünü dənizçiliyə 
həsr etmiş, dəniz nəqliyyatının 
inkişafında xüsusi xidmətləri 
olan uzaq səfərlər kapitanı,  
keçmiş Azərbaycan Dövlət 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
rəisi Aydın Ağəmi oğlu Bəşirov 
2019-cu il dekabrın 28-də, öm-
rünün 72-ci ilində vəfat edib.

Aydın Bəşirov 1947-ci il 
iyunun 29-da Bakıda dünyaya 
göz açıb. 1962-1967-ci illərdə 
Bakı Dəniz Yolları Məktəbində 
“Mühəndis-gəmi sürücüsü” ixtisa-
sına yiyələnib. 1979-cu ildə Odessa 
Ali Dəniz Mühəndisləri Məktəbini 
“Dəniz yollarında gəmi sürücülüyü”  
ixtisası üzrə bitirib.

Əmək fəaliyyətinə 1967-ci ildə 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin nəqliyyat 
gəmilərində matros kimi başlayıb, 
sonralar 1968-1994-cü illərdə müxtə-
lif gəmilərdə kapitanın üçüncü, ikin-
ci, böyük köməkçisi və kapitan işlə-
yib. Mahir gəmi sürücüsü olan Aydın 
Bəşirov uzaq səfərlər kapitanı kimi 

dünyanın onlarla ölkəsinin limanları-
na səfərlər edib.

Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 19 avqust 1994-cü il tarixli 
sərəncamı ilə Azərbaycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyinin rəisi təyin edilib və 
2013-cü il oktyabrın 22-dək bu və-
zifədə çalışıb.

Aydın Bəşirovun dəniz nəqliyya-
tı sahəsində xidmətləri yüksək qiy-
mətləndirilib. 2003-cü ildə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif olunub.  “Dəniz Do-
nanmasının Fəxri işçisi” olan Aydın 
Bəşirov “Nəqliyyatda ilin adamı”, 

Avropa Biznes Assam- 
bleyasının “Minilliyin mü-
kafatı”, Avropa Marketinq 
Araşdırmaları Mərkəzinin 
“Transbiznes-2005” Qızıl 
mükafatı, Heydər Əliyev 
adına “Azərbaycan  - Qa-
zaxıstan Dostluq Cəmiyyə-
tinin “Dədə Qorqud-Dahi 
Yol” Beynəlxalq sülh və 
birlik mükafatı, Böyük Bri-
taniyanın “Kraliça Viktori-
ya” mükafatı kimi bir çox  

nüfuzlu beynəlxalq mükafatlara da 
layiq görülüb.

Aydın Bəşirov  uzun illər Qara 
Dəniz Hövzəsi Gəmi Sahibkarları 
Beynəlxalq Assosiasiyasının (BİN-
SA) prezidenti olub. Azərbaycan 
Respublikası Yelkənli İdman Federa-
siyasına rəhbərlik edib.

Mahir gəmi sürücüsü və səmimi 
insan olan Aydın Bəşirovun xatirəsi 
onu tanıyanların qəlbində həmişə ya-
şayacaq.

Allah rəhmət eləsin! 

Dekabrın 28-də Dövlət 
Gömrük Komitəsinin (DGK) 
rəhbərliyi Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı əra-
zisində istifadəyə verilməsi 
nəzərdə tutulan gömrük və 
müvəqqəti saxlanc anbarla-
rına baxış keçirib.

DGK-nın Mətbuat və icti-
maiyyətlə əlaqələr idarəsindən  
bildirilib ki, əvvəlcə komitə 
rəhbərliyi ilə Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanının rəh-
bərliyi arasında görüş keçiri-
lib. Görüşdə DGK-nin sədri, göm-
rük xidməti general-leytenantı Səfər 
Mehdiyev, komitə sədrinin müavini, 
gömrük xidməti general-mayoru Ca-
vad Qasımov, Baş İdarə rəisləri, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 
baş direktoru Taleh Ziyadov, limanın 
aidiyyəti struktur bölmələrinin nü-
mayəndələri iştirak ediblər.

Tərəflər yaxın zamanlarda liman 
ərazisində istifadəyə veriləcək göm-
rük və müvəqqəti saxlanc anbarları-
nın fəaliyyət istiqamətləri, yüklərin 
qəbulu və buraxılışına dair məsələlə-
ri müzakirə ediblər.

Limanın Baş direktoru Taleh 
Ziyadov ölkəmizin tranzit potensia-
lının artırılması, nəqliyyat və logis-
tika imkanlarının genişləndirilməsi 
istiqamətində Prezident İlham Əli-

yevin həyata keçirdiyi layihələrdən 
bəhs edib və Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanının bu sahədəki fəa-
liyyətindən danışıb.

Bildirilib ki, bu liman ölkəmiz 
üzərindən daşınan yüklərin miqdarı-
nın sürətlə artmasına şərait yaradıb 
və bu il 32 min konteynerin daşınma-
sı təmin olunub ki, bu da indiyə qədər 
əldə olunan ən yüksək rəqəmdir.

Baş direktor liman ərazisində 
istifadəyə veriləcək gömrük və mü-
vəqqəti saxlanc anbarlarını sahibkar-
lar üçün əlverişli və səmərəli layihə 
kimi qiymətləndirib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
sədri Səfər Mehdiyev Prezident İl-
ham Əliyev tərəfindən həyata keçi-
rilən islahatlar nəticəsində ölkəmizin, 
ixrac, tranzit və logistika imkanla-
rının genişləndiyini, Azərbaycanın 

beynəlxaq yükdaşımalar-
da rolunun xeyli artdığını 
bildirib. Gömrük siste-
mində aparılan islahatlar 
çərçivəsində sərhədkeçmə 
proseslərinin sürətləndi-
rilməsi, gömrük infrast-
rukturunun yenilənməsi, 
gömrük prosedurlarının 
sadələşdirilməsinin də 
ölkəmiz üzərindən keçən 
nəqliyyat dəhlizlərinin 
cəlbediciliyinin artmasına 
şərait yaratdığını vurğula-

yan komitə sədri bu istiqamətdə Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanının da 
xüsusi rola malik olduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Səfər Mehdiyev liman ərazisin-
də fəaliyyət göstərəcək gömrük və 
müvəqqəti saxlanc anbarlarının yük-
daşımaların həcminin artmasına, bu 
sahədə fəaliyyət göstərən biznes sub-
yektlərinin imkanlarının genişlənmə-
sinə də şərait yaradacağını bildirib.

Görüşdə liman ərazisində yaradı-
lacaq gömrük və müvəqqəti saxlanc 
anbarları ilə bağlı təqdimat nümayiş 
olunub və anbarın gələcək fəaliyyə-
tinə dair texniki məsələlər müzakirə 
edilib.

Sonda liman ərazisindəki göm-
rük və müvəqqəti saxlanc anbarlarına 
baxış keçirilib.

Ekologiya və Təbii Sərvət-
lər Nazirliyində Xəzər dənizinin 
çirklənməsinin qarşısının alınması 
məqsədilə maraqlı və 
məsul tərəflərin iştirakı 
ilə növbəti görüş keçi-
rilib.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, 
“Azərsu” ASC, “Azersun 
Holding” MMC, SO-
CAR, “Azərkimya” İsteh-
salat Birliyi, Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı, BP 
şirkəti, “Metanol” MMC, 
“AzGerneft” MMC, Neft 
Emalı Zavodu, “Azər-
Yod” MMC və s. idarə, 
müəssisə və şirkətlərin nümayən-
dələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş-
də Xəzər dənizinin ekoloji mühitinə 
mənfi təsirlərin azaldılmasına birgə 
nail olunması, müasir texnoloji ye-
niliklərin tətbiqi istiqamətində müza-
kirələr aparılıb.

Nazirliyin ətraf mühitin və təbii 
sərvətlərin tənzimlənməsi şöbəsinin 

müdiri Mütəllim Əbdülhəsənov jur-
nalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 
müzakirələrdə nazirliyin mütəxəs-
sisləri tərəfindən Xəzərin çirklən-
məsinin qarşısının alınması yolları 
göstərilib, tətbiq olunan müasir tex-
nologiyalar nümayiş etdirilib. “Gö-
rüş zamanı müasir tələblərə cavab 
verən təmizləyici qurğuların tətbiqi 

olmadan çirklənmənin 
qarşısının alınmasının 
mümkünsüzlüyü diqqətə 
çatdırılıb. Eyni zaman-
da, Xəzərin ekomühitinin 
mühafizəsi üçün qarşılıqlı 
əməkdaşlığın qurulmasın-
da, müəssisə və təşkilatla-
rın üzləşdikləri çətinliklə-
rin aradan qaldırılmasında 
nazirliyin maraqlı olduğu 
qeyd edilib”, deyə M. Əb-
dülhəsənov bildirib.

Nazirlik rəsmisinin 
sözlərinə görə, Xəzəri çirkləndirən 
obyekt, müəssisə və şirkətlərə fəa-
liyyətlərini qanunvericilik prinsiplə-
ri əsasında qurmaları üçün bir daha 
təkliflər və tövsiyələr verilib. Sonra 
görüş iştirakçılarının çıxışları, mü-
raciətləri, təklifləri dinlənilib, onları 
maraqlandıran suallar cavablandırı-
lıb.

Hindistanın Mumbay, 
Şri-Lankanın Kolombo 
və Banqladeşin Çittaqonq 
limanlarının nümayəndələ-
rindən ibarət tədqiqat qrupu 
iki ay ərzində “ADY Kontey-
ner” MMC-də tədqiqat işləri 
aparıb.

MMC-dən bildirilib ki, 
tədqiqatın məqsədi Azərbay-
canın da iştirakçısı olduğu 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizinin imkan-
larının araşdırılması, bu dəh-
lizə əlavə yüklərin cəlb edil-
məsi perspektivlərinin öyrənilməsi 
olub. Tədqiqatçılar xüsusi olaraq 
həmin limanlardan seçiliblər. Belə 

ki, bu limanların yerləşdiyi ölkələr 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizinə əlavə yük dövriyyəsi-
nin cəlb olunması baxımından böyük 
önəm kəsb edir.

Missiyanın yekun tədbiri 
zamanı tədqiqatçılar öz araş-
dırmalarının nəticələrini təq-
dim edərək “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhli-
zinin imkanlarının genişlən-
dirilməsi üzrə tövsiyələrini 
veriblər.

Hazırkı tədqiqat missi-
yası ölkəmizin ərazisindən 
keçən beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizləri ilə multimodal 
konteyner yükdaşımalarının 
həcminin artırılması məqsə-
dilə “ADY Konteyner” 

MMC tərəfindən həyata keçirilən  
tədqiqat və inkişaf tədbirlərinin tər-
kib hissəsidir.

Delfinlər arasında 
solaxaylar çox azdır. 
Afalin delfinlərin qida 
axtarışlarının müşahidə 
olunması göstərib ki, 
onların çoxu sağaxaydır. 
Tədqiqatı aparan Amerika 
bioloqlarının məqaləsi 
“Royal Society Open 
Science” elmi jurnalında 
dərc olunub.

TASS agentliyi xəbər 
verir ki, “Dolphin Com-
munication Project” mütəxəssisləri 
Baham adalarının yaxınlığında məs-
kunlaşan afalin delfinlərin (Tursi-
ops truncatus) davranışını müşahidə 
ediblər. Bu heyvanlar çox vaxt exo-
lokasiyanın köməyi ilə suyun dibin-
də olan qumda qida axtarır. Delfinlər 
burunlarını quma salmaq üçün kəs-
kin dönüş edir. Alimlərin müşahidə 
etdikləri delfinlər 99 faiz halda sola 
doğru dönüş ediblər ki, onların sağ 
gözü dənizin dibinə və qənimətə 
yaxın olsun.

Alimlər belə davranışın mümkün 
səbəblərindən birini delfinin qırtlağı-
nın xüsusi quruluşu, bu dəniz məmə-
lisinin qidanı sağ tərəfdən daha asan 
uda bilməsi ilə əlaqələndirirlər. Belə 
bir fərziyyə də var ki, bu heyvanların 
exolokasiya üçün lazımlı olan səsləri 
çıxarmalarına kömək edən xüsusi səs 

dodaqları onların məhz sağ tərəfində 
yerləşir.

Alimlərin fikrincə, daha bir sə-
bəb delfinlərin baş-beyninin fəaliy-
yəti ilə bağlı ola bilər. İnsanlarda 
olduğu kimi, delfinlərin beyni bədə-
nin bir tərəfindən olan sensor infor-
masiyanı beynin əks yarımkürəciyi 
ilə emal edir. Exolokasiya və vizual 
informasiyanı afalinlərin sol yarım-
kürəsi daha yaxşı emal edir. Alim-
lərin fikrincə, buna görə də delfinlər 
məhz sağ gözə üstünlük verir.

Beləliklə, tədqiqat göstərir ki, 
insanlar, qorillalar, şimpanzelər və 
balinakimilər dəstəsinin bəzi digər 
fərdləri kimi, afalinlər də əksəriyyəti 
sağaxay olan məməlilərlə bir cərgə-
də yer alıblar. Onlardan fərqli olaraq, 
kenqurular və oranqutanqlar arasın-
da solaxaylar daha çoxdur.

ABŞ-ın “USS Ross” raket 
esminesi keçən ilin axırlarında 
Ukraynanın Odessa dəniz lima-
nına daxil olub. Amerika hərbi 
gəmisinin səfərinin məqsədi barədə 
məlumat verilmir.

Ukrayna mətbuatının yazdığına 
görə, “USS Ross” raket esminesi 
2016-cı ildə Odessaya ilk səfəri za-
manı ABŞ-ın “Whidbey Island” de-
sant gəmisi ilə birgə beynəlxalq “Sea 

Breeze-2016” təlimlərində 
iştirak edib. 2019-cu ildə 
NATO-nun hərbi gəmiləri 
30 dəfə Qara dənizə daxil 
olub və 15 dəfə Odessada 
lövbər atıb.

“USS Ross” raket es-
minesi “Arleigh Burke” 
tipli gəminin əvvəlki ver-
siyasıdır. O, 1996-cı ildə 
suya buraxılıb və Virciniya 

ştatında yerləşən Norfolk hərbi dəniz 
bazasına təhvil verilib. Heyəti 337 
nəfərdən ibarət esminesin uzunluğu 
154 metr, eni 20 metr, su tutumu isə 
8775 tondur.

“USS Ross”, həmçinin “Harpo-
on” gəmi əleyhinə raket sistemləri 
və “Tomahawk” qanadlı raketlər 
üçün 90 şaxta atış qurğusu ilə təchiz 
olunub.

Uruqvayda gömrük 
orqanları tərəfindən 4,4 ton 
kokain ələ keçirilib. Bu ölkə-
nin tarixində rekord hesab 
olunur.

Böyük həcmdə kokain 
ölkənin Montevideo limanın-
da müsadirə olunub. Əməliy-
yat hərbi dəniz qüvvələrinin 
və liman gömrük xidmətinin 
əməkdaşları tərəfindən həyata 
keçirilib. Dörd konteynerdə 
soya ununun içində gizlədilən 
kokainin Afrikanın qərbində yerləşən 
Toqonun paytaxtı Lomenin limanına 
göndərilməsi planlaşdırılmış.

Əgər kokain satışı baş tutsaydı, 
cinayətkar dəstə bundan təxminən 
1 milyard ABŞ dolları qazanc əldə 
edəcəkdi.

Afalin delfinləri çox vaxt 
exolokasiyanın köməyi ilə suyun 
dibində olan qumda qida axtarır

Montevideo limanında böyük 
həcmdə kokain müsadirə olunub

Dənizçilər adından məcburi köçkün 
ailələrinə sovqat paylanıb

Heyəti 337 nəfərdən ibarət esminesin 
uzunluğu 154 metrdir

Aydın Ağəmi oğlu Bəşirov

Liman ərazisində istifadəyə veriləcək gömrük və 
müvəqqəti saxlanc anbarlarına baxış keçirilib

Xəzərin çirklənməsinin qarşısının 
alınması ilə bağlı müzakirələr aparılıb

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə əlavə 
yüklərin cəlb edilməsi perspektivləri öyrənilib
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İncəsənətin sağlamlığa 
müsbət təsiri haqqında geniş-
miqyaslı yeni tədqiqatı BMT-də 
sözün həqiqi mənasında “inqilabi 
araşdırma” adlandırıblar. Bu 
araşdırmanın müəllifləri inan-
dırıcı şəkildə sübut edirlər ki, 
musiqi, rəssamlıq və rəqs bir sıra 
xəstəliklərin profilaktikası üçün 
təsirli vasitə olmaqla bərabər, 
həm də səmərəli “dərman” hesab 
edilə bilər.

Kopenhagendə təqdim 
olunmuş məruzənin müəllifləri 
900-dən çox beynəlxalq nəşrdə 
dərc edilmiş faktiki məlumatlar 
əsasında bildirirlər ki, incəsənət 
insan sağlamlığına bütün həyatı 
boyu – ana bətnində inkişafa baş-
ladığı gündən ömrünün sonuna 
qədər müsbət təsir göstərir.

BMT-nin saytı yazır ki, əgər 
balaca uşaqlar yatmazdan əv-
vəl valideynləri onlar üçün kitab 
oxuyursa, belə uşaqlar gecə daha 
rahat yatır, dərslərdə daha diqqət-
li olur və üstəlik, bu uşaqların öz 
valideynləri ilə emosional əlaqəsi 
möhkəmlənir. Dram dərnəklə-
rində məşğələlər gənclərin qərar 
qəbul etmək və zorakılıqdan qo-
runmaq məsələlərinə daha məsul 
yanaşmalarına kömək edə bilər. 
Musiqi isə ahıl yaşda demensi-
yaya meyilli insanların koqnitiv 

funksiyalarını dəstəkləyə 
bilər. Araşdırmalar göstərir 
ki, mahnı oxumaq diqqəti 
yaxşılaşdırır, gündəlik hə-
yatda fəaliyyət qabiliyyətini 
artırır.

Dünya Səhiyyə Təş-
kilatının Avropa Regional 
Bürosunun direktoru vəzifə-
sini icra edən Piroska Ostlin 
deyir: “Bəşəriyyət penisillin 
və ya genetika nə olduğunu 
biləndən çox-çox əvvəl insanlar 
musiqi və rəngkarlığı yaradıblar. 
Bizim öz ümid və qorxularımızı 
bildirmək ehtiyacımız, ətraf mü-
hiti qavramağımız və bu barədə 
başqaları ilə bölüşmək tələbatı-
mız aclıq və susuzluğun rəf edil-
məsi qədər zəruridir. Buna görə 
də təəccüblü deyil ki, incəsənət 
bizim sağlamlığımıza və sala-
matlığımıza müsbət təsir göstərə 
bilər”.

İnsanlar özlərini incəsənətdə 
ifadə etməyə həmişə ehtiyac du-
yublar. Bu gün məlum olub ki, 
incəsənət həm də səmərəli “dər-
mandır”.

İncəsənət profilaktik funksi-
yadan əlavə, bəzən dərman rolu 
oynayır və “klinik əhəmiyyətli 

nəticələr” verir. Piroska Ostlin 
deyir: “DST-nin bu inqilabi mə-
ruzəsində göstərilıən nümunələr 
sübut edir ki, incəsənət diabet, 
piylənmə və ruhi pozğunluq kimi 
“məkrli” və mürəkkəb problem-
lərinin həlli kömək edə bilər. 
Müəlliflər sağlamlıq və salamat-
lıq anlayışlarını daha geniş sosial 
kontekstdə araşdırır və indiyə qə-
dər tibbi metodlarla həll edilməsi 
mümkün olmayan problemlərin 
aradan qaldırılmasına yeni yanaş-
malar təklif edirlər”.

Məsələn, musiqi və yaradı-
cılığın müxtəlif növləri xərçəng 
xəstəliyinin yanaşı effektlərini, o 
cümlədən yuxuculluq, iştahsız-
lıq, təngnəfəslik və ürəkbulanma 
kimi halları yüngülləşdirməyə 
kömək edir. İntensiv terapiya şö-

bəsinə düşmüş pasiyent-
lərin musiqi və əl işləri 
ilə məşğul olması onla-
rın təşviş və ağrı hissini 
yüngülləşdirir, arterial 
təzyiqini azaldır. Bir sıra 
ölkələrdə geniş yayılmış 
klounada isə həm xəstə 
uşaqların, həm də onların 
valideynlərinin əhvalını 
yaxşılaşdırmağa kömək 
edir. Çoxsaylı araşdır-

malar göstərir ki, rəqslə məşğul 
olmaq Parkinson xəstəliyindən 
əziyyət çəkən pasiyentlərin hərə-
ki fəallığını xeyli artırır.

Məruzədə göstərilən məlu-
matlar sübut edir ki, incəsənətin 
müxtəlif növləri zədələnmiş in-
sanların sağalmasına, nevroloji 
pozğunluqları, o cümlədən au-
tizm, serebral iflic və insult ke-
çirmiş insanları dəstəkləməyə 
kömək edir. İncəsənət ahıl in-
sanlar üçün palliativ dəstək rolu 
oynayır, bu şəxsin doğmaları isə 
onun ölümünü sakit qarşılayırlar.

Araşdırmanın müəllifləri 
vurğulayırlar ki, art-terapiyanın 
bəzi növləri standart bioloji-tibbi 
müalicə metodları ilə müqayisədə 
yaxşı klinik nəticələr verməklə 

bərabər, həm də iqtisadi baxım-
dan daha sərfəli ola bilər.

Bundan əlavə, art-terapi-
ya həm fiziki, həm də psixoloji 
problemləri həll edir və bir sıra 
dərman vasitələrindən fərqli ola-
raq neqativ effekt doğurmur.

Dünya Səhiyyə Təşkila-
tı ölkələrin hökumətlərinə in-
cəsənət köməyi ilə sağlamlığı 
dəstəkləmək proqramları yarat-
mağı, incəsənət və mədəniyyət 
sahəsində çalışan müəssisə və 
təşkilatların fəaliyyətinə səhiyyə 
məsələlərinin də daxil olunması-
nı, həmçinin tibb işçilərinə art-te-
rapiya metodlarının öydərilməsi-
ni tövsiyə edir.

Məruzədə incəsənətin beş 
növündən söhbət gedir. Bu növ-
lərin hər biri öz növbəsində bir 
sıra istiqamətləri əhatə edir: ifa-
çılıq sənəti (musiqi, rəqs, oxuma, 
teatr, kino); vizual incəsənət (əl 
işi, dizayn, rəngkarlıq, fotoqrafi-
ya); ədəbiyyat (bədii yaradıcılıq, 
qiraət, ədəbi festivallarda iştirak); 
mədəni tədbirlərdə iştirak (mu-
zeylərə, qalereyalara, konsert və 
teatra getmək); internet-incəsənət 
(animasiya, rəqəmsal incəsənət 
və s.).

Müasir dövrdə 
kimyəvi dərman prepa-
ratlarının istifadəsinin 
artması nəticəsində 
dərman xəstəlikləri 
geniş vüsət alıb və hər 
il minlərlə xəstənin 
həyatına son qoyur. 
Müalicə üçün dərman 
təyin edilməsi bir çox 
orqanların funksiyası-
na mənfi təsir göstərir.

Həkim-terapevt Məlahət Os-
manovanın dediyinə görə, dər-
man xəstəlikləri əsasən preparat-
ların gözlənilməz əlavə təsirləri 
və onların çox yüksək dozalarda 

təyin olunması nəticəsində yara-
nır.

 Dərman xəstəlikləri immun 
və autoimmun xarakter daşıyır və 
bu zaman baş verən reaksiyalar 
üç qrupa bölünür: kəskin, yarım-

kəsin və ləng tipli reaksiyalar.
Kəskin reaksiyalar dərman 

qəbulundan dərhal və ya 1 saata 
qədər vaxt keçdikdən sonra baş 
verir. Həmin reaksiyalara anafi-
laktik şok, astmatik status, kəskin 
məxmərək və kəskin hemoliz aid-
dir. Yarımkəskin reaksiyalar dər-
man qəbulundan sonra bir-iki gün 
ərzində əmələ gəlir. Onlara dəri 
səpgiləri, üşütmə və qızdırma 
kimi reaksiyalar aiddir. Ləng tipli 
reaksiyalar dərman qəbulundan 
bir neçə gün sonra meydana çıxır. 
Toksiki limfadenitlər, miokardit-
lər, hepatitlər və nefritlər həmin 
reaksiyalara aiddir.

Dərman preparatlarına qarşı 
allergik reaksiyaların əmələ gəl-
məsi bir sıra amillərlə əlaqədar-
dır. Bunlara irsi-konstitusional 
meyllik, ətraf mühit allergenlə-
rinin təsiri, sinir-psixi gərginlik, 
neyro-humoral tənzimin, uyğun-
laşma mexanizmlərinin müda-
fiə qabiliyyətinin pozulması aid 
edilir. Hamiləlik zamanı ananın 
dərman qəbul etməsi, dölün bətn-
daxili inkişaf dövründə bəzi sen-
sibilizəedici maddələrin təsirinə 
məruz qalması da allergik reaksi-
yalara səbəb olur.

Dərman xəstəliklərinin kli-
nik təzahürləri müxtəlifdir. Dər-

manın dozası, yeridilmə üsulu, 
orqanizmin ümumi vəziyyəti və 
fərdi həssaslığından asılı olaraq 
allergik, toksik və infeksion for-
malarda özünü göstərir.

Kəskin reaksiyalar, məsələn, 
anafilaktik şok zamanı təcili ola-
raq dərman preparatının qəbulu 
dayandırılmalı, arterial təzyiqin 
aşağı düşməsinin qarşısı alın-
malı, şok əleyhinə müalicə apa-
rılmalıdır. Yarımkəskin və ləng 
tipli reaksiyalar zamanı isə orqa-
nizmin sensibilizasiyası azaldıl-
malı, immun sistemi və müdafiə 
mexanizmləri möhkəmləndiril-
məlidir.

Sağlam olmaq istəyirsinizsə...

Dərmanların qəbulu nəticəsində yaranan hallar

Xəstəlik zamanı insan 
yüksək hərarətdən əziyyət çəkir. 
İstənilən temperatur dəyişikli-
yi orqanizmdə hansısa iltihabi 
prosesin başlandığından xəbər 
verir. Mütəxəssislər bildirirlər 
ki, ümumiyyətlə, normal bədən 
temperaturu 36,6 dərəcə he-
sab olunur. Gün ərzində aktiv 
hərəkət hərarətin həmin nor-
madan bir qədər kənara çıxma-
sına səbəb ola bilər, lakin bəzi 
hallarda bədən hərarətinin daim 
normadan aşağı və yuxarı olan 
insanlar da var. Onların bir çoxu 
bədən hərarətinin fərqli olmasın-
dan təşvişə düşür.

Həkim-terapevt Solmaz Mu-
sayevanın dediyinə görə, əgər 
müayinə zamanı heç bir xəstəlik 
aşkar olunmayıbsa, narahatlığa 
əsas yoxdur: “Bəzən temperaturun 
aşağı olması, bəzən 37 dərəcəyə 
qədər olması müşahidə edilir. Əgər 
heç bir şikayət yoxdursa, qanın 

ümumi analizində heç bir dəyişik-
lik baş verməyibsə, mərkəzi sinir 
sistemində patoloji hal yoxdursa, 
bu, orqanizmin fizioloji halı kimi 
dəyərləndirilə bilər”.

Onun dediyinə görə, istənilən 
halda tibbi müayinə vacibdir, 
çünki bəzi hallarda temperaturun 
normadan fərqli olması bir çox 
xəstəliklərdən xəbər verə bilər: 
“Xəstə virus infeksiyası keçiribsə, 
öskürək varsa, bədən temperaturu 
35,6, 36,0, 36,2-dən yuxarı qalx-
mır və bakterial infeksiya göstəri-
ciləri yüksəkdirsə, bu, artıq orqa-
nizmin mübarizə apara bilməməsi 
deməkdir. Temperaturun patoloji 
olaraq 37,0 və 37,5 dərəcə olması 
hər hansı xroniki infeksion və ya 
autoimmun xəstəliyin göstəricisi 
ola bilər”.

Bədən hərarəti ağız boşluğu, 
qoltuqaltı və düz bağırsaqda ölçülə 
bilər və bu zaman göstəricilərdə 1 
dərəcə fərq olur. Həkim-terapevt 
onu da qeyd edib ki, sağlam insan 
bədənində ən yüksək temperatur 
saat 18-dən sonra, ən minimum 
temperatur isə gecə saat 3-də olur. 
Həkim qeyd edib ki, hər kəsin öz 
normal bədən hərarətini bilmə-
si çox vacibdir. Hərarəti günorta 
saatlarında qida qəbulundan bir 
müddət keçəndən sonra sakit və-
ziyyətdə ölçmək lazımdır.

Temperatur yüksəlibsə...
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2020
1-2 Yanvar    Yeni il bayramı
20 Yanvar      Ümumxalq Hüzn Günü
8 Mart           Beynəlxalq Qadınlar Günü
20-24 Mart    Novruz bayramı
9 May             Faşizm üzərində Qələbə Günü
24-25 May      Ramazan bayramı  

28 May                    Respublika Günü
15 İyun                    Milli Qurtuluş Günü
26 İyun                    Silahlı Qüvvələr Günü
31 İyul - 1 Avqust   Qurban bayramı
9 Noyabr                  Dövlət Bayrağı Günü
31 Dekabr                Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü


