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BU SAYIMIZDA
TBNM Beynəlxalq
Assosiasiyasının iclası keçirilib
Aprelin 16-17-də
Ukraynanın paytaxtı
Kiyev şəhərində “Beynəlxalq Transxəzər
Nəqliyyat Marşrutu”
Beynəlxalq Assosiasiyasının iclası keçirilib.
Toplantıda Beynəlxalq
Assosiasiyaya üzv olan
ölkələrin dəmir yolları, gəmiçilik
şirkətləri və limanların rəhbər şəxsləri iştirak ediblər.

Səh. 2

ASCO “TransRussia-2019” sərgisində
Azərbaycana məxsus milli pavilyonda təmsil olunub

Səh. 3

Rusiyanın paytaxtı
Moskvada “TransRussia-2019” 24-cü
Beynəlxalq nəqliyyat-logistika və nəqliyyat
texnologiyaları sərgisi
keçirilib. Aprelin 15-dən17-dək davam edən
sərgidə ilk dəfə olaraq
Azərbaycanın nəqliyyat-logistika potensialını əks etdirən milli pavilyon da
fəaliyyət göstərib.

ADDA-nın Tələbə Gənclər Təşkilatı və Tələbə
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin yeni tərkibi seçilib
Azərbaycan Dövlət Dəniz
Akademiyasında Tələbə Gənclər
Təşkilatının və Tələbə Həmkarlar
İttifaqı Komitəsinin sədr və müavinlərinin seçkiləri keçirilib.
Tələbələrin nümayəndələrinin və Akademiya rəhbərliyinin iştirak etdiyi tədbirdə giriş
sözü ilə çıxış edən tədris və
tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor
Zahid Şərifov hər iki qurumun təhsil
prosesindəki əhəmiyyətindən söz açıb.

Səh. 4

Səh. 5

“Fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılması zamanı idarəetmənin təşkili”

Dəniz Nəqliyyatı Donanmasında mülki müdafiə məşqi keçirilib
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC-nin (ASCO) Dəniz Nəqliyyatı Donanmasında (DND) rəhbər heyətin iştirakı ilə
“Fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılması zamanı idarəetmənin təşkili”
mövzusunda mülki müdafiə məşqi keçirilib.

Səh. 6

Yelkənçilərimiz Sloveniyada keçirilən
yarışlarda yüksək bacarıq nümayiş etdiriblər
Yelkənli İdman Federasiyasının yığma komandası aprelin 18-dən 22-dək Sloveniyada
“Optimist” və “Laser” sinifləri
üzrə keçirilən “Izola Spring
Cup” və “Easter Regata” yarışlarında iştirak edib.

Səh. 8

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, “Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2019-cu il 25 fevral tarixli
992 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar qərara alıram:
1. “Müharibə veteranlarına Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdü” təsis
edilsin və onun aylıq məbləği 80 manat
müəyyən olunsun.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən
təsis edilən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü:
2.1.1. 2019-cu il aprelin 1-dək kommunal, nəqliyyat və digər xidmətlərə görə
sosial müavinət alan şəxslərə həmin sosial
müavinətin əvəzinə, əmək pensiyası alan
və döyüşən ordunun tərkibində xidmət etmiş müharibə iştirakçılarına (Böyük Vətən
müharibəsi iştirakçıları istisna olmaqla),
habelə döyüş əməliyyatı aparılan ölkədə
hərbi xidmət borcunu yerinə yetirmiş hərbi
qulluqçulara əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə əvəzinə verilir;
2.1.2. dövlət büdcəsində Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə nəzərdə tutulmuş
xərclər hesabına həmin nazirlik tərəfindən
ödənilir;
2.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsinə əsasən
təsis edilən Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin təqaüdünü və müharibə və ya
1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə, 1941-1945-ci illər
Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına,
İkinci Dünya müharibəsi dövründə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi zamanı şəhərin
müəssisələrində, idarə və təşkilatlarında
işləmiş və “Leninqradın müdafiəsinə görə”
medalı, “Leninqrad mühasirəsində yaşayan” döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə,
ümumi xəstəlik, hərbi xidmət dövründə
xəstələnmə, əmək zədəsi və peşə xəstəliyi,
hərbi əməliyyatlar keçirilən zonada olmaqla əlaqədar, Çernobıl AES-də qəzanın ləğvi
ilə əlaqədar səbəblərdən I qrup əlilliyi olan
şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünü almaq hüququ olan
şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyd olunan təqaüdlərindən yalnız
biri – ən yüksəyi verilir.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu
Fərmana uyğunlaşdırılmasını bir ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərma-

na uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın
və bunun icrası barədə iki ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
3.4. bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və
normativ xarakterli aktların bu Fərmana

uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
5. Bu Fərmanın 1-ci və 2-ci hissələri
2019-cu il aprelin 1-dən tətbiq edilir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 aprel 2019-cu il.

1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya müharibəsində iştirak etmiş, həlak olmuş və ya sonralar
vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və
medallarla təltif edilmiş şəxslərə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

“Şüvəlan” təchizat-yedək gəmisinin heyəti
gəmi təmirçilərinin işindən razı qalıb

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSCnin (ASCO) Xəzər Dəniz
Neft Donanmasına məxsus
“Şüvəlan” təchizat-yedək
gəmisi əsaslı təmir olunub.
“Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda aparılan işlər vaxtında
və yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb.

“Müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin təqaüdü”nün təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, İkinci Dünya müharibəsində
Qələbənin 74-cü ildönümü ilə əlaqədar qərara alıram:
1. 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya
müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1000
(min) manat məbləğində, həlak olmuş və
ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul
arvadlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə
fədakar əməyinə görə orden və medallarla
təltif edilmiş şəxslərə, döyüş cəbhələrinin

arxa hüdudları, yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun
və donanmanın mənafeyi üçün tapşırıqları
yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə, Leninqrad şəhərinin müdafiəsinə
görə müvafiq medal və döş nişanı ilə təltif
edilmiş şəxslərə, habelə Leninqrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 500 (beş yüz)
manat məbləğində birdəfəlik maddi yardım
verilsin.
2. Bu Sərəncamın 1-ci hissəsinin icrası
məqsədi ilə:

2.1. Azərbaycan Respublikasının 2019cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ehtiyat fondundan 5,0 (beş) milyon manat
ayrılsın;
2.2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi həmin vəsaitin Azərbaycan
Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin xüsusi hesabına köçürülməsini təmin etsin;
2.3. Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bir-

dəfəlik maddi yardımın bu Sərəncamın 1-ci
hissəsində nəzərdə tutulmuş şəxslərə çatdırılmasını təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 aprel 2019-cu il.

Si Cinpin: “Azərbaycan Avrasiya məkanında əməkdaşlıq
üzrə Çinin əsas tərəfdaşlarından biridir”
Azərbaycan Avrasiya məkanında
əməkdaşlıq üzrə Çinin əsas tərəfdaşlarından biridir.
Bu fikri Çin Xalq Respublikasının
Sədri Si Cinpin aprelin 24-də Pekində
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə söyləyib.
“Azərbaycan tərəfi və şəxsən Siz
Çin-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına, “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünün birlikdə reallaşdırılmasına böyük diqqət yetirirsiniz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk.
Siz həm də “Bir kəmər, bir yol” layihəsinin
reallaşdırılmasına ilk olaraq münasibət bildirənlərdən və bu işdə fəal iştirak edənlərdən birisiniz”, - deyə Si Cinpin qeyd edib.
Çin Xalq Respublikasının Sədri vurğulayıb ki, Azərbaycan Böyük İpək Yolu üzərində yerləşir və bu yolun bərpasında təbii
tərəfdaşdır. “Bizim əməkdaşlığımızın artıq
bir sıra nəticələri var və bu əməkdaşlıq
xalqlarımıza real fayda verir. Sizinlə birlikdə ortaq səylərimizlə “Bir kəmər, bir yol”
layihəsinin reallaşdırılmasını davam etdirməyə, birgə inkişaf və firavanlıq naminə
bütün sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı daim dərinləşdirməyə hazıram”, - deyə
o qeyd edib.
Si Cinpin Prezident İlham Əliyevin
Çin xalqının çoxdankı dostu olduğunu,
Çin-Azərbaycan münasibətlərinin və bü-

tün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün
şəxsən daim səy göstərdiyini deyib. “Mən
bunu yüksək qiymətləndirirəm və Sizinlə
sıx əlaqə saxlamağa, ikitərəfli münasibət-

ləri birlikdə sağlam məcrada inkişaf etdirməyə hazıram. Çin Kommunist Partiyası
da Yeni Azərbaycan Partiyası ilə əlaqələri
fəallaşdırmağa, dövlət idarəçiliyi təcrü-

bəsini mübadilə etməyə, iki ölkə arasında
qarşılıqlı etimadı möhkəmlətməyə hazırdır”, - deyə Çin Xalq Respublikasının Sədri bildirib.
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TBNM Beynəlxalq Assosiasiyasının
iclası keçirilib

Aprelin 16-17-də Ukraynanın
paytaxtı Kiyev şəhərində “Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat
Marşrutu” Beynəlxalq Assosiasiyasının iclası keçirilib. Toplantıda
Beynəlxalq Assosiasiyaya üzv olan
ölkələrin dəmir yolları, gəmiçilik
şirkətləri və limanların rəhbər
şəxsləri iştirak ediblər.

İclasda 2019-cu ilin I rübündə
TBNM ( Middle Corridor) üzrə yüklərin daşınması planının yerinə yetirilməsi müzakirə olunub.
Məlumat verilib ki, ilin ilk 3 ayında dəhliz üzrə tranzit daşımaların həc-

mi keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 2,9 dəfə, o cümlədən strateji
sayılan Çin-Avropa istiqaməti üzrə 2,5
dəfə artıb. Bununla belə, qeyd olunan
istiqamət üzrə konteyner daşımalarının
həcminin də 3 dəfə artdığı bildirilib.
Toplantıda digər təşkilati və kommersiya məsələləri də müzakirə olunub. İclasın yekununda protokol imzalanıb.
Beynəlxalq Assosiasiyanın növbəti
iclası bu ilin yayında Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 2014-cü
ilin fevral ayında Azərbaycan, Qa-

zaxıstan və Gürcüstanın yükdaşımalarda iştirak edən müvafiq qurumlarının
iştirakı ilə yaradılıb. Daha sonra Ukrayna, Rumıniya, Polşa və Türkiyənin də aidiyyəti qurumları TBNM-ə
qoşulub. Hazırda bu marşrut Çin-Qazaxıstan sərhədindən başlayaraq, Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan
və Gürcüstandan keçməklə Avropa
ölkələrinə qədər uzanır. TBNM tərəfindən bütün marşrut boyu vahid keçid tarifi təyin olunub, “bir pəncərə” prinsipi
tətbiq edilib və bu layihə çərçivəsində
konteyner qatarları müvəffəqiyyətlə
marşrut üzərindən daşınır.

ASCO-nun ötən il üçün maliyyə hesabatı müsbət rəy alıb
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 2018ci il üzrə birləşdirilmiş maliyyə
hesabatları audit olunub. Auditi
dünyanın nüfuzlu auditor şirkətlərindən hesab edilən Ernst & Young
Holdings (CIS) B.V. şirkəti aparıb.

EY şirkətinin Azərbaycan üzrə
idarəedici partnyoru İlqar Vəliyevin
ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevlə görüşündə bildirilib ki, hesabat beynəlxalq
standartlara uyğun hazırlanıb və bütün
əhəmiyyətli aspektlər baxımından tələblərə tam cavab verir.
Müzakirələrdən sonra tərəflər 2018ci ilin birləşdirilmiş maliyyə hesabatını
təsdiqləyiblər.
Sözügedən hesabat qanunvericilik aktlarının tələblərinə uyğun olaraq,

sənədlərdə təqdim olunan informasiyadan sərbəst istifadəni təmin etmək

məqsədilə ASCO-nun rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirilib.

Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi xüsusi diqqət tələb edir

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) mühafizə
əməkdaşları üçün “Gəmi və liman
vasitələrinin mühafizəsi haqqında”
Beynəlxalq Məcəllə ilə bağlı təlim
keçirilib.

Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi departamentinin mühəndisi Tariyel
Kərimov iştirakçılara müxtəlif ölkələrin dəniz nəqliyyatı sahəsində milli mü-

hafizə strategiyaları və məsuliyyətləri
haqqında məlumat verib. O, risklərin
və liman mühafizəsinin qiymətləndirilməsi proseduru barədə ətraflı danışıb.
Gəmilərdə və limanlarda baş verə
biləcək hadisələr zamanı böhranın idarə
olunması məsələsinin vacibliyinə toxunan mühəndis gəmilərdə və limanlarda
giriş üçün məhdud ərazilərin müəyyənləşdirilməsi və bu ərazilərə kənar

şəxslər tərəfindən girişin məhdudlaşdırılmasına xüsusi diqqətin yetirilməsinin
zəruriliyini vurğulayıb.
Bundan başqa, KSƏTƏMM departamentinin əməkdaşları ASCO ərazilərinə daxil olan qonaqların təlimatlandırılması və onlara xüsusi qonaq
kartlarının verilməsinin vacib olduğunu
təlim iştirakçılarının diqqətinə çatdırıblar.

ASCO-da sıravi heyətin işə qəbulu ilə
əlaqədar müsahibə mərhələsi keçirilib
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Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın
işıqlı xatirəsi ürəklərdə əbədi yaşayır

Aprelin 15-i görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım
Əliyevanın xatirəsini anma günü idi.
Otuz dörd il əvvəl ilıq bir bahar günündə dünyasını dəyişmiş, Azərbaycan
qadınlarına məxsus ləyaqətli, şərəfli bir
ömür yaşamış Zərifə xanımın ürəklərdə
əbədi yaşayan işıqlı xatirəsi qədirbilən
xalqımız tərəfindən hər il anılır.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat və
fəaliyyətindən bəzi məqamları təqdim
edirik.
Qədim Naxçıvanın Şərur rayonunun
Şahtaxtı kəndində dünyaya göz açmış
Zərifə Əliyeva çox zəngin və mənalı
ömür yolu keçib. O, görkəmli ictimai və
dövlət xadimi, xalqımızın böyük oğlu
Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açmışdı. Atasının ömür yolu onun üçün əsl
həyat məktəbi olub.
Zərifə xanım Əliyeva müasir
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, bütün mənalı ömrünü
Vətəninin və xalqının tərəqqisinə həsr
etmiş dahi şəxsiyyət, ümummilli lider
Heydər Əliyevin vəfalı ömür-gün yoldaşı, sədaqətli dostu və etibarlı silahdaşı
olub. Vaxtilə Əziz Əliyevin ailəsində görüb-götürdükləri yaxşı bir təcrübə kimi

ölkənin birinci şəxsinin xanımı olduğu
zamanlarda köməyinə çatıb. O, Ulu Öndərə mənəvi dayaq, arxa olub.
Akademik Zərifə Əliyevanın alim
kimi qazandığı böyük uğurlar Azərbaycan tibb elminin tarixində ayrıca bir mərhələ təşkil edir. Zərifə xanım Əliyeva
Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini
bitirəndən sonra Moskva Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda təhsil alıb. O,
1949-cu ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat
Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda
elmi işçi kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb və bütün ömrünü oftalmologiyaya
həsr edib. 1983-cü ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib.
Bütün həyatı boyu ona pənah gətirənlərin gözlərinə şəfa verən Zərifə
Əliyevanın alim kimi xidmətlərində bir
məqam diqqəti xüsusilə cəlb edir. O,
malyariya və traxomaya qarşı fədakarlıqla mübarizə aparan atası Əziz Əliyevin
yolunu uğurla davam etdirib, oftalmologiya elminə çox böyük töhfələr verib.
Zərifə Əliyeva gözün zədələnməsinin
öyrənilməsi və profilaktikası sahəsindəki bir sıra orijinal kəşflərinə görə SSRİ
Tibb Elmləri Akademiyasının akademik
M.Averbax adına mükafatına layiq görülüb. O, keçmiş SSRİ-də bu mükafatı alan

ilk qadın alim idi.
Akademik Zərifə Əliyeva həm də
görkəmli ictimai xadim idi. O, keçmiş
SSRİ Sülhü Müdafiə Komitəsinin üzvü,
Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komitəsi
sədrinin müavini, Ümumittifaq “Bilik”
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin, Ümumittifaq
Oftalmoloqlar Elmi Cəmiyyəti Rəyasət
Heyətinin üzvü olub, “Əməkdar elm xadimi” fəxri adına layiq görülüb.
Zərifə xanımın fəxri adları, elmi titulları, mükafatları olduqca çoxdur. Bu
adların hər biri qürur, iftixar mənbəyidir.
Amma bu adlar sırasında ən şərəflisi Ana
adıdır. Zərifə xanım ümummilli lider
Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin
anasıdır.
Müasirlərinin dediyi kimi, Zərifə
xanım qeyri-adi bir ana idi və övladlarına olan münasibət də xüsusi idi. Belə
münasibətin bənzərini tapmaq çətindir.
O, uşaqları sanki Ulu Tanrı tərəfindən
bəxş olunan bir nur payı kimi qəbul edirdi. O, özünə rəhm etmirdi, analıq borcunu yerinə yetirməkdə də özünə rəhmi
gəlmirdi. Hərdən analar uşaqlarına olan
məhəbbətdə elə yüksək dərəcələrə çatırlar ki, bununla hamını heyrətə gətirirlər.
Zərifə xanım belə analardan idi.

Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan
Avropa-Qafqaz-Asiya tranzit dəhlizinin bir hissəsidir
Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstan
Avropa-Qafqaz-Asiya
tranzit dəhlizinin bir
hissəsidir və onların
əlaqələndirilmiş fəaliyyəti dəhlizə əlavə yüklər
cəlb edə bilər.
Bu fikri Gürcüstanın
iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Natia
Turnava Qazaxıstanda
energetika naziri Kanat
Bozumbayevlə keçirdiyi
görüşdə səsləndirib.
Görüşdə dünyada ən iri neft hasilatçısı və tədarükçülərindən biri olan

Qazaxıstanın tranzit marşrutlarının
şaxələndirilməsi və neft məhsullarının
tranzitinin artırılmasında maraqlı olduğu

keçiriblər.

qeyd edilib.
Gürcüstan tərəfi Bakı-Supsa boru kəmərini
Qazaxıstan neftinin ixracı
üçün alternativ dəhliz təklif edib. Bildirilib ki, bu
marşrut xam neftin Qara
dəniz vasitəsilə dünya bazarına çatdırılmasına imkan yaradacaq.
Nazirlər Gürcüstan və
Qazaxıstan arasında energetika sahəsində prioritet
sahələr üzrə əməkdaşlıq
məsələlərini də nəzərdən
Xətayi Əzizov

Gürcüstan Xəzər dənizi–Qara dəniz beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizi ilə bağlı təşəbbüsü dəstəkləyir
Gürcüstan Xəzər dənizi–Qara
dəniz beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə
bağlı təşəbbüsü dəstəkləyir. Bu layihənin reallaşması üçün əlindən gələni
edəcək.
Bu sözləri Buxarestdə səfərdə olan
Gürcüstanın Baş naziri Mamuka Baxtadze rumıniyalı həmkarı Viorika Dançila
ilə görüşdə söyləyib.
Gürcüstan Baş nazirinin mətbuat
xidmətindən bildiriblər ki, görüşdə iki
ölkə arasında münasibətlər və iqtisadi
əməkdaşlığın gələcək perspektivləri, regionda həyata keçirilən iqtisadi layihələr
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə Xəzər dənizi ilə Qara dəniz
arasında beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin
əhəmiyyəti müzakirə olunub. Gürcüstan,
Rumıniya, Azərbaycan və Türkmənistanın xarici işlər nazirlərinin mart ayında
Buxarestdə imzaladığı siyasi sənəd bu

baxımdan yüksək qiymətləndirilib.
Görüşdə, həmçinin Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiyası istiqamətində əldə etdiyi nailiyyətlər, ölkədə həyata

keçirilən islahatlar, “Şərq Tərəfdaşlığı”
proqramı və digər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər diqqət mərkəzində olub.
Xətayi Əzizov

Çinin “Bir kəmər, bir yol” ölkələri ilə ticarəti 6 trilyon dolları ötüb
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Dəniz Nəqliyyatı Donanmasında sıravi heyətin işə qəbulu
üzrə müsabiqənin müsahibə
mərhələsi keçirilib.

Bu mərhələdə 3-4 aprel tarixlərində nəzəri biliklərin yoxlanılması
məqsədilə keçirilən test imtahanlarında uğurlu nəticə göstərmiş namizədlər
iştirak ediblər. Müsahibə zamanı AS-

CO-nun Xəzər Dəniz Neft Donanması və Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının
Dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyi
xidmətləri, Donanmanın texniki istismar xidməti, Əməyin mühafizəsi,
təhlükəsizlik texnikası və ekologiya
şöbəsinin mütəxəssisləri namizədlərin əməyin mühafizəsi normaları,
dünyagörüşü, böhran vəziyyətlərində
idarəetmə və qərarvermə ilə bağlı bilik
və bacarıqlarını yoxlayıblar.

Müsahibənin gedişini Hüquq, Audit və İnsan resurslarının idarəedilməsi
departamentlərinin əməkdaşları müşahidə ediblər.
Qeyd edək ki, ASCO-nun insan resurslarının idarəedilməsi qaydalarına
əsasən test imtahanı və müsahibədən
uğurla keçən namizədlər donanmaların işçi ehtiyacına uyğun işlə təmin
ediləcək və ya Ehtiyat Kadr Bazasına
əlavə olunacaqlar.

Çinin “Bir kəmər,
bir yol” strategiyasının
əhatə etdiyi ölkələrlə
2013-2018-ci illər üçün
ticarət dövriyyəsinin
ümumi məbləği 6 trilyon ABŞ dollarını ötüb.
Bu barədə Çinin
Kommersiya Nazirliyi
məlumat yayıb. Bildirilir
ki, Çinin “Bir kəmər, bir
yol” ölkələri ilə ticarət

dövriyyəsində artım illik
orta hesabla 4 faiz təşkil
edib. Strategiyanın elan
edildiyi 2013-cü ildən
ötən ilin sonunadək Çin
şirkətləri “Bir kəmər, bir
yol” ölkələrinə 90 milyard
dollar birbaşa sərmayə yatırıb.
Şahin Cəfərov
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ASCO “TransRussia-2019” sərgisində Azərbaycana
məxsus milli pavilyonda təmsil olunub

Rusiyanın paytaxtı Moskvada
“TransRussia-2019” 24-cü Beynəlxalq nəqliyyat-logistika və nəqliyyat texnologiyaları sərgisi keçirilib.
Aprelin 15-dən-17-dək davam edən
sərgidə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
nəqliyyat-logistika potensialını əks
etdirən milli pavilyon da fəaliyyət
göstərib. Ümumilikdə 120 kv.m sahədə
qurulan pavilyonda “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO),
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC və
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin stendləri yerləşib.
Bundan başqa, “TransRussia-2019”
24-cü Beynəlxalq nəqliyyat-logistika
və nəqliyyat texnologiyaları sərgisində ASCO-nun törəmə şirkəti “ACSC
Logistics” MMC də öz xüsusi stendi ilə
təmsil olunub.
Sərgidə ölkəmizi təmsil edən qurumların stendləri xüsusi marağa səbəb

olub. Stendlər həm vizual, həm də informasiya dolğunluğuna görə digərlərindən fərqlənib. Azərbaycan nümayəndələri ziyarətçilərə ölkəmizin tranzit
potensialı, dəmir yolu, dəniz nəqliyyatı
ilə daşımalar, limanlarımızın imkanları, Azərbaycandan keçən beynəlxalq
nəqliyyat dəhlizləri və marşrutları, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin və
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun imkanları barədə ətraflı məlumat veriblər.
Ölkəmizin milli pavilyonu xarici
KİV nümayəndələrinin də diqqət mərkəzində olub. Təmsilçilərimiz jurnalistləri
maraqlandıran sualları cavablandırıblar.
Bildirilib ki, son illər ölkəmizdə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, qeyri-neft
sektorunun inkişafı, tranzit imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində
mühüm layihələr həyata keçirilib. Aparılan məqsədyönlü islahatlar nəticəsində

ölkəmiz beynəlxalq yükdaşımalarda regional qovşağa çevrilib.
Qeyd edək ki, sərgiyə 27 ölkədən
ümumilikdə 395-dən çox şirkət qatılıb.
Onlar müxtəlif nəqliyyat növləri ilə
yüklərin daşınması, liman və terminallarda yüklərin idarə edilməsi və daşınması üzrə xidmətlərini təqdim ediblər.
Sərginin ilk günündə ziyarətçilərin sayı
16 min nəfərdən çox olub.
Sərgi çərçivəsində Azərbaycan təmsilçiləri dünyanın müxtəlif ölkələrindən
olan şirkət nümayəndələri ilə ikitərəfli
görüşlər keçiriblər. Konkret mövzular
ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, işgüzar əlaqələrin qurulması barədə ilkin
razılıq əldə edilib.
Sərgidə təmsil olunan şirkət nümayəndələrinin iştirakı ilə qala-gecə
keçirilib. Azərbaycanın milli stendi “Ən
yaxşı milli ekspozisiya” nominasiyası
üzrə qalib elan olunub.

Polşa Azərbaycanla gəmiqayırma sahəsində
əməkdaşlıq etməyə maraqlıdır
Polşa Respublikasına rəsmi səfəri
çərçivəsində nazir Elmar Məmmədyarov bu ölkənin dəniz iqtisadiyyatı
və daxili naviqasiya naziri Marek
Qrobarçik ilə görüşüb.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, görüşdə Marek Qrobarçik Polşa limanlarının fəaliyyəti haqqında ətraflı
məlumat verərək, iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə böyük potensialın
mövcudluğunu vurğulayıb.
Nazir Elmar Məmmədyarov Azərbaycanla Polşa arasında limanlararası
əməkdaşlığın vacibliyini qeyd edərək,
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı
və limanın tikintisinin hər üç mərhələsi
haqqında dolğun məlumatı qarşı tərəfin
diqqətinə çatdırıb. Həmçinin nazir Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı ilə
Qdansk Dəniz Limanı arasında əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun artıq razılaşdırıldığını qeyd edib.
Daha sonra M.Qrobarçik Azərbaycanla gəmiqayırma sahəsində əmək"Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsü
Azərbaycan ilə Çin arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar yaradır.
Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət
Hacıyevin Pekində Çinin nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə – milli xəbər
agentliyi Sinxuaya, Çin Mərkəzi Televiziyasının ingilisdilli kanalına (CGTN) və
"China Daily" qəzetinə müsahibələrində
xüsusi vurğulanan məqam olub.
Çin KİV-ləri qeyd edir ki, Şərqi Avropa və Qərbi Asiya arasında yolların
kəsişməsində yerləşən Azərbaycan Çin
ilə yüksək səviyyəli dialoqa, iqtisadi və
ticari əməkdaşlığa, habelə təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə səmərəli münasibətlərə malikdir.
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si
Cinpinin müəllifi olduğu "Bir kəmər, bir
yol" strategiyasının səmərəli əlaqələrə və
tərəfdaşlığa söykənən əhatəli əməkdaşlıq
gətirdiyini qeyd edən Hikmət Hacıyev
bildirib ki, bu təşəbbüs ilə Azərbaycanın inkişaf gündəliyində duran məsələlər
arasında böyük sinerji var. Azərbaycan bu təşəbbüs çərçivəsində bütün layihələrdə iştiraka hazırdır.
Prezident Administrasiyasının şöbə
müdiri deyib ki, iki ölkənin iqtisadi,
o cümlədən ticarət, kənd təsərrüfatı,
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“Ticarət yollarının kəsişdiyi məkanda yerləşən Azərbaycan çox
qısa müddətdə regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilib”
Azərbaycanın müasir
görkəmli pavilyonu Moskvadakı
“Krokus Expo” sərgi mərkəzində təşkil edilmiş 24-cü “TransRussia-2019” Beynəlxalq
Nəqliyyat-Logistika Xidmətləri
və Texnologiyaları sərgisində
parlaq sensasiyalardan biri
oldu. Rusiya-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Dmitri Savelyev
AZƏRTAC-a müsahibəsində
Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinin liderləri tərəfindən təqdim
edilmiş və onların rusiyalı
tərəfdaşlarının böyük marağına
səbəb olmuş layihələr barədə
danışıb.
- Dmitri İvanoviç, bu tədbir nəqliyyat sahəsi üçün nə dərəcədə sanballı oldu?
- “TransRussia-2019” sərgisinin
tarixi 1995-ci ildən başlanır və bu sərgi hər il öz orbitinə daha çox iştirakçı
cəlb edir. Builki sərgidə dünyanın 28
ölkəsindən 400-dən çox şirkət öz ekspozisiyalarını təqdim etdi. Onlar nəqliyyatın bütün növlərindən istifadə etməklə
yükdaşımaları ilə məşğul olur, yüklərin
ekspedisiyası və emalı ilə bağlı xidmətlər göstərirlər. Azərbaycan bu sərgidə öz
milli pavilyonunu ilk dəfə təqdim etdi
və necə deyərlər, dərhal hədəfə vurdu:
onun stendi “Ən yaxşı milli ekspozisiya” nominasiyasında qalib elan edildi.
Mənim fikrimcə, Azərbaycana bu qədər
ciddi diqqət yetirilməsi beynəlxalq nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında bu
respublikanın əhəmiyyətinin artması və
sərgidə təmsil olunmuş şirkətlərin imici
ilə bağlıdır.
- Azərbaycan öz nailiyyətlərini layiqincə nümayiş etdirmək üçün nəqliyyat sahəsinin flaqmanları sırasından hansı şirkətləri seçmişdi?
- Milli pavilyonda dörd iri şirkət
öz stendlərini yerləşdirib: “Azərbaycan
Dəmir Yolları”, “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”, “Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı” və “Alyans
Logistiks”. İlk üç iştirakçı şirkətin adları aydındır, Rusiya bazarı üçün bir növ
yeni kəşf olan “Alyans Logistiks” isə
rusiyalı biznesmenlər tərəfindən böyük
maraqla qarşılanıb. Bu şirkət beynəlxalq
“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi vasitəsilə yükdaşımalarla məşğul olur. Həmin
yüklər əvvəlcə Rusiyadan dəmiryol ilə
Azərbaycan ərazisindən keçməklə İranın Astara şəhərinə, sonra isə avtomo-

bil nəqliyyatı ilə Fars körfəzindəki İran
limanlarına daşınır. İran istiqaməti ilə
maraqlanan Rusiya şirkətləri “Alyans
Logistiks”in timsalında özləri üçün etibarlı tərəfdaş tapıblar. Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu marşrutu ilə Türkiyənin Aralıq dənizi limanlarına aparan digər istiqamət də yetərincə perspektivlidir.
- Nəqliyyat sahəsində Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığından söhbət gedəndə hökmən “Şimal-Cənub”
nəqliyyat dəhlizi mövzusu ortaya
çıxır. Bu qlobal layihənin əhəmiyyətini Siz necə qiymətləndirirsiniz?
- Mən “Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizini Avrasiyada nəqliyyat sahəsində mühüm təşəbbüslərdən biri hesab
edirəm, çünki o, Hind okeanını və Fars
körfəzini Rusiya və Avropa ilə əlaqələndirən ən qısa marşrutdur. Avropaya gedən yolda Süveyş kanalından yan keçməyə imkan verən bu tranzit şəbəkə
Mərkəzi və Cənubi Asiyada Rusiyanın
təsir dairəsinin genişlənməsi üçün baza
ola bilər.
Bu nəqliyyat dəhlizinin mərkəzi elementi Rusiya-Azərbaycan dəmir
yolu xəttidir: üç ölkənin ərazisindən
keçən həmin dəmir yolu xətti bu ölkələrin iqtisadi imkanlarını artırmaqla bərabər, həm də müxtəlif əmtəə və xammal
növlərinin yüklənməsi, daşınması və
emalı ilə məşğul olan çoxsaylı insanlar
üçün yeni iş yerləri yaradır.
- Quru ərazi ilə keçən marşrutlar
çox vaxt çevik bir formada dəniz yükdaşıma marşrutlarına birləşir. Azərbaycan bu sahədə Rusiya şirkətlərinə
nə təklif etməyə hazırdır?
- Şübhəsiz, dəniz yolu ilə yükdaşımaların infrastrukturunda əsas obyekt
hazırda Xəzər dənizində ən müasir liman olan Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət

Limanıdır. Keçən ilin baharında istifadəyə verilmiş bu limanda ən müasir kran
qurğularından və müvafiq avadanlıqdan
istifadə edilir, limanın yükaşırma qabiliyyəti isə 15 milyon tona bərabərdir.
Bu limandakı üç terminala demək olar
ki, hər gün Rusiya gəmiləri daxil olur,
buradan Rusiyaya, Türkmənistana, İrana və Qazaxıstana göndərilən yüklərin
aşırılması və daşınması həyata keçirilir.
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində
sahəsi 100 hektar olan azad ticarət zonası yaradılır. Bu zonanın sayəsində Bakı
yaxın illərdə Mərkəzi Avrasiyanın əsas
logistika mərkəzinə çevriləcək. Bakı
limanı ilə Həştərxan dəniz limanının
əlaqələndirilməsi nəticəsində Xəzər akvatoriyasında Rusiya ilə Azərbaycanın
əməkdaşlığı üçün uzunmüddətli təməl
yaranacaq və 160 ildən çox tarixi olan
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, əlbəttə, bu istiqamətdə əsas yük daşıyıcılarından birinə çevriləcək. Gəmiçiliyin
tərkibinə daxil olan 260-dan çox gəmi
beynəlxalq sularda və Xəzər dənizində
üzür.
- Sizin fikrinizcə, Azərbaycanın
nəqliyyat infrastrukturuna məqsədyönlü şəkildə sərmayə qoyması nə
dərəcədə uzaqgörən addım olub?
- Azərbaycan Respublikası özünün
coğrafi mövqeyindən çox səmərəli istifadə edib. Ticarət yollarının kəsişdiyi
məkanda yerləşən Azərbaycan çox qısa
müddətdə regionun nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevrilib. Bir fakt çox vacibdir ki, azərbaycanlılar əldə edilmiş
nailiyyətlə kifayətlənmir və respublika
ərazisindən yükdaşımaların həcmini
daha da artırmaq istiqamətində işləyirlər. Buna həm cəlbedici tariflər, həm sadələşdirilmiş gömrük prosedurları, həm
də sənədləri elektron formatda emal
etməyə imkan verən rəqəmsal texnologiyalar şərait yaradacaq. Lakin əsas
amil yükdaşımaların həcmi və respublika büdcəsinə daxil olan gəlirlər deyil.
Azərbaycan Prezidenti İlham Heydər
oğlu Əliyevin bu yaxınlarda çox dəqiq
olaraq qeyd etdiyi kimi, müxtəlif ölkələri birləşdirən nəqliyyat layihələrinin
əsası geosiyasətdir, çünki sözün yaxşı
mənasında qarşılıqlı asılılıq yaradan bu
layihələr sabit və proqnozlaşdırıla bilən
gələcəyə töhfə verir, ölkələri və qitələri
birləşdirir. Mən də çox şadam ki, Rusiya
ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə
bu cür möhkəm qarşılıqlı asılılıq var.
Fəridə Abdullayeva

Mayda Ankarada Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə
sərnişindaşımaya dair müzakirələr aparılacaq

daşlıq etməyə maraqlı olduğunu qeyd
edərək, iki ölkə arasında texnologiya
sahəsində təcrübə mübadiləsinin həyata
keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
O, ölkəsinin dəniz məhsullarının istehsalı ilə bağlı Azərbaycanla əməkdaşlıq
etməkdə maraqlı olduğunu diqqətə çat-

dırıb.
Görüşdə iki ölkə arasında tranzit və
intermodal daşıma məsələləri haqqında
müzakirələr aparılıb.
Nazir Elmar Məmmədyarov Marek
Qrobarçiki Azərbaycana səfərə dəvət
edib.

Cari ilin mayında Ankarada Bakı-Tbilisi-Qars
(BTQ) dəmir yolu ilə sərnişin
daşınmasına dair məsələlər
müzakirə ediləcək.
Bu barədə AZƏRTAC-a
eksklüziv müsahibəsində Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Mehmet Cahit Turhan
deyib.
“Azərbaycan, Gürcüstan
və Türkiyə tərəfi mayın 24-25də Ankarada Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu ilə hərəkət edəcək
sərnişin qatarının fəaliyyətinə

dair müzakirələr aparacaq. Müzakirənin yekununda qatarın
həftənin hansı günləri və hansı
saatlarda hərəkət etməsi, biletlərin hazırlanması ilə bağlı qərarların qəbul olunması gözlənilir”,
- deyə nazir bildirib.
O qeyd edib ki, BTQ ilə sərnişin daşınmasına dair Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur
Nazirliyinə ünvanlanan sorğulara əsasən, türklərin bu dəmir
yolu xəttindən çox istifadə edəcəyini demək olar.
Elvin Camalov

Çin ilə Avropanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti "Bir kəmər,
bir yol" təşəbbüsü müstəvisində əsas orta dəhliz kimi fəaliyyət göstərir

enerji, neft kimyası, turizm sahələrində
əməkdaşlığı üçün böyüyən imkanlar var.
Azərbaycan Çindən daha çox sərmayələrin cəlb olunmasını alqışlayır.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan və Çin
beynəlxalq müstəvidə qarşılıqlı etimada
və hörmətə əsaslanan münasibətlərin qurulmasına töhfələr verir. İki ölkə Şanxay
Əməkdaşlıq Təşkilatı da daxil olmaqla
regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində fəal əməkdaşlıq edir.

Çin KİV-ləri Azərbaycanın əlverişli
coğrafi mövqeyi ilə Avropa və Asiya arasında nəqliyyat qovşağı rolunu oynamağı hədəflədiyini vurğulayaraq, Hikmət
Hacıyevin sözlərinə istinadla, Azərbaycanın dəniz və hava limanları, avtomobil və dəmir yolları daxil olmaqla geniş
nəqliyyat şəbəkəsini yaratdığını yazır.
Çin ilə Avropanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti 2017-ci ilin
oktyabrında istifadəyə verilib. Bu, "Bir

kəmər, bir yol" təşəbbüsü müstəvisində
əsas orta dəhliz kimi fəaliyyət göstərir.
Reportajlarda Azərbaycanın Çin
ilə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri, o
cümlədən ticarət, investisiya, maliyyə
istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın daha da
genişlənməsinə səy göstərdiyi vurğula-

nıb. Bildirilib ki, Azərbaycan Çinə kənd
təsərrüfatı məhsullarının, o cümlədən
şərab, quru meyvə, meyvə şirələri və
qənnadı məmulatlarının ixracı ilə bağlı
intensiv danışıqlar aparır. Azərbaycan
şirkətləri öz məhsullarının daha yaxşı tanıdılması və yerli bazara çıxışının təmin

olunması üçün ötən il Şanxayda keçirilən birinci Çin beynəlxalq idxal sərgisi də daxil olmaqla, Çində təşkil olunan
ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsulları sərgi
və yarmarkalarında fəal iştirak edir.
Hikmət Hacıyev Azərbaycan ilə Çinin "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünün
tərkib hissəsi kimi xalq təmaslarının, o
cümlədən turizm sahəsində əməkdaşlığın, təhsil əlaqələrinin, mədəni mübadilənin genişləndirilməsinə çalışdığını
diqqətə çatdırıb. Bu ilin fevralında Pekində iki ölkə arasında turizm sahəsində
imzalanmış anlaşma memorandumu çinli turistləri Azərbaycana səfərə getməyə
təşviq edəcək.
Qeyd olunub ki, Çinin Cənubi
Qafqaz ilə ticarətinin demək olar ki,
yarısı Azərbaycanın payına düşür. Azərbaycan Çin qiymətli kağızlarına 1,7 milyard dollar sərmayə yatırıb.
Prezident Administrasiyasının şöbə
müdiri müsahibələrində Azərbaycanın
son illər sosial-iqtisadi sahədə qazandığı uğurlardan danışaraq, hökumətin
qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində atdığı addımlardan danışıb. Azərbaycan bu baxımdan da Çin ilə sənaye,
kənd təsərrüfatı, turizm, İKT və digər
istiqamətlərdə əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlıdır.
Şahin Cəfərov
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“Hələ də hər gün nəsə öyrənirəm”
Həyatını dənizçiliyə həsr etmiş Daməd İmanov

O, özünü dərk edəndən dənizlə
bağlı işlərdə çalışıb. Yəni, həyatını
dənizçiliyə həsr edənlərdəndir. İşini
sevir və həvəslə yerinə yetirir. Belə
olmasaydı, karyerasında ciddi uğurlar qazana bilməzdi. Söhbət "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi"
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (ASCO)
sədrinin birinci müavininin müşaviri, uzaq səfərlər kapitanı Daməd
İmanovdan gedir.
Daməd İmanov 1959-cu il aprelin
15-də Füzuli rayonunun Horadiz kəndində dünyaya gəlib. 1976-cı ildə Bakı
Politexnik Texnikumunun qiyabi şöbəsinə qəbul olub. 1979-cu ildə hərbi xidmətini bitirdikdən sonra Xəzər Dəniz
Neft Donanmasında matros köməkçisi
kimi işə başlayıb. Daha sonra elə həmin idarədə II dərəcəli matros, I dərəcəli matros və baş matros-bosman vəzifələrində çalışıb. 1986-cı ildə Qafur
Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolları
Məktəbinin gəmi sürücülüyü fakültəsini bitirərək kapitanın III köməkçisi
vəzifəsinə təyin edilib. Az sonra kapitanın II köməkçisi və baş köməkçisi
olub. 1988-ci ildə gəmi kapitanı vəzifəsində çalışmağa başlayıb. 1996-cı ildə
XDND-də şöbə rəisi vəzifəsinə təyin
edilib. 1999-cu ildə Mahaçqala şəhərində İdarəetmə və Biznes İnstitutunu
bitirib. Bundan sonra yenidən kapitan
vəzifəsinə qayıdıb. 2006-cı ildə Azər-

baycan Dövlət Dəniz Akademiyasının
"Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin
idarə edilməsi" fakültəsinə qəbul olub,
2010-cu ildə oranı bitirib.
2007-ci ildən 2014-cü ilə kimi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin Xəzər Dəniz Neft Donanmasının Abşeron rayon Dəniz Neft Donanma İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.
2014-cü ildə “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin Təhlükəsiz üzmə
departamentinin rəis müavini, 2016-cı
ildə isə Xəzər Dəniz Neft Donanması
rəisinin birinci müavini vəzifəsinə təyin
olunub. 2017-ci ilin yanvarından “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
sədrinin 1-ci müavininin müşaviridir.
Daməd İmanov Xəzər Dəniz Neft
Donanmasına aid bütün növ gəmilərdə
işləyib. Dənizin gözəlliklərini də dadıb,
fırtınasına da düşüb.
O deyir ki, yaxşı dənizçi olmaq elə
də çətin deyil. Bunun üçün insan özünü
daim inkişaf etdirməli, gəmiçilik sahəsində baş verən yenilikləri izləməlidir.
Həmçinin, daim mütaliə etmək dənizçinin özünə inamını artırır, iradəsini möhkəmləndirir. Və bu da ona uğur gətirir.
Bundan başqa, o hesab edir ki, bu sahədə çalışan hər kəs məsuliyyətli olmalı,
vəzifəsini vicdanla yerinə yetirməlidir.
Daməd İmanov işlədiyi vaxt ərzində
kollektiv arasında böyük hörmət və rəğbət qazanıb. Ən əsası, onun zəhmətkeş-

liyi hədər getməyib, çəkdiyi əziyyətlərin
bəhrəsini görüb. O, 20-dən artıq fəxri
diploma layiq görülüb.
2010-cu ildə Azərbaycan Kütləvi
İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin qərarı ilə
"İnam şərəf" diplomuna, 2011-ci ildə
H.Z.Tağıyev adına Xeyriyyə Cəmiyyətinin Sərəncamı ilə diplom və ordenə,
2013-cü ildə "Azərbaycan Dünyası"
beynəlxalq jurnal və Dədə Qorqud Ali
Şurasının qərarıyla “Qızıl Ürək” ordeninə layiq görülüb.
2016-cı il 25 iyunda səmərəli əmək
fəaliyyətinə görə və "Dənizçi Günü"
peşə bayramı münasibətilə "Donanmanın Fəxri işçisi" döş nişanı ilə təltif edilib. 2017-ci il 23 iyunda Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə Azərbaycanda dəniz nəqliyyatının
inkişafında xidmətlərinə görə "Tərəqqi"
medalına layiq görülüb. 2018-ci il 20
oktyabrda Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı ilə Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 160 illik yubileyi münasibətilə "Gəmiçilik sahəsində xidmətlərə görə" medalı ilə mükafatlandırılıb.
Ömrünü dənizçiliyə, onun inkişafına
həsr edən Daməd müəllimi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona cansağlığı, işlərində yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Rövşən ABDURƏHMANOV

ADDA-nın Tələbə Gənclər Təşkilatı və Tələbə
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin yeni tərkibi seçilib

Müsahibimiz Rövşən
Dəmirovdur. Dəmir kimi
adamdır. Dənizin hər üzünü görüb və bu, onu daha
da möhkəmləndirib.
Tibb işçisi olmaq istəsə
də, yollar onu dənizçiliyə
gətirib. Dediyinə görə,
qardaşının istəyini yerinə
yetirib. Amma sonralar dənizçilik onun həyat tərzinə
çevrilib.
“Nəinki dənizçi olmaq
fikrim, dənizçilik haqqında təsəvvürüm
belə olmayıb. Qardaşım haradansa eşitmişdi ki, yaxşı sahədir. Mənə məsləhət
gördü. 14 yaşındaydım, qardaşımla birlikdə Qafur Məmmədov adına Bakı Dəniz Yolları Məktəbinə gəldik. Orada bir
neçə sual verdilər. Yadımdadır, ilk sual
kapitanın və mexanikin gəmidə vəzifəsinin nə olması ilə bağlıydı. Cavab verə
bilmədim”, – deyir.
- Amma sizi ora qəbul etdilər…
- Bəli, əslində imtahanları müvəffəqiyyətlə verdim. 1974-cü ildə “Gəmi
sürücülüyü” fakültəsinə qəbul oldum.
1978-ci ildə oranı uğurla bitirdim. Dörd
il müddətində peşənin bütün sirlərini
öyrənməyə çalışdım.
- Əmək fəaliyyətinizə haradan
başladınız?
- Təhsilimi bitirdikdən sonra təyinatla məni Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinə göndərirdilər. Amma mən
xahiş etdim ki, Xəzər Dəniz Neft Donanmasına gedim.
- Sizin üçün fərqi nə idi?
- Düzü, elə ciddi səbəbi yox idi. Hər
ikisində işləmək yaxşı perspektiv vəd
edirdi. Sadəcə təcrübə müddətində çox
adamı Xəzər Dəniz Neft Donanmasına,
yalnız məni Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinə göndərmişdilər. Ona görə
də, tərsliyə düşüb təkid etdim ki, Xəzər
Dəniz Neft Donanmasında işləmək istəyirəm. Bu dəfə xahişimi nəzərə aldılar
və mən 10 yanvar 1979-cu ildə kran
gəmisində kapitanın 3-cü köməkçisi vəzifəsində əmək fəaliyyətimə başladım.
- Təcrübənizi Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyində keçib, Xəzər Dəniz Neft Donanmasında işləmək sizin
üçün çətin deyildi ki?
- Çətin idi. Mən bərə, tanker, quru
yük gəmilərində təcrübə keçmişdim.
Neft Donanmasının gəmiləri isə fərqliydi. Düzü, bir qədər peşman olmuşdum.
Amma sonralar yavaş-yavaş öyrəşdim.
Daha sonra müxtəlif təyinatlı gəmilərdə kapitanın 2-ci, baş köməkçisi və
1987-ci ildən kapitan oldum. 2003-cü
ildə istehsalatdan ayrılmadan Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasını bitirdim. 2005-2013-cü illərdə SOCAR-ın
Azneft İB-də Avtomobil və Dəniz Nəqliyyatı şöbəsinin rəisi, daha sonra SOCAR-ın baş ofisində müxtəlif vəzifələrdə çalışdım. 2014-cü ildən ASCO-nun
Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi
Departamentinin rəis müavini vəzifəsində işləyirəm.
- Departament olaraq hansı işləri
görürsünüz?
- Biz gəmilərin təhlükəsizliyi üçün
sənədlər, təlimatlar hazırlayırıq. Çalı-

şırıq ki, hər hansı çatışmazlıq olmasın.
Əsas məqsədimiz qəzalardan qaçmaq
və onların baş vermə ehtimalını minimuma endirməkdir.
- Təcrübəli dənizçi kimi gənc nəslə nələri tövsiyə edərdiniz?
- 40 ildən çox dənizçilik təcrübəm
var. Amma hələ də hər gün nəsə öyrənirəm. Çalışıram ki, bilmədiyim nəsə
qalmasın. Bu peşəni seçən hər kəs daim
öz üzərində işləməlidir. Bunu etməyən
nə hörmət sahibi olacaq, nə də karyera
pillələrində yüksələcək. İndi hər cür imkan var. İnternetdə dənizçiliklə bağlı nə

istəsəniz tapmaq olar.
- Ümumiyyətlə, dənizçiliyin perspektivini necə görürsünüz?
- Perspektiv hər zaman var. Bilirsiniz ki, hazırda biz təkcə Xəzər dənizində fəaliyyət göstərmirik. Xarici sularda
14 gəmimiz üzür. Getdikcə ölkəmizdə
bu sahə daha da inkişaf edir. İstər donanmalarımızın tərkibinin genişlənməsi, istərsə də təhsil və təlim sahəsindəki
uğurlarımız gələcək üçün yaxşı imkanlar vəd edir.
- Bəzən deyirlər ki, dənizçi üçün
təkcə savad, bacarıq kifayət deyil.
Peşəyə bağlılıq da vacib şərtlərdəndir. Siz necə düşünürsünüz?
- Çox adam dənizçi kimi dünyaya
gəldiyini deyir. Mən düşünürəm ki, insanı düşdüyü mühit formalaşdırır. Elə
bir yerdə ola bilərsən ki, ən sevdiyin işə
belə səndə nifrət yaranar. Bu baxımdan
bəxtim gətirib. Bir də insanda prinsipiallıq, məqsəd olmalıdır. Biz yeni işə
başlayanda kadrların əksəriyyəti ruslardan ibarət idi. Onlar bizə ancaq yatmağı
məsləhət görürdülər. Düşünürdülər ki,
birdən nəsə öyrənərik. Amma bu məni
qətiyyən ruhdan salmırdı, ona görə də
geri çəkilmədim.

- Rövşən müəllim, 20
Yanvar hadisələrində Xəzər
dənizində iş başında olmusunuz. Həmin günə qayıdaq…
- Bəli, biz dənizdə öz işimizlə məşğul idik. Ayın 19dan 20-nə keçən gecə bütün
gəmilər ratsiya ilə bir-birilərinə xəbər verdilər ki, Sovet
ordusu Bakıya soxulub. Həmin vaxt mən “Nefteqaz-64”
gəmisində işləyirdim. Gəmi
ilə yavaş-yavaş Dəniz vağzalına doğru gəldik. 20-si axşam dedilər
ki gəmilər meyitləri aparırlar. İstədik ki,
onların qarşısını kəsək. Gecə 8-in yarısı
olardı. Gördük saxlamırlar, birini vurub
batırmaq qərarına gəldik. Bunu görüb
onlar atəş açmağa başladılar. Düz, yarım saat dayanmadan gəmini güllələdilər. Bir salamat şüşə qalmamışdı,
ətrafı görmürdük. Hələ də “Nefteqaz64”-də həmin güllə izləri qalıb. Gördük
ki, əl çəkmirlər, qəza işığını yandırdıq.
Bu o deməkdir ki, artıq gəmi saya oturub. Nəhayət, atəşi dayandırdılar.

Kapitanlar ratsiya vasitəsilə məsləhətləşməyə başladılar ki, nə edə
bilərik? Qərara alındı ki, “Kapitanlar
Şurası” yaradaq. “Sabit Orucov” sərnişin gəmisi qərargah seçilmişdi. Bu
gəmi Bakı limanının sərnişin vağzalında dayanmışdı. Sahildə bütün xəbərləri
dənizçilər oradan alırdılar. Gəmilər radiotelefonla idarə edilirdi. Bizim bütün
danışıqlarımıza hərbçilər də qulaq asır,
maqnitafona köçürürdülər. Hərbi dənizçilər arasında yüksək vəzifəli ermənilər
də var idi. Onlar hər dəqiqə bizi hərbi
dənizçilərlə üzbəüz qoymağa çalışırdılar. Hərdənbir bizimlə telefon əlaqəsinə
girir, çaşdırıcı suallar verirdilər.
Olduqca ağır gün idi. Bir onu bilirəm ki, ordunun vəhşiliyi qaranlıqda dənizdən çox aydın görünürdü. Bu
çətin gündə bir araya gələ bilməyimiz
qürurvericidir. Dənizçilər bir daha öz
həmrəyliyini, vətənpərvərliklərini sübut
etmişdilər. Başqa cür də ola bilməzdi.
Aprelin 20-də müsahibimizin 60
yaşı tamam oldu. Biz də “Dəniz”in
oxucuları adından yubilyarı təbrik
edir, ona cansağlığı, işlərində uğurlar
arzulayırıq.

Viza proseduraları daha asan olacaq

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında Tələbə Gənclər Təşkilatının
və Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədr və müavinlərinin seçkiləri
keçirilib.
Tələbələrin nümayəndələrinin və
Akademiya rəhbərliyinin iştirak etdiyi
tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən tədris
və tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor Zahid Şərifov hər iki qurumun təhsil prosesindəki əhəmiyyətindən söz
açıb. Bildirib ki, həm Tələbə Gənclər
Təşkilatı, həm də Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi fəaliyyətində daim tələbə
heyətinin maraqlarını qorumaqla yanaşı, professor-müəllim heyəti ilə də sıx
əməkdaşlıq edib. Z. Şərifov hər bir təhsil
ocağında belə qurumların fəaliyyətini
çox müsbət hal kimi qiymətləndirərək,
gələcəkdə bu əməkdaşlığın daha möhkəm olacağına əminliyini qeyd edib.

ADDA-nın Tələbə Gənclər Təşkilkatının sədr müavini Vurğun Cəfərov və
Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin
sədri Laçın Babayev son iki ildə görülmüş işlər barədə məlumat veriblər.
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının baş katibi Ramin Həbibzadə öz çıxışında ADDA-nın Tələbə
Gənclər Təşkilatının respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə fəal iştirakından danışıb.
O, yeni seçilmiş heyətin də bu fəaliyyəti
davam etdirəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirib.
Akademiyanın ümumi işlər üzrə
prorektoru, dosent Əlimərdan Quliyev
Azərbaycanda Tələbə Gənclər Təşkilatlarının yaradılması tarixindən danışıb, seçkilərdə iştirak edən namizədlərə
uğurlar arzulayıb.
Sonra Tələbə Gənclər Təşkilatının
və Tələbə Həmkarlar İttifaqının üzvləri

açıq səsvermə yolu ilə sədr və sədr müavinlərini seçiblər.
Səsvermənin nəticələrinə əsasən,
“Gəmi energetik qurğularının istismarı
mühəndisliyi” ixtisasının 196 A2 qrupunun tələbəsi Vurğun Cəfərov Tələbə
Gənclər Təşkilatının sədri, həmin ixtisasın 198 A1 qrupunun tələbəsi Abbas
Əmirbəyov onun müavini, “Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi” ixtisasının 197 A qrupunun tələbəsi
Turqut Əziziov Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, “Elektrik mühəndisliyi” ixtisasının 367 A2 qrupunun
tələbəsi Ələddin Sadıqov isə sədrin müavini seçilib.
Sonda Akademiyanın rəhbərliyi
TGT və THİK-in yeni seçilən sədr və
sədr müavinlərini təbrik edərək, onlara
bu məsuliyyətli missiyada uğurlar arzulayıb.

Avropa İttifaqı parlamenti
Avropa Komissiyasının yaxşı viza
tarixçəsinə malik turistlərin şengen
vizası alması qaydalarının dəyişdirilməsi üzrə təklifini qəbul edib.
Interfax informasiya agentliyi
xəbər verir ki, bu barədə məlumat
Avropa Komissiyasının rəsmi portalında yerləşdirilib. “Viza proseduraları daha asan olacaq. Bundan sonra turistlər planlaşdırılmış səfərdən
maksimum 6 ay öncə viza üçün müraciət edə biləcək (hazırda bu müddət
3 aydır). Əksər hallarda bunu yaşadıqları ölkədən etmələri mümkün olacaq.
Mümkün olan yerlərdə viza üçün elektron formada müraciət edilə biləcək”, məlumatda belə deyilir.
Türkiyənin sahil mühafizə qüvvələri bu ilin yanvar
ayından etibarən Egey dənizi
sahillərindən Yunanıstana
keçməyə çalışan 9 min 648
köçkünü saxlayıb.
Müxtəlif
səbəblərdən
ölkələrini tərk edərək Türkiyəyə üz tutan və buradan
Avropaya keçmək istəyənlərin
sayı ötən illərlə müqayisədə
azalsa da, proses hələ də davam edir. Bu ilin ilk ayından
etibarən 5 min 729 köçkün saxlanılaraq ölkələrinə qaytarılıb
və 3 min 919 nəfər 82 ölkənin
hüquq mühafizə orqanlarına

Çox istifadəli vizalar bundan sonra
yaxşı viza tarixinə malik turistlər üçün
daha uzun müddətə - 1 ildən 5 ilə qədər veriləcək. Yeni qaydalara görə, viza
rejiminin asanlaşdırılması barədə sazişin imzalandığı ölkələrin vətəndaşları

həmin sənəd üçün 40 avro ödəməli
olacaq.
Dəyişikliklərin 6 aydan sonra
qüvvəyə minəcəyi bildirilir.
Hazırda turizm sektoru Avropa
İttifaqının iqtisadiyyatında mühüm
yer tutur və ümumi daxili məhsulun
təxminən 10 faizini təşkil edir. Avropa Komissiyasında hesab edirlər ki,
uzun və mürəkkəb viza proseduraları
bu sektorun inkişafına mane olur və
iqtisadiyyata neqativ təsir göstərir.
Qeyd edək ki, Şengen ölkələrinin
konsulluq müəssisələri 2018-ci ildə 16
milyon müraciəti nəzərdən keçirərək
14,3 milyon viza verib. Vizanı ümumilikdə 105 dövlətin vətəndaşları ala
bilərlər.

Egey dənizi sahillərindən Yunanıstana keçməyə
çalışan 9 min 648 köçkün saxlanılıb
təhvil verilib. Altı nəfərin isə
cəsədi tapılıb.
Bunun qarşısını almaq
məqsədilə Türkiyənin sahil
mühafizə qüvvələri tərəfindən
ölkənin Egey dənizi, Akdeniz
və Qaradəniz sahillərinə aid
bölgələrində mühafizə tədbirləri gücləndirilib.
Günel Məlikova
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Xəzər dənizinin ən böyük barjı təmir olunub
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının balansında olan “STB1” barjı təmir olunub. Təmir “Bibiheybət” Gəmi Təmiri Zavodunda həyata
keçirilib.
Təmir müddətində üzən vasitənin sualtı
və suüstü hissəsi təmizlənib və rənglənib.

“Şüvəlan” təchizat-yedək gəmisinin heyəti
gəmi təmirçilərinin işindən razı qalıb

“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Xəzər Dəniz Neft Donanmasına məxsus “Şüvəlan” təchi-

zat-yedək gəmisi əsaslı təmir
olunub.
“Bibiheybət” Gəmi Təmiri
Zavodunda aparılan işlər vax-

tında və yüksək keyfiyyətlə başa
çatdırılıb.
Proses zamanı gəminin baş
və köməkçi mühərriklərində

Bundan başqa, barjın dib-yan armaturlarının təmiri də yerinə yetirilib.
Təmirdən sonra “STB-1” barjı heyət
üzvləri və Registr təsnifatı nümayəndələrinə təhvil verilib. Barj artıq tərsanədən
suya buraxılıb və Xəzər Dəniz Neft Donanmasına məxsus Liman-bazaya göndərilib.
cari təmir işləri aparılıb, yağ
seperatoru, su-yağ soyuducuları, boru sistemləri, dayanacaq
mühərriklərinin generatorları,
mexanizm və elektrik avadanlıqlarının elektrik idarəetmə
və qorunma sistemləri təmir
olunub, xilasedici qayığın
kran-balkasının sınaq işləri həyata keçirilib.
Həmçinin, gəmi heyətinin
yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün yeməkxana, sanitar qovşaqlar, istirahət otağı və kayutlarlarda lazımi işlər görülüb.
Tərsanə təmiri zamanı isə
gəminin hərəkət-sükan kompleksi, dib-yan armaturları, protektor qurğuları təmir edilib.
Gövdənin sualtı və suüstü hissəsində zədələnmiş sahələr dəyişdirilib, gövdənin qorunması
üçün cizgi əsasında yeni metal
qoruyucu tirlər quraşdırılıb və
gəmi üzrə rəngləmə işləri yerinə
yetirilib.
Təmirdən sonra “Şüvəlan”
dəniz sınağına çıxarılıb. Sınaq
işləri uğurla tamamlanan gəmi
yenidən istismara qaytarılıb.

Dəniz Akademiyasının tələbələri üçün təlim keçirilib
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçilyi” QSC-nin (ASCO)
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının tələbələri üçün
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının
(İMO) Dənizçilərin Hazırlanması,
Sertifikatlaşdırılması və Növbə
Çəkmələri Haqqında Beynəlxalq
Konvensiyasının (STCW) tələblərinə giriş mövzusunda ingilis
dilində təlim keçirilib.
50-dək tələbənin iştirak etdiyi seminarı ASCO sədrinin
müşaviri, uzun illər dənizdə
çalışan, tanınmış kapitan Titos
Giannakakis aparıb.
Titos Giannakakis təlim
zamanı tələbələrə Konvensiyanın tələbləri barədə ətraflı məlumat verilib. Bundan başqa,
o, təlim metodları haqqında da
danışıb. Bildirib ki, STCW-nin
tədris vəsaitləri ilə kifayətlən-

mək olmaz. Online təlim, kompüter əsaslı təlim, web əsaslı
təlim, iş üzrə təlim, simulyator

Azərbaycanın qədim İpək Yolunun
üzərində yerləşməsi və Asiya ilə Avropanı
birləşdirən strateji rolu dünyanın bir sıra
aparıcı ölkələrinin diqqət mərkəzindədir.
Yaponiyadan Avropaya beynəlxalq yükdaşımaların səmərəliliyini artırmaq üçün
Yaponiya hökumətinin dəstəyi ilə həyata
keçirilən “Japan-Azerbaijan Railway
Project” (JARP) layihəsi artıq müsbət nəticə verib. Belə ki, tarixdə ilk dəfə olaraq
birbaşa dəmir yolu vasitəsilə Yaponiyadan
yola çıxan ilk yük konteyneri Azərbaycanın Yeni Bakı Limanına (Ələt qəsəbəsi)
uğurla çatıb.
JARP layihəsinin iştirakçıları - Yaponiya hökuməti tərəfindən təyin edilmiş Takasa Vanaoyuki, Yaponiyanın
Azərbaycandakı səfirliyi, Yaponiyanın
aparıcı ixracatçı şirkəti “Hokuya Trading
Co. Ltd.”, Yaponiyanın turizm və beynəlxalq ticarətə dəstəyini həyata keçirən
“HIS Company Ltd.” şirkəti, Azərbaycan tərəfindən Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı QSC (Port of Baku) və
layihənin əsas təşəbbüskarı və icraçılarından biri olan “SAnattura İdxal-İxrac
Ticarət MMC” Yaponiyadan Avropaya
və əksinə beynəlxalq yükdaşımalarında
ölkəmizin rolununun getdikcə aratacağına inandıqlarını bildiriblər. Qeyd ediblər
ki, Prezident İlham Əliyevin yeni İpək
Yolu layihəsinə və onun tərkib hissəsi
kimi çıxış edən Bakı-Tbilis-Qars dəmiryolu xəttinə verdiyi diqqətin nəticəsində JARP layihəsi də ölkəmzin Asiyadan
Avropaya yükdaşımalarındakı rolunu
önə çəkəcək və bu marşrut üzrə daşınan
yüklərin sayəsində ölkəmizin logistik və
ticarət mərkəzinə çevrilməsi prosesi daha
da sürətlənəcək.
Qeyd edək ki, ilk sınaq nəqliyyat
daşıması Yaponiyadan Çinə dəniz yolu
ilə, Çinin dəniz limanından dəmiryolu
vasitəsilə Qazaxıstan ərazisinə, buradan
dəmiryolu vasitəsilə Xəzər dənizindəki
Kurık limanına və oradan dəniz vasitəsilə
Yeni Bakı Limanına çatdırılıb. İlk nəql
edilən yük Yaponiyanın orqanik maça
çayları, udon və balıq unu olub.

əsaslı təlimdən də yararlanmaq
vacibdir.
İki saat davam edən semi-

nar İnteraktiv formada aparılıb,
tələbələrin sualları cavablandırılıb, fikirləri dinlənilib.

Məlumat üçün bildirək ki, “STB-1”
barjının uzunluğu 163, eni 45 metr, yükgötürmə qabiliyyəti 18000 tondur. Bu da onun
Xəzər dənizində ən böyük barj olduğunu
deməyə əsas verir.
“STB-1” dəniz stasionar platformalarının tikintisi üçün böyükölçülü dayaq bloklarının daşınmasında istismar olunur.

İşçi ilə əmək müqaviləsi bağlamayan şəxslər cərimələnəcək
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192.1-ci maddəsinə
əsasən, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş
qaydada əmək müqaviləsi
hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən
fiziki şəxslərin hər hansı
işlərin yerinə yetirilməsinə
cəlb edilməsinə görə fiziki
şəxslər 1000 manatdan 2000
manatadək, vəzifəli şəxslər
3000 manatdan 5000 manatadək, hüquqi şəxslər isə 20 min
manatdan 25 min manatadək
cərimə edilir.
Vergilər Nazirliyinin Media
və kommunikasiya mərkəzindən
AZƏRTAC-a bildirilib ki, əgər yoxlama zamanı əmək müqaviləsi bildirişi olmadan 10 və daha çox işçi cəlb
edilibsə, bu zaman Cinayət Məcəlləsinin tələblərinə müraciət edilir.
Vergiödəyicisində eyni əməllər təkrar törədildikdə isə 3 ilədək müddətə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tərksilah Komissiyasının
(UNODA) son hesabatında bildirilir ki, silahlanma üzərində nəzarət sisteminin çökməsi bütüm
dünya, ilk növbədə ABŞ, Çin və
Rusiya üçün fəlakətlə nəticələnəcək. Ən böyük silah istehsalçıları
olan bu dövlətlər böyük maliyyə
problemləri ilə də üzləşə bilər.
BMT-nin rəsmi saytı xəbər verir ki, hesabatın müəllifləri təşkilatın baş katibi Antonio Quterreşin
hələ ötən il dünyanı yeni “soyuq
müharibə” təhlükəsi gözlədiyi barədə xəbərdarlığını xatırladırlar. Qeyd
olunub ki, böyük dövlətlər arasında
məhdudiyyətsiz silahlanma və gərginlik daha da artacaq.
Son illər ABŞ və Rusiya arasında gərginliyin daha da artmasını
vurğulayan hesabat müəllifləri qeyd
edirlər ki, Vaşinqtonla Pekin arasında silahlanma və ticarət sahəsində
rəqabətin güclənməsi bəşəriyyətə
yaxın gələcəkdə yaxşı heç nə vəd etmir. Çünki bu vəziyyət təkcə həmin

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya
3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan
məhrumetmə ilə cəzalandırma tətbiq olunur. Yalnız bir dəfə Cinayət
Məcəlləsi üzrə tələbləri pozan şəxs
Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada işçiləri ilə əmək müqaviləsi bağladıqda, habelə ödəməkdən
yayındırılmış vergiləri, işsizlikdən
sığorta və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını tamamilə ödədikdə
cinayət məsuliyyətindən azad olunur.
Vergi yoxlamaları zamanı isə
tətbiq edilən Vergi Məcəlləsinin

Silahlanma üzərində nəzarət sisteminin
çökməsi dünya üçün fəlakətlə nəticələnəcək

üç dövlətin deyil, bütün ölkələrin
təhlükəsizliyini təhdid edir.
Ekspertlərin qənaətinə görə,
silahlanmaya sərf olunan maliyyə vəsaitlərinin əhalinin rifahına
yönəldilməsi vəziyyətdən yeganə
çıxış yoludur. Daha dəhşətlisi isə,
hər hansı böhran və ya münaqişənin
fonunda nüvə müharibəsi təhlükəsi
istisna edilmir.
UNODA-nın bu hesabatı komissiyanın üzvləri ilə yanaşı, dəvət
olunmuş ekspertlərin iştirakı ilə

JARP layihəsi Azərbaycanın Asiya ilə Avropa arasında
logistik və ticarət mərkəzinə çevrilməsinə töhfə verəcək
JARP layihəsinin təşəbbüskarlarından biri və icraçısı, Azərbaycanın
“SAnattura İdxal-İxrac Ticarət MMC”nin icraçı direktoru Ayaz Bayramovun
AZƏRTAC-ın Yaponiyadakı xüsusi
müxbirinə verdiyi məlumatına görə, yükün Yaponiyanın dəniz limanından Ələtdəki Yeni Bakı Limanına çatması 25 gün
çəkib. Nəqliyyatın təşkilinin səmərəliliyi
artırılacağı təqdirdə bu məddət 20-21
günə qədər endirilə bilər. Qeyd edək ki,
hazırda fəaliyyət göstərən okean yolu ilə
Yaponiya-Azərbaycan nəqliyyat daşımalarının müddəti təqribən 45-50 gün çəkir. Bu o deməkdir ki, JARP layihəsi bu
müddəti 2 dəfə azaldacaq. Bu isə, ərzaq
məsullarının daha sürətli idxalında və
həmçinin də ixracında ən vacib amillərdən biri olacaq.
A. Bayramovun sözlərinə görə,
JARP layihəsi Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanın Asiya ilə Avropa arasında beybəlxalq nəqliyyat və logistika,
idxal-ixrac əməliyyatları mərkəzinə çevrilməsi üçün həyata keçirdiyi kompleks
işə mühüm dəstəkdir. Eyni zamanda,
bunun səmərli olduğunu dünya birliyinin diqqətinə çatdırmaqdır. Bu layihə,
həmçinin Bakı-Tbilis-Qars dəmiryolu
xəttinin də vacibliyini və yükdaşıma
qabiliyyətinin artmasında əhəmiyyətini yüksəldəcək. Bildirək ki, son illərdə
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətlərində beynəlxalq nəqliyyat şəbəkələrinin
inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı, Azərbaycanı bölgə ölkələri ilə rəqəmsal mühitdə
birləşdirən dayanıqlı telekommunikasiya
infrastrukturu yaratması və özünün etibarlı peyk şəbəkələrini genişləndirilməsi
də ölkəmizin regional mərkəzə çevrilmə-

si istiqamətində mövqeyini möhkəmləşdirib. JARP layihəsi də öz növbəsində,
Asiya və Avropa arasında bu “körpü”nü
daha da möhkəmləndirəcək.
A.Bayramov əlavə edib ki, çoxtərəfli əməkdaşlıq və bu layihənin təfsilatları
üzərində 6 ay ərzində aparılan iş uğurlu
nəticə verib. Konteynerin təyinat yerinə
çatmasından sonra yapon tərəfi daşınan
məhsulların gömrükdən keçirilməsi işini
də monitorinq edərək, ölkəmizdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən son illərdə
aparılan institusional islahatlar nəticəsində gömrük prosedurlarının səmərəli olduğunun bir daha şahidi olub. Məhsulların çatdırlması və idxalı prosesində “Yeni
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı
QSC”, “ASAN xidmət”, “Ərzaq Təhlükəsizliyi Agentliyi”, Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi və digər əlaqədar
qurumların operativ işi də müşahidə edilib. Gömrükləmə prosedurları çox qısa
müddətdə və operativ həyata keçirilib.
Bu da yapon tərəfinin diqqətini çəkərək,
onları JARP layihəsinin daha da intensivləşdirilməsinə həvəsləndirib. JARP
layihəsinin nəticələrinə dair hazırlanacaq
hesabat və təhlillər yaxın vaxtlarda Yaponiya hökumətinə təqdim ediləcək.
A.Bayrmovun bildirdiyinə görə,
yapon tərəfi bu marşrutun işə düşməsi ilə gələcəkdə Azərbaycan üzərindən
ildə 50 milyard dollarlıq ticarət axınının
mümkünlüyünü də araşdırır. Qeyd edib
ki, hazırda Yaponiyadan Avropa bazarlarına ixrac edilən məhsullar, əsasən, iki
istiqamətdə - Rusiya və okean vasitəsilə
daşınır. Birincinin qış dövründə nəqliyyat prosesində müxtəlif problemlər yaratması və müxtəlif bürokratik əngəllərlə
qarşılanması, ikincinin isə daşınma müddətinin uzun olması bu ixracatın səmərəliliyinə təsir edir. Bu mənada, JARP

marşrutunun Yaponiyadan Azərbaycana,
Azərbaycanın qonşuluğunda yerləşən
bölgə ölkələrinə, xüsusilə də Avropaya
(Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu vasitəsilə
Türkiyədən Avropaya) daşınmasında
rolu mühümdür.
Avropa bazarlarına məhsulların
çatdırılmasında səmərəli marşrut hesab
edilən JARP layihəsinin ilkin mərhələsində İsveçrənin “iCsquared GmbH”, Hollandiyanın “SABRUG FOV” və “FIXIT
Logistic FOV”, o cümlədən Türkiyə, Almaniya və İtaliyanın bir sıra şirkətləri bu
təşəbbüsə maraq göstəriblər. Gələcəkdə
JARP layihəsinin həyata keçirilməsi üçün
Azərbaycan, Yaponiya, İsveçrə, Hollandiya, Almaniya, İtaliya və digər ölkələrin
şirkətlərindən ibarət beynəlxalq konsorsiumun yaradılması məsələsi də hazırda
tərəfdaşlar arasında müzakirə edilir. Bu
layihənin işə salınması və dayanıqlılığını
təmin etmək məqsədilə beynəlxalq maliyyə təsisatlarının, o cümlədən ölkələrin
də cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Layihənin beynəlxalq əhəmiyyətini dünya birliyinə çatdırmaq üçün isveçrəli tərəfdaşlar
müxtəlif beynəlxalq platformalarda (ilkin olaraq Davos İsqisadi Forumu çərçivəsində və Avropa İttifaqının müxtəlif
strukturlarında) müzakirələrin aparılması
və dünya birliyinin bu təşəbbüsə diqqətinin artırılması üçün iş aparacaqlarını
bildiriblər.
A.Bayramov, həmçinin deyib ki, ötən
ilin dekabrında JARP layihəsinin Yaponiyadan olan nümayəndələri Ələtdəki Yeni
Bakı Limanına baxış keçirib və Limanın
rəhbərliyi ilə aparılan müzakirələr nəticəsində, gələcəkdə bu ərazidə konsolidasiya
anbarları, logistik mərkəzlər, qablaşdırma
və istehsal obyektlərinin açılmasının da
mümkünlüyü müzakirə edilib. Konsolidasiya mərkəzlərinin yaradılması istiqamə-

58.10-cu maddəsinə əsasən, Əmək
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin
yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi
yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə, işəgötürənə hər bir
belə şəxs üzrə təqvim ili ərzində bu
cür hallara birinci dəfə yol verdikdə
2000 manat, ikinci dəfə yol verdikdə 4000 manat, üç və daha çox dəfə
yol verdikdə isə 6000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq
edilir.
Yalnız bir dəfə Cinayət Məcəlləsi üzrə tələbləri pozan şəxs Əmək
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada işçiləri ilə əmək müqaviləsi bağladıqda, habelə ödəməkdən
yayındırılmış vergiləri, işsizlikdən
sığorta və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını tamamilə ödədikdə
cinayət məsuliyyətindən azad olunur.

tində strateji hesabatın hazırlanması üçün
Yaponiya və İsveçrədən mütəxəssislər
cəlb ediləcək və müxtəlif ölkələrin oxşar
konsolidasiya mərkəzlərinin təcrübəsi
öyrənilməklə təkliflər hazırlanıb yaradılması planlaşdırılan JARP konsorsiumuna
tədim ediləcək. Hazırda bu hesbatların və
təhlillərin aparılması üçün maliyyə mənbələri axtarılır.
A.Bayramov, həmçinin əlavə edib
ki, bu yaxınlarda Bakının mərkəzində
açılmış “SANATTURA Organics Boutique” mağazası vasitəsilə istehlakçıları və turistləri sevindirən “SAnattura
İdxal-İxrac Ticarət MMC” yaxın gələcəkdə Yaponiyanın ərzaq və qeyri-ərzaq
məhsullarının satışını təşkil etmək üçün
yapon tərəfdaşları ilə birlikdə “Yapon
Məhsulları Evi”nin (“J`HOME”) fəaliyyətə başlaması üçün kompleks iş aparır.
“J`HOME” Yaponiyadan idxal ediləcək
orqanik və bio məhsulların nümayişini,
bişirilməsi qaydalarını, saxlanılmasını və
istehlakını Azərbaycan bazarında təlqin
etməklə və marifləndirici rol oynamaqla
yanaşı, həmçinin məhsulların istehlakçılara satışını həyata keçirməyi də qarşısına məqsəd qoyub. Ölkəmizə təmiz
qida, orqanik və təbii ərzaq məhsullarının idxalı istiqamətində ölkə rəhbərliyi
tərəfindən aparılan islahatlara dəstək
vermək, o cümlədən istehlakçılara bioqida məhsullarının təchiz edilməsi üçün
“SAnattura MMC” hazırda Azərbaycana
müxtəlif ölkələrdən orqanik və bio-ərzaq
məshulları idxal edir, bu məhsulları pərakəndə satış obyeklərinə, mehmanxana
və restoranlara çatdırır, ölkədə orqanik,
bio, qlütensiz, GMO-suz qida məhsulları haqda maarifləndirmə işləri aparır və
idxal etdiyi məhsulların mənşə ölkələrinin təcrübəsini yerli şirkətlərlə bölüşür.
Xarici tərəfdaşlardan aldıqları təcrübəni

hazırlanıb. BMT-nin baş katibinin
də dediyi kimi, onlar “hər hansı
mexaniki səhvin, səhlənkarlığın və
ya elektron cihazlardakı nasazlığın
belə bütün bəşəriyyətin məhv olmasına səbəb olacağı” barədə xəbərdarlıq edirlər.
Hesabat nüvə silahlarının yayılmaması haqqında Müqavilə iştirakçılarının 2020-ci ildə keçiriləcək
konfransı ərəfəsində hazırlıq sessiyasının müzakirəsinə təqdim olunacaq.

şirkət Kənd Təsərrüfatı, İqtisadiyyat nazirlikləri, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
ilə bölüşməyi, ölkədə təmiz və sağlam
qida sahəsində maarifləndirmə işi aparan
ictimai birliklərlə sıx əməkdaşlıq edərək
“Orqanik Qida Günləri” təşkil etməyi
planlaşdırır.
Digər tərəfdən bu marşrut işə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycanın müxrəlif
orqanik qida məshullarının Yaponiya
bazarına ixracatını da təmin etmək mümkün olacaq. Belə ki, Azərbaycanın kənd
təsərrüfatı məhsullarının Yaponiya bazarına ixracatı üçün ilkin danışıqlar faydalı
olub və hazırda sənədləşmə işlərinə başlanılıb, eyni zamanda, ixracatın kommersiya tərəfləri Yaponiyalı idxalatçı-tərəfdaş şirkətlərlə müzakirə edilir. Hazırda
şirkət yerli tərəfdaşları ilə birgə Azərbaycanın təmiz və orqanik kənd təsərrüfatı
məhsullarının ixrac edilərək Yaponiyada
açılması planlaşdırılan Azərbaycan restoranlarını “Made in Azerbaijan” məhsulları ilə səmərəli formada təchiz etmək
üçün bu ölkədə həmin məhsulların idxal
prosedurlarını öyrənir.
A.Bayramov vurğulayıb ki, şirkət
idxalla yanaşı, ölkəmizin ərzaq məhsullarının Avropa və Asiya bazarlarına
ixracı üzərində də iş aparır və bu istiqamətdə xarici tərəfdaşlarla ilkin danışıqları faydalı olub. Tezliklə Azərbaycan
məhsulları beynəlxalq standartlara cavab
verəcək qablaşdırmalarda, xüsusilə də
orqanik qablaşdırmalarda Avropa, Amerika, Yaxın Şərq və Asiya bazarlarına
da ixrac ediləcək, Avropanın aparıcı pərakəndə satış şəbəkələrində piştaxtalara
çıxarılacaq.
JARP layihəsinin ölkəmizin Asiya
ilə Avropa arasında logistik və ticarət
mərkəzinə çevrilməsinə mühüm töhfə
verəcəyini vurğulayan A.Bayramov, eyni
zamanda, Azərbaycanda istehsal olunan və yetişdirilən ərzaq və əkib-becərilən orqanik məhsulların da uzaq xarici
ölkələrə çıxarılmasında xüsusi rol oynayacağını bildirib.
Vüqar Ağayev

6
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Dəniz Nəqliyyatı Donanmasında (DND) rəhbər heyətin
iştirakı ilə “Fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması zamanı idarəetmənin
təşkili” mövzusunda mülki
müdafiə məşqi keçirilib.
Məşqin əsas məqsədi
mülki müdafiə qüvvələrinin
xəbərdarlıq və toplanış üzrə
normativlərinin
yoxlanılması, qəza və dağıntıların aradan
qaldırılmasında təşkilatçılığın
və operativliyin artırılması,
fövqəladə hallar komissiyasının və idarəetmə orqanlarının
fövqəladə hadisələrin nəticələrindən işçilərin mühafizəsi üzrə
vərdişlərinin və fəaliyyətlərinin
təkmilləşdirilməsi, fövqəladə
hadisələrin nəticələrinin aradan
qaldırılması işlərinin təşkili və
həyata keçirilməsi üzrə rəhbər
heyətə, fövqəladə hallar komissiyasına, idarəetmə orqanlarına
təcrübənin verilməsidir.
Rəhbər heyətin mülki müdafiə məşqinə DND-nin rəhbər
heyəti ilə yanaşı, fövqəladə
hallar komissiyası, mülki müRusiya Ekologiya Cəmiyyətinin rəhbəri Rəşid İsmayılov avqustun 12-də Avazada keçiriləcək Birinci
Xəzər İqtisadi Forumunda
“Xəzərin yaşıl standartı”nın tətbiq edilməsi
mexanizminin yaradılması
təşəbbüsünün müzakirə
olunmasını təklif edib.
ORİENT portalı xəbər
verir ki, “Yaşıl standartlar
Mərkəzi” adlı qeyri-kommersiya tərəfdaşlığının təşəbbüsü ilə 2015-ci ildə başlanmış
“Xəzərin yaşıl standartı” layihəsi Xəzər dənizini müxtəlif
ekoloji fəlakətlərdən qorumağa
yönəlib. Layihəyə əsasən, resursqoruyucu və enerji baxımından səmərəli texnologiyaların tətbiq edilməsi, sənaye
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“Fövqəladə halların nəticələrinin aradan
qaldırılması zamanı idarəetmənin təşkili”

Özbəkistan telekanalında Bakı Limanı
haqqında veriliş yayımlanıb

Dəniz Nəqliyyatı Donanmasında mülki müdafiə məşqi keçirilib

dafiə qərargahı, mülki müdafiə
qüvvələrinin komandir – rəis
heyəti və mülki müdafiə qüv-

vələrinin şəxsi heyəti cəlb edilib. Rəhbər heyətin mülki mü-

“Xəzərin yaşıl standartı”

müəssisələrinin dəniz mühitinə
mənfi təsirini minimuma endirəcək ekoloji təmiz materiallardan istifadə olunması nəzərdə tutulur.
“Xəzərin yaşıl standartı”
vətəndaşların ətraf mühitin vəziyyəti barədə məlumat almaq
hüququna təminat verən ekoloji
aşkarlığın təmin edilməsi, “ya-

şıl” texnologiyalardan istifadəyə üstünlük verilməsi,
habelə təbiətin mühafizəsi,
ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi, məsuliyyətli investisiya fəaliyyəti və digər
tədbirlərin təşkilini əhatə
edir.
Xəzər dənizinin ekoloji sisteminin müdafiəsi,
onun bioloji müxtəlifliyinin
qorunması, bioloji resurslardan
davamlı və səmərəli istifadə
edilməsi, xarici amillərin ətraf
mühitə təsirinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsi 2018ci ilin avqustunda beş Xəzəryanı dövlətin başçıları tərəfindən
imzalanmış Xəzər dənizinin
hüquqi statusu barədə Kon-

Bəndər-Abbas və Əmirabad limanlarında Qazaxıstana
logistik mərkəzin tikintisi üçün ərazi ayrılıb
Qazaxıstan İran
limanları vasitəsilə Fars
körfəzi ölkələrinin bazarlarına öz mallarının daşınmasını artırmaq niyyətindədir. İran Bəndər-Abbas
və Əmirabad limanında
Qazaxıstana logistik
mərkəzin tikintisi üçün
ərazi ayırıb.
Bu barədə Qazaxıstan
XİN nümayəndəsi məlumat
yayıb.

Tehranda iki ölkənin rəsmi nümayəndələri arasında
ticarət və iqtisadi əməkdaşlığın vəziyyəti, perspektivləri,
xüsusən tranzit-nəqliyyat po-

tensialının inkişafı, kənd
təsərrüfatı məhsullarının
idxal və ixracı müzakirə
edilib.
Qazaxıstan XİN-in
məlumatına görə, 2018ci ildə Qazaxıstanla İran
arasında ticarət dövriyyəsi 516,3 milyon dollar təşkil edib (ixrac 426,76
milyon dollar, idxal isə 89,54
milyon dollar).
İlahə Əhmədova

Kür çayında dibdərinləşdirmə işləri görülür

Kür çayının Salyan və
Neftçala rayonları ərazisindən keçən hissəsində lilsorma
və dibdərinləşdirmə işlərinə
başlanılıb.
Kürdə suyun səviyyəsinin günbəgün aşağı düşmə-

si nəticəsində çayın
bəzi yerlərində adalar
əmələ gəlib, suyun
axını xeyli zəifləyib.
Mövcud
problemi
həll etmək məqsədilə çayın Salyanın
Xocalı və Neftçalanın Qardaşbəyli kəndlərinin
ərazisindən keçən hissəsinə
lilsorma gəmisi gətirilib. Artıq bir neçə gündür lilsoran
gəmi vasitəsilə həmin ərazidə
dibdərinləşdirmə işləri aparı-

lır. Qısa müddətdə çayın 200
metr hissəsində lilsoran gəmi
ilə su səthi 14 metrə qədər
aşağı salınıb. İlkin mərhələdə çayın 1 kilometrdən artıq
hissəsinin lilsoran gəminin
köməyi ilə dərinləşdirilməsi
nəzərdə tutulub.
Mütəxəssislərin fikrincə,
Kürdə dibdərinləşdirmə işləri aparılmasının daşqınların
qarşısının alınmasında müsbət rolu olacaq.
Mahir Babayev

Meksika körfəzində itkin düşmüş 23 nəfər xilas edilib
ABŞ sahil mühafizə
xidmətinin məlumatına
görə, Meksika körfəzində itkin düşmüş 23
nəfəri bu xidmətin və
kruiz laynerinin birgə
səyləri ilə xilas edilib.
ABŞ sahil mühafizə xidmətinin bəyanatında deyilir ki, 22 nəfər
kubalı ağacdan hazırlanmış
qayıqla Kubadan Meksikaya
səyahətə başlayıb, lakin az
sonra qayğın mühərrikində
nasazlıq əmələ gəlib və səyahətçilər üç gün açıq körfəzdə qalıblar. Üç gündən sonra
balıqçı qayığında körfəzə
çıxmış bir nəfər meksikalı
içərisində sərnişinlər olan
qayığı təsadüfən görüb və onları öz qayığının göyərtəsinə

dafiə məşqinə Xətai rayonu FH
və MM şöbəsinin rəisi və zabit
heyəti qatılıb.

götürüb, lakin az sonra bu
qayığın mühərriki də sıradan
çıxıb və onlar birlikdə daha
üç gün körfəzdə qalıblar.
ABŞ sahil mühafizə xidməti bildirib ki, aprelin 14də səhər tezdən kubalılardan
birinin qardaşı bu xidmətlə
əlaqə saxlayaraq kömək istəyib. Sahil mühafizə xidməti balıqçı qayğını axtarmaq
üçün öz qüvvələrindən əlavə,
“Carnival Fantasy” kruiz laynerinin heyətini də köməyə

çağırıb. Bundan sonra 23
nəfərin hamısı Meksikanın
Yukatan yarımadasından 210
kilometr aralıda tapılıb və
kruiz laynerinin göyərtəsinə
götürülüb.
Məlumatda bildirilir ki,
xilas edilmiş adamlardan
ikisinin sağlamlığı ilə bağlı
yüngül problemlər yaranıb və
onlara kruiz gəmisində tibbi
yardım göstərilib.
ABŞ sahil mühafizə xidmətinin bəyanatında göstərilir ki, həmin 23 nəfərin hamısı çərşənbə axşamı Alabama
ştatının Mobil şəhərində ABŞ
gömrük və sərhəd nəzarəti
xidmətinə və ABŞ sahil mühafizə xidmətinə göndəriliblər.
Yusif Babanlı

vensiyada təsbit olunmuş əsas
bəndlərdir.
Mərkəzi Asiyadakı başqa
dənizlərdən və çaylardan fərqli
olaraq Xəzərdə neft yataqları
işlənilir. Ona görə də bu halda ətraf mühitin çirklənməsi,
bioloji müxtəlifliyin azalması
məsələlərində ikiqat ehtiyatlı
olmaq lazımdır. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair beş
ölkə arasında əldə edilmiş saziş son dövrlərdə irəliyə doğru
atılmış çox böyük addımdır.
Bu sazişdə tərəflərin ekoloji
məsuliyyəti də müəyyən edilib. İndi Xəzərdə monitorinq,
onun resurslarının vəziyyətinin
öyrənilməsi, bu sahədə konkret
tədbirlər hazırlanması üzrə təsi-

MM qüvvələrinin komandir-rəis heyəti daxil olan şərti
siqnallara əsasən, fəaliyyət üzrə
düzgün qərarlar qəbul edərək
qısa müddətdə öz vəzifələrini
təlimata uyğun yerinə yetiriblər.
Təlim zamanı obyektin
rəhbər və komandir – rəis heyəti təlim üzrə verilən siqnallara
uyğun düzgün qərarlar qəbul
edərək aidiyyəti üzrə təkliflərini obyekt rəhbərinə vaxtında
təqdim ediblər.
Təlim zamanı iştirakçıların qərar qəbul etmək bacarığının təkmilləşdirilməsi, MM
qüvvələrinin hazır vəziyyətə
gətirilməsi, qüvvələrin qəza
ocaqlarına göndərilməsi, ardıcıllığın müəyyən edilməsi, qəza
xilasetmə işlərinin təşkili və yerinə yetirilməsi yollarının öyrədilməsi istiqamətində konkret
işlər görülüb.
satlar yaradılmalıdır.
Mərkəzi Asiya Regional
Ekologiya Mərkəzinin direktoru İsgəndər Abdullayev Daşkənddə iqlim dəyişmələrinə
həsr edilmiş II Mərkəzi Asiya
konfransındakı çıxışında qeyd
edib ki, əgər Xəzərdə hər hansı dəyişikliklər baş verərsə,
bu, bütövlükdə regiona təsir
göstərəcək.
ORİYENT portalı qeyd
edir ki, bu səbəbdən, I Xəzər
İqtisadi Forumunun gündəliyinə digər mühüm mövzularla
bərabər “Xəzərin yaşıl standartı” məsələsinin də daxil
olunması əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsi və
dənizdə əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi prosesində
mühüm tərkib hissə olmalıdır.

Özbəkistanın “Sevimli” telekanalının
“Zamon” proqramında
Bakı Limanı haqqında
danışılıb.
Videomaterial Daşkənddəki Heydər Əliyev adına
Azərbaycan
Mədəniyyət
Mərkəzinin təşəbbüsü ilə bir
qrup özbək jurnalistin Azərbaycana mediaturu çərçivəsində hazırlanıb.
Telekanalın müxbiri Dilnoza Saidova Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı haqqında məlumat verir. Qeyd edir ki,
liman 1902-ci ildə təsis edilib və o vaxtdan Xəzər dənizindəki limanların ən böyüyü və ən əhəmiyyətlisi hesab olunub.
Videomaterialda bildirilir ki, bu liman Şərq və Qərbi birləşdirən əsas nəqliyyat qovşağıdır. Özbəkistandan gələn

və əks istiqamətə gedən yüklər məhz bu
liman vasitəsilə ünvana çatdırılır.
Diqqətə çatdırılır ki, Bakı şəhərindən 70 kilomertlik məsafədə yerləşən liman Avrasiyada regionun əsas nəqliyyat
və logistika qovşaqlarından biridır.
Vurğulanır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2015-ci il martın 18-də
imzaladığı Sərəncamla Bakı Limanı yenidən qurulub.
Qulu Kəngərli

Konteyner aşırılması 55 faiz artıb
"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı" QSC-nin birinci rüb üzrə
konteyner aşırılması 55 faiz artıb.
Yükaşırma göstəricilərinin əksəriyyətində artım tendensiyası qeydə
alınıb və ümumi yükaşırmanın həcmi
1 milyon 35,6 min tondan çox olub.
Aşırılmış yüklərin 861 min tondan
çoxu və ya 83,1 faizi tranzit yüklərin
payına düşüb.
Xüsusilə, konteynerlərin aşırılmasında böyük artım qeydə alınıb.
Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə Bakı Limanında bu ilin yanvar-mart
ayları ərzində 7 min 253 konteyner (TEU
ekvivalentində) aşırılıb ki, bu da keçən il
ilə müqayisədə 55,2 faiz artım deməkdir
(2018-ci ilin müvafiq dövründə 4 min
673 TEU).
Qeyd olunan dövrdə Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı Limanının Bərə terminalında vaqon aşırılması 13 min 788
(keçən ilin müvafiq dövrünə nisbətən
12,6 faiz artım) ədədə çatıb. Bunlardan
6 min 446 vaqon (46,8 faiz) Bakı-Ku-

Xəzərdə ən dərin quyunun qazılması
üzrə rekorda nail olunub
JOCAP
(Joined Operating
Company Absheron Petroleum)
"SOCAR Absheron" və "Total
E&P Absheron"
bərabər paylarla iştirak etdiyi
birgə müəssisə)
operatoru olduğu "ABD-001"
yatağında qazma
işləri zamanı
"Kaspian Drilinq
Kompani Limited" MMC-nin idarəçiliyi altında
olan Heydər Əliyev adına 6-cı
nəsil yarımdalma qazma qurğusu
Xəzər dənizində ən dərin quyunun
qazılması üzrə rekorda nail olub.
Quyu bu il aprelin 15-də saat
13:00-da 7411 metr (ümumi ölçülmüş dərinlik) dərinliyə çatıb. Bu,
Xəzər dənizində indiyədək qazılmış ən dərin quyudur.
Qazma qurğusu "Kaspian Dri-
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linq Kompani Limited" MMCnin rəhbərliyi altında 2017-ci ildə
Xəzər tərsanəsində tikilib, sınaqdan
keçirilib və qurğuya ümummilli
lider Heydər Əliyevin adı verilib.
Hazırkı quyu Heydər Əliyev adına yarımdalma qazma qurğusunun
qazdığı ilk quyudur.
Əldə olunmuş böyük nailiyyətlə əlaqədar layihənin bütün iştirakçılarını səmimi qəlbdən təbrik
edirik.

rik-Bakı istiqamətində, 7 min 342 (53,2
faiz) Bakı-Türkmənbaşı-Bakı istiqamətində hərəkət edib.
Bu ilin yanvar-mart aylarında
irihəcmli nəqliyyat vasitələrinin (TIR-ların) sayı 6 min 543 (keçən ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 43,5 faiz artım) ədəd
olub. Belə ki, bunlardan 5 min 180i (79,2 faiz) Bakı-Türkmənbaşı-Bakı,
1363-ü isə (20,8 faiz) Bakı-Kurık-Bakı
istiqamətində hərəkət edib.
Hər iki istiqamətdə sərnişin daşınmasında keçən ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 17,5 faiz artım qeydə alınaraq 8 min 813 nəfər olub.

Latviya və Litva dəniz
sərhədlərinin bölünməsi
məsələsində razılığa gələ bilmir

Latviya və Litva arasında
dəniz sərhədlərinin bölünməsi
barədə razılıq 1999-cu ildə Litva
tərəfindən ratifikasiya olunmasına baxmayaraq, şərtlər bu ölkəni
qane etmir.
Litvanın Xarici İşlər Nazirliyi
xəbər verir ki, hökumət Latviyanın
dənizdə neft yataqlarının yoxlanılması barədə qərarını dəstəkləmir.
Latviya tərəfi əvvəlcə yataqları
araşdırmaq, daha sonra isə sərhədləri yenidən bölmək barədə danışıqlar
arzusundadır. Lakin bu yataqların
ehtimal edildiyi ərazilərin əsasən
Litva tərəfində olması ölkənin

yuxarıdakı qərarla razılaşmamasına
gətirib çıxarır. Latviya əsasən Litvada yerləşdiyi ehtimal olunan neft
yataqlarını tən yarı bölməyi təklif
etsə də, Litva hökuməti bununla razılaşmır.
Latviya tərəfi bəyan edib ki, onlar artıq yataqlarda ciddi iş aparıblar
və məlumatlara malikdirlər. Litva
XİN isə onların buna ixtiyarları olmadığını bildirib.
1999-cu ildə əldə olunan razılığa əsasən, Baltik dənizinin 10 min
kilometrlik ərazisi Litvanın payına
düşür.
Aygün Əliyeva

Bəzi ölkələrdə ahıl insanlar olduqca yoxsul vəziyyətdə yaşayırlar
2030-cu ildə dünyada yaşlı
əhalinin sayının 2015-ci ildəki
901 milyon nəfərdən 1,4 milyarda
çatacağı gözlənilir. Bu göstərici ən
sürətli templə inkişaf edən ölkələrdə artacaq. Əhalinin yaşlanması
prosesi doğuşun azalması və
müasir tibb elminin nailiyyətləri
sayəsində ömrün uzanması ilə daha
da güclənir.
BMT-nin saytında bildirilir ki,
əhalinin yaşlanması prosesini tədqiq
edən işçi qrupunda bir çox ölkələrdən
onlarla qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri akkreditə olunublar.
“Help Age” beynəlxalq təşkilatının
ekspertləri gəlir səviyyəsi aşağı, orta
və yüksək olan 23 ölkədə 539 yaşlı
insan arasında sorğu keçiriblər. Suallar iki əsas mövzu – sosial müdafiə
və sosial təminat məsələlərini əhatə
edib. Bundan başqa, təhsil, bütün
həyatı boyu potensialın artırılması
problemləri də bu siyahıya daxil edilib.

Bir çox ölkələrdə hələ də hesab
edirlər ki, ahıllıq yaşına çatmış valideynlərə baxmaq ailə üzvlərinin
vəzifələrinə aiddir və sosial yardım
paketinə daxil deyil. Məsələn, Avstraliyada bu sahədə ədalətsizlik var:
təqaüd yaşı 65-67 olduğu halda,
yerli aborigenlərin əksəriyyəti bundan 10 il az yaşayır. Bəzi ölkələrdə
isə şirkətlər tamamilə qanuni əsasda vətəndaşlara səhiyyə sığortası

və ya səyahət zamanı sağlamlıq
sığortası məsələsində rədd cavabı
verə bilərlər. Bir sıra hallarda isə
diskriminasiya süni intellekt alqoritmində insanlara sığorta və digər
sosial təminat məsələlərində mənfi cavab verməklə həyata keçirilir. Bəzi ölkələrdə təqaüd və sosial
müavinətlər o qədər azdır ki, ahıl insanlar əziyyət çəkməli olurlar. Sorğunun nəticələri göstərib ki, onların

bir çoxu olduqca yoxsul vəziyyətdə
yaşayırlar.
Sorğunun nəticələrində inkişaf
etmiş ölkələrdə də bu sahədə problemlərin olduğu göstərilib. Məsələn,
Danimarkanın ahıl sakini bildirib
ki, onun həmyaşıdları qocalar evinə
gedənədək öz vəsaitlərini qənaətlə
xərcləməyə çalışırlar. Onun sözlərinə görə, təqaüdün böyük hissəsi
kommunal xidmətlərin ödənilməsinə
sərf olunur.
İşçi qrupunun üzvləri xatırladırlar ki, bəşəriyyət ahıl insanlara
cəmiyyətin sosial inkişafına töhfə
verməyə qadir olan əhali qrupu kimi
baxmalıdır. Bunun üçün onlara ictimai həyatda tamhüquqlu iştirak etmək imkanı verilməlidir.
Əhalinin yaşlanması prosesini
tədqiq edən işçi qrupu 2010-cu ildə
BMT Baş Assambleyasının qətnaməsinə müvafiq olaraq yaradılıb.
Qrupun onuncu sessiyası aprelin 18dək davam edib.

26 aprel 2019-cu il
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Adı “Qırmızı kitab”a düşən Uqor balığı yenidən çaya buraxılıb
Kür çayının Neftçala
rayonu ərazisindən keçən
hissəsində Uqor adlı okean
balığı tutulub.
Uzunluğu 1 metr, çəkisi
2 kiloqramdan artıq olan balığın Kür çayında görünməsi
nadir hadisədir.
Ehtimal olunur ki, ölkəmizə məxsus gəmilər okean
və dənizlərdə üzərkən Uqor
balığı onların gövdəsinə
yapışıb. Sonra həmin balıq
gəmi vasitəsi ilə Xəzər dənizinə,
oradan isə Kür çayına keçib. Çünki

nadir hallarda, yəni, 30-40 ildən bir
Kür çayında ilanbalığına oxşar belə
balığa rast gəlinir.

2008-ci ildə adı “Qırmızı kitab”a düşən Uqor
balığı yenidən çaya buraxılıb.
Qeyd edək ki, 2 kiloqramdan 12 kiloqrama qədər
çəkisi olan Uqor balığı ilanbalığı kimi çox sürüşkən,
həm də yağlı olur. Məlumata görə, cəmi 9-12 il yaşayan balıq ildə suya 1 milyona yaxın kürü buraxır. Əti
bir çox xəstəliklər, xüsusilə
görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar
üçün olduqca faydalıdır.

Miqrantların təxminən yarısı fiziki zorakılıq,
insan oğurluğu və qul əməyindən əziyyət çəkir
2017-ci ilin ikinci yarısı
və 2018-ci il ərzində olan
dövrdə İspaniyaya gələn
miqrantların təxminən
yarısı fiziki zorakılıq, insan
oğurluğu və qul əməyindən
əziyyət çəkdiklərini bildiriblər.
Beynəlxalq
Miqrasiya
Təşkilatının (BMqT) Kamerun, Qambiya və Qvineyadan
olan miqrant və qaçqınlarla aparılan
1341 müsahibədən sonra hazırlanmış
hesabatında bildirilir ki, rəyi soruşulan insanların 48 faizi bu göstəricilərin ən azı birindən əziyyət çəkiblər.
Qeyri-leqal miqrasiyaya qarşı mübarizədə İspaniyanın tərəfdaşı olan
Mərakeş rəyi soruşulanların daha
çox zorakılıqdan əziyyət çəkdikləri
ölkə olub.

Fiziki zorakılıq daha çox yayılan
təcavüz növüdür və sorğuda iştirak
edənlərin 41 faizi tərəfindən yada salınır. Qurbanlar arasında əsasən tək,
həmçinin qrup halında və ailə ilə səyahət edən kişilər daha çox fərqlənir.
Hesabatda bildirilir ki, bütün ailə ilə
səyahət yalnız qadınlara bəzi müdafiəni təmin edir, çünki ailə üzvləri
ilə miqrasiya edən kişilər daha çox
təhqirə məruz qalırlar.

Miqrantların səfərlərinin davamı
əksər hallarda son mərhələdə vəsait
çatışmazlığı və iş taparaq yola davam
etməkdən ötrü pula qənaət etməsi ilə
bağlıdır. Vəziyyətin bu cür inkişafı
miqrantların təhqir olunması hallarının açıq-aşkar çoxalmasına səbəb
olur. BMqT-nin məlumatına görə,
miqrantların 63 faizi yolda bir ildən
çox vaxt sərf ediblər.
Öz ölkələrindən yola düşən 51
faiz kişi və 53 faiz qadın miqrantların təyinat ölkəsi İspaniyadır. Onun
ardınca Fransa və bütövlükdə Avropa
gəlir. Miqrantların üçdə ikisi bildirir
ki, məhz İspaniyada qalmaq niyyətindədirlər, çünki Avropanın digər
ölkələrində vəziyyət onların gözlədiklərindən daha mürəkkəbdir.
Nigar Cəfərli

İqlim dəyişmələrinin fiziki təzahürü və sosial-iqtisadi təsirləri güclənir
Dünya Meteorologiya
Təşkilatının (DMT) yeni
hesabatına görə, iqlim dəyişmələrinin fiziki təzahürü
və sosial-iqtisadi təsirləri
güclənir. Buna istixana
qazlarının rekord qatılıq
dərəcəsinin qlobal temperaturun daha təhlükəli
səviyyəyə qalxmasına gətirib
çıxarması səbəb olur.
İqlim barədə ilk sənədinin 25 illiyinin qeyd olunduğu DMT-nin 2018-ci ildə qlobal
iqlim vəziyyəti barədə bəyanatında
dəniz səviyyəsinin rekord dərəcədə
qalxması, həmçinin quru və okean
səthində son 4 ildə yüksək temperaturun olduğu vurğulanır.
DMT-nin saytı xəbər verir ki, istiləşməyə olan bu meyil əsrin əvvəllərindən müşahidə olunur və bunun
davam edəcəyi gözlənilir.
“Bəyanatın ilk dəfə nəşrindən
ötən müddətdə iqlim barədə elm temperaturun qlobal yüksəlməsi və dəniz
səviyyəsinin artması, dəniz buzunun
ölçüsünün azalması, buzlaqların
çəkilməsi və ekstremal hadisələrin
əmələ gəlməsi (məs: isti axını) kimi
yanaşı gedən proseslərin aktivləşməsi barədə inandırıcı sübutlar təqdim
etməklə etibarlılığın görünməmiş səviyyəsinə çatıb”, - deyə DMT-nin baş

katibi Pettri Taalas bəyan edib.
İqlim dəyişmələrinin bu əsas
göstəriciləri getdikcə daha aydın
ifadə edilir. Karbon qazının dərəcəsi
1994-cü ildə, bəyanat ilk dəfə nəşr
olunan zaman 1 milyonda 357,0 hissə təşkil edirdi. Bu göstərici artmaqda davam edərək 2017-ci ildə 1 milyonda 405,5 hissəyə çatıb. 2018-ci
və 2019-cu illərdə istixana qazlarının
qatılıq dərəcəsinin daha çox artacağı
gözlənilir.
DMT-nin iqlimin vəziyyəti barədə bəyanatına milli meteorologiya və
hidroloji xidmətlər, elm sahəsində
ekspertlərin geniş dairəsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının idarələri
tərəfindən təqdim olunan materiallar
daxil edilib. Bəyanatda iqlimlə bağlı
risklər, onların sağlamlığa və insanların rifahına, əhalinin miqrasiyasına
və yerdəyişməsinə, ərzaq təhlükəsiz-

liyinə, ətraf mühitə, okean və
yerüstü ekosistemə təsiri ətraflı
təsvir edilir. Həmçinin bütün
dünyada baş verən ekstremal
hava hadisələri kataloqlaşdırılır.
“Ekstremal hava hadisələri
2019-cu ilin əvvəlində davam
edib, onlardan sonuncusu Mozambik, Zimbabve və Malavidə
dağıdıcı daşqınlar və insanların
faciəli ölümü ilə nəticələnən
“İday” tropik siklonudur. Bu,
Cənub yarımkürəsində hava ilə bağlı
ən ölümcül fəlakətlərdən biri sayıla
bilər”, - deyə Taalas bildirib.
Bu ilin əvvəlində, həmçinin rekord dərəcədə yüksək sutkalıq qış
temperaturu Avropada, qeyri-adi soyuqlar Şimali Amerikada və bürkülü
isti axını Avstraliyada qeydə alınıb.
Arktika və Antarktika buzlaqlarının
uzunluğu yenə də orta səviyyədən
xeyli aşağı olub.
DMT-nin qlobal iqlim mövsümü
(mart ayından mayadək) üzrə sonuncu informasiya bülleteninə görə,
dəniz səthi temperaturunun qismən
Sakit okeandakı zəif “El-Nino” hadisəsi səbəbindən orta səviyyədən
yuxarı olması quruda, xüsusən də
tropik en dairəsində temperaturun
normadan yuxarı qalxmasına gətirib
çıxaracağını göstərir.

Alimlər okean çökəkliyində mikroskopik canlılar
haqqında yeni məlumatlar əldə ediblər
East Anglia Universitetinin (UEA) alimləri okean
çökəkliyində mikroskopik
canlılar haqqında yeni məlumatlar əldə ediblər.
Dünyanın
ən
dərin
çökəkliyi olan Marian çökəkliyi alim və tədqiqatçıların
diqqətini cəlb edir. Tədqiqat
rəhbərlərindən olan Xiao-Hua
Zhang deyib: “Biz Mars barədə dənizin ən dərin hissələrindən daha çox
məlumatlıyıq”.
UEA-nın alimi Jonathan Todd

Marian çökəkliyində karbohidrogenlərlə qidalanan bakteriyalar qrupu
aşkarladıqlarını bildirib. Onun sözlərinə görə, karbohidrogenlər hidrogen
və karbon atomlarından ibarətdir. Bu,

xam neft və təbii qazda da mövcuddur. Həmin mikroorqanizmlər neftlə
qidalanaraq yaşayırlar.
J.Todd 2010-cu ildə BP-nin
Meksika körfəzində fəlakətə səbəb
olan neft dağılmalarında dənizi təmizləmək üçün belə mikroorqanizmlərdən istifadə etdiyini xatırladıb.
Tədqiqatçıya görə, Marian çökəkliyi
bu bakteriyaların növləri ilə zəngindir.
Alimlərin fikrincə, 6 kilometr
dərinlikdə aşkarlanan bu bakteriyalar
okeanın daha dərin hissələrində də
mövcuddur.

İlk üzən AES-in sınaqları başa çatır
Dünyada ilk üzən atom
elektrik stansiyası (AES)
olacaq “Akademik Lomonosov”un birinci enerji blokunun sınaqları başa çatır.
“RİA Novosti” informasiya agentliyi xəbər verir
ki, “Akademik Lomonosov”
enerji bloku layihəsi üzən
atom istilik elektrik stansiyasının tərkibində olacaq və 100 min
nəfər əhalisi olan şəhəri elektrik
enerjisi ilə təmin edəcək üç reaktorla

təchiz ediləcək.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, enerji blokundan Şimal və Uzaq Şərqin
rayonlarında istifadə ediləcək. Onun

başlıca məqsədi ucqarda olan
sənaye müəssisələrini, liman
şəhərlərini və açıq dənizdə neftqaz platformalarını elektrik
enerjisi ilə təmin etməkdir.
“Akademik Lomonosov”
enerji blokunun kompleks sınaqları 2018-ci ilin noyabrında
başlayıb. Cari ilin payızında onu
Peveka limanına köçürəcəklər.
Enerji bloku orada sıradan çıxmaqda
olan Bilibinsk AES və Çaunsk İstilik
Elektrik Mərkəzini əvəz edəcək.

Aralıq dənizində keçirilən əməliyyat
nəticəsində balıqçı gəmisində 5 ton
narkotik maddə aşkar olunub
Türkiyənin təhlükəsizlik
qüvvələri aprelin 15-də narkotik
maddələrin qaçaqmalçılığı ilə
məşğul olan qrupa qarşı uğurlu
əməliyyat keçirib.
AZƏRTAC Türkiyənin Daxili
İşlər Nazirliyinin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, Aralıq dənizində keçirilən əməliyyat nəticəsində
“Pervin oğulları” balıqçı gəmisində

5 ton narkotik maddə aşkar olunub.
Bildirilir ki, Türkiyə bayrağı altında üzən “Pervin oğulları” gəmisi
fevralın 5-də İzmir limanından beynəlxalq sulara doğru hərəkət edib.
Narkotik maddənin Türkiyə ərazisinə gətirilməsi planlaşdırılıbmış.
Gəmidə şübhəli qismində biri qadın
olmaqla 6 nəfər həbs olunub.
Sabir Şahtaxtı

“Titanik” faciəsindən sonra ən dəhşətli gəmi qəzası
İyirmi beş il əvvəl
Estoniyadan İsveçə
hərəkət edərkən
qəzaya uğrayan gəmi
ilə əlaqədar məhkəmə
prosesi aprelin 12-də
Fransada başlayıb.
“Estoniya”
gəmisinin 1994-cü ildə
qəzaya uğraması nəticəsində 852 sərnişin və gəmi heyəti həlak olub. Bu
qəza “Titanik” faciəsindən sonra ən
dəhşətli gəmi qəzası kimi tarixə düşüb. Ötən dövrdə bu qəza ilə bağlı
demək olar ki, araşdırma aparılmayıb. Hətta belə bir araşdırmanın
aparılması qadağan olunub. Bu qəzanın araşdırılmasına Skandinaviya
ölkələri hökumətlərinin mane olduğu bildirilir.
Hadisədən 25 il sonra yenidən

yaradılan komissiya gəmidə avtomobillərin saxlanıldığı hissədə
nasazlığın olduğunu müəyyənləşdirib. Gəminin səfərə yararlı olması barədə təminat verən Fransanın
“Veritas” şirkəti da məhkəmə prosesinə cəlb edilib.
Qəzadan xilas olan və ölənlərin yaxınları məhkəmənin qərarını
gözləyirlər.
Aygün Əliyeva

Pyombino limanında yeraltı kabelin
kəsilməsi nəticəsində Elba adası bir
müddət elektrik enerjisiz qalıb
İtaliyanın
Toskana regionunda yerləşən Pyombino
limanında yeraltı
kabelin kəsilməsi
nəticəsində Elba
adası bir müddət
elektrik enerjisiz
qalıb.
ANSA agentliyinin verdiyi xəbərə görə, adanı
əsas elektrik enerjisi ilə təchiz edən
“Terna” kabeli limanda aparılan işlər zamanı səhvən kəsilib. Hadisə
nəticəsində mobil telefonların şə-

bəkəsində texniki nasazlıq yarandığı bildirilir.
Qeyd edək ki, Elba İtaliyada
məşhur turistik ada hesab olunur.
Asiman Əsədov

3600 il əvvəl batmış gəmi aşkarlanıb
Aralıq dənizinin
Türkiyə sahillərində,
Antalya rayonunda
ümumi çəkisi 1,5 ton
mis külçələr yüklənmiş və 3600 il bundan
əvvəl batmış ticarət
gəmisi aşkarlanıb.
Anadolu
informasiya agentliyi xəbər verir ki, 14 metr
uzunluğu olan gəmi
Antalya Aralıq Dənizi Universitetinin arxeoloqları tərəfindən tapılıb.
Əyalət qubernatoru Munir Karaoğlu tapıntını sualtı arxeologiyada sıçrayış adlandırıb.
“Gəminin qalıqları eramızdan

təxminən 1600 əvvələ aid edilir. Bu
gəmi dünyanın ilk sənaye məhsullarını daşıyırdı”, - deyə Munir Karaoğlu bildirib.
Alimlərin fikrincə, Egey dənizi
istiqamətində üzən ticarət gəmisi
şiddətli qasırğa nəticəsində batıb.

Fəlakətin əsl səbəbi bəlli olub
ABŞ-ın Cincinnati Universiteti və
Çinin Geoloji Elmlər Universitetinin
mütəxəssisləri kütləvi “Perm qırılmasının” əsl səbəbinin
vulkan püskürmələri olduğu qənaətinə
gəliblər.
“Nature Communications”
nəşri xəbər verir ki, alimlər 252
milyon il yaşı olan çöküntülərdə
civə izləri aşkarlayıblar. Həmin
metalın toplandığı kömür ehtiyatlarının yanması nəticəsində planetin
atmosferinə atılan civə yağış vasitəsi ilə Dünya okeanına, sonra isə bütün dünyadakı dəniz çöküntülərinə
qarışıb.
Alimlər, həmçinin püskürmələrin mərkəzinin indiki Sibir ərazisində olduğunu müəyyən ediblər. Püskürmələr 100 min illər boyu davam
edib, həmçinin tək vulkanlarda de-

yil, yer qabığındakı çatlarda da baş
verib. Bundan başqa, atmosferə 3
milyon kubkilometr həcmində kül
atılıb ki, bu da Yer kürəsində orta
temperaturun təxminən 10 dərəcə
artmasına səbəb olub.
Nəticədə qida zəncirləri pozulub və dənizlərin turşululuğu
artıb, bu isə öz növbəsində dəniz
növlərinin 96 faizinin, quruda yaşayan onurğalı növlərinin 73 faizinin, həşərat növlərinin 83 faizinin
yox olması ilə nəticələnib. Bioloji
müxtəlifliyin seyrəlməsi isə təxminən 60 min il davam edib.
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Keçəl Həmzələr özlərini Koroğlu hesab
edəndən çox şeyi kor qoyublar.
Bəziləri heç bir əxlaqa sığmayan şeyləri o qədər də böyük olmayan vücudlarına
necə sığışdırırlar?
Xoşluqla, bəzən heç qonaq da çıxıb getmək istəmir.
Həqiqətlə yalanın arasında gör nə qədər adam dolanır.
Adamı olanlar mütləq adamlıqdan
uzaq olmalıdır ki?
Pulunu balta kəsməyən adamların
çoxu niyə daha çox imkansızların pulunu
kəsməklə məşğuldur?
Dost dediyim adamların çoxundan dost
çıxmadı. Kaş düşmənlərimdə də yanılaydım...
Sosial şəbəkələr müqəddəs çox şeyi öldürüb.
Sevgi və məhəbbəti qorumaq üçün hətta sevdiklərinizlə də arada zəruri məsafə
saxlayın.
İnsanların çoxu niyə məhz dedi-qodunu sevir?
Acılarımı kimsənin görə bilmədiyi yerdə gizlətmişəm.
Ən çox üzmək istəmədiklərimi üzdüyüm və onlar da dözdükləri üçün üzüldüm.
Uşaq kimi sevinə bilənin sevgisi daha
təmiz olur.
Dərdin ölçü vahidi nədir?
Vaxt çox dəyərlidir və dəyərli vaxtından ən çox sənə dəyər verənlərə ayır.
Hər yanda ölüm-itim:inam ölür, etibar
ölür...
Dayısı olanların problemləri varsa,
deməli yaxşı bacıoğlu deyillər.
Ədalət var, sadəcə harda olduğunu bilmirəm.
Qarabağı erməni işğalından azad etməyin çox sadə yolu var: üzümüzü Qarabağa
tuturuq.
Əhvalımın korlanması üçün kiçik bir
yalan da kifayətdir. Böyüyünü uydurmağa çalışma.
Bağışla, Vətən! Hələ ki, davamız qarın
davasıdır.
İtirdiklərimiz bizi yandırmayanda, qazanmağa çalışmırıq.
Hər üç sözündən ikisi yalan olanlar nə
qədər az danışsalar, xeyrimizədir.
Bəziləri əllərinin yuxarı vaxtında təkcə
yuxarıdakını yox, özlərinin keçmişini də
unudurlar.
Hər kəsi tanımaq istəmirəm. Bu, adətən
tanıdıqlarımın xeyrinə olmur.
Allah hər şeyi görür. Sadəcə, hələ baş
qoşmur.
Bəziləri elə bilir ki, Gəmiçilikdə işlədiyim üçün mən ancaq yük daşımalıyam.
Qorxaqlıq təslimçiliyə aparır.
Mən bəzilərində yaxşı heç nə axtarmıram. Olmadığı yerdə nə isə axtarmağa
dəyməz.
Kişilər idarə etdiyi üçün dünya bu gündədir?
Bəzilərində bəlkə ən az ağıl olsa da,
başqalarına ən çox “ağıl” verirlər.
Hər kəs bacardığı işlə məşğuldur. Mənim işim yazmaqdır. Yazdıqlarımı oxusan
da sağ ol, oxumasan da. Kiminsə işi qazmaqdır. Ona görə, mütləq ayaqlarının altına bax...
Vəziyyətdən çıxmağın ən düzgün yolu
özündən çıxmamaqdır.
Düz istəyən ilk növbədə nadürüstə yox
deməlidir.
Nə qədər oxşasa da, uzunqulaq at deyil. İnanmırsan, inanma. Amma gedib
uzunqulaqdan da soruşma.
Arabir quru çörəyi suya batırıb yemək
lazımdır. Faydası olar...
Yaxşı ki, Cəhənnəm var. Yoxsa, pislər
Cənnəti də Cəhənnəmə döndərərlər.
Gözəl iş görə bilmirsən? Heç olmasa,
gözəl düşün.
Ən qısa, ən sərfəli yol düz yoldur. Qalan bütün yolların sonu peşmançılıqla
bitir.

Rasif TAHİROV
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“Səbail” səfərdə “Sumqayıt”
komandasını məğlub edib

Futbol üzrə Azərbaycan
Premyer Liqasında XXV turun
oyunları keçirilib.
Turun birinci oyunu aprelin
18-də “Kapital Bank Arena” stadionunda baş tutub. “Sumqayıt” öz

meydanında “Səbail” komandasını qəbul edib. “Səbail” səfərdə “Sumqayıt”ı
məğlub edib - 2:1.
“Səbail” klubunun
heyətində Ağabala Ramazanov (52) və Oke Akpoveta
(74) fərqləniblər. Meydan
sahiblərin yeganə qoluna
isə 13-cü dəqiqədə Peyman
Babayı imza atıb. Matçın
58-ci dəqiqəsində səbaillilərin futbolçusu Tome Kitanovskiy ikinci sarı vərəqə
alaraq meydandan kənarlaşdırılıb.
Bu qələbədən sonra xallarının sayını 41-ə çatdıran “Səbail”
turnir cədvəlində üçüncü yerdə
qərarlaşıb.

Dənizçilər arasında keçirilən nərd
turnirinə maraq böyük idi

“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
strukturuna daxil olan təşkilatların əməkdaşları arasında nərd
turniri keçirilib.
ASCO və Azərbaycan Dəniz
Nəqliyyatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin birgə təşkil etdiyi turnirdə dənizçilər
böyük həvəslə iştirak ediblər.
Ümumilikdə 40 nəfərin mübarizə apardığı turnirdə “ASCO
Nəqliyyat” MMC-nin əməkdaşı
Yaqub Əsədov birinci yeri tutub.
Xəzər Dəniz Neft Donanma-

sının əməkdaşı Eyvaz Paşayev
ikinci, “Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunun əməkdaşı Mehman Rzayev üçüncü yerdə qərarlaşıblar.
Yarışın qalibləri mükafatlandırılıb.

Yan Oblakın illik gəliri 10 milyon avro
olacaq. O, bu məbləğlə yalnız “Mançester
Yunayted”in qapıçısı
David De Xeadan
(10,5 milyon avro)
geri qalır. Üçüncü ən
çox ödənişli qapıçı
isə “Mançester Siti”
klubunun braziliyalı
qolkiperi Edison Moraesdir (9.9
milyon avro).
Yan Oblakın Madrid təmsilçisi ilə yeni müqaviləsi 2023-cü ilin
yayınadək nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, sloveniyalı qapıçı “Atletiko Madrid” klubunun
heyətində 199 oyunda meydana
çıxıb.

“AZƏRBAYCAN XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ”
QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT DƏNİZ AKADEMİYASI

2019/2020-ci tədris ilində ingilis
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saathesabı (yüksək tariflə) ödənilməsi
şərtilə professor-müəllim heyətinin (pedaqoji iş təcrübəsi və ingilis dili səviyyəsi yüksək olanlara üstünlük verilir)
müqavilə əsasında işə qəbulunu
ELAN
EDİR:
 Gəmi quruluşu və nəzəriyyəsi
 Azərbaycan tarixi
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Konstitusiyası və hüququnun
 Mülki müdafiə
əsasları
 Dənizdə həyat fəaliyyətinin
 Fəlsəfə
təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin
 İnformatika
 Tərsimi həndəsə və mühəndis qorunması
 İngilis dili
qrafikası
 Materialşünaslıq və material-  Riyaziyyat
 Kimya
lar texnologiyası
 Fizika
 Gəmi elektrik avadanlıqları
 Tətbiqi mexanika
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Yelkənçilərimiz Sloveniyada keçirilən yarışlarda yüksək bacarıq nümayiş etdiriblər
Yelkənli İdman Federasiyasının yığma komandası aprelin 18-dən 22-dək
Sloveniyada “Optimist” və
“Laser” sinifləri üzrə keçirilən “Izola Spring Cup” və
“Easter Regata” yarışlarında iştirak edib.
Yelkənçilərimiz yarışlardan əvvəl beynəlxalq səviyyəli məşqçi Draqan Gasicin
rəhbərliyi ilə təlim məşqlərə
qatılıblar.
Avropa çempionatına hazırlıq xarakteri daşıyan yarışlarda 14 ölkədən 450 idmançı
təmsil olunub. “Optimist” sinfi
üzrə iki və “Laser 4,7 sinfi üzrə
üç yarış keçirilib. Öz bacarıq
və peşəkarlıqları ilə seçilən
yelkənçilərimiz Murad Hacızadə və Ayla Babayeva “Qızıl
qrup”da yarışmaq imkanı əldə
ediblər. Yelkənli İdman Federasiyasının gənc idmançılarının peşəkar yelkənçilərlə bir
qrupda yer alması beynəlxalq
səviyyəli məşqçilər tərəfindən
xüsusi diqqət və rəğbətlə qarşılanıb.
“Laser” sinfi üzrə yarışan yelkənçilərimiz Murad Allahverdi və İsmayıl Kərimov
üç yarışda iştirak edərək yüksək bacarıq
nümayiş etdiriblər. Azərbaycanı yarışlarda

“Optimist” sinfi üzrə yelkənçilərimiz Ayla
Babayeva, Fidan Ağazadə, Kristina Kərimova, Murad Hacızadə, Murad İsmayılov,
Səxavət Əzimov, “Laser” sinfi üzrə Murad
Allahverdi və İsmayıl Kərimov, heyətin

rəhbəri Burcu Algon Giorgianni, “Optimist” sinfi üzrə baş məşqçi Seyhun Yıldız,
“Laser” sinfi üzrə məşqçi Tuğçə Subaşı,
köməkçi məşqçi Anton Vilyayev təmsil
ediblər.

Xatırladaq ki, aktiv bazası
2014-cü ildən etibarən fəaliyyətə
başlayan Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının əsas məqsədi
hər zaman maddi-texniki bazanı
gücləndirmək, məşqçi korpusunu
formalaşdırmaq, Təhsil Nazirliyi
ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində
“Optimist” sinfi üzrə 7-14 yaş uşaqlar, “Laser” sinfi üzrə isə 14 yaşdan
yuxarı yeniyetmələri bu idman növünə cəlb etmək olub.
Təlim məşqlərin keçirilməsində Azərbaycan Yelkənli İdman
Federasiyasında hazırda “Optimist
və “Laser” sinifləri üzrə iki komanda formalaşıb. Bu siniflər üzrə ayrı-ayrılıqda, xaricdən dəvət edilən
iki baş məşqçi fəaliyyət göstərir.
Məhz xaricdən dəvət edilən idman
menecerləri, yüksək göstəricilərə
malik mütəxəssislərin köməyi ilə
komandaların məşqləri keçirilir.
Beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi uğurla təmsil edən yelkənçilərimiz dəfələrlə ölkə xaricində təşkil
olunan təlim-məşq düşərgələrində
iştirak ediblər. Bu, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlara hazırlıqlarının təkmilləşdirilməsi, onların taktiki biliklərinin
artırılması və müxtəlif hava şəraitlərində
yarış təcrübələrinin daha da gücləndirilməsi məqsədi daşıyır.

“Dalğalı dənizdə qayığın öhdəsindən gəlməyin ayrı ləzzəti var”

Yüksək ödənişli qapıçılar

İspaniyanın “Atletiko Madrid” futbol klubunun qapıçısı
Yan Oblak yüksək ödənişə görə,
qolkiperlərin siyahısında ikinci
olub.
Buna səbəb 26 yaşlı sloveniyalı qapıçının Madrid təmsilçisi ilə yeni müqavilə imzalaması
olub. Yeni müqaviləyə əsasən,
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Gözlə baxanda ucu-bucağı görünməyən, bəzən sakit, hərdən dalğalı
dəniz…
Təkamül boyu bəşər övladı dənizlə
“əlaqə” qurmağa çalışıb. Dənizi ram
etmək nə qədər çətin olsa da, insan bunu
etmək istəyib.
Sular qoynunda hərəkət etmək üçün
ən ibtiadi formada olan qayıqlar müasir
dövrümüzdə iri gəmilərlə əvəzlənib. Bununla belə, dənizin imkanlarından idman
məqsədləri üçün hər zaman istifadə olunub. Dəniz idman növlərindən biri olan
yelkənli qayıq idmansevərlər arasında çox
məşhurdur. Dalğalı dənizdə öz qayığını
tək idarə etmək və hətta yarışlarda iştirak
insana unudulmaz anlar yaşadır.
Müasir zamanda bütün qayıqların mühərriklə təchiz olunmasına baxmayaraq
küləyin hesabına hərəkətə gələn yelkənli
qayıq idmanı hələ də böyük azarkeş kütləsinə malikdir. Ölkəmizdə də yelkənli idman növünün həvəskarları kifayət qədərdir.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının Gəmiqayırma və gəmi təmiri
mühəndisliyi ixtisasının 2-ci kurs tələbəsi
Cavid Kərimov artıq 5 ildir ki, bu idman
növü ilə peşəkar formada məşğul olur. O,
Yelkənli İdman Federasiyasının ölkəmizdə
təşkil etdiyi kuboklarda bir neçə dəfə uğurlu, bir dəfə isə ən yüksək nəticə göstərərək
mükafatlara layiq görülüb. Cavidin özünün
ən çox yadında qalan qalibiyyət isə keçən
il Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 95
illiyinə həsr olunmuş “Baku Sailing Regatta”-da olub. ASCO və Azərbaycan Yelkənli
İdman Federasiyasının birgə təşkil etdiyi
yarışda yelkənçimiz ən yüksək pilləyə layiq görülüb. O, həmçinin xaricdə keçirilən
yarışlarda da mütəmadi iştirak edib.
Bir sözlə, 20 yaşında olmasına baxmayaraq Cavidin idman karyerası çox zəngindir.
- Cavid, söhbətə bəlkə də hamıya adi

görünən bir sualla başlamaq istərdim:
Niyə məhz bu idman növü?
– Bu idmanda fiziki güclə yanaşı, intellektual səviyyə də tələb olunur. Burada
həm taktiki, həm də strateji biliklərin böyük rolu var. Ona görə mənə çox maraqlı
gəldi.
- Bu idmanın intellektuallığı nədən
ibarətdir ki?
- Hər işdə olduğu kimi burada da xüsusi incəliklər mövcuddur. Qayıqda düşünülməmiş hərəkətlər qəbuledilməzdir. Sən
hərəkəti etməmişdən əvvəl, onu nəzəri
cəhətdən başa düşməlisən. Məsələn, əl və
ayağın hər bir hərəkəti sənin sürətini həm
azalda, həm də çoxalda bilər. Ona görə də
bu nəzəriyyəni bilən idmançı hansısa bir
hərəkəti etməzdən əvvəl yaxşı düşünməlidir. Amma bunu çox operativ və tez etməyi
vacibdir.
– Ən birinci şərt nədir?
- Təhlükəsizlik, bir daha təhlükəsizlik.
Yelkənli idman üzrə beynəlxalq qaydaları
öyrənərkən bizə ilk növbədə təhlükəsizlik
qaydalarını izah edirlər. Özü də təkcə özümüzün yox, ətrafımızda olanların da təhlükəsizliyinə fikir verməliyik.
– Necə yəni ətrafda olanlar? Sən tək
olursan axı qayıqda.
– Qaydalara əsasən yarış zamanı bi-

Qabil Məmmədov boks üzrə Dünya
Kuboku yarışlarının qalibi olub

Rusiyanın Orenburq vilayətində yaşayan həmvətənimiz Qabil
Məmmədov boks üzrə Dünya
Kuboku yarışlarının qalibi olub.
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Azərbaycanlı idmançı
Almaniyanın Köln şəhərində keçirilmiş yarışlarda
qızıl medal qazanıb. Yarışlarda ABŞ, Rusiya, Kuba
və digər ölkələrdən güclü
boksçular iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Qabil
Məmmədov Rusiya çempionu, Avropa çempionatının gümüş mükafatçısıdır.
Bu ilin iyununda o, Minskdə keçiriləcək Avropa Oyunlarında iştirak edəcək.
Fəridə Abdullayeva

Qəzetin təsisçisi:
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti

rinci üzsən belə, dənizdə batan insan və ya
rəqibinin təhlükədə olduğunu görəndə dərhal yarışı saxlayıb ona kömək etməlisən.
Bunu etməsən, finiş xəttinə birinci gəlsən
də səni qalib elan etməyəcəklər.
– 15 yaşından bu idmanla məşğulsan. Bu idmana qədərki dövr və bu idmanla məşğul olandan sonrakı dövrü
müqayisə edək. Nə fərq hiss edirsən?
Sənə nəyi öyrətdi?
– Ən əsası, diqqətim daha da güclü formalaşdı. Yəni, suda hərəkətə başlayandan
sahilə çıxana qədər bütün başqa məqamları
unudub, fikrini ancaq idarə etdiyin qayığa
yönəldirsən. Bayaq dediyim kimi hər bir
hərəkət, hər bir qərarı operativ şəkildə qəbul edirsən. Həm də burada sağlam rəqabət var. Mən ədalətli qərarın nə olduğunu
da bu idmanla daha yaxşı anladım.
– Bu idmana başlayandan sonra
özündə hansı xüsusiyyəti tərbiyə edə bilmisən?
- İradə, əsl iradə. Çünki bilirsən ki,
yayın istisində başının üstündəki qızmar
günəşə, qışın soyuğunda sudakı mənfi temperatura baxmayaraq sən bunu edirsən.
Yarışırsan və qalib olmaq üçün hər bir çətinliyə güc gəlməyə hazırsan. Fikrimcə, insanda əsl iradə və dözümü formalaşdırmaq
üçün bu idman əvəzolunmazdır.

– Adrenalin nə vaxt hiss edirsən?
– O zaman ki, sən öz rəqibinə çox
yaxın olursan və onu çaşdırıb ötmək üçün
hansısa bir manevr edirsən. Gözləyirsən
ki, bundan sonra o geridə qalacaq və buna
nail olursan. Yaxud, sənə qarşı belə bir manevr olunanda düzgün qərar qəbul edib öz
mövqeyini əldən buraxmırsan. Bu zaman
yaşanan hisslər əsl adrenalindir. Bunu sözlə ifadə etmək təbii ki, mümkün deyil.
– Gələcəkdə Akademiyada aldığın
təhsilə uyğun işəyəcəksən, ya bu idmanla daha professional məşğul olmaq fikrin
var?
– Təbii ki, hər bir hobbidən və məşğuliyyətdən öncə təhsildir. Mən öz ixtisasıma
uyğun işləmək istəyirəm. Dənizçilik mənə
çox maraqlıdır. Ümid edirəm ki, idmana da
vaxt ayıra biləcəyəm.
– Sənə həmişə dənizdə qayığını
hərəkətə gətirə biləcək qədər külək arzulayıram. Düşünürəm ki, daha güclüsünə ehtiyac yoxdur.
– Yox, niyə ki?! Dalğalı dənizdə qayığın öhdəsindən gəlməyin ayrı ləzzəti var.
Müsahibəni aldı:
Musa Əliyev,
ADDA-nın ictimaiyyətlə əlaqələr
üzrə mütəxəssisi

Azərbaycanın qadın güləşçisi Avropa çempionudur
Azərbaycanın qadın güləşçisi
Elis Manolova Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçiriləm güləş üzrə
Avropa çempionatında qızıl medal
qazanıb.
Çempionatda 65 kiloqram çəki
dərəcəsində mübarizə aparan Elis Manolova ilk mərhələdə çətinliklə də olsa,
isveçli həmkarına qalib gəlib. Elis
dörddəbir finalda alman güləşçini də
məyus edərək yarımfinala adlayıb. Bu
mərhələdə dünya və Avropa çempionu
finlandiyalı Petra Olli ilə qarşılaşan
E.Manalova möhtəşəm güləş nümayiş
etdirib. Titullu rəqibini “tuşe” ilə məğlub edən
idmançımız ötən il Kaspiyskdə keçirilən analoji
yarışdakı məğlubiyyətin əvəzini çıxıb və ardıcıl

Qəzet “Dəniz” qəzetinin
kompyuter mərkəzində
yığılmış, səhifələnmiş və
“Azərbaycan” nəşriyyatında
çap olunmuşdur

ikinci il qitə çempionatının finalına yüksəlib.
Finalda rumıniyalı rəqibi Krişta Tunde İnçeyə qalib gələn güləşçimiz Avropa çempionu
olub.
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