
...Müasir nəqliyyat infrastruk-
turunun yaradılması Azərbaycanın 
prioritetləri sırasındadır. Coğrafi 
mövqeyimizdən bəhrələnərək biz Asiya 
ilə Avropa arasında körpülərin qurul-
masına investisiya yatırdıq.

Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə ol-
mağımıza baxmayaraq, biz Azərbaycanı 
beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərindən birinə 
çevirmişik. Bizi qonşularımızla birləşdirən 
şaxələnmiş dəmir yolu şəbəkəsi yaratmışıq. 
Azərbaycanda son 15 ildə 15 min kilometr 
yol və avtomagistrallar çəkilib. Davos Dün-
ya İqtisadi Forumunun hesablamalarına 
görə Azərbaycan yolların keyfiyyətinə görə 
dünyada 34-cü yerdədir.

...Nəqliyyat infrastrukturundan da-
nışarkən hava nəqliyyatına qoyulan in-
vestisiyaları əlavə etmək istəyirəm. Altı 
beynəlxalq hava limanı müasir nəqliyyat 
infrastrukturunun yaradılmasına növbəti 
töhfəmizdir. Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportu “Skytrax” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Reytinq Agentliyi tərəfindən ən yaxşı regio-
nal hava limanı kateqoriyasında beş ulduza 
layiq görülüb. 2017-ci ildə istifadəyə veril-
miş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti tək-
cə 3 ölkəni birləşdirən regional layihə deyil. 
O, eyni zamanda, qitələri birləşdirir, Asiya 
və Avropa arasında vacib bağlantıdır. Bu 
dəmir yolu Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin 
mühüm hissəsidir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun tikintisini tamamlamaq üçün tərəf-
daşlarımızla bizə çoxlu vaxt tələb olundu 
və bu gün bu dəmir yolu Avrasiyada nəqliy-
yatda çox mühüm rol oynayır.

Azərbaycanın sərmayə yatırdığı daha 
bir əhəmiyyətli nəqliyyat layihəsi Şi-

mal-Cənub dəhlizidir. Şərq-Qərb və Şi-
mal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərində yer-
ləşən ölkələr öz mallarını nəql etmək üçün 
Azərbaycanın ərazisindən istifadə edirlər. 
Buna görə də müasir infrastrukturun yara-
dılmasına yatırdığımız investisiyalar yal-
nız iqtisadi potensialımızın artırılmasına 
və bizim dost, tərəfdaş və qonşularımıza 
xidmət göstərməyimizə kömək etmir, bu, 
həm də ticarət, turizm, nəqliyyat sahələrin-
də nadir imkan yaradır və xalqları, ölkələri 
birləşdirir. Ölkələr bir-birinə bağlanır və 
bu, sülh və sabitlik amalına xidmət edir. 
Beləliklə, Azərbaycan müasir nəqliyyat 
infrastrukturuna malik vacib tranzit ölkəyə 
çevrilib.

Ötən il istifadəyə verilmiş Lapis-La-
zuli marşrutu Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
xəttinə birləşərək Azərbaycanın tranzit po-
tensialını daha da artırıb. Bu gün Azərbay-
can sayı artmaqda olan ölkələr üçün tranzit 
imkanlarını təmin edir. Azərbaycan Xəzər 
dənizində 260 gəmidən ibarət ən böyük 
donanmaya malikdir. Azərbaycanda fəa-
liyyət göstərən və nisbətən yaxın vaxtlarda 
tikilmiş gəmiqayırma zavodu istənilən növ 
gəmini inşa edə bilər. Ötən il biz 15 milyon 
ton yük və 100 min konteyner yükaşırma 
qabiliyyətinə malik yeni beynəlxalq Bakı 
Dəniz Limanını istifadəyə verdik. Gələcək-
də onun imkanları 25 milyon ton və 1 mil-
yon konteynerə qədər artırılacaq.

Müasir nəqliyyat və logistika infrast-
rukturu yaratmaqla biz yalnız ölkəmizi 
mühüm nəqliyyat mərkəzinə çevirmədik. 
Eyni zamanda, biz Şərq-Qərb və Şimal-Cə-
nub dəhlizləri layihələrində iştirak edən 
ölkələr arasında əməkdaşlığa töhfə verdik. 
Beynəlxalq nəqliyyat layihələri ölkələr və 

xalqlar arasında əməkdaşlığın möhkəm-
ləndirilməsinə xidmət edir. “Bir kəmər, bir 
yol” təşəbbüsü nəqliyyat sahəsində yeni 
imkanlar açmaqla yanaşı, ticarəti, turizmi, 
xalqlar arasında təmasları təşviq edir və 
Avrasiya məkanında sabitliyin, təhlükəsiz-
liyin və sülhün bərqərar olması işinə xidmət 
göstərir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

(Aprelin 26-da Pekində 2-ci “Bir kəmər, 
bir yol” Beynəlxalq Əməkdaşlıq  Forumunun 
dövlət başçıları səviyyəsində “Daha parlaq 
birgə gələcəyin qurulması” mövzusuna həsr 
olunmuş ikinci hissəsindəki nitqindən).
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Təlim-Tədris Mərkəzində BP və Saipem 
əməkdaşları üçün seminar keçirilib

 Dənizçilərlə görüşdə bütün 
suallar cavablandırılıb

Ulu öndər Heydər Əliyevin  ölkəmizin dəniz 
nəqliyyatının inkişafındakı xidmətləri misilsizdir

Bu günün gəmi modelçiləri arasında 
sabahın neçə-neçə gəmi mühəndisi var

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) Təlim-Təd-
ris Mərkəzində BP və 
Saipem şirkətlərinin 
müxtəlif ölkələrdən olan 
nümayəndələrinin iştira-
kı ilə təhlükəsizliklə bağlı 
seminar keçirilib.

Təməli Ulu Öndər Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulan, Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla həyata keçirilən idman 
siyasəti, bu sahədə qazanılan nailiyyətlər 
sayəsində ölkəmiz beynəlxalq səviyyədə 
nüfuzlu dövlətlərdən biri kimi qəbul 
olunur. 

Məlum olduğu kimi, 
ölkəmizdə dənizçilik sahəsi 
uzun tarixi inkişaf yolu keçib.  
Şübhəsiz ki, dənizçilik sənaye-
sinin inkişafında gəmiqayırma-
nın mühüm rolu var.

Hazırda Azərbaycan gəmiqa-
yırma sənayesi böyük kadr po-
tensialına, maddi-texniki bazaya, 
hər növ gəmi tikintisini həyata keçirmək 
üçün lazımi səviyyədə təchizata malikdir. Səh. 6

Ümummilli Liderin anadan olmasının 96 illiyi münasibətilə 
keçirilən Yelkənli Qayıq Yarışına maraq böyük idi 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) səd-
rinin birinci müavini Mübariz 
Cabbarov Dəniz Nəqliyyatı 
Donanmasının (DND) dəniz-
çiləri ilə görüşüb.

ASCO-nun sədri Rauf Və-
liyevin tapşırığı ilə baş tutan 

görüşdə  DND-nin rəisi Çingiz Səfərov 
da iştirak edib. Onlar Donanmada çalı-
şanların  qayğıları ilə maraqlanıb, sual-
larını cavablandırıblar.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) əməkdaşları 
üçün “Kiber Təhlükəsiz-
lik” mövzusunda təlim 
keçirilib.

“Deloitte Azərbay-
can” şirkətinin nümayən-
dələri – Tural Hacıyev, Aslan İbrahi-
mov və Mələk Qasımovanın apardığı 
təlimdə kiber təhlükəsizliyin əhəmiy-
yəti barədə ətraflı məlumat verilib.

Kiber təhlükəsizlik istiqamətində 
daha ciddi addımlar atılmalıdır

Səh. 5

Səh. 3

Səh. 2

Səh. 4

Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyində Ulu öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96 illiyinə həsr 
olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində  
Cəbrayıl rayonunun erməni işğalın-
dan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı 
kəndinə səfər də nəzərdə tutulmuşdu.  
Yeri gəlmişkən bu, erməni işğalından  
azad edilmiş müqəddəs torpaqlarımı-
za cari ildə Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi nümayəndələrinin ikinci 
səfəri idi. Novruz bayramı ərəfəsində 
də bir qrup dənizçi Cocuq Mərcanlıya 
üz tutmuşdu.  

Bütün xalqımız kimi, dənizçilər də 
dədə-babalarımızın yurd yerləri olan tor-
paqlarımızın qarşısındakı mənəvi borcunu 
unutmurlar. Tez-tez baş çəkərək, səngərdə 
düşmənlə üz-üzə dayanmış igid əsgərləri-
mizə və bu gün o torpaqlarımızı əkib-be-
cərənlərə mənəvi dayaq dururlar. 

1994-cü ilin yanvarında Ulu öndər 
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun 
həyata keçirdiyi uğurlu Horadiz əməliyyatı 
zamanı düşmənin burnu ovuldu. O zaman 
Füzuli rayonunun 22 kəndi ilə bərabər, 
Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kən-
di də erməni işğalından azad edildi. Lakin 
Lələtəpə yüksəkliyində uğulu mövqe tut-
muş ermənilər azərbaycanlıların doğma 
yurdlarında yaşamalarına, təsərrüfat fəa-
liyyəti ilə məşğul olmalarına imkan ver-
mirdilər. 2016-cı ilin aprelində igidlərimiz  
Ermənistan işğalçı qüvvələrinin təxriba-
tına layiqli cavab verməklə müasir hərb 
tariximizə daha bir şanlı səhifə yazdılar. 
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu 
əks-hücum əməliyyatı nəticəsində minlər-
lə hektar torpağımız, o cümlədən Lələtəpə 
yüksəkliyi işğaldan azad olundu. Ordumuz 
strateji əhəmiyyətli əraziləri nəzarətə gö-

türdükdən, kəndə qarşı təhlükə tam aradan 
qaldırıldıqdan sonra dövlət başçısı cənab  
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlar 
əsasında Cocuq Mərcanlıda  yaşayış evləri 
tikildi, lazımi infrastruktur quruldu. Kənd 
sakinlərinin sosial rifah halının yaxşılaşdı-
rılması üçün zəruri bütün addımlar atıldı.  
Şuşadakı “Gövhər Ağa” məscidinin bənzəri 
və digər obyektlər sakinlərin istifadəsinə 
verildi.  Sakinlər məcburi köçkünlük həya-
tına son qoyaraq doğma kəndlərindəki abad 
və yaraşıqlı mənzillərində yeni həyata baş-
ladılar. 

İşğaldan azad edilmiş bir çox kəndlə-
rimiz kimi, Cocuq Mərcanlıda da  həyat öz 
axarına dönüb. Kəndin sakinləri bu gün ba-
har libası geyinən torpaqlarımızda əkin-bi-
çin, qurub-yaratmaq, bir sözlə gündəlik 
işləri ilə məşğuldurlar. Ən əsası isə, onlar 
ata-baba yurdlarının şəhid qanı ilə geri alın-
dığını,  nər oğullarımızın canını əsirgəmə-

dən, azğın düşmən üzərində zəfər qazandı-
ğını  unutmurlar.  

Doğru deyiblər ki, torpağı əkib-becər-
məyəcəksənsə qorumağa, qorumayacaq-
sansa əkib-becərməyə dəyməz. Düşmən 
tapdağından azad edilən bu torpaqlarımız 
hazırda həm qüdrətli ordumuzun igidləri 
tərəfindən layiqincə qorunur, həm də sakin-
lər tərəfindən əkib-becərilir. 

ASCO-nun əməkdaşları həmin gün əv-
vəlcə Aprel şəhidlərinin xatirəsinə ucaldıl-
mış abidəni ziyarət etdilər, kənddəki məs-
cid, “Bayraq meydanı”, “Qayıdış” parkı, 
eləcə də digər sosial obyektlərlə yaxından 
tanış oldular.

Daha sonra xüsusi ayrılmış ərazidə 
vətənpərvərlik musiqisinin sədaları altın-
da ağacəkmə aksiyası keçirildi. Dənizçilər 
“N” saylı hərbi hissənin əsgər və zabitləri 
ilə birlikdə 100-dən çox çinar ağacı əkdilər.

(Davamı 2-ci səhifədə)

Səh. 8

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında Ümum-
milli Lider Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 96-cı il-
dönümünə həsr edilmiş “Su 
nəqliyyatının problemləri” 
14-cü Beynəlxalq elmi-texni-
ki konfransı  keçirilib.

Akademiyanın rektoru Heydər Əsə-
dov konfrans iştirakçılarını salamlayan-
dan sonra dövlət himni səslənib.

Dənizçilərimiz səngərdəki əsgərlərimizə də,  erməni işğalından azad 
edilmiş torpaqlarımızı əkib-becərənlərə də həmişə dayaqdırlar 



Çinin Quancou şəhərində Bey-
nəlxalq Limanlar Assosiasiyasının 
(IAPH) illik Dünya Limanlar Konfran-
sı keçirilib.

50 ölkədən minədək nümayəndənin 
iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanı "Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı" 
QSC-nin baş direktoru Taleh Ziyadovun 
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil 
edir.

Konfransda yeni texnologiyaların 
tətbiqi ilə limanların davamlı inkişafı, 
Çinin "Bir kəmər, bir yol" strategiya-
sı çərçivəsində limanların əməkdaşlığı 
məsələləri müzakirə olunub.

Açılış mərasimində çıxış edən 
IAPH-ın prezidenti Santyaqo Qarsia 
Mila bildirib ki, illik konfransın Çində 
keçirilməsi "Bir kəmər, bir yol" layihə-
sinin uğurla davam etməsi və dünya ti-
carətinə verdiyi müsbət töhfə ilə bağlıdır.

O, ötən il Bakıda keçirilən Dünya 
Limanlar Konfransının yüksək səviyyə-
də təşkilatçılıq və maraqlı müzakirələrlə 
yadda qaldığını qeyd edib. Bildirib ki, 
rekord sayda iştirakçının qatıldığı Bakı 
konfransı "Bir kəmər, bir yol" strategiya-
sının orta dəhlizinin artan əhəmiyyətin-
dən xəbər verir.

"Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti 
Limanı" QSC-nin baş direktoru T.Ziya-
dov Avrasiya məkanında mühüm geost-
rateji mövqedə yerləşən və geniş ticarət 
əlaqələri olan Azərbaycan sahib olduğu 
nəqliyyat-logistika imkanları, o cüm-
lədən Bakı Limanı "Bir kəmər, bir yol" 
təşəbbüsü çərçivəsində vacib rol oynayır.

T.Ziyadov diqqətə çatdırıb ki, Çin-
dən yollanan yüklər 6 gün ərzində Bakı 

Limanına çatır və buradan qısa müd-
dətdə Avropaya çatdırılır: “Bakı Limanı 
təkcə Çindən Avropaya ən qısa və təh-
lükəsiz yol kimi yox, əks istiqamətdə 
də yüklərin çatdırılmasında mühüm rol 
oynamaq, regionun vacib nəqliyyat və 
paylaşma mərkəzi olmaq niyyətindədir”.

Prezident İlham Əliyevin keçən il 
mayın 14-də Bakı Limanının açılışında 
iştirak etdiyini vurğulayan baş direktor 
limanın ən yeni texnoloji avadanlıqla 
təchiz olunduğunu və müasir tələblərə 
cavab verən əməliyyat sistemləri ilə iş-
lədiyini deyib: “Məhz bu müasir proq-
ramlaşdırmaya görədir ki, hazırda Bakı 
Limanının xidmətlərindən istifadə edən 
yük sahibləri onlayn rejimdə yüklərin 
yerini və statusunu çox asanlıqla izləyə 

bilirlər. Bu da öz növbəsində ticarət döv-
riyyəsinə müsbət təsir göstərir”.

T.Ziyadov Çinin kütləvi informasiya 
vasitələrinə müsahibələr verib.

Qeyd edək ki, mənzil-qərargahı To-
kioda olan IAPH 90 ölkənin təqribən 
180 limanını və limanlarla əlaqəsi olan 
140 müəssisəsini təmsil edir. Təşkilatın 
üzvləri dünya dəniz ticarətinin 60 faizin-
dən çoxunu həyata keçirir, beynəlxalq 
konteyner marşrutlarının 80 faizinə nə-
zarət edirlər. Qurumun illik konfransları 
2013-cü ildə Los-Anceles, 2014-cü ildə 
Sidney, 2015-ci ildə Hamburq, 2016-cı 
ildə Panama və 2017-ci ildə Bali kimi 
böyük liman şəhərlərində keçirilib. Bey-
nəlxalq Limanlar Assosiasiyasının ötən 
il Bakıda keçirilən konfransında 65 ölkə-
dən 400-dən çox qonaq iştirak etmişdi.

Şahin Cəfərov

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) əməkdaşları üçün 
“Kiber Təhlükəsizlik” 
mövzusunda təlim keçiri-
lib.

“Deloitte Azərbaycan” 
şirkətinin nümayəndələri – 
Tural Hacıyev, Aslan İbrahi-

mov və Mələk Qasımovanın 
apardığı təlimdə kiber təh-
lükəsizliyin əhəmiyyəti barə-
də ətraflı məlumat verilib.

Təlim zamanı iştirakçıla-
ra dünya gəmiçilik nəhəng-
lərinin yoluxduğu viruslar, 
bunun nəticəsində məruz qal-
dıqları maddi ziyanlardan da-

nışılıb. Bununla belə, həmin 
hadisələrdən çıxarıla biləcək 
nəticələr müzakirə olunub.

Son illərdə ən çox yayıl-
mış hücum texnikalarından 
olan sosial mühəndislikdən 
danışan təlimçilər onlara qarşı 
mübarizə aparmağın üsulla-
rından da geniş söz açıblar. 

Bildirilib ki, sosial mühən-
dislər özlərini güvənilən şəxs, 
daxili proseslərdən xəbərdar 
kimi təqdim etməklə işləyir-
lər.

Təlimdə  kiber təhlükəsiz-
lik istiqamətində daha ciddi 
tədbirlilik və məlumatlılığın 
təmini, kiber hazırlığın yük-

sək səviyyəyə çatdırılması 
üçün Kiber İdarəetmə və Ki-
ber Strategiyanın əhəmiyyəti 
də diqqətə çatdırılıb.

İnteraktiv formada təşkil 
olunan təlimdə iştirakçıların 
mövzu ətrafında fikirləri din-
lənilib, sualları cavablandırı-
lıb.

Mayın 7-də Bakıda, 
Türkmənistanın Azərbay-
can Respublikasındakı 
səfirliyində jurnalistlər 
üçün brifinq keçirilib.

Bu il avqustun 12-də 
Türkmənbaşı şəhərindəki 
“Avaza” milli turizm zo-
nasında keçiriləcək Birinci 
Xəzər İqtisadi Forumuna 
həsr edilmiş tədbirin əvvə-
lində KİV nümayəndələri 
Türkmənistan Prezidenti 
Qurbanqulu Berdiməhəm-
mədovun rəhbərliyi altında 
bu ölkənin, o cümlədən Birinci 
Xəzər İqtisadi Forumunun ke-
çiriləcəyi “Avaza” milli turizm 
zonasının hərtərəfli inkişafını 
əks etdirən videoçarxa tamaşa 
ediblər.

Türkmənistanın Azərbay-
can Respublikasındakı fövqəla-
də və səlahiyyətli səfiri Məkan 
İşanquliyev qeyd edib ki, 2014-
cü ilin sentyabr ayında Xəzər-
yanı ölkələrin dövlət başçıları-
nın Həştərxanda keçirilmiş IV 

Sammitində Türkmənistan 
Prezidenti Qurbanqulu Ber-
diməhəmmədov nəqliyyat 
və Xəzərdə ticari-iqtisadi 
əməkdaşlıq sahəsində iki 
yeni saziş hazırlanmasını, 
habelə Xəzər İqtisadi Foru-
munun təsis olunmasını tək-
lif edib.

Səfir daha sonra deyib: 
“Dövlət başçısının qərarı ilə 
Birinci Xəzər İqtisadi Fo-
rumunun hazırlanması və 
onun fəaliyyətinin təşkilati 
və informasiya-texniki tə-

minatı məqsədilə Türkmənis-
tan Nazirlər Kabineti sədrinin 
müavini, xarici işlər nazirinin 
başçılıq etdiyi Təşkilat Komitə-
si, həmçinin Foruma hərtərəfli 
hazırlığın təmin edilməsi üçün 

Türkmənistan Xarici İşlər 
Nazirliyində Əlaqələndirmə 
Mərkəzi yaradılıb. Bu il fev-
ralın 5-də Aşqabadda Birinci 
Xəzər İqtisadi Forumuna həsr 
edilmiş beynəlxalq media-fo-
rum keçirilib”.

Səfirin sözlərinə görə, Bi-
rinci Xəzər İqtisadi Forumunun 
rəsmi veb-saytı www.CEFava-
za2019.gov.tm artıq istifadəyə 
verilib. Məkan İşanquliyev de-
yib: “Bu resurs arzu edən hər 
kəs üçün üç dildə - türkmən, 
rus və ingilis dillərində əlça-
tandır. Yeni internet resursunda 
Birinci Xəzər İqtisadi Forumu 
və onun keçirilməsi konsepsi-
yası barədə informasiya təklif 
olunur. Bundan əlavə, saytda 
“Avaza” milli turizm zonası 

və bütövlükdə Türkmənistan 
haqqında məlumat əldə etmək 
olar. Forum iştirakçıları bu  
saytda onlayn qeydiyyatdan 
keçə bilərlər”.

Səfir çıxışının sonunda bil-
dirib ki, qarşıdakı forumun işin-
də iştirak etmək üçün Azərbay-
can Respublikası hökumətinin 
üzvlərinə, nazirlik və idarələrin 
rəhbərlərinə, görkəmli elm xa-
dimlərinə və ictimai xadimlərə, 
habelə KİV nümayəndələrinə 
rəsmi dəvətnamələr göndərilib.

Türkmənistanın Azərbay-
candakı səfiri sonda deyib: 
“Əminik ki, Azərbaycan Res-
publikasının nüfuzlu nümayən-
də heyəti Birinci Xəzər İqtisadi 
Forumunun işində fəal iştirak 
edəcək”.
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(Əvvəli 1-ci səhifədə)

ASCO sədrinin müavini 
Nəzrəddin Əhmədzadə bildirdi 
ki, Ümummilli Lider Heydər 
Əliyev Azərbaycan təbiətinə 
də daim xüsusi önəm verib, 
onun qorunmasını ən vacib 
məsələlərdən sayıb.  Xüsusilə 

vurğuladı ki, müstəqil Azər-
baycanın qurucusu və memarı 
Heydər Əliyevin əsasını qoy-
duğu ekoloji siyasət bu gün 
Prezident İlham Əliyev tərəfin-
dən uğurla davam etdirilir. 

Sədr müavini onu da əlavə 
etdi ki, ekoloji balansın bər-
pası, təbii mühitin qorunması, 

atmosferin oksigenlə zəngin-
ləşdirilməsi ASCO-nun rəhbər-
liyinin də diqqətdə saxladığı ən 
mühüm məsələlərdəndir. Belə  
nəcib aksiyalar bundan sonra 
da davamlı şəkildə həyata ke-
çiriləcək.

Azərbaycan əsgərinin igid-
liyi, vətənə sonsuz sevgisi heç 

kimə sirr deyil. Aprel zəfərin-
dən sonrakı yüksək döyüş ruhu 
isə son qarış torpağımızın da 
erməni işğalından azad ediləcə-
yinə zəmanət verir.   

Bəli, bütün xalqımız kimi, 
dənizçilərimiz də əmindirlər  
ki, Azərbaycanımızın ərazi 
bütövlüyü gec-tez təmin olu-

nacaq, işğaldan azad edilən  
torpaqlarımızın hər qarışında 
müqəddəs üçrəngli Bayrağımız 
dalğalanacaq, həyat öz axarına 
düşəcək.  Bu gün Cocuq Mər-
canlıda olduğu kimi!  

Rasif  TAHİROV Rusiya ilk atom aviadaşıyıcı 
gəminin hazırlanmasına 2023-cü ildə 
başlayacaq. TASS informasiya agent-
liyi xəbər verir ki, nəhəng gəminin su 
basımı 70 min ton olacaq.

Agentliyin xəbərində bildirilir ki, 
Rusiyada gəminin hazırlanması üzrə 
elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor iş-
ləri 2027-ci ilədək olan dövrdə dövlət si-
lahlanma proqramına daxil edilib. Atom 
aviadaşıyıcısında nüvə enerji qurğusu 
quraşdırılacaq. Rusiyanın Birləşmiş Gə-
miqayırma Korporasiyasından bildiriblər 
ki, hələlik bu ölkənin Müdafiə Nazirliyi 
gəminin layihələşdirilməsinin konkret 
taktiki-texniki göstəricilərini təqdim et-
məyib. Eyni zamanda, korporasiyada 
perspektivli gəmilərin, o cümlədən avi-
adaşıyıcıların hazırlanması təkliflərini 
həyata keçirirlər.

Bundan əvvəl Rusiya Hərbi Dəniz 
Donanmasından bəyan ediblər ki, do-
nanma 2030-cu ilədək perspektivli atom 

aviadaşıyıcı gəminin alınacağına ümid 
edir. Müdafiə Nazirliyi isə aviadaşıyı-
cının inşası üzrə kontraktın 2025-ci ilin 
sonunda imzalanacağını bildirib.

Hazırda Rusiya donanmasının tərki-
bində atom energetika qurğusu olmayan 
“Admiral Kuznetsov” ağır aviadaşıyıcı 
gəmisi var. Onun modernləşdirmə üzrə 
təmiri aparılır və 2021-ci ildə yenidən 
istifadəyə veriləcək. Hələ Sovet İttifaqı 
dövründə inşa edilən atom aviadaşıyı-
cısı “Ulyanovsk” gəmisini isə SSRİ-nin 
süqutundan sonra metallara parçalayaraq 
yox ediblər.

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ölkə 
tarixində ən geniş miqyaslı “Dənizqur-
du 2019” hərbi təlimləri başlayıb.

Ölkənin Anadolu hissəsini əhatə 
edən Qara dəniz, Egey və Şərqi Aralıq 
dənizlərində eyni zamanda başlayan tə-
limlərə 131 gəmi, 57 təyyarə, 33 heli-
kopter cəlb olunub.

Mayın 25-dək davam edəcək təlim-
lər zamanı yerli istehsal olan silahlardan, 
yüksək sürətli suüstü və hava dronların-

dan, yerdən idarə olunan hava vasitələ-
rindən sualtı və digər atışlar yerinə ye-
tiriləcək.

Günel Məlikova

Bu günlərdə Hamburq limanının 
830 yaşı tamam olur.

Bayram şənlikləri münasibətilə 
şəhərə həm Almaniyadan, həm də başqa 
ölkələrdən axın böyükdür.

Şəhər meriyasının verdiyi məluma-
ta görə, yubiley tədbirlərinə (açıq səma 
altında konsertlər, festivallar, yarmarka-
lar) 1 milyona yaxın adam gəlib. Bayram 
tədbirlərinin əsas elementi gəmilərin pa-
radı olub. Bu parad möhtəşəm atəşfəşan-

lıqla başa çatıb.
Vüqar Seyidov

Xəzər dənizinin şirkət, müəssisə, təş-
kilat və obyektlər tərəfindən çirkləndiril-
məsi davam edərsə, onların fəaliyyətinin 
dayandırılması ilə bağlı Ekologiya və Tə-
bii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aidiyyəti 
üzrə vəsadət qaldırılacaq. Çünki, bunun 
digər alternativi yoxdur. Dəfələrlə edilmiş 
xəbərdarlıqlara, bildirişlərə və ünvanlan-
mış məktublara əhəmiyyət verməyənlərə 
qarşı artıq bu addımı atmaq məcburiyyə-
tində qalacağıq.

Bu sözləri jurnalistlərə açıqlamasın-
da nazirliyin mütəxəssisi Mirsalam Qən-
bərov bildirib.

“Xəzər dənizinin şimaldan-cənuba-
dək sahil zolağında, xüsusən də Abşeron 
yarımadasında aparılan monitorinq və 
təhlillərin nəticəsi göstərir ki, ətraf mü-
hiti, su hövzələrini, o cümlədən Xəzər 
dənizini ən çox quruda neft hasilatını hə-
yata keçirən əməliyyat şirkətləri, müəs-
sisə və obyektlər çirkləndirir. Birməna-
lı olaraq bildiririk ki, Xəzər dənizinin 
şirkət, müəssisə, təşkilat və obyektlər 
tərəfindən çirkləndirilməsi davam edər-
sə, tərəfimizdən onların fəaliyyətinin 
dayandırılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə 
vəsadət qaldırılacaq.

Keçirilən monitorinqlərin və aparı-
lan analizlərin nəticəsi bunu deməyə əsas 
verir ki, su hövzələrinə axıdılan axarlar-
dan götürülən nümunələrdə neft məhsul-
larının qatılığı, bağırsaq çöpləri və şərti 
patogen xəstəlik törədən bakteriyaların 
miqdarı normadan dəfələrlə çoxdur, eko-
toksikoloji baxımdan kəskin zəhərlidir. 

Xəzər dənizinin ekosisteminə mənfi tə-
sirlər aradan qaldırılmazsa, bu gələcəkdə 
ağır nəticələrə gətirib çıxaracaq”, - deyə 
mütəxəssis bildirib.

Nazirlik rəsmisi, həmçinin qeyd 
edib: “Artıq çimərlik mövsümü yaxınla-
şır. Lay sularının təmizlənmədən dənizə 
axıdılması və insanların belə mühitlə tə-
masda olması çox təhlükəlidir. Ötən il-
lərdə olduğu kimi bu il də ekoloji gərgin 
vəziyyət yaranmasın deyə rayon icra ha-
kimiyyəti orqanları və bələdiyyələr çirk-
lənmə mənbələrinin qarşısının alınması 
üçün aidiyyəti qurumlarla birgə bütün 
qüvvələrini səfərbər etməli, zəruri təd-
birlərin görülməsi üçün konkret hərəkətə 
keçməlidirlər.

Tullantı sularının təmizlənmədən su 
hövzələrinə axıdılmaması üçün müəssisə 
və təşkilatların rəhbərlərinə təmizləyici 
qurğuların quraşdırılması məqsədilə bir 
daha çağırış edir, qısa vaxt ərzində ve-
rilmiş tapşırıqların icrası istiqamətində 
təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini 
tələb edirik. Tez bir zamanda lazımi iş-
lərə başlanılmazsa, dənizi çirkləndirən-
lər barəsində ciddi tədbirlər görüləcək 
və toplanmış materiallar hüquq mühafizə 
orqanlarına göndəriləcək.

Bu gün nazirliyin əsas fəaliyyət hə-
dəflərindən biri Xəzər dənizinin çirklən-
məsinin qarşısını almağa yönəlib. Tərəfi-
mizdən mümkün olan bütün vasitələrdən 
istifadə olunur ki, Xəzər dənizi ekoloji 
inkişaf və ekoloji sabitlik zonasına çev-
rilsin”.

Rusiya ilk atom aviadaşıyıcının hazırlanmasına 2023-cü ildə başlayacaq

Qara dəniz, Egey və Şərqi Aralıq 
dənizlərində başlayan təlimlərə 131 gəmi cəlb olunub

Bayram tədbirlərinin əsas elementi gəmilərin paradı olub

Xəzər dənizinin çirkləndirilməsi davam etdirilərsə...

Kiber təhlükəsizlik istiqamətində daha ciddi addımlar atılmalıdır

Dənizçilərimiz səngərdəki əsgərlərimizə də,  erməni işğalından azad 
edilmiş torpaqlarımızı əkib-becərənlərə də həmişə dayaqdırlar 

 Azərbaycan Dünya Limanlar Konfransında təmsil olunub

“Əminik ki, Azərbaycan Respublikasının nüfuzlu nümayəndə heyəti 
Birinci Xəzər İqtisadi Forumunun işində fəal iştirak edəcək”



“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) 
“Təhlükəsizlik Günü” keçiri-
lib.

Toplantıda  2019-cu ilin 
birinci rübündə dünya  gəmiçi-
liyində qeydə alınan hadisələrə 
nəzər salınıb, onların başvermə 
səbəblərindən danışılıb.

Tədbirdə cari ilin birinci 
rübündə Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyində qeydə 
alınmış hadisələrin təsviri ve-
rilib.  Rüb ərzində “Təhlükəsizliyin 
Keyfiyyətli İdarəedilməsi Sistemi”ndə 
(TKİS) edilmiş dəyişikliklər, donanma-
lar və idarələrdə KSƏTƏMM statisti-
kası, tibbi müayinə statistikası, idarələr 
üzrə təkrarlanan nöqsanlar, ofis və do-
nanmalarda xarici və daxili auditlərlə 
bağlı məruzələr dinlənilib, fikir müba-
diləsi aparılıb.

Tədbirdə təhlükəsizlik qaydaları-

na dair təlimat videosu nümayiş edilib. 
Bununla belə, ötən rüb görülən işlər və 
qarşıdakı hədəflərimiz kimi mövzular 
diqqət mərkəzində olub.

Keyfiyyət, sağlamlıq, əməyin təh-
lükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi 
departamentinin (KSƏTƏMM) rəisi 
Ələkbər Əzizli geniş məruzə ilə çıxış 
edib. O, Gəmiçilikdə təhlükəsizlik 
məsələlərinin hər zaman xüsusi diqqət-
də saxlanıldığını deyib. Bildirib ki,  

ASCO-da təhlükəsizliklə 
bağlı sərt tələblər mövcud-
dur və bu tələblərə hər bir 
əməkdaş əməl etməlidir.

Toplantıda “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC-də təhlükəsizliklə 
bağlı keçirilən təlimlər və 
onların əhəmiyyəti haqqında 
da ətraflı məlumat verilib. 
Bildirilib ki, maarifləndirmə 
hesabına hadisələrin sayında 
azalma qeydə alınıb. Müsbət 

nəticənin əldə olunmasında hadisələrin 
araşdırılması və təhlilinin mühüm rol 
oynadığı xüsusi diqqətə çatdırılıb.

Tədbirdə “Bibiheybət” Gəmi Tə-
miri Zavodunun Gövdə-qaynaq böl-
məsinin gəmi gövdə təmirçisi Elman 
Cəbrayılov və Təmizləmə-rəngləmə 
bölməsinin rəngsazı Ziyafət Məhərrə-
mov nümunəvi əmək fəaliyyətinə görə 
təltif olunublar.

ASCO-da “Təhlükəsizlik Günü” keçirilib

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC (ASCO) sədrinin birinci 
müavini Mübariz Cabbarov Dəniz 
Nəqliyyatı Donanmasının (DND) 
dənizçiləri ilə görüşüb.

ASCO-nun sədri Rauf Vəliyevin 
tapşırığı ilə baş tutan görüşdə  DND-nin 
rəisi Çingiz Səfərov da iştirak edib. On-
lar Donanmada çalışanların  qayğıları 

ilə maraqlanıb, suallarını cavablandırıb-
lar.

Səmimi şəraitdə keçən görüşdə bil-
dirilib ki,  ASCO-nun rəhbərliyi əmək-
daşların sosial rifahının yaxşılaşması və 
onların təcrübəli dənizçilər kimi inkişaf 
etməsində hər zaman maraqlıdır. Bu 
məqsədlərə tam nail olmaq üçün hazır-
da bir sıra layihələr icra olunur.

Müzakirələr zamanı Gəmiçiliyin 
donanmasının xeyli yeniləndiyi də vur-
ğulanıb. Qeyd olunub ki, bu proses növ-
bəti dövrlərdə də davam etdiriləcək.

Görüşdə dənizçilər göstərilən 
diqqət və qayğıya görə təşəkkürlərini 
bildiriblər.

Qeyd olunub ki, bu formatda görüş-
lər mütəmadi keçiriləcək.
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 Dənizçilərlə görüşdə bütün suallar cavablandırılıb

Bu yaxınlarda dünyanın diqqəti 
Çinin paytaxtı Pekinə yönəlmişdi. 
Pekin 37 dövlət və hökumət başçısının, 
beynəlxalq və regional təşkilatların 
rəhbərlərinin iştirak etdiyi ikinci "Bir 
kəmər, bir yol" Beynəlxalq Əməkdaş-
lıq Forumuna ev sahibliyi etdi. Çin 
Xalq Respublikasının (ÇXR) Sədri 
Si Cinpinin 2013-cü ildə elan etdiyi 
"Bir kəmər, bir yol" adlı yeni iqtisadi 
inkişaf strategiyası tarixi İpək Yolu 
üzərində yerləşən dövlətlər də daxil 
olmaqla Çinin xarici ölkələrlə qarşılıqlı 
əlaqələrinin inkişafına və ticari-iqtisadi 
əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı müvafiq 
infrastruktur yaradılmasına yönə-
lib. Bu strategiya iki mühüm inkişaf 
istiqamətini əhatə edir: "İpək Yolu 
İqtisadi Kəməri" və "Dəniz İpək Yolu".

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
ikinci "Bir kəmər, bir yol" Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edən 
məhdud sayda dövlət başçılarından biri 
olub. Bəs dövlətimizin başçısının bu 
səfəri ölkəmizin "Bir kəmər, bir yol" 
təşəbbüsünün icrasında iştirakına və 
Azərbaycan-Çin ikitərəfli münasibətləri-
nin dərinləşməsinə hansı töhfələri verib?

Qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiyanın 
mərkəzində, Şərq ilə Qərbin qovuşuğun-
da yerləşən Azərbaycan tarixi İpək Yolu-
nun vacib ölkələrindən biri olub. Müasir 
dövrdə Azərbaycan öz tarixi ənənələrinə 
söykənərək, beynəlxalq ticarət dəhliz-
lərinin yaradılmasında fəal iştirak edir. 
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın 
coğrafi və iqtisadi imkanlarını düzgün 
qiymətləndirərək, ölkəmizin beynəlxalq 
ticarət daşımalarında fəal iştirakı ilə bağ-
lı əməli işlər görmüşdü. Bu istiqamətdə 
onun təşəbbüsü ilə 1998-ci ilin sent-
yabrında Bakıda 13 beynəlxalq təşkilat 

və 32 dövlət nümayəndə heyətlərinin 
iştirakı ilə "ТRACECA - Tarixi İpək 
Yolunun Bərpası" Beynəlxalq Konfran-
sı keçirilib. Məhz bu önəmli toplantıda 
Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişa-
fı üzrə beynəlxalq tranzit daşımalarının 
daha səmərəli təşkilinin hüquqi əsasları 
qoyulub.

Ümummilli Liderin siyasi varisi 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı ilə pa-
ralel, ölkəmizin nəqliyyat-tranzit poten-
sialının müasirləşdirilməsi istiqamətində 
nəhəng işlər görülür. Azərbaycandakı 6 
beynəlxalq hava limanı, Bakı yük ter-
minalı, Ələt Ticarət Limanı, ən müasir 
gəmilərə malik  donanması, 2017-ci 
ildə istifadəyə verilən və Avropa ilə Çin 
arasında ən qısa dəmir yolu bağlantısını 
təmin edən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 

xətti ölkəmizin nəqliyyat-tranzit sahəsin-
də qısa müddətdə əldə etdiyi uğurlardır. 
Azərbaycan rəhbərliyi ölkəmizin coğrafi 
mövqeyi və yuxarıda qeyd olunan nəq-
liyyat-tranzit infrastrukturundan səmərə-
li istifadə etməklə, regionda və dünyada 
yük daşımalarında mövqeyinin daha da 
yüksəlməsinə nail olmaq üçün ciddi iş 
aparır. Təbii ki, bu istiqamətdə dünyanın 
ikinci iqtisadiyyatına malik olan Çin ilə 
əlaqələr xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

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

qiymətləndirən, strategiyanı dəstəkləyən 
ilk ölkələrdən biri olub. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
2015-ci ilin dekabrında Çinə səfəri za-
manı "Bir kəmər, bir yol" strategiyasının 
tərkib hissəsi olan "İpək yolu iqtisadi" 
kəmərinin yaradılmasının birgə təşviqinə 
dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 
Azərbaycan rəsmiləri müxtəlif görüşlər-
də və beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizin 
bu təşəbbüsə təkcə siyasi dəstək vermək-
lə kifayətlənmədiyini, həm də onun icra-
sına özünün iqtisadi potensialı və nəqliy-
yat-tranzit imkanları ilə əməli töhfələr 
verməyə hazır olduğunu bəyan edib-
lər. Prezident İlham Əliyev ikinci "Bir 
kəmər, bir yol" Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Forumunun dövlət başçıları səviyyəsin-
də "Daha parlaq birgə gələcəyin qurul-
ması" mövzusunda çıxışında ölkəmizin 
"Bir kəmər, bir yol"a verdiyi dəstəyə və 
bu çərçivədə əməkdaşlıq imkanlarına 
toxunaraq deyib: “Üç il öncə Azərbay-
can və Çin "İpək Yolu İqtisadi Kəmə-
ri"nin yaradılmasının birgə təşviqinə 
dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb. 
Müasir nəqliyyat infrastrukturunun yara-
dılması Azərbaycanın prioritetləri sıra-
sındadır. Coğrafi mövqeyimizdən bəh-
rələnərək biz Asiya ilə Avropa arasında 
körpülərin qurulmasına investisiya yatır-
dıq. Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə ol-
mağımıza baxmayaraq, biz Azərbaycanı 
beynəlxalq nəqliyyat mərkəzlərindən bi-
rinə çevirmişik. Bizi qonşularımızla bir-
ləşdirən şaxələnmiş dəmir yolu şəbəkəsi 
yaratmışıq. Altı beynəlxalq hava limanı 
müasir nəqliyyat infrastrukturunun ya-
radılmasına növbəti töhfəmizdir. Heydər 

Əliyev Beynəlxalq Aeroportu "Skytrax" 
Beynəlxalq Nəqliyyat Reytinq Agentliyi 
tərəfindən ən yaxşı regional hava limanı 
kateqoriyasında beş ulduza layiq görü-
lüb. 2017-ci ildə istifadəyə verilmiş Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti təkcə 3 
ölkəni birləşdirən regional layihə deyil. 
O, eyni zamanda, qitələri birləşdirir, Asi-
ya və Avropa arasında vacib bağlantıdır. 
Bu dəmir yolu Şərq-Qərb nəqliyyat dəh-
lizinin mühüm hissəsidir”.

Dövlətimizin başçısı çıxışında Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhliz-
lərində yerləşən ölkələr öz mallarını nəql 
etmək üçün Azərbaycanın ərazisindən 
istifadə edə biləcəklərini vurğulayıb. 
Bildirib ki, müasir nəqliyyat və logisti-
ka infrastrukturu yaratmaqla biz yalnız 
ölkəmizi mühüm nəqliyyat mərkəzinə 
çevirmədik. Eyni zamanda, biz Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri la-
yihələrində iştirak edən ölkələr arasında 
əməkdaşlığa töhfə verdik. Beynəlxalq 
nəqliyyat layihələri ölkələr və xalqlar 
arasında əməkdaşlığın möhkəmləndiril-
məsinə xidmət edir. "Bir kəmər, bir yol" 
təşəbbüsü nəqliyyat sahəsində yeni im-
kanlar açmaqla yanaşı, ticarəti, turizmi, 
xalqlar arasında təmasları təşviq edir və 
Avrasiya məkanında sabitliyin, təhlükə-
sizliyin və sülhün bərqərar olması işinə 
xidmət göstərir.

Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Cə-
nubi Qafqaz ölkələrindən yalnız Azər-
baycanın dövlət başçısının ikinci "Bir 
kəmər, bir yol" Beynəlxalq Əməkdaşlıq 
Forumuna dəvət olunması əslində Çinin 
də bu strategiyanın icrasında Azərbaycan 
ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətini 

göstərir. ÇXR Sədri Si Cinpinin Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev ilə apre-
lin 24-də Pekində keçirdiyi görüş zamanı 
"Azərbaycan Avrasiya məkanında əmək-
daşlıq üzrə Çinin əsas tərəfdaşlarından 
biridir. Siz həm də "Bir kəmər, bir yol" 
layihəsinin reallaşdırılmasına ilk olaraq 
münasibət bildirənlərdən və bu işdə fəal 
iştirak edənlərdən birisiniz. Sizin ölkəniz 
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 səy-
lərimizlə "Bir kəmər, bir yol" layihəsi-
nin reallaşdırılmasını davam etdirməyə, 
birgə inkişaf və firavanlıq naminə bütün 
sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı 
daim dərinləşdirməyə hazıram" fikirləri 
dediklərimizi təsdiq edir.

Beləliklə, dövlətimizin başçısının 
ikinci "Bir kəmər, bir yol" Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Forumunda iştirakı, səfər 
çərçivəsində ÇXR Sədri Si Cinpin, Çin 
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 
Siyasi Bürosunun üzvü, Çin Xalq Siyasi 
Məşvərət Şurasının sədri Van Yan, Çinin 
iri şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşləri 
həm Azərbaycan-Çin ikitərəfli əlaqələri-
nin inkişafı, həm də Azərbaycanın "Bir 
kəmər, bir yol" təşəbbüsündəki vacib 
mövqeyini aydın şəkildə göstərdi. Forum 
çərçivəsində Azərbaycan və Çin şirkət-
ləri arasında ümumi dəyəri 821 milyon 
ABŞ dolları olan müxtəlif istiqamətlər 
üzrə 10 sənədin imzalanması ölkələrimi-
zin iqtisadi-ticari əlaqələrinin, xüsusən 
də "Bir kəmər, bir yol" strategiyası üzrə 
əməkdaşlığının böyük perspektivlərin-
dən xəbər verir.

Şahin Cəfərov

9 May – alman 
faşizmi üzərində 
Qələbə Günü ərəfə-
sində Böyük Vətən 
müharibəsi veteran-
larına və onların 
ailəsinə baş çəkilir, 
görüşlər təşkil edilir. 
Belə görüşlərdən biri 
də Səbail Bələdiy-
yəsinin təşkilatçılığı 
ilə Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı Qafur 
Məmmədovun adını 
daşıyan parkda Bö-
yük Vətən müharibəsi veteranı 90 yaşlı 
Əli Nəsirovla keçirilib.

Həmin görüşdə SSRİ və Azərbay-
can Hərbi Dəniz Qüvvəllərinin ehtiyatda 
olan zabiti, birinci dərəcəli kapitan Rakif 
Hüseynov, uzun illər Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin müxtəlif gəmilə-
rində  böyük mexanik üzən və hazırda 
təqaüddə olan Adil Məmmədov, Səbail 
Bələdiyyəsinin sədri Səmədağa Aslanov, 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası-
nın tələbələri iştirak ediblər. 

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının dosenti Hacı Babayev çıxışın-
da bildirib ki, Böyük Vətən müharibəsi 
iştirakçıları cəmiyyətimizin ən dəyərli 

insanları və qalib ordunun əsgərləridir: 
“Vaxtilə Səbail rayonunda 300 nəfər mü-
haribə iştirakçısı vardı. İndi isə 7 nəfər 
qalıb. Biz tez-tez onlara baş çəkir, mad-
di və mənəvi dəstək oluruq. Əli dayı da 
qanlı-qadalı illərdə ölümün gözünə dik 
baxan  veteranlarımızdandır.  

1924-cü ildə İmişli rayonunda do-
ğulan  Böyük Vətən müharibəsi veteranı 
Əli Nəsirov sıravi əsgər kimi Tank Əley-
hinə Artilleriya Diviziyasında döyüşüb. 
Berlinə kimi keçdiyi şanlı döyüş yolun-
dan danışarkən deyib: “Müharibə fəlakət 
deməkdir, ağır günlərdən, odun-alovun 
içindən keçmişik. Alman ordusu bizdən 
qat-qat güclü olsa da, məğlub oldu. Çün-
ki işğalçı ordu idi. Amma biz öz torpaq-

larımızı qoruyurduq. Buna görə sovet 
ordusu əsgərlərində vətənpərvərlik hissi 
yüksək idi.” 

Müharibədən sonra Bakıya qayıdan 
veteran 47 il Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 
Gəmi Təmiri Zavodunda mexanik işlə-
yib.

Müharibə veteranı ilə tələbələrin 
görüşü çox maraqlı keçib. Belə görüşlər 
gənclərə vətənpərvərlik ruhu, Vətən sev-
gisi aşılayır. Görüşdən sonra tələbələr və 
gələn qonaqlar Böyük Vətən müharibə-
sinin veteranı Əli Nəsirovla birgə Sover 
İttifaqı Qəhrəmanı Qafur Məmmədovun 
abidəsi önündə xatirə şəkli çəkdiriblər. 

Qələndər Xaçınçaylı 

Müharibə veteranları ilə görüşlər gənclərə 
vətənpərvərlik ruhu aşılayır

Azərbaycan - "Bir kəmər, bir yol" əməkdaşlığının fəal ölkəsi

“Mülki müdafiənin təmin edil-
məsi barədə” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 25 sentyabr 
1998-ci il tarixli 193 nömrəli qərarının 
tələblərinə, Xətai rayon İcra Hakimiy-
yəti Başçısının müvafiq sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş Xətai rayonunun 2019-
cu il üçün Mülki müdafiə tədbirlər 
planına, Xətai rayon Fövqəladə hallar 
və mülki müdafiə şöbəsinin 2019-cu il 
üçün Mülki müdafiə tədbirlər planına 
əsasən Xətai rayon ərazisində mülki 
müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti ilə 
xəbərdarlıq və toplanış üzrə mülki 
müdafiə məşqi keçirilib.

Məşqin keçirilməsində əsas məqsəd 
ehtimal olunan fövqəladə hadisələr za-
manı onların nəticələrini aradan qal-
dırarkən ixtisaslaşmış dəstələrin funk-
sional vəzifələrini yerinə yetirmələri 
üzrə nəzəri bilik və praktik vərdişlərini 

təkmilləşdirməkdən, fövqəladə hadisələ-
rin qarşısının alınması işində təşkilatçı-
lığın və operativliyin artırılmasından, 
hadisələri vaxtında proqnozlaşdırmaq, 
aşkar etmək və qarşısını almaqdan, 
psixoloji təsirini neytrallaşdırmaq və 
zəiflətməkdən, müəssisə və obyektlərin 
sabit işləməsini təmin etməkdən və s. 
ibarət idi.

Toplanış məşqində Xətai  rayon  FH 
və MM  şöbəsinin rəisi polkovnik-leyte-
nant Rəfail Musayev, şöbənin baş zabit-
ləri Ramil Səfərov, Qədir Daşdəmirov, 
Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin əmək-
daşları Anar Tağızadə, İnal Heydərli, ra-
yon ərazisində fəaliyyət göstərən müəs-
sisə və təşkilatların şəxsi heyəti iştirak 
ediblər.

ASCO-nun  “Zığ” Gəmi Təmiri 
və Tikintisi Zavodunun Məxfi rejim və 
hərbi səfərbərlik şöbəsinin Mülki mü-

dafiə qərərgahının rəisi Samir Dəmirli 
və  “Zığ” GTTZ-nin nəzdində 16 nəfər 
tərkibdə yaradılmış kəşfiyyat qrupu da 
toplanış məşqinə  qatılıblar.

Məşq zamanı baş vermiş fövqəladə 
hadisələr barədə kəşfiyyat məlumatla-
rına əsasən mülki müdafiə dəstələri xə-
sarət alanların təhlükəli ərazidən çıxarıl-
ması, ilk tibbi yardım göstərilərək şərti 
xəstəxanaya çatdırılması,  fövqəladə ha-
disə baş vermiş ərazidə radiasiya dərə-
cəsinin təyin edilməsi və s prosedurları 
əyani göstəriblər. Şərti yandırılmış yan-
ğın yerinə yanğınsöndürmə dəstəsi cəlb 
edilib və yanğının qarşısı qısa zamanda 
alınıb.

MM qərərgah rəisi, MM qüvvələri-
nin komandirləri məşq vaxtı ərazidə fəa-
liyyətləri barədə məruzə ediblər. Məşq 
praktirki tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra 
başa çatıb və qənaətbəxş hesab olunub.

“Zığ” GTTZ Xətai rayonunda keçirilən mülki müdafiə məşqində iştirak edib



Tələbənin hər ay aldığı təqaüd 
onun ehtiyaclarını ödəməyə kömək edir. 
Hər bir tələbə üçün təqaüddən əlavə pul 
isə necə deyərlər, göydəndüşmə olur. 
Artıq iki ildir ki, ASCO-nun rəhbərliyi 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası-
nın və onun nəznindəki Azərbaycan Də-
nizçilik Kollecinin tələbələri üçün belə 
bir fürsət yaradıb. Semestrləri uğurla 
başa vuranlar Akademiya rəhbərliyinin 
təqdimatına əsasən ASCO-nun xüsusi 
təqaüdünə layiq görülürlər.

2018-2019-cu tədris ili üzrə payız 
semestrinin imtahan nəticələrinə əsasən 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiya-
sının 13, ADDA-nın tabeliyində olan 
Azərbaycan Dənizçilik Kollecinin isə 6 
tələbəsi “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-nin təsis etdiyi xüsusi təqaü-
də layiq görülüb.

Bu fürsətdən yararlanan tələbələrdən 
biri də Qüdrət Şəmilzadədir. O, hazırda 
ADDA-nın “Gəmi sürücülüyü” fakültə-
sinin “Dəniz Naviqasiyası” ixtisası üzrə 
2-ci kursunda təhsil alır. Qüdrətin müvəf-

fəqiyyət göstəricisi 95,871 baldır.
-Qüdrət, söhbətimizə səni ta-

nımaqla başlayaq.
-Ailəm 1993-cü ildə Kəlbəcər 

rayonundan məcburi köçkün düşüb. 
Elə o vaxtdan valideynlərim Goran-
boy rayonunda məskunlaşıblar. Mən  
də 1999-cu ildə orada dünyaya gəl-

mişəm.  Orta təhsilimi də elə kəndimiz-
dəki tam orta məktəbdə əlaçı 
kimi bitirmişəm.

-Deməli, elə o vaxtdan 
təhsilə böyük marağın 
olub?

-Bəli, elədir. Uşaqlıqdan 
başa düşürdüm ki, dərsləri-
mi vaxtında və yaxşı oxu-
sam, ali məktəbə daha asan 
qəbul ola bilərəm.

-Asan oldu?
-Çox rahat oldu. 590 bal 

topladım.
-Niyə məhz Dəniz 

Akademiyasında oxumaq 
istədin?

-Ümumiyyətlə, səyahəti çox sevirəm. 
Yaşımın az olmasına baxmayaraq, artıq 
Azərbaycanın bir çox yerlərində olmu-
şam. Amma həmişə dəniz səyahəti arzu-
sunda idim. İstəyirdim, Xəzər sahilində 
yerləşən ölkələrə də gedim. Atamın dost-
ları arasında bizim Akademiyanı bitirən-

lər var idi. Onlar bizə gələndə dənizçilik, 
gəmi və gəmi kapitanının işi haqqında 
həvəslə danışırdılar. Həmin söhbətlər 
məndə gəmiçiliyə maraq yaradırdı. Qə-
bul imtahanının nəticələrini biləndən 
sonra tam əmin idim ki, məhz Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasında təhsil 
alacağam. “Dəniz naviqasiyası” ixtisasını 
seçdim. Seçimimdən çox razıyam.

-İlk təcrübəyə nə vaxt getdin?
-Keçən il yayda ASCO-nun Dəniz 

Nəqliyyat Donanmasının “Naxçıvan” gə-
misində oldum. Gəmi heyəti bizi maraq-
landıran bütün suallara cavab verir, təcrü-
bə toplamağamız üçün əllərindən gələni 
edirdi. Ümidvaram ki, növbəti illərdə də 
təcrübəli dənizçilərdən hələ çox məqam-

ları öyrənəcəyəm. Məqsədim yaxşı gəmi 
kapitanı olmaqdır. İnanıram ki, alınacaq.

-Bildiyim qədər əlaçı təqaüdü alır-
san?

-Bəli, əlaçı təqaüdü ilə yanaşı,  
ASCO-nun Akademiyamız və Kolleci-
miz üçün təsis etdiyi xüsusi təqaüdə də 
layiq görülmüşəm. İki ildir, bu təqaüddən 
yararlanıram.

-Sirr deyilsə, pulunu hara 
xərcləyirsən?

-ADDA-da oxumaq iqtisadi 
cəhətdən çox sərfəlidir. Akademi-
yamızın yataqxanasında qalıram. 
Buna görə heç bir ödəniş etmi-
rik. Səhər və günorta yeməyimiz 
də pulsuzdur. Yəni, yeməyə elə 
də çox pulumuz çıxmır. Aldığım 
təqaüdü əsasən ixtisasım üçün la-
zım olan əlavə dərs vəsaitlərinə, 
ya da avadanlığa xərcləyirəm. 
Demək olar ki, hər dəfə evə gön-
dərməyə də pul çatır.

-Necə düşünürsən, əlaçı 
“sükanını” belə saxlaya biləcəksən?

-Əlbəttə ki, bu mənim dərsə yanaş-
mağımdan və məsuliyyətimdən asılıdır. 
Ümid edirəm ki, öhdəsindən gələcəyəm.

-Sənə bütün işlərində uğurlar!
-Çox sağolun. Sizə də həmçinin.

Musa ƏLİYEV

Bolqarıstan-Qazaxıstan Təhsil 
Forumunun direktoru, bolqarıstanlı 
alim, professor Nikolay Buyukliyev  
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademi-
yasında (ADDA) olub. 

Akademiyanın rəhbərliyi ilə gö-
rüşən N.Buyukliyev Azərbaycan Döv-
lət Dəniz Akademiyasının təkcə ölkə-
mizdə deyil, xaricdə də böyük nüfuza 
malik olduğunu bildirib. Bundan sonra 
da Akademiyanın Avropa təhsil ocaq-
ları ilə əlaqələrinin daha da sıx olaca-
ğına ümidvar olduğunu qeyd edib.

Qonaq belə əlaqələrin Bolqarıs-
tanın Varna şəhərində yerləşən Də-
niz Akademiyası ilə qurulması pers-
pektivlərini ADDA-nın rəhbərliyi 

ilə müzakirə edib. 
Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiya-
sı ilə Varna Dəniz 
Akademiyası ara-
sında “ikili diplom” 
məsələsi mövzu-
sunda fikir müba-
diləsi aparılıb.

Sonra N. Bu-
yukliyev Akademi-
ya ilə yaxından ma-
raqlanıb. Əvvəlcə o, 
Akademiyanın əsas 
binasında yerləşən 

Heydər Əliyev muzeyi ilə tanış olaraq 
Ümumilli Liderin xatirəsini ehtiramla 
yad edib. Sonra qonağa ADDA-nın au-
ditoriyaları ilə yanaşı, laboratoriya və 
trenajor otaqları göstərilib.

Qeyd edək ki, N. Buyukliyev  
ADDA-da olduğu müddətdə Akade-
miyanın tələbələri üçün “Təhsildə kre-
ativ təfəkkür” mövzusunda ustad dərsi 
də keçib. 

Bununla yanaşı, N. Buyukliyev 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiya-
sında Ümummilli Lider Heydər Əliye-
vin anadan olmasının 96-cı ildönümü 
münasibəti ilə keçirilən Beynəlxalq el-
mi-texniki konfransda da iştirak edib.
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Azərbaycan təbii qazını Avropaya 
nəql edəcək “Trans-Adriatik” (TAP) 
boru kəmərinin inşası çərçivəsində 
Yunanıstan marşrutunda boruların 99 
faizi torpağa basdırılıb.

Bu barədə boru kəmərinin operatoru 
olan TAP AG şirkəti məlumat yayıb. Bil-
dirilir ki, 2016-cı ilin mayında TAP-ın 
ilk boruları Yunanıstana çatdırılıb. Ötən 
3 ildə boruların 99 faizi xəndəyə endiri-
lib.

Qeyd edək ki, martın sonuna TAP 
layihəsi üzrə işlərin - mühəndis, təchizat 
və tikinti işləri də daxil olmaqla 86,5 fa-
izi icra edilib. Hazırda layihə qrafik üzrə 
davam edir. Hər gün yüzlərlə metr ərazi 
təmizlənir, borular marşrut xətti boyunca 
düzülür, qaynaqlanır, xəndəyə endirilir 
və torpaq örtüyü bərpa olunur.

TAP-ın Yunanıstandan keçən 550 
kilometrlik hissəsində ərazi tamamilə tə-
mizlənib və qiymətləndirilib. Bu ölkədə 
boruların 547 kilometri qaynaq edilib. 
535 kilometr boru torpağa basdırılıb. 
Boru kəmərinin Albaniyadan keçən 215 

kilometrlik hissəsində də ərazi təmizlə-
nib və qiymətləndirilib. Boruların 214 
kilometri qaynaqlanıb və 177 kilometr 
ərazi isə tamamilə əvvəlki vəziyyətinə 
gətirilib. TAP-ın Yunanıstan və Albaniya 
marşrutunda boruların ümumilikdə 98 
faizi torpağa basdırılıb.

TAP-ın ötürücülük qabiliyyəti ildə 
10 milyard kubmetr olan ilkin layihəsi 
üzrə biri Kipoidə (Yunanıstan), digəri isə 
Fierdə (Albaniya) olmaqla 2 kompressor 
stansiyasının inşası qrafik üzrə davam 
edir. Kipoidəki stansiyada ümumi tikin-
ti işlərinin 79 faizi yekunlaşıb. Fierdəki 
kompressor stansiyasının inşasının isə 
77 faizi başa çatıb. Kipoidə boruların 
tədarükü tamamlanıb və boruların 90 fa-
izdən çoxu qurulub. Suyun dayanıqlılıq 
sınaqları isə qrafik üzrə irəliləyir.

Boru kəmərinin Adriatik dənizin-

dən keçəcək hissəsində tikinti işlərinin 
10 faizdən çoxu yekunlaşıb. TAP üzrə 
Albaniya sularında ilk dəniz borularının 
inşasına başlanılıb. Albaniyada ilk dəniz 
borular müvəffəqiyyətlə sahilə çıxarılıb. 
Belə ki, TAP-ın dəniz hissəsinin mü-
həndislik, təchizat, tikinti və quraşdırma 
(EPCI) üzrə podratçısı İtaliyanın “Sai-
pem” şirkəti bu əməliyyatlar üçün “Cas-
toro 10” gəmisindən istifadə edib. Polad 
borular sahilə 1,4 kilometr məsafədəki 
gəmidə qaynaqlanıb. Daha sonra sınaq-
lar aparılıb və borular dənizin dibinə 
endirilib. 1,8 kilometrlik ilk borular Fier 
(Albaniya) yaxınlığında sahilə çıxıb. 
Uzunluğu 139 metr və eni 36 metr olan 
“Castoro 10” gəmisi boruları Albaniya-
nın dayaz sularında döşəməyə davam 
edir, bunun ardından fiber-optik kabelin 
çəkilişi də həyata keçiriləcək.

TAP ötən ilin oktyabrında boru 
kəmərinin dəniz hissəsinin tikintisi iş-
lərinə başlayıb. Boru kəmərinin dəniz 
hissəsi Albaniya və İtaliya sahillərini 
bir-birinə birləşdirəcək və uzunluğu 
105 kilometr olacaq. Adriatik dənizin-
də boruların 37 kilometri Albaniya, 25 
kilometri İtaliya, 43 kilometri isə bey-
nəlxalq sularda döşənəcək. Boru kəməri 
dənizin 810 metrdən də çox dərinlikdəki 
hissəsindən keçəcək. 36 düymlük xəttin 
inşasında ümumilikdə 100 min ton ağır-
lığında təxminən 9 min boru istifadə olu-
nacaq. “Saipem” dənizdəki tikinti işləri 
üçün təqribən 10 gəmidən istifadə edə-
cək. TAP-ın dəniz hissəsinin inşası qra-
fikinə əsasən cari ildə həyata keçiriləcək. 
Polad borular dənizin altında ən müasir 
gəmilərlə qaynaq olunacaq.

İtaliyada isə mikrotunelin tikintisi 

üzrə hazırlıq işləri davam etməkdədir. 
Hazırda boru kəmərinin qəbulu termi-
nalında, mikrotunel sahəsində və dənizə 
çıxış hissəsində işlər görülür.

Layihə üzrə kapital xərcləri 4,5 mil-
yard avrodur. Boru kəməri Avropanın üç 
ölkəsinin ərazisindən – Yunanıstan, Al-
baniya və İtaliyadan keçir. TAP-ın ilkin 
ötürücülük qabiliyyəti ildə 10 milyard 
kubmetr olacaq və bu həcmin gələcək-
də 20 milyard kubmetrədək artırılması 
nəzərdə tutulur.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sekto-
rundakı “Şahdəniz-2” yatağından hasil 
olunacaq qazı Türkiyəyə və bu ölkədən 
də Avropaya daşıyacaq 3 min 500 kilo-
metr uzunluğundakı Cənub Qaz Dəh-
lizinin tərkib hissəsi olan TAP Cənubi 
Qafqaz Boru Kəməri və TANAP-ın 
davamı olub, “Şahdəniz-2”dən hasil 
olunacaq qazı Yunanıstan və Albaniya 
vasitəsilə, Adriatik dənizindən keçmək-
lə İtaliyanın cənubuna, oradan da Qərbi 
Avropaya çatdıracaq. Boru kəmərinin 
uzunluğu 878 kilometr, diametri isə 48 

düymdür. TAP boru kəmərinin ən aşağı 
hissəsi dəniz səviyyəsindən təxminən 
820 metr dərinlikdə, ən yüksək hissəsi 
Albaniya dağlarında 1800 metr hündür-
lükdən keçir. TAP-la Avropaya ilk qazın 
verilməsi 2020-ci ilə planlaşdırılır.

Boru kəməri TANAP ilə birləşəcək 
və Yunanıstanın Türkiyə ilə sərhəddə 
yerləşən Kipoi ərazisindən başlayacaq. 
Kəmər buradan Yunanıstan və Albaniya 
ərazisini qət edərək şərqdən qərbə Adri-
atik dənizi sahillərinə doğru istiqamət-
lənəcək və İtaliyanın Puqlia bölgəsində 
sahilə çıxacaq. TAP “Snam Rete Gas” 
şirkətinin istismar etdiyi İtaliyanın qaz 
nəqliyyatı şəbəkəsinə birləşəcək. Layihə 
Azərbaycan qazının İtaliya, Almaniya, 
Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə və 
Avstriya kimi böyük Avropa bazarlarına 
çatdırılması üçün böyük imkanlar yara-
dır.

TAP-ın səhmdarları belədir: BP (20 
faiz), SOCAR (20 faiz), “Snam S.p.A.” 
(20 faiz), “Fluxys” (19 faiz), “Enagás” 
(16 faiz) və “Axpo” (5 faiz).

Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasında Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 
96-cı ildönümünə həsr edilmiş “Su 
nəqliyyatının problemləri” 14-cü 
Beynəlxalq elmi-texniki konfransı  
keçirilib.

Akademiyanın rektoru Heydər Əsə-
dov konfrans iştirakçılarını salamlayan-
dan sonra dövlət himni səslənib.

Sonra çıxış edən rektor xarici qonaq-
ların iştirakını xüsusi qeyd edərək bildi-
rib ki, onların gəlişi həmişə olduğu kimi, 
bu dəfə də konfransın əhəmiyyətini daha 
da artırır. Heydər Əsədov XIV Bey-
nəlxalq elmi-texniki konfransın ənənəvi 
olaraq Ulu öndər Heydər Əliyevin xa-
tirəsinə həsr edildiyini vurğulayıb. Bildi-
rib ki, bu, dahi insanın şəxsiyyətinə olan 
böyük hörmət və ehtiramın təzahürüdür.

Rektor konfrans iştirakçılarının 
nəzərinə çatdırıb ki, Heydər Əliyevin 
istər ölkəmizin dəniz nəqliyyatının, 
istərsə də Azərbaycan elminin inkişa-

fındakı xidmətləri misilsizdir. Məhz bu 
dahi şəxsiyyətin sayəsində Azərbaycan 
gəmiçiliyi qorunub saxlanıb və ildən-ilə 
inkişaf etdirilib.

Azərbaycanda ilk dəfə hakimiyyətə 
gələndən sonra Xəzərdə yükdaşıma-
larda baş verən canlanmadan danışan 
H. Əsədov onu da qeyd edib ki, məhz 
Ulu Öndərin təkidi ilə o vaxtlar bir çox 
yeni tanker və quru yük gəmilərinin ti-
kintisinə başlandı və keçən əsrin 80-ci 

illərinin ortalarında bu su nəqliyyat va-
sitələri Azərbaycana gətirildi. 1995-ci 
ildə Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşki-
latının üzvü seçildi. Heydər Əliyev çox 
gözəl başa düşürdü ki, dünya sularında 
üzmək üçün dənizçilərimizə beynəlxalq 
səviyyədə tanınan diplom lazımdır. Hə-
min dövrə qədər ölkəmizdə yüksək ixti-
saslı dənizçi yetişdirən təhsil ocağı yox 
idi. Ulu Öndərin tövsiyəsindən sonra 

1996-cı ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı 
ilə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademi-
yası yaradıldı. Hazırda Akademiyanın 
verdiyi diplomların dünyanın 170-dən 
çox ölkəsində tanındığını vurğulayan H. 
Əsədov bunun Ümummilli Liderimizin 
uzaqgörən siyasətinin bəhrəsi olduğunu 
söyləyib.   

Sonra Akademiyanın rektoru konf-
rans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, 
elmi-texniki konfransa ümumilikdə 116 

məruzə, o cümlədən 6 xarici ölkədən 
(Türkiyə, Rusiya, Bolqarıstan, Ukrayna, 
Qazaxıstan, Gürcüstan) 42 alimin mə-
ruzələri təqdim edilib. Ən yaxşı məruzə 
materiallarının “ADDA-nın Elmi əsərlə-
ri” məcmuəsində çap edilməsi nəzərdə 
tutulur. 

Çıxışının sonunda Heydər Əsədov 
bildirib ki,  Ümummilli Liderimizin bu 
möhtəşəm işini hazırda möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyev uğurla davam et-
dirir. Məhz onun rəhbərliyi altında Azər-
baycan regionun lider dövlətinə çevrilib, 
ulu öndər Heydər Əliyevin arzuladığı 
kimi dünyanın aparıcı dövlətləri arasında 
özünə layiqli yer tutur.

Konfransda çıxış edən Batumi Na-
viqasiya Tədris Universitetinin rektoru 
Parmen Xvedelidze,  İstanbul Texniki 
Universitetinin professoru Muhsin Ka-
dıoğlu, Kamçatka Dövlət Texniki Uni-
versitetinin kafedra müdiri, dosent And-
rey Kostenko,  “Bolqarıstan-Qazaxıstan 
Təhsil Forumu”nun direktoru, professor 

Nikolay Buyukliyev dəvətə görə təşək-
kürlərini bildiriblər. Onlar  belə bey-
nəlxalq konfransların keçirilməsinin su 
nəqliyyatının problemlərinin öyrənilmə-
si və tədqiqi sahəsində böyük əhəmiyyəti 
olduğunu qeyd ediblər. Ümidvar olduq-
larını bildiriblər ki, burada dinlənən mə-
ruzələr gələcəkdə bu sahədə qarşıya çıxa 
biləcək problemlərin həllinə öz töhfəsini 
verəcək.

Sonra Akademiyanın elmi işlər 
və beynəlxalq əlaqələr üzrə prorekto-
ru dosent Vüqar Sadıqov çıxış edərək 
elmi-texniki konfransın məqsədindən 
danışıb. Qeyd edib ki, Beynəlxalq el-
mi-texniki konfrans dünyanın müxtəlif 
universitet, akademiya və elmi-tədqiqat 
institutlarında fəaliyyət göstərən alim-
ləri, gənc tədqiqatçıları və istehsalatda 
çalışan aparıcı mütəxəssisləri bir araya 
gətirmək məqsədi daşıyır.

Açılış mərasimindən sonra bey-
nəlxalq konfrans öz işini bölmələrdə da-
vam etdirib.

“Castoro 10” gəmisi boruları Albaniyanın 
dayaz sularında döşəməyə davam edir

Bolqarıstan-QazaxıstanTəhsil Forumunun 
direktoru Dəniz Akademiyasında olub

Yaxşı gəmi kapitanı olacağına inanan tələbə

Ulu öndər Heydər Əliyevin  ölkəmizin dəniz nəqliyyatının inkişafındakı xidmətləri misilsizdir
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Mən, 1977-ci ildən Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində 
çalışıram. Əmək fəaliyyətinə 
keçmiş Vano Sturua adına Gəmi 
Təmiri və Gəmiqayırma Zavo-
dunda gəmi təmiri çilingəri kimi 
başlamışam. Moskva Əmək və 
Sosial Münasibətlər Akademi-
yasını bitirmişəm. Zavod Həm-
karlar İttifaqı Komitəsinin sədri 
və Əmək haqqı şöbəsinin rəisi 
işləmişəm. Hazırda “Bibiheybət” 
Gəmi Təmiri Zavodunda PİE və 
ƏHŞ-də təlim və personal üzrə 
mütəxəssis vəzifəsində çalışıram.

Bütün bunları yazmağım sə-
bəbsiz deyil. 

37 il idi yeni mənzil həsrəti ilə 
yaşayırdım. 1982-ci ildən mənzil 
növbəsində idim. Altı-yeddi il əv-
vəl isə mənzil şəraitimi yaxşılaş-
dıra biləcəyimə ümidimi tamam 
itirmişdim. 5 nəfərdən ibarət 
ailəmlə 18 kvadratmetrlik mən-
zildə yaşadığımdan artıq uşaqla-
rımın da üzünə baxa bilmirdim.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cə-
miyyəti yaradıldıqdan sonra Rauf 

müəllimin rəhbərliyi ilə Gəmi-
çilikdə işçilərin sosial problem-
lərinin də həllinə xüsusi diqqət 
yetirilməsi mənim kimi yüzlərlə 
işçinin yeni mənzillə bağlı  ölən 
ümidlərini diriltdi. 

Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin 160 illik yubileyi 
ərəfəsində Gəmiçilik işçilərinin 
mənzillə təmin edilməsində gözəl 
addım atıldı.  Təkcə gəmi təmir-
çilərindən 180 ailə yeni mənzillə-
rin sevincini yaşadı. Uzun müd-
dət növbədə olan gəmi təmirçisi  
kimi mənə də mənzil ayrıldı.

Mən şəxsən öz adımdan, 
ailəmizin adından “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin sədri Rauf müəllimə dərin 
minnətdarlığımızı bildirir, ona 
uzun ömür, möhkəm cansağlığı 
və işlərində yeni-yeni uğurlar ar-
zulayıram. 

Məhəbbət Muradov,
“Bibiheybət” GTZ-nin 

Personalın idarə edilməsi və 
Əmək haqqı Şöbəsinin təlim  və 

personal üzrə mütəxəssisi   

M İ N N Ə T D A R L ı Q 
Sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur

Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) dəmir 
yolu ilə indiyədək 184 min ton yük 
daşınıb. Bunun 17 min 500 tonu 
Türkiyə ərazisindən keçərək daşı-
nan yüklərdir. Çindən yola düşən 
26 konteynerlik ilk blok qatarı isə 
aprelin 15-də Türkiyənin Köseköy 
bölgəsinə çatıb. Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu ilə sərnişin daşıyacaq 
qatarın iş prinsipi və proqramının 
hazırlanması üçün tərəflər mayın 
24-25-də Ankarada toplaşacaqlar. 
Görüşdə qatarın həftəlik hərəkət 
günləri və saatları, biletlərin qiy-
məti və sair məsələlərin müzakirə 
olunaraq müvafiq qərarların qəbul 
edilməsi gözlənilir. Azərbaycan və 
Türkiyənin Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu ilə hərəkət edəcək yük vaqon-
larının birgə istehsalını həyata 
keçirəcəyi zavod isə layihələndirmə 
mərhələsindədir. Zavodun tikinti-
sinə texniki dəstəyi Türkiyə tərəfi 
göstərəcək. Həmçinin zavodda 
istifadə olunacaq avadanlıqları da 
Türkiyə təmin edəcək. Hava nəq-
liyyatına gəldikdə isə yay aylarında 
“Pegasus” aviaşirkəti İzmir-Ba-
kı-İzmir reyslərinə başlayacaq. Cari 
ildə ötən illə müqayisədə Türkiyə və 
Azərbaycan arasında aviareyslərin 
sayında 30 faiz artımın olacağı-
nı proqnozlaşdırırıq. Bu faktları 
AZƏRTAC-a eksklüziv müsahi-
bəsində Türkiyənin nəqliyyat və 
infrastruktur naziri Mehmet Cahit 
Turhan səsləndirib.

Mehmet Cahit Turhan Azərbaycan 
ilə Türkiyə arasında nəqliyyat sahəsin-
də görüləcək işləri, Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yoluna dair gələcək planları, hava 
nəqliyyatında yeni inkişafları, iki qar-
daş ölkənin dünya xəritəsində nəqliy-
yat mərkəzi kimi çıxış etməsi və bunun 
əhəmiyyəti barədə AZƏRTAC-ın müx-
birinin suallarını cavablandırıb. Həmin 
müsahibəni təqdim edirik.

- Azərbaycanla Türkiyənin nəq-
liyyat sahəsindəki əməkdaşlığını necə 
qiymətləndirirsiniz?

- Azərbaycanın müstəqilliyini tanı-
yan ilk ölkələrdən biri Türkiyədir. Azər-
baycanın müstəqilliyinin ilk illərindən 
bu vaxtadək Türkiyə hər zaman lazımi 
dəstəyi göstərib və göstərməkdə də da-
vam edəcək. Birgə həyata keçirdiyimiz 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, 
Baku-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəməri, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti, TA-
NAP kimi irimiqyaslı layihələr regiona 
da öz töhfəsini verir. Türkiyə Azərbay-
candakı ən böyük investorlardan biridir. 
Ümid edirik ki, tezliklə Azərbaycan da 
Türkiyədə eyni mövqeyə sahib olacaq. 
Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də et-
diklərimizlə kifayətlənmirik. Gələcəkdə 
daha böyük vəzifələr, hədəflər bizi göz-
ləyir. Öhdəmizə düşən əsas vəzifə isə iki 
ölkə arasındakı əlaqələri daha da möh-
kəmləndirərək gələcək nəsillər üçün mi-
ras qoymaqdır.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti-
nin istifadəyə verilməsi və Azərbaycanın 
Türkiyə ilə dəmir yolu əlaqəsinin yaran-
ması hər iki ölkənin bir-birinə nə qədər 
yaxın olduğunun götəricisidir. Avropa 
və Asiyanı bir-biri ilə əlaqələndirən ən 
qısa, etibarlı və iqtisadi cəhətdən əlve-
rişli dəmir yolunun qurulması və Xəzər 
dənizindən istifadə edilməsi logistika 
sahəsində alternativ yaradır, Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri də-

rinləşdirir. Bu baxımdan Azərbaycanın 
son vaxtlar həyata keçirdiyi irimiqyaslı 
layihələrdən qürur duyuruq.

Həm Azərbaycan, həm də digər re-
gion ölkələri ilə aramızdakı ən böyük 
logistik layihələrdən biri hesab edilən 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti və 
“Lapis Lazuli” Nəqliyyat Dəhlizi Qə-
dim İpək Yolunun keçdiyi məntəqələr-
dən biri olan Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutunun əsas dayaqla-
rıdır. Bu layihələr Türkiyənin Xəzər 
dənizi, Mərkəzi Asiya və Cənubi Asiya 
ilə əlaqələrini gücləndirəcək və region-
da logistik gücə sahib olmasına xidmət 
edəcək. Bundan əlavə, həyata keçirilən 
layihələrin məqsədi Qədim İpək Yolunu 
canlandırmaq və Avropanın yükdaşıma 
şəbəkəsini Mərkəzi Asiya və Cənubi 
Asiya üzərindən Çin ilə Hindistana gə-
tirib çıxarmaqdır. Bu, region ölkələrinin 
əhəmiyyətini daha da artıracaq. Buna 
görə də, son illərdə sürətlə inkişaf edən 
Türkiyə qarşıdakı dövrdə də bu inkişafı 
davam etdirmək üçün istehsal və ixrac 
istiqamətində ticarət dövriyyəsini artır-
mağı hədəfləyir. Azərbaycanla yanaşı, 
bütün Mərkəzi və Cənubi Asiya ölkələri 
ilə bu hədəfi həyata keçirmək üçün nəq-
liyyat sahəsi də mühüm vasitədir.

- Gələcəkdə Azərbaycanla nəq-
liyyat sahəsində yeni layihələr həyata 
keçirməyi düşünürsünüzmü?

- Hazırda Türkiyə ilə Azərbaycan 
Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini yeni-
dən yaradır. Birgə həyata keçirdiyimiz 
layihələr gücümüzü artırmaqla yanaşı, 
digər ölkələrlə əməkdaşlığı da inkişaf 
etdirəcək və regionda nəqliyyat infrast-
rukturunun qurulmasına şərait yarada-
caq. Bu layihələr və təşəbbüslər təkcə 
iqtisadi deyil, həm də böyük siyasi məna 
daşıyır, təhlükəsizliyi və sabitliyi artırır. 
Türkiyənin nəqliyyat sahəsində gördü-
yü işlər dünyaya səs salır. Azərbaycanla 
birgə həyata keçirilən layihələr Avropa 
İttifaqı–Çin ticarət şəbəkəsinə alternativ 
olub və Şərq-Qərb istiqamətində əhə-
miyyətli bir marşrut yaradıb.

Azərbaycan və Türkiyə coğrafi 
mövqelərinə görə regionun ən vacib 

tranzit mərkəzlərindəndir. Azərbaycan 
Mərkəzi Asiyaya açılan qapıdır, Türkiyə 
isə üç qitənin kəsişdiyi ərazidə yerləşir. 
Biz yükdaşıyıcılarına həm fərqli marş-
rutlar, həm də fərqli nəqliyyat vasitələ-
ri təklif edərək onlara fayda verməyə 
çalışırıq. Öz ölkəmizlə yanaşı, region 
ölkələrinin ixrac mallarının çeşidlən-
məsinə şərait yaradır, iqtisadi mənada 
qazanclarını artırmağa səbəb oluruq. 
Bununla bağlı ən gözəl nümunə Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttidir. İx-
rac mallarını dəmir yolu ilə daşıyaraq 
başlanğıc və son mərhələlərini quru, 
dəniz yolu ilə həyata keçirərək bir çox 
ərazilərə çatdırırıq. Şərq ilə Qərb arasın-
da alternativ marşrut təklifi ilə yanaşı, 
Şimal-Cənub istiqamətində də alternativ 
olmağı düşünürük.

Bütün bunlarla yanaşı, Qars Logis-
tika Mərkəzində Azərbaycan tərəfin-
dən bəzi investisiyaların qoyulacağının 
elan edilməsi, Qars-İğdır-Naxçıvan də-
mir yolu layihəsinin, bir sıra əməkdaş-
lıq proqramlarının hazırlanması, birgə 
enerji layihələrinin davam etdirilməsi, 
Türkiyənin Serhat bölgəsi ərazisindəki 
sənaye infrastrukturunun Azərbaycanın 
tələbatına uyğun formada inkişafı bu 
əlaqələrin gələcəyi haqda fikir forma-
laşdırır. Həmçinin yüksəksürətli qatar, 
sürət qatarı, logistik mərkəz, hava li-
manları və avtomobil yolları layihələri 
də hər iki ölkənin taleyini birləşdirəcək 
şəkildə planlanlaşdırılır. Türkiyənin 
2023-cü il hədəfləri istiqamətində Azər-
baycanla əlaqələri genişləndirmək mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir.

- Türkiyə “Bir kəmər, bir yol” 
təşəbbüsünün region üçün əhəmiyyə-
tini necə görür?

- “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü 
Çin, Asiya, Yaxın Şərq və Avropanı 
bir-birinə birləşdirən böyük bir nəqliy-
yat, investisiya, enerji və ticarət şəbəkə-
sini formalaşdırmağı hədəfləyir. Ölkələ-
rimizin bu artan ticarət dövriyyəsindən 
və investisiya mühitindən daha çox pay 
götürməsi üçün əsas nəqliyyat dəhlizləri 
üzərində yerləşmək və nəqliyyat infrast-
rukturunu həmin istiqamətdə inkişaf et-

dirmək məcburiyyətindəyik.
Müasir İpək Yolu da adlandırılan 

“Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Mar-
şrutu” Şərqlə Qərb arasındakı mövcud 
yolları tamamlayıcı və təhlükəsiz bir 
marşrut edir. Həmçinin Türkiyənin son 
16 ildə nəqliyyat siyasətindəki əsas hə-
dəfi Çindən Londonadək fasiləsiz yük-
daşıma xətti yaratmaq və böyük həcmdə 
infrastrukturla bağlı investisiyalar həya-
ta keçirmək olub. Uzaq Şərqdən Avropa-
ya qədər uzanan, yüz illər ərzində ticarət 
karvanlarının keçdiyi məntəqə kimi ta-
nınan Qədim İpək Yolunun Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu ilə in-
kişaf etdirilməsi üçün həm Anadoluda, 
həm də Qafqaz regionu və Mərkəzi 
Asiyada dəmir yolu şəbəkəsinin təşkil 
edilməsi və avtomobil yollarının ye-
nilənməsi ilə bağlı xeyli vaxtdır region 
ölkələri ilə əməkdaşlığımızı davam etdi-
ririk. Bu məqsədlə Asiya-Avropa-Yaxın 
Şərq istiqamətində nəqliyyat şəbəkəsini 
inkişaf etdirmək üçün mühüm addımlar 
atır, ölkə daxilində də Şərq-Qərb və Şi-
mal-Cənub istiqamətində layihələr real-
laşdırırıq.

Çünki “Bir kəmər, bir yol” təşəb-
büsü bizim coğrafiyamızda yerləşən 
ölkələrin gələcəyi deməkdir. İnanırıq ki, 
Anadolu, Qafqaz regionu və Mərkəzi 
Asiya üçbucağında yükdaşımalar orta 
müddətdə indiki iqtisadi vəziyyətinin 
daha yüksək mərhələsinə çatacaq. Təbii 
ki, bu təşəbbüs təkcə iqtisadi deyil, xalq-
lar arasında mədəni və sosial əlaqələri 
də gücləndirəcək.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xət-
ti Çin və Mərkəzi Asiyadan ölkəmizə 
gələn bütün yolları birləşdirən mühüm 
infrastruktur olaraq çox böyük əhəmiy-
yət daşıyır. Bu layihə sadəcə üç ölkəni 
birləşdirmir. İngiltərə, Fransa, Belçika, 
Almaniya, Avstriya, Macarıstan, Ser-
biya, Bolqarıstan, Türkiyə, Gürcüstan, 
Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan 
və Çini dəmir yolu ilə bir-birinə bağ-
layır. Bakıdan Qarsa qədər uzanan 829 
kilometrlik dəmir yolu xətti Xəzərdən 
keçən “Transxəzər Beynəlxalq Nəqliy-
yat Marşrutu”nun vacib bir hissəsini 
tamamlayır. Lakin bu layihənin əhə-
miyyəti qarşıdakı illərdə daha çox aydın 
olacaq. Çin və Avropa arasındakı ticarət 
hazırda günlük 1,5 milyard dollara çatır. 
Bu ticarət axınının artaraq davam etməsi 
və qarşıdakı 5-6 ildə ticarət dövriyyəsi-
nin gündəlik 2 milyard dolları keçəcəyi 
gözlənilir.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xət-
tinin tam gücü ilə işləməsi, bu xəttin 
tamamlayıcısı olan yolların inşasının 
başa çatdırılması mühüm əhəmiyyət 
daşıyır. Buna görə də Marmaray xət-
ti, Yavuz Sultan Səlim körpüsü, Şimal 
Mərmərə avtomobil yolu və Avrasiya 
tuneli, Osmanqazi körpüsü, sürət qatarı 
və yüksəksürətli qatar xətti, Şimal Egey 
limanı, Gebze-Osmanqazi-İzmir avto-
mobil yolu, “1925 Çanaqqala” körpüsü, 
İstanbul Hava Limanı kimi irimiqyaslı 
layihələrlə də BTQ-nin yaratdığı imkan-
ları və onun əhəmiyyətini artırırıq. Xü-

susilə də, bu dəmir yolu xətinin davamı 
olan layihələri dövlətin özəl tərəfdaşları 
ilə birgə həyata keçirərək həm sürətli, 
həm daha az xərclə, həm də özəl sek-
torun dinamikliyindən istifadə edərək 
reallaşdırırıq. Tükənən ehtiyatlar ilə, 
tükənməyən tələbatları ödəyirik.

- Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 
layihəsi istifadəyə verildikdən son-
ra Türkiyəyə məxsus və bu ölkədən 
tranzit keçərək daşınan yüklərin həc-
mi nə qədərdir? Türkiyədən daşınan 
ümumi yüklərin neçə faizi BTQ-nin 
payına düşür?

- BTQ ilə bu vaxtadək ümumilikdə 
184 min ton yük daşınıb. Bunun 17 min 
500 tonu Türkiyə ərazisindən keçərək 
daşınan yüklərdir. 2018-ci ildə Türkiyə-
nin beynəlxalq yükdaşımalarının 6,8 fa-
izi BTQ-nin payına düşür.

- Türkiyə BTQ ilə yükdaşımala-
ra yeni ölkələrin diqqətini çəkmək 
üçün danışıqlar aparırmı və bunlar 
hansı ölkələrdir? Bu dəmir yolu xətti 
ilə daşınan yüklərə tərəfinizdən hansı 
güzəştlər tətbiq edilir?

- Nazirliyin nəzdində olan Türkiyə-
nin dövlət dəmir yolu şirkəti tərəfindən 
yükdaşımalarla bağlı bütün sərgi və 
tədbirlərdə BTQ barədə məlumat veri-
lir. Dəmir yolunun inkişaf etdirilməsi, 
yük və istiqamət növlərinin artırılması 
məqsədilə başda Çin, Almaniya və Avst-
riya olmaqla müxtəlif Avropa və Asiya 
ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşlər 
keçirilir.

Türkiyə yanvar ayında Çinlə Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu vasitəsilə ilk 
dəfə yükdaşımalara başlayıb. Həmin ay 
Çindən Türkiyənin Köseköy bölgəsinə 4 
konteyner, fevralda isə 5 konteyner da-
şınıb. Çindən çıxan 26 konteynerlik ilk 
blok qatarı isə aprelin 15-də Köseköyə 
çatıb. Qatar 1974 kilometrlik Türkiyə 
yolunu 57 saat 30 dəqiqədə tamamlayıb.

Qısa zaman ərzində Türkiyə və Çin 
arasında, həmçinin Türkiyədəki Marma-
ray xətti istifadə edilməklə Çin-Avropa 
arasında davamlı blok yük qatarlarının 
istifadəsi ilə bağlı əhəmiyyətli nailiy-
yətlər əldə edilib. BTQ dəmir yolunda 
yüklərin sürətli və sərfəli qiymətlərlə 
daşınması üçün xüsusi tariflər də tətbiq 
olunur.

- Martın sonlarında Bakı-Tbili-
si-Qars dəmir yolu xəttində hərəkət 
edəcək sərnişin qatarı Bakıya gətiri-
lib. Sərnişindaşımaya başlanandan 
sonra Türkiyə əhalisinin neçə faizinin 
bu xətdən istifadə edəcəyini düşünür-
sünüz? Türkiyə BTQ-də öz sərnişin 
qatarlarını istifadə edəcəkmi?

- BTQ dəmir yolu xətti ilə “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin “Stad-
ler” şirkətindən təmin etdiyi 10 ədəd 
vaqonla sərnişin daşınmasına başlanıla-
caq. Sözügedən vaqonların sərnişin tu-
tumu 257 nəfərdir və qatarda 9 sərnişin 
vaqonu, bir restoran mövcuddur. Qatarın 
iş prinsipi və proqramının hazırlanması 
üçün tərəflər mayın 24-25-də Ankarada 
toplaşacaq. Görüşün yekununda qatarın 
həftəlik hərəkət günləri və saatları, bilet-

lərin qiymətləri və sair məsələlərin mü-
zakirə edilərək müvafiq qərarların qəbul 
olunması gözlənilir.

Nazirliyə bununla bağlı daxil olan 
müraciətlərdən sərnişin sıxlığının çox 
olacağını proqnozlaşdırırıq. Bu dəmir 
yolu ilə hərəkət edəcək qatarlar “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-yə məxsus 
dar və geniş izdə hərəkət edən vaqon-
lardan ibarət olacaq. İzlərin fərqli ol-
ması isə Türkiyəyə məxsus vaqonların 
hərəkətinə çətinlik yaradır.

- Türkiyə ilə Azərbaycan BTQ 
xəttində istifadə olunacaq birgə vaqon 
istehsalına nə vaxt başlayacaq?

- Nazirliyin tabeliyindəki “Türki-
ye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş.” 
(TÜDEMSAŞ) tərəfindən istehsal olu-
nan 150 yük vaqonu hazırda BTQ dəmir 
yolu xəttində yükdaşıma həyata keçirir. 
İndi isə Azərbaycan və Türkiyə birgə 
vaqon istehsalı zavodu inşa edəcək və 
həmin vaqonlar məhz BTQ xəttində 
işləyəcək. Bununla bağlı rəhbər şəxslə-
rimiz həmkarları ilə görüşüb. Zavodun 
tikintisinə texniki dəstək Türkiyə tərə-
findən göstəriləcək. Həmçinin zavod-
da istifadə olunacaq avadanlıqları da 
Türkiyə təmin edəcək. Hazırda işlər la-
yihələndirmə mərhələsindədir.

Bundan əlavə, xüsusilə Tür-
kiyə-Azərbaycan arasında istismar olu-
nacaq vaqonların TÜDEMSAŞ tərəfin-
dən istehsal olunması məqsədilə işlərə 
başlanılıb. Bu çərçivədə Azərbaycandan 
bir ədəd EA tipli vaqonlar alınaraq Tür-
kiyəyə gətirilib və TÜDEMSAŞ tərə-
findən yeni vaqon layihələndirilib. İki 
ədəd prototip istehsalı planlanlaşdırılır 
və cari il ərzində işlərin tamamlanması 
nəzərdə tutulur. Azərbaycan tərəfindən 
600 vaqona ehtiyacın olduğu bildirilib.

- Azərbaycan və Türkiyənin hava 
nəqliyyatı ilə sərnişin daşınmasında 
bu il gözlənilən yeniliklər nələrdir?

- Ötən il iki qardaş ölkə arasında 
7 min 919 aviareys həyata keçirilib və 
972 min 533 sərnişin daşınıb. Həmçinin 
Türkiyə-Azərbaycan arasında keçən il 
17 min 527 ton yükdaşıma reallaşdırılıb.

Artıq “Türk Hava Yolları” tərəfin-
dən Antalya-Bakı-Antalya istiqamətin-
də mövsümi aviareyslər həyata keçiri-
lir. Yay aylarında “Pegasus” aviaşirkəti 
İzmir-Bakı-İzmir istiqamətində reyslərə 
başlayacaq və iki ölkənin nəqliyyat şə-
bəkəsi daha da güclənəcək.

Cari ildə keçən illə müqayisədə Tür-
kiyə və Azərbaycan arasında aviareys-
lərin sayında 30 faiz artımın olacağını 
proqnozlaşdırırıq. Uçuşlardakı artım iki 
ölkənin iqtisadi və mədəni əlaqələrinə 
öz müsbət təsirini göstərəcək. Həmçinin 
Türkiyə və Azərbaycanın Hava Nəqliy-
yatı Sazişinin yenilənməsi üçün Mülki 
Aviasiya Qaydaları ilə bağlı işlər ye-
kunlaşmaq üzrədir və mülki aviasiyanın 
tələbatına tam cavab verəcək yeni sazi-
şin tezliklə imzalanacağını düşünürük.

- Maraqlı müsahibə üçün təşək-
kür edirik.

Elvin Camalov 

Türkiyəli nazir: “Azərbaycanın son dövrlərdə nəqliyyat sahəsində 
reallaşdırdığı irimiqyaslı layihələr bizi qürurlandırır”

Müasir İpək Yolu da adlandırılan “Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” 
Şərqlə Qərb arasındakı mövcud yolları tamamlayıcı və təhlükəsiz bir marşrut edir

Qazaxıstan parlamenti 
Xəzər dənizində insidentlərin 
qarşısının alınması haqqında 
ötən il avqustun 12-də Ak-
tauda Xəzəryanı dövlətlərin 
dövlət başçılarının sammitin-
də imzalanmış Sazişi ratifika-
siya edib.

Qazaxıstan parlamentinin 
rəsmi saytı xəbər verir ki, bu 
ölkənin müdafiə nazirinin müa-

vini Bakıt Kurmanbayev par-
lamentdəki çıxışında sənədlə 
müəyyən edilmiş yeni norma-
ların yalnız hərbi gəmilərə aid 
olduğunu bildirib. Sazişdə Ru-
siya, Azərbaycan, Qazaxıstan, 
İran və Türkmənistanın Xəzər 
dənizində üzən hərbi gəmilə-
rinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi məsələləri əks olunub. 
Yeni qaydalar Xəzər dənizində 

hərbi gəmilərin arasında dostluq 
münasibətlərinin möhkəmlən-
məsinə də kömək edəcək. Onlar 
arasında bir-birinə xəbərdarlıq 
etmək üçün ingilis və ya rus dil-
lərindən istifadə olunacaq.

Qazaxıstan parlamentinin 
yuxarı palatasının təsdiq et-
diyi sənəd imzalanması üçün 
ölkə Prezidentinə təqdim olu-
nub.

Xəzər dənizində insidentlərin qarşısının 
alınması haqqında Saziş ratifikasiya edilib

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) Təlim-Tədris Mərkə-
zində BP və Saipem şirkət-
lərinin müxtəlif ölkələrdən 
olan nümayəndələrinin 
iştirakı ilə təhlükəsizliklə 
bağlı seminar keçirilib.

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

Təlim zamanı onlara 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı-
nın (İMO) Dənizçilərin Ha-
zırlanması, Sertifikatlaşdı-
rılması və Növbə Çəkmələri 
Haqqında Beynəlxalq Kon-
vensiyasında (STCW) nəzər-
də tutulan zəruri məsələlər 
barədə danışılıb.  Dənizdə 
insan həyatının mühafizəsinə 
dair” (SOLAS) Konvensi-
yası, “Xilasedici vasitələr 

haqqında” Beynəlxalq Məcəl-
lə (LSA), “Yanğından mühafizə 
vasitələri haqqında” Beynəlxalq 
Məcəllə (FFE) haqqında geniş söz 
açılıb. 

Bundan başqa, iştirakçılara ilk 
tibbi yardım barədə də ətraflı mə-
lumat verilib.

Seminar  interaktiv formada 
keçirilib. İştirakçıların fikirləri 
dinlənilib və sualları cavablandı-
rılıb.

Təlim-Tədris Mərkəzində BP və Saipem əməkdaşları üçün seminar keçirilib



Qazaxıstanın 
Kurık limanı 
vasitəsilə bu il 
2,5 milyon ton 
yük daşınması 
planlaşdırılır.

Hazırda li-
mandan Azərbay-
cana müntəzəm 
daşımalar möv-
cuddur. Ələt-Ku-
rık-Ələt istiqamətində yük-
daşımalar həyata keçirilir, 
gündəlik məlumat mübadiləsi 
var.

Kurık və Ələt limanları 
arasında təcrübə mübadiləsi 
aparılır. Gələcəkdə liman-
dan Türkmənistan və İran 
istiqamətində digər bərə reys-
lərinin açılması gözlənilir. Çin-
dən gələn yüklər Qazaxıstan, 
Azərbaycan, Gürcüstan, Tür-
kiyə və Ukraynadan keçərək 

Avropaya göndəriləcək.
Kurık limanı Transxəzər 

Beynəlxalq Nəqliyyat Marş-
rutunun mərkəzində yerləşir. 
Limanın istifadəyə verildiyi 
vaxtdan bu vaxtadək 3,5 mil-
yon tondan çox yük daşınıb.

Daşımaların problemsiz 
həyata keçirilməsi üçün Ələt 
limanı ilə sıx əməkdaşlıq apa-
rılır. Limanda “bir pəncərə” 
sistemi fəaliyyət göstərir.

İlahə Əhmədova

İtaliyanın sahil 
mühafizə xidməti 
Aralıq dənizində 
miqrantların axta-
rış-xilasetmə işlərini 
həyata keçirən, qey-
ri-hökumət təşkilatına 
məxsus “Mare Jonio” 
gəmisinin fəaliyyətinə 
qadağa qoyub.

Bu qərar sahil müha-
fizə xidmətinin əməkdaş-
larının “Mare Jonio”da 
yoxlama aparmasından 
sonra qəbul edilib. Qeyd 
edək ki, “Mare Jonio” İta-
liya bayrağı altında üzən 
yeganə xilasetmə gəmisi-
dir.

Asiman Əsədov

Aprelin 27-nə keçən gecə Rusiyadakı Volqa 
çayında iki gəminin toqquşması nəticəsində 1 nəfər 
ölüb, iki insan itkin düşüb.

Bu məlumatı Rusiyanın İstintaq Komitəsi ya-
yıb. Sahil-təhlükəsizlik xidmətinin qayıqları və axta-
rış-xilasetmə qrupu itkin düşmüş insanların tapılması 
üçün əməliyyat tədbirləri həyata keçiriblər.

İstintaq Komitəsi qəza ilə bağlı hərəkətin təh-
lükəsizliyi və su nəqliyyatından istifadə qaydalarının 
pozulması maddəsi ilə cinayət işi qaldırıb.

Məlum olduğu kimi, 
ölkəmizdə dənizçilik sahə-
si uzun tarixi inkişaf yolu 
keçib.  Şübhəsiz ki, dənizçi-
lik sənayesinin inkişafında 
gəmiqayırmanın mühüm 
rolu var.

Hazırda Azərbaycan gə-
miqayırma sənayesi böyük kadr 
potensialına, maddi-texniki ba-
zaya, hər növ gəmi tikintisini 
həyata keçirmək üçün lazımi 
səviyyədə təchizata malikdir. 
Bu potensialı qoruyub saxla-
maq, ondan səmərəli istifadə 
etmək, yeni təcrübə ilə zəngin-
ləşdirmək isə əsas məqsədlər-
dəndir.

Bu baxımdan cəmiyyətdə 
gəmiqayırmaya marağın artı-
rılması vacibdir. “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
(ASCO) bu məqsədlə  Bakı 
şəhər 2 nömrəli Uşaq-Gənclər 
İnkişaf Mərkəzinin “Gəmi Mo-
delçiliyi” dərnəyi ilə xüsusi la-
yihənin icrasına başlayıb.

Belə ki, ASCO-nun təşəb-
büsü ilə dərnəyin 25 üzvü üçün 
Qaradağ rayonunda yerləşən 
Bakı Gəmiqayırma Zavoduna 
tur təşkil olunub.

Gəmi modelçiləri öncə 
ərazini gəziblər, müasir tipli 
tərsanə ilə tanış olublar, bu-

rada ASCO-nun sifarişi ilə ti-
kilən gəmilərin inşa prosesini 
yaxından izləyiblər. Gəmi mo-
delçilərinə məlumat verilib ki, 
hazırda ASCO üçün zavodda 
iki yeni nəsil tanker, iki unikal 
“Ro-Pax” tipli gəmi-bərə tiki-
lir. İnşası qrafikə uyğun davam 
etdirilən bu gəmilər növbə ilə 
2020-ci ilin sonuna kimi təhvil 
veriləcək.

Turun gedişində iştirakçı-
lar üçün təchizat və yerləşdir-
mə mühəndisi Niyazi Bayra-
mov tərəfindən təlim keçirilib. 
Zavod nümayəndəsi Azərbay-
canın gəmiqayırma potensialı 
barədə ətraflı danışıb və gəmi 
modelçilərinin suallarını ca-
vablandırıb. Həmçinin, uşaqlar 
gəmi tikintisini əks etdirən vi-
deonu maraqla izləyiblər.

Onu da qeyd edək ki, 
dərnək üzvlərinə dəstək olan 
ASCO onlara gəmi modellə-
rinin hazırlanması üçün lazım 
olan alət və avadanlıqlar da 
təqdim edib.  

ASCO dənizçilik və gə-
miqayırma sahəsinə marağın 
artırılması məqsədi ilə gələcək-
də də dərnəyin üzvləri ilə belə 
tədbirlərin keçirilməsini plan-
laşdırır.

Beynəlxalq Əmək Təşkila-
tının (BƏT) müəyyənləşdir-
diyi 28 aprel -  Ümumdünya 
Əməyin Mühafizəsi Günü ilə 
əlaqədar “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin  
(ASCO) strukturlarında təd-
birlər keçirilib.

Bu tədbirlərdə günün əhə-
miyyəti ilə bağlı əməkdaşlara 
geniş məlumat verilib. Bildi-
rilib ki, Ümumdünya Əməyin 
Mühafizəsi Gününün qeyd 
olunması 2003-cü ildən baş-
layıb. Həmin vaxt Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatı onu əməyin 
mühafizəsi, gigiyenası və mə-
dəniyyəti konsepsiyasının for-

malaşdırılması və müdafiəsi 
kimi nəzərdə tutub. Ümumdün-
ya Əməyin Mühafizəsi Günü 

əməyin mühafizəsi üzrə profi-
laktik tədbirlərdən ibarət olub, 
iş yerində bədbəxt hadisələrin 

və işçilərin səhhətinin pisləş-
məsinin qarşısının alınması 
probleminə həsr olunub.

Ümumiyyətlə, Ümum-
dünya Əməyin Mühafizəsi 
Gününün keçirilməsi ideyası 
ilk dəfə 1989-cu ildə Ameri-
ka və Kanada zəhmətkeşləri 
tərəfindən irəli sürülüb. Onlar 
təklif ediblər ki, “28 aprel” – iş 
yerlərində həlak olan və zərər 
çəkmiş işçilərin “Xatirə günü” 
kimi qeyd olunsun. Azad Həm-
karlar İttifaqlarının Beynəlxalq 
Konfederasiyası iş yerlərində 
səmərəli əmək şəraitinin təş-
kilinə diqqəti daha da cəlb et-
mək üçün onun əhatə dairəsini 
genişləndirməklə həmin günü 
ümumdünya tədbiri günü kimi 
qeyd edirlər.

Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin 
Su Hövzələrində Bioloji 
Resursların Artırılması 
və Mühafizəsi Departa-
menti su bioresurslarının 
artırılması, bərpası, isti-
fadəsinin tənzimlənməsi 
və mühafizəsi sahəsində 
tədbirləri davam etdirir. 
İlin ötən dövrü ərzində 
balıqartırma tədbirləri 
çərçivəsində 47 min 40-50 
qramlıq qızılbalıq körpəsi artırılaraq 
Xəzər dənizinə buraxılıb. Qızılbalıqla-
rın buraxılışı ilin sonuna kimi davam 
edəcək.

Bu barədə AZƏRTAC-a departa-
mentin su hövzələrində bioresursların 

artırılması sektorunun müdiri Fəridə 
Ələkbərova məlumat verib.

Sektor müdiri qeyd edib ki, növbəti 
3 ay ərzində nərəkimi balıq körpələrinin 
buraxılışı gözlənilir. Çəkikimilərin bu-
raxılışına isə may ayından etibarən baş-
lanılacaq.

Balıq ovu ilə məşğul olan şəxslərə 
bir daha bildiririk ki, qadağan olun-
muş ov vasitələrindən istifadəyə son 
qoysunlar, balıq ehtiyatlarının məhvinə 
şərait yaradan hərəkətlərdən çəkinsin-
lər.  Bunu jurnalistlərə açıqlamasında 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin (ETSN) mətbuat katibi İradə 
İbrahimova bildirib.

O qeyd edib ki, brakonyerliyin qarşı-
sını almaq məqsədilə Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər və Daxili İşlər nazirliklərinin 
əməkdaşlarının son aylar respublikanın 
daxili su hövzələrində, Kür və Araz çay-
larında keçirdikləri birgə reydlər zamanı 
brakonyerlərdən qadağan olunmuş ov 
alətləri və müxtəlif növ balıqlar götürü-
lüb. Qanun pozucuları barəsində 8607 
manat məbləğində cərimə tətbiq olunub, 
4 iş üzrə hüquq mühafizə orqanlarında 
cinayət işi açılıb.

ETSN rəsmisi bildirib ki, təəssüf ki, 

hələ də qadağan olunmuş ov alətlərin-
dən olan sintetik tordan, qarmaqbatırma 
alətindən, elektrik aparatından, kimyə-
vi və partlayıcı maddələrdən istifadə 
etməklə qəddarcasına balıq ovuna rast 
gəlinir.

“Bir daha balıq ovu ilə məşğul olan 
şəxslərə bildiririk ki, qadağan olunmuş 
ov alətlərindən istifadəyə son qoysun-
lar, brakonyerlikdən çəkinsinlər. Ümid 
edirik ki, brakonyerlər görülən inziba-
ti cəza tədbirlərindən, təbiətsevərlərin, 
konstruktiv mövqedə dayanan sağlam 
düşüncəli ictimaiyyət nümayəndələrinin 
qınağından nəticə çıxaracaqlar.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirli-
yi vətəndaşlardan, ictimaiyyət nümayən-
dələrindən xahiş edir ki, brakonyerlik 
halları ilə rastlaşdıqda dərhal nazirliyin 
168 nömrəli “Qaynar xətt”inə məlumat 
versinlər”, - deyə mətbuat katibi diqqətə 
çatdırıb.

İyunun 11-13-də Bakı 
Ekspo Mərkəzində XVIII 
Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, 
Tranzit və Logistika “Trans-
Caspian/Translogistica 2019” 
sərgisi keçiriləcək.

“Caspian Event Organi-
sers” şirkətindən  bildirilib ki, 
sərgi Xəzəryanı regionun apa-
rıcı nəqliyyat tədbirlərindən 
biri olmaqla yanaşı, dəmir yolu, 
kommersiya nəqliyyatı və nəq-
liyyat-logistika xidmətləri sahə-
sində əsas dövlət strukturları 
ilə kommersiya təşkilatlarını 
bir araya gətirir. Hər il sərgidə 
bu sektora dair müəssisələrin 
yenilik və nailiyyətləri nüma-
yiş olunur, sənayenin əsas nü-
mayəndələri ilə mühüm görüş-
lər keçirilir, qarşılıqlı faydalı 
sazişlər imzalanır.

Bu il “TransCaspian/Trans-
logistica” sərgisində Azər-
baycan, Belarus, Rusiya, Tür-
kiyə, Ukrayna və bir sıra digər 
ölkələri təmsil edən şirkətlər 
ən son məhsul və xidmətlərini 
təqdim edəcək. Sərgidə kom-
mersiya şirkətləri ilə yanaşı, 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” QSC,  “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC, “Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li-
manı” QSC, Azərbaycan Avto-
mobil Yolları Dövlət Agentliyi 
və Dövlət Dəniz Agentliyi kimi 
dövlət nəqliyyat strukturları iş-
tirak edəcək. Bu il sərgidə Be-
larus Respublikası Nəqliyyat 
və Kommunikasiya Nazirliyi 
debüt edir.

İştirakçılar sərgidə nəqliy-
yat sahəsində öz məhsul və xid-
mətlərinin geniş çeşidini təqdim 
edəcəklər. Bunlara dəmir yolu 
nəqliyyatının əyləc sistemləri 
üçün yeni məhsullar, istənilən 
növ yük və sərnişin vaqonla-
rı, lokomotivlər, motor-vaqon 
hərəkət heyəti, sürət qatarları 
və metropoliten qatarları üçün 
avadanlıqlar, gəmiçilik, sərni-
şindaşıma sahəsində xidmətlər 

və istənilən növ yüklərin da-
şınması, eskalator və eskalator 
qovşaqlarının layihələndiril-
məsi və təmiri daxildir. Sərgi-
də “Aztech&Tegeta Motors” 
şirkəti kommersiya nəqliyyatı 
üçün “Bridgestone” və “Shell” 
ticarət markalarının məhsulla-
rını təqdim edəcək. “BelOMO” 
şirkəti isə builki sərgidə debüt 
edir. Bu il sərginin ekspozisi-
yası Bakı Ekspo Mərkəzinin 
açıq sahəsini də əhatə edəcək 
və burada şirkətlərin nəqliyyat 
sahəsindəki ən son yenilik və 
nailiyyətləri əyani şəkildə nü-
mayiş olunacaq.

Builki sərgini əlavə təd-
birlər proqramı müşayiət 
edir. Belə ki, təşkilatçılar bu 
proqram çərçivəsində “B2B” 

formatlı görüşlərin keçiril-
məsi üçün işgüzar platforma 
yaradıb, burada yerli və xari-
ci şirkətlərin nümayəndələri 
əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq yolları-
nı müzakirə etmək üçün görüş-
lər keçirə biləcəklər.

Həmçinin sərgi çərçivə-
sində “Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutu” mövzu-
sunda konfransın təşkil edil-
məsi planlaşdırılır. Sözüge-
dən konfrans aparıcı sektor 
mütəxəssislərinin beynəlxalq 
nəqliyyat marşrutlarının inkişaf 
perspektivlərini və optimallaş-
dırma yollarını, eləcə də bey-
nəlxalq ticarətdə Azərbaycanın 
oynadığı rolu müzakirə etmələri 
üçün əla fürsət olacaq.

Beləliklə, “TransCaspian 
2019” sərgisi yeni qarşılıqlı 
faydalı və səmərəli əlaqələrin 
qurulması və genişləndirilməsi, 
perspektiv sazişlərin imzalan-
ması və investisiya qoyuluşu, 
eləcə də təcrübə mübadiləsi 
və bazarın qiymətləndirilməsi 

üçün mükəmməl imkan yarada-
caq. “TransCaspian/Translogis-
tica” sərgisi ilə eyni platforma-
da IX Xəzər Beynəlxalq Yol 
İnfrastrukturu və İctimai Nəq-
liyyat “Road & Traffic 2018” 
keçiriləcək.

Sərgi Azərbaycan Res-
publikası Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar Nazirli-
yi, TRACECA Hökumətlərarası 
Komissiyasının Daimi Katib-
liyi, Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təş-
kilatları Milli Konfederasiyası 
(ASK), Azərbaycanda İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi Fon-
du, Azərbaycan Respublika-
sının Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
tərəfindən dəstəklənir. Sərginin 
təşkilatçısı qismində “Caspi-
an Event Organisers” şirkəti 
çıxış edir. Ətraflı məlumatı və 
sərgiyə elektron dəvətnamə-
ni “http://www.transcaspian.
az” rəsmi saytından əldə etmək 
mümkündür.
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Xəzər Siyasət Mərkəzi və 
ABŞ Ticarət Palatası mayın 22 
və 23-də Azərbaycan, Əfqanıstan, 
Gürcüstan, Qazaxıstan, Türkiyə, 
Türkmənistan və Özbəkistan səfir-
liklərinin dəstəyi ilə Vaşinqtonda 
dördüncü Trans-Xəzər Forumu-
nu keçirəcək.

2016-cı ildən ardıcıl olaraq hər 
il keçirilən forum Birləşmiş Ştatla-
rın siyasət və biznes liderlərini və 
Trans-Xəzər dəhlizi ölkələrinin nü-
mayəndələrini strateji tərəfdaşlığın ar-
tırılması, biznes, ticarət və investisiya 
imkanlarının müzakirəsi üçün bir araya 
gətirir.

ABŞ Ticarət Palatasının Vaşinq-
tondakı baş ofisində həyata keçiriləcək 
növbəti Trans-Xəzər Forumu Birləşmiş 
Ştatlar və Xəzər regionu ölkələrindən 
olan biznes liderləri, xarici siyasət 
mütəxəssisləri və dövlət rəsmilərini 
bir araya toplayaraq onlara yeni is-
tiqamətləri araşdırmaq və yeni imkan-
ları müəyyən etmək üçün platforma 
yaradır.

Amerika Birləşmiş Ştatları Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərini, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu, Cə-

nub Qaz Dəhlizini, Lapis-Lazuri nəq-
liyyat dəhlizini dəstəkləyərək Xəzər 
regionunda əlaqələr yaratmaq üçün 
həyata keçirilən layihələrdə böyük rol 
oynayıb. Trans-Xəzər Forumu ABŞ-ın 
region ölkələrini gücləndirməkdə öz 
rolunu artırmaq üçün növbəti addım-
ları və konkret tövsiyələri müəyyən 
etmək üçün hökumət rəsmilərini və 
biznes liderlərini bir araya gətirir.

Xəzər Siyasət Mərkəzi Vaşinq-
tonda yerləşən müstəqil, qeyri-kom-
mersiya tədqiqat mərkəzidir. Xəzər 
regionunun iqtisadi, siyasi, enerji və 
təhlükəsizlik məsələləri Xəzər Siyasət 
Mərkəzinin əsas tədqiqat obyektini təş-
kil edir.

Yusif Babanlı

ABŞ hərbi-dəniz 
qüvvələrinin komandan-
lığı Yaponiya Müdafiə 
Nazirliyinə ölkənin 
cənub-qərbindəki Kyuşu 
adasında yerləşən 
Sasebo hərbi-dəniz ba-
zasına “Amerika” yeni 
zərbə-desant gəmisinin 
göndəriləcəyi barədə 
rəsmi məlumat verib.

Bu barədə Kyodo 
agentliyi Müdafiə Nazirliyinə isti-
nadla məlumat yayıb.

Bildirilir ki, “Amerika” gə-
misi beşinci nəsil F-35B döyüş 
təyyarələri, “Osprey” konvertop-
lanları, helikopterlər və 1700 hərbi 
dəniz piyadası kontingenti ilə tə-
chiz edilib. “Amerika” gəmisinin 
Sasebo bazasındakı “Wasp” uni-
versal desant gəmisini əvəz edəcə-
yi qeyd edilir.

Qeyd edək ki, uzunluğu 260 

metr olan “Amerika” gəmisi 44 ton 
su tutumuna malikdir və yüngül 
aviadaşıyıcı hesab edilir. Bu gəmi-
nin Uzaq Şərq sahillərinə göndə-
rilməsi ABŞ hərbi-dəniz qruplaş-
masını gücləndirməklə Çinə hərbi 
təzyiqi artırmağa xidmət edir.

İkinci Dünya müharibəsindən 
sonra Yaponiyada ABŞ-ın 7-ci do-
nanması yerləşdirilib. Onun sərən-
camında 70 müxtəlif tip gəmi və 
300 təyyarə var.

Vüqar Ağayev

Bu günün gəmi modelçiləri arasında 
sabahın neçə-neçə gəmi mühəndisi var

İlin ötən dövrü ərzində 47 min qızılbalıq 
körpəsi Xəzər dənizinə buraxılıb

Təəssüf ki, hələ də qadağan olunmuş 
vasitələrdən istifadə etməklə 

qəddarcasına balıq ovuna rast gəlinir

“TransCaspian/Translogistica 2019” 
sərgisi iyunun 11-13-də ziyarətçiləri qəbul edəcək

Kurık limanı vasitəsilə bu il 2,5 milyon 
ton yük daşınması planlaşdırılır

Aralıq dənizində miqrantların axtarış-xilasetmə işlərini 
həyata keçirən gəminin fəaliyyətinə qadağa qoyulub

Volqa çayında gəmilər toqquşub 

Yaponiyada ABŞ-ın 7-ci donanmasının 
sərəncamında 70 müxtəlif tip gəmi var

ASCO-nun strukturlarında Ümumdünya Əməyin 
Mühafizəsi Günü müxtəlif  tədbirlərlə qeyd edilib 

Vaşinqtonda dördüncü 
Trans-Xəzər Forumu keçiriləcək



Beynəlxalq 
alimlər qrupu 
bəyan edib ki, 
Antarktikada aşağı 
buludluluq dəniz 
buzunun əmələ 
gəlməsinə şərait 
yarada bilər.

Bu barədə 
“Sinxua” agentliyi 
xəbər verir.

“Journal of Ge-
ophysical Resear-
ch-Atmospheres” elmi jurnalında 
dərc edilən məqalədə iqlim istiləş-
mələri səbəbindən Arktikadakı buz 
örtüyünün sürətlə azalmasından 
fərqli olaraq, son 40 ildə Antarkti-
kada dəniz buzu sahəsinin bir qədər 
genişləndiyi bildirilir.

Çin və ABŞ-dan olan alimlərin 
aşkarladıqları kimi, Antarktikada 
dəniz buzu sahəsinin əhəmiyyət-
li dərəcədə genişlənməsi əsasən 
2011-ci ildən 2012-ci ilədək olan 
dövrdə baş verib.

“Peyk məlumatları əsasında 
yaradılmış termodinamik modelin 
köməyi ilə biz Antarktikada dəniz 

buzunun tədqiqatını apardıq”, - 
deyə Çin Elmlər Akademiyası Oke-
anologiya İnstitutunun əməkdaşı 
Van Yunhe bildirib.

Tədqiqatların nəticələrinə görə, 
aşağı buludluluq dəniz səthinin so-
yumasına gətirib çıxarıb ki, bu da 
buzun əmələ gəlməsinə səbəb olub.

“Bulud sanki istini qış ayında 
saxlayan pərğu döşəkdir. Deməli, 
bulud nə qədər azdırsa, isti bir o 
qədər çox itirilir. Regionda 2011-
2012-ci illərdə dəniz buzu sahə-
sinin əhəmiyyətli dərəcədə geniş-
lənməsi məhz bununla izah edilir”, 
- deyə institutun digər əməkdaşı Bi 
Haybo fikirlərini bölüşüb.
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YARıZARAFAT,
YARıGERÇƏK
Hətta “bağlı” olanda da Haqq yolu ilə 

getmək lazımdır.
Həqiqət o qədər acıdır ki, hətta dər-

man kimi də qəbul etmək istəmirlər.
Yalançıların hamısı qorxaqdır. Ən azı, 

həqiqətdən qorxurlar.
Heç nə etməyənlər həmişə şikayət 

edirlər.
Mənim də səhvlərim az olmayıb. Bir 

çoxunu insan yerinə qoymuşam.
Hər şey mümkündür. Hətta mümkün 

olmayanlar da.
Heç vaxt gec deyil. 
Sonradan görənlər sonra heç nə gör-

mürlər. Hətta əvvəl gördüklərini də. 
Ya Allaha güvənərlər, ya da heç kimə. 
Etiraf üçün yaxşı gündür. Bəlkə etiraf 

edəsiniz.
Daha özümü aldatmıram. Hər kəsə ol-

duğu kimi baxıram. 
Bəziləri heç olmasa bir qədər təmiz 

havada olsa, yaxşıdır. Təmiz nələri isə 
olar.

Gah nala, gah mıxa döyən adam bir 
gün də başına döyəcək. 

Hamı haqlı olduğunu düşünür. De-
mokratiya budur?

Əvvəllər hər şeyi özüm deyirdim. 
Amma indi... yaş sözümü deyir.

Bəzən kimisə yola salmaq yol salmaq-
dan çətin olur.

Uğursuzluqdan qorxub qaçsanız, hə-
mişə sizi təqib edəcək.

Özlərini apara bilməyən aparıcılar 
verilişi necə aparırlar?

O yerdə ki, yaxşı aktyoru tamaşaçıya 
çevirirlər, orada baxmağa maraqlı heç 
nə olmaz.

Duz istehsal olunan ölkədə bu qədər 
duzsuz veriliş olar?

Bəziləri  başlarının olduğunu sübut et-
mək üçün başlarından yekə danışırlar?

Dahilər hətta susanda belə, saatlarla 
boşboğazlıq edənlərdən çox şey deyirlər.

Bizi həmişə nə isə gözləyir: çalışanda - 
uğur, çalışmayanda - uğursuzluq.

Ölümdən heç vaxt qorxmadım. Qorx-
mağa o qədər şeylər var ki...

Milyonçular tanıyıram ki, çörəyini  
başqası ilə bölən dilənçilər onlardan qat-
qat varlı görünür. 

Daş  mənimçün müqəddəsdir. Çörə-
yim həmişə daşdan çıxıb. 

Qaldıra bilmədiyimiz yük yoxdur. Sa-
dəcə, bəzən  nəyi nə ilə qaldıra biləcəyi-
mizi bilmirik.

Sizi bilmirəm, mənim gözümdə başqa-
sının yerində oturan adam ən yaxşı hal-
da yamaq kimi görünür.

Sevgidən başını itirəsən və heç heç 
vaxt tapmayasan.

Gözəl görünmək üçün geyimə çox pul 
xərcləməyə dəyməz. İnsanı gözəlləşdirən 
əməlləridir.

Tapdıqlarımız itirdiklərimizi əvəz elə-
mir. Elə buna görə itki daha çox yandırır.

Mən adam tanıyıram ki, işə tez gedən-
də evdəkilər, evə tez gedəndə isə işdəkilər 
sevinirlər.

Ürəyi böyük olmayan böyük işlər görə 
bilməz.

Bəzi müdirlər haqlı olduqlarını hər 
şeydən çox düşünürlər.

Məni sərt adam sayanlarla həmişə 
yumşaq davrandım.

Var-dövlət o qədər yaxşı şeydir ki, bə-
ziləri yalnız var-dövlət üçün yaşayır?

Allahın zalımları sevmədiyini zalım-
lardan başqa hamı bilir.

Başqasının haqqını nə vaxt yemək 
daha yaxşıdır:səhər, günorta, yoxsa ax-
şam? Yeyənlər yəqin bilərlər.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Kimyəvi maddələr-
dən ibarət olan pestisidlər, 
əczaçılıq preparatları və ya 
təmizlik vasitələri bilavasitə 
müasir həyatımızın vacib 
elementlərindən birinə çev-
rilib. Bununla yanaşı, onlar 
insanların sağlamlığına 
və ətraf mühitə ciddi ziyan 
vurur. Dünya kimya sənaye-
sinin indiki həcmi 5 trilyon 
dolları üstələyib. Proqnoz-
lara əsasən bu, 2030-cu ilədək iki 
dəfə artacaq.

Bu barədə BMT-nin Ətraf Mühit 
Proqramının (UNEP) hesabatında 
deyilir. Kimyəvi çirkləndiricilər dün-
yanın hər bir yerində - havada, suda 
və torpaqda toplanır. Sututarlarda və 
dəniz heyvanlarının orqanizmində 
plastik kütlələrin mikrohissəcikləri, 
əczaçılıq preparatlarının qalıqları, 

civə və bir çox digər maddələr aşkar-
lanır.

Kimyəvi çirkləndiricilər müxtə-
lif qatılıqda planetin ən ucqar və 
gözlənilməyən guşələrində müşahi-
də edilir. Məsələn, okean dibinin 10 
min metr dərinliyindəki çöküntülər-
də yaşayan heyvanlarda polixlorlaş-
dırılmış difenillərin yüksək qatılığı 
aşkarlanıb. Stokholm Konvensiyası-
na müvafiq olaraq tənzim edilən xlo-

rorqanik pestisidlər isə Himalay 
dağlarının buzlaqlarında tapılıb. 
Bundan başqa, təhlükəli kimyə-
vi maddələr müntəzəm olaraq 
insan orqanizmində aşkar edilir.

UNEP ekspertləri bütün 
dövlətləri təhlükəli kimyəvi 
maddələrdən istifadəni nizam-
lamağa və onlardan səmərəli 
şəkildə istifadə etməyə çağırır-
lar. Məsələn, ekspertlər dərman 
vasitələrinin istehsalında hər 

kiloqram məhsula ən azı 25 kiloq-
ram, bəzən 100 kiloqramdan da artıq 
tullantı düşdüyünü qeyd edirlər. Bu, 
resurslardan qeyri-səmərəli istifadəni 
göstərir.

UNEP-də, həmçinin 2020-ci 
ilədək kimyəvi maddələrin və tul-
lantıların mənfi təsirinin minimuma 
endirilməsi barədə qlobal hədəf xa-
tırladılıb.

Okean dibinin 10 min metr dərinliyindəki çöküntülərdə yaşayan 
heyvanlarda polixlorlaşdırılmış difenillərin yüksək qatılığı aşkarlanıb

İstixana qazlarının atmosferə 
emissiyası nəticəsində təkcə qlobal 
temperatur deyil, həm də okean 
suyunun turşulaşması artır. Alimlər 
yeraltı vulkanlar zamanı əmələ 
gələn ekoloji sistemi əsas götürərək 
nəticələri modelləşdiriblər.

 “Haytek+” saytı bu barədə xə-
bər verir.

Yaxşı məlumdur ki, istixana qaz-
larının qatılığının, ilk növbədə kar-
bon qazının artması qlobal tempera-
turun yüksəlməsinə səbəb olur. Lakin 
bu prosesin digər təhlükəli fəsadı da 
var – dünya okeanı suyunun turşulaş-
ması. Karbon qazı suda həll olaraq 
onun turşuluğunu artırır və bu da bü-
tün dünyada su ekosistemini korlayır.

Plimut Universiteti və Sukuba 
Universitetindən olan tədqiqatçılar 
bir neçə il ərzində pH səviyyəsinin 
aşağı düşməsinin Yaponiya sahillə-
rində yaşayan dəniz canlılarına necə 
təsir etməsini öyrəniblər. Onlar yeni 
işlərində laboratoriya təcrübələrinin 
məlumatlarını və vulkanik fəallıq 
nəticəsində əmələ gələn təbii karbon 
tullantılarının yarandığı ekoloji sis-
temə dair müşahidələrin nəticələrini 
birləşdiriblər.

Bu tip regionlarda suyun turşu-
luğunun səviyyəsi artıq bu gün yaxın 
onillikdə bütün dünyada suyun necə 
olacağına uyğun gəlir.

Tədqiqatçılar komandası belə 
qənaətə gəlib ki, mərcanların, mol-
yuskların və digər orqanizm ske-
letlərinin kalsium əsasında əmələ 
gətirdikləri riflər okean suyunun 
turşulaşmasına çox həssasdırlar. pH 
səviyyəsi aşağı olduqda onların öz 
skeletlərini və balıqqulaqlarını yarat-
maq daha çətindir. Mahiyyət etibarilə 
riflər yavaş-yavaş əriyir, onların ye-
rini isə yosunlar tutur. Buna bənzər 
proseslər tropiklərdə, subtropiklərdə 
və mülayim iqlim zonalarında da baş 
verir.

Lakin bu, dağılma prosesinin 
yalnız başlanğıcıdır. Suyun turşulaş-
ması nəticəsində zərər çəkən riflər 

sahili nə fırtınalardan qoruya, nə də 
ovluq balıqların və molyuskların sağ-
lam populyasiyasını dəstəkləyə bilər.

Bu, sahilboyunda yaşayan və 
okean resurslarından asılı olan mil-
yonlarla insanın rifahı üçün birbaşa 
təhlükədir.

Okean insan tərəfindən atmos-
ferə atılan karbon qazının 25 faizini 
özünə çəkir. Bu, səth sularının pH 
səviyyəsinin ildə 0,002 vahid aşağı 
salınmasına gətirib çıxarır. İri sosial 
və iqtisadi fəsadlarla nəticələnən bu 
dərəcə sürətli dəyişikliklər həlledi-
ci tədbirlərin görülməsini tələb edir. 
Tədqiqat müəllifləri BMT-nin üzvü 
olan dövlətləri “Okeanlar üçün Paris 
Sazişi”ni – okean suyunun turşulaş-
masına qarşı mübarizə məqsədilə 
beynəlxalq paktı imzalamağa çağı-
rırlar.

“Titanik” gəmisində tapı-
lan konyak qabı hərracda 76 
min funt-sterlinqə satılıb.

Edvard Kentə məxsus olan 
qab Viltşayr şəhərində “Henry 
Aldridge & Son” şirkəti tərəfin-
dən hərraca çıxarılıb.

Qeyd edək ki, gəmi 1912-ci 

il aprelin 14-də Atlantik okea-
nında aysberqlə toqquşduqdan 
2 saat 40 dəqiqə sonra batıb. 
Göyərtəsindəki 1316 sərnişin və 
908 heyət üzvündən yalnız 705 
nəfər xilas ola bilib, 1514 nəfər 
həlak olub.

Aynurə Tağıyeva

Okean suyunun turşulaşması milyonlarla insan üçün təhlükə yaradır

“Titanik” gəmisində tapılan konyak qabı hərracda satılıb

Bu yaz Biskay körfəzinin 
sahilində əksəriyyəti delfin-
lər olmaqla, 1,2 min kiçik 
balinaya bənzər ölü heyvan 
tapılıb. Fransız ekoloqları 
hesab edirlər ki, əslində, ölən 
heyvanların sayı dörd dəfə 
artıqdır və dalğalar onların 
heç də hamısının cəsədlərini 
sahilə çıxarmayıb.

 Phys.org portalı xəbər verir ki, 
PELAGIS təbiəti mühafizə təşkila-
tının ekoloqu Olivye van Kanneyt 
deyib: “Delfinlərin 85 faizi xəsarət 
almışdı. Bu, onların təsadüfən balıq-
çı torlarına düşməsi nəticəsində ola 
bilər”. Onun sözlərinə görə, Fransa-
da dəniz məməlilərinin kütləvi tələf 

olması halları əvvəllər də olub. Lakin 
bu vəziyyət 2017-ci ildən sonra daha 
da kəskinləşib. Balıqçılara delfinləri 
qorxudan xüsusi qurğuların paylan-
masına baxmayaraq, hər il tələf olan 
heyvanların sayı artır.

Alimlərin qənaətinə görə, və-
ziyyətin bu cür hal alması delfinlərlə 

insanın qidalanmaq üçün balıq-
lar uğrunda rəqabətinin artması 
ilə əlaqəlidir. Qlobal istiləşmə-
nin təsir etdiyi su axınlarında 
dəyişmələr və biokütlələrin 
bölünməsi də bu məsələdə rol 
oynayır.

Van Kanneyt və onun həm-
karlarının fikrincə, vəziyyətin 
bu istiqamətdə davam edəcəyi 

təqdirdə, artıq yaxın vaxtlarda At-
lantikanın şimalında delfinlərin sayı 
kəskin azalacaq.

Fransa hökuməti yaranmış və-
ziyyəti araşdırmağı və ilin sonuna-
dək heyvanların kütləvi tələf olma-
sının qarşısını almaq üçün tədbirlər 
paketi hazırlamağı vəd edib.

Vəziyyət belə davam etsə, yaxın vaxtlarda 
delfinlərin sayı kəskin azalacaq

Təkcə bu 
ilin əvvəlindən 
Kanar adaları 
sahillərində 
gəmilərlə 
toqquşma 
nəticəsində 
onlarca balina 
məhv olub.

Ətraf mühitin mühafizəsi sahə-
sində məhkəmə təhqiqatları üzrə ix-
tisaslaşmış vəkil Alexandro Kinta-
nanın sözlərinə görə, bu, həm təbiət 
üçün, həm də təhlükəsiz naviqasiya 
baxımından təhlükəlidir.

Bütün bunların səbəbkarı bali-
nalara yaxınlaşma hallarında bütün 
növlərdə olan gəmilər üçün məcbu-

ri surətdə icra ediləcək dəqiq reqla-
mentləşdirilmiş hərəkətlərin olma-
masıdır. “Kapitan üzən tiri görərsə, 
bu hal üçün xüsusi protokol möv-
cuddur. Lakin balina ilə qarşılaşma 
hallarına dair protokol yoxdur. Bu, 
cəfəngiyatdır”, - deyə A.Kintana 
bildirib.

Nigar Cəfərli

Yüzlərlə balina Kanar adalarında 
gəmilərlə toqquşaraq məhv olur

Aprelin 20-də 
yaponiyalı kor dəniz-
çi Misuhiro İvamoto 
kiçik yaxta ilə Sakit 
Okean səyahətini 
başa vurub.

 Kyodo informa-
siya agentliyi xəbər 
verir ki, 10 min ki-
lometrlik səyahətdə 
ona yalnız küləyin is-
tiqaməti və digər tex-
niki detallar barədə məlumat verən, 
yaxtanın və yelkənlərin idarə olun-
masında isə iştirak etməyən ABŞ 
vətəndaşı yardımçı olub.

52 yaşlı İvamoto fevralın 24-də 
ABŞ-ın Kaliforniya ştatında yer-
ləşən San-Dieqo limanından yola 
çıxıb və planlaşdırıldığı kimi, apre-
lin 20-də Yaponiyanın Honsyu ada-
sının şimal-şərq sahilində yerləşən 
İvaki limanına çatıb.

Agentliyin məlumatına görə, 
Sakit okeanı heç bir limana girmə-
dən uğurlu şəkildə bu cür üzüb keç-
məyə ilk dəfə təşəbbüs göstərilib.

Misuhiro İvamoto artıq bir dəfə 
- 2013-cü ildə yaxta ilə Yaponiya-
dan ABŞ-a səyahətə cəhd etmişdi. 
Lakin onun qayığı balina ilə toqqu-
şaraq qəzaya uğramış, səyyah və 
köməkçisi isə Yaponiya Hərbi Də-
niz Qüvvələrinin amfibiya-təyyarə-
si tərəfindən xilas olunmuşdu.

Gözləri görməsə də... 
Sakit Okeanı yaxta ilə üzərək keçib

Aşağı buludluluq dəniz buzunun 
əmələ gəlməsinə şərait yaradır

Planetin havası istiləşdikcə, 
dəniz və okeanlarda qasırğalar 
daha təhlükəli olur.

 “Haytek+” saytı xəbər verir ki, 
küləyin sürətinin və dalğaların hün-
dürlüyünün artması həm gəmilər, 
həm də sahilyanı infrastruktur üçün 
təhlükəli ola bilər.

İqlim dəyişmələrinin nəticələri 
çox fərqlidir və bu nəticələr bəzən 
aşkar görünmür. Tədqiqatçılar 
1985-2018-ci illər ərzində 31 peyk 
və 80-dən çox siqnal üzgəci vasitə-
silə toplanmış məlumatları təhlil 
edərək, bu qənaətə gəliblər ki, oke-
anlarda dalğanın orta hündürlüyü 
və küləyin orta sürəti xeyli artıb.

Bu vəziyyət bütün dünyada 
müşayiət olunur, lakin cənub ya-
rımkürəsində daha aşkar təzahür 
edir. 30 il ərzində qasırğalı külək-
lərin sürəti saniyədə 1,5 metr və ya 
8 faiz, dalğaların maksimal hündür-

lüyü isə 30 santimetr və ya 5 faiz 
artıb. Atlantik okeanda və Sakit 
okeanın ekvatorial hissəsində ən 
güclü küləklərin sürəti saniyədə 0,6 
metr artıb.

Dünyada temperaturun artması 
həm fırtınaların gücünə, həm də su-
yun keyfiyyətinə təsir göstərir. ABŞ 
alimlərinin tədqiqatları göstərib ki, 
sututarların azot ilə çirklənməsinin 
əsas səbəbi məhz iqlim dəyişmələ-
ridir.

Küləyin sürətinin və dalğaların 
hündürlüyünün artması gəmilər və sahilyanı 

infrastruktur üçün təhlükəli ola bilər

“Euronews” 
bildirir ki, Yeni Zelan-
diyadakı Frans-İosif 
buzlağı hər zaman öz 
ölçüləri ilə fərqlənib. 
Lakin son on il ərzində 
o, əhəmiyyətli dərəcədə 
kiçilib. Bu illər boyun-
ca buz nəhəngi 800 
metr geri çəkilib. Bunu 
səyahətçilər üçün turist 
cığırlarında quraşdırıl-
mış məlumat stendləri 
sübut edir.

İsveçrənin Sürix Universiteti 
nəzdindəki Buzlaqların Monitorinqi 
üzrə Beynəlxalq Mərkəzdə professor 
Mixael Sempin rəhbərliyi altında ça-
lışan alimlərin hesablamalarına görə, 
Yeni Zelandiyada buzlaqların ərimə-

sinə Dünya okeanında suyun səviy-
yəsinin qalxması da səbəb olub.

“1961-ci ildən başlayaraq buz-
laqlar 9 trilyon tondan çox buz itirib. 
Bu, böyük rəqəmdir. Mən bunu sahə-
si Almaniyanın ərazisi qədər, qalın-
lığı 30 metr olan nəhəng buz kütləsi 
kimi təsəvvür edirəm. Buzlaqlar baş 

verənlərə müəyyən bir vaxt-
dan sonra reaksiya verirlər. 
Bu səbəbdən hətta biz atmos-
ferə atılan tullantıları dayan-
dırsaq belə, buzlaqlar yenə 
də kilometrlər boyu ərimək-
də davam edəcəklər. Çünki 
onlar ötən illərdəki iqlim də-
yişmələrinə hələ tam reaksiya 
verməyiblər”, - deyə Mixael 
Semp bildirib.

Beynəlxalq alimlər qru-
pu tərəfindən təqribən 19 

min buzlaqda aparılan tədqiqatın 
nəticələrinə görə, onların əriməsinə 
Dünya okeanının təxminən üçdəbir 
səviyyəyədək qalxması səbəb olub. 
Bəzi mütəxəssislərin fikrincə, gələn 
yüzillikdə buzlaqların əksəriyyəti ta-
mamilə yoxa çıxa bilər.

Buzlaqlar 9 trilyon tondan çox buz itirib
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Avropa Liqasının Bakıda keçiriləcək 
finalı barədə bunları bilməyiniz məs-
ləhətdir.

UEFA Avropa Liqasının mükafatı uğ-
runda mübarizə yarımfinal oyunlarının 
qalibləri arasında gedəcək. “Ayntraxt” 
“Çelsi” ilə, “Arsenal” isə “Valensiya” ilə 
qarşılaşacaq. 

UEFA Avropa Liqasının finalı ilk dəfə 
UEFA Çempionlar Liqasının finalına cəmi 
dörd gün qalmış - bu il mayın 29-da Bakı 
vaxtı ilə saat 23:00-da keçiriləcək. Belə-
liklə, həlledici görüş milli assosiasiyalarda 
mövsümlər başa çatandan sonra keçirilə-
cək.

Mart ayında keçirilmiş püşkatmada fi-
nal görüşünün nominal ev sahibi müəyyən 
olunub. Bu, “Ayntraxt”-“Çelsi” qarşılaş-
masının qalibi olacaq. Hər iki komandanın 
futbolçuları əsas formada çıxış edəcəklər, 
lakin əgər formaların rəngləri üst-üstə 
düşərsə, nominal qonaqlar (“Arsenal” və 

ya “Valensiya”) ehtiyat forma geyinməli 
olacaqlar.

Avropada əsas kuboklardan biri ilk 
dəfə olaraq Azərbaycanda keçiriləcək. Fi-
nal oyununu Bakıdakı Olimpiya stadionu 
qəbul edəcək. 2020-ci il Avropa çempiona-

tının final mərhələsində 3 matç da 2015-ci 
ildə açılmış bu arenada keçiriləcək.

Olimpiya stadionu 2016-cı ildə 17 yaşa 
qədər gənclər arasında Avropa çempionatı-
nın final görüşlərinə də ev sahibliyi edib. 
Burada Azərbaycan-Polşa açılış matçına 
turnir üçün rekord sayda – 33 min azarkeş 
toplaşmışdı. Bakı 2012-ci ildə 17 yaşa qə-
dər qızlar arasında dünya çempionatının və 
2014-cü ildə futzal üzrə UEFA kubokunun 
final turnirini də qəbul edib.

Avropa Liqasının final oyununun Ba-
kıdakı Olimpiya stadionunda keçirilməsi 
haqqında qərar UEFA İcraiyyə Komitəsi-
nin iclasında qəbul edilib.

Stadion 70 minə yaxın tamaşaçı tutur. 
Əsla şübhə yoxdur ki, 1999-cu ildə Mosk-
vada final oyununa gələnlərin sayına görə 

müəyyən olunmuş rekord bu dəfə təzələnə-
cək. Xatırladaq ki, o vaxt “Parma” ilə 
“Latsio” arasında oyuna 62 min tamaşaçı 
baxırdı.

Bu, Avropa Liqası tarixində VAR sis-
teminin tətbiq ediləcəyi ilk matç olacaq. 
Əgər əlavə vaxt təyin edilərsə, komandalar 
əlavə dəyişiklik etmək hüququ əldə edə-
cəklər. Arbitrlər briqadasının heyəti finala 
yaxın günlərdə təsdiq ediləcək.

Avropa Liqasının kuboku. Bu kubo-
kun dəstəyi yoxdur, çəkisi 15 kiloqramdır 
və Avropada ən ağır klub trofeyidir. Qalib 
komandanın futbolçuları və məşqçilər qə-
rargahı üçün 40 medal ayrılacaq. Bundan 
əlavə, qalib komanda 2018-2019-cu illər 
mövsümünün UEFA Çempionlar Liqasının 
qrup mərhələsinə birbaşa vəsiqə alacaq.

Azərbaycan triatlonçusu 
Rostislav Pevtsov akvatlon üzrə 
dünya çempionu olub.

Azərbaycan Triatlon Federa-
siyasından  bildiriblər ki, idman-
çımız İspaniyanın Pontevedra 
şəhərində keçirilən dünya çempi-
onatında bütün rəqiblərini qabaq-
layaraq fəxri kürsünün ən yüksək 

pilləsinə qalxıb. R.Pevtsov 
həm də payızda ABŞ-ın 
San-Dieqo şəhərində ke-
çiriləcək Dünya Çimərlik 
Oyunlarına vəsiqə qazanıb.

R.Pevtsov yarışın 1 ki-
lometrlik su mərhələsini 12 
dəqiqə 54 saniyəyə başa vu-
rub. O, yarışın 2,5 kilometr 
məsafəyə qaçış mərhələsin-
də isə 14 dəqiqə 59 saniyə-

lik nəticə göstərib.
İdmançımız 57 triatlonçunun 

mübarizə apardığı yarışı 28 dəqiqə 
57 saniyəlik nəticə ilə başa vurub.

Dünya çempionatında çıxış 
edən yığmamızın digər üzvü Kse-
niya Levkovskaya isə finişə 6-cı 
çatıb.

Müstəqil Azərbaycan dövlə-
tinin memarı və qurucusu, xalqı-
mızın Ümummilli Lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü münasibətilə “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin struktur bölmələrinin 
əməkdaşları arasında şahmat 
yarışı keçirilib. 

Turnir Azərbaycan Dəniz 
Nəqliyyatı İşçiləri Müstəqil Həm-
karlar İttifaqı Respublika Komitə-

sinin akt zalında baş tutub.
Yarışın yekun nəticəsinə 

əsasən Xəzər Dəniz Neft Donan-
masının əməkdaşı, kapitanın bö-
yük köməkçisi Taryel Mehdiyev 
birinci yeri tutub.  

Zəka sahiblərindən Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasının 
müəllimi Oqtay Poladov ikinci, 
Xəzər Dəniz Neft Donanmasının 
sənədlərlə iş üzrə mütəxəssisi 
Arzu Mehdiyev üçüncü olub.

Azərbaycan idmançısı akvatlon 
üzrə dünya çempionu olub

Dənizçilər arasında şahmat 
yarışının qalibləri bəllidir 

Avropa Liqasının final oyununun Bakıda keçirilməsi haqqında 
qərar UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında qəbul edilib

2019/2020-ci tədris ilində ingilis 
dilli qruplarda adları aşağıda göstə-
rilən fənləri tədris etmək üçün əməyi 
saathesabı (yüksək tariflə) ödənilməsi 
şərtilə professor-müəllim heyətinin (pe-
daqoji iş təcrübəsi və ingilis dili səviy-
yəsi yüksək olanlara üstünlük verilir)  
müqavilə əsasında işə qəbulunu 

E L A N   E D İ R :

“AZƏRBAYCAN  XƏZƏR  DƏNİZ  GƏMİÇİLİYİ”  
QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT  DƏNİZ  AKADEMİYASI

� Azərbaycan tarixi
� Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyası və hüququnun 
əsasları
� Fəlsəfə
� İnformatika 
� Tərsimi həndəsə və mühəndis 
qrafikası
� Materialşünaslıq və material-
lar texnologiyası
� Gəmi elektrik avadanlıqları
� Tətbiqi mexanika

� Gəmi quruluşu və nəzəriyyəsi
� Dəniz naviqasiyasının texniki 
vasitələri
� Mülki müdafiə
� Dənizdə həyat fəaliyyətinin 
təhlükəsizliyi və dəniz mühitinin 
qorunması
� İngilis dili 
� Riyaziyyat 
� Kimya 
� Fizika 

Sənədlər iyunun 15-dək ADDA-nın Zərifə Əliyeva küçəsi, 18 ün-
vanında yerləşən əsas binasında qəbul edilir.

Əlaqə telefonu: 498-56-32
REKTORLUQ

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  Maliyyə və uçot  departamentinin 
rəis müavini İmaməli Həsənova atası

ŞÜKÜR HƏSƏNOVUN
 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Maliyyə və uçot  departamentinin kollektivi departament rəisinin müa-
vini İmaməli Həsənova 

ATASıNıN
 vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi  “Şair Sabir” gəmisinin kapitanı 
Tərlan Eldarova 

QARDAŞıNıN
 vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı ve-

rirlər.

E T İ B A R S ı Z   S AY ı L ı R
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının  Elektromexanika fakültəsinin 

Proseslərin avtomatlaşdırılması ixtisası üzrə dördüncü kurs 385 A qrup tələbəsi 
Ömər Rizvan oğlu Rüstəmova 2015-ci ildə verilmiş 16 nömrəli tələbə bileti it-
diyi üçün etibarsız sayılır.

A L L A H  R Ə H M Ə T  E L Ə S İ N

Təməli Ulu Öndər Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulan, 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla həyata 
keçirilən idman siyasəti, bu 
sahədə qazanılan nailiyyətlər 
sayəsində ölkəmiz beynəlxalq 
səviyyədə nüfuzlu dövlətlər-
dən biri kimi qəbul olunur. 
Dövlətimizin diqqət və qayğısı 
ilə əhatə olunan idmançıla-
rımız da bu etimadı layiqincə 
doğruldurlar. Elə bir mötəbər 
yarış yoxdur ki, orada ölkəmizi 
təmsil etməsinlər, mükafatlar 
qazanmasınlar. Bu həm də 
müstəqil Azərbaycan dövləti-
nin gücünü, idmançılarının 
vətənpərvərliyini göstərir. Se-
vindirici və qürurverici haldır 
ki, beynəlxalq yarışlarda uğur 
qazanan, Azərbaycanı layiqin-
cə təmsil edən idmançılar 
sırasında yelkənçilər də var.

Azərbaycanda idmanın in-
kişafında danılmaz rolu olan, 
gələcək nəsillərin sağlam ruhda 
böyüməsinə xüsusi diqqət ye-
tirən  Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 96-cı 
ildönümü münasibətilə Azərbay-
can Yelkənli İdman Federasiyası-
nın (AYİF/SFA) və “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin (ASCO) birgə təşkilatçılığı 
ilə mayın 9-da Bakı buxtasında 
start verilən Yelkənli Qayıq Yarı-
şı (“Baku Sailing Regatta-2019”) 
mayın 11-də yekunlaşıb.

Ümumilikdə 30 yelkənçinin 
iştirak etdiyi yarışda idmançılar 
“Optimist”, “Laser-standard”, 
“Laser 4.7”,  “Laser-radial” sinif-
ləri üzrə mübarizə aparıblar.

Final günündə Dənizkənarı 
Milli Parkda müxtəlif əyləncəli 
proqramlar, oyunlar və viktorina-
lar təşkil olunub. Bununla yana-
şı, yarışı daha yaxından izləmək 
üçün “Yaxt Klub”da şəhərimizin 
qonaqları və sakinlər üçün əlve-
rişli şərait yaradılıb.

Final günü bütün yarış işti-
rakçıları “iştirakçı diplomları” 
ilə təltif olunublar. “Baku Sai-
ling Regatta-2019”-un qaliblərini 
Gənclər və İdman nazirinin müa-
vini İsmayıl İsmayılov, Yelkənli 
İdman Federasiyasının prezidenti 
Qüdrət Qurbanov, “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
sədrinin müavinləri Nəzrəddin 
Əhmədzadə və Cəbrayıl Mah-
mudlu, Bakı Şəhər Gənclər və 
İdman Baş İdarəsinin rəisi Raqif 
Abbasov təltif ediblər.

Yarış iştirakçılarına də-
rin minnətdarlığını ifadə edən 
Yelkənli İdman Federasiyası-
nın prezidenti Qüdrət Qurbanov 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin xü-
susi diqqət və qayğısı sayəsində 
bu gün ölkəmizdə bütün sahələr-
də olduğu kimi, idman sahəsin-
də də yüksək nailiyyətlərin əldə 
olunduğu vurğuladı. İdmançılara 
uğurlar arzu edən YİF prezidenti 
Azərbaycanda yelkənli idman nö-

vünə göstərilən qayğıdan, yelkən-
çilərin beynəlxalq yarışlarda əldə 
etdiyi uğurlardan söz açdı. O, va-
lideynlərin övladlarının bu idman 
növündə iştirakına verdiyi önəmi 
yüksək qiymətləndirdi.

Qeyd edək ki, Dənizkənarı 
Milli Parka bayram əhval-ruhiy-
yəsi gətirən Yelkənli Qayıq Yarışı 
(“Baku Sailing Regatta-2019”) 
əylənmək, yarışı izləmək, yelkən-
li qayıq idman növü ilə yaxından 
tanış olmaq üçün əsl fürsət ol-
maqla yanaşı, hər kəs tərəfindən 
böyük rəğbət və diqqətlə qarşıla-
nıb.

Yelkənli Qayıq Yarışı (“Baku 
Sailing Regatta) ikinci ildir ki, 
təşkil olunur. Ötən il keçirilən 

Regatta həm paytaxt sakinlərinin, 
həm də turistlərin böyük marağı-
na səbəb olmuşdu.

“Baku Sailing Regat-
ta-2019”-un qaliblərini təqdim 
edirik.

“Optimist” sinfi üzrə:
1. Murad Hacı-Zadə (YİF)
2. Ayla Babayeva (YİF)
3. Kristina Kərimova (YİF)
4. Fidan Ağazadə (YİF)
5. Timur Sikaçevski (YİF)
6. Murad İsmayılov (YİF)
7. Səxavət Əzimov (YİF)
8. İsmayıl Həmidov (YİF)
9. Bahadır Məmmədli (YİF)
10. Ülviyyə Əhmədova (“Xəzər” 
klubu)

11. Nikita Protasov (“Xəzər” 
klubu)
12. Kamilla Haqverdiyeva (YİF)
13. Emil Əzizli (YİF)

“Optimist” sinfi üzrə: (Qızlar)
1. Ayla Babayeva (YİF)
2. Kristina Kərimova (YİF)
3. Fidan Ağazadə (YİF)

“Laser 4.7” sinfi üzrə:
1. İsmayil Kərimov (YİF)
2. Murad Allahverdi (YİF)
3. Fəqan Məmmədzadə (YİF)
4. Rahim Abdullayev (“Xəzər” 
klubu)
5. Coşqun Məmmədli (“Xəzər” 
klubu)

“Laser-Radial” sinfi üzrə:
1. Cavid Kərimov (YİF)
2. Vaqif Qasımov (“Xəzər klubu”)
3. Rauf Abdullayev (“Xəzər  
klubu”)

“Laser-Standart” sinfi üzrə:
1. Mixail Aleksandroviç Protasov 
(“Xəzər” klubu)
2. Nikita Vilayev (“Dənizçi” 
klubu)
3. Roman Fərruxov (“Xəzər” 
klubu)
4. Elçin İsmayılov (“Dənizçi” 
klubu)

Rövşən  ABDURƏHMANOV,
Turab MƏMMƏDOV

Ümummilli Liderin anadan olmasının 96 illiyi münasibətilə 
keçirilən Yelkənli Qayıq Yarışına maraq böyük idi 


