
Bu gün hamımız birlikdə ölkələ-
rimiz və bölgəmiz üçün tarixi bir ana 
şahidlik edirik. Hər mərhələsi səbir-
lə, diqqətlə, Türkiyə, Azərbaycan və 
Gürcüstanın ortaq səyləri ilə ərsəyə 
gələn yeddi il yarımlıq uzun və çətin bir 
prosesi uğurla başa çatdırmağın haqlı 
qürurunu yaşayırıq.

Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan noyabrın 30-da Ədirnə vi-
layətinin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz 

kəmərinin Avropa ilə birləşən hissəsinin açı-
lış mərasimində söyləyib.

“Bu layihə hər şeydən əvvəl ölkələri-
miz arasındakı köklü dostluğun rəmzidir”, 
- deyən R.T.Ərdoğan qeyd edib ki, TANAP 
bu mərhələyə Türkiyə və Azərbaycanın qar-
şılıqlı inama söykənən əlaqələri sayəsində 
gəlib. Layihənin uğur qazanmasında istehsal-
çı, tranzit və istehlakçı ölkələrlə bu layihədə 
pay sahibi olan şirkətlər arasındakı uzlaşma 
da həlledici rol oynayıb.

Bu il keçiriləcək bələdiyyə seçkilə-
rində 13 siyasi partiya iştirak edəcək. 
Seçkidə iştirak etmək istəyən həmin siyasi 
partiyaların irəli sürdüyü namizədlər 
qeydə alınıb.

Bu fikirləri jurnalistlərə açıqlamasında 
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) səd-
ri Məzahir Pənahov ifadə edib.

MSK sədri bildirib ki, seçkilərə qatılan 
və qeydə alınan namizədlərin təxminən üç-
dəbiri siyasi partiyaların namizədləridir.

“Seçkilərdə siyasi partiyaların fəallığı 
bizi sevindirir. Hesab edirəm ki, bu, çox 
yaxşı göstəricidir”, - deyə M.Pənahov əlavə 
edib.

Onun sözlərinə görə, 1606 bələdiyyəyə 
15 min 156 bələdiyyə üzvü seçilməlidir. 
Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı 42 mindən 

artıq müraciət olub. İmza 
vərəqələrini qaytaranların 
hamısı qeydə alınıb.

Məzahir Pənahov 
qeyd edib ki, təxminən 
50-60 namizəd qeydə alın-
dıqdan sonra öz ərizəsi ilə 
namizədliyini geri götü-
rüb. Bülletenlərə 41 min 
800-dən artıq namizədin 
adı daxil olunacaq. Əgər 
qalan müddətdə hansısa 
namizəd iştirakdan imtina 
etsə, bununla bağlı rəsmi 
şəkildə müraciət etməlidir. 

Bülletenlərdə həmin namizədlərin adının 

üzərindən xətt çəkiləcək.
MSK sədri bildirib ki, bələdiyyə seç-

kiləri ilə bağlı proseslər Seçki Məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilir. O 
əlavə edib ki, noyabrın 30-dan etibarən na-
mizədlərin təşviqat mərhələsinə başlanılıb.

“Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 
olaraq onlara açıq və qapalı yerlər ayrılıb. 
Artıq həmin ünvanlar dairə seçki komissi-
yalarının lövhələrində asılıb və MSK tərə-
findən də nəzarətdədir. Təxminən 3500 
belə ünvan var ki, onların 1700-dən çoxu 
açıq, qalanları isə qapalı məkanlardır. He-
sab edirəm ki, namizədlərə bütün imkanları 
yaratmışıq”, - deyə Məzahir Pənahov vur-
ğulayıb.

Bu gün möhkəm Türkiyə və onun 
lideri inkişafı, sabitliyi təcəssüm etdirir 
və gələcəyə nikbinliklə baxmaq üçün 
imkan yaradır. Biz buna sevinirik. Çünki 
Türkiyənin gücü bizim gücümüzdür, Tür-
kiyənin uğuru bizim uğurumuzdur və biz 
birlikdə bundan sonra da iki qardaş ölkə 
kimi çiyin-çiyinə irəliyə gedəcəyik. Bizim 
qarşımızda bütün üfüqlər açıqdır.

Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev no-
yabrın 30-da Türkiyənin Ədirnə vilayətinin 
İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin 
Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasi-
mində söyləyib.

Azərbaycan və Türkiyənin həyata ke-
çirdiyi nəhəng layihələrin iki ölkənin gü-
cünü göstərdiyini və iqtisadi gücün siyasi 
gücə çevrildiyini vurğulayan dövlətimizin 
başçısı deyib: “TANAP və Cənub Qaz Dəh-

lizi, eyni zamanda, enerji təhlükəsizliyi la-
yihəsidir. Bu gün dünya miqyasında ener-
ji təhlükəsizliyi haqqında danışılır və bu 
məsələ dünyanın gündəliyini zəbt etmişdir. 
Hesab edirəm ki, burada çox gözəl əmək-
daşlıq formatı yaradılıb. İstehsalçı ölkə 
Azərbaycan, tranzit ölkələri və istehlakçı 
ölkələr birlikdə çalışır. Bizim mənafeyimiz 
də birdir, gəlirimiz də ədalətli şəkildə bölü-
nür. Bir daha demək istəyirəm ki, bütün bu 
layihələr bölgədəki sabitliyi möhkəmləndi-
rir”.

Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu 
bildirib ki, bundan sonra da birgə həyata 
keçiriləcək bütün layihələr TANAP, Ba-
kı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, 
Bakı-Tbilisi-Qars kimi uğurlu olacaq, Tür-
kiyə və Azərbaycan birlikdə gələcəyə inam-
la addımlayacaq.

Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında 
rektor Heydər Əsədovun 
sədrliyi ilə Elmi Şuranın 
növbəti iclası keçirilib.

Gündəlikdə duran 
məsələlərdən söz açan 
rektor Akademiyada təd-
risin keyfiyyətinin artırılması istiqamə-
tində görülən işlərin daha da gücləndiril-
məsinin vacibliyini vurğulayıb. 
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BU SAYIMIZDA

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 
Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib

ADDA-da tələbələr üçün yaradılan 
şəraitə ən inkişaf etmiş ölkələrin 
təhsil ocaqları da həsəd apara bilər

Bakı Gəmiqayırma Zavodunda ASCO üçün 
tikilən yeni gəmilər ekoloji cəhətdən də  
beynəlxalq tələb və normalara tam cavab verəcək

Gələcəyin dənizçiləri doğma sulardan uzaqlarda 
səfərlər edən gəmilərimizdə istehsalat 
təcrübəsində olarkən neçə dənizdən keçiblər

Sosial inkişaf və nəqliyyat 
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) əməkdaşları 
arasında dama yarışı keçirilib.

Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının təh-
sildə fərqlənən  8 tələbəsi 
ASCO-nun xarici sularda 
üzən gəmilərində üzmə-is-
tehsalat təcrübəsində olub. 

Səh. 6

Dənizçilər arasında keçirilən 
dama yarışına maraq böyük olub

Bolqarıs-
tanın Nikola 
Vaptsarov adına 
Ali Hərbi Dəniz 
Məktəbinin iki 
əməkdaşı “Azər-
baycan Xəzər Də-
niz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin (ASCO) 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiya-
sında olub.

Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında 
Tədris-Metodiki Şuranın 
iş planına uyğun olaraq, 
Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Dövlət 
Dəniz Agentliyinin Gəmi 
heyəti şöbəsinin müdir 
müavini, Diplom, imta-
han və sertifikatlaşdırma sektorunun 
müdiri Vüsal Mustafayevin təqdimatında 
seminar keçirilib.

Seminar iştirakçılarının bütün 
suallarına aydınlıq gətirilib

Səh. 5

Səh. 3

Səh. 2

Səh. 8

Bakı Ekspo Mərkəzində 
“Caspian Ecology” – X yu-
biley Azərbaycan Beynəlxalq 
Ətraf Mühit Sərgisi keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, IDEA İctimai Birli-
yi və Azərbaycan Respublika-
sının Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyi tərəfindən dəstəklənən 
sərgidə 10 ölkədən 60 şirkət sənayenin ən 
son nailiyyət və innovasiyalarını nümayiş 
etdirib. 

Prezident İlham Əliyev: “Biz bundan sonra da 
iki qardaş ölkə kimi çiyin-çiyinə irəliyə gedəcəyik”

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: “TANAP Türkiyə və 
Azərbaycan arasındakı köklü dostluğun rəmzidir”

Namizədlərə bütün imkanlar yaradılıb

Səh. 4

Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyi yanında Dövlət 
Dəniz Agentliyinin di-
rektoru Qüdrət Qurba-
novun rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyəti baş 
qərargahı Londonda yer-
ləşən BMT-nin nüfuzlu 
orqanı olan Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının (BDT) 
Assambleyasının 31-ci 
sessiyasında iştirak edib.

Dövlət Dəniz Agentliyindən  bildi-
rilib ki, sessiyada assambleyanın prezi-
denti və vitse-prezidentləri vəzifələrinə 
seçkilər keçirilib. Seçkilərin nəticəsində 
Cənubi Afrika Respublikasının nümayən-
dəsi xanım Nomatemba Tambo assamb-
leyanın prezidenti, Koreya Respublika-
sının nümayəndəsi xanım Enna Park və 
Honduras Respublikasının nümayəndəsi 
İvan Romero Martinez assambleyanın 
vitse-prezidentləri seçiliblər.

Assambleyanın 30-cu sessiyasından 
sonrakı dövr ərzində təşkilatın işi ilə bağ-
lı şuranın hesabatı ilə yanaşı, komitələrin 
də hesabatları müzakirə olunub, assamb-
leyanın prosedur qaydalarına təklif edil-
miş dəyişikliklər nəzərdən keçirilib.

Dünyada dəniz üzgüçülüyünün təh-
lükəsizliyinin və dəniz mühitinin müha-
fizəsinin təmin edilməsinin Beynəlxalq 

Dəniz Təşkilatının əsas missiyası olduğu-
nu vurğulayan təşkilatın baş katibi Kitak 
Lim Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı tərəfin-
dən bu istiqamətdə görülən işlər, eləcə 
də əldə olunan nailiyyətlər barədə geniş 
məruzə edib.

Sessiyada beynəlxalq konvensiya-
ların statusu və təşkilata üzvlük barədə 
hesabat, təşkilatın komitələri tərəfindən 
təqdim edilən hesabatların, eləcə də Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatının təhsil mərkəz-
lərinin hesabatlarının dinlənilməsi, as-
sambleyanın komitələrinin təsis edilməsi, 
üzvlər arasında əməkdaşlıqların inkişaf 
etdirilməsi və digər məsələlərlə bağlı mü-
zakirələr aparılıb.

Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru 
Q.Qurbanovun rəhbərlik etdiyi nümayən-
də heyəti səfər çərçivəsində Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının rəsmiləri, eləcə də 

Türkiyənin Nəqliyyat və İn-
frastruktur naziri Mehmet 
Cahit Turhan və Türkiyə nü-
mayəndə heyətinin üzvləri 
ilə, Peru, Tailand, Meksika, 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 
İspaniya, Rusiya və Səudiy-
yə Ərəbistanının nümayəndə 
heyətləri ilə ikitərəfli görüşlər 
keçirib. Görüşlər zamanı Pre-
zident İlham Əliyevin birbaşa 
diqqət və qayğısı ilə iqtisadiy-
yatın digər sahələri ilə yanaşı, 
dəniz nəqliyyatı sahəsində 
respublikada görülən işlər, 

əldə edilən nailiyyətlər xüsusilə qeyd 
edilib və dəniz təhlükəsizliyi sahəsində 
qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri üzrə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatına üzv 
olan 174 dövlətlə yanaşı, beynəlxalq 
təşkilatlardan müşahidəçilər və məş-
vərətçi statusla qeyri-hökumət təşkilatla-
rının nümayəndələrinin də iştirak etdiyi 
assambleyanın 31-ci sessiyası zamanı 
2020–2021-ci illər üçün Beynəlxalq Də-
niz Təşkilatının ali icra orqanı olan şura-
nın üzvlüyünə seçkilər keçirilib. Seçkilə-
rin nəticəsinə əsasən, “A” kateqoriyası 
üzrə 10, “B” kateqoriyası üzrə 10 və “C” 
kateqoriyası üzrə 20 dövlət olmaqla ümu-
milikdə 40 üzv dövlət 2020-2021-ci illər 
üçün şuraya üzv seçiliblər.

Dövlət Dəniz Agentliyinin direktoru Qüdrət Qurbanovun 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Beynəlxalq Dəniz 

Təşkilatının  Assambleyasının 31-ci sessiyasında iştirak edib

Azərbaycanın Baş Naziri 2020-ci il 
üçün Novruz, Ramazan və 

Qurban bayramları ilə bağlı 
Sərəncam imzalayıb

Azərbaycan Respublikasının Baş 
Naziri Əli Əsədov 2020-ci il üçün Novruz, 
Ramazan və Qurban bayramları günləri-
nin müəyyən edilməsi haqqında Sərəncam 
imzalayıb.

Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmə-
tindən verilən məlumata görə, Sərəncamda 
deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Əmək 
Məcəlləsinin 105-ci maddəsinin 4-cü hissə-
sinə və “Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2006-cı il 8 de-
kabr tarixli 194-IIIQD nömrəli Qanununun 
tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2006-cı il 18 dekabr 
tarixli 489 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinə 
əsasən 2020-ci il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü 
Novruz bayramı, mayın 24, 25-i Ramazan 
bayramı, iyulun 31-i, avqustun 1-i Qurban 
bayramı günləri müəyyən edilsin. Azərbay-
can Respublikası Əmək Məcəlləsinin 105-ci 
maddəsinin 2-ci hissəsinə əsasən bu Sərən-
camda nəzərdə tutulan günlər iş günü hesab 
edilmir.
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
Cavid Qurbanov “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin 
Qərb marşrutunun inkişafına dair 
İşçi Qrupun dördüncü iclasında işti-
rak etmək üçün Bakıda səfərdə olan 
Rusiya, Belarus, İran və Hindistan 
dəmir yollarının nümayəndə heyətlə-
rinin rəhbərləri ilə görüşüb.

QSC-dən bildirilib ki, C.Qurbanov 
Hindistan, Pakistan, İran, Azərbaycan, 
Rusiya və Şimali Avropa ölkələrini birləş-
dirəcək “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi 
haqqında ilk razılaşma aktının 2000-ci il 
sentyabrın 12-də Sankt-Peterburqda im-
zalandığını bildirib. Azərbaycan bu sazişə 
5 il sonra - 2005-ci ildə qoşulub. Sonrakı 
illərdə ümumilikdə 13 dövlət bu sazişə 
imza ataraq ratifikasiya edib.

Qeyd edilib ki, “Şimal-Cənub” nəq-
liyyat dəhlizinin əsas məqsədi, ilk növ-
bədə cənubdan - Hindistandan başlayaraq 
Rusiya, Şimali və Qərbi Avropa, eləcə 
də Körfəz ölkələrinə daşınan yüklərin 
çatdırılma müddətini azaltmaq, daşıma 
qiymətlərini ucuzlaşdırmaq və dəhli-
zin funksionallığını artırmaqdır. Dəhliz 
bir neçə əsas istiqamət: Hindistan-Ru-
siya-Qafqaz-Körfəz ölkələri; Mərkəzi 
Asiya-Körfəz ölkələri; Xəzər dənizi- 

İran-Körfəz ölkələri və sair üzrə yük-
daşıma fəaliyyətini nəzərdə tutur. Bu is-
tiqamətlər içərisində Azərbaycan üçün 
ən maraqlı istiqamət yüklərin gəmilərlə 
Hindistanın Mumbay limanından İra-
nın Bəndər-Abbas limanına gətirilmə-
si, sonra qatar və avtomobillərlə İranın 
mövcud dəmir və avtomobil yolları ilə 
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azər-
baycan) dəmir və avtomobil yollarına 
ötürülməsi və buradan da Azərbaycan va-
sitəsilə Rusiyaya, Şimali Avropa ölkələ-
rinə çatdırılmasıdır. Hazırkı marşrut üzrə 
(Süveyş kanalı) malların çatdırılma vaxtı 
45-60 gündür, “Şimal-Cənub” nəqliyyat 
dəhlizi vasitəsilə isə bu müddətin 14-20 
günə endirilməsi gözlənilir.

Ölkələrimiz arasındakı dostluq 
əlaqələrinin tarixi kökləri və müasir inki-
şafından danışan C.Qurbanov fərqli coğ-
rafi məkanları yaxınlaşdıracaq bu dəhlizin 
iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətindən danışıb. 
O, həmçinin bildirib ki, “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi layihəsi 
çərçivəsində Azərbaycan tərəfi üzərinə 
düşən vəzifələri yerinə yetirib. Astara 
stansiyasından İran dövlət sərhədinə qə-
dər birxətli 8,3 kilometr dəmir yolu çə-
kilib və Astara çayı üzərində dəmir yolu 
körpüsü tikilib. Eyni zamanda, Astarada 
(İran) 35 hektar ərazidə dəmir yolu stan-

siyasının tikintisi və yüklərin boşaldılma-
sı üçün terminalların inşası davam edir. 
2018-ci ilin martında Astara (İran)-Astara 
(Azərbaycan) dəmir yolunun birləşdiril-
məsi layihəsinin ilk fazası və yük termi-
nalı istismara verilib, eyni zamanda, taxıl 
terminalının təməli qoyulub. Bu il martın 
6-da isə “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinin əsas hissəsini təşkil edən 
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara(Azər-
baycan) dəmir yolunun Qəzvin-Rəşt 
hissəsinin açılışı olub. Yaxın gələcəkdə 
Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) 
dəmir yolu xətti də tikilib istifadəyə ve-
riləcək. Bütün bunlar ölkələrimizin nəq-
liyyat-tranzit və iqtisadi-ticarət potensia-
lını gücləndirəcək.

“Rusiya Dəmir Yolları” ASC-nin baş 
direktorunun müavini Vyaçeslav Pav- 
lovski dəmir yolunun ekoloji cəhətdən ef-
fektivliliyinə diqqət çəkib. Dəmir yolları 
sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi 
istiqamətində bundan sonra da işlərin da-
vam etdiriləcəyini bildirib.

Görüşdə Belarus Dəmir Yolları sədri-
nin birinci müavini İqor Şilov, İran Dəmir 
Yollarının vitse-prezidenti Morteza Cəfə-
ri, Hindistan Konteyner Korporasiyasının 
(CONCOR) sədri, idarəedici direktoru 
Kalyana Rama da iştirak ediblər.

Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasın-
da Tədris-Metodiki 
Şuranın iş planına 
uyğun olaraq, Nəqliy-
yat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi 
yanında Dövlət Dəniz 
Agentliyinin Gəmi heyə-
ti şöbəsinin müdir müa-
vini, Diplom, imtahan 
və sertifikatlaşdırma 
sektorunun müdiri Vüsal Mustafaye-
vin təqdimatında seminar keçirilib.

Akademiyanın professor-müəllim 
heyətinin iştirak etdiyi seminar “Də-
nizçilərin hazırlanması, onlara diplom 
verilməsi və növbəçəkməyə dair 1978-

ci il Beynəlxalq Konvensiyasının bu 
günün tələblərinə uyğun tam və effek-
tiv tətbiq olunması” mövzusuna həsr 
edilib.

V. Mustafayev bu Beynəlxalq 
Konvensiyanın əlavələri, Konvensiya 
üzrə ümumi öhdəliklər, qaydalar, ha-

zırlıq və qiymətləndirmə, təlimatçıla-
rın, metodistlərin və imtahan edənlə-
rin peşəkarlığı, tədris müəssisəsində 
hazırlıq və qiymətləndirmə haqqında 
seminar iştirakçılarına geniş məlumat 
verib, onların suallarına aydınlıq gəti-
rib.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
İnformasiya texnologiyaları de-
partamentinin sistem inzibatçısı 
Kamran Kərimov üç müxtəlif 
sertifikata layiq görülüb.

Kamran Kərimov “İnstalla-
tion, Storage, and Compute with 
Windows Server 2016 (70-740)” 
sertifikatını almaq üçün “Micro-
soft”un Bakıdakı imtahan mərkə-
zində imtahan verib. Bu sertifikat  

“Microsoft Server 2016” əməliyyat 
sistemlərinin yenilənməsi və quraşdı-
rılması, “Hyper-V” və virtual maşın-
ların quraşdırılması və konfiqurasiya-
sı, virtual maşınların nüsxələnməsi və 
bərpası, server mühitlərinin qoruması 
və nəzarət edilməsi, audit və log ana-
lizlərlə əməliyyat sistemlərinin fəaliy-
yətinin təhlil edilməsi kimi sahələri 

əhatə edir.
ASCO -nun əməkdaşının əldə et-

diyi “Initiating and Planning Projects” 
sertifikatı isə layihə menecerinin rolu 
və vəzifələrinin, layihənin təşkilati 
strukturlarının, maraqlı tərəflərinin, la-
yihə iştirakçılarının məlumat ehtiyac-
larının müəyyənləşdirilməsi, bir layihə 
planının əsas elementlərinin ümumiləş-
dirilməsi kimi məsələləri əhatə edir. 

“Operating Systems and 
You: Becoming a Power User” 
sertifikatına gəlincə, bu ser-
tifikat “Windows” və “Linux 
fayl” sistemlərinin interfeys-
lə istifadəsi və sistem əmrləri 
ilə idarəedilməsi, istifadəçilər, 
qruplar və hesablara giriş üçün 
icazələrin verilməsi, “Win-
dows” və “Linux” əməliyyat 
sistemlərində proqramların 
yazılması və konfiqurasiya-

sı,  sistem proseslərinin işlədilməsi 
və onların idarəedilməsi, İT dəstək 
mütəxəssislərin işlərinin asanlaşdı-
rılması və sürətləndirilməsi  üçün 
sistemlərə daimi nəzarət məsələlərini 
əhatə edir.

 Kamran Kərimovun iştirak etdiyi 
bu kurs “Google” və “Coursera” tərə-
findən birgə hazırlanıb.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının beynəlxalq 
əlaqələrinə xarici ölkə univer-
sitetləri ilə mütəmadi əmək-
daşlıq, tələbə mübadiləsi və 
dənizçilik sahəsində aparılan 
elmi araşdırmalarda xarici 
təhsil müəssisələrinin profes-
sor-müəllim heyəti ilə birgə iş 
və s. kimi layihələr daxildir. 
Onu da qeyd etməliyik ki, 
ADDA nüfuzlu Beynəlxalq 
Dəniz Universitetləri Assosia-
siyasının (İAMU) da üzvüdür. Bura 
üzv  ökələrdən olan araşdırmaçı 
alimlər mütəmadi olaraq öz elmi 
işlərini qiymətləndirilməsi üçün 
İAMU-ya təqdim edirlər. Təşkilat da 

öz növbəsində bu işləri üzv olan təhsil 
müəssisələrinin professor-müəllim 
heyətinə göndərir və elmi araşdırma-
ya qiymət vermələrini xahiş edir.

Bu ilin iyul ayında İAMU-dan 

ADDA-ya da belə bir xahiş mək-
tubu daxil olub. Akademiyamızın 
“Gəmi energetik qurğuları” kafed-
rasının müdiri, texnika elmləri na-
mizədi, dosent Akif İsmayılovdan 
FY2020 araşdırma layihələrinin 
qiymətləndirici referisi olmaq xa-
hiş edilib. A. İsmayılov da  təqdim 
olunan 4 layihə ilə tanış olduq-
dan sonra hər birinə öz qiymətini 
verərək İAMU-ya göndərib.

İAMU rəhbərliyi cavab mək-
tubunda ADDA-nın dosentinə bu 

elmi araşdırmaların qiymətləndirilmə-
sində fəal iştirakına görə təşəkkürü-
nü bildirib. Akif müəllimin fəaliyyəti 
“Təşəkkür sertifikatı” ilə dəyərləndiri-
lib.

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanı” QSC Avstriyanın “ÖBB Rail 
Cargo Group” və Niderlandın “Cabo-
oter Group” şirkətləri ilə “Transxəzər 
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” va-
sitəsilə Avropadan Mərkəzi Asiyaya və 
Çinə yük daşımalarının artırılması və 
genişləndirilməsi məqsədilə anlaşma 
memorandumu imzalayıb.

QSC-dən  bildirilib ki, imzalanma 
mərasimində Avstriyanın Nəqliyyat, 
İnnovasiya və Texnologiya Federal 
naziri Andreas Reyxard və Azərbay-
canın Avstriyadakı səfiri Qalib İsra-
filov iştirak ediblər. Memoranduma 
əsasən, tərəflər Avropada orta dəhlizi 
təşviq edəcək və qitədəki mövcud yük 
şəbəkələri, eyni zamanda, logistika 
mərkəzləri arasındakı əlaqələri güclən-
dirəcək.

Avstriyanın Nəqliyyat, İnnovasiya 
və Texnologiya Federal naziri A.Reyxard 
bildirib ki, imzalanan memorandum, 
“ÖBB Rail Cargo Group”un Mərkəzi Asi-
ya və Çinə doğru genişlənməsinin yeni 
bir strateji təşəbbüsüdür. Bakı Limanı isə 
bu təşəbbüsün inkişafında əsas rol oyna-
yacaq. Qısa zaman kəsiyində sözügedən 
marşrutun yüklərin daşınması vaxtı və 
həcmi baxımından çox səmərəli olacağı 
gözlənilir.

Bakı Limanının baş direktoru Taleh 

Ziyadov qeyd edib ki, yeni tərəfdaş olan 
Avstriyanın “ÖBB Rail Cargo Group”u 
ilə imzalanmış saziş qərbdən şərqə doğru 
Avropanın ən mühüm nəqliyyat qovşaqla-
rından sayılan Niderlandın Venlo şəhərin-
dən və Almaniyadan Türkiyəyə, Azərbay-
cana, Mərkəzi Asiyaya və daha sonra isə 
Çinə qədər uzanacaq nəqliyyat dəhlizinin 
genişləndirilməsində mühüm mərhələdir.

Avrasiya qitəsinin mərkəzində yer-
ləşən Bakı Limanı Avropa İttifaqı (Aİ), 
Orta Asiya və Çin arasında təbii körpü 
rolunu oynayır. Son 10 ildə Avropa İtti-
faqı ölkələrindən Çinə ixrac 3 dəfə artıb 

və bu da öz növbəsində, Çini Aİ-
nin ikinci ən böyük ticarət tərəfda-
şı edir, eyni zamanda, Bakı Limanı 
və orta dəhliz, eləcə də “ÖBB Rail 
Cargo Group” və “Cabooter Group” 
kimi Avropanın aparıcı nəqliyyat və 
logistika şirkətləri üçün də geniş im-
kanlar yaradır.

Avropada bir çox filialı, 8500 
nəfər işçi qüvvəsi və illik 2,3 mil-
yard avro dəyərində dövriyyəsi olan 
“ÖBB Rail Cargo Group” qitənin 
aparıcı dəmir yolu logistika şirkət-
lərindən biridir. Avropada və Asi-
yadan kənarda, ölkə daxilində geniş 

logistika şəbəkəsini idarə edir. Şirkət hər 
il 474 milyon sərnişin və 113 milyon ton 
məhsulu təyinat yerinə çatdırır.

Həmin gün Azərbaycanın Vyanadakı 
səfirliyində Qafqaza, Mərkəzi Asiya və 
Çinə doğru genişlənməyi özünə hədəf qo-
yan Avstriyanın qabaqcıl logistika şirkət-
ləri ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı Bakı 
Limanı da daxil olmaqla orta dəhliz bo-
yunca logistika və paylama mərkəzlərinin 
daha da inkişaf etdirilməsi məsələsi ətraflı 
şəkildə müzakirə olunub.

“Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin əsas məqsədi, ilk növbədə daşınan yüklərin 
çatdırılma müddətini azaltmaq, daşıma qiymətlərini ucuzlaşdırmaqdır

Seminar iştirakçılarının bütün suallarına aydınlıq gətirilib

ASCO-nun İT departamentinin əməkdaşı 
üç müxtəlif sertifikata layiq görülüb

ADDA-nın əməkdaşları Beynəlxalq Dəniz Universitetləri Assosiasiyasına 
daxil olan elmi araşdırmaların qiymətləndirilməsində fəal iştirak edirlər

Bakı Limanı Avropa İttifaqı (Aİ), Orta Asiya 
və Çin arasında təbii körpü rolunu oynayır

Xəzər dənizinin hüquqi statusu 
barədə Konvensiya imzalanandan 
sonra Xəzəryanı region ölkələrinin 
əməkdaşlığı yeni stimul alıb. Bizim 
ortaq dənizimiz həm də ortaq qayğı-
mız deməkdir. Ona görə də “Xəzər 
dialoqu” forumu bu dənizin qorunub 
saxlanması və müdafiəsi problemlərinə 
görə narahat olan insanları birləşdirir.

Rusiya Federasiyası Dövlət Du-
masının deputatı, Rusiya-Azərbaycan 
Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun 
rəhbəri Dmitri Savelyev AZƏRTAC-ın 
müxbiri ilə söhbətində Konvensiya işti-
rakçısı olan ölkələrin qarşılıqlı fəaliyyə-
tinin mühüm aspektlərindən biri barədə 
danışıb.

- Dmitri İvanoviç, Moskvada 
“Xəzər dialoqu-2019” adlı XII bey-
nəlxalq iqtisadi forumun işi başa 
çatıb. Bu unikal sututarın qorunub 
saxlanması üçün həmin tədbirin əhə-
miyyəti nədən ibarətdir?

- Forumun adında “iqtisadi” sözü 
olsa da, biz hamımız başa düşürük ki, 
Xəzərin ekoloji sistemi qorunmasa, onun 
bioloji resurslarının təkrar istehsalı təmin 
edilməsə, bu dənizin təbii sərvətlərindən 
istifadə etmək mümkün deyil. Əgər bu 
işlər görülməsə, Xəzər akvatoriyasının 
hər hansı hissəsində yaranan böhran həm 
dənizin özü üçün, həm də onunla həm-
hüdud dövlətlərin inkişaf perspektivləri 
üçün böyük fəlakətə çevrilə bilər. Lakin 
əgər Xəzərin resurslarının qorunması və 
bərpası üzrə ümumi səylər birləşdirilsə, 
ölkələrimiz hələ əsrlərboyu Xəzərdə də-
nizçilik və balıq ovu, neft və qaz hasilatı 

ilə məşğul ola, turizm sahəsini 
inkişaf etdirə və ən başlıcası, 
dövlətlərarası əməkdaşlığı ge-
nişləndirə bilərlər. “Xəzər di-
aloqu” forumunun əhəmiyyəti 
hakimiyyət nümayəndələrinin, 
innovasiya şirkətlərinin, “be-
yin hücumu” prosesində Xəzə-
rin qorunması üzrə kompleks 
tövsiyələr hazırlayan alim və 
ekspertlərin potensialını birləş-
dirməkdən ibarətdir. Keçənilki 
forumun iştirakçıları tərəfindən 
qəbul edilmiş qətnamədə nərə 
balıqları yetişdirilməsindən, 
Xəzər suitisinin qorunmasından 
başlamış, dənizdə brakonyer-
liyə qarşı mübarizəyə qədər çox geniş 
ekoloji tədbirlər spektri nəzərdə tutulur.

- Siz Azərbaycanla daim əlaqə 
saxladığınız üçün yəqin ki, Xəzərdə 
əməkdaşlıqda bu dövlətin rolunu qiy-
mətləndirə bilərsiniz?

- Şübhəsiz, Azərbaycan Xəzərdə 
müştərək layihələrin ən fəal iştirakçı-
larından biridir, ekoloji problemlərin 
həllinə onun töhfəsi isə durmadan artır. 
Məsələn, Azərbaycan zooloqları Xəzər 
suitisi üzrə işçi qrupun tərkibinə daxil-
dirlər. Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası və Rusiya Elmlər Akademiyası 
Xəzər dənizinin mineral resurslarının və 
bioloji müxtəlifliyinin öyrənilməsindən 
başlamış onun ekosisteminə antropogen 

təsirin qiymətləndirilməsinə qədər 
müxtəlif məsələlər üzrə sıx əməkdaş-
lıq edirlər. Yenicə başa çatmış forumda 
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SO-
CAR) nümayəndələri də iştirak edirdi. 
Şirkət Xəzər şelfində neft hasilatı pro-
sesində hər hansı ekoloji risklərin istis-
na olunmasında maraqlıdır. Qısa desək, 
Azərbaycan məsul dövlət kimi bizim 
ortaq dənizimizin təhlükəsizliyi ilə bağlı 
bütün layihələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin 
zəruri olduğunu dərk edir.

-“Təhlükəsizlik” anlayışına başqa 
mövqedən yanaşsaq, Xəzərdə kollek-
tiv təhlükəsizlik sistemi yaradılması 
nə dərəcədə aktualdır?

- Bu məsələnin həllini təxirə sal-
maq olmaz, çünki Xəzər qeyri-sabitlik 

mənbələrinə və böhranlı 
regionlara bilavasitə yaxın 
ərazidə yerləşir, dünyada 
turbulentliyin artması isə 
yeni-yeni təhdidlər doğurur. 
Geosiyasi baxımdan Xəzər 
regionu həm iqtisadi, həm 
də hərbi-siyasi mənada çox 
mühüm rayondur. Məhz bu 
səbəbdən, ABŞ və Avropa 
İttifaqı kimi xarici qüvvələr 
Xəzəri öz nəzarəti altına al-
maq istərdilər. Qəbul edil-
miş Konvensiyada Xəzər 
dənizində kollektiv təhlükə-
sizlik sisteminin konturları 
cızılıb və ona qapalı dəniz 

statusu verilib. Buna görə, Konvensiya-
nın iştirakçıları olmayan ölkələrin hər-
bi gəmilərinin Xəzər akvatoriyasında 
olması istisna edilir, Xəzərin sahilində 
isə digər ölkələrin obyektləri, bazaları 
və hərbi dəstələri olmamalıdır. Bundan 
əlavə, Konvensiyanın iştirakçısı olan 
ölkələrin öz ərazilərini Xəzərdə onların 
qonşularına qarşı hərbi fəaliyyət və təca-
vüz üçün digər dövlətlərə təqdim etməsi 
qadağan olunub. Xəzəryanı ölkələrin hər 
birinin öz hərbi dəniz donanması var. 
Onların vaxtaşırı keçirilən təlimlərində 
birgə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və eh-
timal edilən hərbi-texniki əməliyyatların 
detalları sınaqdan keçirilir.

- Axı Xəzəryanı dövlətlərin qar-

şılıqlı fəaliyyəti təkcə silahlı qüvvələr 
xətti üzrə həyata keçirilmir?

- Təhlükəsizlik çoxfaktorlu anlayış-
dır. Məsələn, Xəzərdə gəmiçilik güclü 
külək, toz fırtınası və ya dumanlı hava, 
həmçinin dənizin buz bağlaması ilə 
mürəkkəbləşən şəraitdə həyata keçirilə 
bilər. Buna görə də Xəzər akvatoriya-
sında gəmilərin təhlükəsizliyini təmin 
etmək, brakonyerliyə, narkotrafikə, ter-
ror təhdidlərinə qarşı səmərəli mübarizə 
aparmaq, müxtəlif fövqəladə hallara 
operativ reaksiya vermək zəruridir. Bu-
nun üçün Xəzəryanı ölkələrin sərhədyanı 
xidmətləri və fövqəladə hallar nazirliklə-
rinin bölmələri təhlükəsizlik tədbirləri-
nin təkmilləşdirilməsi, xarici risklərin 
qarşısının alınması və fövqəladə hallarda 
yardım göstərilməsi tədbirlərini birlikdə 
həyata keçirirlər. Xəzər regionundakı 
ölkələrin heç biri bütün bunları təkbaşına 
kompleks şəkildə həyata keçirə bilməz-
di. Buna görə də Xəzərin təhlükəsizliyi-
nin açarı əməkdaşlıqdır.

- Siz terrorizmin adını çəkdiniz. 
Xəzər dənizi sahillərində yerləşən 
dövlətlər üçün bu təhlükə nə dərəcədə 
realdır?

- Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq 
ölkələrinin çoxunda müşahidə olunan 
siyasi və sosial qeyri-sabitlik davam 
etdikcə aktual olaraq qalan terror təh-
didi Rusiyanın və onun müttəfiqlərinin 
təhlükəsizliyinə təsir göstərəcək. Bu 

vəziyyətdə Xəzəryanı dövlətlərin silah-
lı qüvvələrinin əhəmiyyəti region hü-
dudlarından kənara çıxır və terrordan 
çəkindirmə funksiyasını yerinə yetirir. 
Məsələn, Xəzər donanmasının gəmilə-
ri Cənub Hərbi Dairəsinin qoşunları və 
regiondakı tərəfdaşlarının bölmələri ilə 
qarşılıqlı əlaqə saxlamaqla yanaşı, həm 
də ticarət yollarının və neft yataqlarının 
mühafizəsini təmin edirlər. 2015-ci ilin 
payızında döyüş gücünün tətbiqi çox 
əyani şəkildə nümayiş etdirildi: o vaxt 
Xəzər dənizi akvatoriyasından havaya 
qaldırılan 26 ədəd “Kalibr” qanadlı ra-
keti 1500 kilometrdən artıq məsafədə 
Suriya terrorçularının obyektlərini məhv 
etdi. Terrorizmə və ekstremizmə qarşı 
mübarizədə Rusiyanın əsas müttəfiqlə-
rindən biri olan Azərbaycan MDB-nin 
cənub cinahında və Yaxın Şərqdə təh-
lükəsizliyi təmin edir.

Çox mühüm bir fikri hamının diqqə-
tinə çatdırmaq istəyirəm: Xəzərin re-
surslarının tədqiqi və mənimsənilməsi 
ilə bağlı bütün perspektivlər, dənizin 
bioloji resurslarının qorunub saxlanması 
və təkrar istehsalı ilə bağlı hər hansı la-
yihələr yalnız o halda reallaşdırıla bilər 
ki, Xəzər dənizi təhlükəsizlik və əmək-
daşlıq ərazisi kimi qalsın. Buna görə də 
Konvensiyanın iştirakçıları olan ölkələ-
rin silahlı qüvvələrinin başlıca vəzifəsi 
dəyişməz qalır: bütün Xəzəryanı dövlət-
lərin təhlükəsizliyini və ortaq Xəzər mə-
kanında bu dövlətlərin müştərək iqtisadi 
fəaliyyətini təmin etmək.

Fəridə Abdullayeva

Xəzərin təhlükəsizliyinin açarı əməkdaşlıqdır
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Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının tədris və tərbiyə işləri üzrə 
prorektoru, professor Zahid Şərifov 
“Sonxeber.az”-ın suallarını cavablan-
dırıb.

- Zahid müəllim, öncə Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasında 
təhsilin üstünlükləri barədə məlumat 
verərdiniz.

- Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyası ölkədə fəaliyyət göstərən nadir 
ali məktəblərdəndir ki, diplomu bey-
nəlxalq səviyyədə tanınır. Bizim ali mək-
təbin diplomunu alan şəxs 170-dən çox 
ölkədə işləyə bilər. Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının tədris planları və 
metodikası beynəlxalq tövsiyələr üzərin-
də qurulub. Biz Beynəlxalq Dəniz Təş-
kilatının konvensiyalarını rəhbər tutaraq 
təhsilimizi təşkil edirik. Başqa ali mək-
təblərdə praktika maksimum 14 həftə 
olduğu halda, bizdə 52 həftədir. 100-ə 
yaxın gəmidə tələbələr təcrübə keçirlər. 
Bizim sahəmizin üstünlüyü ondan ibarət-
dir ki, dənizçilik ixtisaslarını bitirənlərin 
hər biri yüksək əmək haqqı alır. Elə tələ-
bələrimiz var ki, təhsilini bitirib xarici 
şirkətlərdə 8000-10000 dollar maaşla 
işə düzəlir. Azərbaycanda da bu ixtisası 
bitirənlər yüksək maaş alırlar. Hüququ 
bitirən şəxs bizim akademiyada ikinci 
təhsil almaq istəyir. O, gələcəyini təmin 
etmək üçün bu sahəyə can atır. Azərbay-
can Dövlət Dəniz Akademiyasında müa-
sir bazaya malik Təlim-Tədris Mərkəzi 
var. Avropa Dəniz Təhlükəsizliyi Agent-
liyindən bizə yoxlama gəlmişdi. Onlar 
Təlim-Tədris Mərkəzindən razı qaldılar. 

Bizim ən müasir trenajorlarımız 
və avadanlıqlarımız var. “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC bizim təhsil ocağımıza 
“Sabit Orucov” sərnişin gəmi-
sini tədris gəmisi kimi ayırıb. 
Akademiyanın tələbələri həmin 
gəmidə həm dərs, həm də təc-
rübə keçirlər. Bizdə Türkiyə, 
Hindistan, Ukrayna, Gürcüstan 
və Türkmənistandan tələbələr 
oxuyurlar. Həmin tələbələrə bi-
zimkilər kimi yüksək şərait ya-
radırıq. Akademiyamızın digər 
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 
tələbələrimizə gündə iki dəfə isti yemək 
veririk. Müəllim və professorlarımız da 
tələbələrlə eyni qazandan yemək yeyir-
lər. Bundan əlavə, tələbələrimizi xüsusi 
geyim və yataqxana ilə təmin edirik.

- Peşəkarlıq üçün təcrübə çox 
vacibdir. Akademiyada tələbələrin 
təcrübə qazanması üçün hansı imkan-
lar mövcuddur?

- Bizdə təcrübəyə xüsusi önəm ve-
rilir. Tələbə hər tədris ili bitəndə minu-
mum 3 ay gəmidə olur. 4-cu kursda 4 ay, 
ümumilikdə isə 12 ay  təcrübə keçirlər. 
Bu, Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tələ-
bidir. Tələbələr minimum 52 həftə təc-
rübə keçməlidirlər. Bizim tələbələrimiz 
təcrübəni gəmidə real şəkildə keçirlər. 
Xarici sularda üzən gəmilərimizə də ge-

dənlərimiz var. ADDA-da 3 dildə tədris 
aparılır: Azərbaycan, rus, ingilis. İngilis 
dilində 4 qrupumız var. O, qruplardakı 
tələbələrimizlə ünsiyyətdə olsanız görər-
siniz ki, ingilis dilini necə bilirlər. İngilis 
dilində təhsil almaq üçün uzağa getməyə 
ehtiyac yoxdur. Həmin qruplarda hin-
distanlı tələbələr var ki, onlar da ingilis 
dilində təhsil alırlar. Tələbələrin gəmi-
də təcrübə keçməsi üçün onlara kifayət 
qədər xərc gedir. Bütün xərclər “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
tərəfindən ödənilir. Hətta xaricə gedən 
gəmilərdə təcrübə keçən tələbələr maaş 
alırlar. Yəni həm öyrənirlər, həm də qa-
zanırlar. Tələbə gəmidən düşən zaman 
öz sahəsini yaxşı bilir. 

- Zahid müəllim, Akademiyada 
neçə istiqamət üzrə tədris həyata 

keçirilir?
- Bizdə bütün səviyyələr 

üzrə təhsilimiz var. Siravi heyət 
mütəxəssisləri, yəni matros, mo-
torçu, elektrik hazırlanması, sub-
bakalavriat (kollec), bakalavriat, 
magistratura, doktorantura pil-
lələri var. Bakalavriat və magist-
ratura pillələrində 4, doktoran-
tura pilləsində isə 3 ixtisasımız 
mövcuddur.

- Akademiyaya test üsulu 
ilə qəbul olunan gənclər savad 
baxımından sizi qane edirmi?

- Son illərdə görülən tədbir-
lər nəticəsində 500-600 baldan yuxarı 
yığan abituriyentlər Akademiyamıza 
daxil olur. “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC 450-dən yuxarı balla 
daxil olan tələbələrimizə yüksək təqaüd-
lər təyin edir. Minimal təqaüd 100, mak-
simum isə 180 manatdır. Hesab edin ki, 
tələbələrimiz həm dövlət büdcəsindən, 
həm də “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC-dən təqaüd alırlar. Dərslik 
yazan müəllimlərimizə qrantlar ayrılır. 
Bütün addımlar tələbələrimizin normal 
şəraitdə arzuladıqları təhsili almaqdan 
ötrü atılır.

- Daxil olan tələbələr arasında 
qızlar da varmı?

- Əvvəllər qızların Akademiyaya 
daxil olmasına qadağa qoyulmuşdu. Ar-

tıq o qadağa götürülüb. Hazırda 5 qız 
tələbəmiz var. Onlardan biri - Fatimə 
Abbasova 600 balla gəmi sürücülüyünə 
daxil olub. Hazırda ingilis dili qrupu-
muzdadır. O, gəmidə kapitan olmaq ar-
zusundadır. 

- Akademiyanın hansı beynəlxalq 
universitetlərlə əlaqəsi var?

- Demək olar ki, bir çox MDB və 
Avropa ölkələrində yerləşən universi-
tetlərlə əlaqələrimiz mövcuddur. Polşa, 
Bolqarıstan, Türkiyə, Rusiya, Ukray-
nadakı dəniz universitetlərilə sıx əmək-
daşlıq edirik. Bizim ikili diplom proq-
ramımız var. Qazaxıstan üçün 30 tələbə 
hazırladıq. Hazırda Ukrayna, Gürcüstan 
ikili diplom proqramı ilə bağlı bizimlə 
əməkdaşlıq etmək istəyir.

- Tələbələrinizdən xaricdə təhsili-
ni davam etdirənlər varmı?

- Biz “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin dəstəyi ilə 2 tələ-
bəmizi İsveçə, magistraturada oxumağa 
göndərmişik.

- Akademiyada xarici tələbələr 
üçün hansısa xüsusi güzəştlər nəzərdə 
tutulubmu?

- Xarici tələbələrimizə xüsusi diqqət 
və qayğı göstəririk. Azərbaycanlı tələ-
bələrimizə tətbiq etdiyimiz güzəştləri 
onlara da şamil edirik. Onlar da pulsuz 
yemək və geyimlə təmin olunurlar. Ya-
taqxanada da xüsusi şərait yaradırıq ki, 
özlərini yad hiss etməsinlər. 

- Gələcəyin dənizçisindən hansı 
keyfiyyətlər tələb olunur?

- Dənizçi  iradəli və öz sahəsində 
yüksək biliklərə malik mütəxəssis olma-

lıdır. Çünki ona həm insan həyatı, həm 
də minimum 30-40 milyonluq gəmi eti-
bar edilir, gəmi isə ölkənin bayrağını da-
şıyır. Bilirsiniz ki, dəniz insanla zarafat 
etmir. Ona görə də gələcəyin dənizçisi 
xüsusi hazırlıq keçməlidir.

- Məzunların işlə təmin olunma-
sına Akademiya hansısa köməklik 
göstərir?

- Akademiyanı bitirən məzunlar həm 
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, həm 
də xarici ölkələrdə olan dənizçilik şirkət-
lərinə işə qəbul edilirlər. Bizim tələbələr 
xarici ölkələrə praktikaya gedən zaman 
öz iş yerlərini tapmış kimi olurlar. Azər-
baycanda da xarici gəmiçilik şirkətləri 
var. Onlar bizim tələbələri təcrübə üçün 
qəbul edirlər. Sonra o tələbələrdən ən 
yaxşılarını seçib işə götürürlər. 

- Akademiyanın gələcək planları 
barədə nə deyə bilərsiniz?

- Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyası qarşısına məqsəd qoyub ki, 
Azərbaycanda bu sahədə müasir təhsil 
modelini qursun. Bunun üçün də xaric-
də bu sahədə təhsil verən ali məktəb-
lərlə əlaqələr qururuq. Onların təhsilini 
öyrənib, yenilikləri ölkəmizə gətirməyə 
çalışırıq. Bundan əlavə çalışırıq ki, müa-
sir trenajorlar alınsın və ana dilimizdə 
dərsliklər yazılsın. Bizim rəhbərlik ça-
lışır ki, həm tələbənin, həm də müəllim 
heyətinin şəraiti yaxşılaşsın. İstəyirik ki, 
Akademiyamızın adı hər yerdə hörmətlə 
çəkilsin.

Aysel Yusifqızı, 
Leyla Mustafazadə (foto) 

“İstəyirik ki, Akademiyamızın 
adı hər yerdə hörmətlə çəkilsin”

May ayında “Saipem” şirkə-
tinin Xəzər dənizində boru düzmə 
əməliyyatları üçün istismar olunan 
“İsrafil Hüseynov” gəmisində 
partlayış baş verən zaman xəsarət 
alanların xilasedilməsi zamanı 
şücaət göstərən dənizçilərlə görüş 
olub.

Dövlət Dəniz Agentliyindən  bil-
dirilib ki, görüşdə agentliyin direktoru 
Qüdrət Qurbanov hadisə barədə Dövlət 
Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə 
məlumat daxil olan andan etibarən xi-
lasetmə əməliyyatlarının koordinasiya-
sının, aidiyyəti qurumların hadisənin 
nəticələrinin aradan qaldırılmasına cəlb 
edilməsi istiqamətində təxirəsalınmaz 
tədbirlərin həyata keçirilməsinin Milli 
Mərkəzin təcrübəli kapitanları tərəfin-
dən təmin edildiyini bildirib.

Hadisə baş verən zaman qeyri-sabit 
hava şəraiti ilə əlaqədar helikopterin və 
sairə xilasedici vasitələrin cəlb olunma-
sı mümkün olmadığından “Bue Caspian 
ltd” şirkətinə məxsus “CITADEL” gə-
misindən “İsrafil Hüseynov” gəmisinin 
yaralı personalını dərhal təxliyə etmək 
xahiş olunub. “CITADEL” gəmisinin 
kapitanı Elbrus İsmayılovun rəhbərliyi 
altında 17 nəfərdən ibarət gəmi heyət 
üzvləri hadisə zamanı yaralı personalın 
təxliyə olunmasında təqdirəlayiq şücaət 

nümayiş etdiriblər. Təxliyə zamanı xə-
sarət alanların sürətli və təhlükəsiz şə-
raitdə sahilə çıxarılaraq onlara yardım 
göstərilməsi təmin olunub.

Dənizdə qatı duman şəraitində gə-
minin dəniz qurğusuna təhlükəsiz ya-
nalmasının təmin edilməsi, zərərçəkən 
personalın gəmiyə təhlükəsiz transferi 
və onların tibbi yardım müəssisəsinə 
vaxtında çatdırılmasında operativli-
yin təmin olunması, dənizçilərimizin 
peşəkarlığından və yüksək fədakarlıq-
la cəsarətli addım atmasından xəbər 
verir.

“Bue Caspian ltd” şirkətinin Azər-
baycandakı nümayəndəliyi tərəfindən 
Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyinə 
rəsmi müraciət ünvanlanaraq qəzada 
xəsarət alanların xəstəxanaya çatdı-
rılması istiqamətində həyata keçirilən 
təxirəsalınmaz tədbirlər zamanı dəniz-
çilərin göstərdiyi şücaətlə bağlı məlu-
mat verilib.

Dövlət Dəniz Agentliyinin direk-
toru Q.Qurbanovun əmri ilə “Dəniz 
nəqliyyatında xilasetmə əməliyyatları 
zamanı göstərdiyi şücaətə görə” dəniz-
çilər “Donanmanın fəxri işçisi” döş ni-
şanı və Fəxri fərmanlarla təltif ediliblər.

Tədbirdə qeyd olunub ki, hər il Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatı dəniz nəqliyya-
tı sahəsində müstəsna cəsarət göstərən 

dənizçilər arasında seçim edərək xü-
susi fərqlənən bir nəfərə Beynəlxalq 
Dəniz Təşkilatının “Dənizdə müstəsna 
cəsarətə görə” mükafatını təqdim edir. 
Gələn il Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının 
“Dənizdə müstəsna cəsarətə görə” mü-
kafatına kapitan Elbrus İsmayılovun na-
mizədliyi təqdim ediləcək.

Tədbirdə çıxış edənlər bildiriblər 
ki, Azərbaycan nümayəndəsinin belə 
bir mükafat alması çox sevindirici hal 
ola bilər və ən azından Londonda Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatının Baş Qərar-
gahında müvafiq komissiya tərəfindən 
kapitan E.İsmayılovun göstərdiyi peşə-
karlığın və cəsarətin müzakirə olunma-
sı, nəticədən asılı olmayaraq hər birimiz 
üçün qürurvericidir.

Görüşdə vurğulanıb ki, dövlətçili-
yinə sədaqətlə xidmət edən dənizçilər 
insan həyatının xilası üçün hər zaman 
öz həyatları bahasına qəhrəmanlıq nü-
mayiş etdiriblər. Vəzifələrini layiqincə 
yerinə yetirən, vicdanla, şərəflə peşələ-
rinə xidmət edən dənizçilərin əməyi 
minnətdarlıq hissi ilə xatırlanıb və son-
da “İsrafil Hüseynov” gəmisində part-
layış baş verən zaman xəsarət alanların 
xilasedilməsi zamanı şücaət göstərən 
dənizçilər “Donanmanın fəxri işçisi” 
döş nişanı və Fəxri fərmanlarla təltif 
ediliblər.

Çin nümayəndə heyəti 
Azərbaycan Respublikası 
ilə Çin Xalq Respublikası 
arasında nəqliyyat üzrə 
işçi qrupun yaradılması ilə 
əlaqədar ölkəmizdə səfərdə 
olub.

 Səfər çərçivəsində Nəq-
liyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar naziri Ra-
min Quluzadə Çinin Nəqliy-
yat Nazirliyinin Nəqliyyat 
Xidmətləri Departamentinin 
baş direktoru Xu Yahuanın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyindən verilən 
məlumata görə, görüşdə iki ölkə ara-
sında nəqliyyat və logistika sahələ-
rində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 

o cümlədən “Şərq-Qərb” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Dəhlizi çərçivəsində hə-
yata keçirilən yükdaşımalarında 
“Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu”nun təşviqi məsələləri mü-
zakirə edilib.

Qeyd edək ki, adıçəkilən işçi 
qrupun yaradılması ilə bağlı razılıq 
Azərbaycan-Çin Hökumətlərarası Ti-
carət-İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası-
nın bu il fevralın 28-də Pekində keçiril-
miş VII iclası zamanı əldə olunub.

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının “Dənizdə 
müstəsna cəsarətə görə” mükafatına kapitan 

Elbrus İsmayılovun namizədliyi təqdim ediləcək

Azərbaycanla Çin “Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu”nun təşviqi məsələlərini müzakirə edib

Aşqabadda BMT-nin Mərkəzi 
Asiya ölkələrinin İqtisadiyyatı üçün 
Xüsusi Proqramının (SPECA) işçi 
qrupunun dayanıqlı nəqliyyat, tran-
zit və əlaqə mövzusunda 24-cü iclası 
keçirilib.

İclasda SPECA ölkələrində daya-
nıqlı nəqliyyat, tranzit və nəqliyyat la-
yihələri, nəqliyyatın sadələşdirilməsi, 
beynəlxalq konvensiya və sazişlərin ic-
rası, əlaqələndirici mexanizmlərin yara-
dılması və istismarı məsələləri müzakirə 
edilib.

Ölkəmizi bu tədbirdə İqtisadiyyat 
nazirinin müavini Sahib Məmmədovun 
rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil 
edib. İclasda üzv ölkələrdə intermodal 

nəqliyyatın sadələşdirilməsi üçün liman-
ların inkişafı, həm Özbəkistan-Türk-
mənistan-İran-Oman marşrutu, həm də 
“Lapis-Lazuli” miltimodal nəqliyyat 

dəhlizinin (Əfqanıstan-Türkmənis-
tan-Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə) 
əhəmiyyəti müzakirə olunub.

İlahə Əhmədova

Bolqarıstanın Nikola 
Vaptsarov adına Ali Hərbi 
Dəniz Məktəbinin iki əməkda-
şı “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Aka-
demiyasında olub.

ADDA-nın tədris və tərbiyə 
işləri üzrə prorektoru, professor 
Zahid Şərifov və elmi işlər və 
beynəlxalq əlaqələr üzrə pro-
rektoru, dosent Vüqar Sadıqov-
la görüşdə qarşılıqlı faydalı 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 
edilib. Qonaqlar bildiriblər ki,  
ADDA haqqında, diplomunun 
170-dən çox dövlətdə tanınması, mə-
zunlarının təkcə Azərbaycanda deyil, 
dünyanın bir çox ölkələrində karyera 
qurmaları, Akademiyanın maddi ba-
zası, Təlim-Tədris Mərkəzi barədə bir 
sıra mənbələrdən məlumatlıdırlar. Qeyd 
ediblər ki, əməkdaşlıq sazişi imzalandıq-
dan sonra tələbə və müəllim heyətinin 

mübadiləsi baş tutacaq və hər iki təhsil 
müəssisəsi bundan yararlana biləcək.

Zahid Şərifov qeyd edib ki, Aka-
demiya rəhbərliyi xarici ölkə təhsil 
müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıqda daim 
maraqlıdır. Qloballaşan dövrdə bu cür 
əməkdaşlığın inkişafı ölkələr arasında 
müvafiq sahələr üzrə iş birliyinin daha 
uğurla qurulmasına böyük töhfə verə 
bilər. ADDA-nın tədris prosesindən 

danışan Z. Şərifov həmçi-
nin Akademiyada tələbələr 
üçün yaradılan şəraitdən də 
söz açıb. Ödənişsiz geyim 
forması, gündəlik pulsuz 
yemək, ən güzəştli şərtlərlə 
yataqxana haqqında eşidən 
qonaqlar belə bir şəraitin 
hətta inkişaf etmiş ölkələrdə 
olmadığını etiraf ediblər.

Dəniz Akademiyasının 
auditoriya və laboratori-
yaları, trenajor otaqları ilə 
yaxından tanış olan qonaq-
lar, keyfiyyətli təhsil sistemi-
nin qurulması istiqamətində 

Akademiya rəhbərliyinin atdığı addım-
lardan, yenidənqurma işlərindən razı 
qaldıqlarını qeyd ediblər.

Sonda bolqarıstanlı müəllimlər bu 
görüşün baş tutmasına görə ölkəmizin 
Bolqarıstandakı səfirliyinə və Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə təşəkkür-
lərini bildiriblər.

SPECA ölkələrində tranzit və nəqliyyat 
layihələri məsələləri müzakirə olunub

ADDA-da tələbələr üçün yaradılan şəraitə ən inkişaf 
etmiş ölkələrin təhsil ocaqları da həsəd apara bilər



“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin   
Xəzər Dəniz Nəqliyyatı Layihə-Axtarış 
Elmi-Tədqiqat İnstitutu (“Xəzərdə-
nizlayihə ETİ” ) yarandığı ilk gündən 
ölkəmizdə gəmiçiliyin inkişafına 
mühüm töhfələr verir. Bugün 
İnstitut fəaliyyətini daha təkmil-
ləşdirilmiş formada uğurla davam 
etdirir. Hazırda burada müasir 
texnologiyalardan istifadə etməklə 
yeni layihələr həyata keçirilir.  

İnstitutun direktoru Oyrad Ab-
dullayev bu layihələr və gələcək 
planlar barədə suallarımızı cavablan-
dırır.

- Oyrad müəllim, hazırda han-
sı layihələr üzərində işləyirsiniz?

- Əsas gücümüzü yeni gəmilə-
rin layihələndirilməsinə yönəltmi-
şik. Önəmli işlərimizdən biri 300 kVt 
gücə malik təchizat-yedək kateridir. Bu 
gəmi multifunksional olacaq. Məsələn, 

12 nəfər sərnişin tutumuna malik  olacaq 
gəmi  dənizin 20 mil zonasında yedək 
əməliyyatları aparacaq, yanğınsöndürmə 
funksiyasını yerinə yetirəcək, göyərtə-

sinə 5t yük götürə biləcək. 
“Qaradağ”, “Zərdab”, ”Ori-
on” tipli gəmiləri əvəz edəcək.  
Bundan başqa, biz hazırda su-
yun 60 metr dərinliyində dal-
ğıc əməliyyatı aparmaq üçün 
nəzərdə tutulan gəmi üzərində 
də iş aparırıq. Bu gəminin la-
yihəsi artıq Təsnifat Cəmiy-
yəti tərəfindən təsdiqlənib.  

- Bəs, rəhbərlik etdiyi-
niz İnstitutun sərnişin gə-
milərinin layihələndirilməsi 
ilə bağlı planı varmı?

- Bəli, artıq belə bir gəmi 
üzərində işləyirik. Bu gəmi ilə dənizin 20 
mil zonasında yerləşən buruqlara sərni-
şin daşımaq mümkün olacaq. Gəmi eyni 

vaxtda  70 nəfərə xidmət edəcək. Gələ-
cəkdə ASCO üçün kiçik tonnajlı gəmilə-
rin layihələndirilməsi də nəzərdə tutulur. 

- Gəmilərin layihələndirilməsi 
neçə mərhələdən ibarətdir və necə hə-
yata keçirilir?

- Sifarişçi tərəf öncə istədiyi gəmini 
təsvir edir və layihəçiyə texniki tapşırıq 
hazırlayıb verir. Bunun əsasında layihəçi 
təşkilat gəminin ümumi görünüşünü və 
texniki spesifikasiyasını tərtib edir. Növ-
bəti mərhələdə eskiz layihəsi hazırlanır.  
Bu zaman gəminin nəzəri hesablamaları 
aparılır, əsas cizgiləri hazırlanır və si-
farişçiyə təqdim olunur. Sifarişçi bunu 
təsdiq edəndən və öz qeydlərini verən-
dən sonra texniki layihənin icrasına start 
verilir. Bu mərhələdə Təsnifat Cəmiyyə-

tinin verdiyi texniki sənədlərin siyahısı 
əsasında sənədlər tərtib olunur və təsnifat 
cəmiyyətinə təsdiqə göndərilir.

- Oyrad müəllim, gənclərin gəmi 
layihələndirilməsi sahəsinə marağı 
barədə nə deyə bilərsiniz? 

- Sevindirici haldır ki, getdikcə bu 
sahəyə maraq artır. Bildiyiniz kimi, biz 
gəmilərin layihələndirilməsini CADMA-
TİC proqram təminatı ilə həyata keçiri-
rik. Məqsəd – üçölçülü layihələri real-
laşdırmaqdır. Gənclər üçün bu, olduqca 
maraqlı və qeyri-adi sahədir. 3D texno-
logiyalarla işlədiyimiz üçün gənclərin bu 
sahəyə marağı daha da artır. CADMA-
TİC proqramı ilə biz öz gəmilərimizlə 
yanaşı, Rusiya Federasiyasında hazırla-
nan gəmilərin layihələndirilməsində də 

yaxından iştirak edirik. Hər bir gənc kadr 
üçün zəhmətinin bəhrəsini nəinki  doğ-
ma vətənində, həm də xaricdə görmək 
olduqca qürurvericidir.

- Əsasən, hansı peşə sahibləri sizin 
institutda fəaliyyət göstərirlər?

- Fərqli peşələrdir, amma hamı bir 
nəfər kimi gəminin sıfırdan layihələndi-
rilməsinə xidmət edir. Gəmi mühəndis-
liyi dəqiqlik tələb edən işdir. Burada ali 
təhsillə yanaşı, praktiki təcrübə də zəru-
ridir. İnstitumuzda Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasının “Gəmi energetik 
qurğuları və onların istismarı mühəndis-
liyi”,  “Elektrik mühəndisliyi” fakültələ-
rində təhsil almış tələbələr çalışırlar. Onu 
da qeyd edim ki, institumuzda yaşlı nəs-
lin peşəkar və çox təcrübəli nümayən-
dələri də az deyil. Onlar da öz zəngin təc-
rübəsini gənc nəsillə həvəslə paylaşırlar.

 
İlqar QULİYEV, 

Turab Məmmədov (foto)
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Gəmi mühəndisliyi zərgər dəqiqliyi tələb edir

Bakı Ekspo Mərkəzində “Cas-
pian Ecology” – X yubiley Azərbay-
can Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisi 
keçirilib. 

Azərbaycan Respublikası Eko-
logiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 
IDEA İctimai Birliyi və Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən 
dəstəklənən sərgidə 10 ölkədən 60 
şirkət sənayenin ən son nailiyyət və 
innovasiyalarını nümayiş etdirib. 
Eksponentlərin 17 faizinin əksəriy-
yətini sərgidə debüt edən xarici işti-
rakçılar təşkil edib.

“Caspian Ecology” sərgisi eko-
logiya sektorunun “EcoTech” - tul-
lantıların utilizasiyası və emalı üçün 
avadanlıqlar, sutəmizləmə və təkrar 
emal sistemləri, “EcoFood” - ekoloji 
məhsul və içkilər: fermer məhsulları, 
sağlam qida, balıqçılıq, “EcoMana-
ge” – mühəndis-konsaltinq xidmət-
ləri, texniki dəstək, layihələndirmə, 
“Recycled Products” – təkrar emal 
edilmiş materiallardan hazırlanan 
məişət əşyaları, tullantılar üçün kon-
teynerlərin istehsalçısı, kağız-karton 
istehsalı, “EcoBuild” – inşaat mate-
rial və texnologiyaları istiqamətlərini 
ehtiva edib.

Sərgini müşayiət edən işgüzar 
proqramın bir hissəsi olaraq, yerli və 
xarici iştirakçıları arasında “B2B” 
formatlı ikitərəfli işgüzar görüşlər 
keçirilib. Sərgi çərçivəsində ilk dəfə 
olaraq “Şirkətlərin sosial məsuliy-
yəti – Yaşıl dalğa” adlı sessiya təşkil 
olunub. Bu sessiyanın gedişatında bir 
sıra şirkət nümayəndələri öz korpo-
rativ məsuliyyət siyasətləri çərçi-
vəsində ekoloji istiqamətdə həyata 
keçirilən tədbirlər üzrə praktiki təc-
rübələrini paylaşıblar.

Bundan əlavə, Bakı Ekspo 
Mərkəzinin foyesində “Treş-art” 
(“Tullantıdan sənətə”) ekspozisiya-
sı nümayiş olunub. Bu ekspozisiya 
çərçivəsində “Təmiz Şəhər” ASC 
ilə birlikdə istehsalat tullantılarından 
hazırlanmış sənət əşyaları sərgilənib. 
Həmçinin rəssam Aytən Abdulla-
yevanın köhnə jurnal kəsiklərindən 
hazırlanmış orijinal rəsm əsərləri, 
Nəzrin Musayevanın polietilen pa-
ketlərdən hazırlanmış pannosu və 
xüsusi olaraq okeanları çirkləndirən 
plastik kütlələrdən birdəfəlik istifadə 

problemini ön plana çəkmək məqsə-
dilə Azərbaycan Beynəlxalq Məktəbi 
“TISA”nın şagirdləri tərəfindən plas-
tik qablardan hazırlanmış 7,5 metrlik 
nəhəng balina sərginin bir hissəsini 
təşkil edib.

Aparıcı sənaye iştirakçıları və 
dövlət qurumları ilə eyni platformada 
görüşmək üçün imkan yaradan, yeni 
təchizatçı və tərəfdaşlar ilə tanış ol-
maq, sərfəli sazişlər imzalamaq üçün 
mühüm strateji qovşaq olan“Caspi-
an Ecology” sərgisində “Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC 
(ASCO) də xüsusi stendlə təmsil 
olunub.

Sərgidə Gəmiçiliyin stendini 
ziyarət edənlərə bildirilib ki, ətraf 
mühitin qorunması ASCO üçün əsas 
davamlı inkişaf meyarlarından bi-

ridir. ASCO gəmilərin istismarı və 
sahil obyektlərinin fəaliyyəti nəti-
cəsində yaranan neftli şlamların, iş-
lənmiş yağların, digər maye və bərk 
tullantıların su mənbələrinə, qrunta 
və havaya ekoloji mənfi təsirləri-
nin minimuma endirilməsini daim 
diqqət mərkəzində saxlayır. Əməliy-
yatlar zamanı ətraf mühitə zərərin 
vurulmaması üçün mövcud imkanlar 
daxilində zəruri qabaqlayıcı tədbirlər 
görülür.

Bundan başqa, Gəmiçiliyin do-
nanmaları davamlı olaraq bütün eko-
loji standartlara cavab verən  yeni 
gəmilərlə zənginləşir. Hazırda Bakı 
Gəmiqayırma Zavodunda tikilən iki 
ədəd unikal “Ro-Pax” tipli gəmi-bərə 
və  dörd  yeni nəsil tanker də ekoloji 
nöqteyi-nəzərdən  beynəlxalq tələb 

və normalara tam cavab verəcək.
Qeyd edək ki, ASCO-nun sten-

dində ziyarətçilərə maketlər, şəkil-
lər, çap məhsulları, videoçarxların 
köməkliyi ilə Gəmiçiliyin göstərdiyi 
xidmətlər və fəaliyyəti haqqında mə-
lumat verilib. Bundan başqa, ətraf 
mühitin mühafizəsi istiqamətində 
aparılan ekoloji proseslərin Gəmiçi-
likdə necə həyata keçirildiyi əyani 
nümayiş olunub.

Üç gün davam edən “Caspian 
Ecology 2019” beynəlxalq sərgisinin 
əsas məqsədlərindən biri insanların 
diqqətini ətraf mühit problemlərinə 
cəlb etmək olub. Təşkilatçılar bildi-
rib ki, bu sərgi Xəzər və Qafqaz regi-
onlarında ekologiya və ətraf mühitin 
mühafizəsi sahəsində təşkil  edilən ən 
iri tədbirdir.

Gəmiçilik elə geniş sahədir ki,  
burada müxtəlif peşə sahiblərinə 
rast gəlmək mümkündür. Başqa 
sözlə, bir dənizçilik şirkətində çalı-
şanların hamısı kapitan, mexanik, 
bosman, matros, motorçu, elektrik 
mexaniklərindən ibarət olmur. 

Budəfəki həmsöhbətimiz  
ASCO-nun “Zığ” Gəmi Təmiri və 
Tikintisi Zavodunun mühəndis-tex-
noloqu Vüsal Məmmədovdur. Vüsal 
çox maraqlı işlə məşğuldur. Bədii 
hərflərin bərpasını həyata keçirir,  
ASCO-nun gəmiləri üzərində yer 
alan adları və müxtəlif sözləri yazır.

-Vüsal, söhbətimizə sizi tanı-
maqdan başlayaq.

-1984-cü ildə Bakıda anadan ol-
muşam. Babam Rəşid Məmmədov 
dəniz neftçisi olub. Həmişə dənizdəki 
iş prosesindən maraqla danışardı. Elə 
onun söhbətlərindən həvəslənərək bu 
sahəyə gəlmişəm. İndiki Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universitetini 
bitirmişəm və 2007-ci ildə Azərbay-
can Dövlət Neft Şirkətində işə baş-
lamışam. 2014-cü ildən ASCO-nun 
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Za-
vodunda çalışıram. 

-Çalışdığın zavod Xəzərin sa-
hilində yerləşir. hər halda maraq-
lıdır...

-Bəli, burada çalışmağın xüsusi 
özəllikləri var. Ən əsası odur ki, tə-
miz hava şəraitində işləyirsən. Üstə-
lik də, uşaqlıqdan gəmilərə böyük 
marağım olub. İndi günümün əsas 
hissəsi gəmilərdə keçir. Bu, mənə xü-
susi zövq verir, əlavə həvəs yaradır. 

-Mühəndis-texnoloq kimi işi-
niz nədən ibarətdir?

-Əsasən bədii hərflərin bərpa-
sı və mühəndis qrafikası ilə məşğul 
oluram, müxtəlif trafaretlər hazırlayı-
ram. Həddindən artıq səbr və diqqət 
tələb edən işdir. Özüm xaraktercə 
sakit adamam, belə olmasaydı, bu iş 
məndə alınmazdı.

-Vüsal, sizi fəal gənc kimi ta-

nıyırıq. “Qarabağ Azərbaycandır 
və nida işarəsi” ilə bağlı videonuz 
maraqla qarşılanmışdı.

-Bəli, bu işdə mənə dəstək olan 
hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. 
ASCO-nun İctimaiyyətlə əlaqələr 
departamentinin əməkdaşları ilə bir-
gə maraqlı bir iş ortaya qoymuşduq. 
Bununla, biz  ASCO-nun bütün də-
nizçiləri adından möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevə dəstəyimizi 
ifadə etməyə çalışmışdıq.  

-Oktyabrın 22-də ASCO bren-
dinin canlandırılması işində də 
yaxından iştirak etdiyinizi bilirik.

-Bəli. Yəqin ki, videoya baxmı-
sınız. Kifayət qədər çətin iş idi, buna 
baxmayaraq uğurlu alındı. Mənim 
üçün belə bir layihədə əmək sərf et-
mək maraqlı və qürurverici idi.

-Gələcək planlarınız barədə nə 
deyə bilərsiniz?

-Dənizçilik təhsili almaq və və-
zifəmi hər zaman şərəf və ləyaqətlə 
yerinə yetirmək istəyirəm.

İlqar QULİYEV

Türkiyənin “Fatih” 
qazma gəmisi Aralıq dəni-
zində yeni ərazidə qazmaya 
başlayıb.

Bu barədə “Türkiye Pet-
rolleri Anonim Ortaklığı” 
(TPAO) şirkəti “Twitter” he-
sabında məlumat yayıb. Bil-
dirilir ki, “Fatih” gəmisi yeni 
ərazidə - “Magosa-1”də qaz-
maya başlayıb.

Gəminin təyin olunmuş 
koordinatlarda fəaliyyətini 
2020-ci il fevralın 23-dək da-
vam etdirəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Türkiyə 
ötən il oktyabrın 30-da “Fa-
tih” gəmisi ilə Aralıq dənizin-
də qazma işlərinə başlayıb. 
Aralıq dənizinin dərinsulu 
hissəsində ilk qazma işləri 
Antalya sahilində həyata ke-
çirilir. “Alanya-1” adlı kəş-
fiyyat quyusunu qazacaq 
gəmidə 200-dən çox yerli 
və xarici mütəxəssis çalışır. 

TPAO ABŞ-ın “Schlumber-
ger” şirkəti ilə Aralıq dəni-
zində qazma işləri üçün 15 
milyon dollarlıq müqavilə 
imzalayıb.

“Rowan Norway” gəmisi 
ilə isə Mersin sahillərində ilk 
kəşfiyyat quyusunun qazılma-
sına başlanılıb. TPAO şirkəti 
ABŞ-ın “Rowan Companies” 
şirkəti ilə Aralıq dənizində 2 
neft-qaz kəşfiyyat quyusunun 
qazılması üçün müqavilə im-

zalayıb.
Yerli istehsal olan “Fatih” 

qazma gəmisi isə keçən ilin 
mayında istifadəyə verilib. 
Uzunluğu 229 metr olan gəmi 
suyun 12 min 200 metr dərin-
liyə qədər hissəsində qazma 
əməliyyatları aparmaq imka-
nına malikdir.

Türkiyə Qara dənizdə də 
neft və təbii qaz axtarmaq 
niyyətindədir.

Parisdə I Dünya müha-
ribəsinin başa çatmasının 
ildönümü münasibətilə 
keçirilən Sülh Forumunda 
çıxış edən BMT-nin Baş 
katibi Antonio Quterreş bu 
gün dünyada olan vəziyyəti 
“xaos və qeyri-müəyyənlik” 
adlandırıb. O, beynəlxalq 
hüququn, çoxqütblü 
dünyanın və çoxtərəfli 
institutların fəaliyyət göstər-
diyi qlobal sistemi müdafiə 
etmək üçün bütün dövlətləri 
öz səylərini birləşdirməyə 
çağırıb.

BMT-nin saytı xəbər 
verir ki, Baş katibin söz-
lərinə görə, indi ən böyük 
problem - münaqişələrdir. 
Onlardan ən təhlükəlisini 
ölkələr arasında yox, dövlət 
və qeyri-dövlət qruplaşması 
arasında “asimmetrik” mü-
naqişə kimi xarakterizə edən 
Quterreş bildirib ki, üçüncü 
tərəflərin müdaxiləsi zamanı 
bu ziddiyyətlər regional miq-
yas alır. Onun sözlərinə görə, 
onların qarşısını almağın ye-
ganə yolu beynəlxalq əmək-
daşlıqdır. “Bununla əlaqədar 
BMT tərəfindən münaqişələ-
rin qarşısının alınması və 
nizamlanması sahəsində va-
sitəçiliyin təkmilləşdirilmə-
si, ekstremizmlə mübarizə, 
sülhün və sabitliyin təmin 
edilməsi üzrə yeni islahatlar 
həyata keçirilir”, -deyə Baş 
katib vurğulayıb.

A. Quterreş bəşəriyyə-
tin üzləşdiyi beş əsas təh-
lükə haqqında danışıb. Onun 
sözlərinə görə, onlardan bi-
rincisi iqtisadi, texnoloji və 
geostrateji “uçurumdur”. Baş 
katib əlavə edib ki, bu “uçu-
rum” dünyanı iki hissəyə bö-
lür və ən iri iqtisadiyyatları 
olan dövlətlər müstəsna ola-
raq öz maraqları çərçivəsində 
hərəkət edirlər. BMT-nin rəh-
bəri böyük ziddiyyətlərə və 
münaqişələrə səbəb olan bu 
cür vəziyyəti çoxtərəfli bey-

nəlxalq institutlar vasitəsilə 
düzəltməyə çağırıb.

BMT-nin rəhbəri bildi-
rib ki, ikinci böyük təhlükə 
vətəndaşlarla hökumətlər 
arasında sosial kontraktların 
şərtləri ilə bağlıdır. O əlavə 
edib ki, həmin şərtlərin po-
zulması bütün dünyada nü-
mayişlərə, hökumətlərə eti-
madsızlığa gətirib çıxarır.

Üçüncü risk amili isə, 
Quterreşin sözlərinə görə, 
həmrəylik ideyasından imti-
na etməkdir. “Bir fərdin və 
ya cəmiyyətin öz maraqları-
nı hər şeydən üstün tutması 
nəticəsində ən zəif təbəqələr 
– azlıqlar, qaçqınlar, miq-
rantlar, qadınlar və uşaqlar 
əziyyət çəkirlər. Əcnəbilərin 
gəlişindən qorxu hissi də si-
yasi məqsədlər üçün istifadə 
olunur. Baş verən bütün mən-
fi hallarda və ya insidentdə 
hər şeyini itirmiş insanları 
günahlandırırlar ki, bu da 
cəmiyyətdə parçalanmaya 
səbəb olur”, -deyə o vurğu-
layıb.

Dördüncü risk amilinin 
iqlim dəyişməsi olduğunu 
diqqətə çatdıran Baş katib 
bildirib ki, bəşəriyyət bu təh-
lükəli prosesdə hər il ardıcıl 
olaraq uduzur. O, temperatur 
rekordları, əriyən buzlaqlar, 
çölləşən ərazilər və dağıdı-
cı tufanları misal gətirib və 
əlavə edib ki, bu problem in-
sanlar üçün taleyüklüdür.

A.Quterreş beşinci risk 

amilinin texnologiyaların in-
kişafı olduğunu qeyd edib. 
Onun sözlərinə görə, dünya 
və inkişaf üçün yeni pers-
pektivlər açan bu amil, eyni 
zamanda, cəmiyyətdə bəra-
bərsizliyi də artıracaq. Baş 
katib bu mənfi tendensiyanın 
qarşısını almaq üçün təhsil 
sisteminin yenidən qurulma-
sını təklif edib. Belə ki, in-
sanlar bilik və bacarıqlarını 
daim təkmilləşdirmək yolu 
ilə əmək bazarına uyğunlaşa 
bilərlər. “İndi təkcə təhsil al-
maq yox, həm də onu ardıcıl 
olaraq tamamlamaq lazım 
gəlir”, -deyə Quterreş vurğu-
layıb.

BMT-nin Baş katibi 
düşmənçilik ritorikası və 
informasiya manipulyasiya-
sı məsələlərinə də toxunub. 
Əlavə edib ki, o, rəhbərlik 
etdiyi təşkilatı hökumət nü-
mayəndələri, özəl sektor 
təmsilçiləri, alimlər və vətən-
daş cəmiyyətləri arasında di-
aloq platformasına çevirmək 
niyyətindədir. “Biz əlimiz-
dən gələn hər şeyi etməliyik 
ki, beynəlxalq hüquqa hör-
mət üzrə qlobal sistemi qoru-
yub saxlayaq”, -deyə o qeyd 
edib. Baş katib, həmçinin ki-
ber cinayət və robot-qatillər-
lə mübarizə kimi təhlükələrə 
də hazır olmağa çağırıb. Vur-
ğulayıb ki, süni intellekt sülh 
məqsədləri, insanların rifah 
halının yaxşılaşdırılması 
üçün istifadə olunmalıdır.

Bakı Gəmiqayırma Zavodunda ASCO üçün 
tikilən yeni gəmilər ekoloji cəhətdən də   

beynəlxalq tələb və normalara tam cavab verəcək

“Fatih” gəmisi ilə dənizin 12 min 200 metr 
dərinliyə qədər hissəsində qazma 

əməliyyatları aparmaq mümkündür

“Bir fərdin və ya cəmiyyətin öz maraqlarını hər şeydən üstün 
tutması nəticəsində ən zəif təbəqələr əziyyət çəkirlər”

Bəşəriyyətin üzləşdiyi beş əsas təhlükə

Peşəsindən zövq alan mühəndis-texnoloq
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Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademiyasında 
rektor Heydər Əsədovun 
sədrliyi ilə Elmi Şuranın 
növbəti iclası keçirilib.

Gündəlikdə duran 
məsələlərdən söz açan 
rektor Akademiyada təd-
risin keyfiyyətinin ar-
tırılması istiqamətində 
görülən işlərin daha da 
gücləndirilməsinin vacib-
liyini vurğulayıb. Bununla 
yanaşı, tələbələrin nəzəri 
biliklərinə onların isteh-
salat təcübəsi zamanı əldə 
etdikləri bacarıqların əhə-
miyyətli təsiri olduğunu 
bildirib.

Tədris qeydiyyat şö-
bəsinin müdiri Əsədullah 
Süleymanov 2018/2019-
cu tədris ilində əyani 
formada təhsil alan tələ-
bələrin “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin gəmilərində, gəmiqa-
yırma və gəmi təmiri zavodla-
rında tədris, istehsalat və dip-
lomqabağı təcrübə keçmələri 
haqqında geniş məlumat verib. 
Təcrübə müddətində bəzi ça-

tışmazlıqların olduğunu Şura 
üzvlərinin diqqətinə çatdırıb, 
bu halların aradan qaldırılması 
üçün professor-müəllim heyə-
tinin üzərinə düşən vəzifələrin 
vacibliyini vurğulayıb.

Müzakirələrdən sonra Aka-

demiyanın rektoru tədris və 
istehsalat təcrübəsinin müva-
fiq tələblər səviyyəsində təşkil 
olunması üçün Tədris qeydiyyat 
şöbəsinə, fakültə dekanlarına, 
kafedra müdirlərinə və təcrübə 
rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. 

Sonra ADDA-nın tədris və 
tərbiyə işləri üzrə prorektoru, 
professor Zahid Şərifovun İSO 
9001:2015 Beynəlxalq stan-
dartının tələblərinə uyğun ola-
raq Akademiyada görülən işlər 
haqqında hesabatı dinlənilib.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasının rektoru Hey-
dər Əsədov Tələbə gənclər təş-
kilatının fəalları ilə görüşüb.

H.Əsədov dövlət başçısı 
cənab İlham Əliyevin Gənclər 
siyasətindən, ölkə həyatının ən 
müxtəlif sahələrində aparılan 
köklü islahatlardan danışıb. Bil-
dirib ki, ADDA-da təhsil alan 
tələbələrin gələcəkdə yüksək 
səviyyədə karyera qurmaq im-
kanları böyükdür.  Bunun üçün 
biliklərə daha dərindən yiyələn-
mək, Akademiyanın ictimai hə-
yatında daha fəal iştirak etmək 
lazımdır. Rektor bu görüşün 
qeyri-rəsmi xarakter daşıdığını 
söyləyərək tələbələrdən onları 
narahat edən problemləri səs-
ləndirməyi təklif edib.

ADDA-nın Tələbə Gənc-
lər Təşkilatının sədri Vurğun 
Cəfərov görüş imkanı yaratdığı 
üçün H. Əsədova təşəkkürünü 
bildirib. Görüşdən öncə tələ-
bələr arasında apardığı söh-
bətlərdən danışan V. Cəfərov 
onları narahat edən problemləri 
diqqətə çatdırıb. Görüşdə işti-
rak edən prorektor və fakültə 

dekanlarına səsləndirilən bütün 
problemlərin aradan qaldırılma-
sı tapşırılıb.

Görüşdə həmçinin Tələbə 
Həmkarlar İttifaqının sədri və 

Yeni Azərbaycan Partiyasının 
ADDA üzrə əlaqələndiricisi 
çıxış ediblər.

Sonda rektor H. Əsədov 
istər dərs prosesində, istərsə də 

dərsdən sonrakı asudə vaxtları-
nın səmərəli təşkilində üzləşdik-
ləri istənilən çətinliklərlə bağlı 
birbaşa ona müraciət etmələrini 
tələbələrin nəzərinə çatdırıb.

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyası regionda peşəkar 
dənizçi kadrlar hazırlayan ye-
ganə təhsil ocağıdır. Azərbay-
can, rus və ingilis dillərində 
tədris, dərs vəsaitlərinin 
tələbələr üçün təmən-
nasız olması, müasir 
tələblərə cavab verən 
Təlim-Tədris Mərkəzi, 
pulsuz geyim forması, 
Bakının mərkəzində 
yerləşən güzəştli ödəniş 
şərtləri ilə yataqxana, 
gündə iki dəfə pulsuz 
yemək və s. Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademi-
yasına təkcə ölkəmizdə 
yox, xaricdə də marağın 
böyük olmasına zəmin 
yaradır.

ADDA-da təhsil 
alanlar arasında Türkmə-
nistan, Türkiyə, Qazaxıs-
tan kimi yaxın ölkələrin 
vətəndaşlarına tez-tez rast 
gəlinir. Bu il ilk dəfə olaraq 
Azərbaycandan kifayət qədər 
uzaq məsafədə olan Hindistan 
vətəndaşları da dənizçi olmaq 
istəyi ilə ADDA-nı seçiblər.

2019-2020-ci tədris ilində 
Hindistanın Kerala ştatından 
olan Girilal Krişnalal və Abicit 
Saycamon ADDA-nın “Gəmi 
sürücülüyü” fakültəsinin “Də-
niz naviqasiyası mühəndisliyi” 
ixtisasına qəbul olublar. Daha 
iki nəfər Türkmənistan, bir nəfər 
isə Türkiyə vətəndaşıdır. Türk-
mən tələbələr də hindistanlılar 
kimi gəmi kapitanı olmaq ar-
zusundadırlar. Qardaş Türkiyə-
dən olan Hüseyn isə ADDA-da 
gəmi energetik qurğularının 
idarəetmə mühəndisliyinin sir-
lərini öyrənmək arzusundadır.

Əcnəbi tələbələrin hamısı 
Akademiyanın yataqxanasında 
yaşayırlar.

Hindistanlı Abicitin dedi-
yinə görə, ölkəsində keçirilən 
təhsil sərgilərindən birində 
Azərbaycan və Ukraynada fəa-
liyyət göstərən bu tip ali təhsil 
müəssisələri haqqında məlumat 
əldə edib. Amma seçimi Azər-
baycan olub.

- Abicit, niyə məhz buranı 
seçdin?

- Azərbaycan haqqında çox 
eşitmişdim. Bilirdim ki, sa-
bit ölkədir. İnternetdə ölkəniz 
haqqında çoxlu videolara baxır-
dım. Bakı çox xoşuma gəldi. 
Üstəlik, təhsil haqqı baxımın-
dan da Azərbaycan Dövlət Də-
niz Akademiyası mənim üçün 
sərfəli oldu.

- Krişnalalla eyni şəhər-
dənsiniz?

- Bəli. Amma biz onunla 
Azərbaycana gələndə Hindis-
tanda hava limanında tanış ol-
muşuq.

Krişnalalın 19 yaşı var. O 
da öz seçiminin ADDA olması-
nın səbəblərindən danışır:

- Mənə bu Akademiya 
haqqında dostum danışmışdı. 
Demişdi ki, naviqasiya ixtisa-
sını ADDA-da yaxşı öyrədirlər. 
Özüm də məlumat topladım. 
Gördüm ki, seçmək istədiyim 
ixtisası 2018-ci ildən artıq ingi-
lis dilində də öyrədirlər. Qərara 
gəldim ki, burda oxuyum.

-Təəssüratlarınız necə-
dir?

- Öncə qeyd edim ki, şəhə-
riniz çox gözəldir. Ən əsası, 
təmizdir. Xəzər dənizi də çox 
xoşumuza gəldi. Akademiyanın 
dənizin yaxınlığında olması lap 
yerinə düşdü.

- Bəs Akademiya haqqın-
da nə deyə bilərsiniz?

- Biz hələ birinci kursda-
yıq. Dərslərimiz təzə başlayıb. 
Amma artıq burada nizam-inti-

zamın, təhsil səviyyəsi-
nin ciddi olduğunu an-
layırıq. 1-ci semestrdə 
ancaq ingilis dili fənni 
keçirik. Müəllimləri-
mizdən razıyıq.

-Akademiyada 
tələbələr üçün yara-
dılan şərait barədə nə 
deyə bilərsiniz?

- Doğrusu, mən 
bu cür olacağını göz-
ləmirdim. Demək olar 
ki, hər şərait yaradılıb. 
Pulsuz geyim forması 
veriblər, yataqxanada 
qalırıq. Həm orda, həm 
də Akademiyada artıq 
dostlarımız var.

-Yeməklər imiz 
necə, xoşunuza gəlir?

- Bizim demək olar ki, bü-
tün yeməklərimizdə xüsusi əd-
viyyatlar olur. Sizdə isə yox. 
Ona görə də əvvəlcə qəribə 
gəlirdi.  Amma bir az keçəndən 
sonra alışdıq. İndi ləzzətlə yeyi-
rik.

Gələcək planlarından da-
nışan hindistanlı tələbələrdən 
Abicit təhsilini bitirdikdən 
sonra geri qayıdacağını bil-
dirdi. Krişnalal isə Azərbay-
canda qalıb işləmək arzusun-
dadır. Əlbəttə ki, bunun üçün 
onlara yaxşı oxumaq lazım-
dır. Bunu özləri də anlayır 
və ümid edirlər ki, ADDA-nı 
savadlı mütəxəssis kimi bi-
tirəcəklər.

Musa ƏLİYEV,
ADDA-nın ictimaiyyətlə 

əlaqələr üzrə mütəxəssisi

“SSRİ-də ən hay-küylü 
terror aktlarını ermənistanlı 
millətçilər törədiblər”. Rusi-
yanın “Versii” nəşrində dərc 
olunmuş məqalə bu sərlöv-
həni daşıyır. Müəllif 1977-ci 
il yanvarın 8-də Moskvada 
törədilmiş və yeddi insanın 
ölümünə səbəb olmuş terror 
aktlarından bəhs edib.

Məqalədə böyük hay-kü-
yə səbəb olmuş həmin cinayətin is-
tintaqı yer alıb. İstintaqı SSRİ DTK-
nın əməkdaşları aparıb və təhqiqat 
onları Yerevana aparıb çıxarıb. 
Müəllif yazır: “DTK-da Ermənis-
tanda baş verənlərdən yaxşı xəbər-
dar idilər. Üzdə “xalqlar dostluğu”-
nun bəyan edilməsinə baxmayaraq, 
ölkənin müxtəlif bölgələrində alışan 
və sönməyən millətçilik ocaqları 
vardı”. Məqalədə sonra Yerevanda 
qondarma “soyqırımı”nın 50 illiyi 
münasibətilə keçirilən matəm mi-
tinqinin etiraz marşına çevrildiyi 
diqqətə çatdırılır. Qeyd olunur ki, 
nümayişçilər Dağlıq Qarabağ və 
Naxçıvanın Ermənistana verilməsini 

tələb edirdilər. DTK nümayişi dağı-
da bilib, lakin bu, millətçiliyin daha 
da güclənməsinə və respublikada Er-
mənistanın SSRİ-dən müstəqilliyini 
elan edən gizli Milli Birlik Partiyası-
nın yaranmasına gətirib çıxarıb.

Sonradan məlum olduğu kimi, 
yanvar partlayışları erməni terrorçu-
larını daha da ruhlandırıb və onları 
növbəti aksiyalar hazırlamağa sövq 
edib. Bu dəfə onların hədəfi Mosk-
vanın Kursk vağzalının gözləmə zalı 
olub. Plana görə, insanlarla dolu olan 
bu zalda üç ədəd əldəqayırma güclü 
bomba partladılmalı idi. Lakin xoş-
bəxtlikdən terrorçular buna nail ola 
bilməyiblər.

Uzun sürən istintaqdan 
sonra general Vadim Udi-
lovun rəhbərlik etdiyi qrup 
terrorçular Akop Stepan-
yanı, Zaven Baqdasaryanı 
və Stepan Zatikyanı həbs 
edib. Cinayət işinə SSRİ Ali 
Məhkəməsinin qapalı icla-
sında baxılıb. Terrorçular 
cinayət törətməkdə təqsirini 
etiraf etməyiblər. Zatikya-

nın çıxışından epizod qalıb: “Mən 
özüm müttəhim yox, ittihamçıyam. 
Sizin məni mühakimə etmək haqqı-
nız yoxdur, belə ki, jidorus imperi-
yası hüquq dövləti deyil”. O, son sö-
zündə deyib: “İnsanlara çatdırın ki, 
Stepanın axırıncı sözləri belə olub: 
qisas, qisas və yenə də qisas!” 1979-
cu il yanvarın 24-də məhkəmə hər 
üç müttəhim barəsində ölüm hökmü 
elan edib.

Məqalənin tam mətnini aşağıda-
kı linkdə oxumaq olar: https://versia.
ru/samyj-gromkij-v-sssr-terakt-so-
vershili-nacionalisty-iz-armenii

Fəridə Abdullayeva

Qara dənizdə Rusiyanın ötən 
il Kerç körfəzi rayonunda saxla-
dığı üç Ukrayna hərbi gəmisi geri 
qaytarılıb.  

Rusiya XİN-in bunun-
la bağlı yaydığı məlumatda 
qeyd olunur ki, ötən ilin no-
yabrında Rusiya Federasi-
yasının sərhədini pozan və 
hüquq-mühafizə orqanları 
tərəfindən saxlanılan Uk-
rayna HDD-nın “Nikopol”, 
“Berdyansk” və “Yanı Kapu” 
hərbi gəmilərinin qarşı tərəfə 
təhvil verilməsi həyata keçirilib. 
Həmçinin bildirilir ki, bu gəmilər 
Rusiya sərhədini qanunsuz keçməklə 

bağlı cinayət işinə maddi sübut kimi 
əlavə olunublar. “Onların Ukrayna 
tərəfinə məsul saxlanılması üçün 

təhvil verilməsinin səbəbi ondan 
ibarətdir ki, Rusiyanın səlahiyyətli 
orqanları zəruri istintaq tədbirlərini 
başa çatdırıblar”,-deyə bəyanatda 
vurğulanır.

Rusiyanın “Kommersant” nəş-
ri yazıb ki, rəsmi Moskva dekabrın 
9-da keçiriləcək “normand forma-
tında” sammit ərəfəsində gəmiləri 
Ukraynaya qaytarmaq barədə qərar 
verib. Rusiya XİN isə qəzetin bu id-
diasını təkzib edib.

Yantszı çayının deltasın-
da yerləşən Şanxay Çinin 
biznes və maliyyə mərkəzi 
hesab olunur. Çinin müasir 
iqtisadiyyatının qalası hesab 
edilən Şanxay dünyanın 
ən iri liman şəhərlərindən 
biridir. Belə ki, Şanxay dəniz 
limanı konteyner dövriy-
yəsinə görə ardıcıl 9 ildir 
dünya liderliyini qoruyur. Dünya-
nın ən iri və tanınmış şirkətlərinin 
demək olar ki, hamısının Şanxay-
da ofisi fəaliyyət göstərir. Başqa 
sözlə, Şanxay Çin iqtisadiyyatının 
giriş-çıxış “qapı”sıdır.

Tarixi məkanları, müasir göy-

dələnləri, nadir memarlıq nümunələ-
ri, o cümlədən “Şərq mirvarisi” 
televiziya qülləsi (hündürlüyü 468 
metr), dünyada ən hündür ikinci bina 
olan “Şanxay qülləsi” (632 metr), 
özünəməxsus mətbəxi, şopinq mə-
kanları ilə Şanxay dünyada tanınmış 
turizm mərkəzlərindən biridir. Ötən 

il Şanxayı 8,93 milyon əcnəbi turist 
ziyarət edib. Turizm sektorunda döv-
riyyə isə 30 milyard dollara çatıb. 
Şanxayın ortasından keçən Xuanpu 
çayı, onun üzərindəki körpülər, sahil 
bulvarı, Avropa memarlıq üslubun-
dakı binalar Şanxaya xüsusi gözəllik 
verir.

Çində ən sıx metro şəbəkəsinə 
sahib olan Şanxay dünyada yeraltı 
dəmir yolu nəqliyyatı ən sürətlə in-
kişaf edən şəhərdir. Hazırda 17 xətti 
və 420-dən çox stansiyası fəaliyyət 
göstərən Şanxay metrosunun gün-
dəlik sərnişindaşıma qabiliyyəti təx-
minən 10 milyon nəfərə çatır.

Şahin Cəfərov

Milli Statistika İnstitutunun 
(INE) proqnozlarına görə, 2020-ci 
ildə Portuqaliyanın dəniz iqtisadiy-
yatında 140 min insan çalışacaq ki, 
bu da 2017-ci ilin göstərici-
sindən 42 min iş yeri çoxdur.

INE-nin son məlumatla-
rına görə, məxaric və istehlak 
göstəriciləri çıxılmaqla, isteh-
salın həcminə müvafiq olan 
ümumi əlavə dəyərin (ÜƏD) 
2020-ci ildə 4,8 milyard avro 
təşkil edəcəyi gözlənilir. 
2018-ci ildə dəniz sektorun-
dan malların ixracı 2 milyard 
187 milyon avroya bərabər olacaq.

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatının məlumatına görə, də-

niz iqtisadiyyatı il ərzində dünyanın 
ümumi daxili məhsulunun təqribən 
2,5 faiz ÜƏD-ni yaradır ki, bu da 
bütün dünya üzrə 1 faizdən 1,5 faizə 

qədər iş yeri deməkdir.
Portuqaliyanın ümumi daxili 

məhsulunda dəniz sektorunun payı 
təqribən 5 faizdir.

Hesablamalara görə, 2016-
2020-ci illər dövründə bu sektora 
dövlət investisiyalarının həcmi 540 
milyon avrodan çox olacaq. Özü də 
kommersiya limanları 370 milyon 
avrodan çox dövlət investisiyaları ilə 
əsas hərəkətverici qüvvə olmaq iddi-
asındadır.

Nigar Cəfərli

Dünya Səhiyyə Təşkilatı (DST) 
Avropada güclü daşqınlarla əlaqədar 
bu hadisələrin insanların sağlamlı-
ğı üçün potensial təhlükə mənbəyi 
olması barədə xəbərdarlıq edir və 
əhalini qorumağa kömək edə biləcək 
tədbirlər təklif edir.  BMT-nin saytı 
xəbər verir ki, bu tədbirlər gələcəkdə 
də faydalı olacaq, çünki ekstremal 
təbiət hadisələri bundan sonra daha 
tez-tez baş verə bilər.

Daşqınlar təbii fəlakətlərin Av-
ropada ən geniş yayılmış növlərin-
dən biridir. Son 20 ildə bu daşqınlar 
region ölkələrinin demək olar ki, heç 
birindən yan keçməyib. Lakin bu il 
Avropanın çox yerində daşqınlar gö-
rünməmiş miqyas alıb. Məsələn, Ve-
nesiyada suyun səviyyəsi son 50 ildə 
rekord həddə çatıb, Monteneqroda 
bütöv yaşayış məntəqələri su ilə 
əhatə olunub, Böyük Britaniyada isə 
insanlar öz evlərini tərk etməyə məc-
bur olublar.

DST-nin Avropa bürosunda 
xatırladırlar ki, daşqınlar zamanı 
adətən içməli su qıtlığı yaranır, sani-

tar-gigiyena şəraiti pisləşir, insanlar 
xəsarət alır. Bütün bunlar əhalinin 
sağlamlığına mənfi təsir göstərir. 
Lakin müxtəlif xidmətlərin, o cüm-
lədən tibb müəssisələrinin işində fa-
silələr yaranması üzündən, insanlar 
heç də həmişə zəruri tibbi yardım ala 
bilmirlər.

Daşqınlar çox vaxt faciəyə sə-
bəb olur. İnsanlar suda boğulur, on-
ları elektrik cərəyanı vurur. XXI əs-
rin əvvəlindən indiyə qədər regionda 
minlərlə insan daşqınların qurbanı 
olub. Daşqınlardan zərər çəkənlərin 
sayı isə bir neçə milyondur.

DST daşqınlardan bu və ya digər 
şəkildə zərər çəkmiş bütün insanlar 
üçün tövsiyələr dərc edib. Həmin 
sənədlərdə daşqından əvvəl, daşqın 
vaxtı və ondan sonra sağlamlıq üçün 
riski minimuma endirməkdən ötrü 
görülə biləcək tədbirlər təsvir edilib. 
Məsələn, su çəkiləndən sonra, ilk 

növbədə, ərazini təmizləmək, yolla-
rı, ən mühüm xidmətləri və yaşayış 
yerlərini bərpa etmək lazımdır.

Avropanı cənginə almış daşqın-
lar UNESKO-da da dərin təşvişə sə-
bəb olub. Venesiyanın vəziyyəti ora-
da xüsusi narahatlıq doğurur. Hələ 
1987-ci ildə Dünya İrsi Siyahısına 
daxil edilmiş bu nadir şəhər çoxsaylı 
turistlərin səfərləri, kruiz laynerləri-
nin və yeni tikililərin çoxalması sə-
bəbindən onsuz da təhlükəyə məruz 
qalır. İndi iqlim dəyişmələri də bu-
raya əlavə olunub. İtaliyanın cənu-
bunda qeydə alınmış Dünya İrsi Abi-
dələri də daşqınlardan zərər çəkib. 
UNESKO Venesiyanın vəziyyətini 
qiymətləndirmək üçün zəruri kömək 
göstərmək, 2020-ci ildə isə yerli ha-
kimiyyət orqanları ilə razılaşdıraraq 
oraya ekspertlər qrupu göndərmək 
niyyətində olduğunu bildirib.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 
Elmi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Faydalı görüş

hindistanlı gənclər “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” 
ixtisasına Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasında 

daha dərindən yiyələnə biləcəklərinə əmindirlər

“SSRİ-də ən hay-küylü terror aktlarını 
ermənistanlı millətçilər törədiblər”

Kerç körfəzi rayonunda saxlanılan üç 
Ukrayna hərbi gəmisi geri qaytarılıb

Şanxay dəniz limanı konteyner dövriyyəsinə görə 
ardıcıl 9 ildir dünya liderliyini qoruyur

Gələn il Portuqaliyanın dəniz 
iqtisadiyyatında 140 min insan çalışacaq

Daşqınlar həm infrastruktura, həm də 
insanların sağlamlığına təhlükə yaradır



Şimali Koreyaya məxsus balıqçı 
gəmisində 16 nəfəri öldürərək Cənubi 
Koreyaya qaçan balıqçılar həbs oluna-
raq öz ölkələrinə qaytarılıb.  BBC tele-
kanalının saytı xəbər verir ki, Cənubi 
Koreyanın sahil-mühafizə xidmətinin 
əməkdaşları onların təhvil verilməsi 
əməliyyatını qısa müddətdə həyata 
keçiriblər.

Qeyd olunur ki, adətən Cənubi Kore-
ya şimal qonşusundan qaçaraq sığınacaq 
istəyənlərin müraciətini müsbət həll edir. 
Lakin bu halda balıqçılar ağır cinayət 
törətdikləri üçün onları təxirə salmadan 
geri qaytarıblar. Bildirilir ki, cinayətkarlar 
oktyabrın sonunda gəmi kapitanı başda 

olmaqla göyərtədəki 16 nəfəri bir-bir gül-
ləyib və onların cəsədlərini dənizə atıb-
lar. İyirmi yaşlarında olan iki qatil Şimali 
Koreya ilə sərhəddə yerləşən Panmunjon 
polis məntəqəsində qarşı tərəfə təhvil ve-

rilib. Seul bu addımı qonşusu ilə cinayət-
karların ekstradisiyasına dair saziş olma-
masına rəğmən atıb.

Cənubi Koreya rəsmiləri bildiriblər 
ki, son illər Koreya yarımadasının şima-
lından cənuba qaçanların sayı artır. Təkcə 
2017-ci ildə 1127 nəfər Seuldan sığınacaq 
istəyib. Onların bir çoxu Çin ərazisindən 
Cənubi Koreyaya qaçır, yaxud Pekindən 
sığınacaq istəyir. Çünki iki ölkə arasında 
möhkəm qorunan sərhəd zonasını keçmək 
ağlasığmaz dərəcədə çətindir.

Son 150 ildə bütün canlı 
mərcanların yarısı itirilib. Oke-
anların turşulaşması, suyun 
səviyyəsinin artması və iqlim 
dəyişmələrinin digər nəticələ-
ri dənizin biomüxtəlifliyində 
böyük itkilərə gətirib çıxarıb. 
Bioloji müxtəliflik haqqın-
da Konvensiya tərəflərinin 
noyabrın 11-15-də Monrealda 
keçirilən Konfransının iştirak-
çıları bu və digər problemləri 
müzakirə ediblər.  BMT-nin 
saytı xəbər verir ki, Konfrans 
iştirakçıları fauna və floranın 
müdafiəsinə dair təcrübə müba-
diləsi aparıblar.

Sessiya mövzularından 
biri bəşəriyyətin yetərincə qay-
ğı göstərmədiyi dəniz və sahil 
biomüxtəlifliyi problemi olub. 
Okeanlarda təqribən 200 min 
identifikasiya edilmiş növ məs-
kunlaşıb, lakin real rəqəm mil-
yonlarla ölçülə bilər.

Flora və fauna növlərinin 
çoxu ovçuluq nəticəsində xey-
li azalıb. Dünyanın balıqçılıq 
rayonlarının yarısından çoxu 
tükənib. Hesablamalara görə, 

sualtı çəmənliklər, manqra 
kolluqları və mərcan rifləri 
kimi ən mühüm dəniz eko-
sistemlərinin təqribən 35 
faizi dağılıb.

Sənaye, balıqçılıq, gə-
miçilik, dağ-mədən səna-
yesi və turizmlə bağlı fəa-
liyyət sahil ekosistemlərinə 
böyük ziyan vurur.

Təbiət resurslarının 
müdafiəsini təmin edən 
biomüxtəliflik haqqında BMT 
Konvensiyası 1992-ci ildə 
Rio-de-Janeyroda Dünya Ətraf 
Mühit və Davamlı İnkişaf Sam-
mitində işlənib hazırlanıb.

Yer kürəsində həyatın 
müxtəlifliyi indiki və gələcək 
nəsillərin rifahı və bütövlükdə 
iqtisadi inkişaf üçün son dərəcə 
böyük əhəmiyyət daşıyır.

Bununla belə, son illər bio-
müxtəlifliyin inanılmaz sürətlə 
itirilməsi müşahidə olunur ki, bu 
da biosferin Yer kürəsində həyatı 
dəstəkləməsinə ciddi ziyan vu-

rur.
Ekspertlərin fikrincə, resurs-

ların ifrat istismarı, ətraf mühitin 
çirklənməsi, iqlimin dəyişmələ-
ri və invaziv yabançı növlər 
dünyada, o cümlədən dəniz və 
okeanlarda bioloji müxtəlifliyin 
azalmasına gətirib çıxaran əsas 
amillərdir.

Monreal görüşünün iştirak-
çıları 2011-2010-ci illər üçün bi-
omüxtəliflik üzrə strateji planın 
yerinə yetirilməsində uğurları və 
bu yoldakı əsas əngəlləri, habelə 
2020-ci ildə keçiriləcək okeanla-
ra dair Konfransa hazırlığın gedi-

şini müzakirə ediblər.
Xatırladaq ki, BMT 

iqamətgahında vaxtaşı-
rı Hazırlıq Komitəsinin 
iclasları keçirilir. Ko-
mitəyə milli yurisdik-
siyanın təsir dairəsinin 
hüdudlarını aşan rayon-
larda dəniz biomüxtə-
lifliyinin müdafiəsi 
haqqında məcburi bey-
nəlxalq hüquqi sənəd 

işləyib hazırlamaq həvalə edilib. 
Yer kürəsi səthinin dörddəüç his-
səsini Dünya okeanı tutur. Bu-
rada indiyə qədər planetimizdə 
yaşamış ən böyük heyvan – mavi 
balina və milyardlarla xırda mik-
roorqanizm yaşayır.

Dövlətlərin ərazi sularının 
sərhədlərindən kənarda, sahil-
dən 12 mil uzaqlıqda, habelə 
sahilin 200 mil hüdudunda sırf 
iqtisadi zonalarda yerləşən dəniz 
ekosistemlərinin böyük hissəsi 
beynəlxalq səviyyədə mühafizə 
olunmur.

Son dövrlərdə su höv-
zələrində balıq ehtiyatları-
nın artırılması və mühafizə-
si sahəsində müsbət işlər 
görülməsinə baxmayaraq, 
təəssüf ki, problemlər hələ 
də mövcuddur. Qanun-
la Azərbaycana idxalına 
qadağa qoyulmuş sintetik 
torların qaçaqmalçılıq yolu 
ilə ölkəyə gətirilməsi, satışı 
və bu torlardan su hövzələ-
rində istifadə davam edir.

Bu sözləri Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Höv-
zələrinin Bioloji Resurslarının Artı-
rılması və Mühafizəsi Departamen-
tinin direktoru Mehman Axundov 
deyib.

O bildirib: “Su hövzələrində ba-
lıq ehtiyatlarının qorunması, artırıl-
ması, mühafizəsinin gücləndirilməsi 
və akvakulturanın inkişafı məqsədilə 
dövlət qurumlarının və ictimaiyyətin 
birgə fəaliyyətinin təşkil olunması, 
ictimai dəstəyin formalaşdırılması 

çox vacibdir. Belə vacib məsələlərin 
həllində ictimaiyyət kənardan müşa-
hidəçi kimi qalmamalıdır. Əhalidən 
brakonyerliklə üzləşdikdə dərhal 
hüquq-mühafizə orqanlarına, Su 
Nəqliyyatında Polis İdarəsinə məlu-
mat verməsini xahiş edirik”.

Sivil balıqçılıq qaydalarının 
təbliğinin və təşviqinin gücləndir-
məsini brakonyerliyin qarşısının 
alınmasında bir vasitə olduğunu 
vurğulayan M.Axundov qeyd edib 
ki, bu məqsədlə həvəskar balıq ov-

çularına müxtəlif hövzələrdə 
yerlər ayrılıb, eyni zamanda, 
milli park ərazilərində imkanlar 
yaradılıb. Lakin brakonyerliyin 
qarşısını qısa müddətdə almaq 
mümkün deyil. Buna baxma-
yaraq, təbiətsevərlər, həvəskar 
balıqçılar, ictimaiyyətin digər 
nümayəndələri ilə birlikdə qa-
dağan olunmuş vasitələrlə ov 
edənlərin ictimai qınağa tutul-
ması, sivil balıq ovlanmasının 
nümayişi və təbliği ilə proble-
min tədricən həllinə nail olmaq 

mümkündür.
Bu ildən etibarən sənaye ba-

lıq ovu kvotalarının alınmasının 
“ASAN xidmət”ə keçdiyini bildirən 
departament direktoru deyib: “Ar-
tıq məmurla vətəndaşın birbaşa ün-
siyyəti yaranmır. Vətəndaş “ASAN 
xidmət”ə müraciət edərək balıq ovu 
kvotalarını əldə edə bilir. Bu da, öz 
növbəsində şəffaflığa və kvotala-
rın daha tez əldə olunmasına səbəb 
olur”.
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Dəniz və okeanlarda bioloji müxtəliflik azalır Su hövzələrində balıq ehtiyatlarının artırılması və 
mühafizəsi sahəsində hələ də problemlər mövcuddur

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-
nı və on dörd ölkəni təmsil edən 
57 ekspertdən ibarət beynəlmiləl 
müəlliflər kollektivinin Aral dənizi 
haqqında yeni kitabı çapdan çıxıb.

orient.tm saytı xəbər verir ki, 
“Aral dənizi: Mərkəzi Asiyada da-
vamlı inkişaf üçün su” adlanan bu 
kitabda qeyd edildiyi kimi, Aral də-
nizi hövzəsində 70 milyon insanın 
yaşadığı Mərkəzi Asiya regionunun 
həyatını yalnız birgə maliyyələşdi-
rilən və əlaqələndirilən səylər sayəsində 
yaxşılığa dair dəyişmək mümkündür.

Altı ölkənin – Əfqanıstan, Qazaxıs-
tan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan 
və Özbəkistanın daxil olduğu Aral höv-
zəsinin ümumi sahəsi 1,7 milyon kvadrat 
kilometrdən çoxdur. Bu, Hindistanın əra-
zisinin təqribən yarısına bərabərdir.

1950-ci illərin sonunda sututarı qi-
dalandıran iki əsas çayın – Amudərya 
və Sırdərya çaylarının illik su axını 115 
kub kilometrə, dənizin özünün sahəsi isə 
68.000 kvadrat kilometrə və ya İrlandiya-
nın sahəsinə bərabər idi. İndi bu çayların 
Aral dənizinə gətirdiyi suyun həcmi 1960-
cı illərə qədər mövcud olmuş göstəricinin 
cəmi 10 faizinə yaxındır, dənizin akvato-
riyası isə 80 faizdən çox azalıb.

Bu gün regionun su sistemləri köh-
nəlmiş və vaxtı keçmiş texnologiyalar-
dan müasir infrastruktura keçid vəziyyə-
tindədir. Aral hövzəsi hüdudlarında Yer 
kürəsində ən mürəkkəb və iri su təsərrü-
fatı obyektlərindən biri – Türkmənistanda 
uzunluğu 1400 kilometrdən çox olan Qa-
raqum kanalı fəaliyyətdədir. Tacikistanda 
inşa edilən, layihə yüksəkliyi 335 metr 
olan Roqun bəndi isə yaxın gələcəkdə 
dünyada ən uca bənd ola biləcək.

Aral hövzəsində səpələnmiş 80-dən 
çox su anbarının ümumi həcmi 10 mil-
yon kubmetrdən çoxdur. Aral zonasındakı 
hidrotexniki qurğular ümumilikdə 36.097 
meqavat saat elektrik enerjisi istehsal edir.

Regionun əhalisi dünyada ən iri su is-
tifadəçilərindən biri sayılır. Burada adam-
başına illik su istehlakı təqribən 2200 
kubmetrə bərabəridir. Bu suyun 90 faizə 
qədəri suvarma üçün istifadə edilir. Re-
gion ölkələrində ümumi daxili məhsulun 
10 faizdən 45 faizə qədəri kənd təsərrü-
fatında çalışan kənd əhalisinin 20-50 faizi 
hesabına təmin edilir.

Bir sözlə, bütün bu rəqəmlər Aral və 
Mərkəzi Asiya regionunda “mavi ehtiyat-
lar”ın həyati əhəmiyyətini göstərir. Kiçik 
ev təsərrüfatından başlamış bütöv iqtisadi 
sahəyə qədər firavanlıq və sabit inkişaf iç-
məli sudan asılıdır.

“Aral dənizi: Mərkəzi Asiyada da-
vamlı inkişaf üçün su” kitabında bir sıra 
mühüm müşahidələrin nəticələri təhlil 
edilir və tövsiyələr verilir. Müəlliflərin 
fikrincə, bu tövsiyələr gələcək siyasi və 
iqtisadi qərarlar qəbul edilməsində fayda-
lı ola bilər. İqtisadi tərəqqi və demoqrafik 
artım barədə proqnozlar yaxın gələcəkdə 
suya tələbatın kəskin şəkildə artacağını 
göstərir. Deməli, ölkələr arasında əmək-
daşlığın genişləndirilməsi zəruridir. Su 

resurslarının əsaslandırılmış şəkildə idarə 
edilməsi üçün Aral hövzəsində meteoro-
loji və hidroloji monitorinqin miqyası ge-
nişləndirilməlidir.

Regionun qar örtüyünün və buzlaqla-
rın vəziyyəti ilə bağlı müşahidələr suyun 
əlçatanlıq dərəcəsinin müəyyən edilmə-
sində və su ilə bağlı risklərin proqnozlaş-
dırılmasında mühüm rol oynayır. Bununla 
əlaqədar, regionda şaxələndirilmiş moni-
torinq şəbəkəsinin formalaşması prosesini 
sürətləndirmək və su ehtiyatları barədə 
məlumatların regional mübadiləsini təşkil 
etmək zəruridir.

Torpaqların və su resurslarının deq-
radasiyası hövzədə davamlı inkişafın 
yolunda ciddi maneədir. Mütəxəssislərin 
hesablamalarına görə, təkcə torpaqların 
deqradasiyasına qarşı görülən tədbirlər re-
giona hər il təqribən 3 milyard ABŞ dolla-
rına başa gəlir. Bu isə hövzədəki altı ölkə-
nin məcmu ümumi daxili məhsulunun bir 
faizinə yaxındır.

Regionda iri bəndlərin və su elektrik 
stansiyalarının tikilməsi davam edir. Bu 
obyektlər müştərək idarə edilərsə, kənd 
təsərrüfatının, elektrik enerjisi və məişət 
sektorlarının etibarlı su təchizatı xeyli 
yaxşılaşar.

Aral dənizi hövzəsindəki ölkələrin 
ümumi maraqları naminə onlar resurslar 
uğrunda neqativ rəqabətdən imtina etməli, 
daha sıx əməkdaşlıq yolunu seçməlidirlər.

Aral dənizi və Mərkəzi Asiya regio-
nunun su probleminə həsr edilmiş kitabın 
müəllifləri arasında Mərkəzi Asiya eks-
pertləri ilə yanaşı, Kanada, Çin, Finlan-
diya, Almaniya, Yunanıstan, Macarıstan, 
Niderland, İsveçrə, Böyük Britaniya və 
ABŞ-da geoloji elmlər sahəsində araşdır-
malarla məşğul olan mütəxəssislər vardır.

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaş-
lıq Təşkilatı (QDİƏT) çərçivəsində 
ardıcıl olaraq Qara Dəniz Dairəvi 
Avtomagistralının İnkişafı üzrə 
Rəhbər Komitənin və QDİƏT 
regionunda Dəniz Magistrallarının 
İnkişafı üzrə İşçi Qrupun iclasları 
keçirilib.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyindən  bildirilib ki, 
iclasda Rəhbər Komitəyə üzv ölkələr 
tərəfindən nümayəndələrin təyinatı, 
sözügedən beynəlxalq avtomagistralın 
ölkələrin ərazisindən keçən əsas mar-
şrutun və ona birləşən yolların müəy-
yən edilməsi əsas müzakirə mövzuları 
olub.

Məqsəd Qara Dəniz regionunda 
beynəlxalq dairəvi avtomobil yolu 
kimi Qara Dəniz Dairəvi Avtoma-

gistralının inkişafı sahəsində tərəflər 
arasında əməkdaşlığın möhkəmlən-
dirilməsidir. Bu əməkdaşlıq əsas və 
yardımçı yol infrastrukturunun təmi-
ri, yenidən qurulması, reabilitasiyası, 
müasir standartlara uyğunlaşdırılması 
və yenisinin tikintisini nəzərdə tutur.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Tex-
nologiyalar Nazirliyinin Beynəlxalq 
əməkdaşlıq şöbəsinin baş məsləhətçi-
si Teymur Abbasovun sədrliyi ilə ke-
çirilən iclaslarda ölkəmizi, həmçinin 
Dövlət Dəniz Agentliyinin şöbə müdi-
ri Vamik Rəhimov və ölkəmizin İstan-
buldakı Baş Konsulluğunun əməkdaşı 
Ramiz Hacızadə təmsil ediblər.

QDİƏT regionunda Dəniz Ma-
gistrallarının İnkişafı üzrə İşçi Qrupun 
iclasının gündəliyinə Dəniz Magistral-
larının İnkişafı üzrə anlaşma memo-

randumunun icrası ilə bağlı mövcud 
vəziyyət, bu sahədə “Master Plan”ın 
və layihələrin işlənib hazırlanması 
üçün lazımi tədbirlərin müzakirəsi, 
İşçi Qrupun Birgə Texniki Katibliyi-
nin fəaliyyəti, gələcək rotasiya sxemi 
və digər məsələlərin müzakirəsi daxil 
edilib.

Qeyd edək ki, ölkəmiz Qara Dəniz 
Dairəvi Avtomagistralının əsas marş-
rutuna Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstanla 
dövlət sərhədi və Bakı-Quba-Rusiya 
Federasiyası ilə dövlət sərhədi avto-
mobil yolları ilə qoşulub.

2018-ci il oktyabrın 24-də Bakı-
da keçirilən QDİƏT-in Nəqliyyat üzrə 
İşçi Qrupunun qərarlarına uyğun ola-
raq Rəhbər Komitəyə və İşçi Qrupa 
sədrlik növbəti 2 il müddətinə Azər-
baycan tərəfindən həyata keçirilir.

Dövlət Dəniz Agentliyinin təşki-
latçılığı ilə agentlikdə Avropa Dəniz 
Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəs-
sisləri tərəfindən “Əmniyyətli idarəet-
mə haqqında Beynəlxalq Məcəllə”yə 
əsasən seminar-kurslar keçirilib.

Agentlikdən  bildirilib ki, təlim-
çilər və iştirakçıların təqdimatından 
sonra kurs materialları diqqətə çatdı-
rılıb. “Əmniyyətli idarəetmə haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə”nin əsasları və in-
kişafı, məqsədlər, “Dənizdə İnsan Hə-
yatının Mühafizəsinə dair Beynəlxalq 
Konvensiya”nın (SOLAS) təsdiq pro-
sedurları və məcburi tətbiqi, “Əmniy-
yətli İdarəetmə haqqında Beynəlxalq 

Məcəllə”nin idarəetmə sistemlərinin 
özünü monitorinqi və tənzimlənməsi, 
“Gəmi və Liman Vasitələrinin Müha-
fizəsi haqqında Beynəlxalq Məcəllə” 
ilə qarşılıqlı əlaqə, kapitanların mə-
suliyyət və səlahiyyətləri, resurslar və 
personal, gəmi əməliyyatları, fövqəla-
də hallara hazırlıq, uyğunsuzluqların, 
qəza hadisələri və bədbəxt hadisələ-
rin araşdırılması və hesabat, gəmi və 
onun avadanlıqlarının texniki xidməti, 
sənədləşdirmə, sertifikatlaşdırma və 
yoxlama kimi tələblər seminar-kursla-
rın ilk gününün mövzuları olub.

Seminar-kursların davam etdiyi 
növbəti günlərdə Avropa Komissiya-

sının qətnamələri, direktivləri, Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatının qətnamələ-
ri, “Əmniyyətli idarəetmə haqqında 
Beynəlxalq Məcəllə”nin tələblərinə 
uyğun olaraq işlərin yerinə yetirilmə-
si üçün cəlb edilən tərəflərin ümumi 
tapşırıqları və məsuliyyətləri, gəmi 
əməliyyatlarına dair biliklər, şirkət 
və gəmilərin yoxlanılması və sertifi-
katlaşdırılması istiqamətində təlimlər 
keçilib.

Noyabrın 12-15-də baş tutan kurs-
lar ingilis dilində keçirilib və sonda 
müvəffəqiyyətlə imtahan verən işti-
rakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim 
edilib.

Ukraynadan Antarktida-
ya səyahətə gedənlərin sənəd 
qəbulu keçirilir. 2020-2021-ci 
il mövsümü üçün 
sənəd verənlər ötən 
ilkindən iki dəfə 
çoxdur.

Bu barədə  Ukray-
na Milli Antarktida Elmi 
Mərkəzinin saytı xəbər 
verir. Müraciət edənlərin 
əksəriyyəti elm adamla-
rıdır. Onlar Antarktidada 
bənzərsiz elmi tədqiqat iş-
lərini aparmaq imkanlarını 
əldə etmək istəyirlər. Məlumata görə, Antarktidaya 

səfər etmək istəyən 88 ukraynalıdan 

66-sı kişi, 22-si qadındır. Səfərə çıxa-
caq tam tərkibli heyət 2020-ci ilin yan-
varında müəyyənləşəcək.

Antarktidaya turizm 1960-cı illər-
dən sonra başlayıb və dəniz səyahəti 
formasında olub. Hava uçuşları isə 
1970-ci illərdən Avstraliya və Yeni 
Zellandiyadan ekskursiya formasında 
həyata keçirilir. Ümumən Antarktida-
ya turizm mövsümü noyabrda başla-
yıb, martda bitir.

Emil Hüseynli

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının təhsildə fərqlənən  8 tələbəsi 
ASCO-nun xarici sularda üzən gəmilə-
rində üzmə-istehsalat təcrübəsində olub. 
Tələbələr  Dəniz Nəqliyyatı Donanma-
sına məxsus “Qaradağ”, “Maestro Ni-
yazi”, “Mahmud Rəhimov” və ”Teymur 
Əhmədov” universal quru yük gəmilə-
rində təcrübə keçmək şansı qazanıblar.

“Gəmi energetik qurğularının istis-
marı mühəndisliyi” və “Dəniz naviqasiya-
sı mühəndisliyi” ixtisaslarında təhsil alan 
bu tələbələr artıq təcrübələrini başa vu-
raraq Vətənə dönüblər. Dediklərinə görə, 
ixtisasları haqqında Akademiyada öyrən-
dikləri nəzəri bilikləri daha da təkmilləş-
dirmək üçün  bu təcrübə çox gözəl şans 
olub. “Təcrübə müddətində gəmi heyəti 
ilə bərabər verilən tapşırıqları həvəslə 
yerinə yetirirdik” deyən tələbələr gəmi-
nin quruluşu və ümumi xarakteristikası, 
mexanizm və avadanlıqları ilə yaxından 
tanış olmalarını özləri üçün dəyərli təcrü-
bə hesab edirlər.

Qeyd edək ki, onlar təcrübə müddə-
tində Qara dəniz, Azov dənizi, Mərmərə 
dənizi, Egey dənizi, İon dənizi və Adria-
tik dənizi daxil olmaqla 6 dənizdə üzərək, 
Bosfor, Kerç, Dardanel və Korinf boğaz-
larından keçiblər.  

Gələcəyin dənizçiləri öz təəssüratları-
nı bölüşərkən xarici sularda təcrübə keç-
mək imkanı yaratdığı  üçün ASCO-nun 
rəhbərliyinə minnətdarlığını bildiriblər və 
digər  tələbələr  üçün də belə şəraitin yara-
dılacağına inamlarını ifadə ediblər.  

QDİƏT-in Nəqliyyat üzrə İşçi Qrupunun qərarlarına uyğun 
olaraq Rəhbər Komitəyə və İşçi Qrupa sədrlik növbəti 2 il 

müddətinə Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilir

Seminar-kursların mövzuları bir-birindən maraqlı olub

Antarktidaya turizm 1960-cı illərdən sonra 
başlayıb və dəniz səyahəti formasında olub

Aral dənizinin akvatoriyası 80 faizdən çox azalıb

Gəmi kapitanı başda olmaqla göyərtədəki 16 nəfəri 
güllələyən qatillər həbs olunaraq öz ölkələrinə qaytarılıb 

Gələcəyin dənizçiləri doğma sulardan uzaqlarda səfərlər edən 
gəmilərimizdə istehsalat təcrübəsində olarkən neçə dənizdən keçiblər
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Öz bəxtinin sükanını ən mahir ka-

pitana da etibar etmə.
Ayağın apardığı yerlərdən nə qə-

dər uzaq olsa da, ürəyin apardığı 
yerlərə daha tez çatırsan.

Kimi nəfəs alır, kimi yaşayır.
Qurdla quzunun bağladığı “atəş-

kəs”dən kabab qoxusu gələr. 
Danışmağını istəmədikləri üçün 

sözü olmayana söz verirlər?
Tez-tez düşmənin gözlərinə bax. 

Sevinc içindədirsə, deməli səhv bu-
raxmısan.

Toxların və Dünyanın vecinə deyi-
lik. 

Ədalət zəfər çalmayacaqsa, dünya 
dağılsa yaxşı olar.

Biliklə dolu başı başqa heç nə ilə 
doldurmaq mümkün deyil. 

İşləməyənlərin içində ən pisi iş-
ləməyən qanunlardır.

Arifi cahilə tapşırırlar, cahili Alla-
ha...

Pislərə etdiyim yaxşılıqlara görə, 
yaxşılardan dönə-dönə üzr istəyirəm.

Çox danışanların danışdıqların-
dan nə isə başa düşürsünüz?

Pis mühitdə yaxşı adamdan başqa, 
nə desən yetişər.

Çoxlu qüsuru olanlar qüsurlar-
dan baş çıxartdıqları üçün başqala-
rında yalnız qüsur axtarırlar?

Çox nankor gördüm və nankorlar 
bir heç olduğundan, həyatda demək 
olar ki, heç nə görmədim.

Uçurumun kənarında uçurumun 
dibinə baxmaq marağı hər şeydən 
güclü olur. 

Başqalarının hərəkətlərinə görə 
niyə mən xəcalət çəkməliyəm?

Yalan yanğından daha tez yayılır 
və daha çox yandırır.

hər gün ölümün yanından ke-
çirəm.

Kitab oxuyanlar oxuduqlarından, 
oxumayanlar hər şeydən danışırlar.

Düz adama heç yerdə düz münasi-
bət görmədim.

Fikirləri qarışıq olanda insan özü-
nü çarmıxda hiss edir.

İradəsi zəif adamlar daha çox is-
tismar edilir. hər kəs onlardan istə-
diyi kimi istifadə edir.

Sən məni anlaya bilməzsən. Dərd 
görməmisən.

heç olmasa bircə dəfə ölümdən 
qayıtmayan həyatın şirinliyini bil-
məz.

Daşıyacaqlarımız daşıdıqlarımız-
dan bizə həmişə ağır gəlir.

Bəzən milyonlarla sərvəti olanın 
bir qəpiklik qüruru olmur.

hətta zirvələrə də sürünə-sürünə 
çıxmaq yaxşı deyil.

Nə lağ elə, nə ağ.
Müqaviməti olmayan üçün hər 

şey qorxuludur.
Avarçəkənləri yaltaqlar olan qa-

yıqda uzağa getmə.
İnsanlar fayda götürmədikləri iş-

ləri görməyi xoşlamırlar. Yalandan 
ən çox nə qədər fayda götürmək 
olar?

Məndən sonra ora gəldiyinə çox 
şad oldum. Rastlaşsaydıq, həmişəki 
kimi, qanım qaralacaqdı.

Yalan yalnız danışana sərf edirsə, 
niyə qulaq asırlar?

Bir həqiqətin qabağına on yalanla 
çıxanın ehtiyatda da neçə yalanı olur.

Düşmənə nə saxlasanız, deməli 
düşmən saxlayırsınız.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Bütün dünyada havanın çirk-
lənməsinin və planetimizi qlobal 
istiləşməyə doğru aparan parnik 
qazları emissiyalarının əsas mən-
bələri şəhərlərdir. Bununla belə, 
iqlim dəyişmələrinə qarşı müba-
rizənin ən mühüm və innovativ 
yollarını da məhz şəhərlər və şəhər 
sakinləri təklif edə bilərlər.

BMT-nin saytı xəbər verir ki, 
bunu yaşayış məntəqələri üzrə BMT 
Proqramının (BMT Habibat) icraçı 
direktoru Maymunah Moht Şərif 
bəyan edib. 

Nə üçün şəhərlər iqlim 
dəyişmələrinə qarşı mübarizədə 

belə mühüm rol oynayır?
Şəhərlər dayanıqlı inkişafın 

hərəkətverici qüvvəsi və innovativ 
mərkəzləridir. Eyni zamanda sürətli 
urbanizasiya şəhər əhalisinin həddin-
dən çox artmasına, şəhərlərin çirklən-
məsinə və parnik azları tullantılarının 
çoxalmasına gətirib çıxarır.

Müasir dövrdə Yer kürəsinin 
yeddi milyardlıq əhalisinin yarısın-
dan çoxu şəhərlərdə yaşayır. 2030-cu 
ilə qədər planetimizin 5 milyard sa-
kini şəhərliyə çevriləcək. Son illərdə 
dünyada meqapolislərin - 10 milyon-
dan çox əhalisi olan iri şəhər aqlome-
rasiyalarının sayı artır. Dünyada əha-
lisi ən sıx olan şəhər aqlomerasiyası 
Tokiodur. Onun əhalisi 37,2 milyon 
nəfərdir. Sonra Dehli (22,7 milyon), 

Mexiko və Nyu-York (hər birində 
20,4 milyon), Şanxay (20,2 milyon) 
və San-Paulu (19,9 milyon) gəlir.

Dünyanın enerji resurslarının 
böyük hissəsi şəhərlərdə istifadə olu-
nur və planetimizi istiləşdirən parnik 
qazları emissiyalarının 70 faizi məhz 
şəhərlərin payına düşür. Şəhər rayon-
larında karbon tullantılarının yüksək 
səviyyəsi müəyyən mənada nəqliy-
yat sisteminin səmərəsizliyi, yaşayış 
binalarının istilik izolyasiyasının pis 
vəziyyətdə olması ilə bağlıdır və bu 
da əsassız enerji itkilərinə gətirib 
çıxarır. Şəhər idarələrinin çoxu yaşa-
yış rayonlarından uzaqda yerləşir. Bu 
isə o deməkdir ki, onların əməkdaş-
ları avtomobillərdən istifadə edirlər. 
Bu da xüsusən ictimai nəqliyyat sis-

teminin pis işlədiyi şəraitdə vəziyyəti 
daha da ağırlaşdırır.

Bütün bu problemləri həll etmək 
üçün şəhər planlaşdırması və idarə-
çiliyinin yeni strategiyaları işlənib 
hazırlanmalıdır. Axı qlobal istiləşmə-
nin nəticələrindən ilk növbədə məhz 
şəhər və şəhərlilər əziyyət çəkirlər.

Şəhərlər qlobal istiləşmənin 
nəticələrinin yumşaldılmasına 

nə kimi töhfə verə bilər?
Çox böyük töhfə. Şəhər plan-

laşdırılmasında və inkişafında yeni 
strategiyalara keçid. Belə şəhərlərdə 
daha çox velosiped yolları və piyada 
zonalar, yaşıllıqlar olacaq ki, bu da 
parnik qazları emissiyalarını kəskin 
azaltmağa imkan verəcək. Ekspertlə-

rin fikrincə, gələcəyin “yaşıl” şəhər-
lərində işıqlandırılmasında, qızdırıl-
masında və soyudulmasında qazıntı 
şəklində yanacaqdan istifadə olun-
mayan binalar inşa edilməlidir.

BMT ekspertləri şəhər infrast-
rukturunu qabaqcıl texnologiyalar 
əsasında inkişaf etdirməyə çağırırlar. 
Məsələn, yaxın 30 ildə yeni binaların 
çoxu Afrika və Asiya ölkələrində inşa 
ediləcək. Onların layihələndirilməsi 
zamanı təbii havalandırma sistemi 
nəzərdə tutulmalıdır. Bu, bahalı və 
ekoloji baxımdan ziyanlı kondisio-
nerlərdən imtina etməyə, yaxud on-
ların sayını azaltmağa kömək edərdi.

Son illərdə bərpa olunan mən-
bələrdən əldə olunan enerjinin - 
günəş və külək enerjisinin qiyməti 
xeyli ucuzlaşıb. Bu isə o deməkdir 
ki, şəhərlilər, o cümlədən nəqliyyatda 
qazıntı halında çıxarılan yanacaqdan 
getdikcə daha çox imtina edəcəklər.

Parnik qazları emissiyalarının 
dörddəbir hissəsi və dünyada istifadə 
olunan enerjinin beşdəbir hissəsi nəq-
liyyatın payına düşür. Ekoloji təmiz 
az karbonlu nəqliyyata keçid əsrin 
ortalarında hökumətlərin, şirkətlərin 
və ayrı-ayrı şəxslərin ümumən 70 
trilyona qədər ABŞ dollarına qənaət 
etmələrinə imkan verərdi. İndi bütün 
dünyada bir milyarddan çox sərnişin 
avtomobili var, 2040-cı ilə qədər on-
ların sayı azı iki milyarda çatacaq. 
Bu isə o deməkdir ki, biz nəqliyyat 

emissiyalarını daha da azaltmaq üçün 
yollar axtarıb tapmalıyıq.

2040-cı ilə kimi bütün avtosa-
tışların 55 faizi elektriklə işləyən 
avtomobillərin payına düşəcək. Bü-
tövlükdə dünyada onların sayı qlobal 
avtoparkın üçdəbir hissəsini təşkil 
edəcək. Bəzi hesablamalara görə, 
bu, gündə 7,3 milyon barrel nəqliy-
yat yanacağına qənaət etməyə imkan 
verəcək və 2050-ci ilə qədər atmos-
ferə 250 min ton karbon qazının tul-
lanmasının qarşısını alacaq.

Şəhərlilər qlobal istiləşmənin 
nəticələrinə daha yaxşı 

hazırlaşmalıdırlar
Siklon və qasırğalar təhlükəsi ilə 

üzləşən sahilyanı şəhərlərin sakinlə-
rinin sayı 2050-ci ilə qədər iki dəfə 
artacaq. Şəhərlərin yarısından çoxu 
seysmik təhlükəli zonalarda yerləşib. 
Təbii fəlakətlərin nəticələrindən ən az 
qurtulmaq şansı yoxsullardadır. Odur 
ki, belə şəhərlərin təbii fəlakətlərə 
davamlılığının artırılması dayanıqlı 
inkişafın prioritetinə çevrilməlidir.

BMT şəhər sakinlərinin həyatını 
yaxşılaşdırmağa imkan verən təd-
birlərdən biri kimi şəhərlərin eninə 
genişlənməsinin qarşısının alınması-
nı təklif edir. Bu, gecəqonduların və 
qanunsuz tikililərin əmələ gəlməsinin 
qarşısını alardı. Hazırda kortəbii şə-
kildə yaranmış belə məskənlərdə təq-
ribən 880 milyon əhali yaşayır.

İstanbulun rəmzlərindən olan 
tarixi Eminönü balıqçı qayıqları 
“tarix”ə qovuşur.

İstanbul Böyükşəhər Bələdiy-
yəsi ilə balıqçılar arasında 2007-ci 
ildə imzalanan 10 illik razılaşmanın 
vaxtı 2017-ci ildə bitib. Sonradan ra-
zılaşmanın hər il yenilənəcəyi barədə 
qərar qəbul edilib. Lakin oktyabr ayı-
nın əvvəlində İstanbul Böyükşəhər 
Bələdiyyəsi tərəfindən razılaşmanın 
yenilənməyəcəyi bildirilib. Bununla 
da İstanbulun Fatih rayonunda uzun 
illər fəaliyyət göstərən tarixi balıqçı 
qayıqlarının fəaliyyətinin dayandırı-
lacağına qərar verilib.

Bununla bağlı qayıqlarda işləyən 

150 balıqçı tərəfindən İstanbul 4-cü 
İdarə Məhkəməsinə müraciət olunub. 
Lakin məhkəmə bələdiyyənin xey-

rinə qərar qəbul edib.
İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə-

si tərəfindən qayıqların fəaliyyətinin 

dayandırılmasının bölgədə aparıla-
caq yenidənqurma işləri ilə əlaqə-
dar olduğu bildirilir. Bununla bağlı 

bələdiyyə tərəfindən hazırlanan yeni 
layihənin, hələ ki, cəmiyyətə təqdim 
edilməməsi balıqçılarla yanaşı, əhali 
arasında da narahatçılığa səbəb olub.

Hazırda ölkənin bir çox bölgəsin-
dən vətəndaşlar son dəfə “balık-ek-
mek” yemək üçün Eminönünə axın 
edir. İnsanlar təxminən 150 il burada 
fəaliyyət göstərən balıqçı qayıqları-
nın artıq türk mədəniyyətinin bir his-
səsi olduğunu və bu ərazini qızarmış 
balıq qoxusu gəlmədən təsəvvür et-
məyin çətin olduğunu bildirirlər.

Günel Məlikova

Şəhərlər günahkardırsa...

Tarixi balıqçı qayıqları “tarix”ə qovuşur

İspaniya Qida Məh-
sulları və Qida Təhlükə-
sizliyi Agentliyi (AESAN) 
tərkibində civənın miqda-
rı yüksək olan balıqların, 
o cümlədən qılınc balığın, 
köpək balığının, mavi 
ton balığının və durna-
balığının istifadəsi üzrə 
tövsiyələrini sərtləşdirib 
və bu balıq növlərinin 
yeyilməsi üçün yaş senzini 
3 yaşdan 10 yaşadək artırıb. AESAN 
mütəxəssisləri 10 yaşından 14 yaşı-

nadək uşaqlara isə həmin balıqların 
istifadəsini ayda 120 qramadək məh-
dudlaşdırmağı tövsiyə ediblər. 

Yeni elmi məlumatlara əsaslanan 
AESAN mütəxəssislərinin fikrincə, 
tədqiqatların nəticələri digər Avro-
pa ölkələri ilə müqayisədə İspaniya 
əhalisində civənin konsentrasiyasının 
yüksək olduğunu göstərib. Agentlik 
rasiona dəyişiklik etməyi, daha çox 
tərkibində civənin miqdarı az olan 
dəniz məhsullarını – mintay, ançous, 
kalmar, krevet, səkkizayaqlı ilbiz, qı-
zılbalıq və alabalıq yeməyi məsləhət 
görürlər.

Nigar Cəfərli

ABŞ alimlərindən 
ibarət tədqiqatçı qrup 
Yaponiyanın cənub sahil-
lərində 75 il bundan əvvəl 
itmiş sualtı qayıq aşkar 
ediblər.

Yaponiya KİV-lərinin 
verdiyi xəbərə görə, LOST-
52 qrupu ABŞ-a məxsus 
sualtı qayığı Okinava pre-
fekturasının əsas adasından 
cənub-qərb istiqamətində 435 metr 
məsafədə tapıb. 1944-cü ildə “USS 
Grayback” adlı sualtı qayıq Yaponiya 
yaxınlığında olarkən onunla əlaqənin 

kəsildiyi qeyd olunur. Tədqiqatçı qru-
punun təqdim etdiyi videoda qayığın 
adının əks olunduğu plastik lövhə, 
həmçinin gövdə və vint aydın görünür.

Qrupun bildirdiyinə görə, sualtı 

qayıq 1944-cü il fevralın 26-da yapon 
bombardmançı təyyarələri tərəfindən 
batırılıb. Qayığın göyərtəsində 80 
nəfər olub. “USS Grayback” sualtı qa-
yığı II Dünya müharibəsi vaxtı çoxlu 
sayda yapon gəmilərini, o cümlədən 
göyərtəsində 600 nəfər mülki vətəndaş 
olan “Konan-Maru” gəmisini batırma-
sı ilə məşhur idi.

Bildirilib ki, bu tapıntı tarix barədə 
yeni müzakirələrlə yanaşı, müharibədə 
həlak olanların xatirəsinin anılması 
baxımından da əhəmiyyətlidir.

Vüqar Ağayev

Doqquz adasının olduğu bilinən 
İstanbulun əslində 1010-cu ildə baş 
vermiş dağıdıcı zəlzələdən sonra suya 
çökmüş onuncu adası da var - Var-
donis.

Marmara dənizində yerləşən, İs-
tanbulun onuncu adası olaraq bilinən 
və təxminən 1010-cu ilin iyul ayında 
baş vermiş dağıdıcı yeraltı təkanlar 
nəticəsində suyun altına çökən Var-
donis adasının havadan şəkilləri çə-
kilib.

Mütəxəssislər arasında Vardoni-
sin batması ilə bağlı fikir ayrılıqları da 
mövcuddur. Belə ki, bəzi elm adam-
ları adanın təxminən min il əvvəl İs-
tanbul ərazisində baş vermiş bir deyil, 
bir neçə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində 
batdığını ehtimal edir. Vardonisin 
çökməsi o zamanlar digər adalarda 
yaşayan əhali arasında böyük təşvişə 
səbəb olub. Lakin sonralar aparılan 
araşdırmalar İstanbulun doqquz ada-
sının qranit qayalıqlar, Vardonisin isə 
allüvial təbəqə üzərində olduğu sübut 

edilib ki, bu da adanın batmasına sə-
bəb olub.

İstanbulun Maltepe rayonuna təx-
minən bir kilometr məsafədə yerləşən, 
hazırda bir çox insan tərəfindən bilin-
məyən Vardonis adasının səthində ta-
rixi əsərlərin olduğu bildirilir.

Tarixçilər tərəfindən “Manastır 
Qayalıqları”, “Bostancı çökən ada” və 
“Höreke” adları ilə Vardonis iki kiçik 
adadan ibarət olub.

Bizans dövründə əsası monastır-

dan ibarət olan ada, eyni zamanda sür-
gün edilən şəxslərin saxlandığı məkan 
kimi də istifadə edilib.

Adanın araşdırılmasına cəlb olu-
nan mütəxəssislər burada kilsə divar-
larının hələ də mövcud olduğunu de-
yirlər. Onların sözlərinə görə bu növ 
tikililərə İstanbulun Kartal, Tuzla, 
Avcılar rayonlarında da rast gəlmək 
mümkündür.

Batmış adanın gələcəkdə dəniz tu-
rizminə açılması planlaşdırılır.

Tərkibində civənin miqdarı yüksək olan balıqların 
yeyilməsi üçün yaş senzi artırılıb

Sualtı qayıq yapon bombardmançı təyyarələri 
tərəfindən batırılarkən göyərtəsində 80 nəfər olub

Suya çökmüş ada

Avropanın Statisti-
ka Agentliyi Avropanın 
ən təhlükəli və təhlükə-
siz ölkələrinin siyahısı-
nı tərtib edib.

Agentliyin məlu-
matına əsasən, Avropa-
nın ən təhlükəli ölkə-
si Belçikadır. Beləki 
2017-ci ildə ölkədə 100 
min nəfərə qarşı törə-
dilən cinayətlərin sayı-
na görə göstərici (167) bütün üzv 
ölkələrindən çoxdur. İkinci yerdə 
Fransa (150) və İspaniya (144) 
yerləşir. Böyük Britaniya (132) 
və Portuqaliya (115 cinayət) da 
bu siyahıda yer alır. Aİ-də ən təh-
lükəsiz ölkələr isə Slovakiya və 
Macarıstan (9), Sloveniya (12), 
Kipr (14), Estoniya və Çexiya 
(15), həmçinin Rumıniyadır (16 
cinayət).

Qeyd olunur ki, 2011-ci ildən 
2017-ci ilə kimi Avropa İttifaqın-
da qarət hallarının sayı 24 faiz 
azalıb və 522 min hadisədən 396 
min hadisəyə enib. Bununla yana-
şı, təkcə 2017-ci ildə Avropadakı 
hücumların sayı 1,1 milyonu ke-
çib. Ən çox qəsdən öldürmə hal-
ları Latviya, Litva, Estoniya və 
Maltada, ən az isə Lüksemburq, 
Çexiya, İtaliya və Avstriyada qey-
də alınıb.

Yunanıstanın Kasos 
adası yaxınlığında üç bat-
mış gəmi aşkar edilib. 

Mədəniyyət Nazirli-
yinin məlumatına əsasən, 
gəmilər qədim dövr və orta 
əsrlərə aiddirlər. Arxeo-
loqlar gəmilərin ətrafında 
silahlar, gil qablar və beş 
daş lövbər də aşkar ediblər. 
Gəminin birinin 2300 yaşı 
var, digərləri isə eramızdan əvvəl 
I əsrə aiddir. 

Qeyd edək ki, Kasos ada-
sı Krit və Rodos arasında Egey 

dənizini Yaxın Şərqlə birləşdirən 
ticarət marşrutu üzərində yerlə-
şir.

İqbal Hacıyev

Oktyabrda baş vermiş 
“Hagibis” tufanı nəticə-
sində Yaponiyanın mərkə-
zində yerləşən Naqano 
şəhərində su altında qal-
mış “Şinkansen” ekspress 
qatarları ləğv ediləcək.

Bu barədə “Yaponiya 
Şərqi Dəmir Yolları” şirkə-
tinin prezidenti Yugi Fuka-
sava məlumat verib.

Jurnalistlərlə görüşən Y.Fu-
kasava bildirib ki, qatarlarda 
döşəmənin altında yerləşən mü-
hərrik və əyləc sistemləri tufan 
zamanı suyun içərisində qalıb. 
Təbii fəlakət nəticəsində sıradan 

çıxmış hissələri tam təmir etmək 
mümkün deyil. Qatarların ümumi 
balans dəyəri 135 milyon dollara 
bərabərdir.

Şirkətin gələn ilin martınadək 
xəttin bərpa edilməsinə çalışacağı 
bildirilib.

Gəmilərdən birinin 2300 yaşı var

“Şinkansen” qatarları ləğv ediləcək

Təhlükəli və təhlükəsiz ölkələr
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Azərbaycan idman-
çıları Tbilisidə keçirilən 
ciu-citsu üzrə dünya 
çempionatında 20 medal 
qazanıblar.

Çempionatda ölkəmizi 
Azərbaycan Ciu-citsu Fede-
rasiyasının kontakt ciu-cit-
su üzrə 21 üzvü təmsil edib. 
Azərbaycan komandası ilk 

dəfə iştirak etdiyi çempionat-
da 8 qızıl, 8 gümüş, 4 bürünc 
medal qazanıb.

Yarışda Kənan Abbasza-
də, Zaur Mirzəzadə, Jasmin 
Xəlilova, Anar Tağızadə, 
Bəxtiyar Məcidov, Ağahü-
seyn Atakişiyev, Rəsul Sü-
leymanov və İnsaf Əliyev 
bütün rəqiblərini məğlub 

edərək fəxri kürsünün ən 
yüksək pilləsinə qalxıblar. 
Əli Əliyev, Şəmsi Hüsey-
nov, Nihat Hüseynli, Sadiq 
Əliyev, Kənan Abbasza-
də, Ağahüseyn Atakişiyev, 
Həsən Hüseynzadə və Fərid 
Əhmədov isə finalda məğ-
lub olaraq gümüş medalla 
kifayətləniblər. Digər üç id-

mançımız Fərid Əhmədov, 
Ayaz Abbasov hər biri bir 
bürünc, Mirzə Məmmədov 
isə həm kontakt ciu-citsu və 
nevaza növündə iki bürünc 
medal qazanıb.

Çempionatın nəticələrinə 
görə Azərbaycan komandası 
ümumi hesabda dördüncü yeri 
tutub.

Dünya çempionatında 
20-dək ölkədən 200 idmançı 
kontakt ciu-citsu, nevaza və 
özünümüdafiə bölmələri üzrə 
mübarizə aparıb.

Dünya Səhiyyə Təşkilatının 
(DST) hesabatında bildirilib ki, 
internet oyunları müasir dövrün 
xəstəliyidir.  BMT-nin saytı xəbər 
verir ki, təşkilatın ekspertləri 
dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
psixoloji problemlərə səbəb olan 
bu problemə cəlb etmək istəyir-
lər. Onlar bu bəlanı Beynəlxalq 
Xəstəliklər Təsnifatına da daxil 
ediblər.

DST-nin hesabatına görə, Ya-
poniyada artıq bir neçə ildir inter-
net asılılığından qurtulmaq üçün 80 
proqram həyata keçirilib. Bu ölkə-
nin Kanaqava prefekturasında ana-
loji mərkəzə rəhbərlik edən doktor 
Hiçuqinin sözlərinə görə, bu xəstə-
likdən əziyyət çəkənlərin sayı dur-

madan artır. O əlavə edib ki, hazırda 
onun rəhbərlik etdiyi mərkəzdə in-
ternet asılılığından müalicə olunan 

269 pasiyentdən 241-i məhz internet 
oyunlarının təsiri altına düşənlərdir.

İnternet oyunlarından asılı və-

ziyyətə düşənlər bu vərdişdən əl 
çəkə bilmirlər, hətta işdən çıxarılma 
və ya təhsildən ayrı düşmə təhlükə-
si də onları yola gətirə bilmir. He-
sablamalara görə, Avropa və Şimali 
Amerikada əhalinin 1 faizdən 10 
faizə qədəri bu xəstəliyə düçar olub. 
DST-nin nümayəndəsi Vladimir 
Poznyak bildirib ki, bu problemin 
dəqiq miqyası və xarakterik xüsu-
siyyətləri hələ də müəyyən edilmə-
yib. Onun sözlərinə görə, xəstəliyin 
müalicəsində həkimlərin qarşısında 
duran əsas əngəl onun əsas simp-
tomları ilə bağlı konsensusun, bu 
sahədə ictimai səhiyyə siyasətinin 

olmamasıdır. Bütün bunlar səmərəli 
monitorinq aparmağa mane olur.

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, 
internetin daha geniş yayılması da 
xəstəliyin müalicəsini çətinləşdirir. 
DST-nin mayda təqdim etdiyi Bey-
nəlxalq Xəstəliklər Təsnifatının 
yeni versiyasına görə, “internetdə 
oyun pozuntusu” diaqnozu 12 ay 
müddətində vaxtının çoxunu inter-
net oyunlarına sərf edənlərə, onla-
rı özünün bütün maraqlarından və 
fəaliyyətlərindən üstün tutanlara 
və mənfi nəticələrinə rəğmən bu 
vərdişdən əl çəkməyənlərə qoyu-
lur.

İdmançılarımız ciu-citsu üzrə dünya 
çempionatında 20 medal qazanıblar

İnternet oyunları müasir dövrün xəstəliyidir

Böyrək daşı xəstəliyinə əsasən orta 
yaşlı insanlarda rast gəlinir

Dişlərə düz-
gün qulluq onların 
sağlamlığı və gözəl 
görünüşü üçün əsas 
şərtdir. Dişləri hər 
gün səhər və axşam 
yeməyindən sonra, 
yatmazdan əvvəl 
təmizləmək lazımdır.

Respublika Sto-
matoloji Mərkəzin 
həkim-stomatoloqu Fidan As-
lanlı dişlərin ağardılması barədə 
deyib: “Mütəmadi olaraq hər 
gün 3-5 dəqiqə ərzində dişlərin 
xarici, daxili və çeynəmə səthi 
fırçalanmalıdır. Bunun üçün təx-
minən 10 dəqiqə ərzində fırça 
diş boyu vertikal istiqamətdə, ən 
az 400 dəfə hərəkət etdirilməli-
dir. Axşam dişləri təmizlədikdən 
sonra isə diş ətini 5-7 dəqiqə ər-
zində masaj etmək məsləhət gö-
rülür. Ağız boşluğu və diş ətinin 
iltihabi xəstəlikləri olduqda ma-
saj etmək düzgün deyil”.

Həkim ev şəraitində dişlərin 
təmizlənməsinin bir neçə üsulu 
barədə məlumat verib: “Dişlə-
rin ağardılması üçün ağcaqayın 
ağacının quru oduncağı ocaqda 
yandırılır və onun külü ilə dişlər 
təmizlənir. Bir ay ərzində həftə-
də iki dəfə zeytun yağı, soda və 
limon suyunun qarışığı ilə də 
dişləri ağartmaq olar. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, bu pro-
sedurun tez-tez təkrarlanması 
diş emalını zədələyə bilər.

Diş məcununa əlavə edilən 
bir damcı limonun efir yağı diş-
lərin bəyazlığı ilə yanaşı ağız-
dan gözəl qoxu gəlməsinə də 
səbəb olur.

Möhkəm və çiy tərəvəzlər 
diş minasına zərər vermədən 
təmizləyici və ləkəçıxarıcı kimi 
istifadə edilir. Təzə alma, yerkö-
kü, kərəviz, paxla və s. meyvə 
və tərəvəzlərin tərkibindəki sel-
lüloz bakteriyaları aradan qaldı-
ran təbii aşındırıcı lifdir.

Bundan başqa 1 stəkan suda 
1 ədəd hidrogen-peroksid həbi 
həll edilir və ağız onunla yaxa-
lanır. Həmin proseduru hər gün 
təkrarlamaq lazımdır.

Bir neçə ədəd aktivləşdiril-
miş kömürün həbi əzilir, alınan 
tozla dişlər təmizlənir. Tam bə-
yaz olmasa da, dişlərin rəngi 
xeyli açılır.

Dil üzərində ağ ərp olduqda 
isə onu xüsusi diş fırçası ilə tə-
mizləmək lazımdır”.

Damagların mohkəmli-
yi uçun C vitamini ilə zəngin 
olan çiyələk və limondan is-
tifadə etməyi məsləhət görən 
həkim-stomatoloq həmin üsul-
ların həkim təyinatı ilə aparıl-
masını daha məqsədəuyğun he-
sab edir. Belə ki, tətbiq olunan 
hissənin hidrogen-peroksidə, 
yağ və ya kömürə necə reaksi-
ya verəcəyi məlum deyil və on-
lar diş emalını zədələyə bilər.

Adətən tərəvəzlərin çiy halda 
yeyilməsi məsləhət görülür, çünki 
onlar yüksək temperatura məruz 
qalanda tərkibində olan vitamin 
və mineralların çoxunu itirir.  Bəzi 
tərəvəzlərin isə bişirilmiş halda 
yeyilməsi məsləhətdir.

Həmin tərəvəzlər sırasında ilk 
yeri kələm tutur. Liflə zəngin olan 
kələmi bişirib yeyəndə xolesterinin 
səviyyəsi aşağı düşür

Digər bir faydalı tərəvəz isə is-

panaqdır. Kalsium, dəmir və maqne-
zium mənbəyi olan ispanağı bişirib 
yeyəndə onun qida dəyəri üç dəfə 
artır.

Tərkibində beta-karotin və A vi-
tamini olan yerkökünün də bişirilib 
qəbul edilməsi faydalıdır.

Göbələk də həzmi çətin olan qi-
dalardandır. Onun bişirilməsi daha 
asan həzm edilməsinə səbəb olur və 
tərkibindəki toksinlər məhv olduğu-
na görə orqanizm üçün daha faydalı 
hala gəlir.

Adətən çiy yeyilməsi sevilən 
pomidorun da bişirilərək qəbul edil-
məsi məsləhətdir. Onu bişirəndə tər-
kibindəki likopenin miqdarı 30 faiz 
artır. Likopen xərçəngə qarşı müba-
rizə aparan ən güclü maddə hesab 
edilir.

Dişlərin təmizlənməsinin  
bir neçə üsulu var

Bişmiş halda faydalı olan tərəvəzlər

2020-ci ildə şahmat 
tacı uğrunda keçiriləcək 
yarışa vəsiqə verən iddia-
çılar turnirinə ev sahibliyi 
edəcək ölkə müəyyənləşib.

8 şahmatçının mübarizə 
aparacağı turnir Rusiyanın 
Yekaterinburq şəhərində baş 
tutacaq. Yarış gələn il martın 
15-dən aprelin 5-dək davam 
edəcək.

Azərbaycan şahmatçı-
sı Teymur Rəcəbov dünya 
kubokunun qalibi olmaqla 
turnirə vəsiqəni də təmin 
edib. Onunla yanaşı, ameri-
kalı Fabiano Karuana, çin-
li şahmatçılar Van Xao və 
Dinq Liren də yarışda iştirak 
edəcəklər. İki idmançı Qran-
Pri seriyasının yekunlarına 
əsasən, daha bir idmançı 
isə 2019-cu ildə ən yaxşı 
reytinq göstəricilərinə görə 
müəyyənləşəcək. Səkkizin-
ci iştirakçı isə təşkilatçılar 
tərəfindən təyin ediləcək.

Turnirin qalibi norveçli 
dünya çempionu Maqnus 
Karlsenlə şahmat tacı uğ-
runda mübarizə aparacaq.

Braziliya yığmasının 
tərkibində üçqat dünya çem-
pionu olmuş, “futbol kralı” 
adlandırılan Pele deyib ki, 
indiki nəsil futbolçulardan 
İspaniyanın “Barselona” 
komandasının argentina-
lı hücumçusu Messi ilə 
meydançaya çıxmaq istərdi. 
Onun bu sözləri İtaliyanın 
“La Gazzetta dello Sport” 
nəşrində yer alıb.

Pele deyib: “Mən Messi 
ilə birlikdə oynamaq istər-
dim. O, təcrübəli oyunçu-
dur, çox gözəl ötürmələri 
var, qollar vurur və driblinqə 
malikdir. Biz onunla rəqib-
ləri meydançada bir yox, 
iki futbolçunun oyunundan 
həyəcanlanmağa vadar edə 
bilərik. Messi hazırda ən 
mükəmməl futbolçudur”.

Pele İtaliyanın “Yu-
ventus” klubunun forvardı 
Kriştianu Ronaldunu və 
Fransanın PSJ komandası-
nın hücumçusu Neymarı da 

qeyd edib. O, sonuncunu 
hələ ki, o qədər də əhəmiy-
yətli fiqur hesab etmədiyini 
əlavə edib.

Pele yeganə üçqat dün-
ya çempionudur (1958, 
1962, 1970). O, Braziliya 
yığmasının tərkibində 92 
matç keçirib və 77 qola imza 
atıb. Beynəlxalq Futbol Fe-
derasiyasının versiyasına 
görə, argentinalı Maradona 
ilə birlikdə Pele XX əsrin 
ən yaxşı futbolçusudur. For-
vard Braziliyanın “Santos” 
və ABŞ-ın “Nyu-York Kos-
mos” klublarında da oy-
nayıb. Pele karyerası boyu 
1279 qolun müəllifi kimi 
Ginnesin Rekordlar Kitabı-
na daxil edilib.

Turnirin qalibi norveçli dünya 
çempionu Maqnus Karlsenlə şahmat 

tacı uğrunda mübarizə aparacaq

Pele: “Messi hazırda ən 
mükəmməl futbolçudur”

Dünyada hər 10 
nəfərdən biri böyrək 
daşı və ya böyrək qumu 
problemi ilə üzləşir. 
Bu xəstəlik maddələr 
mübadiləsinin müxtəlif 
endogen və ya ekzogen 
səbəblərdən pozulması 
nəticəsində yaranır.

Bu barədə Azərbay-
can Tibb Universitetinin 
(ATU) Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının urologiya 
şöbəsinin müdiri, uroloq Fikrət 
Əhmədov universitetin mətbuat 
xidmətinə məlumatında bildirib.

Həkimin sözlərinə görə, bu 
xəstəlik bəzi hallarda irsi xarakter 
daşıyır, sidik yolları sistemində 
daşların yaranması ilə səciyyələ-
nir. Bu zaman böyrəklərdə və ya 
sidik xaric edən digər orqanlarda 
daşlar əmələ gəlir. Daşlar həm 
kiçik (3 mm-dək), həm də iri (15 
sm-dək) ölçülərdə ola bilər.

Uroloqun bildirdiyinə görə, 
böyrəklər və sidikçıxarıcı yolla-
rın problemləri uroloji xəstəliklər 
silsiləsinə daxildir. Amma böyrək 
və sidik yollarının daş xəstəliyi 
günümüzdə daha aktualdı: “Bu 
xəstəliklə əlaqədar hər yaş qru-
pundan insanlar şöbəmizə müra-
ciət edir. Belə ki, problem genetik 
xarakter də daşıyır. Ata və ya ana-
da böyrək daşları olarsa, uşaqda 
da buna meyillilik yaranar. Xəstə-
liyin digər yaranma səbəbləri isə 
mədə-bağırsaq problemləri və 
bu bölgədə aparılan əməliyyat-
lar, piylənmə, fiziki aktivliyin az 
olmasıdır. Bütün bunlar böyrək 
daşının əmələ gəlməsində risk 
faktorudur”.

Həkimin sözlərinə görə, 
xəstəliyin yaranma səbəblərindən 
biri də bəzi vitaminlərin norma-
dan artıq qəbuludur. Xəstəliyin 
qarşısını nisbətən almaq üçün 
gündəlik iki litr və daha çox su 
içmək lazımdır. Su böyrək daşı 
riskinin qarşısını alır. Gündəlik 
su içənlərin 60 faiz özlərini böy-
rək daşı xəstəliyindən qorumuş 
olurlar: “Əgər yaşa görə bölsək, 
bu problemə əsasən orta yaşlarda 
daha çox rast gəlinir. Lakin bəzi 
hallarda 1-2 yaşlı uşaqlarda da 
maddələr mübadiləsi və hormo-
nal pozuntuların nəticəsində böy-
rək daşı yarana bilər”.

Xəstəliyin əlamətlərinə gə-
lincə, əksər hallarda onlar ağrı 
tutmaları, sidik ifrazı zamanı 
meydana çıxan pozuntular və bir 
sıra digərləridir. F.Əhmədovun 
dediyinə görə, əgər böyrək daşı 
sidikçıxarmaya mane olursa, o 
zaman şiddətli ağrılarla özünü 
büruzə verir: “Elə hallar da olur 
ki, daş sidikçıxarmaya problem 
törətmir və xəstənin problemdən 
xəbəri olmur. İllərlə bu daşlar 
orqanizmdə böyüyür, sidik ka-
nalının yolunu tutduqda ağrılar 

yaranır və xəstə həkimə 
müraciət edir ki, bu zaman 
da daş aşkarlanır”. 

Böyrək daşı xəstəliyi-
ni mütləq müalicə etmək 
lazımdır. Müalicə edilmə-
diyi halda onun fonunda 
pielonefrit xəstəliyi də 
inkişaf edə bilər. F.Əh-
mədovun sözlərinə görə, 
təbabətdə böyrək daşını 
əridən preparatlar yoxdur. 
Ancaq daşın əmələ gəl-

məsinin qarşısını alan profilaktik 
dərmanlar var ki, bunlar da əksər 
hallarda işə yarayır: “Biz kiçik 
ölçülü daşları nəzarət altında sax-
layırıq, bəzi profilaktik dərman-
larla böyüməsinin qarşısını ala 
bilirik. 5 mm-dən 1 sm-ə qədər 
olan daşları cərrahi müdaxilə və 
ya hansısa bir preparatla müalicə 
etməyə ehtiyac görmürük. Daşın 
ölçüsü 1 sm-dən böyükdürsə, 
sidik yollarını tutursa, xəstənin 
böyrəyinə ciddi zərər verirsə, bu 
daşları cərrahi əməliyyat vasitə-
silə xaric edirik. Təbabətin yeni-
liklərinə əsasən, 95 faiz hallarda 
endoskopik müdaxiləyə üstünlük 
veririk. Hansısa bir kəsik apar-
madan, cərrahi müdaxilə edirik. 
3 sm-ə qədər olan böyrək daşla-
rını kəsik aparmadan, endosko-
pik olaraq, lazerlə parçalayırıq. 
Xəstəyə stend qoyulur. O, sidiyə 
getdikcə, tədricən kiçik qırıntılar 
şəklində daşları xaric olunur. 3 
sm-dən böyük olan böyrək daşla-
rını isə perkutan nefrolitotomiya 
əməliyyatı yolu ilə icra edirik. Bu 
zaman böyrək nahiyəsində 1 sm-
lik deşik açılır və daşlar qırılıb, 
çıxarılır”.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ASCO sədrinin müavini Nəzrəddin 
Əhmədzadəyə, əzizi

Səltənət xanımın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəh-
bərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi Məxfi rejim və hərbi səfərbərlik şöbəsi-
nin rəisi Rəşad Hüseynova, anası

Nübar xanımın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəh-
bərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi İqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma şöbə-
sinin iqtisadçısı Əzizə Şərifovaya, qardaşı

İlqar Şərifovun
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı ve-

rirlər.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəh-
bərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi ASCO-nun Türkmənistan nümayəndəli-
yinin rəhbəri Lətif Nəsirova 

bacısının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

A L L A h  R Ə h M Ə T  E L Ə S İ N

Sosial inkişaf və nəqliyyat şöbə-
sinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
(ASCO) əməkdaşları arasında dama 
yarışı keçirilib.

Azərbaycan Dəniz Nəqliyyatı İşçiləri 
Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsində 
baş tutan yarışda ASCO-nun bütün struktur-
larından iştirakçılar qatılıb.  Hər strukturu iki 
nəfər təmsil edib. Onlar fərdi olaraq qalibiy-

yət uğrunda mübarizə aparıblar.
“Zığ” Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodu-

nun əməkdaşı Xəqani Səlimov birinci yerin 
sevincini yaşayıb. Dəniz Nəqliyyatı Donan-
masının əməkdaşları Abbas Məmmədov və 

Arif Muradov  ikinci və üçüncü yerləri bölü-
şüblər.  

Qaliblər diplom və hədiyyələrlə mükafat-
landırılıblar.

Dənizçilər arasında keçirilən dama yarışına maraq böyük olub


