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BU SAYIMIZDA
“Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu”nun
inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər görülür

Qazaxıstanın Almatı şəhərində “Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu”nun inkişafı üzrə işçi qrupunun və “Transxəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu”nun
Beynəlxalq Assosiasiyası Hüquqi Şəxslər
Birliyinin cari ildə ilk iclası keçirilib.

Səh. 2

Azərbaycanın “dəniz gücü”: ənənə və
XXI əsrin tələbləri səviyyəsində inkişaf
(I

h i ss ə )

Ötən ilin dekabr ayının 13də Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
sifarişi ilə Bakı gəmiqayırma
zavodunun mütəxəssisləri
tərəfindən inşa olunan “Laçın”
adlı ilk neft tankerinin istismara verilməsi və “Azərbaycan”
gəmi-bərəsinin suya salınması
mərasimində iştirak edib. “Laçın” tankerinin uzunluğu 141 metr, eni 16,9 metr,
ağırlığı isə 7875 tondur.

Səh. 3

ASCO-nun sədri Rauf Vəliyev:
“Qəhrəmanlıq salnaməmizi gələcək
nəsillərə ötürməyə borcluyuq”
“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSCdə (ASCO) 20 Yanvar
faciəsinin 30 illiyi ilə
bağlı tədbir keçirilib.

X.B.Yusifzadənin 90 illik yubileyi
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan
Respublikası
Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq
qərara alıram:
1. “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Gəmiçiliyin yeni gəmisinə
Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, görkəmli neftçi alim və geoloq, akademik Xoşbəxt Bağı oğlu
Yusifzadənin adının verilməsini
təmin etsin.

2. Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsindəki 112
nömrəli tam orta məktəbə akademik Xoşbəxt Bağı oğlu Yusifzadənin adı verilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll
etsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 yanvar 2020-ci il.

Prezident İlham Əliyev: “Ermənistanı enerji və nəqliyyat
layihələrindən biz təcrid etmişik və bunu heç vaxt gizlətməmişik”
Ermənistanı enerji və nəqliyyat
layihələrindən biz təcrid etmişik və bunu
heç vaxt gizlətməmişik.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri
2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə deyib.
“Azərbaycan
dünya
əhəmiyyətli
nəhəng layihələr icra edir. Onların arasında
Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TANAP qaz kəmərləri var. Cənub Qaz Dəhlizi bu il istismara veriləcək.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadəyə
verilib və bu yol vasitəsilə yükdaşımaların həcmi ildən-ilə artır. Bakı-Tbilisi-Qars
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsidir. Biz bu layihəni qonşu ölkələrlə Türkiyə və Gürcüstan ilə uğurla icra etdik.
Digər qonşularımızla - Rusiya və İran ilə
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər
uğurla gedir və demək olar ki, bu dəhliz
fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq, bu dəhlizi
daha da səmərəli etmək üçün növbəti addımlar atılır. Bu nəhəng enerji və nəqliyyat
layihələri Ermənistandan yan keçib. Bu, bizim qonşularımızdır, eyni zamanda, Rusiya
istisna olmaqla, Ermənistanın da qonşula-

rıdır. Yəni, biz qonşularla dostluq, əməkdaşlıq, səmimiyyət əsasında münasibətləri
qurmuşuq və məhz buna görə bu layihələrə
nail olmuşuq. Ermənistan isə əsrlərboyu
qonşulara xor gözlə baxır, qonşulardan nəsə
qoparmaq istəyir, onların torpağına iddia

İdxal-ixrac əməliyyatlarının
70 faizi Xəzər dənizi sahilindəki
limanlar vasitəsilə həyata keçirilir

Səh. 4

“Bizi qarşıda daha böyük işlər gözləyir”
“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSCnin (ASCO) rəhbər
heyəti Xəzər Dəniz Neft
Donanmasının bir qrup
dənizçisi ilə cari ilin ilk
görüşünü keçirib.
ASCO-nun sədri
Rauf Vəliyevin təşəbbüsü
ilə baş tutan görüşdə dənizçilərin müxtəlif mövzularda sualları
cavablandırılıb.

Səh. 5

Seçkiqabağı təşviqat necə aparılmalıdır?
Yanvarın 17-dən etibarən
deputatlığa qeydə alınmış
namizədlərin seçkiqabağı
təşviqatına start verilib.
secki-2020.az saytı təşviqat
zamanı deputatlığa qeydə alınmış namizədlərin qanun çərçivəsində hansı fəaliyyət göstərəcəyi barədə araşdırma aparıb.

Səh. 6

“Səbail” klubu iranlı
futbolçunu heyətinə qatıb
Bakının “Səbail” futbol klubu növbəti transferini reallaşdırıb.
Bakı təmsilçisi iranlı
futbolçu Peyman Keşavarzini heyətinə qatıb. Onunla
cari mövsümün sonunadək
müqavilə imzalanıb.

Səh. 8

edir, tarixi saxtalaşdırır, tarixi abidələri saxtalaşdırır və özününküləşdirməyə cəhd edir.
Fərq bundan ibarətdir.
Ermənistanı bu enerji və nəqliyyat layihələrindən biz təcrid etmişik və bunu heç
vaxt gizlətməmişik. Mən hələ bir neçə il

bundan əvvəl demişdim ki, biz Ermənistanı
regionda bizim iştirakımızla reallaşdırılan
bütün önəmli layihələrdən təcrid edəcəyik
və biz buna nail olduq, həmişə olduğu kimi
sözümüzə sadiq qaldıq. Ermənistan bu gün
bizim səylərimiz nəticəsində siyasi, iqtisadi, investisiya, enerji və nəqliyyat dalanıdır.
Torpaqlarımızdan çıxmayana qədər bu vəziyyət belə də qalacaq. Beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə saxta məlumat
əsasında Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə etmək istəsə, yaxşı fikirləşsin. Çünki
idman dili ilə desək, Azərbaycan ali liqada,
Ermənistan isə üçüncü liqadadır və getdikcə bu fərq daha da böyüyəcək.
Bilirsiniz, əvvəllər mən Azərbaycanı
heç bir ölkə ilə heç vaxt müqayisə etməmişəm. Biz işimizi kimisə qabaqlamaq
üçün görmürük. Biz işimizi Azərbaycan
xalqı, dövləti naminə görürük, sadəcə olaraq, Ermənistanın növbəti yalanlarını ifşa
etmək üçün məcbur olub, bu müqayisəli
təhlili sizə və Azərbaycan xalqına təqdim
etdim. Özü də mənim gətirdiyim rəqəmlər
həqiqəti əks etdirir, Ermənistanın gətirdiyi
rəqəmlər növbəti əfsanədir, növbəti yalandır”, - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.

İranın Rusiya və digər MDB dövlətləri ilə idxal-ixrac əməliyyatlarının 70 faizi

Xəzər dənizi sahilindəki limanlar vasitəsilə həyata keçirilir.

Bu sözləri İranın Gilan vilayətinin valisi Ərsalan Zare deyib.
O bildirib ki, vilayətin dəniz sahilində
yerləşməsi Xəzəryanı dövlətlərlə ticarət
əlaqələrinin inkişafına böyük imkan yaradır.
Ə.Zare diqqətə çatdırıb ki, “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin
əsasını təşkil edən Qəzvin-Rəşt-Astara
(İran)–Astara (Azərbaycan) dəmir yolu
Gilan vilayətindən keçərək Azərbaycana,
oradan isə Rusiya və Avropaya qədər uzanacaq. Dəmir yolu istifadəyə verildikdən

sonra Gilan vilayəti ilə Azərbaycan arasındakı idxal-ixrac əməliyyatlarının həcmi
artacaq. Bununla yanaşı, İranın cənubundakı vilayətlər də bu yoldan səmərəli istifadə
edərək, ticarət əlaqələrini genişləndirə biləcəklər.
Qeyd edək ki, Qəzvin-Rəşt-Astara
(İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu
xəttinin Qəzvin-Rəşt hissəsi ötən ilin martında istifadəyə verilib. Yolun Rəşt-Astara
hissəsində isə inşaat işləri davam edir. Bu
yol İran, Azərbaycan və Rusiyanın dəmir
yollarını birləşdirəcək.

Konteyner və təkərli nəqliyyat vasitələrinin
aşırılmasında rekord göstərici qeydə alınıb
2019-cu ildə “Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı” QSC-də konteyner və təkərli nəqliyyat vasitələrinin aşırılmasında son
28 ilin rekord göstəricisi qeydə alınıb.
QSC-dən bildirilib ki, ötən il limanda 35 min 152 TEU konteyner aşırılıb, bu
da 2018-ci illə müqayisədə 53,6 faiz artım
deməkdir (2018-ci ildə isə bu rəqəm 22 min
887 TEU təşkil edib). Çin Xalq Respublikasından gələn konteynerlərin sayı 111
faiz artaraq 5369 TEU olub (2018-ci ildə
2547 TEU olub). İl ərzində “Transxəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” (Orta
Dəhliz) çərçivəsində konteyner yüklərinin
daşınmasında ciddi artımın səbəbi 2019-cu
ilin aprelindən konteyner daşıyan “Türkestan” və “Beket Ata” gəmilərinin Qazaxıstan-Azərbaycan marşrutu üzrə işləməyə
başlamasıdır.
TIR-lar da daxil olmaqla, təkərli texnikanın aşırılmasında 2018-ci ilə nisbətən
57,3 faiz artım qeydə alınıb və 33 min 671
təkərli texnika aşırılıb. Bunlardan 24 min
970 ədədi (74,2 faiz) Bakı-Türkmənba-

şı-Bakı, 8701 ədədi isə (25,8 faiz) Bakı-Kurık-Bakı istiqamətində hərəkət edib. Təkərli
texnikanın nəzərə çarpacaq dərəcədə artımı,
əsasən Türkiyə, Ukrayna və Türkmənistan
TIR-larının marşrut üzrə istifadə intensivliyi ilə bağlıdır.
2019-cu ildə “Bakı Beynəlxalq Dəniz

Ticarət Limanı” QSC-nin Bərə terminalında vaqon aşırılması isə 2018-ci ilə (42 min
999 ədəd) nisbətən 2,7 faiz artaraq 44 min
175 ədədə çatıb.
Bunlardan 20 min 331 vaqon (46 faiz)
Bakı-Kurık-Bakı istiqamətində, 23 min
802 (53,9 faiz) Bakı-Türkmənbaşı-Bakı

istiqamətində, 42 vaqon (0,1 faiz) isə Bakı-Aktau-Bakı istiqamətində hərəkət edib.
Ötən il Bakı Limanının xidmətlərindən istifadə edən sərnişinlərin sayı 46 min 265
nəfər olub.
Qeyd edək ki, Ələt qəsəbəsində yerləşən Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin tikintisinə Prezident İlham
Əliyevin 2007-ci ildə imzaladığı Sərəncama
əsasən başlanılıb. 2010-cu ilin noyabrında
dövlətimizin başçısının iştirakı ilə yeni liman kompleksinin təməli qoyulub. 2014-cü
ilin sentyabrında liman qurğularından biri –
iki körpüdən ibarət bərə terminalı, 2018-ci
ilin yanvarında iki körpüdən ibarət olan RoRo terminalı, həmin ilim mayın 14-də isə
Yeni Bakı Limanı istifadəyə verilib. Liman
117 hektar ərazini əhatə edir və 12 yanalma körpüsünə malikdir. Limanın yükaşırma
imkanı illik 15 milyon ton yük, o cümlədən
100 min konteyner təşkil edir. Bütün inşa
işləri bitdikdən sonra liman mövcud 17 körpüsü ilə 25 milyon ton yük, o cümlədən 500
min konteyner yük aşıra biləcək.
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“Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat
Marşrutu”nun inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər görülür
Qazaxıstanın
Almatı şəhərində
“Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat Marşrutu”nun inkişafı üzrə
işçi qrupunun və
“Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat Marşrutu”nun Beynəlxalq Assosiasiyası Hüquqi Şəxslər
Birliyinin cari ildə ilk
iclası keçirilib.
Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, Ukrayna, Rumıniya, Çindən olan dənizçilik, dəmir yolu idarələri, liman və logistika şirkətlərinin təmsilçilərinin qatıldığı iki
günlük toplantıda “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-ni (ASCO) qurumun sədri
Rauf Vəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti təmsil edib.
Görüşdə “Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” (TBNM) Beynəlxalq Assosiasiyası (BA) Hüquqi Şəxslər Birliyinin (HŞB)
2019-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair
hesabatı; “TBNM” BA HŞB-nin İdarə Heyətinin tərkibinin təsdiqlənməsi; TBNM üzrə
2020-ci il üçün daşınma həcminin təsdiqlənməsi; TBNM” BA HŞB-nin 2019-cu ildəki
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditi üçün
audit şirkətinin seçilməsi və təsdiq edilmə-

si; “TBNM” BA HŞB-nin 2020-ci
il üçün büdcəsinin təsdiq edilməsi; “TBNM” BA HŞB-nin 2020ci il üçün marketinq üzrə tədbirlər
planının təsdiq edilməsi; “Anaklia
İnkişaf Konsorsiumu” MMC-nin
“TBNM” BA HŞB-nin assosiativ
üzvlərinin siyahısından çıxarılması;
“Xi’an Continental Bridge International Logistics Co., Ltd.” (Çin),
“Aktau Sea North Terminal LLP”
(Qazaxıstan) “TBNM” BA HŞB-nin
assosiativ üzvlüyünə qəbul olunması; TBNM
üzrə 2020-ci il üçün tarif şərtlərinin təsdiqlənməsi kimi məsələlər müzakirə olunub.
Müzakirələrdə Transxəzər Beynəlxalq
Nəqliyyat
Marşrutunun
potensialından
səmərəli istifadə edilməsinin, bu marşruta yük
axınının cəlb edilməsinin zəruriliyi vurğula-

ASCO-nun yeni gəmisi “Akademik
Xoşbəxt Yusifzadə” adlandırılacaq
Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, görkəmli
neftçi alim və geoloq, akademik
Xoşbəxt Yusifzadənin 90 illik yubileyi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin yanvarın 15-də imzaladığı Sərəncama əsasən “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC (ASCO) yeni gəmisinə
Xoşbəxt Yusifzadənin adının
verilməsini təmin etməlidir.
Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq
hazırda ASCO-nun sifarişi ilə
Bakı Gəmiqayırma Zavodunda

nıb. Bildirilib ki, bu marşrut üzrə daşımaların
effektivliyinin və qarşılıqlı əlaqələndirmə işlərinin operativliyinin artırılması üçün böyük
potensial mövcuddur. Dəhlizin daha da inkişafı üçün iştirakçı ölkələr tərəfindən ardıcıl tədbirlər görülür.
İclasın yekununda müvafiq protokol imzalanıb.

inşası davam etdirilən yeni nəsil neftdaşıyan tankerin Xoşbəxt
Yusifzadənin şərəfinə “Akademik
Xoşbəxt Yusifzadə” adlandırıl-

ması qərara alınıb.
Sözügedən gəminin 2021-ci
ildə istismara verilməsi nəzərdə
tutulur.

Xəzər dənizində gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunması
sahəsində əməkdaşlığa dair Protokolun layihəsi və təkliflərin
razılaşdırılması ətrafında müzakirələr aparılıb

Tələbələrin diplomqabağı istehsalat təcrübəsinə start verilib
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının 4-cü kurs tələbələri payız imtahan
sessiyasını bitiriblər.
ADDA məzunu adına namizəd olan tələbələr yanvarın 19-dan mayın 24-dək diplomqabağı təcrübə keçəcəklər. Akademiyanın
“Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı
mühəndisliyi”, “Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi” və “Elektrik mühəndisliyi” ixtisaslarının son kursunda oxuyan tələbələr artıq gəmilər üzrə bölüşdürülüb. Bu müddət ərzində
229 təcrübəçidən 196 nəfəri ASCO-nun Xəzər
Dəniz Neft Donanmasının və Dəniz Nəqliyyat
Donanmasının müxtəlif təyinatlı gəmilərində,
digərləri isə özəl gəmiçilik şirkətlərində təcrübədə olacaqlar.
Təcrübə rəhbərləri Akademiyanın ixtisas
kafedralarının müəllimləri və gəmi kapitanının əmri ilə təyin olunmuş heyət üzvləridir.
Bundan əvvəlki tədris illərində tələbələr
təcrübə zamanı öz ixtisaslarına uyğun ümumi
məlumat xarakterli praktiki biliklər toplayırdılarsa, dilpomqabağı təcrübədə 4-cü kurslar Dənizçilərin Hazırlanması, Sertifikatlandırılması
və Növbə Çəkmələri haqqında (DHSNÇ-78)
Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə uyğun
olaraq artıq tam sərbəst şəkildə növbəçəkməyə
cəlb edilirlər.
Təcrübə bitdikdən sonra hər bir tələbə gəmidə olduğu müddətdə görülən işlər haqqında
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Aşqabadda Xəzəryanı dövlətlərin dəniz üzgüçülüyünün
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
üzrə səlahiyyətli nümayəndələrinin iclası keçirilib.
Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan

ekspertlərinin qatıldıqları iclasda Xəzər dənizində gəmiçiliyin
təhlükəsizliyinin təmin olunması
sahəsində əməkdaşlığa dair Protokolun layihəsi və təkliflərin razılaşdırılması ətrafında müzakirələr
aparılıb.

İclasda ölkəmizi Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizəsinin qərargah rəisinin müavini
Rasim Əliyev və Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat baş idarəsinin
Naviqasiya və kartoqrafiya idarəsinin rəisi Davud Bağırlı, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət
Dəniz Agentliyinin mühafizə şöbəsinin müdiri Vamik Rəhimov
təmsil ediblər.
Xatırladaq ki, “Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında”
Konvensiya 2018-ci il avqustun
12-də Xəzəryanı ölkələrin dövlət
başçılarının Qazaxıstanın Aktau
şəhərində keçirilən iclasında imzalanıb.
İlahə Əhmədova

Qadağan olunmuş vaxtlarda və icazə
verilməyən üsullarla balıq ovlamaq olmaz

Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə uyğun
“Təcrübə jurnalında” apardıqları qeydlər əsasında hesabat hazırlayır. İxtisas kafedralarının
müəllimlərindən ibarət komissiya tərəfindən
hesabat dinlənilərək qiymətləndirilir və bu
qiymət tələbənin Yekun Dövlət Attestasiya
imtahanına buraxılmasında əsas rol oynayır.
ADDA-nın “Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi” ixtisasının 50 nəfər 4-cü

2020-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycanda
icbari tibbi sığortanın mərhələli tətbiqinə başlanılıb. Bu sistemin tətbiqi istiqamətində növbəti
addım Nazirlər Kabinetinin icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinin təsdiq edilməsidir.
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzinin analitiki Məsumə Talibova təsdiq
edilmiş sənədin detallarını AZƏRTAC-a şərh
edib.
Analitik bildirib ki, sənəd “Tibbi sığorta
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
15-17.4-cü maddəsinə əsasən hazırlanıb. Xidmətlər zərfində icbari tibbi sığorta çərçivəsində
sığortaolunanlara göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri, sığorta limitləri, tibbi xidmətlərin göstərilməsi şərtləri, müştərək maliyyələşmə
məbləğləri, habelə gözləmə müddətləri barədə
məlumatlar öz əksini tapıb. Sənədin əlavəsində
təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım, ilkin səhiyyə xidməti, ixtisaslaşdırılmış ambulator yardım,
stasionar tibbi yardım xidmətləri üzrə tibbi xidmətlərin detallı siyahısı və tarifləri müəyyən edilib.
Xidmətlər barədə dəqiqləşdirmələrə nəzər
saldıqda qeyd etmək olar ki, ilkin səhiyyə xidməti bu istiqamət üzrə xidmət göstərən dövlət tibb
müəssisəsinə təhkim olunmuş şəxslərə göstərilir
və sığorta ödənişi şəxslərin sayına əsasən ödənilir. Bu xidmət ailə həkimi tərəfindən ambulator
qəbul (tibb müəssisəsində tibbi müşahidə və müalicə tələb olunmayan) və ya evdə xidmət şəklində
göstərilir. Evdə xidmət şəxsin bilavasitə yaşayış
ünvanında həyata keçirilir.
Təcili və təxirəsalınmaz hallarda tibb müəssisəsindən kənar, o cümlədən ambulator və stasionar şəraitdə sığortaolunana göstərilən tibbi yardım icbari tibbi sığorta təminatına daxildir.
Təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmətin göstərilmə şəraitindən asılı olaraq, xidmətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı şərtlərinə gəldikdə isə,
ambulans xidmətinin maliyyələşdirilməsi müvafiq ərazi vahidlərində yaşayan əhalinin (qeydiyyatda olan şəxslərin) sayına görə, tibb müəssisəsində ambulator və stasionar şəraitdə göstərilən
təcili və təxirəsalınmaz tibbi xidmət isə müvafiq
tariflərə uyğun olaraq İcbari Tibbi Sığorta üzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Təcili
və təxirəsalınmaz hallarda tibb müəssisəsi tərəfindən ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətin göstərilməsi
mümkün olmadıqda, tibb müəssisəsi öz maliyyə
vəsaiti hesabına sığortaolunanın həmin tibbi yar-

kurs tələbəsi isə bu ilin fevral ayının 17-dən
etibarən 10 həftə müddətində Bakı Gəmiqayırma Zavodunda diplomqabağı istehsalat
təcrübəsində olacaq. Burada tələbələr zavodun müxtəlif sexlərində (qaynaq, elektrik,
mexanik, gövdə, boru v.s.) istehsalat proseslərini müşahidə etməklə yanaşı, təcrübə rəhbərlərinin nəzarəti altında onlara verilən tapşırıqları müstəqil şəkildə yerinə yetirəcəklər.

Gizli deyil ki, balıqçılıq
sahəsində müəyyən çatışmazlıqlar var. Brakonyerlər
tərəfindən hələ də qəddarcasına balıq ovlanması halları
müşahidə olunur, körpə nərə
balıqları tutulur, nəsli kəsilmək
təhlükəsi olan balıqların yox
olmasına şərait yaranır.
Aparılan mübarizə tədbirləri, inzibati-hüquqi cəza vasitələri
də bəzən istənilən nəticəni vermir. Çünki araşdırmalar göstərir

ki, brakonyerlərin əksəriyyəti
dəfələrlə cərimələnmiş şəxslərdir.
Ona görə də ictimaiyyətin, dəstəyinə, qınağına ehtiyac var.
Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat
xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova yanvarın 24-də keçirilən
mətbuat konfransında deyib.
Nazirliyin sözçüsü bildirib
ki, hamılıqla belə düşüncəsiz
addım atan, faunamıza düşmən
münasibət bəsləyən, balıqları

İcbari tibbi sığortada xidmətlər zərfinə nələr daxildir?

dımı göstərən digər tibb müəssisəsinə göndərilməsini təmin edir.
Xidmətlər zərfinə əsasən sığortaolunanlara
icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlər
tibbi göstəriş olduğu hallarda göstərilir.
Analitik bildirib ki, ixtisaslaşdırılmış ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi şərtlərinə də
xidmətlər zərfində aydınlıq gətirilib. Belə ki, bu
xidmət ailə həkiminin göndərişi (səlahiyyətləri
çərçivəsində) və ya ixtisaslı həkimin göndərişi
əsasında həyata keçirilə bilər. İxtisaslı ambulator xidmət, eləcə də instrumental diaqnostik və
laborator müayinələr göndəriş verildiyi tarixdən
14 gündən gec olmayaraq sığortaolunana göstərilməlidir. Sığortaolunan ailə həkiminin göndərişi
olmadan yaşayış və ya olduğu yer üzrə qeydiyyatda olduğu inzibati ərazidə və ya tibbi ərazi
bölməsi daxilində digər inzibati ərazidə ambulator şəraitdə ixtisaslı həkimə müraciət etdiyi təqdirdə, hər bir sığorta hadisəsinə görə - 5 manat
və tibbi ərazi bölməsindən kənar yerləşən tibb
müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə isə hər bir
sığorta hadisəsinə görə - 15 manat öz vəsaiti hesabına ödəniş etməlidir. Ailə həkiminin göndərişi
olmadan ixtisaslı həkimə yalnız hamilə qadınların
ginekoloji tibbi xidmətlər üzrə müraciətinə icazə
verilir. Sığortaolunanın ixtisaslı həkimə müraciət
etdiyi tarixdən 21 gün ərzində eyni tibb müəssisəsinə eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar
müraciət edərsə bu xidmətə görə tibb müəssisəsinə əlavə sığorta ödənişi həyata keçirilmir.
Sığortaolunan ambulator şəraitdə göstərilən
MRT və KT xidmətinə görə hər müraciət üçün 20
manat müştərək maliyyələşmə məbləği ödəyir.
İxtisaslaşdırılmış stasionar tibbi xidmətin

həyata keçirilməsi şərtləri də təsdiq olunmuş
sənəd də müəyyən olunub. Şərtlərə əsasən bu
xidmət ixtisaslı həkimin göndərişi əsasında və ya
təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın müşayiət
vərəqəsi əsasında həyata keçirilir. Sığortaolunan
stasionar tibbi xidmətdən istifadə etmək üçün
eyni tibb müəssisəsinə, eyni ixtisaslı həkimə və
eyni səbəbdən 45 gün ərzində təkrar müraciət
edərsə, həmin müraciət üzrə göstərilən stasionar
tibbi xidmətə görə tibb müəssisəsinə əlavə sığorta ödənişi ödənilmir. Stasionar tibbi xidmətin
göstərilməsi zamanı ambulator şəraitdə göstərilən
tibbi xidmətlərin dəyəri stasionar tibbi xidmətin
tarifinə daxildir (maqnit-rezonans tomoqrafiyası,
kompüter tomoqrafiyası istisna olmaqla).
Sığortaolunan göndəriş vərəqəsi olmadan
stasionar şəraitdə xidmətin göstərilməsi üçün
tibbi ərazi bölməsi daxilində digər inzibati ərazidə yerləşən tibb müəssisəsinə müraciət etdiyi
təqdirdə, ixtisaslı həkimin müayinəsi üçün - 5
manat, müayinənin nəticəsi olaraq ixtisaslı həkimin stasionar tibbi xidmətə göndərişi əsasında 100 manatdan artıq hər bir sığorta hadisəsinə
görə - 30 manat, sığortaolunan göndəriş vərəqəsi
olmadan stasionar şəraitdə xidmətin göstərilməsi
üçün tibbi ərazi bölməsindən kənar yerləşən tibb
müəssisəsinə müraciət etdiyi təqdirdə, ixtisaslı
həkimin müayinəsi üçün - 15 manat, müayinənin
nəticəsi olaraq ixtisaslı həkimin stasionar tibbi
xidmətə göndərişi əsasında 100 manatdan artıq
hər bir sığorta hadisəsinə görə - 90 manat öz hesabına ödəməlidir.
Stasionar terapevtik və stasionar cərrahi tibbi
xidmətlərin göstərilməsi şərtlərinə gədikdə isə,
stasionar terapevtik tibbi xidmətin tarifi qruplaşdırılmış diaqnozlar arasından sığortaolunana qoyulmuş əsas diaqnoz seçilməklə, stasionar cərrahi
tibbi xidmətin tarifi isə tibbi göstəriş olan cərrahi müdaxilənin proseduru seçilməklə müəyyən
edilir. Eyni anesteziya ilə bir neçə cərrahi müdaxilələrin həyata keçirildiyi halda, stasionar cərrahi tibbi xidmətə görə sığorta ödənişi aşağıdakı
şərtlər əsasında hesablanır:
- eyni anesteziya növü və eyni anatomik nahiyə üzrə bir neçə əməliyyatın aparılması tələb
olunarsa- dəyəri ən yüksək olan cərrahi əməliyyat
əsas hesab olunmaqla - tarifin 100 faizi həcmində,
dəyərinə görə 2-ci əməliyyat üzrə 50 faizi, 3-cü

və daha çox əməliyyatlar üzrə isə 25 faizi həcmində;
- eyni anesteziya növü və müxtəlif anatomik
nahiyə üzrə bir neçə əməliyyatın aparılması tələb
olunarsa - dəyəri ən yüksək cərrahi əməliyyat
olan əsas hesab olunmaqla dəyəri tarifin 100 faizi
həcmində, 2-ci əməliyyat üzrə 70 faizi həcmində,
3-cü və daha çox əməliyyatlar üzrə isə 25 faizi
həcmində;
Stasionar şəraitdə tibbi xidmətin göstərilməsinə başlanıldıqdan sonra 24 saat ərzində sığortaolunanın evə yazıldığı hallarda, xidmətlər
zərfində müəyyən edilmiş stasionar cərrahi tibbi
xidmət üçün tarifin 80 faizi, stasionar terapevtik
tibbi xidmət üçün isə tarifin 20 faizi həcmində hesablanır və ödənilir.
Sığorta olunana stasionar şəraitdə müalicə
aldığı zaman eyni səbəbdən həm stasionar terapevtik, həm də stasionar cərrahi tibbi xidmət tələb
olunduğu təqdirdə, sığorta ödənişi stasionar cərrahi xidmətin tarifi ilə hesablanır və ödənilir.
Yanıq və donvurma zamanı tələb olunan stasionar terapevtik tibbi xidmətlərin tarifinə, digər
stasionar terapevtik xidmətlərdən fərqli olaraq,
həmin səbəbdən sığortaolunanın müalicəsi üçün
tələb olunan cərrahi müdaxilələrin dəyəri də
daxildir.
İxtisaslaşdırılmış tibbi yardımın göstərilməsi
mümkün olmadığı təqdirdə, tibbi xidmət göndəriş vərəqəsi və tibbi göstəriş əsasında ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımı göstərə bilən digər tibb
müəssisəsinə köçürülməklə aşağıda qeyd olunan
şərtlərlə həyata keçirilir:
- sığorta hadisəsinin başlanılması müddətindən 24 saat ərzində aşkarlanarsa, müvafiq tibbi
xidmət üçün nəzərdə tutulmuş tarifin 10 faizi
köçürən tibb müəssisəsinə və müvafiq olaraq
stasionar terapevtik tibbi xidmətin tarifinin 90 faizi, cərrahi tibbi xidmətin tarifinin isə 100 faizi
sığortaolunanın köçürüldüyü tibb müəssisəsinə
ödənilir;
- sığorta hadisəsinin başlanılması müddətindən 24 saat sonra aşkarlanarsa, müvafiq tibbi xidmət üçün nəzərdə tutulmuş tarifin 20 faizi köçürən
tibb müəssisəsinə və müvafiq olaraq stasionar terapevtik tibbi xidmətin tarifinin 80 faizi, cərrahi
tibbi xidmətin tarifinin isə 100 faizi sığortaolunanın köçürüldüyü tibb müəssisəsinə ödənilir.

kortəbii ovlayanların qarşısını
almalıyıq: “Brakonyerlərə səslənirik ki, balıqların kökünü kəsməyə yönələn qəddar əməllərə
son qoysunlar.
Bu gün hamımızın üzərinə
düşən odur ki, balıq ehtiyatlarının
qorunmasında yaxından iştirak
edək, qadağan olunmuş vaxtlarda,
icazə verilməyən üsullarla balıq
ovlanmasına qarşı çıxaq və sivil
qaydalarla balıq ovlanmasının
təşviqinə dəstək verək”.

- stasionar şəraitdə (terapevtik və cərrahi)
aparılan müalicənin fəsadlaşması və ağırlaşması
nəticəsində sığortaolunan digər tibb müəssisəsinə
köçürüldüyü halda, köçürən tibb müəssisəsinə
sığorta ödənişi həyata keçirilmir, sığortaolunanın
köçürüldüyü tibb müəssisəsinə isə sığorta ödənişi
müvafiq tibbi xidmət üçün nəzərdə tutulmuş tarifin 100 faizi hesablanmaqla ödənilir.
Stasionar tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı göndəriş vərəqəsi əsasında digər tibb müəssisəsində müayinələr aparıldığı hallarda, sığorta
ödənişi həmin müayinələrin tarifi stasionar tibbi
xidmətin tarifindən çıxılmaqla hesablanır və göndəriş verən tibb müəssisəsinə ödənilir.
Planlı stasionar tibbi yardım xidməti üçün
müraciətlərə koxlear implant sisteminin və oynaqdaxili endoprotezlərin yerləşdirilməsi istisna
olmaqla, sığortaolunana göndəriş verildiyi tarixdən 20 gündən gec olmayaraq xidmət göstərilməlidir.
Koxlear implant sisteminin və oynaqdaxili
endoprotezlərin yerləşdirilməsini tələb edən tibbi
xidmətlərin göstərilməsi şərtləri də xidmətlər zərfində yer alıb. İkitərəfli ağır dərəcəli sensonevral
eşitmə azlığı olan sığortaolunanlara koxlear implantasiya əməliyyatı aşağıdakı şərtlərlə göstərilir:
- təminat anadangəlmə ağır dərəcəli ikitərəfli sensonevral eşitmə azlığı olan sığortaolunanın
yaş həddi 5 yaş, sonradan yaranmış ağır dərəcəli
ikitərəfli sensonevral eşitmə azlığı olan sığortaolunanların yaş həddi 40 yaş kimi olan şəxslərə
şamil edilir;
- eşitmə aparatının istifadəsi (minimum 3,
maksimum 6 ay);
- əməliyyatdan sonra effektivliyin yüksək olması üçün dil hazırlığı təlimlərində iştirakı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xidmətlər
zərfinə əsasən İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyi tərəfindən bir təqvim ili ərzində 300
koxlear implantasiya əməliyyatları sayının icbari
tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına ödənilməsi nəzərdə tutulub.
Oynaqdaxili endoprotezlərin yerləşdirilməsinə gəldikdə isə bu xidmət ixtisaslı həkim rəyi
və müvafiq müayinənin nəticələri əsasında diaqnozun müəyyənləşdirilməsindən sonra yalnız diz
oynağı və bud-çanaq oynaqdaxili endoprotezlərinə şamil olunur. Agentlik tərəfindən bu xidmət
üzrə də əməliyyatlarının sayı 300 olaraq müəyyən
edilir.
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Ötən ilin dekabr ayının 13-də
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Bakı
gəmiqayırma zavodunun mütəxəssisləri
tərəfindən inşa olunan “Laçın” adlı ilk
neft tankerinin istismara verilməsi və
“Azərbaycan” gəmi-bərəsinin suya salınması mərasimində iştirak edib. “Laçın” tankerinin uzunluğu 141 metr, eni
16,9 metr, ağırlığı isə 7875 tondur. O,
Azərbaycan tarixində bir ilkdir. 4-5 min
tondan artıq yüklə Volqa-Don kanalından keçə bilir. İlk sərnişin, avtomobil və
dəmir yolu vaqonları daşıyan “Ro-Pax2
tipli “Azərbaycan” gəmi-bərəsi, eləcə
də hazırda inşası davam edən daha 1
ədəd eyni tipli gəmi-bərə “Şərq-Qərb”
nəqliyyat dəhlizi üzrə Xəzər üzərindən
keçən və artmaqda olan tranzit yüklərin
daşınmasına mühüm töhfə kimi qiymətləndirilir. Təsadüfi deyil ki, sözügedən
mərasimdə çıxışı zamanı ölkə rəhbəri
vurğulayıb: “İndi bizə lazım olan bütün
gəmilər Azərbaycanda istehsal edilə
bilər. Tarixdə ilk dəfə həm tanker, həm
də ki, gəmi-bərə tikilib”. Bu tezis bir
yeniliyi ifadə edir. Prezident lakonik
şəkildə Azərbaycanın “dəniz gücü”nün
imkanlarından birini dəqiq ifadə edib.
Bu kontekstdə əlamətdardır ki, Azərbaycan Xəzər dənizində 200-dən çox
gəmisi olan ən böyük donanmaya malik
ölkədir. XXI əsrin geosiyasi tələbləri və
müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin
özəllikləri baxımından məsələnin bu
tərəfinin üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük. Onu silsilə xarakterli iki
məqalədə reallaşdırmağa çalışacağıq.
Dəniz faktorunun beynəlxalq
əhəmiyyəti: ənənədən müasirliyə
İndiki tarixi mərhələdə dövlət quruculuğu olduqca məsuliyyətli və mürəkkəb prosesdir. İstənilən müstəqil dövlətin
fəaliyyətinə daxili və xarici mühitdən
qaynaqlanan faktorlar təsir edir. Hazırda
bəşəriyyət özünün maraqlı bir təkamül
mərhələsində olmaqla yanaşı, meydana
müxtəlif xarakterli problemlər də çıxarır. Onlar, adətən, öncədən proqnozlaşdırılması çətin olan risklərlə bağlı olur.
Belə bir şəraitdə suveren və müstəqil
dövlətçiliyin qurulmasının başqa cəhəti
ciddi rəqabətin olmasıdır. Məsələnin bu
tərəfi indi o dərəcədə önəm kəsb edir ki,
mütəxəssislər onu kənara qoya bilmirlər.
Bütövlükdə dövlət quruculuğu sistemli
fəaliyyət tələb edir. Bu istiqamətdə dövlətin gücünü xarakterizə edən sferaların
xüsusi əhəmiyyəti vardır.
Biz geosiyasi güc modellərinin dövlətlərin həyatında oynadığı rolu nəzərdə
tuturuq. Məsələn, “quru gücü” və ya “dəniz gücü” kimi faktorlar milli dövlətlərin
fəaliyyətində hansı rolu oynayırlar? Bu
məsələ hazırda nəzəri ilə yanaşı, həm də
praktiki əhəmiyyəti olan faktorlar sırasına daxildir. Xüsusilə “dəniz gücü” deyilən amilin vacibliyi daha da artıb. Buna
qlobal və regional proseslərin prizmasından daha çox əmin olmaq mümkündür.
Məsələn, indi ekspertlər ABŞ və Çinin
Cənubi Çin dənizi məkanındakı rəqabətindən dünya ticarəti kontekstində çox
yazırlar. Bu qarşıdurmada Vyetnam, Malayziya, Filippin və Bruneyin də iştirak
etdiyi vurğulanır. Hansı səbəblərdən bu
dəniz yolu dünyanın ən güclü dövlətlərinin toqquşma yeri olub?
Mütəxəssislər bu prosesi XIX əsrin
sonu – XX əsrin əvvəllərində Qara dəniz
boğazlarının yaratdığı dünya böhranı ilə
müqayisə edirlər. Yəni həmin dövrdə də
dəniz hökmranlığı o dərəcədə əhəmiyyət
kəsb edib ki, dünyanın böyük dövlətləri
onun uğrunda amansız mübarizəyə girib-
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Azərbaycanın “dəniz gücü”: ənənə və XXI əsrin
tələbləri səviyyəsində inkişaf
lər. Əslində, bu problemin nəzəri
tərəfi Amerika geosiyasi məktəbinin əsas yaradıcılarından hesab
olunan Alfred Mehenin “Dəniz
hökmranlığı”
konsepsiyasının
başlıca prinsiplərində öz əksini
tapıb. Biz bir qədər sonra həmin
konsepsiya üzərində dayanacağıq. Burada onu vurğulayaq ki, bir
neçə ölkənin Cənubi Çin dənizi
regionunda maliyyə imkanları və
yeni iqtisadi üstünlüklər uğrunda
mübarizəyə girişməsi dünya ticarətinin dinamikası ilə sıx bağlıdır.
Ekspertlərin təhlilləri göstərir
ki, Cənubi Çin dənizi ilə bağlı yaranmış məsələdə ölkələr bir-birini BMTnin 1982-ci ildə qəbul etdiyi dəniz hüququ
haqqındakı konvensiyasının tələblərini
pozmaqda ittiham edirlər. Bunun arxasında isə dünya dəniz ticarətinin 40 faizinin
Cənubi Çin dənizindəki keçidlər və Malakka buxtası vasitəsi ilə aparılması dayanır. Konkret Çinin isə xarici ticarətinin 60
faizi Cənubi Çin dənizi vasitəsi ilə həyata
keçir. Bu faktların fonunda rəsmi Pekinin
“Yeni İpək Yolu” layihəsinin mühüm bir
hissəsini “Dəniz İpək Yolu” adlandırmasının səbəbi aydın nəzərə çarpır. Dəniz
ticarəti yalnız Çin üçün deyil, dünyanın
bütün suveren ölkələri üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Bu kiçik izah kifayətdir ki, dənizə çıxışı olan hər bir müstəqil
dövlət üçün dəniz yolları və ticarətinin
əhəmiyyətini anlaya bilək. O cümlədən müstəqil dövlət quruculuğunda böyük uğurlar əldə edən Azərbaycan üçün
məsələnin vacibliyinin taktiki və strateji
əhəmiyyəti dərk edilməlidir. Bunun daxili, regional və qlobal kontekstdə konkret
qiymətini də müəyyən etmək çətin deyil.
“Dəniz gücü” nəzəriyyəsi və
Azərbaycan: Realpolitik
müstəvisində reallaşan proqramlar
Daxili şərtlər prizmasından baxdıqda, Azərbaycanın dənizdə üstün mövqeyə
sahib olmaqla iqtisadi, enerji, humanitar,
ekoloji və müdafiə aspektlərində geniş
imkanlar əldə etdiyi indi daha aydın sezilir. Xəzərin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi həm də bu kontekstdə önəm
daşıyır. Deməli, müstəqil dövlət quruculuğunun daxili şərtlərinə görə “dəniz
gücü” Azərbaycan üçün çox lazımdır.
Regional miqyasda da məsələnin
strateji əhəmiyyəti məlumdur. Xəzər
hövzəsi geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli məkan sayılır. Təhlükəsizliyin təmini
baxımından Qafqazla Mərkəzi Asiyanı birləşdirən başlıca coğrafi məkandır.
Enerji sferasında əməkdaşlığın çox əhəmiyyətli və strateji mənası olan yeridir.
Nəhayət, burada böyük dövlətlərin geosiyasi təsir dairələrini genişləndirmək
uğrunda böyük mübarizəsi gedir. Bu
şərtlər Xəzər hövzəsində yerləşən hər bir
müstəqil dövlətin dəniz gücünü rəqabətə
davam gətirə biləcək səviyyədə formalaşdırması zərurətini ortaya qoyur. Bu müddəa məsələnin həm də qlobal miqyasda
əhəmiyyətini anlamağa yol açır.
Yəni qlobal miqyasda Azərbaycanın səmərəli dəniz gücünə malik olması
prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Ticarət
baxımından bu, “Yeni İpək Yolu” layihəsi
çərçivəsindəki “Dəniz İpək Yolu” xəttinin mühüm punktlarından birinin Xəzər
dənizi olması ilə izah olunur. Azərbaycan
isə Cənubi Qafqazda bu yolun başlıca
qovşağıdır. Elə bir nəqliyyat-ticari qovşaq ki, “Şərq-Qərb” və “Şimal-Cənub”

tranzit arteriyasının necə işləməsi birbaşa
Azərbaycandakı infrastrukturdan asılıdır.
Eyni zamanda, yüksək səviyyədə dəniz
gücü tarixən mürəkkəb geosiyasi dinamikaya malik olan Xəzər dənizi bölgəsində
enerji təhlükəsiliyini təmin etmək üçün
çox vacibdir. Azərbaycan özünün dəniz
gücünü bu missiyanı yerinə yetirməyi
hesablayaraq formalaşdırır. Başqa vacib
faktor Azərbaycanın inkişaf etmiş yükdaşıma imkanına (o cümlədən infrastruktura) malik olması ehtiyacı ilə əlaqəlidir.
Nəhayət, Azərbaycan dövlət sərhədlərini
dənizdən etibarlı qorumaq üçün güclü
hərbi dəniz qüvvələrinə və inkişaf etmiş
infrastruktura malik olmalıdır. Bunu təmin etmək üçün dəniz ticarətinin yüksək
səviyyədə qalmasına imkan verən sosial,
iqtisadi, ekoloji, ticari potensialı hərbi
müdafiə imkanları ilə üzvi surətdə birləşdirmək lazımdır.
Bu geosiyasi tezislərə A.Mehenin
“Dəniz gücü” konsepsiyası nöqteyi-nəzərindən diqqət yetirsək, onların əhəmiyyətini daha dərindən dərk edə bilərik. A.
Mehenin konsepsiyasının əsas prinsipləri
içərisində “dəniz maneə deyil, yoldur”,
“dənizə sahib olmaq işi həll edir”, “dəniz
gücü dənizə sahib olmanın yoludur”, “dəniz gücünün əsası qurudadır” və “bütün
sahillərin müdafiəsi rəqibin sahillərindən
başlayır” kimi maraqlı müddəalar vardır.
Bu prinsiplərin təxminən XIX əsrin sonlarında formalaşdırılmasına baxmayaraq,
onlar XXI əsrdə də öz aktuallığını qoruyub saxlayırlar. Onları bir cümlədə yığcam ifadə etmək olar: dəniz – başlanğıcı
quruda olan və dövlətin iqtisadi-ticari inkişafına, təhlükəsizliyinin təmininə ciddi
təsir edən faktordur. Dövlətin dənizə sahib olmaq şansı qurudakı infrastrukturundan qaynaqlanır, dənizə sahibliyinin
hüquqiliyi ilə təsdiqlənir və oradakı nəqliyyat intensivliyi ilə sıx bağlıdır.
Vurğulanan məqamların fonunda
Azərbaycanın “dəniz gücü”nün özəllikləri dövlətçilik aspektində ciddi əhəmiyyət
kəsb edir. Bu kontekstdə “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması ölkənin
dəniz gücünün inkişafında şəksiz vacib
faktor hesab olunur. Bu struktur 2013-cü
ildə respublikada mövcud olan iki böyük
donanma – Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Dövlət Neft Şirkətinin Xəzər Dəniz
Neft Donanmasının birləşdirilməsi əsasında yaradılıb. Azərbaycanda gəmiçiliyin əsası 1858-ci ildə “Qafqaz və Merkuri” Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması
ilə qoyulub. Ən yeni texnoloji standartlar
səviyyəsində gəmiqayırma zavodunun və
Xəzərdə ən böyük Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının istifadəyə verilməsi
mühüm məqamdır. Bu faktların fonunda
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun reallaşması Azərbaycanın dənizə sahib olmaq

Təlim-Tədris Mərkəzində “SAIPEM”-in
gəmilərində işləyən mühəndislər üçün seminar keçirilib
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Azərbaycan Dövlət Dəniz
Akademiyasının tərkibində
fəaliyyət göstərən Təlim-Tədris Mərkəzində “SAIPEM”-in
gəmilərində işləyən İtaliya
və Xorvatiyadan olan sayt
mühəndisləri üçün seminar
keçirilib.
Seminar Beynəlxalq Dəniz
Təşkilatının (İMO) Çərçivə Tənzimləyicisi vasitəsilə Dəniz Neft Sənayesi
Təlimi Təşkilatına (OPITO) keyfiyyət
standartlarının əlavə dəyəri” mövzusuna
həsr olunub.
İki gün davam edən seminarı kapi-

tan Titos Giannakakis aparıb.
“OPİTO”-nun BOSIET (dənizdə
əsas təhlükəsizlik təlimatı və fövqəladə
təlim proqramı) proqramını başa vurmuş beynəlxalq mütəxəssislər üçün hazırlanmış kurs zamanı iştirakçılara IMOnun Təhlükəsizlik qaydaları haqqında
ABŞ Hərbi Dəniz Donanmasının rəhbərliyi “Cerald
R.Ford” tipli dördüncü
təyyarədaşıyan gəmiyə Doris
Müllerin adının verildiyini
elan edib.
Doris Müller 1941-ci ilin
dekabrında yaponlar Perl Harbor limanına hücum edərkən
göstərdiyi qəhrəmanlığa görə
“Hərbi dəniz xaçı” ordeninə layiq görülmüş Afrika mənşəli ilk
amerikalıdır.
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geniş məlumat verilib. Bundan başqa,
IMO-nun dəniz sənayesində təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə necə dəyər
qatdığı izah edilib.
Seminar interaktiv formada keçirilib, iştirakçıların fikirləri dinlənilib,
sualları cavablandırılıb.

potensialının qurudan başladığını
təsdiq edən faktordur. Bütövlükdə
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” bu gün beynəlxalq tələblərə
uyğun dəniz nəqliyyatı xidmətlərini
gerçəkləşdirir. Bu işdə qurum 160
illik zəngin təcrübəsinə əsaslanır və
eyni zamanda, hazırda həyata keçirilən məqsədyönlü strateji planın
uğurla reallaşdırılmasına dəyərli
töhfələr verir.
Qeyd edilən kontekstdə gəmiçiliyin donanmasında gəmilərin
sayının getdikcə artması vacib faktdır. Təsadüfi deyil ki, hazırda Xəzər
hövzəsində ən böyük mülki donanmaya malik qurum “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”dir. Onun tərkibinə nəqliyyat donanması ilə yanaşı, ixtisaslaşdırılmış donanma və gəmi təmiri
zavodları da daxildir.
( I I h i ss ə )
Biz Azərbaycanın “dəniz gücü”nün
təhlilini davam etdiririk. “Azərbaycan
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin (QSC) yeni geostrateji və
coğrafi-iqtisadi reallıqlar şəraitində Azərbaycan ərazisindən tranzit yüklərin daşınması, ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi
və tranzit potensialının reallaşdırılması
aspektində mühüm rolunun, əlbəttə, daha
geniş analizinə ehtiyac duyulur. Lakin
vurğulamaq istədiyimiz məqamlar da bu
prosesin başlıca məzmununu dərk etməyə
imkan verir. Prezident İlham Əliyevin
qlobal miqyaslı təşəbbüsləri sayəsində
öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm
qoyan, bütün sahələrdə çox ciddi nailiyyətlər qazanan “Azərbaycan Dəniz Gəmiçiliyi” Xəzər hövzəsində ən böyük potensiala malik quruma çevrilib. Bu proses
hazırda sistemli olaraq davam etdirilir.
Son illər QSC ilə bağlı həyata keçirilən
proqramlar həmin kontekstdə strateji
əhəmiyyət kəsb edir. Həmin bağlılıqda
məsələnin geosiyasi aspekti üzərində geniş dayanmağa ehtiyac görürük.
Genişlənən imkanlar: Xəzər
hövzəsində liderliyin təmini naminə
Birinci yazıda vurğulamışdıq ki,
hazırda Xəzər hövzəsində 200-dən çox
gəmisi ilə ən böyük donanmaya malik
qurum “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”dir. Onun tərkibində müxtəlif
funksiyaları yerinə yetirən struktur vahidləri vardır. Onlara nəqliyyat, ixtisaslaşdırılmış funksiyaya malik donanma və
təmiredici zavodlar daxildir. Göründüyü
kimi, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” çoxfunksiyalı və daim inkişafda olan
strukturdur. Bu gün onun sərəncamında
20 tanker var. Prezident İlham Əliyevin
dəstəyi ilə daha 4 tanker də inşa edilir.
Bundan əlavə, müxtəlif təyinatlı gəmilərin inşası ilə bağlı danışıqlar aparılır. QSC
quru yük, konteyner daşıyan, kran, yanğınsöndürən, yedək-təchizat, təchizat və
nəqliyyat gəmiləri ilə də təchiz olunacaq.
Dövlət başçısının iştirakı ilə suya salınan “RoPax” tipli yeni “Azərbaycan”
gəmi-bərəsi Xəzərdə ən çox avtomobil və
TIR götürən gəmi olacaq. “Azərbaycan”
gəmi-bərəsi 56 vaqon, 50 TIR, həmçinin
100 sərnişin götürəcək. Heyət sayı 30
nəfərdən ibarət olacaq unikal gəmi-bərənin uzunluğu 154,5, eni 17,7 metr, sürəti
14 uzelə bərabərdir. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, “Azərbaycan” gəmi-bərəsi və
inşa olunan daha 1 ədəd eyni tipli bərə gəmisi “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizi üzrə
Xəzər üzərindən keçən tranzit yüklərin

daşınmasında geniş surətdə iştirak edəcək. Onu da qeyd edək ki, Bakı gəmiqayırma zavodu regionda ən müasir və unikal gəmi tikintisi potensialına malikdir.
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
onun imkanlarından geniş istifadə edir.
Yuxarıda vurğulanan faktlara onu da
əlavə edək ki, “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi”nin bərələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşıma zəncirinin mühüm həlqəsidir. Məhz
bu qurum Xəzərin şərq və qərb sahillərindəki dəmir yollarını dəniz üzərində
birləşdirir. Bu gün “Azərbaycan Dəniz
Gəmiçiliyi” Xəzər dənizində yeganə bərə
operatorudur. Qurum tam gücü və funksiyaları ilə ölkənin əlverişli coğrafi mövqeyi və tranzit potensialının reallaşdırılmasına xidmət edir.
Bunlar bir daha onu təsdiq edir ki,
Azərbaycanın “dəniz gücü”nün əsas təmsilçisi olan “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” ancaq statik funksiyalar yerinə yetirən struktur vahidi deyil. Əksinə,
bu qurum daim özünü inkişaf etdirən və
funksional imkanlarını mütəmadi genişləndirən dinamik təşkilatdır. QSC-nin
fəaliyyəti bütövlükdə ölkənin davamlı
inkişaf kursunun tərkibinə üzvi surətdə
daxildir. O, faktiki olaraq, Azərbaycanın
“quruda” inkişafını “dənizdə” tamamlayan çevik strukturdur. Bu keyfiyyətdə
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
Azərbaycan dövləti üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Məsələnin həmin tərəfinə
iki aspektdə yanaşmaq doğru olardı.
Birinci aspekt “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin Xəzərdə öz
funksiyasını tranzit-nəqliyyat potensialı
kontekstində yüksək səviyyədə yerinə yetirməsi ilə bağlıdır. Onun konkret əlaməti
qurumun etibarlı tərəfdaş kimi müxtəlif
tranzit proseslərində iştirakından ibarətdir. Regional və beynəlxalq layihələr çərçivəsində QSC-nin imkanlarından geniş
istifadə olunur. Xarici tərəfdaşlar Azərbaycanın bu qurumuna tam etibar edirlər.
İkinci aspekt “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi”nin “Şimal-Cənub” və “ŞərqQərb” nəqliyyat dəhlizlərində özəl funksiya yerinə yetirməsi ilə əlaqəlidir. Belə ki,
hər iki istiqamət üzrə yükdaşımalar məhz
Xəzərin Azərbaycan sektorunda qovuşur.
Bu isə təşkilat qarşısında sadəcə yükləri
daşımaq kimi vəzifə deyil, həm də onların tənzimlənməsi kimi logistik bir öhdəlik qoyur. Bu iki funksiyanın səmərəli
surətdə uzlaşdırılması QSC-nin bugünkü
fəaliyyətini təmin etməklə yanaşı, gələcək inkişaf xəttinin konkret cizgilərini də
müəyyənləşdirməyə real imkan yaradır.
Bu aspektdə “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi”nin strateji hədəfləri, missiyası və dəyərləri ayrıca maraq doğurur. Qurumun xüsusi hazırladığı sənəddə həmin
məqamlar öz dolğun əksini tapıb.
Strateji hədəflər və məqsədlər:
regional və qlobal şərtlərin
qovşağında
Qurumun öz fəaliyyətində rəhbər
tutduğu əsas dəyərlər kadrların peşəkarlığı, ətraf mühitin qorunması, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, keyfiyyətli xidmət
və dayanıqlı inkişaf anlayışlarını əhatə
edir. Kadrların peşəkarlığı xidməti və
təhlükəsizliyi təmin edir. Bunun əsasında dayanıqlı inkişafa nail olunur. Həmin
çərçivədə ekoloji təmizliyə əməl etmək
şansı yaranır. Bu, dayanıqlı inkişaf punktunda belə ümumiləşdiririlir: “Effektiv
və səmərəli idarəetməyə malik gəmiçilik
şirkəti olaraq, göstərdiyimiz xidmətlə-

rin dəyər zəncirimiz boyu bütün maraqlı
tərəflərimiz üçün əlavə dəyər yaratması
məqsədilə fəaliyyətimizin bütün aspektlərində dayanıqlı inkişaf yolunu tutmuşuq”. Bundan başqa, təhlükəsizliyin
təmini “yüksək səviyyədə xidmətlərin
göstərilməsi və risklərin qarşısının alınması” əsasında reallaşdırılır.
Bu cür dəyərlərin məzmunundan
QSC-nin “beynəlxalq yüklərin ahəngdar
və fasiləsiz axınının təmin edilməsi və
Azərbaycanın regional nəqliyyat qovşağı strategiyasına töhfə verilməsi” kimi
missiyası meydana çıxır. Yuxarıda vurğuladığımız məqamlar məhz Azərbaycanın
regional nəqliyyat qovşağı strategiyasının müxtəlif aspektlərini izah edir. Yəni,
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”,
faktiki olaraq, vahid bir strategiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərir və ona uyğun missiya daşıyır.
Bu fəaliyyət metodunun da öz məramı vardır. Bu, haqqında bəhs etdiyimiz
sənəddə belə ifadə olunub: “Xəzər dənizində aparıcı mövqenin qorunub saxlanılması və Xəzərdən kənarda əməliyyatların
genişləndirilməsi”. Məsələnin bu tərəfi
“dəniz gücü” anlayışı kontekstində prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. Aydın görünür
ki, QSC-nin fəaliyyəti daim inkişaf və
təkmilləşmə ilə yanaşı, fəaliyyət sahəsinin genişləndirilməsi tələbi ilə də müəyyən olunur. Bu isə Azərbaycanın gələcəkdə də Xəzərdə öz liderliyini saxlamaq
niyyətində olduğunu göstərir. Konkret
ifadə etsək, Azərbaycan “dəniz gücü”nü
dinamik inkişaf edən mükəmməl və açıq
sistem halına çatdırmaqda qərarlıdır. Bu,
Azərbaycan dövlətinin suverenliyi və
müstəqilliyi üçün olduqca vacib bir faktordur.
Bütün bu funksiyaların öhdəsindən gəlmək üçün QSC başlıca şüar kimi
“Avropa və Asiya arasında Sizin ən qısa
körpünüz” lakonik tezisini seçib ki, bu da
məqsədə tam uyğundur. Əlbəttə, bütün
bu vurğulanan məqamların prizmasından
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin
“dəniz gücü” keyfiyyətində strateji hədəfləri və məqsədləri də çox maraq doğurur.
Qurum dörd əsas hədəf müəyyənləşdirib.
Onlar aşağıdakılardır: “səmərəli fəaliyyət
göstərən və dayanıqlı inkişafı təmin edən
müasir gəmiçilik şirkətinin qurulması”,
“əməliyyatların təhlükəsiz şəkildə və ətraf mühitə zərər vurmadan aparılması”,
“güclü yerli kadrların hazırlanması” və
“biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi və
şaxələndirilməsi”.
Bu hədəflərə çatmaq üçün on altı
məqsəd müəyyənləşdirilib. Onların məzmununun analizi göstərir ki, QSC, faktiki
olaraq, özünü təmin edən, tələb olunan iş
keyfiyyətinə hazır olan, çevik strukturlu
və inkişafda olan bir qurumdur. Onun
fəaliyyətində şəffaflıq başlıca yerlərdən
birini tutur. Bununla yanaşı, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin əsas
məqsədləri sırasında “Xəzər dənizində
yükdaşımalarda aparıcı mövqenin qorunub saxlanılması” və “Xəzərdən kənarda
fəaliyyətin genişləndirilməsi” müddəalarının yer alması qurumun ciddi strateji
məqsədinin olduğunu ifadə edir.
Bütün bu məqamlar Azərbaycanın
“dəniz gücü”nün artıq bir siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, geosiyasi və geoiqtisadi
reallıq olduğunu təsdiq edir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən, dərin düşünülmüş və dəqiq əsaslandırılmış siyasəti nəticəsində ölkənin “dəniz gücü” dinamik
inkişaf edən bir prosesə çevrilib. Şübhə
yoxdur ki, bu dinamika daha da intensiv
ritmlərdə inkişaf edəcək. Və bu prosesdə
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC öz mühüm rolunu oynamaqda davam edəcək!
Newtimes.az

Xilasetmə vasitələrinin əhəmiyyəti
mövzusunda seminar maraqla qarşılanıb
“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi”
QSC-nin Azərbaycan
Dövlət Dəniz Akademiyasının tələbələri üçün
seminar keçirilib.
Seminar Beynəlxalq
Dəniz Təşkilatının (IMO)
SOLAS (Dənizdə Həyat
Təhlükəsizliyi üzrə Beynəlxalq Konvensiya) beynəlxalq konvensiyasında
nəzərdə tutulmuş xilasetmə vasitələrinin əhəmiyyətinə həsr edilib.
İki saat davam edən seminarı kapitan Titos Giannakakis aparıb.
Seminar zamanı tələbələrə xilaset-

mə vasitələrinin əhəmiyyəti, onların
müasir gəmilərin texnoloji inkişafına
uyğunlaşdırılması barədə məlumat verilib. Bununla belə, iştirakçılara heyət
üzvlərinin təhlükəsizliyini asanlaşdırmaq üçün xilasedici vasitələrin di-

zaynında aparılan dəyişikliklərdən də
danışılıb.
Seminar interaktiv formada keçirilib, iştirakçıların mövzu ilə bağlı
fikirləri dinlənilib, sualları cavablandırılıb.

“Cerald R.Ford” tipli dördüncü təyyarədaşıyan gəmiyə
Doris Müllerin adı veriləcək
Həmin gün səhər Perl Harbor limanına hücum edilərkən
həyəcan siqnalı veriləndə üçüncü dərəcəli köməkçi Müller
“USS West Virginia” gəmisində
yuyulacaq camaşırları yığmaqla
məşğul idi. Dərhal gəmini müdafiə etməyi qərara alan Müller

pulemyotu götürərək yaponların bombardmançı təyyarələrinə atəş açıb. Sonradan Müller
xatırlayırdı: “Bu, çətin deyildi.
Mən sadəcə tətiyi basdım və
hər şey əla getdi”. Bu döyüşdən
sonra Müller gəminin təxliyə
olunmasında komandirə və di-

gər heyət üzvlərinə kömək edib,
lakin gəmi batıb.
1942-ci ildə donanma admiralı Çester Nimits Mülleri “USS
Enterprise” gəmisinin göyərtəsində “Hərbi dəniz xaçı” ordeni
ilə təltif edib. Müller 1943-cü
ilə qədər xidmətini davam etdi-

rib, həmin ildə isə yapon sualtı
qayığı tərəfindən “USS Liscome
Bay” gəmisinə torpeda hücumu
zamanı öldürülüb.
Texas ştatındakı Vako Mədəniyyət və İncəsənət Mərkəzinin prezidenti, Doris Müller
memorialının rəhbəri Dorin

Ravenskroftun sözlərinə görə,
müharibənin ilk illərində Afrika mənşəli amerikalıların ABŞ
Hərbi Donanmasında silahdan
atəş açmasına icazə verilmirdi.
Hazırda inşa edilməkdə və
ya istismarda olan 13 təyyarədaşıyan gəmidən onu ABŞ-ın sabiq prezidentlərinin, ikisi Konqres üzvlərinin adlarını daşıyır.
İnşasına sifariş verilmiş bir təyyarədaşıyan gəminin adı hələlik
müəyyən edilməyib.
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20 yanvar - Ümumxalq Hüzn
Günü. Təkcə hüzn - qəm, kədər günümüzmü? 20 yanvar tariximizin qanlı
olduğu qədər də şanlı səhifəsi, başqa
sözlə, həm də qürur, iftixar günümüzdür.
20 yanvar müstəqillik uğrunda mübarizəmizin zirvəsi, qanı qanımızdan,
canı canımızdan olanların şərəf və ləyaqət salnaməsidir.
Azad yaşamaq istəyimiz, yurdumuzun bir qarışından belə keçməyəcəyimiz
dünyanın ən qaniçən ölkəsinin rəhbərlərinin yuxusuna necə haram qatdısa, az
qala yerdə, göydə, dənizdə istifadə edə
biləcəkləri bütün silahları ilə üstümüzə
yeridilər.
Dörd tərəfdən Bakıya soxulan qırmızı ordunun nişangahında xalqımızın
azadlıq arzusu, azadlıq düşüncələri idi.
İmperiyanın özü boyda haqsızlığına,
ədalətsizliyinə açıq etiraz etməyimiz,
ermənilərin həddini aşdığını, səbrimizin
daşdığını dilə gətirməyimiz xain qonşularımızın himayədarlarının xoşuna gəlmədi. “Azadlıq” deyən dilləri dibindən
kəsmək üçün, azadlıq haqqında düşünən
beyinləri əzmək üçün soxuldular Bakıya. Qorbaçovun əmri ilə atılan güllələrin, mərmilərin səsi, şütüyən zirehli maşınların, tankların motorlarının uğultusu
hələ bəlkə bundan 30 il sonra da qulağımızdan getməyə.
20 Yanvar faciəsi imperiya rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı xəyanətkar
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O gecə əyilməzliyimizə baş əydi dünya
siyasətinə dözməyən, öz azadlığına,
müstəqilliyinə can atan xalqımızın mübarizliyini, əyilməzliyini, məğrurluğunu
nümayiş etdirdi. Haqq savaşımızda tək
idik o gecə. Haqq savaşımızda tək olsaq da haqlı olduğumuzun bizə verdiyi
gücə güvəndik. 20 yanvar qətliamı xalqımızı azadlıq əqidəsindən, əzmindən və
məqsədindən döndərə bilmədi. Azadlığa
təşnə xalqımızın yenilməzliyinə, Vətənə,
torpağa sədaqətinə, mübarizə əzminə köləlik zəncirini birdəfəlik qırmaq istəyinə bütün dünya heyran qaldı.
O soyuq yanvar gecəsi istiqlalımız,
azadlığımız uğrunda ilk şəhidlərimizi
verdik. Gözlərini qan tutanlar Bakının
küçələrini qanla yudular. Qarşılarına
çıxanları güllə yağışına tutdular, ağır, zirehli tanklarla soydaşlarımızın üstündən
keçdilər. Yaşayış evlərini, xəstəxanaları,
məktəbləri güllə-baran etdilər. Dünya
görünməmiş bir faciənin şahidi oldu.
Yüzlərlə şəhid verdik. Yüzlərlə vətəndaşımız ömürlük şikəst oldu. Uşaqlara,
qadınlara, qocalara belə rəhm etmədilər
rəhmsizlər. O gün ölümün gözünə dik
baxa-baxa azad yaşamaq haqqımızı bir
daha bəyan etdik. Bizi qıranlar inamımızı, əzmimizi qıra, iradəmizi sındıra
bilmədilər. Ağlasığmaz itkilərimizlə yanaşı, qazancımız da oldu. O gecə şəhid
verməyi bacarmasaydıq, o gecə hamı-

mız şəhid getməyə hazır olmasaydıq,
suverenlik arzumuz ürəyimizdə qalar,
müqəddəs üçrəngli bayrağımız bu gün
göylərdə dalğalanmazdı. Qəlbimizdə
Azərbaycan boyda məhəbbətlə, Azərbaycan boyda sevgi ilə çıxdıq imperiyanın dünyanı lərzəyə salan hərb maşınının
qabağına. O gecə bütün dünyaya igidlik,
ərənlik dərsi keçdik. O gecə əyilməzliyimizə baş əydi dünya.
Qırmızı ordunun əliyalın dinc əhaliyə, azadlıq, müstəqillik arzusunda olan
insanlara qanlı divan tutmasına ilk olaraq
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev etirazını bildirdi. Ulu Öndər xüsusi nəzarət
altında olmasına baxmayaraq, özünün

və ailə üzvlərinin həyatını açıq təhlükə
qarşısında qoyaraq, hadisələrdən dərhal
sonra 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi və təcavüzü kəskin pisləməklə
yanaşı, şəxsən M.Qorbaçovu ittiham
edərək qoşunların Bakıdan çıxarılmasını
tələb etdi. Ümummilli liderimizin 1990cı il 21 yanvar tarixli bəyanatı həm də
faciəyə verilən ilk siyasi qiymət idi.
Sovet imperiyası tərəfindən dinc
əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla törədilən
bu qanlı cinayət xalqımızın müstəqillik
əzmini birdəfəlik sındırmağa hesablanmışdı. Lakin ümummilli liderimizin
bəyan etdiyi kimi “Azərbaycan xalqı 20

ASCO-nun sədri Rauf Vəliyev: “Qəhrəmanlıq salnaməmizi
gələcək nəsillərə ötürməyə borcluyuq”

“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-də (ASCO) 20
Yanvar faciəsinin 30 illiyi ilə
bağlı tədbir keçirilib.
Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra
çıxış edən ASCO-nun sədri Rauf
Vəliyev bildirib ki, 30 il əvvəl,
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə sovet ordusunun xüsusi təyinatlı cəza dəstələri, hərbi dəniz donanmasının və daxili
qoşunların bölmələri dinc əhaliyə
qarşı vəhşiliklər törədib, günahsız
insanları qətlə yetirib, yaralayıb,
yüzlərlə azərbaycanlı əlil olub, itkin düşüb.
Rauf Vəliyev bildirib ki, o
dövrdə nəinki hadisələrə siyasi
qiymət verilməyib, əksinə, səbəbkarların və günahkarların adları
belə xalqa açıqlanmayıb. Hadisəyə
ilk münasibətini bildirən Ümummilli lider Heydər Əliyev olub. Ulu
öndər 1990-cı il yanvarın 21-də
Azərbaycanın Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək hadisəni
humanizm və hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə zidd hesab
etdiyini bildirib. Hadisələrə əsl
hüquqi, siyasi qiymətin verilməsi
də Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra mümkün olub.
Dahi şəxsiyyət 20 Yanvar faciəsinin səbəblərinin, günahkarlarının
aşkarlanması üçün yaradılan komissiyanın işini bərpa etməklə əsl
həqiqəti üzə çıxarıb, xalqla birliyini bir daha təsdiqləyib.
Rauf Vəliyev Prezident İlham Əliyevin də Azərbaycanın
müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş
şəhidlərimizin ailələrinə və sağlamlıqlarını itirmiş şəxslərə xüsusi
qayğı ilə yanaşdığını vurğulayıb.
Sədr onu da qeyd edib ki, müharibə veteranlarının, şəhid ailələrinin, əlillərin problemləri Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım
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Əliyevanın və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun da hər
zaman diqqət mərkəzindədir.
ASCO sədri əlavə edib ki, 20
Yanvar, eyni zamanda, qürur, şərəf
günümüzdür. Bu hadisələr zamanı
şəhid olan oğul və qızlarımız Vətənin azadlığı, suverenliyi uğrunda
göstərdikləri şücaətlə hər kəsə örnək olublar.
Rauf Vəliyev həmin günlərdə
dənizçilərin göstərdiyi fədakarlıq
və qəhrəmanlıqlardan da danışıb.
Dənizçilər hadisə baş verən zaman
və ondan sonrakı günlərdə daim
xalqla həmrəy olublar. Gəmilərin
gülləbaran edilməsi belə milli birliyə və qəhrəmanlıq tarixinin yazılmasına maneə ola bilməyib.
Sədr qeyd edib ki, şəhidlərin
xatirəsi hər zaman əziz tutulur,
daim anılır, adları əbədiləşdirilir.
O, ASCO-nun təşəbbüsü və dəstəyi
ilə 20 Yanvar faciəsi zamanı dənizçilərin göstərdiyi qəhrəmanlıqlara
həsr olunmuş bədii filmin çəkilməsini də bunun bariz nümunəsi
olduğunu deyib. Bildirib ki, gələn
il təqdimatı nəzərdə tutulan ekran
işi faciəni ilk dünya ictimaiyyətinə çatdıran, sovet imperiyasının
törətdiyi qırğın və vəhşiliyin qarşısını almağa çalışan dənizçilərimiz
haqqında aydın fikir formalaşdıracaq. Sədr qeyd edib ki, bədii film
tanınmış yerli və əcnəbi aktyorların iştirakı ilə təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən çəkilir. Filmin quruluşçu rejissoru Əməkdar incəsənət
xadimi Elxan Cəfərov, bədii rəhbəri və eyni zamanda baş rollardan birini canlandıran Xalq artisti
Fəxrəddin Manafovdur. Filmdə
əsas rollarından birini də Xalq artisti Rasim Balayev canlandıracaq.
Ekran işinin quruluşçu operatoru
Avropanın aparıcı mütəxəssislərindən biri latviyalı Qint Berzinş,
quruluşçu rəssamı isə Gürcüstanın

tanınmış incəsənət xadimi Mamuka Esadzedir.
Çıxışının sonunda Sədr bütün
yaradıcı heyətə uğurlar arzulayaraq ortaya keyfiyyətli işin çıxacağından əminliyini ifadə edib.
Sonra Qanlı Yanvar hadisələrinin canlı şahidi, veteran dənizçi
Ağalar İbrahimov həmkarlarının
şücaətindən və qəhrəmanlığından
iftixarla danışıb. Bildirib ki, o günlər dənizçilər dünyanın diqqətini
Bakıdakı qanlı faciəyə yönəltmək
üçün gəmilərdən hər saat “SOS”
siqnalı veriblər. Bununla da, dənizçilər həyatlarını riskə ataraq Bakı
buxtasında imperiya ordusu ilə
qeyri-bərabər mübarizəyə qalxıblar. Həmin dövrdə əksər gəmilərimiz ciddi zədə alıb, bəzi gəmilərdə mindən çox güllə, mərmi izləri
olub.
Daha sonra filmin yaradıcı
heyətinə söz verilib.
Filmin quruluşçu rejissoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Elxan
Cəfərov deyib ki, 20 Yanvar hadisələri zamanı dənizçilərin düşmənə qarşı birlik nümayiş etdirməyi qürurverici məqamlardandır.
Dənizçilər çətin vəziyyətə düşsələr
də, hər tərəfə məlumat ötürüblər.
Quruluşçu rejissor qeyd edib ki,
bədii filmin məqsədi də 20 Yanvarda dənizdə yaşanan hadisələri, dənizçilərin göstərdiyi qəhrəmanlıqları geniş auditoriyaya çatdırmaq,
bu tarixi gələcək nəslə doğru-düzgün ötürməkdir.
O, filmin istehsalat prosesindən də danışıb. Bildirib ki, artıq
bədii və rejissor ssenariləri hazırdır. Ssenari tarixi araşdırmalar nəticəsində üzə çıxan arxiv sənədlər,
şahidlərin və ekspertlərin söylədiyi
faktlar əsasında hazırlanıb.
Quruluşçu rejissor qeyd edib
ki, ekran əsəri təkcə 20 Yanvar faciəsinin ağrı-acılarını özündə əks

etdirməyəcək, həm də Azərbaycan
xalqının, dənizçilərin göstərdiyi bu
qəhrəmanlığı, vətənə sevgisindən
yaranan müqavimət hərəkatının
miqyasını dünyaya çatdırmağa
kömək edəcək.
Elxan Cəfərov qəhrəman
dənizçilərə həsr olunmuş filmin
çəkilməsinə dəstək olduğu üçün
ASCO rəhbərliyinə təşəkkürünü
bildirib.
Xalq artisti Fəxrəddin Manafov bildirib ki, 20 Yanvar hadisəsi
tariximizə ən faciəli günlərdən biri
və eyni zamanda qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub. 20 Yanvar
qətliamı böyük qəddarlıqla törədilməsinə baxmayaraq, xalqın yenilməzliyini, Vətənə, torpağa sədaqətini, azadlığa qovuşmaq istəyini
sübut edib.
Fəxrəddin Manafov o ağır
günlərdə dənizçilərin göstərdiyi
qəhrəmanlıqlardan da danışaraq
çəkiləcək filmin əsas qayə və məramında da bu fədakarlığın dayandığını bildirib. Xalq artisti qeyd
edib ki, əsas hadisələr faciə zamanı
yaradılmış 7 nəfərdən ibarət Kapitanlar şurasının ətrafında cərəyan
edəcək. Həmin 7 nəfəri canlandıran obrazların dilindən baş verənlərin əsl mahiyyəti aydın olacaq.
Fəxrəddin Manafov 20 Yanvar
hadisələrinə işıq salmaq, tariximizi
qorumaq, dənizçilərin qəhrəmanlıqlarını gələcək nəslə çatdırmaq
məqsədilə çəkilən filmə dəstək
göstərdiyi üçün ASCO rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib, ortaya
uğurlu ekran işinin qoyulacağını
deyib.
Sonda “Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin dənizçilərinin 30 il əvvəl 20 Yanvar
faciəsi günlərində göstərdikləri
şücaət və qəhrəmanlığından bəhs
edən sənədli film nümayiş olunub.

№ 5-8 (9383)

Yanvarda hərbi, siyasi, mənəvi təcavüzə
məruz qalsa da, öz tarixi qəhrəmanlıq
ənənələrinə sadiq olduğunu, Vətənin
azadlığı və müstəqilliyi naminə ən ağır
sınaqlara sinə gərmək, hətta şəhid vermək əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi”.
Bəli, totalitar sovet rejiminin Bakıda böyük qəddarlıqla həyata keçirdiyi
qanlı terror aktı bizə görünməmiş faciə
yaşatsa da, istiqlala gedən yolumuza işıq
saldı. Səsimizi boğmaq üçün ən amansız
tədbirlərə əl atan qırmızı rejimin, onun
rəhbərlərinin milli-azadlıq mücadiləsinə
qalxmış xalqımızın inam və iradəsini
sarsıtmaq istəyi ürəklərində qaldı. Sovet
imperiyası mövcud olduğu 70 ildə ilk
dəfə Bakıda, həm də əliyalın, dinc insanlara uduzdu və bu uduzmaq da “xalqlar
həbsxanası” olan SSRİ-nin süqutunu
xeyli sürətləndirdi. Bir çox xalqlar məhz
20 Yanvar hadisələrindən sonra SSRİ-nin tərkibində qalmağın mümkünlüyünə inamını birdəfəlik itirərək azadlıq
mübarizəsinə başladılar.
Biz də azadlığımıza, müstəqil ölkədə
yaşadığımıza görə Şəhidlər Xiyabanında
uyuyanlara borclu olduğumuzu ötən 30
ildə heç vaxt unutmadıq. 30 ildir yaralarımız göyür-göyür göynəyir. 30 ildir şəhidlərin igidliyi, qəhrəmanlığı, cəsarəti,
qeyrəti qarşısında baş əyirik. 30 ildir and

yerimizə çevrilən Şəhidlər Xiyabanında
ilin dörd fəslində qərənfillər “bitir”.
Deyirlər şəhidlərimizin uyuduğu bu
xiyaban bir vaxtlar qəbiristanlıq olub.
Qara niyyətlilər sonra onu Dağüstü park
eləyiblər. Taleyin hökmü ilə 1990-cı ilin
yanvarında yenidən məzarıstana – and
yerimiz olan Şəhidlər Xiyabanına çevrilib.
Hər il faciənin ildönümündə milyonlarla insan Şəhidlər Xiyabanını ziyarət
edir, qəhrəmanların xatirəsini dərin ehtiramla yad edir. Ardı-arası kəsilməyən
insan axınını seyr edəndə ixtiyarsız
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
bu sözlərini xatırlayıram: “20 Yanvar faciəsində həlak olanlar xalq qəhrəmanlarıdır, onlar millətimizin qəhrəmanlarıdır.
Onların həlak olması bizim üçün, xalqımız üçün böyük itkidir. Ancaq eyni zamanda onların şəhid olması xalqımızın
qəhrəmanlıq rəmzidir. Onların tökülən
qanı bütün xalqımızın qanıdır. O qanın
hər damcısında xalqımızın qüdrəti, qəhrəmanlığı var, xalqımızın milli azadlıq,
müstəqillik arzuları vardır. O gecə tökülən qanlar Azərbaycanın müstəqilliyini nümayiş etdirən milli bayrağımızın
üstündəki qandır”.
Bəli, 20 Yanvar şəhidləri Vətən yolunda, onun azadlığı uğrunda canlarını
fəda etdilər. Bizim borcumuz isə Odlar
Yurdunun müstəqilliyinin əbədiliyi üçün
əlimizdən gələni əsirgəməməkdir.
Rasif TAHİROV

Sükut dəqiqəsi
Yanvarın 20-də Bakı
vaxtı ilə saat 12:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad olunub, gəmilərdən,
avtomobillərdən və qatarlardan səs siqnalları verilib,
hüzn əlaməti olaraq dövlət
bayraqları endirilib.
Qanlı Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünün
keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planına uyğun olaraq,
respublikanın bütün şəhər
və rayon, kənd və qəsəbələrində, idarə və təşkilatlarında
20 Yanvar hadisələri ilə bağlı
anma mərasimləri keçirilib.
Yüz minlərlə insan yanvarın
20-də səhər saatlarından başlayaraq Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edib, qəhrəman Vətən
övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb, məzarları üzərinə
qərənfillər düzüblər.

20 Yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi
xarici sularda üzən gəmilərimizdə də yad edilib
başımıza gətirilən müsibətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ulu öndər Heydər Əliyevin
göstərdiyi səylərdən də ətraflı söz
açılıb. Bildirilib ki, məhz faciəyə
ilk münasibət və siyasi-hüquqi
qiymət Ulu Öndər tərəfindən verilib.
Tədbir iştirakçıları onu da
vurğulayıb ki, hadisə zamanı dənizçilər də əsl fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümayiş etdiriblər.
Xarici sularda Azərbaycan
bayrağı altında üzən gəmilərin
heyət üzvləri bildiriblər ki, 20
Yanvar faciəsi azadlıq mübarizəmizin şanlı səhifəsi kimi
yaddaşlardan heç vaxt silinməyəcək. Dənizçilər Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tezliklə tam təmin olunacağına da əminlik ifadə ediblər.
“Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO)
Dəniz Nəqliyyatı Donanmasının xarici sularda üzən “Qafur
Məmmədov”, “Maestro Niyazi”,
“Şair Sabir” və “Şair Vaqif”
gəmilərində heyət üzlərinin
iştirakı ilə 20 Yanvar faciəsinin
30-cu ildönümü ilə əlaqədar
anım tədbirləri keçirilib.
Tədbirdə şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib.
Mərasimdə qeyd olunub ki,
20 Yanvar hadisəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmaq
cəhdlərinə, sovet imperiyası rəhbərlərinin ölkəmizlə bağlı apardığı qərəzli siyasətə etiraz əlaməti
olaraq küçələrə çıxan dinc əhaliyə divan tutmaq məqsədilə törədilib, lakin qətliam xalqımızın
mübarizə əzmini qıra bilməyib.
Bununla belə, toplantıda

29 yanvar 2020-ci il
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“Bizi qarşıda daha böyük işlər gözləyir”

Tranzit imkanlarının artması
büdcə gəlirlərinin də çoxalmasına səbəb olacaq

“Azərbaycan Xəzər
Dəniz Gəmiçiliyi” QSCnin (ASCO) rəhbər heyəti
Xəzər Dəniz Neft Donanmasının bir qrup dənizçisi
ilə cari ilin ilk görüşünü
keçirib.
ASCO-nun sədri Rauf
Vəliyevin təşəbbüsü ilə baş
tutan görüşdə dənizçilərin
müxtəlif mövzularda sualları cavablandırılıb.
Sədr bildirib ki, əməkdaşların iş şəraitinin və sosial rifahının daha da yaxşılaşmasında, dənizçilərin
peşəkarlığının artırılmasında hər zaman maraqlıdır. Bu
məqsədlərə tam nail olmaq
üçün davamlı tədbirlər həyata keçirilir.
Rauf Vəliyev ASCO-nun strateji hədəflərindən də danışıb. Bu istiqamətdə indiyədək bir çox
nailiyyətlər
qazanıldığını
qeyd edib. Qarşıda xeyli
görüləcək işlərin olduğunu
deyən sədr bu məsələdə dənizçilərə güvəndiyini bildirib.
ASCO-nun sədri yeni
işə qəbul olunan əməkdaşlara dəstək göstərməyin vacibliyini də vurğulayıb: “Təcrübəli dənizçilər gəmilərə
gələn gənclərdən köməyini əsirgəməməlidirlər. Nəzərə almaq lazımdır ki, yenilənən və müasirləşən donanmalarımızda
savadlı və gənc dənizçilərin olması daha

böyük uğurlara yol aça bilər,”- deyə sədr
qeyd edib.
Müzakirələr zamanı ölkədə dənizçilərə göstərilən diqqət və qayğının ildən-ilə daha da artdığı, Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bu sahədə böyük

uğurların əldə edildiyi vurğulanıb.
Görüşdə dənizçilər göstərilən diqqət
və qayğıya görə təşəkkürlərini bildiriblər.
Bu formatda görüşlərin mütəmadi keçiriləcəyi qeyd olunub.

Dünya İqtisadi Forumunun panel müzakirəsində
Bakı Limanının əhəmiyyəti qeyd edilib
İsveçrənin Davos
şəhərində keçirilən Dünya
İqtisadi Forumunda
“Xəzər nəqliyyat dəhlizləri
qlobal dəyişikliklər fonunda” panel müzakirəsində
“Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı” QSC-nın
baş direktoru Taleh Ziyadov çıxış edib.
QSC-dən
bildirilib
ki, Taleh Ziyadov Bakı
Limanının
“Şərq–Qərb”
XXI əsrdə “Apokalipsisin dörd atlısı” dünya üçün təhlükədir.
Bu sözləri BMT-nin Baş katibi
Antonio Quterreş rəhbərlik etdiyi qurumun Baş Assambleyasında deyib.
BMT rəsmisinin sözlərinə görə,
əsas problem geosiyasi gərginlik,
iqlim böhranı, qlobal inamsızlıq və
texnoloji tərəqqidən sui-istifadə edilməsidir. O deyib: “Dünyamız dönüş
nöqtəsinə yaxınlaşır. Dörd atlı görürəm. İlk atlı ən yüksək geosiyasi
gərginlik məkanında görünür.
A.Quterreş vurğulayıb ki, dünyada yaşanan gərginlik səbəbindən, eləcə də terror aktlarında getdikcə daha çox
insan ölür, bütün bəşəriyyət üçün nüvə
təhlükəsi genişlənir və bu təhlükə artmaqda davam edir. İkinci Dünya müharibəsindən bu yana getdikcə daha çox insan
doğma yerlərindən qaçmağa məcbur olur.
Yanvarın 22-si xalqımızın igid oğlu,
İkinci Dünya müharibəsinin görkəmli
sərkərdələrindən biri, istedadlı hərbi
xadim, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı,
tank qoşunları qvardiya general-mayoru Həzi Əhəd oğlu Aslanovun anadan
olmasının 110 illik yubileyi idi.
Ötən il dekabrın 29-da Prezident İlham Əliyev görkəmli hərbi xadimin 110
illiyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Bəşəriyyətin yaddaşına ən dağıdıcı
müharibə kimi yazılmış İkinci Dünya
müharibəsi zamanı faşizm əleyhinə mübarizədə və insanlığın qorxunc nasizm
təhlükəsindən xilas edilməsində Azərbaycan xalqının da böyük xidmətləri
var. 1941–1945-ci illərdə Azərbaycanın
700 minə yaxın övladı müharibəyə yollanaraq müxtəlif cəbhələrdə vuruşub,
Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş yolu keçib.
Xalqımızın igid oğulları sırasında
general Həzi Aslanovun qəhrəmanlığın
rəmzinə çevrilmiş adı dərin ehtiramla
çəkilir. Dünyanın faşizmdən qurtulması
uğrunda ağır döyüşlərdə Həzi Aslanov
mahir hərbi sərkərdə istedadı nümayiş
etdirib və hərb salnaməsində yeni parlaq
səhifələr açıb. Onun göstərdiyi misilsiz
şücaət və başçılıq etdiyi tank alayının
müstəsna rəşadəti torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinə hər an hazır olan
Azərbaycan Ordusunun bütün şəxsi
heyəti üçün əsl qəhrəmanlıq nümunəsidir.

nəqliyyat dəhlizində (Orta
dəhliz) mühüm yer tutduğunu deyib. Qeyd edilib ki,
beynəlxalq logistika və nəqliyyat şirkətləri ilə əməkdaşlıq edərək Çinə və Mərkəzi
Asiyaya daha çox yüklərin
Venlo (Niderland) – İstanbul (Türkiyə) - Bakı Limanı
(Azərbaycan) - Çin marşrutu ilə yollanması nəzərdə
tutulub.

“Apokalipsisin dörd atlısı”

O bildirib ki, “Apokalipsisin ikinci
atlısı” isə iqlim dəyişikliyidir. Bütün dünyada orta temperatur rekord qırmaqda davam edir və yaxın gələcəkdə milyonlarla
canlı növü yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşə
bilər.
A.Quterreş “üçüncü atlı”nı dünyada

insanların bir-birinə inamsızlığının artması kimi dəyərləndirib. Nəhayət, “Apokalipsisin dördüncü atlısı”nın
şüursuz texnoloji tərəqqi və
onun törətdiyi fəsadlar olduğunu bildirib.
Qeyd edək ki, İncildə
bəhs edilən və qiyamətdən əvvəl (Armageddondan qabaq)
meydana çıxacaqları söylənilən Apokalipsisin atlıları
simvolik məna daşıyırlar. Dörd atlı hərəsi
bir fəlakəti göstərir. Ağ atlı (əlində yay
və tac) müqəddəsliyi, qırmızı atlı (qılınc)
qan rəngini, müharibəni, qara atlı (tərəzi)
qıtlıq, aclıq və yoxsulluğu, solğun atlı isə
xəstəliyi və ölümü simvolizə edir.

Ötən il İranın Rusiya
və digər MDB ölkələrinə
ixracının həcmi 656 milyon
dollar olub ki, bu da 2018-ci
illə müqayisədə 48 faiz artım
deməkdir.
İran əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları və tikinti materialları ixrac edir. Bu məhsulların ixracı Azərbaycan
üzərindən həyata keçirilir. İl
ərzində İranın Qəzvin vilayətindən 2600 ton kişmiş ixrac edilib.
Sanksiyalardan əziyyət çəkən İran
idxal potensialını artırmağı qarşıya
məqsəd qoyub. Bununla da ölkəyə
valyuta axınının artırılması nəzərdə
tutulur. Bu baxımdan “Şimal-Cənub”
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə daxil
olan yollar İran üçün əhəmiyyətli xarakter daşıyır və rəsmi Tehran bu yolların tezliklə inşa edilib başa çatmasında maraqlıdır.
İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatının sədri Həmid Zadbumi bildirib
ki, İran iqtisadiyyatını yaxşılaşdırmaq
üçün yerli istehsal hesabına ixrac potensialının artırılması zəruridir. İran bu
istiqamətdə addımlar ataraq ilk növbədə yolların inşasını və yenidən qurulmasını diqqət mərkəzində saxlayır.
Hazırda Rəşt-Astara dəmir yolunun
tikintisi ilə yanaşı, Ərdəbil-Astara və
Rəşt-Astara avtomobil yollarının inşası davam edir.
Bununla yanaşı, İranın tranzit potensialı da mövcuddur. Həm Körfəz,
həm də Cənub-Şərqi Asiya ölkələri
idxal-ixrac əməliyyatlarını ucuz və tez
Norveçin paytaxtında elektrik
mühərrikli sərnişin bərələri işləyəcək.
Bərələr Norveçin paytaxtı
Oslo şəhərində nəqliyyatın mühüm növü kimi çox populyardır.
Lakin ətraf mühit üçün zərərli
olan daxiliyanma mühərriklərindən istifadə olunmasından imtina
edilməsi planlaşdırılır. Bununla
əlaqədar, Krallıqda şəhər bərələrindən tədricən elektrik mühərriklərinə keçmək barədə qərar
qəbul edilib.
Osloda elektrik mühərriki
ilə işləyən ilk sərnişin bərələrin
2021-ci ildən istifadəyə verilməlidir.
Şəhər nəqliyyatının idarə edilməsi ilə
məşğul olan “Ruter AS” şirkəti və daşımalar üzrə operator “Boreal Norge
AS” şirkəti arasında sazişdə bu tipli
bərələrə keçid nəzərdə tutulub.
Yeni bərələr Oslo meriyasında“DiaNeoSis” təşkilatının apardığı sorğuya
əsasən, yunanlar miqrant
axınına qarşı ölkələrinin
tab gətirməyəcəklərindən
narahatdırlar.
Sorğuda iştirak edənlərin 72 faizi hökumətin
miqrant axınına qarşı daha
sərt olmasını arzulayır. 85
faiz miqrantların həddən
çox olmasından gileylənir.
88 faiz hökumətin Avropa
İttifaqından tezliklə yardım
alınmasına ehtiyac olduğunu bildirib. Yalnız 5 faiz

Tank Qoşunları general-mayoru
Həzi Aslanovun döyüş yolu
Həzi Əhəd oğlu Aslanov 1910-cu
il yanvarın 22-də Lənkəran rayonunun
Gərmətük qəsəbəsində doğulub. On
üç yaşında atasını itirən Həzi həmin
ildən kərpic zavodunda fəhlə işləyib.
İki ildən sonra onu Zaqafqaziya hərbi
hazırlıq məktəbinə göndərirlər. 19241930-cu illərdə Bakı və Leninqrad hər-

bi məktəblərində oxuyub. 1929-cu ildə
Leninqrad süvari məktəbinə daxil olub.
İkiillik təhsildən sonra Kotovski adına
III Bessarabiya süvari diviziyasında
taqım komandiri təyin edilib. Həzi Aslanov o zaman Ukraynada xidmət edirdi. Müharibəni də elə bu ölkədə qarşılayır. 1941-ci il iyunun 23-nə keçən gecə
alman zirehli qoşunları ilə qeyri-bərabər döyüşdə özünü bacarıqlı zabit kimi
göstərir. 1941-ci ilin dekabrında Moskva ətrafında döyüşlərdə qəhrəmanlığına görə “Qırmızı ulduz” ordeninə layiq
görülür. Xarkov və Stalinqrad ətrafında gedən döyüşlərdə onun başçılığı
ilə 35-ci tank briqadası düşmənə ağır
zərbələr endirir. Aslanovun tankçıları
vuruşa-vuruşa 40 kilometrdən artıq yol

Rabil Kətanov

Elektrik mühərriki ilə işləyən ilk sərnişin
bərələri 2021-ci ildə istifadəyə veriləcək

kı limandan “Oslo-fyord” adalarına
qədər izdihamlı marşrutlarda istifadə
ediləcək. Bu marşrutlar xüsusən yay
aylarında həm yerli sakinlər, həm də
turistlər arasında çox populyardır.
Osloda ictimai nəqliyyatın idarə
edilməsi ilə məşğul olan “Ruter AS”
şirkətində bildiriblər ki, yeni bərələr

böyük marağa səbəb olub.
Şirkətdə deyiblər: “Yeni
bərələrin istismar xərcləri hazırda istifadə edilən gəmilərin istismar xərclərindən çox
deyil, lakin onların istehsalı
adi mühərriklə işləyən analoji
gəmilərin istehsalı ilə müqayisədə baha başa gəlir. Yeni
sərnişin bərələrinin dizaynında və layihələşdirilməsində
ən müasir texnologiyalardan istifadə
edilməsi hər bərənin sərnişin tutumunu 350 nəfərə çatdırmağa imkan verir.
Bu isə hazırda istifadədə olan bərələrin
sərnişin tutumu (236 nəfər) ilə müqayisədə xeyli çoxdur.
Rauf Əliyev

Yunanlar ölkələrinin miqrant axınına
tab gətirə bilməyəcəklərindən qorxurlar
sorğu iştirakçıları hökumətin bu istiqamətdə apardığı
fəaliyyətdən razı olduğunu
deyib.
Qeyd edək ki, Yunanıstan artıq bir neçə ildir ki,
miqrant axını ilə üzləşib.
Qaçqınların gəlişi bir müddət azalsa da, son zamanlar
onların sayı yenidən çoxlamağa başlayıb.
İqbal Hacıyev

Mahir hərbi sərkərdə

Gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində Azərbaycan
xalqının cəsur övladı Həzi Aslanovun
anadan olmasının 110-cu ildönümünün
qeyd olunması müstəsna əhəmiyyət daşıyır.

başa gəldiyi üçün İranla Azərbaycan
üzərindən həyata keçirmək niyyətindədirlər. İdxal-İxrac əməliyyatlarını
reallaşdırmaq üçün isə nəqliyyat əsas
məsələlərdən biridir. Göründüyü kimi
həm dəmir, həm də avtomobil yollarının Azərbaycan ilə sərhəddə yerləşən
Astara şəhərinə çəkilməsi də təsadüfi
xarakter daşımır. Əvvəla onu qeyd
edək ki, bu istiqamət İran ilə Azərbaycanın birgə iştirakı ilə formalaşadırılan
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat
Dəhlizinə daxildir. Bu dəhliz isə İran,
Azərbaycan və Rusiyanı birləşdirir,
Rusiyadan isə Avropaya qədər uzanacaq. Niderland, Almaniya, Rumıniya,
Çex Respublikası, Bolqarıstan kimi
dövlətlər İrandan kənd təsərrüfatı və
tikinti materialları idxal edirlər. İdxal
ilə yanaşı, bu dövlətlərin İrana ixracını
da nəzərə alsaq böyük rəqəm meydana
gəlir. Malların Azərbaycan üzərindən
keçməklə daşınması isə dövlətimizin
büdcəsinə valyuta axınının təminatı
deməkdir.
Prezident İlham Əliyevin ötən ilin
yekunlarına həsr olunan müşavirədə
İran ilə Azərbaycan arasındakı ticarət

dövriyyəsinin və hər iki ölkəni birləşdirəcək avtomobil
yolunun, Astaraçay üzərində
salınan körpünün müzakirəyə
çıxarılması da təsadüfi deyildi. Müşavirədə çıxış edən Baş
Nazirin müavini Şahin Mustafayev Prezidentə məlumat
verərək bildirdi ki, Azərbaycan ilə İran arasındakı ticarət
dövriyyəsinin həcmi 30 faiz
yüksəlib və yük maşınları
üçün inşa edilən körpü bu il istismara veriləcək. Qeyd edək ki, ötən ilin
yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan
ilə İran arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 422 milyon 688 min dollar
olub. Göründüyü ki, ticarət dövriyyəsi
hər il artım tempi ilə inkişaf edir.
Yuxarıda qeyd olunan avtomobil
və dəmir yollarınının, eləcə də avtomobil körpüsünün istifadəyə verilməsi
isə nəinki İran ilə Azərbaycanın ticarət
dövriyyəsini artıracaq, həmçinin tranzit imkanlarının da artmasına səbəb
olacaq. Bu isə Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat habına çevirməklə
yanaşı, büdcə gəlirlərinin artmasına
gətirib çıxaracaq.
Azərbaycan Prezidentinin iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun inkişafı
istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar uzaq perspektivə hesablanıb. Bu islahatların nəticəsində dünya bazarında
neftin qiymətinin dəyişməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir etməyəcək və
dayanıqlı inkişaf təmin olunacaq.

gedib Stalinqrad-Salsk dəmir yolunu
tutur, almanları Stalinqrad qruplaşmasının əsas magistralından məhrum edirlər. Polkovnik-leytenant Həzi Aslanovun rəhbərlik etdiyi briqada bu döyüşdə
düşmənin 30 əks-hücumunu dəf edir,
almanların bir piyada batalyonunu, 30
tankını, 50 avtomobilini sıradan çıxarır.
Həzi Aslanov göstərdiyi şücaətə görə
1942-ci il dekabrın 22-də Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı adına layiq görülür.
1943-cü il dekabrın 17-dən 1944-cü
il aprelin 6-dək Zirehli Tank Qoşunları
Akademiyasına oxumağa göndərilən
Həzi birillik təhsil proqramını üç aya
başa vurur. Sonra yenidən doğma 35-ci
qvardiya tank briqadasına qayıdır. 1944cü il martın 13-də ona tank qoşunları ge-

neral-mayoru rütbəsi verilir. 1944-cü il
iyunun sonlarında Belarusiya və birinci
Pribaltika cəbhəsinin qoşunları hücuma
keçirlər. Belarusiyanın iri şəhər və dəmir
yollarını azad etdikdən sonra Həzi Aslanovun tankları Vilnüsə istiqamət alır.
Cəsur generalın rəhbərlik etdiyi briqada
iyunun 24-dən iyulun 13-dək düşmənə
ağır zərbələr endirir. Bu döyüşdəki qələbəyə görə 35-ci qvardiya tank briqadası
“Qırmızı bayraq” ordeninə, general özü
isə ikinci dərəcəli “Suvorov” ordeninə
layiq görülür. 1944-cü il avqustun 1-də
Həzi Aslanovun briqadası başqa ordu
hissələri ilə birlikdə Yelqava şəhərini
düşməndən təmizləyir. İgid həmyerlimiz Volqadan başlamış Baltikədək bütün döyüşlərdə özünü bacarıqlı zabit
kimi göstərir. Təkcə 1944-cü ilin hücum
döyüşləri dövründə səkkiz dəfə Ali Baş
Komandanlıq tərəfindən təşəkkür almışdı. İki dəfə “Qırmızı ulduz”, üç dəfə
“Qırmızı bayraq”, “Aleksandr Nevski”,
ikinci dərəcəli “Suvorov”, 1-ci dərəcəli
“Vətən müharibəsi” ordenləri və sayısız
medallarla təltif edilmişdi.
1945-ci il yanvarın 24-də Həzi Aslanov zabitlərin müşayiəti ilə cəbhə
xəttini yoxlayan zaman qəflətən onun
durduğu yerdə ardıcıl olaraq mina partlayır. Yaralanmış generalı həkim-sanitar
rotasına gətirirlər. Hadisənin şahidi olan
35-ci həkim-sanitar xidmətinin komandiri mayor Georgi Beqişvili qeyd edir
ki, tibb məntəqəsinə gətirilən zaman
Həzi Aslanov huşsuz olub. O, sağ böy-

rək ətrafından ağır zədə almışdı. Çoxlu
qan itirən generala Beqişvili donorluq
edir və onun qanını Həzi Aslanova köçürürlər. Bir qədər sonra general özünə
gəlir, vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır. Onu
bizdən cəmi 900 metr aralıda yerləşən
səhra hospitalına göndərmək qərara alınır. İki saat müddətində general səhra
hospitalına çatdırılır. Lakin həkimlərin
səyinə baxmayaraq, Həzi Aslanovun
həyatını xilas etmək mümkün olmur.
Almanların tanklarını darmadağın edən
Həzi Aslanov erməni məkrinin qurbanına çevrilir. O, 1945-ci il yanvarın 24-də
aldığı yaralardan 23 saat sağ qalır. Onu
Moskvaya aparmaq üçün təyyarə göndərilsə də, erməni general Baqramyanın
əmri ilə təyyarə işə salınmır. Çoxlu qan
itirən həmyerlimiz 35 yaşında həyatla
vidalaşır.
Ölümündən 47 il sonra - 1991-ci
ildə Həzi Aslanova ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı verilir. O, bu ada
iki dəfə layiq görülən yeganə azərbaycanlıdır. Bakıdakı qəbri üzərində qəhrəmanın abidəsi ucaldılıb. 1969-cu ildə
Həzinin doğulduğu Lənkəranda generalın şəxsi əşyaları, şərəfli döyüş və ömür
yolunu əks etdirən fotoşəkillərin yer aldığı ev-muzeyi istifadəyə verilib, 1983cü il mayın 8-də Lənkəran şəhərinin
mərkəzində onun böyük heykəli qoyulub. “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin gəmilərindən, metronun
stansiyalarından və Bakıdakı küçələrdən
biri Həzi Aslanovun adını daşıyır.
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Yanvarın 17-dən etibarən deputatlığa qeydə alınmış namizədlərin
seçkiqabağı təşviqatına start verilib.
secki-2020.az saytı təşviqat zamanı
deputatlığa qeydə alınmış namizədlərin qanun çərçivəsində hansı fəaliyyət
göstərəcəyi barədə araşdırma aparıb.
Seçkiqabağı təşviqat Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 47-ci
maddəsinə uyğun aparılır. Konstitusiyanın 47-ci maddəsində göstərilir ki, hər
kəsin fikir və söz azadlığı var. Heç kəs
öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya
fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur
edilə bilməz. İrqi, milli, dini, sosial və
hər hansı digər meyara əsaslanan ədavət
və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol verilmir.
Seçki Məcəlləsinin 74.2-ci maddəsi
seçkiqabağı təşviqatın hansı üsullarla
aparıla biləcəyini müəyyənləşdirir.
Seçkiöncəsi təşviqat kütləvi informasiya vasitələri ilə aparıla bilər. Bundan başqa kütləvi tədbirlərin (yığıncaq-

Seçkiqabağı təşviqat necə aparılmalıdır?

lar və vətəndaşlarla görüşlər, kütləvi
müzakirələr, söhbətlər və s.) keçirilməsi
yolu ilə də təşviqatın aparılmasına qanunla icazə verilir. Seçkiqabağı təşviqat, həmçinin aşağıdakı formalarda
da aparıla bilər.
Çap olunmuş, audiovizual və digər təşviqat materiallarının buraxılması
və yayılması yolu və qanunla qadağan
edilməyən digər üsullarla.
Kütləvi informasiya vasitələri ilə
seçkiqabağı təşviqat açıq müzakirələr,
dəyirmi masalar, mətbuat konfransları,

1 saylı Şərur-Sədərək seçki dairəsi
Talıbov Vasif Yusif oğlu

müsahibələr, çıxışlar, siyasi reklamlar,
tele və radio verilişlər, videofilmlər formasında və qanunla qadağan edilməyən
digər formalarda həyata keçirilir.
Qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku, referendum üzrə təşviqat qrupu seçkiqabağı
təşviqatın forma və üsullarını müstəqil
müəyyənləşdirir.
Seçki Məcəlləsinin 74.4-cü maddəsi seçkiqabağı təşviqatın aparılması,
seçkiqabağı hər hansı təşviqat materiallarının yayılması qadağan edilən şəxslərin siyahısı ilə bağlıdır.
Öz vəzifələrini və ya xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, həm də
vəzifəsindən və ya xidməti üstünlüyündən istifadə etməklə dövlət orqanlarında, idarələrində, təşkilatlarında və
ya bələdiyyə orqanlarında və təşkilatlarında vəzifədə olan şəxslərə, dövlət

2020-ci il fevralın 9-da Azərbaycan Respublikasında
keçiriləcək Parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan
Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş namizədlər

2 saylı Şərur seçki dairəsi
Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu

48 saylı Yevlax seçki dairəsi
Məmmədov İlham Kazım oğlu

5 saylı Şahbuz-Babək seçki dairəsi
Novruzov Siyavuş Dünyamalı oğlu

49 saylı Yevlax-Mingəçevir seçki dairəsi
Hüseynov Əli Məhəmməd oğlu

6 saylı Culfa-Babək seçki dairəsi
Həmzəyeva Ülviyyə Tapdıq qızı

50 saylı Abşeron – Qobustan seçki dairəsi
Mikayılov Elman Elxan oğlu

7 saylı Ordubad-Culfa seçki dairəsi
Quliyev Cəbi Hüseyn oğlu
8 saylı Binəqədi birinci seçki dairəsi
Əliyarlı Kübra Məhəmməd qızı

28 saylı Sabunçu üçüncü seçki dairəsi
Cabbarova Xatirə Qılman qızı

9 saylı Binəqədi ikinci seçki dairəsi
Qafarov Kamaləddin Nəsrəddin oğlu

29 saylı Səbail seçki dairəsi
Hüseynova Aytən Arif qızı

10 saylı Binəqədi üçüncü seçki dairəsi
Əliyev Anar Məmməd oğlu

30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi
Fətəliyeva Sevinc Həbib qızı

11 saylı Qaradağ seçki dairəsi
Hüseynov Aydın Nəsir oğlu
12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi
Xasiyeva Səbinə Səməd qızı

31 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi
Ağcayev Nizaməddin Fərhad oğlu
32 saylı Suraxanı üçüncü seçki dairəsi
Həsənova Afət Əbil qızı
33 saylı Xətai birinci seçki dairəsi
Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu

14 saylı Xəzər seçki dairəsi
Əhmədova Şəfəq Firudin qızı

34 saylı Xətai ikinci seçki dairəsi
Zabelin Mixail Yuryeviç

15 saylı Yasamal birinci seçki dairəsi
Nağıyev Rauf Nəriman oğlu

35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsi
Əliyev Turan Adil oğlu

16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsi
Səfərov İlham İlyas oğlu

36 saylı Xətai dördüncü seçki dairəsi
Rzayev Kənan Əfqan oğlu

17 saylı Yasamal üçüncü seçki dairəsi
Allahverdiyev Elnur Marat oğlu

37 saylı Nizami birinci (Gəncə) seçki dairəsi
Kərimzadə Pərvin Orxan qızı

18 saylı Nərimanov-Nizami seçki dairəsi
Rzayev Xudaqulu Əhəd oğlu

38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) seçki dairəsi
Həmzəyev Naqif Ələşrəf oğlu

19 saylı Nərimanov birinci seçki dairəsi
Məmmədov Hikmət Baba oğlu

39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə) seçki dairəsi
Cəfərov Müşviq Cəfər oğlu

20 saylı Nərimanov ikinci seçki dairəsi
Allahyarlı Nihad Vüqar oğlu

40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə) seçki dairəsi
Quliyev Musa İsa oğlu

21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi
İbrahimqızı Məlahət İbrahim qızı

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi
Hüseynova Hicran Kamran qızı

22 saylı Nəsimi ikinci seçki dairəsi
Hüseynov Sərraf Balaxan oğlu

42 saylı Sumqayıt ikinci seçki dairəsi
Mirkişili Tahir Famil oğlu

23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsi
Rəhimov Elnur Fidail oğlu

43 saylı Sumqayıt üçüncü seçki dairəsi
Hacıyev Emin Məcid oğlu

24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi
Mustafayev Elnur Elşad oğlu

44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsi
Məmmədov Müşviq Fazil oğlu

25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi
Vəliyeva Sədaqət Süleyman qızı

45 saylı Abşeron seçki dairəsi
Əsədov Oqtay Sabir oğlu

26 saylı Sabunçu birinci seçki dairəsi
Hacıyeva Afaq Şirzad qızı

46 saylı Şirvan seçki dairəsi
Quliyev Azər Əli oğlu

27 saylı Sabunçu ikinci seçki dairəsi
Salahzadə Əliabbas Qalib oğlu

47 saylı Mingəçevir seçki dairəsi
Mirzəzadə Aydın Böyükkişi oğlu

Azərbaycan təbii qazını Avropaya
çatdıracaq “Trans-Adriatik” (TAP)
boru kəmərinin inşası çərçivəsində
“Saipem” şirkətinin “Castoro 6” borudüzən gəmisi yaxın vaxtlarda İtaliyanın
San Foka bölgəsinə gələcək.
Bu barədə boru kəmərinin operatoru
olan TAP AG şirkəti məlumat yayıb. Bildirilir ki, uzunluğu 152 metr və eni 70,5
metr olan bu gəmi TAP-ın Adriatik dənizindəki 105 kilometrlik hissəsində, yəni
İtaliyadan Albaniyayadək hissədə boruları inşa edəcək.
Qeyd edək ki, TAP layihəsi üzrə işlərin - mühəndis, təchizat və tikinti işləri
də daxil olmaqla 90,7 faizi yekunlaşıb.
TAP-ın quru hissəsində, Yunanıstan, Albaniya və İtaliya marşrutunda boruların
təxminən hamısı torpağa basdırılıb. Boru
kəmərinin ötürücülük qabiliyyəti ildə
10 milyard kubmetr olan ilkin layihəsi
üzrə biri Kipoidə (Yunanıstan), digəri
isə Fierdə (Albaniya) olmaqla ümumilikdə 2 kompressor stansiyasının inşası
tamamlanıb. Kompressor stansiyaları
ilə yanaşı, Albaniyanın şərqində, Bilisht
regionunun yaxınlığında ölçmə stansiyasının tikintisi də yekunlaşıb. İtaliyadakı
təbii qazın qəbulu terminalının isə tikinti
işlərinin 65 faizi başa çatıb.

Xarici dövlətlərə və xarici hüquqi
şəxslərə, xarici vətəndaşlara, vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, 18 yaşına çatmamış vətəndaşlara, seçkilərin təyin
edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın)
rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə Azərbaycan Respublikasının
hüquqi şəxsinin nizamnamə kapitalında
bu Məcəllənin 90.2.1, 90.2.2 və 90.2.3cü maddələrində göstərilən şəxslərin
iştirak (mülkiyyət) payı 30 faizdən çox
olarsa, Azərbaycan Respublikasının
hüquqi şəxslərinə, beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq ictimai hərəkatlara,
dövlət hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyə qurumlarına, dövlət, bələdiyyə
təşkilatlarına və idarələrinə, seçkilərin
təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi günə olan
vəziyyətə görə nizamnamə kapitalında
dövlətin və ya bələdiyyənin iştirak payı

72 saylı Yardımlı-Masallı seçki dairəsi
Əliyev Sərvər Məlikməmməd oğlu
73 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsi
Bağırov Güloğlan Baloğlan oğlu

(Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin 27 dekabr 2019-cu il tarixli iclasında təsdiq edilmişdir) 74 saylı Lənkəran kənd seçki dairəsi

4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsi
İbrahimov Eldar Rza oğlu

13 saylı Xəzər - Pirallahı seçki dairəsi
Əliyev Rauf Asif oğlu

və bələdiyyə qulluqçularına, hərbi qulluqçulara, seçki komissiyalarına, seçki
komissiyasının həlledici səs hüquqlu
üzvlərinə və digər vəzifəli şəxslərinə
təşviqatın aparılması, seçkiqabağı hər
hansı təşviqat materiallarının yayılması
qadağan edilir.
Bu Məcəllə ilə seçkiqabağı təşviqat
üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət
edilməsinə nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış və
əsasən jurnalistlərdən ibarət olan mətbuat qrupu həyata keçirir.
Namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi
partiyalar bloklarının, referendum üzrə
təşviqat qruplarının seçki fondlarına
könüllü ianə ayırmaq, yaxud natura
şəklində və ya xidmət göstərilməsi yolu
ilə yardım etmək aşağıdakılara qadağan
edilir:

51 saylı Qusar seçki dairəsi
Badamov Azər Camal oğlu
52 saylı Quba seçki dairəsi
Şeydayeva Aysel Balasultan qızı
53 saylı Quba-Qusar seçki dairəsi
Bayramlı Habil Laçın oğlu
54 saylı Şabran-Siyəzən seçki dairəsi
Qurbanov Sadiq Haqverdi oğlu
55 saylı Xaçmaz şəhər seçki dairəsi
Səlimov Eldəniz Adil oğlu
56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi
Mərdanov Kənan Zeynal oğlu
57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi
Qəribov Nizami İsməli oğlu
58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir seçki dairəsi
Ələskərov Saleh Adil oğlu
59 saylı Salyan seçki dairəsi
Hacıyev Rəşad Əzizağa oğlu
60 saylı Salyan-Neftçala seçki dairəsi
Axundov Etibar Əkrəm oğlu
61 saylı Neftçala seçki dairəsi
Sadıqova Gültəkin Zakir qızı
62 saylı Saatlı seçki dairəsi
Ələkbərli Əziz Yusif oğlu
63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsi
Cəfərov Kamal Xaqani oğlu
64 saylı Sabirabad ikinci seçki dairəsi
Məmmədov Ramin Ələmşah oğlu
65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir seçki dairəsi
Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu
66 saylı Biləsuvar seçki dairəsi
Şahbazova Səyalə Əhmədağa qızı
67 saylı Cəlilabad şəhər seçki dairəsi
Həsənov Malik Əvəz oğlu
68 saylı Cəlilabad kənd seçki dairəsi
Nəsirov Elman Xudam oğlu
69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsi
Sadıqov Etibar Sadıq oğlu
70 saylı Masallı şəhər seçki dairəsi
Məmmədov Məşhur Şahbaz oğlu
71 saylı Masallı kənd seçki dairəsi
İsgəndərov Anar Camal oğlu

Rəcəbli Hadı Musa oğlu

75 saylı Lənkəran-Masallı seçki dairəsi
Paşazadə Cavanşir Hümmət oğlu
76 saylı Lənkəran-Astara seçki dairəsi
Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu
77 saylı Astara seçki dairəsi
Mahmudov Rəşad Məmmədqulu oğlu
78 saylı Lerik seçki dairəsi
Məmmədov İqbal Nəriman oğlu
79 saylı İmişli seçki dairəsi
Əzimov Nazim Abdulrəhim oğlu
80 saylı İmişli-Beyləqan seçki dairəsi
Muradov Rüfət Ehtiram oğlu
81 saylı Beyləqan seçki dairəsi
İsmayılov Şahin Əmir oğlu
82 saylı Ağcabədi seçki dairəsi
Rzayev Tahir Musa oğlu
83 saylı Ağcabədi-Füzuli seçki dairəsi
Rəhimov Rəşad Akif oğlu
84 saylı Füzuli seçki dairəsi
Məmmədova Svetlana Gəray qızı
85 saylı Şamaxı seçki dairəsi
Lazımov Arif Hacımurad oğlu
86 saylı İsmayıllı seçki dairəsi
Muradov Zaur Fazil oğlu
87 saylı Ağsu-İsmayıllı seçki dairəsi
Hüseynov Əli Abbas oğlu
88 saylı Göyçay seçki dairəsi
Hacıyeva Ləman Amil qızı
89 saylı Göyçay-Ağdaş seçki dairəsi
Şükürov Rəşad Əlibala oğlu
90 saylı Ağdaş seçki dairəsi
Osmanov Cavid Həmid oğlu
91 saylı Ucar seçki dairəsi
Həsən Ramil Sahib oğlu
92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi
Əhmədov Urfan Nizaməddin oğlu
93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi
Yıldırım Fatma Vidadi qızı
94 saylı Bərdə kənd seçki dairəsi
Məmmədov Qnyaz Vəli oğlu
95 saylı Tərtər seçki dairəsi
Əsədov Eldar Garay oğlu
96 saylı Goranboy-Naftalan seçki dairəsi
Məmmədov Anar İlyas oğlu
97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər
seçki dairəsi
Vəliyev Ağalar İsrəfil oğlu

“Castoro 6” borudüzən gəmisi yaxın
vaxtlarda İtaliyanın San Foka bölgəsinə gələcək
Hazırda boru kəməri tikinti mərhələsindədir.
TAP-ın inşası üzrə hər gün
yüzlərlə metr ərazi təmizlənir, borular marşrut xətti boyunca düzülür, qaynaqlanır,
xəndəyə endirilir və torpaq
örtüyü bərpa olunur. Lazımi turbo kompressorlar isə
“Siemens” şirkəti tərəfindən
istehsal olunub.
Ötən ilin noyabrında TAP-ın Yunanıstan hissəsində sınaq məqsədilə qaz
nəqlinə başlanılıb. Belə ki, Yunanıstandakı Evros çayı ilə Kipoidəki kompressor stansiyası arasında boru kəmərinin
2 kilometrlik hissəsinə təbii qaz qəbul
edilib. Bu, boru kəmərinin istismara
verilməsi prosesinin ilkin mərhələsidir.
Həmin prosesin məqsədi boru kəməri
infrastrukturunun tamamilə təhlükəsizliyini və işlər başa çatdıqdan sonra istismara hazır olmasını, eləcə də milli və
beynəlxalq təhlükəsizlik, həmçinin istismar standartlarına uyğun olmasını təmin

etməkdir. Təbii qazın boru kəməri sisteminə daxil edilməsi “Şahdəniz-2” qazının Avropaya tədarükünün başlanğıcı
üzrə növbəti mərhələdir. TAP vasitəsilə
ticari məqsədlə qaz nəqlinin 2020-ci ilin
oktyabrında, yəni İtaliyaya qədər olan
hissənin tam istifadəyə veriləcəyi və sınaqdan keçiriləcəyi vaxtda gözlənilir.
İlk mərhələ istifadəyə verildikdən
sonra təbii qaz tədricən boru kəmərinin
Yunanıstan marşrutunun digər hissələrinə, eləcə də Albaniya və İtaliyaya mərhələli səkildə nəql edilməyə başlanacaq.
TAP-ın quru hissəsinin inşası üzrə
İtaliyada boruların tikintisinə başlanılıb.

Melendugno şəhərindəki 1,5 kilometrlik
mikrotunelin inşası aprelin sonunda turist fəaliyyətləri və sahilboyu ətraf mühitə heç bir təsir və ya müdaxilə olmadan
tamamlanıb. Boru kəmərinin İtaliya hissəsinin və qəbul terminalının tikintisinin
tamamlanması üzrə işlər davam edir.
Həmçinin TAP-ın İtaliyadan keçəcək
təxminən 8 kilometrlik hissəsində boruların 3 kilometri xəndəyə endirilib.
Yunanıstan, Albaniya və İtaliyada
boruların 99 faizi marşrut xətti boyunca
düzülüb. Üç ölkədə boruların 99 faizi
qaynaqlanıb, xəndəkqazma işlərinin isə
99 faizi tamamlanıb. Yunanıstan, Albaniya və İtaliyada boru kəməri marşrutunun
99 faizində torpaq örtüyü bərpa edilib.
TAP konsorsiumu təbii qaz tədarükçülərinin maraqlarını ifadə etməyə
imkan verəcək bazar sınaqlarına da başlayıb. Məqsəd sonrakı mərhələdə TAP-ın
genişləndirilməsi imkanlarını araşdırmaqdır.
Boru kəmərinin inşası üzrə Albaniya sularında dəniz borularının tikintisi
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30 faizdən artıq olan hüquqi şəxslərə,
hərbi hissələrə, xeyriyyə təşkilatlarına,
dini birliklərə, idarələrə və təşkilatlara,
anonim ianə köçürənlərə.
Anonim ianə dedikdə, vətəndaş
üçün - soyadını, adını, atasının adını,
şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz
edən sənədinin seriyasını, nömrəsini,
verilmə tarixini, yaşayış yerinin ünvanını, doğum tarixini, hüquqi şəxs üçün
- vergiödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini, adını, qeydiyyat tarixini, bank
rekvizitlərini, nizamnamə kapitalında
dövlət və ya bələdiyyə payının olmasını, olduğu halda miqdarını, nizamnamə
kapitalında xarici kapitalın pay miqdarını göstərməyənlər və ya qeyri-düzgün
göstərənlər başa düşülür. Bu barədə
Seçki Məcəlləsinin 90.2-ci maddəsində
qeyd olunub.
Qeyd edək ki, təşviqat kampaniyası
fevralın 8-dək davam edəcək. Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilər isə fevralın
9-da keçiriləcək.

98 saylı Şəmkir şəhər seçki dairəsi
Qafarova Sahibə Əli qızı
99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsi
Həsənov Nurlan Urfan oğlu
100 saylı Şəmkir-Daşkəsən seçki dairəsi
Bayramov Kamran Fərhad oğlu
101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsi
Mirbəşiroğlu Elşad Mirbəşir oğlu
102 saylı Samux-Şəmkir seçki dairəsi
Səfərov Nizami Abdulla oğlu
103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi
Hüseynova Sevinc Əmirəhməd qızı
104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsi
Məhərrəmova Elnarə Səməndər qızı
105 saylı Tovuz seçki dairəsi
Hüseynova Məhəbbət Müsəllim qızı
106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi
Tağıyev Niyazi Yusif oğlu
107 saylı Qazax seçki dairəsi
Seyidov Səməd İsmayıl oğlu
108 saylı Ağstafa seçki dairəsi
Cəfərov Nizami Qulu oğlu
109 saylı Balakən seçki dairəsi
Məhəməliyev Nəsib Məhəmməd oğlu
110 saylı Zaqatala seçki dairəsi
Bayramov Bəhruz Qurban oğlu
111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi
Əliyeva Kamilə Əliağa qızı
112 saylı Qax seçki dairəsi
Əfəndi Mahir Qalib oğlu
113 saylı Şəki şəhər seçki dairəsi
İskəndərov Vüqar Yapon oğlu
114 saylı Şəki kənd birinci seçki dairəsi
İsmayılova Südabər Şöyüb qızı
115 saylı Şəki kənd ikinci seçki dairəsi
Həsənov Rahim Rafiq oğlu
116 saylı Qəbələ seçki dairəsi
Əliyev Samir Ramiq oğlu
117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi
Naxçıvanlı Aqiyə Həbib qızı
118 saylı Ağdam şəhər seçki dairəsi
Muradov Farid Mustafa oğlu
119 saylı Ağdam kənd seçki dairəsi
Sadıqov Bəxtiyar Yusif oğlu
120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı seçki dairəsi
Məmmədov Ceyhun Valeh oğlu
121 saylı Laçın seçki dairəsi
Abbaszadə Mahir Tapdıq oğlu
123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsi
Məmmədov Aqil Sadiq oğlu
124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd seçki dairəsi
Məmmədov Elman Camal oğlu
125 saylı Zəngilan-Qubadlı seçki dairəsi
İsmayılov İmamverdi İbiş oğlu

artıq başa çatıb. Boru kəmərinin dəniz
hissəsi Albaniya və İtaliya sahillərini
bir-birinə birləşdirəcək və uzunluğu
105 kilometr olacaq. Adriatik dənizində boruların 37 kilometri Albaniya, 25
kilometri İtaliya, 43 kilometri isə beynəlxalq sularda döşənəcək. Boru kəməri dənizin 810 metrdən də çox dərinlikdəki hissəsindən keçəcək, 36 düymlük
xəttin inşasında ümumilikdə 100 min
ton ağırlığında təxminən 9 min boru
istifadə olunacaq. “Saipem” dənizdəki
tikinti işləri üçün təqribən 10 gəmidən
istifadə edəcək.
Xatırladaq ki, layihə üzrə kapital xərcləri 4,5 milyard avrodur. Boru
kəməri Avropanın üç ölkəsinin ərazisindən – Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan keçir. TAP-ın ilkin ötürücülük
qabiliyyəti ildə 10 milyard kubmetr
olacaq və bu həcmin gələcəkdə 20 milyard kubmetrədək artırılması nəzərdə
tutulur.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Şahdəniz-2” yatağından hasil
olunacaq qazı Türkiyəyə və bu ölkədən
də Avropaya daşıyacaq 3 min 500 kilometr uzunluğundakı Cənub Qaz Dəhlizinin tərkib hissəsi olan TAP Cənubi
Qafqaz Boru Kəməri və TANAP-ın

davamı olub, “Şahdəniz-2”dən hasil
olunacaq qazı Yunanıstan və Albaniya
vasitəsilə, Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna, oradan da Qərbi
Avropaya çatdıracaq. Boru kəmərinin
uzunluğu 878 kilometr, diametri isə 48
düymdür. TAP boru kəmərinin ən aşağı
hissəsi dəniz səviyyəsindən təxminən
810 metr dərinlikdə, ən yüksək hissəsi
Albaniya dağlarında 1800 metr hündürlükdən keçir.
Boru kəməri TANAP ilə birləşəcək
və Yunanıstanın Türkiyə ilə sərhəddə
yerləşən Kipoi ərazisindən başlayacaq.
Kəmər buradan Yunanıstan və Albaniya
ərazisini qət edərək şərqdən qərbə Adriatik dənizi sahillərinə doğru istiqamətlənəcək və İtaliyanın Puqlia bölgəsində
sahilə çıxacaq. TAP “Snam Rete Gas”
şirkətinin istismar etdiyi İtaliyanın qaz
nəqliyyatı şəbəkəsinə birləşəcək. Layihə Azərbaycan qazının İtaliya, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya, İsveçrə
və Avstriya kimi böyük Avropa bazarlarına çatdırılması üçün böyük imkanlar
yaradır.
TAP-ın səhmdarları belədir: BP (20
faiz), SOCAR (20 faiz), “Snam S.p.A.”
(20 faiz), “Fluxys” (19 faiz), “Enagás”
(16 faiz) və “Axpo” (5 faiz).

29 yanvar 2020-ci il
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Beş ildə “Berkarar” gəmisi ilə
Türkmənbaşı-Bakı-Türkmənbaşı
istiqamətində 21,8 min TIR daşınıb

Beş ildə “Berkarar” gəmisi
vasitəsilə Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında 21,8 min təkərli
texnika (TIR) və on minlərlə sərnişin daşınıb.
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-dən bildirilib ki,
yeni Bakı limanının Azərbaycana
ilk dəfə səfər edən Türkmənistana
məxsus “Ro-Pax” tipli “Berkarar”

gəmi-bərəsini qəbul etməsindən
5 il ötür. İlk səfəri zamanı Azərbaycana 47 TIR və 8 sərnişinlə
gələn gəminin Bakı-Türkmənbaşı xəttində işləməsi iki ölkə
arasında daşıma imkanlarını
daha da artırır və eyni zamanda,
TIR-ların daha qısa müddətdə
qəbul edilib yola salınmasına
imkan yaradır. “Berkarar” gəmisi Türkmənistanın sifarişi
ilə Xorvatiyanın “Ulyanik” tərsanəsində yığılıb və 2014-cü il dekabrın
5-də Türkmənistana gətirilib. Gəminin uzunluğu 155,8 metr, eni 17,5
metr, hündürlüyü isə 12,2 metrdir.
Gəminin sərnişin tutumu 200 nəfər,
yükgötürmə qabiliyyəti 2400 tondur və 54 ağır yüklü təkərli texnika
(TIR) daşıya bilir.

İstanbul kanalı layihəsinin həyata
keçirilməsi boğazdakı su nəqliyyatı
sıxlığını aradan qaldıracaq
İstanbul kanalı layihəsinin həyata keçirilməsi üçün
işlər 2020-ci ildə başlasaq, layihə 2025-ci ilin sonu, ən gec
2026-cı ildə tamamlanacaq.
Bu sözləri Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur naziri
Mehmet Cahit Turhan deyib.
İstanbul kanalı layihəsinin həyata keçirilməsini vacib edən
səbəblər barədə danışan nazir bildirib ki, Bosfor boğazı beynəlxalq
dəniz nəqliyyatında istifadə edilən
su yoludur. Bundan əlavə İstanbulun
hər qitəsində yaşayan vətəndaşlar,
şəhərə gələn turistlər də bu yoldan
nəqliyyat vasitəsi və ya gəzinti üçün
sıx istifadə edirlər. İstanbul kanalı layihəsinin həyata keçirilməsinin əsas
səbəblərindən biri də, boğazdakı su
nəqliyyatı sıxlığının aradan qaldırılmasıdır.
Nazir qeyd edib ki, son 15 il ərzində boğazdan ildə orta hesabla 48
min 296 tranzit yük gəmisi keçib.
2019-cu ildə bu rəqəm 41 min 112
təşkil edib. Son 15 ildə bu göstəri-

cilərin azalmasına baxmayaraq, gəmilərdəki yük miqdarı 53 faiz artıb.
Bu da böyük təhlükə mənbəyidir.
Belə ki, bu gəmilər təbii qaz, kimyəvi və partlayıcı maddələr, eləcə də
neft daşıyır.
O, burada əsas məqsədin təhlükəsiz və etibarlı dəniz nəqliyyatını
təmin etmək olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edib ki, İstanbul kanalından
hər gün 185 gəmi keçə biləcək ki,
hazırda boğazdan 118-125 gəminin keçməsi mümkün deyil. Nazir
buradan ildə 50 min gəmi keçəcəyi
təqdirdə illik 5 milyard dollar gəlirin
əldə edilməsinin mümkünlüyünü bildirib.
Günel Məlikova

Aralın dibi pas atmış gəmilərin quma
batdığı səhraya çevrilib
Aral dənizi yaxınlığındakı
Muynak şəhəri dünyanın ən dəhşətli yeri adlandırılıb.
Özbəkistanın Qaraqalpaq Respublikasında yerləşən, “Gəmilər qəbiristanlığı” adını alan Muynak şəhəri “Fox News” jurnalının “Dünyanın
ən dəhşətli yerləri” siyahısına düşüb.
Keçən əsrin 70-80-ci illərinə qədər Muynak Aral sahillərində liman
şəhəri kimi tanınıb. Aralın quruması
isə ekoloji və iqtisadi fəlakətə çevrilib. Bu gün dənizin 90 faizi quruyub,
suyun dibi isə pas atmış gəmilərin
quma batdığı səhraya çevrilib.
Xatırladaq ki, Aral 1960-cı ildə
dünyada sahəsinə görə dördüncü göl
sayılıb. Son 40 ildə onun sahəsi 2-3

dəfə kiçilib, suyun səviyyəsi 18 metr
aşağı düşüb. Suyun duzluluğu artdığına görə balıq ehtiyatları tamamilə
tükənib. Güclü külək qumu sovuraraq uzaq yaşayış məntəqələrinə qədər aparıb və beləcə ekoloji fəlakət
zonası yaranıb.
Qulu Kəngərli

Elektrik kateri dizel yanacağı ilə işləyən
katerlə müqayisədə iki dəfə baha başa gəlir
Yanvarın 15-də Belçikanın Brüqqe şəhərində Aİ
məkanında ilk dəfə olaraq
turistlər üçün elektrik kateri
fəaliyyətə başlayıb.
Uzunluğu 9 metr, eni 2
metrdən çox olan gəmi şəhər
kanalına kran vasitəsilə buraxılıb.
Elektrik katerinin ətraf
mühitə buraxdığı karbon qazı sıfır
səviyyəsindədir. Bu halda dizel yanacağı ilə işləyən katerlərlə müqayisədə xoşagəlməz qoxu və səs-küy
yox dərəcəsindədir. Katerin yaratdığı dalğalar daha zəif olduğuna görə

Yüklərin aşırılması, yük konteynerlərinin təslimat və
saxlancının təşkil olunması üçün Bakı limanının konteyner
terminalının potensialından istifadə olunacaq
“Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı”
QSC (Bakı Limanı) ilə
“ADY Konteyner” MMC
arasında əməkdaşlığa
dair razılıq əldə olunub.
QSC-dən
bildirilib
ki, razılaşma ölkə ərazisindən keçən multimodal
beynəlxalq nəqliyyat marşrutları üzrə hərəkət edən
konteyner yükdaşımaları sahəsində tərəfdaşlıq
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və birgə koordinasiyası, eyni zamanda,
əməliyyat proseslərinin bütün mərhələlərində əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Razılaşmanı “Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin baş

direktorunun müavini Məftun Abbasov və “ADY Konteyner” MMC-nin
direktoru Natiq Cəfərov imzalayıblar.
Nəzərdə tutulub ki, Çindən,
Uzaq Şərqdən və Orta Asiyadan Av-

ropaya və əks istiqamətdə
hərəkət edən yüklərin aşırılması, yük konteynerlərinin
təslimat və saxlancının təşkil
olunması üçün Bakı limanının konteyner terminalının
potensialından istifadə olunacaq. Təchizat zəncirinin
idarə olunması prosesinin
dəstəklənməsi məqsədilə innovativ rəqəmsal həllərin işlənib hazırlanması və həyata
keçirilməsi, Bakı limanının
açıq və qapalı anbar ərazilərində həyata keçirilə biləcək əlavə dəyər yaradan xidmət və
logistik fəaliyyətlərin dəstəklənməsi
istiqamətində birgə fəaliyyət göstərilməsi də sənəddə yer alan məsələlər
arasındadır.

2006-cı ildən etibarən Xəzərin səviyyəsində enmə baş verir
Xəzər dənizi qapalı
su hövzəsi olduğundan
onun səviyyəsində periodik
dəyişmələr labüddür. Xəzər
dənizinin səviyyəsinin
dəyişməsində başlıca amil
onun hövzəsinin iqlimi
hesab olunur və səviyyə
tərəddüdləri əsasən onun
su balansı elementlərindən, yəni dənizi qidalandıran çaylardan və düşən
yağıntının miqdarından,
həmçinin buxarlanmadan
asılıdır. Dəniz dibində baş verən
tektonik hərəkətlər də səviyyənin
dəyişməsinə təsir göstərən amillərdəndir. Bu gün Xəzərin əsas qida
mənbəyi olan Volqa çayının axımında da azalma müşahidə edilir.
Volqa çayının orta çoxillik axım
norması 146 kubkilometrdir. Ötən
ilin birinci yarısı çayın mənsəbində
illik axım 114 kubkilometr təşkil
edib ki, bu da orta çoxillik normadan əhəmiyyətli dərəcədə azdır.
Bu sözləri Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyinin ekoloji siyasət
şöbəsinin müdiri Rasim Səttarzadə
deyib.

Şöbə müdirinin sözlərinə görə,
ötən əsr Xəzərin ən aşağı səviyyəsi
1977-ci ildə qeydə alınıb. Sonradan
qısa dövrdə, yəni 1977-1995-ci illər
ərzində səviyyə 2,5 metr artıb və sonrakı illərdə yenidən azalma müşahidə olunmağa başlayıb. 2006-cı ildən
etibarən Xəzərin səviyyəsində enmə
baş verir. Ötən il dənizin orta illik səviyyəsi Baltik sistemi ilə mənfi 27,89
metr qeydə alınıb ki, bu da 1977-ci
ildəki səviyyədən 1,1 metr yüksəkdir.
R.Səttarzadə bildirib ki, dəniz
səviyyəsinin dinamikası barədə müddətli proqnoz vermək mümkün deyil.
Çünki bugünədək hazırlanmış uzunmüddətli səviyyə proqnozlarının

heç biri özünü doğrultmayıb:
“Onu deyim ki, Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası
üzrə Koordinasiya Komitəsi tərəfindən beş Xəzəryanı
ölkənin birgə məlumatları
əsasında dəniz səviyyəsinin
dəyişməsi barədə yarımillik
ssenarilər hazırlanır. Ən son
ssenariyə əsasən Xəzər dənizinin səviyyəsi 2020-ci ilin
ilk kvartalında əvvəlki illə
müqayisədə aşağı olacaq.
Hazırda Xəzər dənizinin səviyyəsi ətraf mühit, insan sağlamlığı və
təsərrüfat sahələri üçün təhlükəli hesab olunmur. Lakin azalma bu qayda
ilə uzun müddət davam edərsə, bəzi
təsərrüfat sahələrinə, xüsusilə dənizdə neft-qaz əməliyyatlarına, dəniz
nəqliyyatına, limanların fəaliyyətinə təsir edə bilər. Dəniz səviyyəsi
üzərində Milli Hidrometeorologiya
Departamentinin hidrometeoroloji
müşahidə məntəqələrində müntəzəm
müşahidələr aparılır və fəaliyyətləri
dənizlə bağlı olan qurumlara dənizin
səviyyəsi barədə məlumatlar verilir ki, işlərində və planlaşdırılan layihələrdə nəzərə alsınlar”.

Xəzər dənizinin səviyyəsinin öyrənilməsinin yeni modeli hazırlanır
Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının
(AMEA) Geologiya və
Geofizika İnstitutunun
direktoru, akademik
Akif Əlizadənin layihə
rəhbəri olduğu “Xəzər
dənizinin səviyyəsinin
dəyişilməsinin iqlim-seysmogeodinamik
inteqrə modeli” mövzusunda elmi-tədqiqat
işinin proqramı təsdiqlənib.
AMEA-dan
bildirilib ki, 2025-ci ilin sonuna
qədər
yekunlaşdırılması
nəzərdə tutulan proqramın icraçıları
Geologiya və Geofizika, Coğrafiya
institutları, Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Rusiya Elmlər
Akademiyasının Yer Fizikası, ABŞ-

ın Massaçusets Texnologiya institutları, İtaliyanın Milan Bikkoko və
Fransanın Montpelyer universitetləridir.
Layihə çərçivəsində Xəzər dənizinin müasir seysmogeodinamik

şəraiti və hidroiqlim faktoru
nəzərə alınmaqla, dəniz səviyyəsi tərəddüdünün inteqrə
modeli hazırlanacaq. Tədqiqatlar zamanı bölgənin tektonik
aktivliyinin qiymətləndirilməsi və Xəzər dənizinin səviyyə
tərəddüdlərinə təsir modelinin
işlənməsi də nəzərdə tutulur.
Elmi tədqiqat işi ərzində
tərtib ediləcək geodinamik, aktiv qırılma, seysmik təhlükənin
titrəyiş və seysmik rayonlaşdırma xəritələri Fövqəladə Hallar,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
nazirlikləri, eləcə də şəhərsalma strukturları tərəfindən risk
analizi məqsədilə istifadə oluna
biləcək.
Layihə Xəzərətrafı ölkələrin
davamlı inkişafına da müsbət təsir
göstərəcək.

“Teodor Ruzvelt”
Çinin 2014-2019-cu illər üzrə “Bir kəmər, bir yol”
Sakit okean bölgəsinə ölkələri ilə ticarəti 6,4 trilyon dollardan çox olub
Çinin “Bir kəmər, bir yol”
göndərilib
strategiyasının əhatə etdiyi
onun sahilyanı divarlara ziyanı da
minimum dərəcədədir.
Yeri gəlmişkən, bu katerin qiyməti də bahadır. O, dizel yanacağı ilə
işləyən “həmkarı” ilə müqayisədə iki
dəfə baha başa gəlir.
Vüqar Seyidov

İki ada qlobal istiləşmə nəticəsində
okean sularının altında qalıb
İndoneziyanın Cənubi
Sumatra əyalətinə aid iki ada
qlobal istiləşmə nəticəsində
okean sularının altında qalıb.
“Ətraf mühit üzrə forum”
təşkilatının hesabatına əsasən,
Betet və Qundul adalarında
suyun səviyyəsi 1-3 metr artıb.
Qeyri-hökumət təşkilatları bildirib ki, təcili tədbirlər görülməsə, daha dörd ada okean sularının
altında qalacaq.
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Qeyd edək ki, tərkibinə 18 min
adanın daxil olduğu İndoneziya dünyanın ən böyük arxipelaqıdır.

ABŞ ordusuna məxsus
“Teodor Ruzvelt” aviadaşıyıcısı
(CVN-71) 6 hərbi gəmi ilə birlikdə
Hind-Sakit Okean Komandanlığı
bölgəsinə yollanıb.
BBC-nin verdiyi xəbərə görə,
bu barədə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, göyərtəsində müxtəlif döyüş təyyarələri olan
aviadaşıyıcı regionda dəniz təhlükəsizliyini, regional tərəfdaş və
müttəfiqlərlə birgə regional sabitliyi təmin etmək üçün bölgəyə göndərilib.

tərəfdaş ölkələrlə ticarət dövriyyəsinin ümumi məbləği ötən
il 9,2 trilyon yuana (1,3 trilyon
ABŞ dolları) çatıb.
Bu barədə Çin Baş Gömrük Administrasiyası məlumat
yayıb. Bildirilir ki, Çinin “Bir
kəmər, bir yol” ölkələri ilə ötənilki ticarət dövriyyəsi 2018-ci
illə müqayisədə 10,8 faiz artıb.
Statistikaya əsasən, Çinin 20142019-cu illər üzrə “Bir kəmər, bir
yol” ölkələri ilə ticarəti 6,4 trilyon
dollardan çox olub. Çin strategiya
üzrə 25 tərəfdaş ölkənin ən böyük
ticarət tərəfdaşıdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Çin
Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinin irəli sürdüyü “Bir kəmər, bir
yol” təşəbbüsünü ilk dəstəkləyən
ölkələrdən biri olmaqla yanaşı, onun
icrasında özünün əlverişli coğrafi
mövqeyi, iqtisadi və nəqliyyat-logistika potensialı ilə vacib rol oynayır.
Bu təşəbbüs, eyni zamanda, iki ölkə
arasında tərəfdaşlığın möhkəmlən-

dirilməsinə töhfə verir, müxtəlif
sahələrdə yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Prezident İlham Əliyevin keçən ilin aprelində Pekində
2-ci “Bir kəmər, bir yol” beynəlxalq
əməkdaşlıq forumunda iştirakı ölkəmizin bu çərçivədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət
verdiyini göstərir.
Coğrafi-iqtisadi baxımdan əvəzolunmaz üstünlükləri olan bu dəhliz “Bir kəmər, bir yol”un icrası
baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Ötən ilin 10 ayının nəticələrinə
əsasən, Azərbaycanla Çinin ticarət
dövriyyəsi təxminən 2 dəfə artıb.
Şahin Cəfərov
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YARIZARAFAT,
YARIGERÇƏK
Arxamca danışanların hamısı işgüzardır:şər atmaqdan yorulmurlar.
Bədbəxtlik hər gün qapı döyür. Açmamaq çıxış yolumu? Qovmaq gərək.
Öz evində xoşbəxt olmaq üçün öz evin
olmalıdır.
Yaltaq heç nəyin ağası deyil.
Bəzilərinin təkcə cavabları yox, sualları da yanlış olur.
“Yüksəlişinə” görə mənfi cəhətlərinə
borclu nə qədər adam var...
İnsan vəzifə xəstəliyinə hər hansı virusdan daha tez yoluxur.
Allah hər şeyi görür və bilir. Sadəcə abrına görə çox şeyi açıb-ağartmır.
Bəziləri üçün vəzifədən getmək həyatdan köçmək kimi bir şeydir.
Tez-tez yaxşı təşkil olunmuş yaltaqlıqla
üzləşirəm.
Tərif ona layiq olanların yarısını, olmayanların hamısını korlayır.
Pulun qoxusu çox yerdən gələ bilər.
Hər yerə qaçmazlar ki…
Nəyinsə uğrunda ölməyə hazır olmayanda yaşamaq çətinləşir.
Əlimiz sözə baxmayanda taleyimizin
öz əlimizdə olduğunu israr edirlər.
Təmiz adam qalıb? Hərəsinə bir çirkab atmışıq.
Haqsız olduqları bəzilərinin heç vecinə
də deyil.
Nə cənnət, nə də cəhənnəm. Tanışlarımın olmadığı yer istəyirəm.
3-4 dildə danışanları bəzən heç bircə
dildə də başa salmaq olmur.
Harda yaltaqların üzü gülürsə, deməli
orada haqsızlıq üzə durur.
İbrət götürməyəcəksənsə, keçmişə boylanmağa dəyməz.
Ya iş görmə, ya da yarımçıq görmə.
Bəzi adamlar başlarını deyəsən ən çox
başa düşməkdən qoruyurlar.
Peşmançılıq istəmirsinizsə, hətta düşmənin acığına belə, nə isə etməyin.
Dayanma. Dayansan, ya yel aparacaq,
ya sel.
Sözü ən çox deməyə sözü olmayanlar
hörmətdən salırlar.
Özlərini ağıllı göstərməyə çalışanların
əksəriyyəti göstərməyə heç nəyi olmayanlardır.
Ağcaqanad təkcə qanımızı sovurur.
Amma qanımızı təkcə ağcaqanadlar sovurmur.
Yaxşı az olduğu üçün çox adam yaxşı
ilə pisi ayıra bilmir?
Çətin günlərimizdə qeybə çəkilənlər!
Heç olmasa, sağsınızmı?
Özüm də özümdən narazı olduğumdan, məndən narazı olanları məndən yaxşı kim başa düşər?
Ağıllı kişinin yanında bütün qadınlar
ağıllı görünürlər. Axmaq kişinin yanında
ağıllı qadınlar da qəribə görünürlər.
Həqiqətə alışmayan, həqiqətlə barışmayan nə qədər insan var...
Dostum deyilsən. Düşmən olmaq cəsarətin də yoxdur. Kimsən sən?
Şəffaf yalan eşitmisiniz?
Vaxt öldürmür, əksinə, vaxtı da biz öldürürük, özümüzü də.
Yağ yeyənlərə elə gəlir ki, şor yeyənlərin işi heç vaxt yağ kimi getməməlidir.
Yaxaya bax... Daha çox, vəzifə üçün cırılan yaxalara oxşayır.
Qarnın uduzduğu nə isə var?
Həmişə nə isə çatışmır. Həmişə də nə
isə çatışmayacaq.
Bacardıqca gülün. Həyat imkan tapan
kimi ağladacaq.
Göz yaşlarını içinə axıdanların hesabına həyat xoşbəxt görünür.
Mənim gözümdə heç nəyə yaramayanlar başqaları üçün çox şeyə yaradılar.
Yaxşılıq etməyə gücü çatmayanlarla
doludur dünya.
Yenə yanılanlar yanıldıqlarını qəbul
etməyənlərdir?
Öyrənmək, öyrənmək istəyənə zövq,
istəməyənə zülmdür.
Heç nəyi gizlətmədim. Hətta kimdənsə
xoşum gəlmədiyini də.
Rasif TAHİROV
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“Səbail” klubu iranlı
futbolçunu heyətinə qatıb
Bakının “Səbail” futbol klubu
növbəti transferini
reallaşdırıb.
Bakı
təmsilçisi iranlı futbolçu
Peyman
Keşavarzini heyətinə qatıb.
Onunla cari mövsümün
sonunadək
müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki,
son olaraq İranın
“Qostareş
Fulad”
komandasında forma
geyinən müdafiəçi
əvvəllər “Traktorsazi”, “Maşınsazi” və
“İstiqlal” klublarında
çıxış edib. Keşavarzi ötən il “Sumqayıt”da olsa da, komandadan debüt etmədən ayrılıb.

Qadın voleybolçulardan ibarət
Azərbaycan millisi beynəlxalq reytinq
cədvəlində 5-ci pilləyə yüksəlib

Avropa Voleybol Konfederasiyası
qadın voleybolçulardan ibarət milli
komandaların yeni reytinq cədvəlini
açıqlayıb.
Hesabında 225 xal olan Azərbaycan
millisi beşinci pillədə qərarlaşıb. Ötən

Avropa Olimpiya Komitələri
WADA və RUSADA-nın
mübahisəsində iştirak edəcəklər

Avropa Olimpiya Komitələri (AOK) Dünya Antidopinq
Agentliyi (WADA) və Rusiya
Antidopinq Agentliyi (RUSADA)
arasında mübahisədə iştirak
etmək haqqında İdman Arbitraj
Məhkəməsinə (CAS) bildiriş
göndərib. TASS agentliyi xəbər
verir ki, AOK-un bəyanatında
belə deyilir.
Bəyanatda deyilir: “Avropa
Olimpiya Komitələri WADA və
RUSADA-nın mübahisəsinə müdaxilə etmək haqqında İdman Arbitraj Məhkəməsinə ərizə verib.
Məqsəd Avropa milli olimpiya
komitələrinin və təmiz idmançıların maraqlarını müdafiə etməkdir. AOK Beynəlxalq Olimpiya
Komitəsi ilə birlikdə bu iş üzrə
dəqiq və qəti hökm çıxarılmasını
istəyir”.

WADA-nın İcraiyyə Komitəsi 2019-cu
il dekabrın 9-da RUSADA-nın kodeksə
müvafiqlik statusundan məhrum edilməsinə və 2012-ci ildən
2015-ci ilədək dövrdə idmançıların yoxlanılmasının nəticələri
saxlanılan Moskva laboratoriyasının məlumat bazası ilə
manipulyasiyalarla əlaqədar Rusiya idmanına sanksiyaların tətbiq
olunmasına yekdilliklə səs verib.
Rusiya dörd il müddətinə iri idman
yarışları keçirmək və onlara iddia
etmək hüququndan məhrum edilə,
ölkə idmançıları dünya çempionatlarında, Olimpiya və Paraolimpiya
oyunlarında milli bayraq altında
çıxış etmək imkanını itirə bilərlər.
Daha əvvəl Rusiya Olimpiya Komitəsi (ROK), Rusiya
Paraolimpiya Komitəsi (RPK),
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi
(BOK), habelə bir sıra milli idman federasiyaları üçüncü tərəf
qismində prosesdə iştirak edəcəklərini elan ediblər. Onlar prosesə
WADA-nın qərarının təsir göstərdiyi təşkilatlar kimi qoşulublar.

Hansı peyvənd nə vaxt vurulmalıdır?
Hər hansı bir xəstəliyin qarşısının alınmasında
peyvənddən istifadə edilir.
Respublika Gigiyena və
Epidemiologiya Mərkəzinin
direktor müavini Afaq Əliyevanın verdiyi məlumata
görə, hazırda ölkəmizdə 11
infeksiyaya qarşı peyvəndləmə işləri aparılır: “Körpə
ilk üç peyvəndi doğum
evində alır. Doğulduğu ilk
12 saat ərzində körpəyə hepatit B
əleyhinə peyvənd aparılır. Dördüncü-yeddinci gün arası həm
vərəm əleyhinə, həm də poliomielit əleyhinə peyvənd vurulur. Uşaq
evə yazılandan sonra ərazi üzrə
poliklinikada qeydiyyata alınır və
onun sonrakı peyvəndləri həmin
tibb müəssisəsi tərəfindən aparılır.
Uşaqlara iki aylığında poliomielit
əleyhinə vaksin, pentavaksin (difteriya, tetanus, göyöskürək, hemofil infeksiyası, hepatit B əleyhinə)
və pnevmokok infeksiyasına qarşı
peyvənd aparılır. Körpənin 3, 4 və
6 aylığında peyvəndlər təqvimə
uyğun olaraq davam etdirilir. 1 yaşında uşaqlara qızılca, məxmərək
və parotitə qarşı peyvənd vurulur.
Uşağın 18 aylığında difteriya, gö-

yöskürək, tetanus əleyhinə (GDT)
və oral poliomielit (OPV) vaksinləri ilə revaksinasiya, 6 yaşında isə
difteriya, tetanus əleyhinə (DT) və
qızılca, məxmərək və parotitə qarşı
peyvənd edilir”.
Onun dediyinə görə, peyvəndlər arası interval ən azı bir ay olmalıdır.
Təəssüf ki, bir çox valideynlər peyvənd aparılmasının əks təsirindən ehtiyat edirlər. Direktor
müavini bununla əlaqədar olaraq
deyib: “Vaksin fəsad vermir, lakin
peyvənd ediləndən sonra yanaşı
təsirlər ola bilər. Peyvənd vurulandan sonra uşağın temperaturu 3838,5-ə qədər yüksələ bilər, bəzən
müəyyən ağrı, şişkinlik və qızartı
ola bilər, lakin belə təsirlərdən çəkinməyə dəyməz”.
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi və Həmkarlar İttifaqı Komitəsi
“Şuşa”
gəmisinin kapitanı Seymur Bayramova
anasının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
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reytinq cədvəli ilə müqayisədə millimiz
6 pillə irəliləyib.
Reytinq cədvəlinə 250 xalla Serbiya
seçməsi başçılıq edir. Aktivində 236 xal
olan Türkiyə və İtaliya komandaları ilk
üçlüyü tamamlayırlar.

İddiaçılar turniri martın 15-dən
aprelin 5-dək Yekaterinburqda keçiriləcək
Azərbaycanlı qrossmeyster Teymur Rəcəbovun
iddiaçılar turnirinə hazırlığı
prosesində məsləhətçisi və
sparrinq-tərəfdaşı rusiyalı
şahmatçı Sergey Karyakin
olacaq.
TASS agentliyi xəbər verir ki, bu barədə S.Karyakin
məlumat verib. Qrossmeyster
ötən ilin onun üçün çox çətin
keçdiyini bildirib: “İlin sonunda
fiziki cəhətdən tab gətirmədim.
İndi yeni mövsümdən əvvəl istirahət etmək istəyirəm. Üstəlik,
qarşıdakı iddiaçılar turnirində
Teymur Rəcəbova kömək edəcəyəm. Onun məsləhətçisi və
sparrinq-tərəfdaşı kimi çıxış
edəcəyəm”.
İddiaçılar turniri martın

Dərin yuxu beyni toksinlərdən təmizləyir
Boston Universitetinin
tədqiqatçıları aşkar ediblər
ki, dərin yuxu insan beyninin
potensial zəhərli maddələrdən
təmizlənməsinə kömək edir.
Onların tədqiqatının nəticələri “Science” jurnalında dərc
edilib. Yeni tədqiqata görə,
sinir hüceyrələrinin fəallığının zəifləməsi dərin yuxuda
haram iliyin beyinə doğru və
geriyə ritmik hərəkətinə məkan
yaradır. Alimlərin fikrincə, bu
proses metabolizm məhsullarını beyindən yuyur.
Boston Universitetinin biotibb mühəndisliyi kafedrasının
dosenti Laura Lüis tədqiqatın
nəticələrinə dair hesabatında
təsdiq edir ki, ağıldankəmlikdən
əziyyət çəkən insanların beyninə anormal şəkildə yapışan
zülal – beta-amiloid bu cür “tullantılarlardandır”. Lakin dərin
yuxu ağıldankəmliyin və ya digər xəstəliklərin qarşısını almağa kömək edir. Tədqiqatın son
məqsədi belə bir problemi başa
düşməkdir: nə üçün keyfiyyətsiz
yuxu ağıldankəmlikdən tutmuş
ürək xəstəlikləri və depressiyayadək müxtəlif xroniki vəziyyət-

lərin yaranması riskinin yüksəlməsi ilə bağlıdır.
Tədqiqatçılar bundan əvvəl
də bilirdilər ki, haram ilik metabolik kənar məhsulların beyindən təmizlənməsinə kömək edir.
Onu da bilirdilər ki, bu proses
yuxuda güclənir. Lakin bunun
necə və nə üçün baş verdiyini
bilmirdilər. Buna görə də alimlər
bu tədqiqat çərçivəsində invaziv
olmayan üsullardan – beyində
maye axınının monitorinqi üçün
təkmilləşdirilmiş MRT (maqnit-rezonans tomoqrafiya) və
beyin hüceyrələrində elektrik
fəallığının ölçülməsi üçün elektroensefaloqrammadan istifadə
etməklə yuxunu tədqiq etmək
üçün tədqiqata 11 sağlam yaşlı
adam cəlb ediblər.
Məlum olduğu kimi, yuxunun iki kateqoriyası var: gümrah

yuxu (yuxunun göz almacıqlarının sürətli hərəkəti ilə müşayiət olunan mərhələsi) və dərin
yuxu. Gümrah yuxu zamanı
tənəffüs və ürəkdöyünmə tezliyi
nisbətən yüksəkdir. Bu zaman
insanlar çox vaxt reallığa uyğun
yuxular görürlər. Dərin yuxu dərin və ləng yuxu mərhələlərini
əhatə edir. Bu mərhələlərdə baş
beyin hüceyrələrinin fəallığının,
ürəkdöyünmə tezliyinin və qan
dövranının yavaşıması müşahidə olunur. Tədqiqatlar göstərib
ki, dərin yuxu gündəlik gərgin
işdən sonra yaddaşın konsolidasiyasına və beynin bərpasına
şərait yarada bilər.
Amerikalı tədqiqatçıların
fikrincə, bu kəşf insan beyninin
öyrənilməsində böyük sıçrayış
edə bilər.
Yusif Babanlı

15-dən aprelin 5-dək Yekaterinburqda keçiriləcək. Turnirin qalibi dünya şahmat tacı uğrunda
hazırkı çempion norveçli Maqnus Karlsen ilə görüşəcək.
Turnirdə T.Rəcəbovla ya-

1-ci səhv: orqanizmə lazım olduğundan daha artıq qida
Demək olar ki, bütün insanlar bu
səhvə yol verirlər. Bu gün ətirli darçınlı kökənin, sabah yeni növ çipsinin
dadına baxmaq istəyirsən, o biri gün
isə kələmli kartofun əlavə porsiyasının dalınca qaçırsan. Hətta ən zərərsiz
qida orqanizmdə xeyli problem yarada bilər. Kalori çoxluğundan, ilk növbədə, çəki artır.
2-ci səhv: keyfiyyəti şübhə yaradan yağlar
Bizim rasionumuzda, həmçinin
ən yaxşı keyfiyyətə malik olmayan
xeyli yağlar, yəni transyağlar var.
Əfsuslar olsun ki, bu yağlar bir çox
qidalarda – fastfud, çörək-bulka məhsulları, marqarin, çipsilərdə mövcuddur. Bu isə immunitetə güclü zərbə
endirir.
3-cü səhv: kifayət qədər vitaminlərin olmaması
Əgər siz ürəyiniz istədiyi kimi
yeməyə öyrəşmisinizsə, o zaman sizi
məyus edəcəyik – orqanizm zəruri
olan vitaminləri, zülalları və digər
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faydalı elementləri doyunca almır.
Daha çox təzə meyvə və tərəvəz
yeməniz vacibdir.
4-cü səhv: kifayət qədər mayenin olmaması
Çay, qazlı su, şirələr, alkoqol – bu
içkilərin orqanizm üçün faydalı olmasını demək çətindir. Əsas həyatverici
maye mənbəyi təmiz sudur ki, bu da
maye tələbatını tamamilə ödəyir.
5-ci səhv: qeyri-müntəzəm qidalanma
Qidalanma təkcə balanslaşdırılmış və maksimum dərəcədə faydalı
maddələrdən ibarət deyil, həm də
müntəzəm olmalıdır. Əgər siz hər
necə gəldi qidalanırsınızsa, məsələn,
gündə bir dəfə, lakin böyük porsiyada, o zaman bu, sizin orqanizminizə
zərbə vuran növbəti səhvdir. Həmçinin mədənin fəaliyyətini yüngülləşdirməkdən ötrü qidanı yaxşıca çeynəmək lazımdır.
6-cı səhv: şirniyyatdan sui-istifadə
Qidanın qeyri-müntəzəm qəbulu – bu hələ ziyanın yarısıdır. Böyük
miqdarda şirniyyat qəbul edənlər
daha çox səhv edirlər. Qəbul edilən
qidada şəkərin payı sizin adət etdiyinizdən aşağı olmalıdır.

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

naşı, rusiyalı Aleksandr Qrişuk,
Yan Nepomnyaşi, Kirill Alekseenko, amerikalı Fabiano Karuana, hollandiyalı Aniş Giri, çinli
Liren Dinq və Yanq Hao mübarizə aparacaqlar.

Normadan artıq duzdan istifadə edilməsi
orqanizmdə müəyyən asılılıq yaradır
Süfrəmizin əsas
nemətlərindən olan
duzu el arasında
“bərəkət rəmzi”
adlandırırlar. Xörək
bişirərkən ona dad qatmaq üçün mütləq duz
əlavə edilir. Bəs gün
ərzində hansı miqdarda
duzdan istifadə etmək
sağlamlıq üçün ziyan
törətmir?
Həkim-fitoterapevt Elnur Eldaroğlunun dediyinə görə, duzun
gündəlik istifadəsi 10-15 qram
aralığında balanslaşdırılmalıdır.
Onun həmin normadan artıq qəbul edilməsi sağlamlıq üçün təhlükəlidir: “Hipertoniya, insult və
ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər duzdan ehtiyatla istifadə etməlidirlər. Hətta qaraciyər
serrozu, böyrək xəstəlikləri və
nefrotik sindromla müşayiət olunan xəstəliklər zamanı duzdan istifadə edilməsinə qadağa qoyulur”.
Həkimin verdiyi məlumata
görə, normadan artıq duz istifadə
olunması orqanizmdə müəyyən
asılılıq yaradır. Ona görə də duzdan istifadəni tədricən azaltmaq

Qidalanmada yol verdiyimiz səhvlər
Qida insan üçün enerji,
fərəh və gümrahlıq mənbəyidir.
Bir çoxları qidanı qaydasında
qəbul etmək lazım olduğunu yaxşı başa düşürlər. Lakin bunun
nə demək olduğunu əksəriyyəti
bilmir. Qidanı qəbul edərkən yol
verdiyimiz səhvlər həzm sistemi,
hormonlar, beyin ilə bağlı sağlamlığa problemlər yaradır, artıq
çəki ilə xarakterizə olunur. Bu
səhvlər hansılardır?
Bu barədə məlumatları “MedikForum” saytına istinadən diqqətinizə
çatdırırıq.
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7-ci səhv: düzgün hazırlanmayan yemək
Qidanın
hazırlanma
üsulu da böyük rol oynayır.
Yeməyi qızartmamaq, xüsusən də böyük miqdarda
yağ və duz istifadə edərək qızartmamaq mühümdür. Daha
yaxşı olardı ki, qidanın pörtlətmə, buxarda bişirilmə yolu
ilə hazırlanmasına üstünlük
verəsiniz.
8-ci səhv: yaşa uyğun qidalanmama
Hər bir insan fərdidir. Qidalanmada yaş da az rol oynamır. Fikir
vermisinizsə, uşaqlar böyük adamın
yediyi porsiyanı qəbul edə bilmir. İş
şıltaqlıqda deyil. Sadəcə uşaq orqanizminin bu həcmdə qidaya ehtiyacı yoxdur. Bu, yaşlı və oturaq həyat
tərzi keçirən insanlara da aiddir. Qida
qəbulu zamanı porsiyaları artırmaq
lazım deyil, onlar itirdiyiniz enerjiyə
müvafiq olmalıdır.
9-cu səhv: düzgün qidalanmaya marağın azlığı
Xoşbəxtlikdən indi bu səhv bir
çox müasir insan tərəfindən dərk edilir. İnsanların əksəriyyəti düzgün qida
barədə mütaliə edir, sağlam məhsullar
alır, dərk edərək balanslaşdırılmış qidalanma yoluna üz tuturlar. Lakin əfsuslar olsun ki, ziyanlı qida qəbulunu
hələ də davam etdirənlər mövcuddur.
10-cu səhv: nəfsini cilovlamağı
bacarmamaq
Dadlı yemək bolluğu onunla nəticələnir ki, biz qidaya meylimizin
qarşısını almağı yadırğamışıq. Ən
çox da faydalı və düzgün qida qəbul
etməyi.

tövsiyə edilir. Bir sıra qidalar var
ki, tərkibində duz olduğu üçün
əlavə olaraq duzdan istifadə edilməsi orqanizmə mənfi təsir göstərə
bilər: “Sutkada 4 qram duzu yalnız çörəkdən almaq mümkündür.
Tərəvəzin də tərkibində müəyyən
miqdarda duz var. Hətta bir sıra
bitkilərin tərkibində kimyəvi maddələrlə yanaşı, duz da var. Ona
görə də əlavə olaraq duzdan istifadə olunması məqbul deyil. Hətta
pomidorun tərkibində duz olduğuna görə onun üzərinə yenidən duz
əlavə etməyə ehtiyac yoxdur”.
Əslində duz minerallarının
orqanizmin hər bir toxumasına
faydası var, sadəcə olaraq onu
normada qəbul etmək məsləhətdir.

Kontakt və optik linzaların fərqi
Qəlbin aynası
olan gözlər görmə
qabiliyyətinin
əsas təminatçısıdır. Onların
sağlamlığı və
müdafiəsi hər kəs
üçün zəruridir.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin
Baş oftalmoloqu Sevda Bəşirovanın verdiyi məlumata
görə, fərqlilik və gözəllik
axtaran bir qrup insan dəyişiklik məqsədilə linzalardan
istifadə etdiyi halda digər
qrup görmə qabiliyyəti zəif
olduğundan onlara ehtiyac
duyur: “Müasir oftalmologiyada həm kontakt, həm
də optik, yaxud intrakulyar
linzalardan istifadə olunur.
Gözlərin rəngini dəyişdiyi, parıltı verdiyi, eynəkləri əvəz etdiyi üçün onlara olan tələbat yüksəkdir.
Eynək taxmağa kompleksi
olanlar üçün də linzalardan
istifadə etmək əlverişlidir.
Kontakt linzalar buynuz qişanın ön səthinə qoyulur və
xəstə onu çıxarıb taxa bilər.
Lakin onlardan istifadə zamanı çox diqqətli və ehtiyatlı olmaq lazımdır. Əks
halda sağlamlıq üçün ciddi
təhlükə yarada bilər. İntrakulyar linza isə bulanmış
bülluru əvəz edir və cərrah
tərəfindən yerləşdirilir”.
Onun dediyinə görə,
estetik məqsədlə istifadə
olunanlar kontakt, görmə
qabiliyyəti üçün istifadə

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

olunanlar isə optik linzalar
adlanır. Onların hər birinin
müəyyən yararlılıq müddəti olur: günlük, həftəlik,
aylıq, altı aylıq, illik və
daha uzunmüddətli. Linzaları həkim təyin etməli
və gözün ona hazır olması
dəqiqləşdirilməlidr. Həmin
vasitədən mütəmadi istifadə buynuz qişasının normal
qidalanmasına mane olur.
Odur ki, gigiyena qaydalarına əməl etmək vacibdir. Əllər təmiz yuyulmalı,
linzaya
toxunmamışdan
əvvəl dezinfeksiya olunmalı, saxlama qabı və suyu
vaxtında dəyişdirilməlidir.
Tamamilə eynəkdən imtina
edərək yalnız linzadan istifadə etmək qətiyyən doğru
deyil. Eynəyin korreksiyası
linzadan daha effektivdir.
Unutmaq lazım deyil ki,
linzalardan yanlış istifadə
edilməsi görmə qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb ola
bilər. Onu da qeyd edək
ki, oftalmoloqlar gözlərin
sağlamlığına təhlükə yaratmamaq üçün linzadan
mümkün qədər istifadə etməməyi məsləhət görürlər.
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