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BU SAYIMIZDA

XV yubiley Xəzər beynəlXalq 
nəqliyyat, tranzit Və logistika 
(“transCaspian-2016”) sərgisi

 “Formula-1” yarışı ərəFəsində 
nəqliyyatın hərəkətinin 
məhdudlaşdırılaCağı günlər bəlli olub

“azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi” qapalı səhmdar Cəmiyyəti 
mayın 11-də bakı expo mərkəzində açılan 15-ci yubiley Xəzər 
beynəlxalq nəqliyyat, tranzit və logistika (“transCaspian-2016”) 
sərgisində yaxından iştirak edir. 

Gəmiçiliyin ekspozisiyasında təqdim olunan materiallar, maketlər, 
videoçarx sərgi iştirakçıları və qonaqlarda göstərilən xidmətlərimiz haqqında 
ətraflı təsəvvür yaradır. 

bu il bakıda ilk dəfə keçiriləcək “Formula-1” üzrə avropa 
qran-prisi ərəfəsində yarışın keçiriləcəyi küçələrdə və trekin əhatə 
etdiyi ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq.

Tamaşaçılar üçün obyektlərin ətrafında təhlükəsiz hərəkət edə 
biləcəkləri bir sahə yaratmaq, ətrafda yaşayan sakinləri qorumaq, bu 
ərazidə fəaliyyətin və yollarda hərəkətin 
davam etməsini təmin etmək məqsədilə 
Nəqliyyatın İdarə Olunması Planı 
hazırlanıb.

abş-ın biznes təmsilçiləri azərbayCan 
Xəzər dəniz gəmiçiliyinin imkanları, 
yükdaşımalarda zəngin təCrübəsi Və 
transXəzər dəhlizində strateji rolu 
barədə məlumatlandırılıb

aprelin 29-da Vaşinqtonda abş-ın paytaxtının tanınmış təhsil 
və elm ocaqlarından olan Cons hopkins universitetində müasir 
ipək yoluna həsr olunmuş geniş tərkibli konfrans keçirilib.

səh. 3

məqsədə doğru inamla!
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-də  
2015-ci ilin yekunlarına dair hesabat dinlənildi

mayın 3-də “azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyi” qapalı səhm-
dar Cəmiyyətinin sədri yanında məsləhət şurasının iclası keçirildi. 
2015-ci ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 
iclasda gəmiçiliyin sədri rauf Vəliyev hesabat məruzəsi ilə çıxış 
edərək, ilk növbədə dəniz nəqliyyatına dövlətimizin dəstəyindən, xü-
susilə də möhtərəm prezidentimiz ilham əliyevin daimi diqqətindən 
ətraflı söhbət açdı, son dövrdə imzalanmış Fərman və sərəncamların 
əhəmiyyətini vurğuladı. 

səh. 2

səh. 5

səh. 8

qarabağın taCı şuşa nəyin 
bahasına olursa-olsun düşmən 
tapdağından azad ediləCək

Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri, Qarabağ xan-
lığının tarixi paytaxtı Şuşanın işğalından 24 il ötdü.

Ermənilərin Şuşaya son həmləsi 1992-ci il mayın 7-dən 
8-nə keçən gecə başlayıb. Şəhər dörd bir tərəfdən raket, top, 
tank və digər silahlardan şiddətli atəşə tutulub. Bundan sonra 
düşmən Xankəndi və Kərkicahan istiqamətlərindən piyadalarla 
hücuma keçib. 

səh. 6

...şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması üçün çox fəal 
işləmişik. bu dəhlizin yaradılması üçün azərbaycan-iran-rusiya 
üçtərəfli əməkdaşlığı əsas şərtdir. bildiyiniz kimi, həm iran prezi-
denti, həm rusiya prezidenti ilə görüşlərdə bu məsələlər mənim 
tərəfimdən qaldırılmışdır, müzakirə edilmişdir və deyə bilərəm 
ki, burada ümumi razılıq var. bu nəqliyyat dəhlizi həm iqtisadi 
cəhətdən, həm təhlükəsizlik, həm turizm baxımından bizə çox la-
zımdır. beləliklə, biz digər böyük ölkələr üçün öz tranzit imkan-
larımızı təqdim edəcəyik və azərbaycan xəzinəsi, büdcəsi bundan 
çox böyük iqtisadi mənfəət götürəcək. çünki bu, nəinki üç ölkə 
arasında olan və ola biləcək ticarəti sürətləndirəcək, eyni zaman-
da, pakistan, hindistan, şimali avropa ölkələri bu dəhliz vasitə-
silə birləşəcəklər və bizim ərazimizdən keçən yüklərin həcmi bö-
yük dərəcədə artacaq. 

əlbəttə ki, şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin yaradılması üçün 
bütün işlər görülür. biz burada da yenə də üçtərəfli, amma digər 
formatda işləyirik - azərbaycan-gürcüstan-türkiyə formatında. 
mənim keçən ilin sonunda gürcüstana, bu il türkiyəyə səfərlə-
rim bu dəhlizin yaradılması üçün çox faydalı olmuşdur. baxın, 
azərbaycan yenə də iki dəhlizin ortasındadır. əgər bizim qon-
şu ölkələrlə çox müsbət dostluq, tərəfdaşlıq əsasında qurulmuş 
münasibətlərimiz olmasaydı, bu layihələrin heç biri reallaşmaz-
dı. mən həmişə demişəm ki, qonşularla münasibətlərimiz bizim 
üçün çox önəmlidir. bizim ermənistandan başqa heç bir qonşu 
ölkə ilə problemimiz yoxdur. əksinə, bizim qonşularla əlaqələ-
rimiz gündən-günə artır, güclənir və bu, həm təhlükəsizlik, həm 
sabitlik, iqtisadi inkişaf, əməkdaşlıq üçün əsas şərtdir. bir daha 
demək istəyirəm ki, azərbaycanın bu sahədə oynadığı rol yüksək 
qiymətləndirilir və artıq gözəl nəticələr var.

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yeni alınan gəmidə 
döVlət bayrağı qaldırıldı

Mayın 10-da Türkiyədə 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhm-
dar Cəmiyyətinin aldığı 
“Rəsul Rza” quru yük 
gəmisində Azərbaycanın 
dövlət bayrağının qaldırıl-
ması mərasimi keçirilib. 
Mərasimdə “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin sədri sədri Rauf 
Vəliyevin başçılığı ilə nü-
mayəndə heyəti və qonaq-
lar iştirak ediblər. 

Əvvəlcə mərasim iştirakçı-
ları və Azərbaycanın baş kon-
sulu Məsim Hacıyev İstanbulun 
Sarıyer rayonundakı Heydər 
Əliyev parkını ziyarət edərək, 
Ümummilli Liderimizin əziz 
xatirəsini ehtiramla yad etdilər, 
abidəsi önünə tər çiçəklər düz-
dülər.

Tədbir Türkiyənin Yalova 
bölgəsindəki “Tersan” tərsanə-
sində davam etdirildi. Görkəmli 
Azərbaycan şairi Rəsul Rzanın 
adını daşıyan gəmi bayram liba-
sına bürünmüşdü.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin sədri Rauf Vəliyev mərasimdə möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyevin dəniz nəqliyyatı 
qarşısında qoyduğu önəmli vəzifələrdən danı-
şaraq, AXDG-nin Xəzərdə aparıcı mövqeyinin 
qorunub saxlanılması ilə yanaşı, Xəzərdənkənar 
fəaliyyətinin bərpası, donanmanın yenilənməsi 
kimi strateji hədəflərin daim diqqət mərkəzində 
olduğunu, bu istiqamətdə mütəmadi iş aparıl-
dığını vurğuladı. Bildirdi ki, Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin xarici sularda fəaliyyəti 
2014-cü ildə “Üzeyir Hacıbəyli” və “Natəvan” 
gəmilərinin alınması ilə bərpa olunub, 2015-ci 
ildə nəqliyyat donanmamızın 3 gəmisi - “Qara-
dağ”, “Teymur Əhmədov” və “Maestro Niyazi” 

gəmiləri Qara dəniz - Aralıq dənizi hövzəsinə 
göndərilib, ötən ayda isə bu hövzədə istismar 
edilmək üçün 6 quru yük gəmisi alınıb. Onla-
ra böyük yazarlarımızın və qəhrəmanlarımızın 
adları verilib: “Rəsul Rza”, “Şair Vaqif”, “Şair 
Sabir”, “Hüseyn Cavid”, “General Aslanov” və 
“Qafur Məmmədov”. Bununla da Xəzərdənkə-
nar hövzələrdə işləyən gəmilərimizin sayı 11-ə 
çatacaqdır.

Rauf Vəliyev bu gəmilərin  alınmasını Pre-
zident İlham Əliyevin yeni iş yerlərinin açılma-
sı, beynəlxalq yükdaşımalarda rəqabətədavamlı 
fəaliyyət göstərilməsi, xarici sularda ölkəmizin 
təmsil və təbliğ olunması ilə bağlı siyasətinin 
tərkib hissəsi kimi dəyərləndirdi, donanmanın 
təzələnməsi istiqamətində görülən işlərin dava-
mı olaraq, Bakı Gəmiqayırma Zavoduna sifariş 
edilmiş 3 ədəd 80 nəfərlik sərnişin gəmisinin ap-

reldə dövlət başçımızın iştirakı ilə istismara ve-
rilməsinin 9 minlik kollektivdə böyük ruh yük-
səkliyi yaratdığını söylədi.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin sədri belə əlamətdar gündə bütün dənizçilə-
rimizi, o cümlədən “Rəsul Rza” gəmisinin heyə-
tini təbrik etdi, onlara uğurlu səfərlər arzuladı. 
Sonra gəmidə dövlət himnimizin sədaları altında 
Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. Tədbir iştirakçı-
ları gəmidəki iş və yaşayış şəraiti ilə tanış oldu-
lar.

Qeyd edək ki, yeni alınan gəmilər Rusiyada 
inşa edilib, “Natəvan” və “Üzeyir Hacıbəyli” gə-
miləri ilə eyni layihədəndir. Dedveyti 5490 ton, 
uzunluğu 108,3 metr, eni 16,5 metr, suya oturu-
mu 4,8 metr olan gəmilər Qara dəniz, Aralıq də-
nizi və digər hövzələrdə yükdaşıma əməliyyatla-
rına çəlb ediləcək.



Mayın 3-də “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti-
nin sədri yanında Məsləhət 
Şurasının iclası keçirildi. 
2015-ci ilin yekunlarına və 
qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş iclasda Gəmiçiliyin 
sədri Rauf Vəliyev hesabat 
məruzəsi ilə çıxış edərək, ilk 
növbədə dəniz nəqliyyatına 
dövlətimizin dəstəyindən, 
xüsusilə də möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin dai-
mi diqqətindən ətraflı söhbət 
açdı, son dövrdə imzalanmış 
Fərman və Sərəncamların 
əhəmiyyətini vurğuladı. 
Bildirdi ki, Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyinin stra-
teji inkişaf istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi, 2016-
2020-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında gəmiçiliyin 
inkişafına dair Dövlət Proq-
ramının hazırlanması ölkə 
rəhbərliyinin diqqət mərkə-
zində olmaqla yanaşı, qarşı-
mızda əhəmiyyətli vəzifələr 
qoyur, prioritet hədəfləri 
müəyyənləşdirir.

 
Dövlət başçımızın bütövlük-

də nəqliyyat sahəsi qarşısında 
qoyduğu ən mühüm vəzifələrdən 
biri Transxəzər Beynəlxalq Nəq-
liyyat Marşrutunun imkanlarının 
genişləndirilməsi, tranzit yükda-
şımalarda əlverişli şəraitin yara-
dılması ilə Azərbaycanın tranzit 
potensialının gücləndirilməsi və 
regionda böyük nəqliyyat qovşa-
ğına çevrilməsidir. Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin səd-
ri Rauf Vəliyev bu istiqamətdə 
atılan addımlardan, o cümlədən 
dəmir yolu və liman qurumları 
ilə əməkdaşlıqdan, tarif endirim-
lərindən, ehtiyac yarandığı halda, 
istismar ehtiyatında olan gəmilə-
rin qısa müddətdə təmir edilərək 
Bakı-Türkmənbaşı-Bakı və Ba-

kı-Aktau-Bakı bərə xətlərinə 
qaytarılmasından ətraflı danışdı.

Rauf Vəliyev “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldıq-
dan sonrakı 5 il üçün nəzərdə 
tutulmuş vəzifələrin yerinə yeti-
rilməsi, o cümlədən beynəlxalq 
idarəetmə və maliyyə sistemi-
nin tətbiqi, AXDG-nin Xəzər-
də aparıcı mövqeyinin qorunub 
saxlanılması və Xəzərdənkənar 
fəaliyyətinin bərpası, donanma-
ların yenilənməsi, fəaliyyətin 
beynəlxalq auditinin keçirilməsi, 
müvafiq beynəlxalq sertifikatla-
rın və kredit reytinqinin alınma-
sı, işçilərin rifahının mütəmadi 
yaxşılaşdırılması, kadr hazırlığı, 

mövcud infrastrukturun və mad-
di-texniki təchizat bazasının tək-
milləşdirilməsi və s. istiqamət-
lərdə görülən işlərdən danışaraq, 

bu vəzifələrin əhəmiyyətli hissə-
sinin əsasən yerinə yetirildiyini 
qeyd etdi.

Belə ki, maliyyə hesabatları-
nın hazırlanması üzrə beynəlxalq 
standartlara uyğun qaydada, Gə-
miçilikdə SAP sisteminin Ma-
liyyə, İnsan resurslarının idarə 
olunması, Material qiymətliləri-
nin idarə olunması, Xidmətlərin 
alışı və satışı, Maya dəyərinin 
formalaşması, Xəzinədarlıq və 
Büdcə nəzarəti modulları tətbiq 
edilmiş, Mərkəzi Dispetçer Sis-
temi, Elektron Təchizat Sistemi, 
Vahid korporativ şəbəkə yaradıl-
mışdır. Eyni zamanda, gəmilərin 
sahillə rabitəsinin optimallaşdı-

rılması üçün tədbirlər görülmüş, 
dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsiz-
liyi məqsədilə gəmilər elektron 
xəritələrlə təchiz olunmuşdur.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri beynəlxalq 
miqyasda tanınmış şirkətlərlə 
əməkdaşlığa da toxundu. Bil-
dirdi ki, “American Appraisal” 
şirkəti AXDG-nin əsas vəsaitlə-
rinin qiymətləndirilməsini apar-
mış, KSƏTƏMM (Keyfiyyət, 
sağlamlıq, əməyin təhlükəsizli-
yi və ətraf mühitin mühafizəsi) 
idarəetmə sistemi Amerika Gə-
miçilik Bürosu (ABS) tərəfindən 
audit olunmuş, nəticədə Gəmiçi-
liyə İSO-9001, İSO-14001, OH-
SAS-18001 və İSO-50001 üzrə 
5 illik sertifikatlar, Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyasına isə 

Keyfiyyətin idarə edilməsi siste-
mi (İSO 9001:2008) üzrə 3 illik 
sertifikat təqdim olunmuşdur.

“Ernst & Young” şirkəti bey-
nəlxalq standartlara uyğun ha-
zırlanmış maliyyə hesabatlarının 
və Davamlı inkişaf haqqında he-
sabatın auditini həyata keçirmiş, 
“Fitch Rating” şirkəti ilə Gəmi-
çiliyə kredit reytinqinin alınması 
üçün müqavilə bağlanmışdır.

Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin xarici sularda fəa-
liyyəti son bir ildə xeyli geniş-
lənmiş, avqust-sentyabr ayların-
da 3 quru yük gəmisi Qara dəniz 
- Aralıq dənizi hövzəsində istis-
mara cəlb edilmişdir. Yaxın za-
manlarda isə AXDG tərəfindən 
alınmış daha 6 gəminin Xəzər-
dən kənarda istismara verilməsi 
planlaşdırılır. Bununla da Xəzər-
dənkənar hövzələrdə işləyən gə-
milərimizin sayı 11-ə çatacaqdır.

Donanmanın yeniləndirilmə-
si istiqamətində görülən işlərin 
davamı olaraq, Bakı Gəmiqa-
yırma Zavoduna sifariş edilmiş 
3 ədəd 80 nəfərlik sərnişin  gə-
misinin inşası tamamlanaraq, 
2016-cı ilin aprelində dövlət 
başçımızın iştirakı ilə istismara 
verilmişdir.

2015-ci ildə Rusiyanın Həş-
tərxan şəhərində AXDG-nin 
nümayəndəliyi açılmışdır. Bu 
nümayəndəlik gəmilərimizin 
Volqa-Don kanalından keçmə-
si və daşımalarla bağlı digər 
məsələlərin həllində mühüm rol 
oynayır.

Gəmilərin təmiri, bu sahədə 
infrastrukturun genişləndirilməsi 
sahəsində xeyli iş görülmüşdür. 
2015-ci ildə əsaslı təmir olunan 
gəmilərin sayı əvvəlki illə müqa-
yisədə 122% artmış, “Zığ” gəmi 
təmiri zavodunda 130 metrlik 
yanalma körpüsünün inşaat işləri 
sona çatdırılmış, sahəsi 580 kv.m 
olan yeni yeməkxana və işçilər 
üçün 200 nəfərlik yüngül ko-
nustruksiyalı xidməti bina tikilib 
istifadəyə verilmişdir.

Gəmiçilik işçilərinin rifahı və 
sosial problemləri daim diqqət 
mərkəzində saxlanılır. 2015-ci 

ildə AXDG üzrə orta aylıq əmək 
haqqı 2014-cü ilə nisbətən 15% 
artaraq 749 manat, üzücü heyət 
üzrə isə 835 manat təşkil etmiş-
dir. Ərzaq təchizatı sistemi ye-
nidən qurulmuş, tədarük olunan 
malların çeşidləri 5 dəfə artmış, 
üzücü heyət üzrə gündəlik ərzaq 
norması 1 nəfər üçün 5 manat-
dan 7 manata qaldırılmış, xid-
mətin və ərzaqların keyfiyyəti 
barədə rəy və təkliflərin, eləcə 
də hər hansı şikayətin vaxtında 
araşdırılması məqsədilə qaynar 
xətt yaradılmışdır. Ötən il mayın 
1-dən bütün işçilərə Mərkəzi Də-
nizçilər Xəstəxanasında pulsuz 
tibbi xidmət göstərilməsi təmin 
edilmişdir. 2015-ci ildə perso-
nalın fəaliyyətinin qiymətləndi-
rilməsi məqsədilə “İlin ən yaxşı 
gəmisi”, “İlin ən yaxşı kapitanı”, 
“İlin ən yaxşı mexaniki”, “İlin ən 
yaxşı elektrik mexaniki”, “İlin 
ən yaxşı matrosu”, “İlin ən yaxşı 
motorçusu”, “İlin ən yaxşı bos-
manı” və “İlin ən yaxşı aşpazı” 
müsabiqələri keçirilmiş, qaliblər 
müvafiq qaydada mükafatlandı-
rılmışdır.  

Rauf Vəliyev Gəmiçilikdə 
gənclər siyasətinə xüsusi həssas-
lıqla yanaşıldığını, 2015-ci ildə 
Gənclər Mərkəzinin yaradıldığı-
nı, Dəniz Akademiyasında təd-
ris prosesində kəmiyyətə deyil, 
keyfiyyətə üstünlük verildiyini 
vurğuladı, peşəkar dənizçi kadr-
lar hazırlayan bu ali təhsil müəs-
sisəsinin elmi potensialının və 
maddi-texniki bazasının güclən-
dirilməsi  üçün görülən tədbirləri 
qeyd etdi.

Çıxışının sonunda Cəmiyyə-
tin sədri cari ildə qarşıda duran 
vəzifələrə toxunaraq, dövlət baş-
çısının müəyyənləşdirdiyi strate-
ji hədəflərə çatmaq üçün 9 min-
lik dənizçi kollektivinin əlindən 
gələni əsirgəməyəcəyinə əminli-
yini bildirdi.  

Sonra “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin səd-
ri Rauf Vəliyev Məsləhət Şurası 
üzvlərinin suallarına  cavab ver-
di.

Vüqar SADIQOV
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məqsədə doğru inamla!
“azərbayCan Xəzər dəniz gəmiçiliyi” qsC-də 2015-Ci ilin 

yekunlarına dair hesabat dinlənildi

“Xəzər dənizi türkiyə üçün 
strateji əhəmiyyətə malikdir”

Türkiyə ilə Çin arasında bu ilin may ayında daşımalarla 
bağlı müqavilə imzalanacaq. Bu müqavilə Xəzər dənizinin 
rolunu daha da artıracaq.

 Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə, bu sözləri Beynəlxalq 
Ekspeditorlar Assosiasiyasının (BEA) icraçı direktoru Fatih 
Şənər deyib.

Həmçinin Türkiyənin iqtisadiyyat naziri Mustafa Əlidaş 
ixrac daşımalarında istifadə olunan marşrutların çeşidlərinin 
artması ixracla bağlı rəqabəti sağlamlaşdırdığını və tariflərin 
azalmasına səbəb olduğunu bildirib.

Nazir bildirib ki, Xəzər dənizindən istifadə edərək daşıma-
lar həyata keçirmək əvvəllər 2900-3300 dollar olduğu halda 
indi bu rəqəm 1700 dollara enib. Xəzər dənizi Türkiyə üçün 
strateji əhəmiyyətə malikdir və biz Mərkəzi Asiya istiqamətin-
də olan daşımalarımızda Xəzər dənizindən istifadə edəcəyik.

Rusiya Federasiyasının 
Azərbaycan Respublikasın-
dakı səfirliyi aprelin 23-də 
Xəzər dənizi akvatoriyasında 
bu ölkəyə məxsus “Palflot-2” 
tankerində yanğın başlanma-
sı ilə əlaqədar tankerin xilas 
edilməsində iştirakına görə 
Azərbaycan Respublikasının 
Fövqəladə Hallar Nazirli-
yinə, Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət Dəniz Administ-
rasiyasına və “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 
dərin təşəkkürünü bildirib.

Azərbaycanın Xarici İşlər 
Nazirliyinə ünvanlanan və səfirliyin saytında 
yerləşdirilən məktubda belə deyilir.

Səfirliyin məktubunda deyilir: “Səfirlik fə-
lakətin öhdəsindən operativ gəlməyə kömək 
edən Azərbaycan mütəxəssislərinin vaxtında və 
təmənnasız köməyini yüksək qiymətləndirir, bu 
hadisəyə dostluq və qarşılıqlı dəstək prinsiplə-
rinə əsaslanan Rusiya-Azərbaycan münasibətlə-
rinin daha bir təzahürü baxır”.

Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 23-də Rusi-

ya Federasiyası bayrağı altında Türkmənistanın 
Alaca limanı istiqamətində yüksüz hərəkətdə 
olan “PALFLOT-2“ tankerində sahildən təqri-
bən 110 kilometr məsafədə yanğın baş verməsi 
barədə Azərbaycan Dövlət Dəniz Administra-
siyasına “SOS” siqnalı daxil olmuşdu. Dərhal 
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar 
Nazirliyi və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC-nin müvafiq qüvvələri hadisənin nəti-
cələrinin aradan qaldırılması əməliyyatına cəlb 
olunmuşdu.

Görülmüş opera-
tiv tədbirlər nəticə-
sində yanğın həmin 
gün saat 18:06-da tam 
söndürülmüş, tanke-
rin 11 nəfər heyət üz-
vündən 10 nəfər xilas 
edilmişdi. Bir nəfər - 
baş mexanik Kramcuk 
Andrey Vladimiroviç 
isə itkin düşmüşdü.

Qəzanın nəticələ-
rinin aradan qaldırıl-
masında “Mİ-17-1V” 
və “KA-32“ heli-
kopterləri,  “Vixr-5“, 
“Caspian Voyager”, 
“Caspian Protechtor”, 

“İslay”, “Jura” və s. gəmilər iştirak ediblər.
Yanğın söndürüldükdən sonra Azərbaycan 

Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
“Vixr-5“ və “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC-nin “LÜTOQA“ gəmiləri Rusiya Fe-
derasiyası bayrağı altında üzən “PALFLOT-2“ 
tankerini yedəyə alaraq Heydər Əliyev adına 
Bakı Dərin Özüllər Zavoduna doğru  istiqamət 
götürüblər. 

“DƏNİZ“

rusiya səFirliyi bu ölkəyə məXsus “palFlot-2” tankerinin Xilas 
edilməsində iştirakına görə azərbayCana təşəkkür edib
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Aprelin 29-da Vaşinqtonda ABŞ-ın 
paytaxtının tanınmış təhsil və elm ocaq-
larından olan Cons Hopkins Universite-
tində müasir İpək Yoluna həsr olunmuş 
geniş tərkibli konfrans keçirilib.

Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və 
Gürcüstanın Vaşinqtondakı səfirliklərinin 
Dünya Bankı, ABŞ Ticarət Palatası, “Bo-
einq” şirkəti, ABŞ-Azərbaycan Ticarət 
Palatası, Azərbaycanda Amerika Ticarət 
Palatasının (AmCham) və digər regional 
nümayəndəliklərin birgə təşkilatçılığı ilə 
keçirilən Transxəzər Şərq-Qərb Ticarət və 
Tranzit Dəhlizi Forumuna 200-dən çox 
qonaq, o cümlədən ABŞ hökuməti, ticarət 

palataları, yerli və beynəlxalq maliyyə və 
sərmayə təşkilatları, beyin mərkəzləri və 
50-dən artıq ABŞ şirkəti qatılıb. Tədbirin 
aparıcısı Cons Hopkins Universitetinin Orta 
Asiya-Qafqaz İnstitutunun və “İpək Yolu” 
proqramının rəhbəri, tanınmış professor 
Frederik Starr olub.

Tədbirə əsas natiq qismində qatılmış 
ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin baş 
müavini Kurt Tonq çıxış edərək regionun ti-
carət və tranzit potensialının təbliği, eləcə də 
bu sahədə ABŞ şirkətləri ilə əməkdaşlığın 
təşviqi baxımından forumun əhəmiyyətini 
vurğulayıb. Bu yaxınlarda regiona səfər et-
diyini deyən K.Tonq Ələt qəsəbəsində inşa 
edilən yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 
Limanını ziyarət etdiyini, burada yaradılan 
şəraitin onda yüksək təəssürat buraxdığı-
nı bildirib. O, region ölkələrinin nəqliyyat 
və tranzit imkanlarının genişləndirilməsi 
istiqamətində böyük infrastruktur layihələ-
rinin reallaşdırıldığını, bunun regionumuz-
dan keçən nəqliyyat dəhlizlərindən istifadə 
və bu bazarlara sərmayə qoyuluşu ilə bağlı 
ABŞ şirkətləri üçün əlverişli fürsət yarat-
dığını qeyd edib. O, bu yaxınlarda Azər-
baycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın birgə 
nəqliyyat konsorsiumu yaratmasını, göm-
rük-tranzit imkanların artırılması məqsə-
dilə aparılan harmonizasiya işlərini hər üç 
ölkə rəhbərinin siyasi iradəsi və tranzit la-
yihələrə dəstək verməsi kimi qiymətləndi-
rib. K.Tonq regionumuzda sülhün bərqərar 
olacağına, məhz regional və iqtisadi inkişa-
fın sülh üçün şərait yaradacağına inandığını 
bildirib.

Forum iştirakçılarına minnətdarlığını 
bildirən Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin 

Süleymanov Azərbaycanın aparıcı rolu ilə 
regionda həyata keçirilən əhəmiyyətli inf-
rastruktur layihələri barədə danışıb, regio-
nal təhlükəsizlik mühitinə də toxunub. O, 
ticarət və qarşılıqlı iqtisadi bağlılığın sül-
hün və təhlükəsizliyin təminatçısı olduğu-
nu bildirib. Azərbaycanın hər zaman nəinki 
öz rifahını, eləcə də regionun ümumi inki-
şafını özünə vacib məqsəd kimi gördüyü-
nü qeyd edən səfir bu xüsusda ölkəmizin 
regionda öz tərəfdaşları ilə əldə etdiyi na-
iliyyətlərlə fəxr etdiyini, gələcəkdə də re-
gional əməkdaşlığın genişləndirilməsində 
maraqlı olduğunu vurğulayıb. Tarixi İpək 
Yolunun yalnız ticarət və nəqliyyat dəhlizi 

kimi deyil, eyni zamanda, mədəniyyətlər 
mübadiləsi məkanı olduğunu deyən E.Sü-
leymanov bu həftə Azərbaycanda BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansının forumunun ke-
çirilməsini xatırladıb, bu qlobal yanaşma-
nın Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
baxışını əks etdirdiyini bildirib. O, son 
günlərdə Ermənistan ilə Azərbaycan ara-
sında yaşanan hərbi gərginliyə də toxunub, 
ölkəmiz və onun tərəfdaşlarının müsbət, 
konstruktiv və əməkdaşlığa istiqamətlənən 
yanaşmasını münaqişə, etnik təmizləmə 
və iqtisadi böhrana aparan siyasətlə kont-
rastını vurğulayıb. Regionumuzun rifah-
lı gələcəyi yalnız Azərbaycanın və onun 
tərəfdaşlarının bölüşdüyü baxışlar əsasında 
mümkündür.

Daha sonra çıxış edən Türkiyənin səfiri 
Sərdar Kılıç, Qazaxıstan səfiri Kairat Uma-
rov və Gürcüstan səfirinin müavini Giorgi 
Xelaşvili Transxəzər yolunun region ölkələ-
ri üçün olduqca önəmli layihə olduğunu və 
bu dövlətlərin Azərbaycanla bu istiqamətdə 
əməkdaşlığı daha da dərinləşdirilməsi niy-
yətində olduqlarını bildiriblər.

ABŞ Ticarət Palatasının vitse-preziden-
ti Qari Litman çıxışında regionun qədim 
ticarət tarixinə, region ölkələrinin yüksək 
insan kapitalına və dinamik cəmiyyətlərə 
malik olduqlarını vurğulayıb.

“Trans-Cənubi Qafqaz gömrük və ti-
carətin inkişafı”, “Dənizdən Dənizə inteqrə 
edilmiş regional tranzit və loqistika infrast-
rukturu”, “Sərmayə imkanları” mövzularına 
həsr edilmiş panellər ABŞ ticarət nazirinin 
köməkçisinin müavini Maykl Lalli, Dünya 
Bankının regionumuz üzrə icraçı direktoru 
Yorq Friden və Cons Hopkins Universite-

tinin professoru, İpək Yolu üzrə tanınmış 
ekspert Frederik Star tərəfindən idarə edi-
lib. Panel müzakirələrində Dünya Bankının 
nümayəndələri ilə yanaşı, beynəlxalq loqis-
tika və yükdaşımalar üzrə tanınmış ekspert 
Maykl Profit, eləcə də Azərbaycan Respub-
likasının Tranzit Yüklər üzrə koordinasiya 
Şurasının ofis rəhbəri Elçin Əhmədov, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının baş di-
rektoru Taleh Ziyadov, “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin sədr müavini 
Fərhad Quliyev, Azərbaycan Dəmir Yolları 
QSC-nin sədrinin müşaviri Vüsal Aslanov 
və digər region ölkələrinin nümayəndələri 
iştirak ediblər.

 “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin sədr müavini Fərhad Quliyevlə 
forumun Xəzər, Qara dəniz və Aralıq dəniz-
lərini birləşdirən regional tranzit və logistik 
infrastruktur şəbəkəsinə həsr edilmiş pane-
lində təqdimatla çıxış edərək, iştirakçıları, 
o cümlədən ABŞ-ın biznes təmsilçilərini 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin im-
kanları, yükdaşımalarda zəngin təcrübəsi və 
Transxəzər dəhlizində strateji rolu barədə 
məlumatlandırıb.

Forumun ilk günündə Yeni Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanının və Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun inşası, Gür-
cüstanda Poti limanının genişləndirilməsi 
və Anaklia limanının tikintisi, Türkiyədə 
Bosfor boğazının altından tunel çəkilişi, 
Qazaxıstanda “Xorqos: Şərq Qapıları” adlı 
xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması kimi 
irimiqyaslı regional layihələr müzakirə ob-
yekti olub, bu layihələrin Transxəzər dəhli-
zinin əhəmiyyətini və imkanlarını daha da 
artıracağı vurğulanıb.

Forumun ikinci günündə özəl və döv-
lət sektorunda fəaliyyət göstərən nəqliy-
yat, ekspedisiya və logistika qurumlarının, 
Avropa, Çin və Mərkəzi Asiyada yerləşən 
ABŞ şirkətlərinin rəhbərləri və səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə dəyirmi masa 
keçirilib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi də bu dəyirmi masada biznes əmək-
daşlığı üzrə imkanlar və əsas istiqamətlərin 
müzakirəsində iştirak edib.

Transxəzər Şərq-Qərb Ticarət və Tranzit 
Dəhlizi Forumu ABŞ hökumətində və biz-
nes dairələrində böyük maraq doğurmaqla 
yanaşı, eyni zamanda, sosial şəbəkələrdə də 
geniş müzakirələrə səbəb olub.

Xəzərin ekoloji problemləri 
müzakirə olunub

Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası (AMEA) Geologiya və Geofizi-
ka İnstitutunda (GGİ) Avropa Komisi-
yasının “Horizon-2020” proqramının 
“PRIDE” layihəsi çərçivəsində elmi 
seminar keçirilib. Pont-Xəzərin bio-
müxtəlifliyi: çiçəklənmə və böhran” 
mövzusunda təşkil olunmuş tədbirdə 
15 ölkənin gənc alim və mütəxəssisləri iştirak ediblər.

Seminarda institut direktorunun elmi işlər üzrə müavini, geologi-
ya-mineralogiya elmləri doktoru Dadaş Hüseynov tədbirin əhəmiyyətin-
dən, mövzu üzrə Azərbaycanda aparılmış tədqiqatların perspektivlərin-
dən danışıb.

Beynəlxalq proqramın baş kuratoru, Niderlandı təmsil edən Frank 
Vesselinq Xəzər dənizinin ekoloji böhranına dair tədqiqatların gedişatın-
dan söz açıb, bu səylərin cəmləşdirilməsini böyük zərurət kimi diqqətə 
çatdırıb. Bildirilib ki, seminarın təşkilinin məqsədi təcrübə mübadiləsi, 
elmi-potesnial imkanların birləşdirilməsi və tədqiqatların müştərək for-
mada inkişaf etdirilməsidir.

Sonra yerli və əcnəbi alimlərin Xəzərin ekoloji problemlərinə dair 
elmi məruzələri dinlənilib, suallar cavablandırılıb.

Tədbirdən sonra alimlər üçün çöl ekspedisiyası təşkil olunub.

rəqabətədavamlı tariflərin tətbiqini 
nəzərdə tutan protokol imzalanıb
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliy-

yat Marşrutunda rəqabətədavamlı 
tariflərin tətbiqini nəzərdə tutan 
protokol imzalanıb.

Bakıda keçirilən Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun in-
kişafına dair işçi qrupunun növbəti 
iclası öz işini yekunlaşdırıb.

Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan və Ukrayna nümayəndə heyətlə-
rinin iştirakı ilə keçirilən tədbirin yekunlarına dair protokol imzalanıb.

Protokolda Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunda, Çin, 
Mərkəzi Asiya regionundan - Qara Dəniz hövzəsi, Ukrayna daha sonra 
Avropaya və əks istiqamətdə rəqabətədavamlı tariflərin tətbiqi nəzərdə tu-
tulur. Həmin tariflər mayın 17-də Gürcüstanda keçiriləcək işçi qrupunun 
növbəti iclasında dəqiqləşdirilərək iyunun 1-dən tətbiq olunacaq.

Sənəddə həmçının Dostık/Altıngöl-Aktau-Bakı (Ələt)-Batumi marş-
rutu üzrə konteyner yükdaşımalarının təşkili qaydalarına dair bənd də öz 
əksini tapıb. Burada qatarların orta sürəti, uzunluğu və hərəkət cədvəlinin 
tətbiq olunması qeyd olunub.

Eyni zamanda işçi qrupunun üzvləri Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat 
Konsorsiumunun 2016-cı ilə fəaliyyət planını müzakirə ediblər və Koor-
dinasiya Komitəsinin növbəti iclasının gündəliyini təsdiqləyiblər.

transxəzər nəqliyyat marşrutunun inkişafına 
dair işçi qrupunun növbəti iclası keçirilib

Bakıda Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutunun inkişafına 
dair işçi qrupunun növbəti iclası keçi-
rilib. İclasda Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Gürcüstan və Ukrayna nümayəndə 
heyətləri iştirak ediblər.

Azərbaycanı tədbirdə “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin sədr müavi-
ni İqbal Hüseynov, “ADY Express” 
MMC-nin direktoru Azad Qasımov, 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin sədr müavini Fərhad Quliyev, 
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Lima-
nı” QSC-nin Baş direktorunun müavi-
ni Vahid Əliyev və digər rəsmi şəxslər 
təmsil ediblər.

İclasda “Qazaxıstan Dəmir Yolları” 
SC-nin logistika üzrə icraçı direktor Ar-
man Sultanovun, “Ukrayna Dəmir Yol-
ları” İSC-nin kommersiya departamen-
tinin rəisi Yuri Merkulovun başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətləri, “Gürcüs-
tan Dəmir Yolları” SC-nin yükdaşıma-
lar üzrə direktoru Aleksi Nikolaişvili, 
Aktau və Batumi limanlarının və Gür-
cüstanın “Trans Caucasus Terminals” 
şirkətinin rəhbərliyi iştirak edib.

Tərəflər Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutunda rəqabətə davamlı tariflərin tətbiq olunmasını və 
Dostık/Altıngöl-Aktau-Bakı (Ələt)-Batumi marşrutu üzrə konteyner yük-
daşımalarının təşkili qaydalarını müzakirə ediblər.

Eyni zamanda iclasda, aprel ayında yaradılan Beynəlxalq Transxəzər 
Nəqliyyat konsorsiumunun iş planı, Transxəzər Beynəlxalq Nəqliy-
yat Marşrutunun koordinasiya komitəsinin iclasının gündəliyi və digər 
məsələlər diqqət mərkəzində olub.

Axırda iclasın yekununa dair protokol imzalanıb.

abş-ın biznes təmsilçiləri azərbayCan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin  
imkanları, yükdaşımalarda zəngin təCrübəsi Və transXəzər  

dəhlizində strateji rolu barədə məlumatlandırılıb
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ulu öndər 
heydər əliyeV 

haqqında deyimlər

heydər əliyevin ölümündən sonra dün-
ya bir qədər balacalaşmışdır.

Riçard ARMİTAC

------------------------------------------
mübaliğəsiz demək olar ki, o, siyasət 

nəhəngi idi.
Vladimir PUTİN

------------------------------------------
o, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sa-

bitlik gətirdi.
Toni BLEYER

------------------------------------------
belə bir kəlam var: insan öz ömrü boyu 

ağac əkməli, ev tikməli və oğul böyütmə-
lidir. heydər əliyev öz ömrü boyu çiçək-
lənən azərbaycan adlı bir bağ salmış, adı 
müstəqil azərbaycan olan bir ev qurmuş, 
azərbaycan xalqının etibar etdiyi ləyaqətli 
bir oğul böyütmüşdür.

Villem VANT  VOUT

------------------------------------------
heydər əliyev öz davamlı töhfələri ilə 

azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi fira-
vanlığının əsasını qoydu.

Dik ÇEYNİ

------------------------------------------
o, qeyri-adi bacarığa və fitri müdrikliyə 

malik olaraq, özünün bütün şüurlu həyatı-
nı Vətənə xidmətə həsr etmişdir.

Yuri  YAROV

------------------------------------------
onun təkcə azərbaycan xalqı qarşısın-

da deyil, həm də dünya birliyi qarşısında 
xidmətləri böyükdür.

II İLYA

------------------------------------------
bu güclü və cəsur insanı tanıyanların 

hamısı onun nurlu xatirəsini qəlbində əbədi 
saxlayacaqdır.

Boris  YELTSİN

------------------------------------------
o, yeni ideyalara və dialoqa həmişə ha-

zır olmaqla, öz əqidəsinə sadiq qalan prin-
sipial bir insan idi.

Canni BUKİKKİO

------------------------------------------
onun adı dünya tarixinə həmişəlik ya-

zılacaqdır.
L. SLUTSKİ

------------------------------------------
biz həqiqətən böyük insanı, qoca 

qafqazın məğrur oğlunu itirdik.
Q. MAXAÇOV

------------------------------------------
o, xalqının qayğısına qalırdı və özünü 

xalqına fəda etdi.
Çlaubenq ÇLU

------------------------------------------
ona yaxın olmaq möcüzə idi. həyatda 

yalnız bircə dəfə baş verə biləcək möcüzə.
Herri HOULİHƏN

------------------------------------------
heydər əliyev böhranlı dövrdə, mü-

barizə anlarında taleyüklü qərarlar qəbul 
ediləcək  vaxtda millətin ehtiyac duyduğu 
lider idi.

Efraim SNEH

------------------------------------------
bir çox ölkələrdə yeni zəmanənin yara-

dıcıları onun nadir təcrübəsindən mütləq 
bəhrələnəcəklər.

Oljas SÜLEYMANOV

------------------------------------------
ən çətin vəziyyətlərdə yeganə düzgün 

və dəqiq qərar tapmaq bacarığı həm ölkə-
də, həm də bütün dünyada ona şöhrət və 
hörmət qazandırdı.

Georgi ŞYOKİN

------------------------------------------
bu dahi insan digər dahilərdən qat-qat 

böyükdür.
Nikas SAFRONOV

------------------------------------------
heydər əliyev hər bir millətin şərəfi ola 

bilərdi.
Sergey BABURİN

Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır, onun 
fəlsəfəsi, ideologiyası yaşayır və onun qur-
duğu, yaratdığı müasir Azərbaycan yaşayır, 
onun yolu ilə inkişaf edir.

ilham  əliyeV,
azərbaycan respublikasının prezidenti

Dünyada bir zirvə var, zirvələrdən çox uca bir 
zirvə! Everestin yanında təpəyə oxşadığı zirvə! 
Hər tarixi şəxsiyyətə, hər dahiyə nəsib olmayan 
zirvə. Əzəmətini, ucalığını illər keçdikcə, daha 
yaxşı hiss etdiyimiz zirvə! Dünyanın harasın-
dan baxsan da, görünən zirvə. Şərəf və ləyaqət 
zirvəsi! Kamillik zirvəsi. Hünər, cəsarət, qətiyyət 
zirvəsi! Pillələri ağlagəlməz idarə və bacarıqdan 
ibarət zirvə! Yalnız onun fəth edə biləcəyi və fəth 
etdiyi - qalxa bildiyi, yüksələ bildiyi, ucaldığı zir-
və! Əbədiyyət zirvəsi - Heydər Əliyev zirvəsi!

Keçən əsrin doqsanıncı illərinin əvvəllərində 
Azərbaycan ikinci dəfə qazandığı dövlət müstəqil-
liyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalanda, vəziyyət-
dən çıxış yolunu xalq özü tapdı. Ölkənin fəlakətin bir 
addımlığında olduğunu görüb, adı çağdaş tariximizə 
millətimizin xilaskarı, müstəqilliyimizin banisi və 
dövlətçiliyimizin memarı kimi əbədi həkk olunmuş 
Ulu Öndər Heydər Əliyevi israrla hakimiyyətə dəvət 
etdi. Dəvət etdi ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini bir 
də itirməsin, minlərlə şəhid qanı ilə suvarılmış  tor-
paqlarımızın bütövlüyü qorunsun, siyasi diletant və 
simasını itirmiş siyasətçilərin yaratdıqları məşəqqət-
lərə son qoyulsun, siyasi çəkişmələr və erməni təca-
vüzü nəticəsində faciələr girdabında çabalayan xalq 
rahatlığa qovuşsun. Məhz xalqın təkidli tələbindən 
sonrakı o Böyük Qayıdışla Ulu Öndər müstəqil döv-
lətçiliyimizi anarxiyadan, parçalanmaqdan, məhv 
olmaq təhlükəsindən, beynəlxalq təcriddən  xilas 
etdi.

Ümummilli Liderin siyasi hakimiyyətə qayıdışı 
müstəqilliyimizə təhlükə yaradanlara da, ərazi bütöv-
lüyümüzə qəsd edənlərə də böyük zərbə oldu. Dahi 
şəxsiyyətlərə xas olan qətiyyətlilik və prinsipiallılıq 
keyfiyyətləri, heç nədən çəkinməyərək düşündüklə-
rini həyata keçirmək qabiliyyəti Azərbaycanı təkcə 
məhv olmaq, dünya xəritəsindən silinmək təhlükə-
sindən xilas etmədi, həm də xalqın xoşbəxt gələcəyi 
üçün işıqlı yol açdı. 

Görəsən 23 il öncə xalqın istəyi və tələbi  ilə 
Ulu Öndər Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gəl-

məsəydi, böyük xilaskarımızı sevənləri də, gözünü 
yumub “Mən günəşi görmürəm “ deyənləri də, iqti-
darda iqtidarsız olanları da, bir sözlə, bütün Azərbay-
canı daha hansı bəlalar, faciələr gözləyirdi? Azərbay-
can adlı məmləkətimizdən indi nə qalmışdı, nə qədər 
qalmışdı? Kimin köləsinə çevrilmiş, kimin əsarətin-
də inildəyirdik? İmperiyanın buyruq qulu olanların 
və ya hərəsinin ağzından bir avaz gələn təzə bəylərin 
dövləti idarə etmək “məharəti”nə bel bağlasaydıq, 
indi hansı  bəxtin sahibi idik? Qırılmış belimizi bir 
də dikəldə biləcəkdikmi?

Bir yandan ermənilər torpaqlarımızı işğal edə-edə 
irəliləyir, bir yandan da özümüzkülər özümüzkülərə 
qənim kəsilmişdilər. Vətəndaş müharibəsi alovlan-
maq üzrə idi. Artıq qardaş-qardaşa əl qaldırmışdı, 
qan axıdılmışdı. Qanunsuzluq, hərc-mərclik baş alıb 
gedirdi. Hərə özünə qanunsuz hərbi birləşmə, dəstə 
saxlayır, vəzifə, kürsü davası edirdi.

Xalq cana yığılmışdı. Ona Azərbaycanı düşdüyü 
bu ağır vəziyyətdən çıxara bilən rəhbər lazım idi. Elə 
buna görə gözünü Naxçıvana dikmişdi və xilaskarı 
Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini tələb edirdi. 

Ölkəmizin taleyinin hərraca qoyulduğu, fəlakətə 
sürükləndiyi bir vaxtda – 1993-cü ilin iyununda Ulu 
Öndər Bakıya qayıtdı. Qayıtdı və artıq ayrı-ayrı xan-
lıqlara, quberniyalara bölünməkdə olan Azərbay-
canın müstəqil dövlət kimi xəritədən silinməsinin 
qarşısını aldı. Qətiyyətli addımları, uzaqgörənliyi ilə 
ölkəni təlatümlü, qan qoxulu hadisələr burulğanın-
dan çıxartdı.

Ağır günlər idi. Əbülfəz Elçibəy Kələkiyə qaç-
mışdı. Cəbhəçi-müsavatçı məmurların çoxu hadisələ-
rin “istisinə”, hərarətinə tab gətirə bilmədikləri üçün 
vəzifələrini dondurmuşdu. Ermənilər bütün Azərbay-
canı, Surət Hüseynov Bakını işğal etmək fikirlərində 
israrlı idilər.

Azərbaycanın sabaha inamı o dahi, müdrik insa-

nın – Ulu Öndərin qayıdışı ilə 
bərpa olundu. Bu qayıdış ölkə-
nin nicatı demək idi...

Bu qayıdışla xalq hiss etdi 
ki, artıq Azərbaycan dövlətçi-
liyini qoruya biləcək başçımız, 
Azərbaycanı odlu və soyuq 
müharibələrdən çıxara biləcək 
Ali Baş Komandanımız var. 
O, xalqa inandığı, güvəndiyi 
kimi, xalq da ona inanır və gü-
vənirdi. 

Azərbaycan dövlətçiliyini 
qorumaq, ölkənin ərazi bütöv-
lüyünü təmin  etmək, erməni 
işğalçılarının hücumlarının 
qarşısını almaq üçün hər cür 

çətinliklərə sinə gərdi bu qeyri-adi dözüm, iradə və 
zəka sahibi. Azərbaycanı qan çanağına döndərmək 
istəyənlərin bəd niyyətlərini puça çıxarmağa, yaran-
mış qarşıdurmaya, hərc-mərcliyə, qanunsuz silahlı 
birləşmələrin meydan oxumalarına... məharətlə son 
qoymağa nail oldu.

Dünənə kimi bizi tanımaq istəməyənlər, xain 
qonşularımıza arxa, dayaq duranlar, haqq səsimizi 
qulaq ardına vuranlar da artıq haqlı olduğumuzu tək-
cə etiraf etmirdilər. Dünya bizimlə xoş münasibətlər 
qurmağa, bizimlə dostluq və əməkdaşlıq etməyə, 
bizimlə hesablaşmağa tələsirdi. Əlimizi dostcasına 
sıxanların sayı ildən-ilə artırdı və onlar etiraf edir-
dilər ki, Azərbaycan xalqının xoşbəxt yaşamaq haqqı 
heç kəsdən az deyil və bu haqqı onun əlindən heç kəs 
ala bilməz. 

Yadların, düşmənlərin, sapı özümüzdən olan 
baltaların başımıza gətirdikləri faciələrə, müsibət-
lərə, məruz qaldığımız qırğınlara baxmayaraq bu 
gün taleyimizdən küsməyə mənim fikrimcə, mənəvi 
haqqımız yoxdur. Çünki Ulu Öndərin böyük mə-
harətlə qoruduğu və qurduğu müstəqil dövlətin - 
Azərbaycan adlı gəminin sükanı arxasında bu gün də 
onu hər cür tufanlardan, qasırğalardan, fırtınalardan 
salamat çıxara bilən mahir siyasət kapitanı dayanıb. 
Külək haradan və necə əsirsə-əssin, Azərbaycanın 
qorxusu yoxdur. Ulu Öndərin siyasi kursunun la-
yiqli davamçısı cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləşmək isə dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin 
daha da möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyümüz, 
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, regionun li-
der ölkəsinin daha da qüdrətlənməsi, xoşbəxt gələ-
cək kimi müqəddəs ideya ətrafında sıx birləşmək 
deməkdir.

   
Rasif  TAHİROV  

Azərbaycan Dövlət Dəniz 
Akademiyasında  Ümummilli 
Lider Heydər Əliyevin  ana-
dan olmasının 93-cü ildönü-
münə həsr olunmuş “Dəniz 
nəqliyyatında innovativ 
texnologiyalar” mövzusunda 
XI Beynəlxalq elmi-texniki 
konfrans keçirilib.

İki gün davam edən konfran-
sın açılış mərasimində Səbail ra-
yon icra hakimiyyətinin, “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Dövlət Dəniz Ad-
ministrasiyasının rəhbər işçiləri ilə yanaşı, yerli və 
xarici ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri işti-
rak edirdi.

Əvvəlcə Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi.
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının pro-

rektoru Faiq Nağıyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin 
xatirəsinə həsr edilən konfransların təşkilinin artıq 
ənənəyə çevrildiyini söylədi. Qeyd etdi ki, geniş 
miqyasda təşkil olunan bu beynəlxalq tədbirə 5 xarici 
ölkənin - ABŞ, Rusiya, Gürcüstan, Ukrayna və Bela-
rusun 23 qabaqcıl təhsil ocağından, Azərbaycanın isə 
12 ali məktəbindən olan alimlər qatılıblar.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İn-
formasiya Texnologiyalar İnstitutunun direktoru, 
AMEA-nın akademik katibi, akademik Rasim Əliqu-
liyev “AMEA və ADDA-nın elmi əməkdaşlıq pers-
pektivləri” mövzusunda ətraflı məruzə ilə çıxış etdi 
və bu perspektivləri çox yüksək dəyərləndirdi. 

ADDA-nın “İctimai fənlər və dillər”  kafedrası-
nın müdiri, dosent İlqar Abdullayev “Heydər Əliyev 
Azərbaycan multikulturalizminin konseptual yara-
dıcısıdır” mövzusunda məruzəsində bildirdi ki, to-
lerantlığın yüksək səviyyədə olduğu Azərbaycanda 
multikulturalizm dövlət siyasətinin tərkib hissəsini 
təşkil edir. Multikultural nəzəriyyənin əsasında Ulu 
Öndərin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası 
dayanır. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ili ölkədə 
“Multikulturalizm ili” elan etməsinin əhəmiyyətlin-
dən danışarkən vurğuladı ki, Azərbaycan dövlətinin 
milli-mənəvi, ümumbəşəri, humanist dəyərlərə söy-
kənən siyasi kursu davamlı və ardıcıldır. Ölkəmiz-
də heç vaxt etnik və dini zəmində münaqişələr mü-
şahidə olunmayıb. Bu gün iftixarla deyə bilərik ki, 
Azərbaycan dünyada təkcə neft, qaz deyil, həm də 
multikultural dəyərlər ixrac edən ölkə kimi tanınır. 
Ölkəmizdəki tolerant və multikultural dəyərlər etnik 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün insanların 
birləşməsinə böyük təkan verib.

Çıxışlarda  Ümummilli Liderin siyasətinin Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdiril-
məsi nəticəsində hazırda Azərbaycanın regionda lider 
dövlətə çevrildiyi, həyata keçirilən qlobal və regional 
layihələrin ölkəmizin dünyaya inteqrasiyasını sürət-
ləndirdiyi diqqətə çatdırıldı. Möhtərəm Prezidenti-
mizin rəhbərliyi ilə dəniz nəqliyyatı sahəsində də çox 
mühüm işlər görüldüyü, bu uğurların davamlı olması 
üçün dövlət başçımızın qoyduğu bütün tapşırıqların 
layiqincə yerinə yetirilməsinin vacibliyi vurğulandı. 

Sonda ADDA-nın elmi işlər və beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektoru, professor Zahid Şərifov 
konfransın gedişatı haqqında məlumat verdi. Konf-
rans “Gəmiqayırma və gəmi təmiri texnologiyası”, 
“Gəmiçilik və su nəqliyyatının istismarı”, Gəmiçilik 
texnikası”, “Gəmiçilikdə təbiət elmlərinin problem-
ləri” və “Gəmiçilikdə humanitar və dilçilik problem-
ləri” bölmələri üzrə öz işini davam etdirdi.

“DƏNİZ”

dünyada bir zirVə Var...
D Ü Ş Ü N C Ə L Ə R

ümummilli lider heydər əliyevin  anadan olmasının 
93-cü ildönümünə həsr olunmuş Xı beynəlxalq elmi-texniki konfrans
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batmış gəmiləri 
tapmaq asan olaCaq

Avropa alimləri gələcəkdə dənizdə batmış gəmiləri axtarmağa 
kömək edəcək xüsusi proqram hazırlayıblar. Alimlərin hazırladığı 
texnologiyanın özəlliyi ondan ibarətdir ki, batmış gəmilərin axtarışı 
kosmosdan aparılacaq. Belə ki, unikal texnologiya peyklərə dəniz dibi-
ni yüz minlərlə kilometr məsafədən görməyə imkan verəcək.

Alimlərin nadir hesab etdiyi yeni texnologiyanın dəniz arxeologiya-
sında – dəniz və okean dərinliklərini tədqiq edən elmdə istifadəsi planlaş-
dırılır. Ondan düzgün istifadə işə salındıqdan bir neçə saat sonra batmış 
gəmiləri aşkarlamağı təmin edəcək. Bununla arxeoloqların gəmilərin ax-
tarışı üçün vaxt itirməsinə ehtiyac qalmayacaq. Texnologiyanın ilk sınaq-
ları Belçikanın Zebrüqqe limanına yaxın sahil zonasında keçirilib. Qeyd 
olunur ki, növbəti sınaqlar uğurla keçiriləcəyi təqdirdə alimlər tezliklə 
dünyada bütün batmış gəmiləri aşkarlamaq imkanı əldə edə biləcəklər.

sərnişinlər Xilas edilsə də…  
Mayın 11-də Avstraliyanın Kvinslend ştatının Bandaberq şəhərinin 

sahillərinə yaxınlıqda yerləşən Böyük Mərcan qayalıqları rayonunda 
sərnişin gəmisi yanğın nəticəsində batıb. Göyərtədə olan 46 sərnişinin 
hamısı xilas edilib. Bu barədə “The Courier Mail” qəzeti məlumat 
yayıb.

Yanğın gəminin maşın bölməsində, o, Avstraliyanın Ledi Masqreyv 
adasından 10 dəniz mili məsafədə olarkən baş verib.

Gəmidəki bütün sərnişinlər və heyət üzvləri xilasedici qayıqlar va-
sitəsilə xilas ediliblər, heç kim xəsarət almayıb. Hazırda hadisə yerində 
Kvinslendin yanğınsöndürmə və qəza-xilasetmə xidmətlərinin əməkdaş-
ları çalışırlar.

Amerikanın səyahət gəmisi təxminən 50 ildən 
bəri ilk dəfə olaraq Florida ştatının Mayami şəhə-
rindən Kubaya yola düşüb. “Carnival Corporation” 
kompaniyasına məxsus gəmi mayın 1-dən etibarən 
bir həftə ərzində Azadlıq adasının müxtəlif limanla-
rına səyahət edəcək.

TASS informasiya agentliyinin məlumatına görə, 
kompaniyanın Baş direktoru Arnold Donald Mayami 
şəhərində keçirilən mətbuat konfransında belə reysin 
iki həftədən bir təşkil olunacağını bildirib.

Xatırladaq ki, “Carnival Corporation” kompani-
yası Mayamidən Kubaya ilk dəfə layner göndərmək 
barədə qərarını martın 22-də elan edib. Şirkət 2015-
ci ildə ABŞ Maliyyə Nazirliyindən bu barədə müvafiq 
icazə alıb. Səyahət 704 sərnişin daşıya bilən “Adonia” 
gəmisi tərəfindən həyata keçiriləcək. Biletlərin qiyməti 
2 min dollardan 7,5 min dollara qədərdir.

son 50 ildə ilk dəFə abş-dan 
kubaya səyahət gəmisi yola düşüb

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyəti 
mayın 11-də Bakı Expo 
Mərkəzində açılan 15-ci 
yubiley Xəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat, Tranzit və 
Logistika (“TransCas-
pian-2016”) sərgisində 
yaxından iştirak edir. 

Gəmiçiliyin ekspozisiya-
sında təqdim olunan mate-
riallar, maketlər, videoçarx 
sərgi iştirakçıları və qonaq-
larda göstərilən xidmətləri-
miz haqqında ətraflı təsəvvür 
yaradır. Belə ki, stendimizdə 
Xəzərdə və Xəzərdənkənar 
hövzələrdə yüklərin daşınma-
sı, ölkəmizin neft-qaz sənaye-
sinin dənizdə gerçəkləşdirdiyi 
layihələrə hərtərəfli dəstək, 
kadr hazırlığı, gəmi təmiri 
və s. barədə məlumat almaq 
mümkündür. Sərgidə iştirak 
edən mütəxəssislərimiz zi-
yarətçilərin bütün suallarına 
cavab verərək, yeni əməkdaş-
lıq əlaqələrinin qurulmasına 
səy göstərirlər.

Qeyd edək ki, özünün 15 
illik yubileyini qeyd edən 
“TransCaspian” sərgisi keçiril-
diyi illər ərzində regionda nəq-
liyyat sənayesi üçün innovativ 
texnologiya və avadanlıqların nümayişinə, 
mövcud münasibətlərin inkişafına və yeni 
iş birliyinin yaradılmasına xidmət edən 
mühüm nəqliyyat forumuna çevrilib. 15 
il ərzində “TransCaspian” sərgisində təx-
minən 700 şirkət iştirak edib.

Bu il sərginin dəmiryol infrastrukturu, 
dənizçilik sənayesi, aviasiya, kommersiya 
nəqliyyatı və nəqliyyat-loqistika xidmət-
ləri kimi sektorlarında nəqliyyat sahəsinin 
nailiyyətləri, eləcə də yerli və xarici şirkət-

lərin ən yaxşı texnologiya və avadanlıqları 
təqdim olunur.

Azərbaycanın Avropa ilə Asiya ara-
sında əsas əlaqələndirici bölgəyə çev-
rilməsinə kömək edən Şimal-Cənub, 
Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşru-
tu, multimodal “Vikinq” layihəsi və Ba-
kı-Tbilisi-Qars kimi irimiqyaslı nəqliyyat 
layihələrinin həyata keçirilməsi sərginin 
aktuallığını artırmaqla yanaşı, xarici və 
yerli nəqliyyat şirkətlərinə məhsulların 

və xidmətlərin satışı üçün yeni bazarların 
müəyyənləşdirilməsi və təcrübə müba-
diləsi baxımından gözəl imkan yaradır.

 Nəqliyyat Nazirliyi, Azərbaycanda 
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu 
(AZPROMO) və Sahibkarlar  Təşkilatları 
Milli Konfederasiyası (ASK) tərəfindən 
dəstəklənən “TransCaspian-2016” sər-
gisinin təşkilatçıları “Iteca Caspian” və 
Böyük Britaniyanın “ITE Group” şirkət-
ləridir.

XV yubiley Xəzər beynəlXalq nəqliyyat, tranzit 
Və logistika (“transCaspian-2016”) sərgisi

1,3 min nəFərdən çoX adam 
aralıq dənizində qəzaya 

düşərək həlak olmuşdur
İlin əvvəlindən bəri Aralıq dənizi ilə Avropaya 184 min nəfərdən çox 

qaçqın və miqrant gəlmişdir. 1,3 min nəfərdən çox adam dənizdə qəzaya 
düşərək həlak olmuş, yaxud itkin düşmüşdür. Bu barədə Beynəlxalq 
Miqrasiya Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi Coel Millman Cenevrədə 
keçirdiyi brifinqdə məlumat vermişdir.

Millman qeyd etmişdir ki, təşkilatın məlumatına görə, bu il Avropaya 
dənizlə gələn qaçqın və miqrantların sayı 184 min 546 nəfər olmuşdur. 
154 min 862 nəfər Yunanıstana, 28 min 593 nəfər İtaliyaya, 1063 nəfər 
İspaniyaya, 28 nəfər Kiprə gəlmişdir.

Millman əlavə etmişdir ki, 2015-ci ildə ölüm halları daha çox olmuş-
dur. Həmin ilin ilk dörd ayında Aralıq dənizində 1733 nəfər həlak olmuş, 
yaxud itkin düşmüşdür. Eyni zamanda bu ilin yanvar-aprelində Avropaya 
gələn qaçqın və miqrantların ümumi sayı ötən ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə xeyli çoxdur. 2015-ci ilin ilk dörd ayında Köhnə dünyaya 52 min 
750 qaçqın gəlmişdi.

okeanlar yeddinCi yerdə olardı...

iki gəmi toqquşub
Şərqi Çin dənizində iki gəminin toqquşması nəticəsində azı 17 

nəfər itkin düşüb.
 RİA Novosti informasiya agentliyi xəbər verir ki, insident mayın 

7-də səhər saatlarında baş verib. İlkin məlumata görə, balıqçı gəmisi xa-
rici ölkəyə məxsus yük gəmisi ilə toqquşaraq batıb.

Hadisə yerinə gələn xilasedicilər iki nəfəri xilas edə bilib. İtkin düşən-
lər Çinin “Lu Rong Yu” gəmisinin balıqçılarıdır. Qəzada iştirak edən yük 
gəmisinin məxsus olduğu ölkənin adı açıqlanmır.

Hadisənin baş verdiyi rayonda axtarış-xilasetmə işlərinin davam et-
diyi bildirilir.

Dünya Vəhşi Təbiət Fondunun 
alimləri tədqiqatlarında dünya okeanı-
nın əhəmiyyətini dəyərləndirir, habelə 
onun mühafizəsinə dair tədbirlərlə çıxış 
edirlər. Son tədqiqatlara görə, dünya 
okeanının əsas aktivlərinin dəyəri 24 
milyard dollar təşkil edir ki, bunun da 1 
milyard dolları mərcan rifləridir.

Araşdırmada qeyd olunur ki, okean-
ların təbii ki, misilsiz dəyəri var, lakin 
alimlərin fikrincə, belə qiymətləndirmə 
onların sərvətlərinin qorunub saxlanma-
sı sahəsində lazımi tədbirlər görülməsi 
məqsədilə strategiya hazırlanması üçün 

son dərəcə əhəmiyyətlidir. Tədqiqatçılar 
bildirirlər ki, əslində, riflər əmtəə və xid-
mət mənbəyidir. Məsələn, onlar müxtəlif 
canlı orqanizmlər üçün sığınacaqdır. Hə-
min orqanizmlər burada ov edir və nəsil 
artırırlar. Onlar, həmçinin sahili qoruyur 
və bundan başqa, həm də cəlbedici tu-

rizm obyektidir. Okean vahid bir sis-
temdir, onun sərvətini qiymətləndirən 
mütəxəssislər isə müxtəlif vəziyyətlər 
arasında qarşılıqlı əlaqəni izləməlidirlər. 
Məsələn, balıq ovu ilə okeanın kimyə-
vi tərkibi arasında, iqlimlə okeanın və-
ziyyəti arasında olan əlaqələri. Bir çox 
qeyri-maddi aktivləri isə, məsələn, sahil 
xətləri boyunca qumun miqdarını, yaxud 

okeanların mədəniyyətə töhfəsi baxımın-
dan onların əhəmiyyətini dəyərləndirmək 
mümkün deyil. Əgər okean ölkə olsaydı, 
iqtisadiyyatının həcminə görə dünyada 
yeddinci yerdə olardı.

Tahir DADAŞOV
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İsraildə çıxan populyar 
“The Jerusalem Post” nəşrin-
də İsrail Tədqiqat İnstitutunun 
beynəlxalq kommunikasiyalar 
üzrə direktoru Mayana Yaf-
fe-Hoffmanın məqaləsində 
Ermənistan parlamentinin 
deputatı, bu ölkənin keçmiş 
baş naziri Qrant Baqratyanın 
gələcəkdə qonşu Türkiyə və 
Azərbaycandan “hücum və 
təcavüzün”ün qarşısını almaq 
üçün Ermənistanın nüvə silahı 
yaratması barədə çağırışını 
şərh edib.

“isp-ngo.com” saytı xəbər verir ki, 
məqalə müəllifinin fikrincə, belə bəyanat-
ları diqqətsiz qoymaq olmaz. Baqratyanın 
bəyanatından bir neçə gün əvvəl Gürcüs-
tanın Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti silah 
uranı-238-i təqribən 200 milyon dollara 
qanunsuz satmaq cəhdinə görə 3 Ermənis-
tan və 3 Gürcüstan vətəndaşını həbs edib. 
Özü də bu, ilk həbs deyil. Qonşu Gürcüs-
tana uran keçirərkən həbs olunan ermənilə-
rin sayı son 2 ildə artıb. Bu da ABŞ-ın və 
digər ölkələrin nüvə silahının yayılmaması 
sahəsində ekspertlərinin narahatlığına sə-
bəb olur. Dənizə çıxışı olmayan ermənilər 

nüvə materiallarını Yaxın Şərqə və digər 
ərazilərə ötürmək üçün Qara dəniz liman-
larına yol tapmaqdan ötrü Gürcüstandan 
istifadə edirlər.

Məqalə müəllifi xatırladır ki, Azər-
baycan ilə Ermənistan arasında münaqişə 
1980-ci illərin sonunda başlayıb, 1991-ci 
ildə Sovet İttifaqı dağılan kimi irimiqyaslı 
müharibəyə çevrilib. 1994-cü ildə atəşkəs 
haqqında saziş imzalanana qədər 30 min-
dən çox adam qətlə yetirilib.

O vaxtdan etibarən ATƏT-in Minsk 
qrupu arabir münaqişənin dayandırılmasına 
dair həvəssiz və səmərəsiz addımlar atır.

Qrupun həmsədrləri Fransa, Rusiya 
və Birləşmiş Ştatlardır. Onlar Ermənis-
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsini sülh yolu ilə həll etmək niyyətin-
dədirlər. İki tərəf arasında vaxtaşırı döyüşlər 
qızışır. Lap bu yaxınlarda - aprelin əvvəllə-
rində Azərbaycanın mövqeləri və yaşayış 
məntəqələri Ermənistan mövqelərindən ar-
tilleriya silahlarından atəşə tutulub.

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermə-
nistan silahlı birləşmələrinin Azərbayca-
nın işğal edilmiş ərazilərindən qeyd-şərtsiz 
çıxarılması tələb edən 822, 853, 874 və 884 
nömrəli qətnamələr qəbul edib.

Azərbaycanın dilbər guşələrindən 
biri, Qarabağ xanlığının tarixi paytaxtı 
Şuşanın işğalından 24 il ötdü.

Ermənilərin Şuşaya son həmləsi 1992-
ci il mayın 7-dən 8-nə keçən gecə başla-
yıb. Şəhər dörd bir tərəfdən raket, top, tank 
və digər silahlardan şiddətli atəşə tutulub. 
Bundan sonra düşmən Xankəndi və Kər-
kicahan istiqamətlərindən piyadalarla hü-
cuma keçib. Şəhər mayın 8-də axşamadək 
müdafiə olunsa da, silah-sursat və canlı 
qüvvə sarıdan üstün olan işğalçıların qarşı-
sında tab gətirə bilməyib. Ermənilər əvvəl-
cə Şuşanı, sonra isə yaxınlıqdakı Kosalar 
və Şırlan kəndlərini ələ keçiriblər.

Əslində alınmaz qala sayılan Şuşanın 
belə qısa müddətdə süqut etməsinin səbəb-
lərindən biri şəhərin müdafiəsinin yetə-
rincə təşkil olunmaması idi. Ermənistan 
isə Şuşa ətrafına çoxsaylı hərbi texnika və 
canlı qüvvə yığmışdı. Erməni mənbələri-
nin məlumatlarına görə, şəhərə hücum-
da 100-dək zirehli maşın və tank, 11 min 
canlı qüvvə iştirak etmişdi. Erməni silahlı 
birləşmələrinin tərkibində hətta xaricdən 
gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər.

Şuşa işğal edilərkən burada 25 min 
nəfərədək əhali yaşayırdı. Şəhərin mü-
dafiəsi zamanı 195 nəfər şəhid olub, 165 
nəfər yaralanıb. Ermənilər tərəfindən əsir 
götürülərək Şuşa həbsxanasında saxlanılan 
114 azərbaycanlı sonradan xüsusi qəddar-
lıqla qətlə yetirilib. Şəhərin 58 sakini itkin 
düşüb.

Düşmən Şuşadakı bir çox qiymətli ta-
rixi-mədəniyyət abidələrini dağıdıb və ya 
talan edib. Bu sıraya məşhur Şuşa qalası, 
memarlıq abidəsi sayılan 170-dən çox ya-
şayış binası, məbədgah və məscidlər, bü-
tövlükdə 279 dini, tarixi və mədəni abidə 
daxildir. Eyni zamanda, Şuşanın 25 məktə-
bi, 31 kitabxanası, 20 səhiyyə müəssisəsi, 

17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu 
və 2 institut filialı, 7 uşaq bağçası, 4 kino-
teatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 
sanatoriyası, turist bazası, 2 mehmanxana-
sı, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin 
filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı, Şərq mu-
siqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalere-
yası, Uşaq Sağlamlıq Məktəbi məhv edilib. 
Dağıdılan tarixi məkanlar arasında Xurşid-
banu Natəvanın, Ə.B.Haqverdiyevin, Q.B.
Zakirin, M.M.Nəvvabın, S.S.Axundovun, 
N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin , 
Xan Şuşinskinin, Sadıqcanın evləri, Üzeyir 
bəy Hacıbəylinin, Bülbülün ev muzeyləri 
və daha neçə-neçə digər abidə var.

Ümummilli lider Heydər Əliyev Şuşa-
nın tarixi əhəmiyyətini belə səciyyəndirir-
di: “Şuşa Azərbaycanın ən əziz və böyük 
tarixi olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, 
Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını tikən-

lər Azərbaycan torpağının sahibləri olublar 
və Qarabağda Azərbaycan torpağının daim 
qorunması, saxlanması üçün Şuşa şəhə-
rini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan 
xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı böyük 
abidədir, təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi 
abidədir”.

Azərbaycanın tarixi mədəniyyət mərkə-
zi və Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri 24 
ildir Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı 
altındadır. Amma bu, belə davam edə bil-
məz. Xalqımız əmindir ki, Prezident və Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti 
və iradəsi sayəsində işğal olunmuş bütün 
torpaqlarımız, o cümlədən Qarabağın tacı 
Şuşa nəyin bahasına olursa-olsun düşmən 
tapdağından azad ediləcək. Ulu Öndərimi-
zin dediyi kimi, “Şuşasız Qarabağ, Qara-
bağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan yox-
dur”.

apreldə Ceyhan limanından 2,2 
milyon tondan çoX azərbayCan 
neFti dünya bazarına çıXarılıb
Bu ilin aprelində 2 milyon 

251 min 475 ton Azərbaycan 
nefti Ceyhan limanından dünya 
bazarına çıxarılıb.

SOCAR-ın mətbuat xidmə-
tindən  bildirilib ki, bu həcmin 
1 milyon 128 min 973 tonunu 
Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Fondunun nefti təşkil edib. 
Cari ilin yanvar-aprel aylarında 
Ceyhan limanından ixrac edilən 
neftin həcmi 10 milyon 88 min 919 ton olub.

Ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri 
(BTC) istismara verilən gündən bu il mayın 1-dək Ceyhan limanından 
301 milyon 282 min 269 ton Azərbaycan nefti dünya bazarına yola salı-
nıb.

qarabağın taCı şuşa nəyin bahasına  
olursa-olsun düşmən 

tapdağından azad ediləCək

dünya ermənistanın rəsmi şəXslərinin oynadığı 
təhlükəli oyunlara diqqət yetirməlidir

hərbi dəniz qüVVələrinin 
hazırlıq Və dalğıC 

poliqonunun açılışı olub
Hərbi Dəniz Qüv-

vələrinin bazasında yeni 
inşa edilən dəniz hazırlı-
ğı və dalğıc poliqonunun 
mayın 7-də açılışı olub. 
Azərbaycanın müdafiə 
naziri, general-polkov-
nik Zakir Həsənov açı-
lışda iştirak edib.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən  
bildiriblər ki, poliqon ən 
yeni dalğıc texnikası nümunələri, suyadalma vasitələri, xüsusi avadanlıq-
la təchiz edilib.

Poliqonun infrastrukturu ilə tanış olan nazir ərazidə yaradılan gəmi və 
qayıq avadanlığı kompleksləri, enerji, mühərrik, barokamera və təlimatçı 
otaqlarına, tədris hovuzuna, digər inzibati və xidməti bölmələrə baxış ke-
çirib. Sonra təlim-məşq katerinə gələn Zakir Həsənov şəxsi heyətin prak-
tiki hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuş idarəetmə, gəminin davamlılığı və 
yanğına qarşı mübarizə postlarında da olub.

Xüsusi hazırlıq proqramına uyğun olaraq il boyu fasiləsiz davam edə-
cək nəzəri və praktiki məşğələlərdə dalğıclara sualtı üzgüçülük, qəza-xi-
lasetmə və digər sualtı əməliyyatların yerinə yetirilməsi, eləcə də sualtı 
təchizat və avadanlıq barədə biliklər tədris ediləcək.

təlimlərin daVam etdirilməsi 
nəzərdə tutulub

 
“Azərbaycan Xəzər 

Dəniz Gəmiçiliyi” Qapa-
lı Səhmdar Cəmiyyəti-
nin İnsan resurslarının 
idarəedilməsi departa-
menti və “BMS Global” 
şirkəti mayın 3-dən 
5-dək “SAP – HR mo-
dulu” üzrə birgə təlim 
keçiriblər. 

Təlimə İnsan resurslarının idarəedilməsi departamenti ilə yanaşı, 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin struktur bölmələrinin Personalın 
idarəedilməsi və əmək haqqı şöbələrinin əməkdaşları da cəlb olunublar.

İnsan resursları sahəsində çalışan işçilərin proqram təminatı üzrə bi-
liklərinin daha da təkmilləşdirilməsi, yeni əməliyyatların və hesabat növ-
lərinin, o cümlədən təlimlər üzrə sertifikatların yüklənməsi üçün nəzərdə 
tutulan əməliyyatın tətbiqi barədə dinləyicilərə ətraflı məlumat verilib. 

Təlimin yekununda iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim edilib.
SAP – HR modulu üzrə təlimlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.
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yarızaraFat, 
yarıgerçək

bəziləri boyunları qırılacağı üçün səhvlərini boynuna al-
mırlar?

haqq yerini tutsaydı, ermənilər heç bir yeri tuta bilməz-
dilər.

Vətənə xidmət etməyən, kimə desən, xidmət edər.
düz həmişə əyrini kəssəydi, dünya çoxdan qan gölünə 

dönmüşdü.
bəzən mənə elə gəlir ki, ermənilərin adamlığı olsaydı, 

onda yəqin ki, erməni olmazdılar.
Vallah, mən paxıl deyiləm. amma adamın bir üzü olsa, 

yaxşıdır.
su ucuz olduğu üçün düşmən dəyirmanına su tökənləri-

miz belə çoxdur?
hamamların azalmasından ən çox ziyan çəkən yəqin ki, 

hamam suyu ilə dost tutanlardır.
hər yerindən duran deyir ki, yuxuda ona “vergi” verib-

lər. nə veriblər, min bərəkət! daha bunu aləmə car çəkmək 
nəyə lazım?

deyəsən olan-qalan ətimizi də “xanım-xatın” kişilər 
tökəcək...

ermənilər yalanları ilə sübut ediblər ki, yalan böyük  
qüvvədir.

heyvanları müdafiə edənlər hara baxırlar? o qədər tor-
bada pişik var ki...

elə bil marafon yarışıdır. əksəriyyət sözünün üstündən 
qaçır.

öyrəşdiyimiz üçün bizi aldadan olmayanda, özümüz 
özümüzü aldadırıq?

sahibkarlığa bu qədər şərait yaradılsa da, niyə  hələ də 
çox adam sözünün sahibi deyil?

qulaqların nə boyda olmalıdır ki, hər şeyi bu qulağından 
alıb, o biri qulağından buraxasan?

çoban sürüdən çox qoyun aparır, yoxsa qurd?
mən quru çörəyə görə allaha şükür edə-edə allah da elə 

bilir ki, mədəm quru çörəkdən başqa heç nə götürmür.
adamlar həqiqətdən qaçmaq üçün bu qədər gücü har-

dan alırlar?
düzələsidirsə, demək o qədər də pis adam deyil.
Fikir verin, yıxılana balta vuranların biri də odunçu de-

yil.
atılan daşlarla birlikdə bostanımı satıram.
hər başına gələn başmaqçı olsaydı, başmaq əlindən 

tərpənmək olmazdı.
erməniləri başa salmaq mümkün olmadığı üçün yəqin 

onların başına nə isə salmaq lazımdır.
səmərəli istifadə edəndə vaxt adamın dostuna, səmərəsiz 

keçəndə adamın düşməninə çevrilir.
erməni deyilsə, qonşun ən pisi deyil.
adamın başına gəlməsə, hava çox yaxşı şeydir.
keçəl suya getmirsə, başqa işə göndərmək lazımdır.
yaddaşsızlıqdan etibarı itirirlər?
Fikir vermisiniz, quyruğu qapı dalında qalanların  

“af-ufu” da bir-birinə oxşayır.
sözgəzdirənlər sözün birini neçəyə gəzdirirlər?
hava təmiz olmadığı üçün çox adam yalanla nəfəs alır?
azərbaycanlı olmağımızla fəxr etmək azdır. gərək hər 

birimiz azərbaycan üçün fəxr ediləsi iş də görək.
keçmiş ssri-də “işverənlər” çox olduğu üçün işsiz adam 

yox idi? 
heç yerə getməyin. çünki adətən, gedənin arxasınca da-

nışırlar.
mən hamının qazanmasını istəyirəm. Xüsusilə də hör-

mət qazanmalarını.
biz deyirik allah göydən baxır. allah da deyir ki, hər bi-

rinizə nə boyda göz vermişəm. özünüz baxın da...
külək əsən səmtə yıxılana da gülməzlər?
Canın sağlamdırsa, ən azı yalnız sənə məxsus çox böyük 

sərvətin var.
ümid ən böyük yalançıdır. insanı daha çox ümid aldadır.
yaxşılara pislik edənlərin hətta bircəsi də cənnətə düşə-

cəksə, mənə o cənnət lazım deyil.
hamı yeriyir. məqsədə doğru isə inamla addımlamaq la-

zımdır.
insanın bu dünyada ala və ya qazana bilmədiyi tək bircə 

şey var: vaxt. onu da nədənsə həmişə hər şeydən ucuz tutur.
sevgi var. baxın, nə qədər adam özünü sevir.
ağ nə qədər yaxşı rəng olsa da, heç nədə tamam ağ 

eləmək lazım deyil.
yaman günün “qatili” ol ki, yaman gün sənin qatilin ol-

masın. 
bəlkələrlə iş görən bərkə çox düşər.
həqiqətə baş əyməyəni yalan əyir.
Vay o günə ki, adamın itirməyə bir şeyi olmaya.
əvvəllər qonağın ruzisini allah yetirirdi. indi allah uza-

ğı... qonaq yetirir.
hər şeyin qiyməti qalxsa da, bəziləri hələ də qara qəpiyə 

dəyməz.
bəziləri elə bilir ki, kişi olmaq üçün mütləq və mütləq ac 

olmaq lazımdır.
hətta it də işıq gələn tərəfə getsə, yaxşıdır.
dabana tüpürəndə, uzağı haraya kimi qaçmaq olur?
heyf deyil qaz. yoxsa onsuz da çox adamın ipinin üstünə 

odun yığmaq olmurdu.

Rasif  TAHİROV

Norveçin “Kongsberg Maritime” şirkəti suyun altında üzən ila-
nabənzər robot təqdim edib. Bu yenilik dəniz inspeksiyası və ava-
danlığın təmiri üçün nəzərdə tutulub.

 “mail.ru” saytı xəbər verir ki, “Eelume” adlı robotun yaradıl-
masına 10 il vaxt sərf olunub. Plana görə, yeni robot suyun altında  
tədqiqat aparan böyük ölçülü və bahalı aparatları əvəz edəcək.

Elastik və möhkəm olması sayəsində robot suda çətinliklə hərəkət 
edən obyektlərə tərəf üzə bilər. Robot məsafədən idarəetmə pultu va-
sitəsilə idarə olunur.

Bu robot, əsasən ərazinin monitorinqi üçün yaradılıb və suda bəzi 
sahəni işıqlandırmağı, videogörüntü çəkməyi və avadanlığı zədələn-
mə baxımından tədqiq etməyi bacarır.

suyun altında üzən ilanabənzər robot

Sən demə, planetimizdə bizi qorxudan 
minlərlə xəstəliyə praktik olaraq heç vaxt yo-
luxmayan bəxtəvər bir xalq var imiş.

Bu xalqın nümayəndələri fiziki formala-
rı və əqli səviyyələrini qorumaqla 120-150 il 
yaşayırlar. Bəs onların uzunömürlülüyünün 
səbəbi nədir?

Pakistanın şimalında, Hindistan və Çin sər-
hədinin yaxınlığında Hunza çayı axır. Bu ça-
yın vadisini gənclik oazisi adlandırırlar. “Hun-
zalar – xəstəlik tanımayan xalq” adlı kitabında 
R. Birxer bu uzunömürlü xalqın ənənələrini 

təhlil edərək, sağlamlığa təsir göstərən ən va-
cib nüansları qeydə alıb. Qeydlərə baxdıqda, 
onların qida rasionu və həyat tərzi ilə bizim 
qida rasionumuz arasında nə qədər fərq oldu-
ğunu açıq-aydın görərik və məhz buna görə 
də bu xalq yer planetinin digər sakinlərindən 
sağlamdır və iki dəfə artıq ömür sürür.

Onların həyat qaydası əsasən belədir: ət 
yeməmək, daim çalışmaq, çox hərəkət etmək 
və ritmi dəyişməmək.

Hunza sakinlərinin yay rasionu çiy mey-
və, tərəvəz, qış rasionu isə qurudulmuş mey-

vələr, qoyun pendiri və cücərdilmiş buğdadan 
ibarətdir.

Onlar yazı “aclıq dövrü” hesab edirlər, bu 
fəsildə yeni meyvələr hələ yetişmir, qış ehtiya-
tı olan qurudulmuş meyvələri isə tükənir. Bu 
2-4 aylıq dövr ərzində hunzalar aclıqdan əziy-
yət çəkir, gündə 1 dəfə quru əriyi suya qatmaq-
la düzəldilmiş içkini içirlər. Alkoqollu içkilər, 
duz, şirniyyatlar nadir hallarda istifadə edilir. 
Yeyilən bütün məhsulları öz əkin sahələrində 
becərirlər, heç bir dondurulmuş ərzaqdan isti-

fadə etmirlər. Orada heyvan saxlanılmadığın-
dan bu xalq əti yalnız bayramlarda, ildə bir-iki 
dəfə yeyir. Müsəlman olduqları üçün donuz 
ətindən istifadə etməyən hunzalılar Hindistan-
la sərhəddə yaşadıqlarından  inək ətindən də 
istifadə edə bilməzlər.

Hunzalılar vaxtlarının çoxunu təmiz hava-
da keçirirlər. 100-200 km-lik məsafədə hansı-
sa iş dalınca getmək hunzalılar üçün problem 
deyil, onlar bunu gülə-gülə edirlər.

Maraqlıdır ki, hunzalılar xarici görünüşlə-
rinə görə, şərqlilərdən çox avropalılara bənzə-
yirlər. Onlar dil qruplarından heç birinə daxil 
olmayan bruşaski dilində danışırlar.

Hunzuların uşaqlarında aclıq dövrü hesab 
edilən yaz aylarında bir qədər dəri problem-
ləri yaranır, yaşlıların bəzən gözlərində zəiflik 
müşahidə olunur. Ümumilikdə isə, hunzularda 
ciddi xəstəliklərə rast gəlinmir. Dövrümüzün 
bəlasına çevrilmiş xərçəng, appendisit, kolit, 
mədə yaraları kimi xəstəliklər bu xalqa yaddır.

N. Süleymanova

Xərçəngin nə olduğunu 
bilməyən Xalq

hər kəsi 
Valeh 

edən göl
Dünyada təbiəti ilə insanları cəlb 

edən məkanlar çoxdur. Onlardan biri 
də Hamilton gölüdür. Amerikanın 
Texas ştatında yerləşən və hər kəsi 
valeh edən Hamilton eyni zaman-
da, dünyanın ən böyük göllərindən 
biridir.

Dərinliyi 15 metr olan göl “Hamil-
ton Pool” da adlandırılır. Minlərlə il da-
vam edən yeraltı erroziyalar və torpaq 
çöküntüsü nəticəsində meydana gəldiyi 
deyilən göl xüsusi olaraq qorunur. Ha-
milton gölünə hər il minlərlə turist axın 
edir.

yalnız 
qadınlar üçün 

superyaXta
“Lidia Bersani Luxury Design” 

studiyası dünyada ilk dəfə olaraq, yal-
nız qadınlar üçün nəzərdə tutulmuş 
superyaxta layihəsi hazırlayıb.

“Swarovski” büllurlarından çılçı-
raqlar, qızıl suyuna çəkilmiş naxışlar 
və mozaikalar, buzlu fəvvarələri və 
spa-mərkəzi olan “La Belle” adlı yaxta-
da 12 sərnişin səyahətə çıxa bilər. Uzun-
luğu 79,8metr olan yaxta 5 göyərtədən 
ibarətdir. “La Belle” qadın tərəfindən 
qadınlar üçün hazırlanmış ilk yaxta la-
yihəsidir.

Gün ərzində vaxtın necə keçdiyinin 
fərqinə varmırıq. Xüsusilə də gənclik dövrün-
də vaxtın çox tez keçməsindən şikayətlənirik. 
Səhər yuxudan oyanır, nahar etməyə belə 
fürsət tapmadan, işə qaçırıq. İşdən sonra isə 
bizi ev qayğıları gözləyir. Psixoloqların həya-
tımızı nizama sala biləcək 14 təklifinə siz də 
göz gəzdirin. Bəlkə zamanınızı idarə etməkdə 
sizə yardımçı oldu.

1. Gün ərzində ilk növbədə mütləq şəkil-
də görüləsi işi görün. Daha sonra digər işlərin 
siyahısını tutun və ardıcıllıqla icra edin.

2. İnternet, televizor ... başında keçirdi-
yiniz zaman orta hesabla gündə 9 saatdır. Bu 
vaxt ərzində nə qədər iş görə biləcəyinizi he-
sablayın və onlarla mümkün qədər az vaxt ke-
çirməyə çalışın. Onda işlərinizin daha tez bitdi-
yini görəcəksiniz.

3. İşdən çıxma vaxtınızı dəqiqləşdirin 
və mütləq həmin vaxtda çıxmağı hədəfləyin. 
Beləcə, əlinizdəki işləri daha tez bitirə, işinizə 
daha yaxşı diqqət yetirə bilərsiniz. İşə tez gəl-
mək, günorta saatlarında işləmək işinizi daha 
da asanlaşdıracaq.

4. Əgər mümkünsə, həftənin bir günü 
evdə işləyin. Bu, iş günü gördüyünüz işlərə 
sərf olunan vaxtı gündə 2 saat azaltmağınıza 
kömək edəcək.

5. Eyni anda bir neçə işlə məşğul olmaq 
yerinə, tək bir işi görün və onu mümkün qə-
dər tez bitirməyə çalışın. Eyni vaxtda birdən 
çox işlə məşğul olmaq sizi yorar və gördüyü-
nüz işin keyfiyyətinə də təsir edər. Səhvlərinizi 
düzəltməyə isə 2 dəfə artıq vaxt sərf edə bilər-
siniz.

6. Ətrafınızda diqqət dağıdan şeyləri 
azaltmağa çalışın. İş başında e-mailinizi, çat 
proqramını, hətta internetinizi bağlayın.

7. Elektron poçtunuza gündə 2, ya da 3 
dəfə, müəyyən zaman aralıqlarında nəzarət 
edin. Hər meyl gəldiyi an araşdırmaq, ya da 
meyl qutunuza davamlı nəzarət etmək zaman 
itkisinə gətirib çıxarar.

8. Nə etmək istədiyinizi deyil, nə etmək 
istəmədiyinizi bilin. İşlərinizi sizə verəcəyi gə-
lirlərə görə nizamlayın.

9. Çətinlik çəkdiyiniz yerdə işinizlə inad-
laşmayın. İçindən çıxa bilmədiyiniz işləri bir 
müddət kənara qoyun. Geri dönərkən işə ye-
nilənmiş beyinlə baxacaqsınız.

10. Bir az nəfəs almaq və rahatlamaq üçün 
özünüzə vaxt ayırın. Bu zaman başqa heç bir 
şeylə məşğul olmayın, heç bir şey düşünməyin. 
Mümkünsə, səssiz və qaranlıq bir mühitdə, 
gözlərinizi də yumaraq, az da olsa, dincəlin.

11. Çıxarkən bədəninizlə birlikdə ağlınızı 
da ofisdən çıxarmağı unutmayın. İşdən sonra 
işdən tamamilə fərqli şeylərlə məşğul olun. Bu 
zaman yaradıcılığınızın artdığını görəcəksiniz.

12. Marketdə xərclədiyiniz zamanı mini-
muma endirmək üçün əvvəlcədən alış-veriş 
siyahısı tutun.

13. Sosial mediadan, xüsusilə Facebook-
dan uzaq durun. Sizə və işlərinizə faydası ol-
mayan bütün səhifələri bağlayın.

14. Son olaraq, zamanınızın sahib olduğu-
nuz ən dəyərli şey olduğunu unutmayın.Vaxtı-
nızı, ən azından pulunuzu xərclədiyiniz kimi, 
diqqətlə xərcləməyə çalışın.

Tahir DADAŞOV

VaXtın sizə işləməyini istəyirsinizsə...
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“tour d’azerbaïdjan-2016” Veloyürüşü azərbayCanın “synergy 
baku” kontinental komandasının çempionluğu ilə yadda qaldı

 “Formula-1” yarışı ərəfəsində nəqliyyatın 
hərəkətinin məhdudlaşdırılacağı günlər bəlli olub

Bu il Bakıda ilk dəfə keçiriləcək “Formula-1” üzrə Avropa 
Qran-prisi ərəfəsində yarışın keçiriləcəyi küçələrdə və trekin əhatə 
etdiyi ərazilərdə nəqliyyatın hərəkəti dayandırılacaq.

Tamaşaçılar üçün obyektlərin ətrafında təhlükəsiz hərəkət edə bilə-
cəkləri bir sahə yaratmaq, ətrafda yaşayan sakinləri qorumaq, bu ərazidə 
fəaliyyətin və yollarda hərəkətin davam etməsini təmin etmək məqsədilə 
Nəqliyyatın İdarə Olunması Planı hazırlanıb.

Plana əsasən yarışın keçiriləcəyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 
iyunun 14-ü gecə saat 01:00-dan etibarən nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı 
olacaq. Bu yerlərdə nəqliyyatın hərəkətinə qoyulmuş məhdudiyyət iyu-
nun 21-i səhər saat 06:00-da aradan qaldırılacaq.

“Formula-1” şəhərciyinin olduğu Dənizkənarı Milli Park ərazisi iyu-
nun 15-i gecə saat 01:00-dan etibarən bağlı olacaq. Burada əhalinin gi-
rişinə qoyulmuş məhdudiyyət iyunun 20-i günorta saat 12:00-da aradan 
qaldırılacaq. Yarışa bileti olan azarkeşlər Dənizkənarı Milli Parka iyunun 
16-ı günorta saat 12:00-dan etibarən daxil ola biləcəklər.

Qeyd edək ki, nəqliyyatın hərəkətinin məhdudlaşdırılacağı ərazilər 3 
zonaya ayrılır. Birinci zonaya trekin əhatə etdiyi İçərişəhər və onun ətra-
fındakı digər ərazilər (1), ikinci zonaya trekin əhatə etdiyi Azadlıq meyda-
nı və yaxınlıqda yerləşən digər ərazilər (2) aiddir. Üçüncü zona BMT-nin 
50 illiyi küçəsini (3) əhatə edir. Bu ərazilərdə yaşayan sakinlərə və işgüzar 
fəaliyyətlə məşğul olanlara həmin zonalara müvafiq rəqəmlərlə ifadə olu-
nan və yaşayış yerinə giriş icazəsini göstərən nişanlar əlaqədar qurumlar 
tərəfindən mayın 30-dan başlayaraq iyunun 13-dək təqdim olunacaq. Ve-
rilən nişanlar götürülərək avtomobillərin ön şüşələrinə yapışdırılmalıdır. 
Nişan sahibləri ancaq nişanın aid olduğu zonaya daxil ola biləcəklər.

Birinci zonaya aid nişanlar “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qo-
ruğu İdarəsi tərəfindən, 2 və 3-cü zonalara aid nişanlar isə Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyəti tərəfindən veriləcək. İkinci və 3-cü zonalara aid ətraflı məlu-
matı (012) 492-09-02 telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətindən əldə etmək olar.

Birinci və 2-ci zonalarda nəqliyyatın hərəkətinə ancaq gecə vax-
tı 24:00-dan 06:00-dək icazə veriləcək. Üçüncü zonada isə nəqliyyatın 
hərəkətinə gün ərzində icazə veriləcək və müvafiq nişana sahib olan av-
tomobillər istənilən saatda bu zonaya daxil ola biləcəklər. Birinci zonaya 
giriş Azneft dairəsi tərəfdən, 2-ci zonaya giriş isə Azadlıq prospekti tərəf-
dən olacaq.

Şəhər sakinləri yarış ərəfəsində trek ətrafında maneəsiz şəkildə hərəkət 
edə biləcəklər. Həmçinin trekin əhatə etdiyi qapalı zonalara əvvəlcədən 
təyin olunmuş yeraltı və yerüstü keçidlər vasitəsilə daxil ola biləcəklər. 
İyunun 16-sı günorta saat 12:00-dən etibarən yalnız bilet sahiblərinin də-
nizkənarı bulvara çıxışı olacaq. Şəhər sakinləri bu günlər ərzində sadəcə 
“Park Bulvar” alış-veriş mərkəzindən istifadə edə biləcəklər.

bakı “Formula-1” qran-prisinə hazırdır
Beynəlxalq Avtomobil 

Federasiyasının (FİA) ya-
rış direktoru və təhlükəsiz-
lik məsələləri üzrə səlahiy-
yətli nümayəndəsi Çarli 
Vaytinq iyunun 17-19-da 
Bakıda keçiriləcək “For-
mula-1” yarışından əvvəl 
trekdə görülən hazırlıq iş-
lərinin gedişini yoxlamaq 
üçün ölkəmizdə səfərdə 
olub.

Çarli Vaytinqin rəhbərliyi ilə FİA nümayəndə heyəti Bakı Şəhər 
Halqasına baxış keçirib. Trekin “Formula-1”in şəhər yarışına hazırlıq 
səviyyəsini öyrənmək üçün keçirilən baxış zamanı yol və onun ətrafın-
da quraşdırılmış obyektlərin keyfiyyəti yoxlanılıb. “Formula-1” yarış 
təqvimindəki ən yeni treki ətraflı yoxlayan Çarli Vaytinq trasın hazırlı-
ğından razı qaldığını bildirib.

Bakı Şəhər Halqasının memarı Herman Tilkenin də müşayiət etdi-
yi yoxlanış zamanı Çarli Vaytinq “Formula-1”in ən yeni şəhər treki-
nin bütün cəhətlərini, o cümlədən əzəmətli Hökumət evinin qarşısında 
yerləşən “Paddok” ərazisini və pit yolunu, həmçinin yaxında 2016-cı il 
“Formula-1” üzrə Avropa Qran-prisinin rəmzinə çevriləcək İçərişəhər 
divarları boyunca 8-ci dövrədən başlayaraq 11-ci dövrəyədək davam 
edən 7,6 metrlik genişliyə sahib yoxuşlu dar küçəni də yoxlayıb. Eyni 
zamanda, qonaq trekin yarışın üz-üzə, iki istiqamətdə davam edəcəyi 
hissəsində də olub. Bakının ecazkar mənzərəsinə sahib dənizkənarı bul-
var boyunca finiş xəttinə tərəf uzanan həmin hissədə bolidlərin sürətinin 
maksimal həddə - saatda 340 kilometrə çatacağı gözlənilir.

Bakı Şəhər Halqası ilə əlaqədar apardığı müşahidələrdən sonra Çarli 
Vaytinq bildirib ki, iyunda keçiriləcək Avropa Qran-prisindən əvvəl hər 
şey qaydasındadır: “Bakı Şəhər Halqası yarışa vaxtında tam hazır ola-
caq. Siz trekin və onun ətrafında quraşdırılmış bütün obyektlərin yüksək 
keyfiyyətinə əmin ola bilərsiniz. Bakıya növbəti səfərim iyunun əvvə-
lində olacaq və inanıram ki, həmin səfər zamanı bu trekin yarış üçün 
tam hazır olduğunu bəyan edə biləcəyəm. Burada “Formula-1” yarışı 
çox gözəl keçiriləcək. Trekin 8-ci döngəsindən 12-ci döngəsinədək olan 
hissəsində yarış çox maraqlı olacaq. 12-15-ci döngələrdə bolidlər yük-
sək sürətlə hərəkət edəcəklər və 15-ci döngəyə yaxınlaşdıqca yarışın 
həyəcanı daha da artacaq”, - deyə Çarli Vaytinq deyib.

FİA rəsmisi azarkeşlərə də müraciət edib: “Bakıya gəlmək istəyən-
lərə sözüm odur ki, siz mütləq bu şəhərdə olmalısınız. Bakı ecazkar 
şəhərdir. Mən burada dəfələrlə olmuşam və ünsiyyət qurduğum hər kəs-
dən böyük qonaqpərvərlik görmüşəm. Bakı həqiqətən də nadir yarışa 
səhnə olacaq”.

Beş mərhələdən ibarət 
və mayın 8-də başa çatan 
Beynəlxalq Velosipedçilər 
İttifaqının 2.1 kateqoriyalı 
“Tour d’Azerbaïdjan-2016” 
veloyürüşü Azərbaycanın 
“Synergy Baku” kontinental 
komandasının çempionluğu 
ilə yadda qaldı. Velosiped-
çilərimiz ümumi komanda 
hesabında bütün rəqiblərini 
qabaqlamaqla, ötən il olduğu 
kimi, bu dəfə də azarkeşlərə 
çempionluq sevinci yaşatdılar.

Start və finiş nöqtəsi “Azadlıq Mey-
danı”nda olan, paytaxt küçələri ilə keçi-
rilən və 158 km-dən ibarət sonuncu, 5-ci 
mərhələ öncəsi Avstriyanın “Felbermayr - 
Simplon Wels” klubuna 1 dəqiqə 21 saniyə 
uduzan “Synergy Baku”nun əla komanda 
işi yekunda öz nəticəsini verib. Velosi- 
pedçilərimiz nəinki geriliyi aradan qaldı-
rıblar, hətta yekunda “Felbermayr - Simp-
lon Wels”i 7 dəqiqə 14 saniyə qabaqlamağı 
da bacarıblar.

Fərdi nəticələrə gəlincə, marşrutu 3 saat 
41 dəqiqə 46 saniyəyə başa vuran Alma-
niyanın pro-kontinental “Bora-Argon 18” 
klubunun üzvü Mikael Şvarzman finişi 
birinci keçib. İsveçrənin pro-kontinental 
“Roth” komandasının nümayəndəsi Alber-
to Çeççin 2-ci, Avstriyanın “Felbermayr - 
Simplon Wels” klubunun velosipedçisi Da-

niel Şorn isə 3-cü yeri tutub.
“Synergy Baku”nun üzvlərinə gəlincə, 

mərhələ qalibi ilə eyni vaxt göstəricisinə 
malik Maksim Averin finişi 4-cü, Matey 
Müqerli 8-ci, Yannis Tamuridis isə 9-cu ke-
çib. 5 mərhələnin yekununa əsasən, ümumi 
təsnifatın lideri üçün nəzərdə tutulan mavi 
rəngli “Synergy Group” köynəyini Avstri-
yanın “Felbermayr - Simplon Wels” klu-
bunun üzvü Markus Eybeger qazanıb. Bu 
siyahıda “Synergy Baku” üzvlərindən Ma-
tiya Kvasina 8-ci, Maksim Averin 13-cü, 
Kiril Pozdnyakov 14-cü, Matey Müqerli isə 
17-ci yeri tutub.

Ən yaxşı sprinter kimi yaşıl rəngli  
“SOCAR köynəyinə Avstriyanın “Felber-
mayr - Simplon Wels” klubunun üzvü Da-
niel Şorn yiyələnib. Rusiyanın pro-konti-
nental “Gazprom-Rusvelo” komandasının 
velosipedçisi İldar Arslanov ən yaxşı gənc 

velosipedçi kimi bənövşəyi 
rəngli “Ataholding” köynə-
yinə sahib çıxıb. Yaponiya-
nın “Bridgestone” klubunun 
üzvü Tomas Lebas ən yaxşı 
dağ velosipedçisi kimi qır-
mızı rəngli “AZAL” köynə-
yini qazanıb. Ən yaxşı azər-
baycanlı velosipedçi üçün 
nəzərdə tutulan AzVİF köy-
nəyini isə yığma komanda-
mızın üzvü, Azərbaycanı 
Rio-2016 Yay Olimpiya 

Oyunlarında təmsil edəcək Maksim Averin 
qazanıb.

Qaliblərə mükafatları veloturun Təşkilat 
Komitəsinin sədri, Azərbaycan Velosiped 
İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti 
Sahib Ələkbərov və Avropa Velosipedçilər 
Birliyinin vitse-prezidenti Aleksandr Qus-
yatnikov təqdim ediblər.

“Synergy Baku” “Tour d’Azerbaïd-
jan-2016” veloyürüşündə Elçin Əsədov, 
Maksim Averin, Matey Müqerli, Matiya 
Kvasina, Yannis Tamuridis və Kiril Pozd-
nyakovdan ibarət heyətlə mübarizə aparıb.

Xatırladaq ki, mayın 4-də Azərbaycan 
paytaxtının Bayraq meydanından start gö-
türən turda 19 ölkədən 21 komanda iştirak 
edib. Onlardan 6-sı pro-kontinental, “Sy-
nergy Baku” da daxil olmaqla 14-ü konti-
nental, 1-i isə milli komandadır.


