
Əziz həmkarlar!

Sizi -  “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
bütün işçilərini gəlişi ilə qəlblərdə ən ülvi 
duyğular oyadan, könülləri qurub-yaratmaq 
əzmi ilə dolduran Novruz bayramı münasi-
bətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə xoş 
əhvali-ruhiyyə, möhkəm cansağlığı, səadət 
və Azərbaycanın tərəqqisi naminə fəaliyyə-
tinizdə yeni-yeni uğurlar  arzulayıram.

Xalqımızın varlığını birlik, böyüklük 
və yaşam gücü ilə qidalandıran Novruz həm 
də nəciblik, xeyirxahlıq kimi yüksək mənə-
vi dəyərləri ilə insanları bir-birinə doğma-
laşdırır. 

Mənəviyyatımızın simvoluna çevrilən 
Novruzun  taleyimizdəki yerini, bir xalq 
kimi milli dirçəlişimizdəki rolunu yüksək 
qiymətləndirən Ulu öndər Heydər Əliyev 
demişdir: “Böyük mənəvi gücə malik olan 
Novruz bayramı ulu əcdadlarımızın bizə 
verdiyi ən gözəl yadigar olub, Azərbaycan 
xalqının milli ruhunu və yaddaşını, onun 
daxili aləmini bütün zənginliyi ilə yaşadır. 
Təbiətin oyanışının, varlığın yenidən can-
lanmasının müjdəsini verən Novruz bay-
ramı ən qədim zamanlardan bəri həyat və 
məişətimizə daxil olmuş, insanlara aydın və 
işıqlı sabaha, xoşbəxt gələcəyə inam duy-
ğusu bəxş etmişdir”.

Tarix boyu zəhmət və halallıqla yaşa-

yan və gəlişinə ruzi-bərəkət qapısının açıl-
ması kimi baxan xalqımız rəsmən yasaq 
edildiyi dövrlərdə belə, Novruzdan imtina 
etməmişdir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham 
Əliyevin sözləri ilə desək: ”Azərbaycan 
torpağında həmişə əziz tutulan bu bayra-
mın verdiyi tükənməz mənəvi güc sayəsin-
də biz yüz illərdən bəri keçmişimizin çətin 
və mürəkkəb dövrlərində nikbinliyimizi 
qoruyub saxlamış, gələcəyə daim ümidlə 
baxmışıq. Novruz ənənələrinin layiqincə 
yaşadılması Azərbaycan xalqının çoxəsrlik 
tariximiz qarşısında müstəsna xidmətidir. 
Ən ali bəşəri keyfiyyətləri özündə toplayan 
böyük mənəviyyat və hikmət xəzinəsi ola-
raq yaz bayramı tarixi-mədəni irsə bağlılı-
ğımızı parlaq nümayiş etdirir.” 

Ölkəmiz müstəqilliyinə yenidən qo-
vuşduqdan sonra isə ulularımızın əvəzsiz 
yadigarı olan Novruz Azərbaycan Res-
publikasının rəsmi bayramlarından biri 
kimi həmişəlik təqvimə daxil olmuşdur.  
YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin mədəni 
irs nümunələri siyahısına  daxil edilməsi isə 
insanlar arasında dostluq, qardaşlıq duyğu-
larını gücləndirməklə, cəmiyyətdə əmin- 
amanlığın  bərqərar olmasına zəmin yara-
dan  Novruzun ən ali keyfiyyətləri özündə 
birləşdirdiyini bir daha təsdiq edir.

Novruz Azərbaycanın xoş gələcəyi, 
işıqlı sabahı və iqtisadi tərəqqisi naminə 
bizi yeni əmək qələbələrinə səsləyir. 

Baharın gəlişindən sonra havaların əl-
verişli keçməsi isə ölkəmizin iqtisadi qüd-
rətinin artmasına sanballı töhfələr verən 
dənizçilərimizin də yükləri mənzil başına 
daha tez çatdırmaq, səfərləri daha uğurla 
başa vurmaq imkanlarını xeyli genişlən-
dirir. Əminəm ki,  dənizçilərimiz təbiə-
tin yaratdığı bu imkandan həmişə olduğu 
kimi, bu dəfə də gündən-günə çiçəklənən 
müstəqil Azərbaycanımızın  iqtisadi inki-

şafına daha sanballı əmək töhfələri vermək 
üçün yararlanarlar.

Əziz həmkarlar! Arzu edirəm ki, elliklə 
pişvazına çıxdığımız Novruz  Odlar yur-
duna əbədi səadət, hər evə, hər ailəyə xoş-
bəxtlik gətirsin. Eviniz işıqlı, süfrələriniz 
bərəkətli, yolunuz açıq olsun!

Rauf  VƏLİYEV,
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri

Azərbaycan, Əfqanıstan, İran, 
İraq, Türkiyə, Türkmənistan, Qa-
zaxıstan, Tacikistan, Hindistan və 
Pakistanın UNESCO yanındakı daimi 
nümayəndəliklərinin birgə təşkilatçılı-
ğı ilə bu qurumun mənzil-qərargahın-
da Novruz bayramı təntənəli şəkildə 
qeyd edilib.

Təntənəli mərasimdə təşkilat komitə-
sinin rəhbəri qismində İran İslam Respub-
likasının UNESCO yanındakı daimi nü-
mayəndəsi Ə.Calali çıxış edərək Novruz 
bayramı və onun mənəvi əhəmiyyətindən 
danışıb.

Sonra UNESCO-nun baş direktorunun 
müavini Getaçyu Engida çıxış edərək 
təşkilatçı ölkələrin səfirlərini salam-
layıb, tədbir iştirakçılarını qurumun 
baş direktoru Odri Azuleyin adından 
təbrik edib. Novruz bayramının sülh, 
həmrəylik kimi ümumbəşəri dəyər-
ləri əks etdirdiyini, nəsildən nəsilə 
ötürülən milli mənsubiyyət nümunəsi 
olduğunu diqqətə çatdırıb. G.Engida 
Novruzu bəşəriyyət üçün önəmli bay-
ramlardan biri kimi səciyyələndirib 
və UNESCO-da on ölkənin bu tədbiri 
birgə təşkil etməsinin möhkəm əmək-
daşlıq nümunəsi olduğunu vurğulayıb.

Tədbir çərçivəsində təşkilatçı 
ölkələrin mədəniyyət nümayəndələri milli 
musiqi və rəqs nümunələri ifa ediblər.

Azərbaycan Respublikasının UNES-
CO yanındakı daimi nümayəndəliyinin 
rəhbəri, səfir Anar Kərimov qonaqlara 
ölkəmizdə Novruz bayramının keçirilməsi 
ənənələri haqqında məlumat verib.

Daha sonra təşkil olunan ziyafətdə mil-
li təamlarımız təqdim olunub.

Xatırladaq ki, Novruz bayramı 2009-cu 
ildə UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irs 

üzrə Reprezentativ siyahısına daxil edilib.
Pakistanın UNESCO yanında dai-

mi nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Moin 
Ul-Hague AZƏRTAC-a müsahibəsində 
belə mötəbər təşkilatda Novruz bayramı 
tədbirində iştirak etməkdən məmnun oldu-
ğunu bildirib. O deyib: “Novruz xoşbəxtlik, 
sevinc bayramıdır, insanları bir araya gətirir 
və baharın gəlişindən xəbər verir. Fürsətdən 
istifadə edərək, Azərbaycan xalqını Nov-
ruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. 
Azərbaycan ilə Pakistanı sıx dostluq tel-
ləri bağlayır. Ölkələrimiz arasında yüksək 

səviyyədə möhkəm əlaqələr var. 
Azərbaycan xalqına, hökumətinə 
sülh və tərəqqi arzulayıram”.

Serbiyanın UNESCO yanında 
daimi nümayəndəliyinin rəhbəri, 
səfir Darko Tanaskoviç artıq uzun 
illərdir Novruz bayramı tədbir-
lərində iştirak etdiyini bildirib. 
“Novruz bayramı qeyd olunan 
ölkələrdə səfir işləmişəm. Ona 
görə də bu bayram, onun ənənələri 
haqqında çox eşitmişəm.

Novruz təqvimə yeni bir nor-
mallıq gətirib. Təbiət bayramının 

bəşər təqviminə salınması vacibdir. Nov-
ruz təbiətin oyanışıdır. Ona görə də Yeni il 
əslində elə təbiətin oyanışı ilə - Novruzla 
başlamalıdır. Yanvar ayında Yeni il qeyd 
ediləndə təbiət yatmış olur, onun vaxtını 
gözləmək lazımdır. Həmin vaxt məhz Nov-
ruzdur. İnsan təbiətin hərəkətini izləməli-
dir. Yeni il təbiətin oyanışı ilə eyni vaxta 
düşməlidir”, - deyə D. Tanaskoviç diqqətə 
çatdırıb.

Şəhla Ağalarova

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin nümayən-
dələri Novruz bayramı ərəfə-
sində Gəmiçiliyin himayəsində 
olan qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrinin məskunlaşdığı qəsə-
bələrə baş çəkiblər.

Dənizçilər həmişə olduğu 
kimi, bu dəfə də əslən Xocalı, 

Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Şuşadan 
olan və Goranboy rayonunda mü-
vəqqəti məskunlaşan  779 qaçqın 
və məcburi köçkün ailəsinə, ümu-
milikdə 3350 nəfərə zəruri ərzaq 
məhsullarından ibarət bayram so-
vqatı paylayıblar. Novruz süfrəsi 
açmaq üçün nəzərdə tutulan bay-
ram sovqatı düyü, şəkər tozu, çay, 

un, yağ və digər ərzaq məhsulların-
dan ibarət olub.

Qaçqın və məcburi köçkünlər 
adından çıxış edənlər onlara göstə-
rilən daimi diqqət və qayğıya görə 
ölkə başçısına və “AXDG” QSC-
nin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını 
bildiriblər, bayram arzularını dilə 
gətiriblər.
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BU SAYIMIZDA

ADDA ilə MərAkeş Ali Dəniz 
ArAşDırMAlArı institutu 
əMəkDAşlıq eDəcək

səfərDə olAn DənizçiləriMiz 
Də səsverMə hüquqlArınDAn 
istifADə eDəcəklər

Aprelin 11-də ölkədə Prezident seçkiləri keçirilə-
cək.

Həmin gün Xəzərdə və ya xarici sularda xidməti vəzifələrini 
yerinə yetirən dənizçilərimiz də səsver-
mə hüquqlarından istifadə edəcəklər. 
Onlar mövcud qanunvericiliyə uyğun 
gəmilərdə səs verəcəklər.

AzərbAycAnlA irAn bütün 
sAhələrDə uğurlA əMəkDAşlıq eDir

Novruzun üçün-
cü çərşənbəsi olan Yel 
çərşənbəsində həmkarları 
qocaman dənizçini evində 
ziyarət etməklə sevindi-
riblər.

Dənizçilərin tibbi MüAyinəsi 
zAMAnı rəhbər tutulAn 
beynəlxAlq qAyDAlAr

Azərbaycan Döv-
lət Dəniz Akademiyası 
ilə Mərakeş Ali Dəniz 
Araşdırmaları İnstitutu 
arasında əməkdaşlığa 
dair niyyət protokolu 
imzalanıb.

İmzalanma Xarici  
İşlər Nazirliyində 
Azərbaycan-Mərakeş 
Hökumətlərarası Birgə 
Komissiyanın ilk iclası çərçivəsində 
baş tutub.

Azərbaycan Yelkənli İdman 
Federasiyasının (AYİF) komandası 
beynəlxalq yarışda 600-ə yaxın 
idmançı ilə mübarizə apararaq 
Azərbaycanı layiqincə təmsil edib.

Qəzetimizin ötən nömrəsində “Də-
nizçilər poliklinikası” MMC-nin həkimi 
Adıgözəl Məmmədovun “Dənizçilərin 
tibbi müayinəsinin beynəlxalq tələbləri 
və differensial təhlil” adlı yazısı dərc 
olunmuşdu. 

İqtisadiyyat 
naziri, Azərbay-
can Respub-
likası ilə İran 
İslam Respub-
likası arasında 
iqtisadi, ticarət 
və humani-
tar sahələrdə 
əməkdaşlıq 
üzrə Dövlət 
Komissiyasının 
həmsədri Şahin Mustafayevin rəhbərlik 
etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti 12-
14 martda İran İslam Respublikasında 
səfərdə olub.

səh. 3

səh. 6

həMkArlArı qocAMAn Dənizçinin 
bAyrAM sevincinə sevinc qAtDılAr

səh. 8

səh. 4

səh. 5

səh. 2

yelkənli iDMAn feDerAsiyAsının 
koMAnDAsı beynəlxAlq yArışDA 
AzərbAycAnı təMsil eDib

GəMiçilik  779 qAçqın və Məcburi köçkün 
Ailəsinə bAyrAM sovqAtı pAylAyıb

çiçək  Gözləyir
Qapını kim döyər belə bir ərklə?
Yurduma, obama Bahar xoş gəlir.
Nişanlı qız kimi Bahardan bəlkə
Təbiət birinci çiçək gözləyir.

***
Dirilik libası geyinir hər yan,
Başlayır çiçəyin çəmənə nazı.
Xəta, uzaq dayan, şər, uzaq dayan, 
Bahar ömrümüzə xoş günlər yazır.

***
Açılır torpağın donu, qırışı,
Açılır torpağın verən əli də.
Başlayır məhəbbət, sevgi yarışı,
Qızlar uzaq qaçsın neçə “dəli”dən?

***
Boylanır üfüqdən günəş qürurlu,
Qaynayır içindən şaqraq bulaqlar.
Əlləri çəpərə çatmayan bağlar
İndi bir-birini rahat qucaqlar.

***
Zəfərlə bəzəyim gərək yurdumu,
İndi inamımız özü  bir ordu.
Torpağı da gülsün, suyu da gülsün
Bu yazdan, bu gündən gərək bu yurdun.

***
Bənövşə həyadan büküb boynunu,
Qaranquş muştuluq almağa gəlib.
Mənə elə gəlir bu Bahar bizə
Əbədi, əbədi qalmağa gəlib.

Rasif  İMANOĞLU

novruz bizi yeni əMək 
qələbələrinə səsləyir

B A Y R A M   T Ə B R İ K İ

unesco-DA novruz bAyrAMı təntənə ilə qeyD eDilib



Azərbaycanın kifayət qədər 
seçki təcrübəsi var. Ona görə də 
aprelin 11-də keçiriləcək prezident 
seçkiləri ilə bağlı hər hansı prob-
lemin olacağı gözlənilmir. Bütün 
addımlar Seçki Məcəlləsinin tələb-
lərinə uyğun olaraq atılır.

Bu fikirləri Mərkəzi Seçki 
Komissiyasının sədri Məzahir Pə-
nahov jurnalistlərə açıqlamasında 
bildirib.

MSK sədri qeyd edib ki, kütlə-
vi informasiya vasitələri seçki pro-
sesini, o cümlədən namizədlərin və 
səlahiyyətli nümayəndələrin seç-
kilərə nə qədər maraqlı olduğunu 
ictimaiyyətə düzgün və dolğun şə-
kildə çatdırır. Ümumi mənzərədən 
görünür ki, Azərbaycan ictimaiyyə-
ti seçki prosesinə fəal qoşulub. Bü-
tün seçicilərə tam imkan yaradıla-
caq ki, aprelin 11-də öz iradələrini 
ifadə etsinlər.

Martın 12-də saat 18.00-da 
namizədlərin müraciətləri ilə 
bağlı vaxtın başa çatdığını xatır-
ladan MSK sədri Seçki Məcəllə-
sinə əsəsən Komissiyanın daxil 
olan sənədlərə daha yeddi gün 
baxmaq hüququna malik olduğu-
nu söyləyib. O bildirib ki, martın 
19-da proses tam başa çatacaq. 
Bundan sonra namizədlərin seç-
kiqabağı təşviqat prosesinə start 
veriləcək.
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Aprelin 11-də ölkədə 
Prezident seçkiləri keçirilə-
cək.

Həmin gün Xəzərdə və ya xa-
rici sularda xidməti vəzifələrini 
yerinə yetirən dənizçilərimiz də 
səsvermə hüquqlarından istifadə 
edəcəklər. Onlar mövcud qanunve-
riciliyə uyğun gəmilərdə səs verə-
cəklər.

Səsvermə günü “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin gəmilərin-
də səfərdə olan (üzən) Azərbaycan 
vətəndaşlarının səsvermə hüquq-
larının təmini məqsədilə 29 saylı 
Səbail Seçki Dairəsi tərəfindən Gə-
miçilikdə 35 saylı seçki məntəqəsi 
təşkil edilib. Məntəqənin fəaliyyəti 
üçün bütün lazımi şərait yaradılıb.

səfərDə olAn DənizçiləriMiz Də 
səsverMə hüquqlArınDAn 

istifADə eDəcəklər

Martın 13-də Bakıda “İpək Yolu 
boyunca iqtisadi əməkdaşlıq və mə-
dəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsində 
parlamentlərin rolu” mövzusunda 
beynəlxalq konfrans keçirilib.

Konfrans Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisi və ATƏT Parlament As-
sambleyasının (PA) İpək Yoluna Dəstək 
Qrupu tərəfindən təşkil edilib.

Tədbirdən əvvəl iştirakçılar Fəxri 
xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin 
məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət 
ediblər.

Konfransın moderatoru Milli Məc-
lisin deputatı, ATƏT PA-nın vitse-pre-
zidenti Azay Quliyev bildirib ki, kon-
frans çərçivəsində “Qarşılıqlı faydalı 
iqtisadi əməkdaşlığın və ticarət əlaqələ-
rinin möhkəmləndirilməsi”, “Nəqliyyat 
və logistika prosedurlarının sadələş-
dirilməsi” və “Etimadın gücləndiril-
məsi, mədəni mübadilənin inkişafı və 
dialoqun təbliği” mövzularında panel 
iclaslar keçiriləcək.

Diqqətə çatdırılıb ki, ATƏT PA-da 
İpək Yoluna Dəstək Qrupu Azərbaycan 
tərəfinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Əgər 
qrup yaranan vaxt 17 ölkə onun üzvü 
idisə, bu gün üzvlərin sayı 22-yə çatıb. 
Bu da Avropa ölkələrinin Azərbaycanın 
təşəbbüsünə marağının göstəricisidir.

Milli Məclis sədrinin müavini, 
Azərbaycanın ATƏT PA-dakı nü-
mayəndə heyətinin rəhbəri Bahar Mu-
radova konfransda çıxış edərək deyib 
ki, dinamik inkişaf edən Azərbaycan bu 
gün regional və qlobal layihələrin real-
laşmasında fəal iştirak edir. Ölkəmizin 
iştirakçısı olduğu və İpək Yolunun mü-
hüm hissəsini təşkil edən Şərq-Qərb, 
Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəh-
lizlərinin inkişafı üçün əməli addımlar 
atılır.

Bahar Muradova vurğulayıb ki, 

Azərbaycan İpək Yolu üzərində yer-
ləşən əsas ölkələrdən biridir. Azərbay-
can İpək Yolundan faydalanan ölkələrə 
imkanlar verən bir ölkə rolunu oynayır. 
Bu yolla bağlı həm Şərqdə, həm də 
Qərbdə fəaliyyət aparılır. Parlamenta-
rilərin burada iştirak etmələri, bu layihə 
ətrafında fəaliyyət göstərmələri çox 
əhəmiyyətlidir. Azərbaycan İpək Yo-
lunun bərpasına investisiya qoyan bir 
ölkədir.

Milli Məclis sədrinin müavini 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata ke-
çirilən nəhəng layihələr barədə məlu-
mat verib. O, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolu xəttinin önəmi haqqında danışaraq 
bunun Avropanı Asiya ilə birləşdirən 
ən qısa və etibarlı yol olduğunu deyib. 
Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin də 
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına zə-
manət vəd etdiyini deyən Bahar Mu-
radova ölkəmizin coğrafi mövqeyinin 
dünya ölkələrinə böyük imkanlar yarat-
dığını vurğulayıb.

Bahar Muradova bildirib ki, Azər-
baycanın İpək Yoluna Dəstək Qrupunun 
yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etməsi 
təsadüfi deyil. Azərbaycan bu təşəbbü-
sü irəli sürməyə mənəvi və siyasi haqqı 
olan ölkədir.

ATƏT Parlament Assambleyasının 
sədri Georgi Tsereteli Bakı konfransı-
nın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini de-
yib. O, bu layihənin həyata keçirilməsi 
ideyası haqqında danışıb. Bildirib ki, bu 
ideya irəli sürüləndə bir çox ölkələr la-
yihəni dəstəklədi və ona qoşulmaq qə-
rarına gəldi. Bu layihə ölkələr arasında 

münasibətlərin daha da möhkəmlənmə-
sində mühüm rol oynayacaq.

Georgi Tsereteli iqtisadi, humanitar 
sahələrin ATƏT üçün önəmli sahələr 
olduğunu deyib. Bildirib ki, ATƏT ya-
ranan problemlərə qarşı çox fəal şəkildə 
mübarizə aparır. Buraya terrorizmə qar-
şı mübarizə, münaqişələr daxildir. La-
kin iqtisadi əməkdaşlıq da çox vacibdir.

“İpək Yolu bizim üçün çox önəmli-
dir. İpək Yolu elə marşrutdur ki, bu yol 
boyunca əhali yaşayır. Bu marşrut üzrə 
vacib şəhərlər yerləşir. Bunlar xalqla-
rımızın inkişafı baxımından əhəmiyyət 

kəsb edən şəhərlərdir. Nəqliyyat infrast-
rukturunu müasirləşdirmək də əhəmiy-
yət kəsb edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunu buna gözəl misal kimi göstər-
mək olar. Ümumiyyətlə, hamımız üçün 
qarşımızda duran əsas prioritet iqtisadi 
sahədə müvəffəqiyyət əldə etməkdir”, - 
deyə ATƏT PA-nın sədri qeyd edib.

Monteneqro parlamentinin sədri 
İvan Brayoviç konfransın yüksək sə-
viyyədə təşkil edildiyini bildirib. O, 
Azərbaycanda yüksək səviyyəli qo-
naqpərvərliyin şahidi olduğunu söylə-
yib. İpək Yolunun önəmindən danışan 
parlamentin sədri bunun Monteneqro 
üçün də mühüm əhəmiyyətə malik ol-
duğunu vurğulayıb. “Tarix bizə öyrədir 
ki, körpüləri tikməzdən əvvəl insan öz 
daxilində də bir körpü yaratmalıdır. Bu 
da dostluq körpüsü olmalıdır. Əgər bir 
şəxs özündən başqa heç kimi tanımır-
sa, o, kasıb qalacaq. Bu, eynilə ölkələrə 
də aiddir. Monteneqro da bu layihədə 
önəmli yer tutur. İpək Yolunda iştirak 
etmək ölkəmiz üçün çox vacibdir. Bu, 
ən vacib layihələrdən biridir”, - deyə 
İvan Brayoviç bildirib.

Azərbaycan Respublikasının xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarov de-
yib ki, səmərəli çoxmodullu nəqliyyat 
dəhlizlərinin qurulması yolu ilə ticarə-
tin asanlaşdırılması və regiondaxili və 
transregional infrastruktur uzlaşması 
ATƏT məkanında davamlı iqtisadi ar-
tıma töhfə verə bilər və verəcək. Xü-
susilə də ATƏT-in yaxşı idarəetmə və 
uzlaşma ilə bağlı Hamburq Nazirlər Şu-
rası, o cümlədən nəqliyyatla bağlı bütün 

müvafiq ATƏT sənədləri və qərarları bu 
xüsusda əməkdaşlıq üçün faydalı çərçi-
vəni təmin edir.

Nazir qeyd edib ki, Azərbayca-
nın Xarici İşlər Nazirliyi İpək Yoluna 
Dəstək Qrupunun yaradılmasını alqış-
layır. Bu gün burada 22 iştirakçı döv-
lət var. Əlbəttə ki, bu rəqəm arta bilər. 
Bu qrup ticarət dəhlizlərinin möhkəm-
ləndirilməsi məqsədilə əsas element 
kimi regional nəqliyyat infrastrukturu 
məsələlərində dialoq üçün platforma 
rolunu oynayır.

Elmar Məmmədyarov qeyd edib 

ki, son illər Azərbaycan region boyun-
ca nəqliyyat infrastrukturlarına sər-
mayə qoymaqla və tikintisini həyata 
keçirməklə əhəmiyyətli addımlar atıb. 
Bununla yanaşı, regionlararası ticarət 
dəhlizlərini uğurla dəstəkləmək və in-
kişaf etdirmək məqsədilə ölkədə möh-
kəm davamlı siyasi və makroiqtisadi 
sabitliyə nail olmaq və inkişaf etdirmək 
zəruri idi. Bu xüsusda, Azərbaycan bir 
neçə il əvvəl neft və qaz sənayesində 
xarici şirkətlər üçün əlverişli, liberal 
investisiya mühitini təmin etməklə artıq 
özünü sübut edib.

Nazir bildirib ki, Azərbaycan döv-
lətlərarası dinc münasibətlər və iqtisa-
di əməkdaşlıq öhdəliyi ruhu ilə ticarət 
dəhlizlərini və nəqliyyat infrastruktur 
layihələrini təşviq edir. Bu məqsədlə 
biz, həmçinin inklüziv regional əmək-
daşlığın siyasi və ticari cəhətdən zəruri 
arxitekturasını gücləndirmək üçün regi-
onal və subregional dövlətlərarası çər-
çivələr şəbəkəsini də yaratmışıq. Ma-
neələrin aradan qaldırılması, regional 
və regionlararası layihələrdə müxtəlif-
lik yaradılması Azərbaycanın ikitərəfli 
münasibətlərində və tərəf olduğu bütün 
beynəlxalq və regional iqtisadi təşki-
latlarda önəm verdiyi istiqamətlərdən 
biridir.

Monqolustanın xarici işlər naziri 
Damdin Tsogtbatar bildirib ki, ölkəsi 
siyasi və iqtisadi cəhətdən İpək Yolu 
marşrutunu dəstəkləyir. Monqolustanın 
dənizə çıxışının olmaması və bu marş-
rutdan istifadə etməsi onun üçün yaxşı 
imkanlar yaradır. İpək Yolu, eyni za-

manda, çox vacib bir mexanizmdir. Bu, 
bütövlükdə Avrasiya məkanında istifa-
də olunması üçün vacib bir marşrutdur.

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatı Parlament Məclisinin baş ka-
tibi Asəf Hacıyev çıxışında Azərbay-
can xalqının ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin “Yol inkişaf və çiçəklənmə 
deməkdir” fikrini xatırladıb. O bildi-
rib ki, bu baxımdan İpək Yolu mühüm 
önəm kəsb edir. Bu yol təkcə məhsulla-
rın daşınması baxımından vacib deyil, 
onun mənası daha genişdir.

Baş katib vurğulayıb ki, əgər 30-40 

il bundan əvvəl ölkələrin inkişafı neft-
lə, qazla ölçülürdüsə, bu gün nəqliyyat, 
texnologiya ilə ölçülür.

TRACECA Hökumətlərarası Ko-
missiyasının Daimi Katibliyinin baş 
katibi Mirçea Çiopraqa TRACECA 
barədə məlumat verib. Bildirib ki, Av-
rasiya İpək Yolu ideyasının yenidən 
gündəmə gəlməsi Avropa-Qafqaz- 
Asiya Nəqliyyat Dəhlizi- 
TRACECA-da öz təzahürünü tapıb. 
TRACECA-nın məqsədi təkcə xüsusi 
iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmır, o, 
həm də zəngin tarixin və mədəniyyə-
tin gələcək üçün qorunub saxlanması-
nı təmin edir. TRACECA ərazisindən 
keçdiyi ölkələrin iqtisadi inkişafının 
ayrılmaz hissəsidir və eyni zamanda, 
qarşılıqlı inteqrasiya və səmərəli əmək-
daşlıq üçün güclü bir alətdir.

Çinin Azərbaycandakı səfiri Vey 
Cinhua Bakı konfransının əhəmiyyətinə 
toxunub. O deyib ki, belə tədbirlərin 
keçirilməsi ölkələrin qarşılıqlı əlaqələ-
rinin inkişafı üçün imkanlar yaradır. 
İpək Yolu marşrut xətti boyunca ölkələr 
arasında əlaqələrin genişlənməsinə mü-
hüm töhfələr verə biləcək əhəmiyyətli 
bir layihədir.

Konfrans işini panel iclaslarla da-
vam etdirib.

“Qarşılıqlı faydalı iqtisadi əmək-
daşlığın və ticarət əlaqələrinin möh-
kəmləndirilməsi” mövzusunda birinci 
panel iclas Milli Məclis sədrinin müa-
vini, Azərbaycanın ATƏT PA-dakı 
nümayəndə heyətinin rəhbəri Bahar 
Muradovanın moderatorluğu ilə keçib. 

Bahar Muradova qeyd edib ki, ölkələr 
arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın, 
xüsusilə ticari əlaqələrin möhkəmlən-
dirilməsi çox vacibdir. Bu istiqamətdə 
müxtəlif tədbirlər təşkil edilir, irimiq-
yaslı layihələr həyata keçirilir.

Panel iclasda çıxış edən iqtisadiy-
yat nazirinin müavini Niyazi Səfərov 
Azərbaycanın İpək Yolu layihəsinin hə-
yata keçirilməsində həmişə fəal iştirak 
etdiyini söyləyib. Layihənin ölkəmizə 
məxsus hissəsinə investisiyalar yatırı-
lıb. Görülən işlər ölkəmizin bu işə necə 
önəm verməsinin bariz nümunəsidir. 

Bakıda keçirilən bu beynəlxalq konf-
rans da bunun bir göstəricisidir. Belə 
nəhəng layihələr ölkələrə iqtisadi fayda 
verir. Azərbaycan bu kimi irimiqyas-
lı layihələrdə hər zaman uğurla iştirak 
edir.

Rumıniyanın ATƏT PA-dakı nü-
mayəndə heyətinin üzvü, Assambleya-
nın vitse-prezidenti Viktor Paul Dobre 
iqtisadi əlaqələrin inkişafının ölkələr 
üçün prioritet məsələ olduğunu söylə-
yib. O, belə yanaşmanın ATƏT regio-
nunda iqtisadi konsepsiya ilə bağlı ol-
duğunu və bu konfransın məqsədlərinə 
uyğun gəldiyini vurğulayıb. Viktor Paul 
Dobre ölkəsinin müxtəlif layihələrlə 
bağlı əməkdaşlıqlara önəm verdiyini 
qeyd edib.

Belarusun ATƏT PA-dakı nü-
mayəndə heyətinin rəhbəri Boleslav 
Pirştuk qeyd edib ki, sülh və təhlükə-
sizliyin qorunub saxlanması, sabitliyin 
davam etdirilməsi ümumi maraqlarımı-
za xidmət edir. İpək Yolu qarşılıqlı fay-
dalı əməkdaşlığın və ticarət əlaqələrinin 
möhkəmləndirilməsi baxımından çox 
önəmlidir. Avrasiya məkanında əmək-
daşlığın inkişafı üçün geniş imkanlar 
mövcuddur. Belarus Avrasiyada önəmli 
yer tutan bir ölkədir.

Avstriyanın ATƏT PA-dakı nü-
mayəndə heyətinin üzvü Roman Hay-
der İpək Yolu ölkələri arasında qarşılıqlı 
faydalı əməkdaşlığın möhkəmləndiril-
məsi istiqamətində işlərin davam et-
dirilməsinin zəruriliyini qeyd edib. 
Bildirib ki, bu məsələ həmin ölkələrin 
iqtisadi sabitliyinə müsbət təsir göstərən 

əsas amillərdən biridir. Eyni zamanda, 
iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi 
xalqlar arasında demokratik dəyərlərə 
əsaslanan əlaqələr də yaradır.

“Nəqliyyat və logistika prosedur-
larının sadələşdirilməsi” mövzusunda 
ikinci panel Serbiyanın ATƏT PA-da-
kı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ste-
fana Miladinoviçin moderatorluğu ilə 
keçib. Panel iclasda çıxış edən “Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” 
QSC-nin baş direktoru Taleh Ziyadov, 
“Azərbaycan Dəmir yolları” QSC-nin 
sədr müavini Hicran Valehov, Nəqliy-
yat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Məm-
mədov və digərləri çıxış edərək bildi-
riblər ki, ölkələrin beynəlxalq nəqliyyat 
sisteminə inteqrasiyası, infrastrukturun 
inkişafı, bu sahənin davamlı maliy-
yələşdirilməsi, xidmətin keyfiyyətinin 
artırılması, nəqliyyatdan istifadənin sa-

dələşdirilməsi məsələlərinə önəm veril-
məlidir. Qeyd olunub ki, bununla bağlı 
bir sıra beynəlxalq layihələrə qoşulmaq 
üçün təşəbbüs göstərməlidir.

“Etimadın gücləndirilməsi, mədəni 
mübadilənin inkişafı və dialoqun təb-
liği” mövzusunda üçüncü panel iclas 
Avstriyanın ATƏT PA-dakı nümayəndə 
heyətinin rəhbərinin müavini Reinhold 
Lopatkanın moderatorluğu ilə keçib. 

Panel iclasda çıxış edən mədəniy-
yət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev 
ölkəmizdə həyata keçirilən islahatlar 
barədə danışıb. O, Azərbaycanda belə 
beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinin 
heç də təsadüfi olmadığını deyib. Nazir 
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata ke-
çirilən irimiqyaslı layihələrin ölkəmizin 
dünyada nüfuzunu daha da artırdığını 
vurğulayıb. Əbülfəs Qarayev, həmçi-
nin vurğulayıb ki, bu cür beynəlxalq 
konfranslar ölkələr arasında etimadın 
gücləndirilməsi, mədəni mübadilənin 
inkişafı və dialoqun təbliği baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, Azər-
baycanın mədəni əlaqələr, dini tolerant-
lıq baxımından digər ölkələr üçün nü-
munə olduğunu bildirib.

Moldovanın ATƏT PA-dakı nü-
mayəndə heyətinin rəhbəri Sergey 
Sirbu, Bolqarıstanın təşkilatdakı nü-
mayəndə heyətinin rəhbəri Desislava 
Atanasova və digərləri çıxış edərək 
ölkələr arasında qarşılıqlı dialoqa əsas-
lanan mədəni mübadilənin həyata keçi-
rilməsinin önəmindən danışıblar.

Beynəlxalq konfransın yekununda 
Bakı Bəyannaməsi qəbul olunub.

“ipək yolu biziM üçün çox önəMliDir”
bAkıDA Atət pArlAMent AssAMbleyAsının ipək yolunA 

Dəstək qrupunun beynəlxAlq konfrAnsı keçirilib

MəzAhir pənAhov: “üMuMi MənzərəDən Görünür ki, 
AzərbAycAn ictiMAiyyəti seçki prosesinə fəAl qoşulub”



ATƏT Parlament 
Assambleyasının İpək 
Yoluna Dəstək Qrupunun 
Bakıda keçirilən “İpək 
Yolu boyunca iqtisadi 
əməkdaşlıq və mədəni 
əlaqələrin inkişaf etdi-
rilməsində parlament-
lərin rolu” mövzusunda 
beynəlxalq konfransının 
iştirakçıları martın 14-də 
Səngəçal neft terminalı 
və Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı kompleksi ilə 
tanış olublar.

Qonaqlara Azərbaycanın 
“Şahdəniz-2” yatağından hasil 
olunacaq qazın Avropaya nəqlini 
nəzərdə tutan Cənub Qaz Dəhlizi, 
terminal və Xəzər Enerji Mərkə-
zi, həmçinin Azərbaycanın neft və 
qaz hasilatının tarixi barədə ətraflı 
məlumat verilib.

Konfrans iştirakçıları Səngə-
çal terminalının ərazisi ilə də tanış 
olublar. Məlumat verilib ki, Sən-
gəçal terminalı Azərbaycanın neft 
və qaz sənayesinin döyünən ürəyi 
hesab edilir. Terminal Azərbay-
canın Xəzər dənizindəki yataqla-
rından hasil edilən xam neftin və 
qazın qəbul edildiyi, emal olun-
duğu, saxlandığı və ixrac edildi-
yi məkandır. Səngəçal terminalı 
öz neft və qaz ixrac sistemləri ilə 
birlikdə Azərbaycanı Avropa ilə 

Asiyanın kəsişməsində mühüm 
bir qovuşuğuna çevirir.

Sonra qonaqlar Bakı Bey-
nəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
kompleksi ilə tanış olublar. Qeyd 
edilib ki, Azərbaycanın regionun 
mühüm nəqliyyat və logistika 
mərkəzinə çevrilməsi siyasətinin 
tərkib hissəsi olan, Şərq-Qərb və 
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlə-
rinin qovuşuğunda yerləşən yeni 

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı Komplek-
si ölkənin tranzit imkan-
larının genişləndirilmə-
sində həlledici və mühüm 
rola malikdir. Layihənin 
həyata keçirilməsinə Pre-
zident İlham Əliyevin 
2007-ci ildə imzaladığı 
Sərəncamla başlanılıb. 
Yeni limanın məhz Ələt 
qəsəbəsində inşası təsa-
düfi deyil. Bu ərazi Şi-

mal-Cənub və Şərq-Qərb dəhliz-
lərinin Azərbaycan seqmentləri 
olan avtomobil və dəmir yolu xət-
lərinin kəsişməsində yerləşir və 
yeni limanın inşası ilə buraya su 
magistrallarının da əlavə edilmə-
si, mahiyyət etibarilə, bu ərazinin 
mühüm nəqliyyat qovşağına və 
yeni geniş logistik məkana çevril-
məsinə imkan yaradır.
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Respublikası ilə İran İslam Respublika-
sı arasında iqtisadi, ticarət və humani-
tar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət 
Komissiyasının həmsədri Şahin Mus-
tafayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
nümayəndə heyəti 12-14 martda İran 
İslam Respublikasında səfərdə olub.

Səfərin ilk günü nazir Şahin Musta-
fayev İran İslam Respublikasının İqtisadi 
işlər və maliyyə naziri, Dövlət Komis-
siyasının həmsədri Məsud Kərbasian ilə 
görüşüb.

Görüşdə nazir Şahin Mustafayev 
Azərbaycan və İran arasında siyasi 
əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğunu, 
əməkdaşlığın inkişaf etdiyini, əlaqələ-
rin genişlənməsində Azərbaycan və İran 
prezidentlərinin siyasi iradəsini və bir-
gə səylərini vurğulayıb. Bildirilib ki, 
son illərdə ölkələrimiz arasında əlaqələr 
yeni mərhələyə qədəm qoyub. Son 4 ildə 
Azərbaycan və İran dövlət başçılarının 
10 görüşü keçirilib,100-dən çox qarşılıqlı 
səfər həyata keçirilib, 40-dan artıq sənəd 
imzalanıb. Azərbaycan Respublikası ilə 
İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, 
ticarət və humanitar sahələr üzrə Dövlət 
Komissiyası intensiv iş aparır.

Ticarət, sənaye, nəqliyyat-tranzit, 
maliyyə, səhiyyə və digər sahələrdə 
mövcud əlaqələrə və əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsinə dair fikirlərini bildirən 
Şahin Mustafayev qeyd edib ki, ölkələ-
rimiz arasında ticarət dövriyyəsi 2017-ci 
ildə 16 faiz artıb. İran Azərbaycana 3,1 
milyard ABŞ dolları investisiya yatırıb. 
Azərbaycanda sənaye, tikinti, xidmət, 
rabitə, ticarət, nəqliyyat, kənd təsərrüfatı 
sahələrində 700-dən çox İran şirkəti qey-
diyyatdan keçib. 

Azərbaycan-İran əməkdaşlığının 
mühüm istiqamətlərindən olan “Şi-
mal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər 
intensiv şəkildə aparılır. Azərbaycanda 
8,3 kilometr, İranda 1,4 kilometr dəmir 
yolu, Astara çayı üzərində dəmir yolu 
körpüsü istismara hazırdır və artıq sınaq 
qatarlarının hərəkəti həyata keçirilib. 
Astarada (İran) terminalın təməlinin qo-
yulması və məhsul anbarlarının tikintisi 
nəzərdə tutulur. “Şimal-Cənub” nəqliyyat 
dəhlizinin tərkib hissəsi olan Rəşt-Astara 
dəmir yolu xəttinin tikintisinin maliy-
yələşdirilməsinə dair müzakirələr davam 
edir. 2017-ci ildə Rusiyadan İrana və əks 
istiqamətdə Azərbaycandan19 mindən 
çox TIR keçib, İranda milli daşıyıcıları-
mızın çəkisi isə 23,2 faiz artıb.

İran İslam Respublikasının İqtisadi 
işlər və maliyyə naziri, Dövlət Komissi-
yasının həmsədri Məsud Kərbasian qeyd 
edib ki, müstəqil Azərbaycan ilə İranın 
əlaqələri Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövrdən 
başlayıb və Heydər Əliyevin o dövrdə 
İrana səfəri ölkələrimiz arasında münasi-
bətlərin inkişafının əsasını yaradıb. Qeyd 
olunub ki, son zamanlar ölkələrimiz ara-
sında əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində 
mühüm işlər görülüb, bir sıra qarşılıqlı 
səfərlər və görüşlər keçirilib. Məsud Kər-
basian Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
İrana növbəti səfərinin də əlaqələrin in-
kişafına töhfə verəcəyinə əminliyini vur-
ğulayıb, sərhəd-keçid məntəqələrində iş 
rejiminin uzadılmasına, kənd təsərrüfatı, 
maliyyə və bank, səhiyyə sahələrində 
əməkdaşlığa dair fikirlərini diqqətə çatdı-
rıb. İranlı nazir Qəzvin-Rəşt dəmir yolu 
xəttinin önəmini qeyd edərək, dəmir yo-
lunun yaxın zamanlarda istifadəyə verilə-
cəyini bildirib.

Şahin Mustafayev İranın neft nazi-
ri Bijan Namdar Zəngənə ilə görüşüb. 
Görüşdə Azərbaycan və İranın neft-qaz 

sahəsində əlaqələri və bu sahədə mövcud 
potensialdan istifadə olunmaqla əmək-
daşlığın genişləndirilməsi perspektivləri 
müzakirə edilib. Nazir Şahin Mustafayev 
ölkəmizin təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə 
reallaşan dünya əhəmiyyətli iri neft-qaz 
layihələri, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Cey-
han, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Cənub Qaz 
Dəhlizi barədə geniş məlumat verib və 
qeyd edib ki, İran tərəfindən Azərbayca-
na ümumilikdə 3,1 milyard ABŞ dolları 
investisiya yatırılıb ki, bunun da 2,95 
milyard dolları neft sektoruna qoyulub. 
Neft-qaz sahəsində Azərbaycan və İran 
şirkətlərinin fəaliyyətini qeyd edən iq-
tisadiyyat naziri təbii qaz mübadiləsi və 
yeraltı qaz anbarlarından istifadə imkan-
ları, Xəzər dənizində yataqların birgə 
işlənməsi, neft-qaz maşınqayırması ava-
danlıqlarının Azərbaycanda birgə isteh-
salı, neft-kimya sahəsində əməkdaşlıq və 
s. məsələlərə dair fikirlərini bildirib.

Martın 13-də Tehranda Azərbaycan 
Respublikası ilə İran İslam Respublika-
sı arasında iqtisadi, ticarət və humanitar 
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Ko-
missiyasının 12-ci iclası keçirilib.

İclasda çıxış edən Azərbaycanın iq-
tisadiyyat naziri, Dövlət Komissiyasının 
həmsədri Şahin Mustafayev qeyd edib ki, 
Azərbaycan-İran əlaqələri ortaq dinə, ta-
rixə və adət-ənənələrə əsaslanır və xalq-
larımızı sıx əlaqələr birləşdirir. Dövlət 
başçılarının siyasi iradəsi nəticəsində son 
4 ildə Azərbaycan-İran əlaqələri xüsusilə 
inkişaf edib və yeni mərhələyə qədəm 
qoyub. 

Əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
perspektivlərinə gəlincə, nazir Şahin 
Mustafayev diqqətə çatdırıb ki, kənd 
təsərrüfatı, sənaye, ticarət, nəqliyyat, tu-
rizm, səhiyyə, bankçılıq və s. sahələrdə 
əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar var. 
Azərbaycanda İranla birgə avtobuslar, 
kənd təsərrüfatı texnikası istehsal edilə 
bilər.

İran İslam Respublikasının İqtisadi 
işlər və maliyyə naziri, Dövlət Komissi-
yasının həmsədri Məsud Kərbasian ölkə-
sinin Azərbaycanla əlaqələrin genişlən-
məsinə xüsusi önəm verdiyini, son illərdə 
Azərbaycan-İran əlaqələrinin yüksək sə-
viyyəyə çatdığını qeyd edib. Məsud Kər-
basian hər iki ölkənin dövlət başçısının 
İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına 
və Dövlət Komissiyasının işinə dəstək 
göstərdiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, 
Azərbaycan-İran Dövlət Komissiyasının 
fəaliyyəti digər ölkələrlə olan komissi-
yalarla müqayisədə bütün sahələri əhatə 
edir. İranlı nazir qeyd edib ki, ölkələrimiz 
arasında ticarət dövriyyəsinin artması 

müsbət haldır. Bundan başqa, kənd təsər-
rüfatı, turizm, tranzit və yükdaşımalar 
sahələrində də əlaqələrin inkişafı üçün 
potensial böyükdür.

Azərbaycan Respublikası ilə İran 
İslam Respublikası arasında iqtisadi, ti-
carət və humanitar sahələrdə əməkdaş-
lıq üzrə Dövlət Komissiyasının 12-ci 
iclası çərçivəsində iqtisadiyyatın müxtə-
lif sahələrində Azərbaycan-İran iqtisa-
di əməkdaşlığına, ölkələrimiz arasında 
birgə həyata keçirilən layihələrə, ticarət 
əlaqələrinin genişləndirilməsinə dair mü-
zakirələr aparılıb.

Şahin Mustafayevin İranın səhiyyə, 
müalicə və tibb təhsili naziri Həsən Qa-
zizadə Haşimi ilə görüşündə ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın digər sahələrlə ya-
naşı, səhiyyə sahəsində də uğurla inkişaf 

etdiyi vurğulanıb, bu sahədə əlaqələrin 
genişləndirilməsi perspektivləri müza-
kirə edilib. Görüşdə Azərbaycanda bir-
gə dərman istehsalı, müalicə işinin bir-
gə təşkili, səhiyyə sahəsində birgə elmi  
tədqiqatların aparılması, tibbi kadrların 
hazırlanması, İranın Azərbaycanda özəl 
xəstəxanalardan birini icarəyə götür-
məsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər müzakirə olunub.

Martın 13-də İran İslam Respublika-
sının Prezidenti Həsən Ruhani bu ölkədə 
səfərdə olan Azərbaycanın iqtisadiyyat 
naziri, Azərbaycan Respublikası ilə İran 
İslam Respublikası arasında iqtisadi, ti-
carət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq 
üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri 
Şahin Mustafayevi qəbul edib.

İran Prezidenti ölkələrimiz arasında 
tarixi dostluq münasibətlərini vurğula-
yaraq, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələ-
rimizin yüksələn xətlə inkişaf etdiyini, 
İranın Azərbaycanla əlaqələrin genişlən-
dirilməsinə önəm verdiyini qeyd edib. 

Azərbaycan və İran arasında əlaqələrin 
daha da inkişafı üçün geniş potensialın 
olduğunu bildirən Həsən Ruhani nəqliy-
yat, enerji, investisiya qoyuluşu sahəsin-
də əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə, 
Azərbaycana nəzərdə tutulan səfərinə 
dair fikirlərini bölüşüb. İran Prezidenti 
salamlarını Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə çatdırmağı xahiş edib.

İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev 
səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildi-
rib və Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin salamlarını İran 
Prezidentinə çatdırıb. Şahin Mustafayev 
Azərbaycan və İran prezidentlərinin si-
yasi iradəsi və dostluq münasibətlərinin 
əməkdaşlığın inkişafı üçün möhkəm zə-
min yaratdığını, son 4 ildə dövlət başçı-
larının yüksək səviyyəli 10 görüşünün 

keçirildiyini vurğulayıb. Qeyd edilib 
ki, Azərbaycan İranla əlaqələrə xüsusi 
əhəmiyyət verir və İranın uğurları Azər-
baycanı sevindirir. Azərbaycan-İran 
əməkdaşlığı bütün sahələrdə, o cümlə-
dən iqtisadi sahədə inkişaf edir. Hazırda 
ölkələrimiz sənaye, ticarət, energetika, 
nəqliyyat-tranzit və digər sahələrdə uğur-
la əməkdaşlıq edir, ticarət dövriyyəsi 
artır, işgüzar dairələr səmərəli əməkdaş-
lıq edir, avtomobil istehsalı və əczaçılıq 
sahələrində birgə layihələr reallaşdırılır, 
Azərbaycan və İranın tranzit potensialı-
nın reallaşdırılmasında mühüm əhəmiy-
yət kəsb edən Şimal-Cənub beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər davam etdi-
rilir.

Nazir Şahin Mustafayev Ermə-
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə bağlı tutduğu ədalət-
li mövqeyə və ərazi bütövlüyümüzü 
dəstəklədiyinə görə İran tərəfinə bir daha 
təşəkkür edib.

Şahin Mustafayev İranın sənaye, mə-

dən və ticarət naziri Məhəmməd Şəriyət-
madəri ilə görüşüb. Görüşdə nazir Şahin 
Mustafayev Azərbaycan və İran xalq-
larının tarixən yaxın olduğunu, dövlət 
başçılarının əlaqələrin inkişafına xüsusi 
önəm verdiklərini vurğulayıb. Azərbay-
can Respublikası ilə İran İslam Respub-
likası arasında iqtisadi, ticarət və huma-
nitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət 
Komissiyasının tərkibinin geniş olması 
da əlaqələrimizin yüksək səviyyədə ol-
masından xəbər verir. Şahin Mustafayev 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin inkişafında hər iki ölkənin 
rolunu qeyd edərək, nəqliyyat dəhlizinin 
Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcəyini vur-
ğulayıb. Azərbaycan və İranın səmərəli 
iqtisadi əməkdaşlığında Neftçalada av-
tomobil zavodunun rolunu qeyd edən 

iqtisadiyyat naziri ildə 10 min avtomobil 
istehsal etmək gücündə olacaq müəssisə-
nin ölkələrimizin iqtisadiyyatına töhfə 
verəcəyini vurğulayıb. Bununla yanaşı, 
İranla birgə Azərbaycanda avtobus və 
kənd təsərrüfatı texnikası istehsal edən 
müəssisənin yaradıla biləcəyini, bu is-
tiqamətdə danışıqların davam etdirildiyi 
bildirilib.

İranın sənaye, mədən və ticarət nazi-
ri Məhəmməd Şəriyətmadəri 90-cı illər-
də Bakıda səfərdə olduğunu xatırlayaraq, 
ötən müddət ərzində Azərbaycanın çox 
dəyişdiyini və inkişaf etdiyini, ölkəmizin 
uğurlarının İranı sevindirdiyini vurğula-
yıb. Məhəmməd Şəriyətmadəri bildirib 

ki, İran Prezidentinin Azərbaycana səfəri 
zamanı dövlət başçısını müşayiət edəcək 
və ölkəmizin inkişafını əyani surətdə 
görmək imkanı olacaq. İranlı nazir, həm-
çinin Azərbaycan Respublikası ilə İran 
İslam Respublikası arasında iqtisadi, ti-

carət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq 
üzrə Dövlət Komissiyasının tərkibində 
sənaye komitəsinin yaradılmasını təklif 
edib, bunun müvafiq sahədə əlaqələrin 
inkişafında əhəmiyyətli olacağını vurğu-
layıb.

İqtisadiyyat naziri, Azərbaycan Res-
publikası ilə İran İslam Respublikası 
arasında iqtisadi, ticarət və humanitar 
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Ko-
missiyasının həmsədri Şahin Mustafayev 
İrana səfəri zamanı Prezident Aparatının 
rəhbəri Mahmud Vaezi ilə görüşüb.

Görüşdə Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin İrana səfərindən məmnunluq 
ifadə edilib, səfərin ölkələrimiz arasında 
müxtəlif sahələrdə əlaqələrin genişləndi-
rilməsinə müsbət töhfə verəcəyi vurğula-
nıb, Azərbaycan-İran iqtisadi əlaqələrinə 
və İran Prezidentinin Azərbaycana nəzər-
də tutulan səfərinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb, sənaye, kənd təsərrüfatı, ticarət, 
nəqliyyat-tranzit, səhiyyə və s. sahələrdə 
əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük 
potensialın olduğu qeyd edilib.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan və İran 
prezidentləri uğurlu xarici siyasət apa-
raraq regionda dostluğu və mehriban 
qonşuluğu əsas tuturlar. Dövlət başçıla-
rının səyləri nəticəsində Azərbaycan və 
İran beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin 
reallaşmasında fəal iştirak edir və bu la-
yihələr ölkələrimizin iqtisadi inkişafına 
töhfə verməklə yanaşı, digər ölkələrə də 
fayda verəcək.

Martın 14-də Tehranda Azərbaycan 
Respublikası ilə İran İslam Respublika-
sı arasında iqtisadi, ticarət və humanitar 
sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Ko-
missiyasının 12-ci iclasının yekunlarına 
dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

Sənədi Dövlət Komissiyasının həm-
sədrləri - Azərbaycan Respublikasının 
iqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev və 
İran İslam Respublikasının iqtisadi işlər 
və maliyyə naziri Məsud Kərbasian im-
zalayıblar.

Anlaşma Memorandumunda iqtisa-
diyyat, ticarət, sahibkarlıq, sənaye, kənd 
təsərrüfatı, bankçılıq, nəqliyyat, rabitə və 
yüksək texnologiyalar, energetika, göm-
rük və sərhəd, su və ətraf mühit, idman və 
gənclər, elm və təhsil, səhiyyə, mədəniy-
yət və turizm və s. sahələr üzrə əməkdaş-
lığın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

Sənəddə Azərbaycan və İran arasında 
ikitərəfli əlaqələrin ölkələrin ərazi bütöv-
lüyü və suverenliyinə hörmət prinsipləri 
daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn fun-
damental norma və prinsiplərinə əsaslan-
dığı bir daha vurğulanıb, hər iki ölkənin 

fiziki və hüquqi şəxslərinin fəaliyyətləri-
ni bu prinsiplərə və milli qanunvericiliyə 
uyğun olaraq təmin etməsi əksini tapıb.

Rabil Kətanov

AzərbAycAnlA irAn bütün sAhələrDə 
uğurlA əMəkDAşlıq eDir

Polşa Respublikasının paytaxtı 
Varşavada “Cənub-Qərb” Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı üzrə 
Koordinasiya Komitəsinin yığıncağı 
keçirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən  bildiri-
lib ki, tədbirdə Azərbaycan, İran, Gürcüs-
tan, Ukrayna dəmir yollarının nümayəndə 
heyətləri iştirak ediblər. Ölkəmizi “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədr müa-
vini İqbal Hüseynovun rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti təmsil edib.

Koordinasiya Komitəsinin yığınca-
ğında Ukrayna tərəfinin son dəyişiklik-
lərini nəzərə alaraq, 2018-ci il üçün “Cə-
nub-Qərb” marşrutundakı xüsusi heyət 
üçün istifadə olunan vaqon və konteyner-
lərdə yüklərin daşınmasına dair tariflərin 
nəzərdən keçirilməsi, Slavkuv-Astara (İran) 
marşrutu üzrə ilk test konteyner (blok) qa-
tarının göndərilməsi, universal heyətlə 
yüklərin (taxıl, bitki mənşəli yağlar, metal 
məmulatları, tikinti materialları, polietilen, 
polipropilen, filiz, bitum, şüşə, tomat pasta-
sı, quru meyvələr və sair) daşınmasına dair 
kompleks tariflərinin nəzərdən keçirilmə-
si, 2018-ci il üçün “Cənub-Qərb” marşru-
tu üzrə universal və xüsusi konteynerlərdə 
təhlükəli yük daşınmasının müzakirəsi və 
razılaşdırılması, Astara (İran) stansiyasının 
istismara verilməsindən sonra, Azərbaycan 
və İrana yükdaşıma tariflərinin Azərbaycan 
və İran tərəfindən yenidən nəzərdən keçiril-
məsi və təsdiq edilməsi məsələləri müza-
kirə olunub. Həmçinin “Cənub-Qərb” mar-

şrutunun dəniz hissəsində (Qara dənizdə) 
tarif şərtlərinin optimallaşdırmasına dair 
əldə edilmiş nəticələrin Ukrayna və Gür-
cüstan tərəflərinə təqdim edilməsi, Azər-
baycan, Gürcüstan, İran və Polşa tərəfləri 
arasında (ay ərzində bir blok-qatardan ar-
tıq olmaması şərtilə) boş konteyner və boş 
platformaların daşınma ödənişindən azad 
edilməsi məsələsinin nəzərdən keçirilmə-
si, bu məsələ üzrə Ukrayna tərəfinin yekun 
qərarının İşçi qrupuna açıqlanması, komp-
leks tariflərinin yerləşdirilməsi haqqında 
Azərbaycan tərəfinin məlumatının marşru-
tun veb-səhifəsində, həmçinin marşrut işti-
rakçılarına təqdim edilməsi və digər strateji 
əhəmiyyətli məsələlər də müzakirə mövzu-
su olub.

Tərəflər, müzakirə olunan məsələlərin 
“Cənub-Qərb” beynəlxalq nəqliyyat mar-
şrutunun inkişafına, tranzit potensialının 

artırılmasına və əlavə yüklərin cəlb edilmə-
sinə xidmət göstərəcəyini bildiriblər.

Sonra yığıncağın protokolunun imza-
lanması mərasimi keçirilib.

Tədbir çərçivəsində dəmir yolu ad-
ministrasiyalarının təqdimatları (mövcud 
potensial və imkanlar, planlar) olub, eyni 
zamanda, potensial müştəri və ekspeditor 
şirkətləri ilə işgüzar görüşlər də baş tutub.

Xatırladaq ki, “Cənub-Qərb” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Avropa İttifaqı 
ilə Hindistan arasında yüklərin daşınma-
sına hesablanıb. Dəhliz İran, Azərbaycan, 
Gürcüstan, Ukrayna vasitəsilə Hindistan-
dan Avropaya və əks istiqamətdə yüklərin 
daşınmasında vaxt itkisini azaldır. İlkin 
hesablamalara əsasən bu dəhliz üzrə yük-
daşımaları 7 gün ərzində həyata keçirmək 
mümkün olacaq. Alternativ marşrutlarda 
çatdırılma vaxtı 35-37 gün təşkil edir.

slAvkuv-AstArA MArşrutu üzrə ilk sınAq konteyner 
qAtArının GönDərilMəsi Məsələsi MüzAkirə eDilib

beynəlxAlq konfrAnsın iştirAkçılArı 
sənGəçAl neft terMinAlı ilə tAnış olublAr



Novruzun üçüncü çərşənbəsi 
olan Yel çərşənbəsində həmkar-
ları qocaman dənizçini evində 
ziyarət etməklə sevindiriblər.

Belə ki, “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
Xəzər Dəniz Neft Donanmasının 
Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 
sədri Musa Musayev, XDND rəi-
sinin köməkçisi Nazim Əliyev,  
hamiyəçi kapitan Xıdır Əliverdi-
yev və Donanmanın Sosial inkişaf 
qrupunun rəhbəri Şamil Əhmədov  
qocaman kapitan Aslan Əliyevin 
qonağı olublar.

Kapitan qonaqların sürpriz 
gəlişinə sevindiyini gizlətməyib: 
“Unudulmamaq insana  xoş təsir 
bağışlayır. Bayram günü mənə 
hədsiz  sevinc bəxş etdiniz. Hər 
birinizə, xüsusilə bu ənənənin 

təşəbbüskarlarına təşəkkürümü 
bildirirəm”.

Həmkarları ilə səmimi söh-
bət  əsnasında Aslan Əliyev dəniz 
üçün darıxdığını deyib: “Dəniz 
sevgisi başqadır. Onu sözlə ifadə 
etmək çox çətindir. Artıq iki ilə 
yaxındır ki, təqaüddəyəm. Demək 
olar, hər gün yuxuda dənizi və üz-
düyüm gəmiləri görürəm”.

Həmkarları ona “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-
nin rəhbəri Rauf Vəliyev başda 

olmaqla, bütün dənizçilərin 
salamlarını və xoş sözləri-
ni çatdırıb,  cansağlığı, uzun 
ömür arzulayıblar.

1952-ci ildə Kürdəmir-
də anadan olan Aslan Əliyev 
əmək fəaliyyətinə 1974-cü 
ildə Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yinin “Matfeyev” tankerində 
başlayıb. 1995-ci ildən Xəzər 
Dəniz Neft Donanmasında 
işləyən Aslan Əliyev kapitan 
vəzifəsinədək yüksəlib.

14 mart - Beynəlxalq Çaylar Günü 
və ya Çaylar üçün Beynəlxalq Hərəkat 
Günü 1998-ci ildə təsis 
edilib. Bu gün dünyada 
Bəndlər əleyhinə Bey-
nəlxalq Fəaliyyət Günü 
kimi də tanınır.

Bu günün qeyd edil-
məsi təşəbbüsü ilk dəfə 
ABŞ-ın Kaliforniya ştatın-
da yerləşən “Beynəlxalq 
Çaylar” ekoloji təşkilatı tərəfindən 
irəli sürülüb.

Beynəlxalq Çaylar Günü su 
hövzələri, dağıdıcı layihələr, sağ-
lamlıq və dayanıqlı inkişaf haqqında 

cəmiyyətin maarifləndirilməsi məqsədi 
daşıyır. Hər il bu günlə əlaqədar müxtəlif 

tədbirlər və aksiyalar keçirilir. 
Fəalların çay hövzələrində eko-
loji vəziyyətin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində atdığı addımlar 
sırasında ABŞ-da 60 metr hün-
dürlüyündə iki bəndin sökül-
məsini və İsveçdə 15 metrdən 
hündür bəndin tikilməsinə qa-
dağa qoyulması haqqında qa-
nunun qəbul edilməsini nümunə 
göstərmək olar.

Azərbaycan Respublika-
nın çay şəbəkəsi 8350-dən çox çaydan 

ibarətdir ki, bunlardan 2 çayın uzunluğu 
500 kilometrdən çox, 22 çayın uzunluğu 
101-500 kilometr, 324 çayın uzunluğu 
11-100 kilometr arasında dəyişir, əksər 
çayların uzunluğu isə 10 kilometrdən 
azdır. Respublika çayları, ümumiyyətlə, 
Xəzər dənizi hövzəsinə aiddir.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazir-
liyinin Milli Hidrometeorologiya Depar-
tamenti çaylarda sululuq, Ətraf Mühitin 
Monitorinqi Departamenti çirklənmə 
vəziyyətini öyrənir. Ətraf Mühitin Mü-
hafizəsi Departamenti isə hüquqi və fi-
ziki şəxslərin su hövzələrinin mühafizəsi 
sahəsində yol verdikləri qanun pozuntu-
larına uyğun olaraq tədbirlər görür.
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Hökumət şimaldan real təhlükəni 
nəzərə alaraq, hərbi-strateji əhəmiyyətə 
malik Bakı sahillərinin müdafiəsinə xüsu-
si diqqət yetirirdi. 1919-cu ilin avqustun-
da Baş Qərargah rəisi, general-leytenant 
M.A.Sulkeviç tərtib etdiyi gizli məruzədə 
hərbi nazir S.S.Mehmandarova bildirirdi 
ki, Azərbaycan üçün Xəzər dənizində çox 
ciddi xoşagəlməz vəziyyət yaranıb. Yəni, 
Bakının başının üstünü iki güclü təhlükə 
almışdı: bir tərəfdən Zakaspidən və Həş-
tərxandan bolşevik, digər tərəfdən isə 
Port-Petrovskdan ağqvardiyaçılar ölkəni 
təhdid edirdi.

Bakı dəniz tərəfdən tamamilə açıq 
olduğundan generalın fikrincə, “hər an 
hətta ölkə rəhbərliyinin yerləşdiyi rayo-
na desant çıxarılmasını gözləmək olar”. 
Bununla əlaqədar müvafiq tədbirlər gö-
rülməsini təklif edən general bildirirdi ki, 
dənizin müşahidəsini təşkil etmək, Bakıya 
dəniz tərəfdən giriş yollarının artilleriya 
müdafiəsini hazırlamaq və nəhayət, dəniz 
polisi və liman keşikçi gəmisi təşkil et-
mək lazımdır. Məruzədə, həmçinin sahil 
mühafizəsini və dəniz kəşfiyyatını təşkil 
etmək üçün də konkret tədbirlər görülməsi 
əksini tapmışdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
həmin vaxtda Azərbaycanın hərbi gəmiləri 
yox idi, ancaq dəniz kəşfiyyatı üçün şəxsi 
heyəti azərbaycanlılardan ibarət olan iki 
paroxodun top və pulemyotlarla silahlan-
dırılaraq istifadə olunması təklif edilirdi. 
Bundan başqa, müdafiə məqsədilə bir neçə 
barkas və mühərrikli qayıqdan istifadə 
edilməsi də təklif olunmuşdu. General 
Sulkeviçin fikrincə, bu bütün sahil zona-
sına Mixaylovkadan (Aşağı körpüdən) 
başlayaraq Bəndovana, əgər imkan olarsa, 
hətta Astaraya qədər nəzarət etməyə im-
kan verərdi.

Bakı sahillərinin təbii mövqeyini 
nəzərə alaraq Şıxov burnunda, Nargin ada-
sında və Sultan (Zığ) burnunda artilleriya 
qurğuları sistemlərini yerləşdirmək yolu 
ilə paytaxtın sahildən səmərəli müdafiə 
sistemini yaratmaq olardı. Bu mövqelər-
dən çarpaz artilleriya atəşi Bakı körfəzinə 
və sonra limana dənizdən girişi bağlamağa 
imkan verirdi.

1919-cu il sentyabrın 13-də S.Meh-
mandarov Baş nazir N.Usubbəyova artil-
leriya və mühəndis işləri baxımından gö-
rülən tədbirlər haqqında məruzə etmişdi: 
“1. Əvvəlki səngərlər təzələnir; 2. Məftil 
maneələr düzəldilir; 3. Bakı körfəzinə gi-
rişi bağlayan batareyalar üçün yer seçil-
mişdir; 4. 1915-1916-cı illərdəki telefon 
əlaqəsi bərpa olunur”.

Hərbi nazir Bakı möhkəmləndirilmiş 
rayonunun rəisi vəzifəsinin təsis olunma-
sını təklif edir ki, Bakının müdafiəsini təş-
kil etmək işləri bir əldə cəmləşdirilsin və 
o, Bakı hərbi general-qubernatoru vəzifə-
silə əvəz edilsin. Dövlət Müdafiə Komitə-
sinin qərarı ilə həmin gün bu iş görüldü.

Elə həmin gün S.Mehmandarovun 
imzaladığı əmrlə Bakı möhkəmləndirilmiş 
rayonuna strateji əhəmiyyətinə görə birin-
ci dərəcəli qala statusu verildi. Rayonun 
sərhədi Xəzər dənizinin sahili boyu Qı-
zılburundan tutmuş Ələtə qədər müəyyən 
edilmişdi. Xəzər dənizi sahili boyunca 
yerləşən hərbi liman üzən vasitələr, bütün 
artilleriya hissələri, həmçinin qarnizonun 
qoşun və idarələri möhkəmləndirilmiş ra-
yonun rəisinə tabe edilmişdi.

Sentyabrın 16-da Dövlət Müdafiə 

Komitəsi tərəfindən Bakı möh-
kəmləndirilmiş rayonun rəisinə 
“ölkənin müdafiəsi üçün zəruri 
olan hər cür əşyaları müsadirə 
etmək” hüququ verilmişdi. Ok-
tyabrın 26-da şəhərin hüquq 
mühafizə orqanları da onun ta-
beliyinə verilmişdi. Bakı möh-
kəmləndirilmiş rayonunun rəisi, 
general-mayor Murad Gəray 
Tlexas, qərargah rəisi isə polko-
vnik İ.Hacıbəyli təyin olunmuş-
dular.

1919-cu ilin oktyabrında 
Bakı möhkəmləndirilmiş ra-
yonunda müdafiə işləri yüksək 
templə gedirdi. Nargin adası 
və Şıxov burnunda əlaqə yolları, həmçi-
nin toplar üçün meydança və müşahidə 
məntəqələri hazırlanmışdı. Bütövlükdə 
Nargin adasının ya qalaya, ya da güclü 
möhkəmləndirilmiş rayona çevrilməsi 
planlaşdırılmışdı. Buna görə də adada 
ordu üçün kazarma və anbarlar tikilir, tele-
fon əlaqəsi yaradılırdı. Noyabrın əvvəllə-
rində Nargin adasında 8 top yerləşdirilmiş-
di, Bayıldan məntəqələrə paylamaq üçün 6 
top aparıldı.

Dayaq məntəqələri arasında etibarlı 
rabitə əlaqəsinə xüsusi diqqət yetirilirdi. 
Xüsusilə Bakı möhkəmləndirilmiş rayonu 
idarəsindən aşağıda mövqe batareyasının 
idarəsi şəhər mərkəzi rabitə sistemindən 
asılı olmayan müstəqil rabitə sisteminə 
malik olmalı idi ki, Şıxov, Bayıl, Nargin-
lə Zığ vasitəsilə, şəhər mərkəzi stansiyası 
və möhkəmləndirilmiş rayon rəisi idarə ilə 
əlaqə yarada bilsinlər. Şıxovda, Zığda və 
Nargində kommutatorlar quraşdırılmış-
dı ki, bu da səhra telefon məntəqələri ilə 
əlaqə yaratmağa imkan verirdi. Beləliklə, 
Nargin adasında və ya mövqe batareyası-
nın idarəsində olmaqla hər bir məntəqə ilə 
danışmaq mümkün idi.

1919-cu il dekabrın 8-dən 14-dək Ba-
kıya dənizdən girişdə müdafiə mövqelə-
rinin möhkəmləndirilməsi işlərinin gedişi 
təftiş olunmuş və nəticələri hərbi nazirə 
məruzə edilmişdi. Bu təftiş görülmüş iş-
lərdə bir sıra nöqsanların olduğunu üzə 
çıxarmışdı. Əgər Şıxov burnunda və Nar-
gin adasında bütün işlər düzgün aparılırdı-
sa, Sultan burnunda piyada üçün səngərlər 
düzgün qazılmamışdı və tikinti işlərinin 
sürəti zəif idi.

1919-cu il noyabrın 19-da general 
Sulkeviç tərəfindən M.Q.Tlexasa sərən-
cam verilmişdi ki, sərhəd mühafizəçiləri 
şöbəsi ilə birgə Xəzər sahillərinin, xüsu-
silə Qızılburunla Ələt arasında və sonra 
Astaraya qədər müşahidəni təşkil etsin.

Bakı möhkəmləndirilmiş rayonu qo-
şunlarının tərkibi bir, xüsusi mühüm və-
ziyyət yarandıqda isə iki piyada alayından 
ibarət idi. Qarnizonun bütün hissələrində 
ştatlar tezliklə müharibə dövrünün tələb-
lərinə uyğunlaşdırılmalı, bütün komandir 
heyəti möhkəmləndirilmiş rayonun bütün 
mövqeləri ilə tanış olmalı idilər. 1919-cu 
ilin noyabrında Qala kəndində pulemyot 
və toplarla silahlandırılmış piyada bölüyü 
yerləşdirilmişdi ki, bu da onun münasib 
vəziyyəti ilə əlaqədar idi.

1920-ci ilin əvvəllərində Dövlət Mü-
dafiə Komitəsinin qərarı ilə Bakı rayo-

nunun möhkəmləndirilməsi üçün dövlət 
xəzinəsindən hərbi nazirliyin hesabına 6 
milyon rubl məbləğində kredit ayrılmış-
dı. Ümumilikdə isə, hərbi nazirliyin Bakı 
möhkəmləndirilmiş rayonun mühəndis 
işləri üzrə smeta xərcləri 14 milyon rubl 
təşkil edirdi.

1920-ci ilin yazında Bakının müda-
fiəsini gücləndirmək məqsədilə möhkəm-
ləndirilmiş rayonun rəisi general-mayor 
İ.A.Usubov 12 mart tarixli gizli əmrində 
qarnizonun hissələrinin döyüş hazırlığının 
gücləndirilməsi ilə əlaqədar başqa təd-
birlərlə yanaşı Xəzər hərbi donanmasına 
da konkret tapşırıqlar vermişdi. Xüsusilə 
“Astrabad” və “Pirallahı” hərbi gəmiləri 
daim döyüş hazırlığı vəziyyətində olmaq, 
ticarət limanının rəisinə isə Şıxov burnu və 
Zığla əlaqəni təmin etmək üçün iki barkas 
ayırmaq göstərişi verilmişdi.

1920-ci il aprelin 8-də general-mayor 
Tlexas tərəfindən imzalanmış “Bakı möh-
kəmləndirilmiş rayonu hərbi general-qu-
bernatorunun Xəzər dənizinin su nəqliy-
yatı üzrə mütləq qərarı”nda xəbərdarlıq 
edilirdi ki, “xüsusi səlahiyyətə malik yol-
lar və su nəqliyyatı nazirinin yazılı icazəsi 
olmadan heç bir gəmi Bakı buxtasından 
açıq dənizə çıxa bilməz”.

Bakı buxtasına giriş və çıxışa yalnız 
gəmilərin yolu ilə - Nargin adası ilə Şıxov 
burnu arasından icazə verilirdi. Bütün 
gələn və Bakı buxtasından çıxan sərnişin 
və yük gəmiləri mütləq sahildən 3 kilo-
metr məsafədə Bayıl burnunun sonunda-
kı liman keşikçi gəmisinə sərnişinlərin 
pasportunun və yük sənədlərinin yoxlan-
ması üçün yaxınlaşmalı idi. Yazılı şəkildə 
alınmış icazə isə dənizdə yalnız bir gün 
üzməyə hüquq verirdi. Bu qərarı pozan-
lar müharibə dövrünün bütün ciddiliyi ilə 
qanun qarşısında cavabdeh olurdu. Bu təd-
birlər, hər şeydən əvvəl, Bakıya gizli yolla 
bolşevik qrupları tərəfindən silah gətiril-
məsinin, həmçinin gizli yolla neft və neft 
məhsullarının Həştərxana daşınmasının 
qarşısını almağa yönəldilmişdi. Eyni za-
manda, 1918-1920-ci illər arasındakı dövr 
bir tərəfdən sovet hərbi-dəniz qüvvələri-
nin, digər tərəfdən isə ağqvardiyaçılar və 
ingilislərin arasında Xəzər uğrunda gedən 
kəskin silahlı mübarizəylə xarakterizə olu-
nurdu.

1918-ci ilin payızında sovet hökumə-
ti və dəniz komandanlığı Xəzər dənizində 
hərbi dəniz qüvvələrini gücləndirmək üçün 
təcili tədbirlər gördülər. Lenin vətəndaş 
müharibəsinin bu döyüş səhnəsinə mühüm 
əhəmiyyət verir, Rusiya Hərbi Şurasının 

Cənub cəbhəsi Qafqaz-Xəzər 
şöbəsi sədrinin adına göndərdiyi 
1918-ci il 12 noyabr tarixli te-
leqramda tələb edirdi ki, “hərbi 
işlər və Xəzərin işğal olunması 
məsələsinin üzərinə möhkəm dü-
şün”.

Xəzərdə 1918-ci il avqustun 
21-də ingilislərlə ilk toqquşma 
baş verdi. Həştərxan donanma-
sının tərkibində olan silahlı “Öz-
bək” paroxodu Dərbəndin yaxın-
lığında İngiltərənin “Prezident 
Krüger” gəmisinə hücum etdi. 
“Prezident Krüger” gəmisinin 
yalnız yüksək sürəti ona təqibdən 
yayınmağa imkan verdi. General 

Denstervil sonralar xatırlayırdı ki, “Xəzər 
dənizində bizim ilk dəniz döyüşümüz 
beləcə şərəfsiz başa çatdı”.

1918-ci il oktyabrın 13-də Həş-
tərxan-Xəzər hərbi donanması yaradıldı. 
Donanma təyinatına görə iki müstəqil 
hissəyə - Həştərxanda yerləşmiş dəniz və 
Tsaritsındakı (Volqoqrad) çay hissələrinə 
bölünmüşdü. Baltik donanması və Volqa 
çayının yuxarı axarından Xəzərə gətirilən 
gəmilər hesabına gücləndirilmiş Həş-
tərxan-Xəzər hərbi donanmasında 1918-ci 
ilin axırlarında 32 mm, əksəriyyəti isə 75-
100 mm çaplı toplarla silahlanmış 13 ən 
böyük döyüş gəmisi (4 yardımçı kreyser 
və 6 esmines), həmçinin onlarla yardımçı 
gəmi, sualtı qayıq, 4 qırıcı və 6 hidroae-
roplan var idi. Artıq 1918-ci ilin payızın-
da Həştərxan-Xəzər hərbi donanması fəal 
hərbi əməliyyatlara başladı. Bir neçə mü-
vəffəqiyyətli əməliyyat ingilislərin özləri-
ni Xəzərdə tam səlahiyyət sahibi kimi hiss 
etməsinə imkan vermədi.

1919-cu ildə yazın gəlməsi ilə Xəzər 
dənizində fəal döyüş əməliyyatları ye-
nidən başlandı. Aprel ayının sonunda 
Həştərxan-Xəzər hərbi donanması Alek-
sandrovsk fortunu və Port-Petrovski işğal 
etmək üçün əməliyyatlar keçirdi. Aprelin 
30-də hərbi dənizçi desantçılar tərəfindən 
Aleksandrovsk istehkamı işğal olundu. 
Lakin mayın 21-də Tüb-Karaqan körfə-
zində Həştərxan-Xəzər hərbi donanması 
dəniz döyüşündə müvəffəqiyyətsizliyə 
uğradı. İngilis-ağqvardiyaçı donanmasının 
gəmiləri, gəmi artilleriyasının güclü atəşi, 
gəmilərin sürətliliyi və manevrliliyi baxı-
mından üstünlüyü, həmçinin havada tam 
üstünlüyə malik olması nəticəsində sovet 
hərbi donanmasına ciddi zərər vurdu. Hət-
ta donanmanın bir neçə gəmisi batırıldı. 
Həştərxan-Xəzər hərbi donanması yerdə 
qalan gəmiləri Aleksandrovsk fortunda 
qoyub, mühasirəyə alınmış Həştərxana çə-
kildi. Xəzər dənizində hərbi əməliyyatlar 
səhnəsində təşəbbüs ingilis-ağqvardiyaçı 
hərbi dəniz qüvvələrinə keçdi.

1919-cu ilin yayında donanmada də-
yişiklik aparıldı. RSFSR Hərbi İnqilab 
Şurasının 1919-cu il 31 iyul tarixli əmri 
ilə Volqa və Həştərxan-Xəzər hərbi donan-
maları Şimal, Yuxarı Həştərxan və Dəniz 
olmaqla üç dəstədən ibarət Volqa-Xəzər 
hərbi donanmasında birləşdirildi. Volqa-
Xəzər hərbi donanmasına F.F.Raskolnikov 
komandan təyin olundu. Xəzərdə döyüş 
əməliyyatlarını donanmanın dəniz dəstəsi 
aparırdı. 1919-cu ilin avqustunda Volqa-

Xəzər donanması bütövlükdə müxtəlif 
tipli 130 gəmidən ibarət idi. Volqa-Xəzər 
hərbi donanmasının gücü imkan verirdi ki, 
Həştərxanı və Volqanın mənsəbini nəinki 
müdafiə etsin, hətta 1919-cu ilin yayında 
və payızında denikinçi hərbi donanmaya 
güclü zərbələr endirsin.

Denikinçi Xəzər hərbi donanması 
başda “Oryol” flaqman xidmət gəmisi ol-
maqla üç dəstədən ibarət idi. Birinci dəstə-
nin tərkibinə 9 yardımçı kreyser daxil idi. 
Bu dəstə əsas etibarı ilə Həştərxan yaxın-
lığında 12 futluqda reyd edirdi. Volqanın 
mənsəbində hərəkət edən ikinci dəstə 6 ka-
noner qayığından və 3 barjdan ibarət idi. 
Nəhayət, nisbətən zəif olan üçüncü dəstə 
əsas etibarı ilə yardımçı gəmilərdən – mo-
torlu katerlərdən, nəqliyyat gəmilərindən, 
hidromatlardan (4 aparatlı), xidmət gəmisi 
və bir kanoner qayığından ibarət idi. Qır-
mızı donanma əleyhinə döyüş əməliyyat-
ları aparmaqla yanaşı, ağqvardiyaçı döyüş 
gəmilərinin qarşısında belə bir tapşırıq qo-
yulmuşdu ki, yalnız İran və Port-Petrovsk 
limanları ilə əlaqə saxlamaqla Azərbay-
can dənizdən hər vəchlə təcrid edilsin. O  
dövrdə baş vermiş hadisələrin fəal iştirak-
çısı ağqvardiyaçı N.Ryabinin qeydlərinə 
görə, “cənubda Xəzərdən başqa heç bir 
yerdə ağların dəniz qüvvələri komandan-
lığı belə mükəmməl formada olmamışdı”.

1920-ci ilin əvvəlləri Cənub və Tür-
küstan cəbhələrində Qızıl Ordunun bir sıra 
böyük qələbələri ilə əlamətdar oldu. Fev-
ralın 6-da M.Frunzenin qoşunları Xəzər 
dənizinin ən böyük limanlarından olan 
Krasnovodsku tutmuşdu. 1920-ci il martın 
18-də dəniz yolunun açılması ilə 8 yardım-
çı kreyserin, 18 esminesin, 19 kanonerin, 
4 sualtı qayığın və s. daxil olduğu Volqa-
Xəzər hərbi donanması Xəzərdə fəal dö-
yüş əməliyyatlarına başladı. Volqa-Xəzər 
hərbi donanmasına tapşırıq verilmişdi ki, 
“sahil məntəqələrindən geniş istifadə et-
mək şərtilə Xəzər dənizini ələ keçirsin”.

Aprelin 2-də donanmanın gəmiləri 
artıq XI ordu tərəfindən tutulmuş Port-Pet-
rovska yaxınlaşdı. Donanma buradan 
Aleksandrovsk fortuna doğru hərəkət 
etdi və tezliklə fort təslim oldu. Nəticədə 
2 ağqvardiyaçı general, 70 zabit, mindən 
çox kazak əsir götürüldü. Bütün bu uğur-
suzluqlar ağqvardiyaçıları məcbur etdi ki, 
donanmanı İranın Ənzəli limanına ingilis-
lərin himayəsinə aparsın. Bu donanmanın 
gəmiləri həm də Azərbaycan hakimiyyəti-
nin icazəsi ilə 1920-ci il aprelin əvvəllərin-
də Bakı limanına daxil olmuşdu.

Eyni zamanda, Qafqaz cəbhəsinin 
komandanlığı artıq 1920-ci ilin yazında 
Azərbaycana soxulmaq üçün hazırlığa 
başladı. Qafqaz cəbhəsi komandanlığının 
1920-ci il 21 aprel tarixli direktivinə uy-
ğun olaraq Volqa-Xəzər hərbi donanma-
sının komandanı F.Raskolnikova göstəriş 
verilmişdi ki, XI ordu Bakıya yaxınla-
şarkən Ələt stansiyası rayonuna hərbi də-
nizçilərdən ibarət desant çıxarsın və Bakı-
da neftdoldurma donanmasını ələ keçirsin 
və neft mədənlərinin məhv edilməsinə 
yol verməsin. Sovet komandanlığı ehti-
yat edirdi ki, onların zirehli qatarı Bakıya 
hərəkət edən zaman Azərbaycan hərbi do-
nanmasının gəmiləri böyük çaplı topların 
atəşi ilə zirehli qatarı məhv edər, körpüləri 
və yol tikintilərini dağıdar. Bunun üçün 
minadaşıyan diviziona tapşırıq verilmişdi 
ki, Abşeron yarımadasının digər tərəfinə 
çıxsın, Azərbaycanın “ordunun cinahların-
dan asılmış” kanoner gəmilərini Sumqa-

yıta qədər nəzarətdə saxlasın. Sonra isə 
onlar şəraitdən asılı olaraq hərəkət etməli 
idilər. Azərbaycan donanması qeyri-fəal 
hərəkət edərdisə, onda sovet minadaşıyıcı-
ları Bulla adasına tərəf manevr etməli və 
Bakı-Ənzəli əlaqəsini kəsməli idi ki, Bakı-
dan təxliyənin və əksinə, Ənzəlidən Bakı-
ya kömək göndərilməsinin qarşısı alınsın.

Lakin 1920-ci il aprelin 27-də XI ordu 
Azərbaycan ərazisinə daxil olduqdan son-
ra Azərbaycanın Xəzər hərbi donanması 
özünü tamamilə başqa cür apardı. Lakin 
bolşeviklərin zirehli qatarının Bakıya 
daxil olmasına kanoner gəmilərindəki 
topların atəşi ilə maneə yaratmalı olan do-
nanma nəinki öz döyüş tapşırığını yerinə 
yetirə bilmədi, hətta aprel çevrilişində fəal 
iştirak etdi. Bu, onunla bağlı oldu ki, yerli 
kommunistlər “Kars” və “Ərdəhan” kano-
ner gəmilərinə öz adamlarını sala və hətta 
burada özlərinin ilkin özəklərini yarada 
bilmişdilər. Bakının dənizdən müdafiəsi-
nin yarılmasında Bakı hərbi limanında rəis 
müavini işləyən kommunist Çingiz İldırım 
sahil batareyaları toplarının sürgülərini 
sökməklə fəal rol oynamışdı.

Bu vaxt Ələt stansiyası rayonuna 
yaxınlaşan Volqa-Xəzər hərbi donanma-
sının 650 əsgər, pulemyot və 4 düymlük 
toplarla silahlanmış hərbi dənizçilərdən 
ibarət desantçılar dəstəsi cənub istiqamə-
tində irəlilədi. Volqa-Xəzər hərbi donan-
ması gəmiləri – “Karl Libknext”, “Deya-
telnı” və “Rastoropnı” esminesləri mayın 
1-də Bakı buxtasına daxil oldular. Mayın 
3-də və 4-də Lənkərana və Astaraya hər-
bi-dəniz desantçıları çıxarılmış və bununla 
də Azərbaycanın bütün Xəzəryanı ərazisi 
Volqa-Xəzər hərbi donanmasının nəzarə-
tinə keçmişdi.

Beləliklə də Azərbaycan Respublika-
sının döyüş qabiliyyətli, güclü hərbi dəniz 
qüvvələri yaratmaq cəhdləri ilk mərhələdə 
uğursuzluğa uğradı. Bu, bir tərəfdən res-
publika hərbi dəniz donanması gəmilərin-
də maddi-texniki bazanın zəif olması, di-
gər tərəfdən isə donanma zabit kadrlarının 
və mütəxəssislərinin olmaması ilə bağlı 
idi. Bundan başqa, respublikada hərbi 
dəniz qüvvələrinə yüksək səviyyəli ko-
manda-mühəndis kadrlarının hazırlanması 
üçün xüsusi tədris məktəbi yox idi. Burada 
Rusiya imperiyasının Şimali Azərbayca-
na olan müstəmləkəçilik siyasəti, xüsusilə 
hərbi sahədə, azərbaycanlıların hərbdən, 
hərbi dəniz təhsilindən uzaqlaşdırılması, 
həmçinin onların Rusiyanın hərbi dəniz 
qüvvələrində xidmət etmək imkanından 
məhrum edilməsi də acı nəticəsini göstərdi.

Bu dövrdə Azərbaycan hökumətinin 
Xəzər dənizində hərbi dəniz qüvvələrini 
yaratmaq cəhdləri xaricdən, xüsusilə deni-
kinçilər tərəfindən əks təsirlə qarşılanırdı. 
Odur ki, Azərbaycan yalnız Bakının də-
nizdən müdafiəsini təşkil etməklə kifayət-
lənməli oldu. 1918-1920-ci illərdə kifayət 
qədər döyüş qabiliyyətli milli hərbi dəniz 
qüvvələrinin yaradılmamasının əsas səbə-
bi isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
ömrünün qısamüddətli olması idi.

Nurulla Əliyev,
tarix elmləri doktoru,

Azərbaycan Respublikası Silahlı  
Qüvvələrinin Hərbi Akademiyasının

Adyunktura və elm şöbəsinin 
hərb tarixi üzrə professoru,

“Azərbaycan Tarixçiləri” 
İctimai Birliyinin üzvü,

ehtiyatda olan 1-ci dərəcəli kapitan

AzərbAycAn xAlq cüMhuriyyəti hökuMətinin 
fəAliyyətinDə hərbi Dəniz Aspektləri

2018/2019-cu tədris ili üçün 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasına tələbə qəbulu prosesinə 
hazırlıq məqsədi ilə həm paytaxt, 
həm də respublikanın müxtəlif 
regionlarında yerləşən orta mək-
təblərdə ənənəvi  təbliğat-tanıtım 
kampaniyası keçirilib.

Bu  məqsədlə Akademiyanın 
bir qrup professor-müəllim heyəti 
müxtəlif rayon məktəblərinə ezam 
olunub. 

Görüşlər məktəb direktorlarının 
yaxından köməkliyi ilə keçirilib. 
Məktəblərin X-XI sinif şagirdlərinə 
Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyasının tarixi, onun keçdiyi inki-

şaf yolu, təhsilin hazırki səviyyəsi, 
üstünlükləri, tələbə-gənclər üçün 
yaradılan geniş imkanlar barədə 
ətraflı məlumat verilib. Şagirdlər 
gələcəkdə perspektivli karyera qur-
maq üçün Azərbaycan Dövlət Də-
niz Akademiyasında təhsil almağa 
dəvət olunublar.

Böyük maraq doğuran görüşlər 
zamanı şagirdlərin çoxsaylı sualları 
ADDA-nın müəllimləri tərəfindən 
ətraflı cavablandırılıb.

Təcrübə göstərir ki, bu sahədə 
təbliğata böyük zərurət var. Yaxşı 
oxuyan şagirdlərdə dənizçi peşəsinə 
oyadılan maraq, onların gələcəkdə 
ADDA-nın tələbələri olacaqlarına  
ümidi artırır. 

beynəlxAlq çAylAr Günü

buGünün şAGirDləri ArAsınDA 
sAbAhın Dənizçiləri Də Az Deyil

həMkArlArı qocAMAn Dənizçinin bAyrAM 
sevincinə sevinc qAtDılAr



Mayın 8-dən 11-dək 
Bakıda keçiriləcək nüfuzlu 
Dünya Limanlar Konfran-
sına qeydiyyat başlayıb.

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanından  bildi-
riblər ki, respublikamızın 
paytaxtında keçiriləcək 
konfrans “Gələcəyin liman-
ları: qovşaqlar yaratmaqla, 
qarşılıqlı əməkdaşlığın güc-
ləndirilməsi” mövzusuna 
həsr olunacaq.

Beynəlxalq Limanlar Assosiasi-
yası (IAPH) 90 ölkədə 180-ə yaxın 
liman və limanlarla əlaqəsi olan 140 
müəssisəni təmsil edir. Təşkilatın 
üzvləri dünya dəniz ticarətinin 60 
faizindən çoxunu həyata keçirir və 
beynəlxalq konteyner marşrutları-
nın 80 faizinə nəzarət edir. IAPH hər 
il iri liman şəhərlərində konfranslar 
keçirir. Los-Anceles (2013), Sidney 
(2014), Hamburq (2015), Panama 
(2016) və Bali (2017) bundan əvvəl-
ki konfranslara ev sahibliyi ediblər.

“IAPH Baku 2018”in iştirakçı-
ları “Kəmər - Yol” təşəbbüsü çər-
çivəsində nəqliyyat dəhlizlərinin 
yaradılması, azad ticarət zonala-
rının milli iqtisadiyyata və qonşu 
ölkələrin iqtisadiyyatına töhfəsi və 
XXI əsrdə “SmartPorts” və “Yaşıl 
limanlar” konsepsiyası kimi mühüm 
və maraqlı mövzuların müzakirəsi 
üçün unikal imkan əldə edəcəklər.

Konfransda “DP World”un 
sədri və baş icraçı direktoru Sultan 
Əhməd bin Suleyem, “Forbes” və 
“BBC World”un əməkdaşı Ueyd 
Şepard, “FMP Associates Ltd”-

nin direktoru və “Dubai Logistics 
City”nin sabiq baş icraçı direktoru 
Maykl Profitt, Triest limanının pre-
zidenti Zeno-d’Aqostino, Nigeriya 
Limanlar Administrasiyasının icraçı 
direktoru Xadiza Bala Usman, “Port 
of Le Havre”nin baş direktoru Erve 
Martell və Şanxay Universitetinin 
professoru Teo Teotetomun çıxışları 
nəzərdə tutulur.

Maraqlı forum və diskussiyalar-
la yanaşı, konfrans iştirakçıları üçün 
mədəniyyət proqramı çərçivəsində 
əyləncəli tədbirlər və ekskursiyalar 
təşkil olunacaq.
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Finlandiya və Norveç hökumətləri 
arasında Finlandiyanın şimalından 
Barents dənizi sahillərinə qədər Arktik 
dəmir yolunun tikintisi layihəsinin 
həyata keçirilməsinə dair saziş 
imzalanıb.

 “Reuters” agentliyi xəbər verir 
ki, regionda ticarət marşrutları və 
biznes imkanlarının yaxşılaşdırılma-
sına xidmət edəcək yeni dəmir yolu 
Finlandiyanın şimalındakı Rovanie-
mi şəhərindən Rusiya sərhədlərinin 
15 kilometrliyində yerləşən Norve-
çin Kirkenes limanınadək uzanacaq.

İki ölkənin hökumətlərinin he-
sablamalarına görə, 2030-cu ildə 
istifadəyə veriləcək dəmir yolunun 
tikintisi 2,9 milyard avroya başa 
gələcək. Bu, Avropa İttifaqına üzv 
dövləti Şimal Buzlu okeanı limanı ilə 
birləşdirəcək ilk dəmir yolu olacaq.

İmzalanma mərasimindən sonra 

Finlandiyanın nəqliyyat və kommuni-
kasiyalar naziri Anne Berner bildirib ki, 
Arktik dəmir yolu layihəsi Arktik Avro-
pa ilə kontinental Avropanı birləşdirəcək 

mühüm nəqliyyat dəhli-
zi olacaq, bir çox səna-
ye sahəsinin inkişafına 
təkan verəcək.

Finlandiyalı nazir 
əlavə edib ki, dəmir yolu 
gələcəkdə inşa ediləcək 
Finlandiya-Estoniya də-
nizaltı tuneli, həmçinin 
2026-cı ildə tamamla-
nacaq Tallinn-Varşava 
nəqliyyat dəhlizi ilə bir-
ləşdiriləcək.

Arktik ölkə olma-
masına rəğmən, ötən ay 

Çin hökuməti də Şimal Buzlu okeanı ilə 
yükdaşımalarında fəal iştirak etmək niy-
yətini açıqlayıb.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akade-
miyası ilə Mərakeş Ali Dəniz Araşdır-
maları İnstitutu arasında əməkdaşlığa 
dair niyyət protokolu imzalanıb.

İmzalanma Xarici İşlər Nazirliyində 
Azərbaycan-Mərakeş Hökumətlərarası 
Birgə Komissiyanın ilk iclası çərçivəsin-
də baş tutub.

Sənədə Dəniz Akademiyasının rek-

toru Çingiz Əliyev və Mərakeşin ölkə-
mizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Mohammad Adil imza atıblar.

5 illik müddətə imzalanan Niyyət 
Protokolu dənizçilik sahəsində təlim və 
tədqiqatlarla əlaqədar akademik əlaqələ-
rin qurulmasını, tərəflər arasında mədəni, 
elmi və təhsil mübadiləsinin yaradılma-
sını və genişləndirilməsini, ümumi la-

yihələrin və birgə proqramların həyata 
keçirilməsini nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, Azərbaycan-Mərakeş 
Hökumətlərarası Birgə Komissiyanın ilk 
iclası çərçivəsində danışıqlara Mərake-
şin xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq 
naziri Nasser Bourita və Azərbaycanın 
xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 
rəhbərlik ediblər.

Azərbaycan qazının Avro-
paya nəqli üçün inşa olunan 
“Trans-Adriatik” (TAP) qaz boru 
kəmərinin Yunanıstan və Albaniya 
marşrutunun 93 faizi təmizlənib.

Bu barədə TAP-ın rəsmi internet 
səhifəsində məlumat yayılıb.

Bildirilib ki, bu, iki ölkədə boru 
kəmərinin 765 kilometrlik marşru-
tunun 710 kilometri deməkdir.

Qeyd edək ki, Xəzər dənizinin 
Azərbaycan sektorundakı “Şah-
dəniz-2” yatağından hasil oluna-
caq qazı Türkiyəyə və bu ölkədən 
də Avropaya daşıyacaq 3 min 500 
kilometr uzunluğundakı “Cənub 
Qaz Dəhlizi”nin tərkib hissəsi olan 
TAP layihəsi Cənubi Qafqaz Boru 

Kəmərinin və TANAP-ın davamı-
dır, “Şahdəniz-2”dən hasil oluna-
caq qazın Yunanıstan və Albaniya 
vasitəsilə, Adriatik dənizindən keç-
məklə İtaliyanın cənubuna, oradan 
da Qərbi Avropaya nəqlini nəzərdə 
tutur. TAP boru kəməri TANAP ilə 
birləşəcək və Yunanıstanın Türkiyə 
ilə sərhədində yerləşən Kipoi əra-
zisindən başlayacaq. Buradan TAP 
boru kəməri Yunanıstan və Albaniya 
ərazisini qət edərək şərqdən qərbə 
Adriatik dənizi sahillərinə doğru 
istiqamətlənəcək və İtaliyanın Puq-
lia bölgəsində sahilə çıxacaq. Boru 
kəməri burada “Snam Rete Gas” 
şirkətinin istismar etdiyi İtaliyanın 
qaz nəqliyyatı şəbəkəsinə birləşə-

cək. Bu layihə Azərbaycan qazının 
İtaliya, Almaniya, Fransa, Böyük 
Britaniya, İsveçrə və Avstriya kimi 
böyük Avropa bazarlarına çatdırıl-
ması üçün böyük imkanlar yaradır. 
TAP-ın ilkin ötürücülük qabiliyyəti 
ildə 10 milyard kubmetr olacaq və 
bu həcmin gələcəkdə 20 milyard 
kubmetrədək artırılması nəzərdə tu-
tulub.

Boru kəmərinin uzunluğu 878 
kilometr (Yunanıstan–550 kilometr, 
Albaniya–215 kilometr, Adriatik 
dənizi–105 kilometr, İtaliya–8 ki-
lometr), diametri isə 48 düymdür 
(sualtı hissə - 37 düym). Boru kəmə-
rinin ən aşağı hissəsi dəniz səviy-
yəsindən təxminən 820 metr dərin-
likdə, ən yüksək hissəsi Albaniya 
dağlarında 1800 metr hündürlükdən 
keçəcək. 2020-ci ilədək layihə üzrə 
Azərbaycan şirkətlərinin xərclərinin 
1,2 milyard dollar olması gözlənilir.

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).

“Dənizin gəmilərdən 
çirkləndirilməsinin qarşı-
sının alınması haqqında” 
1973-cü il tarixli Beynəlxalq 
Konvensiyanın (MARPOL 
73/78) 6-cı Əlavəsinin 4-cü 
bölməsinə edilən dəyişiklik-
lər 2018-ci il martın 1-dən 
qüvvəyə minib.  

Yeni tələblərə əsasən, 
ümumi tutumu  5000 ton və 
yuxarı olan gəmilər istifadə 
etdikləri hər növ yanacağa 
dair məlumatları toplamalı 
olacaqlar.

Həmçinin yeni əlavələr Bey-
nəlxalq Dəniz Təşkilatının “Gəmidə 
istifadə olunan yanacağa dair mə-
lumat bazası”na daxil ediləcək mə-
lumatları və müvafiq məlumatların 
gəmi tərəfindən təqdim edildikdən 
sonra veriləcək “Uyğunluq haqqın-
da Şəhadətnamə”nin formasını 
özündə əks etdirir.

Digər düzəlişlər isə sertifikat 
və  Dövlət Liman Nəzarəti ilə bağ-
lı yeni tələblərin təmin edilməsi ilə 
bağlıdır.

“Neftlə Çirkləndirmənin Qarşı-
sının Alınması haqqında Beynəlxalq 
Şəhadətnaməyə Əlavə”nin (Forma 
B) yenilənməsi üçün “Dənizin gə-
milərdən çirkləndirilməsinin qarşı-
sının alınması haqqında” 1973-cü 
il tarixli Beynəlxalq Konvensiya-

nın (MARPOL 73/78) 1-ci 
Əlavəsinə təcrid edilmiş 
ballast tankları ilə əlaqədar 
düzəlişlər  də qüvvəyə mi-
nib.

Yeniliklər arasında 
dəniz mühitinə təhlükəli 
olan məhsullarla və “Zibil-
lə Əməliyyat Jurnalı”nın 
forması ilə bağlı “Dənizin 
gəmilərdən çirkləndirilmə-
sinin qarşısının alınması 
haqqında” 1973-cü il tarixli 
Beynəlxalq Konvensiyanın 

(MARPOL 73/78) 5-ci Əlavəsinə 
edilən düzəlişlər də yer alıb.

Qeyd edilən düzəlişlər dəniz 
mühiti üçün təhlükəli olan tökmə 
yüklərin təsnifatlaşdırılması meyar-
larını, eləcə də bu cür təsnifləşən 
və dənizə axıdılmayan tullantıların 
gəmi sahibi (və yaxudda gəmi) tərə-
findən bildirilməsinin təmin edilmə-
sini özündə ehtiva edir.

tAp-ın yunAnıstAn və AlbAniyA 
MArşrutunun 93 fAizi təMizlənib

BMT Təhlükəszilik Şurası Türkmə-
nistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindistan 
(TAPI) qaz kəməri tikintisi layihəsini 
alqışlayıb.

BMT-nin Əfqanıstana yardım üzrə 
Missiyasının (MOOHCA) rəhbəri Ta-
damiçi Yamamoto bu barədə BMT Təh-
lükəsizlik Şurasının iclasında məlumat 
verib.

Tadamiçi Yamamoto Əfqanıstan iq-
tisadiyyatında vəziyyəti yaxşılaşdırma-
ğa yönəlmiş sərmayələr barədə söhbət 
açaraq bildirib ki, bu yaxınlarda Türk-
mənistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindis-
tan qaz kəməri tikintisi layihəsinə start 
verilib.

Tadamiçi Yamamoto deyib: “Uzun-
luğu 2000 kilometrə yaxın olacaq bu 
boru kəməri vasitəsilə təqribən 33 mil-
yard kubmetr Türkmənistan qazını 
Əfqanıstandan keçməklə Pakistana və 
Hindistana nəql etmək mümkün olacaq. 
Analoqu olmayan bu layihə həm regio-
nal əməkdaşlıq və inteqrasiya sahəsində 
böyük nailiyyətdir, həm də Əfqanıstanın 
iqtisadi baxımdan özünəyetərliliyini tə-
min etməyə yönəlmiş, çoxdan düşünül-

müş planın həyata keçirilməsinin əsasını 
qoyur”.

Həmin iclasda BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının üzvləri BMT-nin Əfqanıstana 
yardım Missiyasının müddətinin uzadıl-
ması barədə qətnamə qəbul ediblər. Qət-
naməyə əsasən, Missiyaya Əfqanıstanda 
seçkilərin təşkilində bu ölkənin hakimiy-
yət orqanlarına kömək etmək barədə tap-
şırıq verilir.

Şura üzvləri həmin sənəddə “Tali-
ban”, “Əl-Qaidə” və İŞİD ilə bağlı qrup-
laşmalar tərəfindən törədilən fasiləsiz 
zorakılıq aktları və hücumlarla əlaqədar 

Əfqanıstanda təhlükəsizlik baxımından 
vəziyyətə görə narahatlıqlarını bildirib-
lər.

BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlə-
ri yeni qətnamədə Əfqanıstanın inkişafı 
sahəsində regional təşəbbüsləri, o cümlə-
dən “İpək yol iqtisadi kəməri” və “XXI 
əsrin dəniz İpək yolu” təşəbbüsünü, ha-
belə Türkmənistan-Əfqanıstan-Pakis-
tan-Hindistan qaz kəməri tikintisi layihə-
sini, eləcə də Türkmənistan-Akina və 
Herat-Haf dəmiryol sahələrinin tikintisi 
layihəsini dəstəkləyiblər.

bMt təhlükəsizlik şurAsı tApı qAz kəMəri 
tikintisi lAyihəsini AlqışlAyıb

ADDA ilə MərAkeş Ali Dəniz ArAşDırMAlArı 
institutu əMəkDAşlıq eDəcək

Türkmənistanın “Avaza” Milli Tu-
rizm Zonasında “Xəzər dənizi – daya-
nıqlı inkişaf və idarəetmə” mövzusunda 
beynəlxalq seminar keçirilib.  Türk-
mənistan Neft və Qaz Kompleksinin 
elektron qəzeti xəbər verir ki, seminar 
Beynəlxalq Okean İnstitutu (IOI) ilə 
birlikdə Türkmənistan Xarici İşlər 
Nazirliyi və Prezident yanında Xəzər 
Dənizi Məsələləri üzrə Dövlət Müəs-
sisəsi tərəfindən təşkil edilib.

Tədbirdə Azərbaycan, İran, Qazaxıs-
tan, Rusiya və Türkmənistanın müxtəlif 
nazirlik və idarələrinin mütəxəssisləri, 
habelə beynəlxalq ekspertlər – IOI-nin 
dəniz iqtisadiyyatı, siyasət, idarəetmə, 
ekologiya, dəniz hüququ sahəsində elmi 
müşavirləri iştirak ediblər.

Ongünlük treninqin proqramına 
Xəzəryanı ölkələrin inkişafının iqtisadi, 
sosial və ekoloji aspektləri ilə bağlı geniş 
əhatəli məsələlər daxil olub. Kurs möv-

zu baxımından dörd modula bölünüb: 
“Okeanın idarə olunması strukturu”, 
“Su resurslarının davamlı idarə olunma-
sının maliyyə mexanizmləri”, “Okeanla 
əlaqələrin idarə olunması mexanizmlə-
ri”, “Xəzər dənizinin idarə olunması”.

Seminar çərçivəsində “Okeanların 
sərvəti”, “İqlim dəyişmələrinin dəniz 
mühitinə təsiri”, “Dənizin biomüxtəlif-
liyi”, “Ətraf mühitə təsirin qiymətlən-
dirilməsi”, “Sahilboyu zonaların komp-
leks idarə olunması”, “Dəniz məkanının 
planlaşdırılması”, “Xəzər dənizinin neft, 
qaz və digər resurslarının kəşfiyyatı və 
istismarında beynəlxalq hüququn tət-
biqi”, “Xəzər dənizi reallıqlarında gəmi-
çiliyin tənzimlənməsinə dair beynəlxalq 
normaların tətbiqi”, “Qlobal İqtisadi 
Fondun Türkmənistanda layihələri”, 
“Xəzər dənizi regionu: sosial-iqtisadi və 
siyasi kontekstlər”, “Xəzər ekoloji proq-
ramı” və s. mövzular müzakirə olunub.

Seminara mühazirələr, praktiki 
məşğələlər, interaktiv diskussiyalar, “də-
yirmi masa”lar, təqdimatlar daxil olub.

Tədbir çərçivəsində Xəzər Dövlət 
Qoruğuna tanışlıq ekskursiyası təşkil 
edilib.

AzərbAycAn nüMAyənDələri türkMənistAnDA 
beynəlxAlq seMinArDA iştirAk eDiblər

Bakı Taxıl Terminalı Qa-
zaxıstan və Azərbaycanın birgə 
həyata keçirdiyi beynəlxalq nəq-
liyyat layihələrinin fəal iştirakçı-
sı olacaq.

Bu barədə Bakı Taxıl Termina-
lının idarə heyətinin sədr müavini 
Erjan Baymuhametov deyib.

"Azərbaycanın taxıla olan tələ-
batı ildə 3-3,5 milyon tondur. 2016-
cı illə müqayisədə ötən il ölkə taxıl 
idxalını 20 faiz azaldıb. 2017-ci ildə 
Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumət-
lərarası Komissiyasının iclasında 
tərəflər Qazaxıstan taxılının Azər-
baycana ixracının illik həcminin 
1 milyon tona çatdırılması barədə 

razılığa gəliblər. 15 min tona qədər 
dənli bitkiləri müvəqqəti saxlamağa 
imkan verən terminal müasir ava-
danlıqla təchiz olunub. Terminalın 
yükboşaltma gücü sutkada 1,5 min 
ton taxıl təşkil edir ki, bu da illik ek-
vivalentdə 300 min tona yaxın taxıla 
bərabərdir. Biz sutkada 150 ton un 
istehsal edirik. Terminal Qazaxıstan 
və Azərbaycanın bilavasitə iştirakı 
ilə regionda həyata keçirilən bey-
nəlxalq nəqliyyat layihələrində fəal 
iştirak etmək niyyətindədir", - deyə 
E.Baymuhametov qeyd edib.

Sədr müavini deyib: "Bu il Qa-
zaxıstan taxılını “Şimal-Cənub” 
nəqliyyat dəhlizinin, eləcə də Ba-

kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu marşru-
tunun imkanlarından istifadə edərək 
Türkiyə və Yaxın Şərq bazarlarına 
çıxarmaq planımız var. Dənli bit-
kilərin terminal vasitəsilə ixracına 
gəldikdə isə, biz "Prodkorporasiya" 
şirkəti ilə işləyirik. Şirkət Azərbay-
cana dənli bitkilər ixrac edir. Biz, 
həmçinin bizim terminal vasitəsilə 
İran tərəfinə taxıl nəqlinə maraqlı 
olan Azərbaycan və Rusiya treyder-
ləri ilə əməkdaşlıq edirik".

Qeyd edək ki, terminal Qazaxıs-
tan və Azərbaycan hökumətlərinin 
razılığı ilə 2006-ci ildə yaradılıb. 12 
ildir Azərbaycana bu terminal va-
sitəsilə taxıl göndərilir.

DəMir yolu GələcəkDə DənizAltı 
tunellə birləşDiriləcək

bAkıDA DünyA liMAnlAr konfrAnsı keçiriləcək 

beynəlxAlq konvensiyAyA eDilən 
Düzəlişlər qüvvəyə Minib

bAkı tAxıl terMinAlı beynəlxAlq nəqliyyAt 
lAyihələrinin fəAl iştirAkçısı olAcAq
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Qəzetimizin 22 fevral 2018-ci il tarixli  
nömrəsində “Dənizçilər poliklinikası” 
MMC-nin həkimi Adıgözəl Məmmədovun 
“Dənizçilərin tibbi müayinəsinin beynəlxalq 
tələbləri və differensial təhlil” adlı yazısı dərc 
olunmuşdu. 

Oxucuların marağını nəzərə alaraq, “Də-
niz”in bu sayında müəllifin dənizçilərin tibbi 
müayinəsi zamanı rəhbər tutulan prinsiplər 
barədə   fikirlərini  diqqətinizə təqdim edirik.

Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı (İMO) səla-
hiyyətli qurum olaraq, tibbi fəaliyyətlə məşğul 
olan şəxslər, müayinə edənlər, gəmiçilik müəs-
sisələri, dənizçilərin yararlılıq baxımından 
tibbi müayinəsinin həyata keçirilməsi zamanı 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı (ILO) və Ümum-
dünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO) tərəfindən 
1997-ci ildə nəşr olunmuş Dənizçilər üçün 
Dəniz Öncəsi və Mütəmadi Tibbi Uyğunluq 
Müayinələri haqqında Qaydalara, o cümlədən, 
onların düzəliş və nəşr edilmiş sonrakı versi-
yalarına riayət edilməsini vacib sayır. 2006-cı 
ildə qəbul edilmiş Dəniz Əməyi Konvensiyası-
na görə,  dənizçilərin öz vəzifələrini tibbi  ya-
rarlılığı baxımından yerinə yetirib və ya yetirə 
bilməməyi tibbi sertifikatın verilməsi qaydala-
rına uyğun həyata keçirilir. 

Səlahiyyətli orqan tələb edir ki, dənizçilər 
gəmidə işə başlamazdan əvvəl onların dənizdə 
icra etməli olduqları vəzifələri yerinə yetir-
məyə sağlamlıq vəziyyətləri baxımından yarar-
lı olduqlarını təsdiq edən etibarlı tibbi sertifika-
ta malik olmalıdırlar.  STCW-nin (Dənizçilərin 
Hazırlanması, Sertifikatlaşdırılması və Növbə 
Çəkmə Standartları Haqqında Beynəlxalq 
Konvensiyanın) tələblərinə əsasən verilmiş tib-
bi sertifikat səlahiyyətli orqan tərəfindən qəbul 
olunur. Eyni zamanda da  STCW (Dənizçilərin 
Hazırlanması, Sertifikatlaşdırılması və Növ-
bə Çəkmə Standartları Haqqında Beynəlxalq 
Konvensiya) ilə əhatə olunmayan dənizçilərlə 
(daxili sularda üzən dənizçilər) bağlı həmin 
tələblərin mahiyyətinə cavab verən tibbi ser-
tifikatlar da eyni qaydada qəbul olunmalıdır. 
Tibbi sertifikat müvafiq ixtisasa malik, tibbi 
fəaliyyətlə məşğul olan şəxs (həkim) tərəfindən 
və ya yalnız görmə ilə bağlı olduqda, səlahiy-
yətli orqan tərəfindən belə sertifikatı vermək 
səlahiyyəti verilmiş şəxs tərəfindən verilməli-
dir. Tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər tib-
bi müayinə prosedurları baxımından öz tibbi 
dəyərləndirmələrinin həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar peşəkarlıq anlamında müstəqil olma-
lıdırlar. Tibbi sertifikat verilməsindən imtina 
edilmiş və ya işləmək qabiliyyətlərinə  məhdu-
diyyət tətbiq edilmiş dənizçilərə onların başqa 
müstəqil tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs və 
ya digər müstəqil tibbi həkim tərəfindən müa-
yinə olunmaq imkanı verilməlidir. Müayinələ-
rin nəticəsindən asılı olaraq dənizçi STCW-yə 
(Dənizçilərin Hazırlanması, Sertifikatlaşdırıl-
ması və Növbə Çəkmə Standartları Haqqında 
Beynəlxalq Konvensiyaya) əsasən qısa müddət 
sonra təkrar tibbi yoxlanışa ehtiyac olmadıqda  
tibbi sertifikat bir il, maksimum isə iki il müd-
dətinə etibarlı ola bilər. Əgər tibbi sertifikatın 
qüvvədə olma müddəti dənizçi səfərdə olarkən 
başa çatırsa, bu halda həmin tibbi sertifikat 3 
aydan artıq olmamaq şərti ilə,  dənizçinin tərəf 
dövlətin tanımış olduğu tibbi fəaliyyətlə məş-
ğul olan şəxslərdən tibbi arayış almaq imka-
nı olduğu növbəti daxilolma limanına qədər  
qüvvədə qalacaqdır. Bir qayda olaraq bey-
nəlxalq səfərlər həyata keçirən gəmilərdə iş-
ləyən dənizçilərin tibbi sertifikatları ən azı 
ingilis dilində verilməlidir. Sertifikat,  düzəliş 
edilmiş  1978-ci il STCW (Dənizçilərin Ha-
zırlanması, Sertifikatlaşdırılması və Növbə 
Çəkmə Standartları Haqqında Beynəlxalq 
Konvensiya), həm də 2006-cı il Dəniz Əmə-
yi Konvensiyasının tələblərinə cavab vermək 
məqsədi ilə verildiyini əks etdirməlidir. Qay-
da B1.2-yə görə  tibbi sertifikatı verən orqan 
haqqında məlumat, sertifikatı verən orqanın 
rəsmi möhürü (o cümlədən adı), səlahiyyətli 
şəxsin imzası və dənizçinin öz  imzası da ol-
malıdır. Dənizçi bu imzası ilə  sertifikatın məz-
munu və STCW (Dənizçilərin Hazırlanması, 
Sertifikatlaşdırılması və Növbə Çəkmə Stan-
dartları Haqqında Beynəlxalq Konvensiya) 
Məcəlləsinin A-I/9 Qaydasının 6-cı paraqrafına 
əsasən sertifikata yenidən baxılması hüququ ilə 
tanış olduğunu təsdiqləyir. Bütün bu tibbi müa-
yinələr  2006-cı il Dəniz Əməyi Konvensiyası-
na görə tibbi sertifikatın verilməsi qaydalarına 
uyğun olmalıdır. 

2006-cı il Dəniz əməyi konvensiyasından 
çıxarış

qayda 1.2 – tibbi sertifikat
(Dəniz Əməyi Konvensiyasında tibbi ser-

tifikatın verilməsi  ilə bağlı qaydalar hissəsi)
Məqsədi: Bütün dənizçilərin onların də-

nizdəki vəzifələrini yerinə yetirməyə tibbi 
cəhətdən yararlı olmasını təmin etməkdir

Qayda B1.2.1 – Beynəlxalq qaydalar
1. Səlahiyyətli orqan, tibbi fəaliyyətlə 

məşğul olan şəxslər, müayinə edənlər, gəmi sa-
hibləri, dənizçilərin nümayəndələri və namizəd 
dənizçilərin, eləcə də, xidmət edən dənizçilə-
rin yararlılıq baxımından tibbi müayinəsinin 
həyata keçirilməsi ilə əlaqəli olan bütün digər 
şəxslər ILO (Bynəlxalq Əmək Təşkilatı) və 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (WHO) tərə-
findən 1997-ci ildə nəşr olunmuş Dənizçilər 
üçün Dəniz Öncəsi və Mütəmadi Tibbi Uy-
ğunluq Müayinələri haqqında Qaydalara, o 
cümlədən, onların düzəliş edilmiş sonrakı ver-
siyalarına, habelə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, 
Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı və ya Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nəşr edilmiş  digər 
beynəlxalq qaydalara riayət etməlidirlər. 

Qayda 4.1 – Gəmidə və quruda tibbi xid-
mət

Məqsədi: Dənizçilərin sağlamlığının qo-
runmasını və onların gəmidə və quruda təcili 
tibbi xidmət əldə etmələrini təmin etmək

1. Hər bir Tərəf dövlət təmin edir ki, onun 
bayrağı altında üzən gəmilərdə xidmət göstərən 
dənizçilər onların sağlamlığının qorunması 
üçün müvafiq tədbirlərlə əhatə olunsun və on-
lar gəmidə işləyən zaman təcili və adekvat tibbi 
xidmət əldə edə bilsinlər. 

2. Bu Qaydanın 1-ci paraqrafında nəzərdə 
tutulmuş qorunma və xidmət, prinsip etibarı 
ilə, dənizçilərə pulsuz təqdim olunur. 

3. Hər bir Tərəf dövlət təmin edir ki, onun 
ərazisində olan gəmilərdə xidmət aparan və 
təcili tibbi xidmətə ehtiyacı olan dənizçilərə 
həmin Tərəf dövlətin quruda olan tibbi müəs-
sisələrinə çıxış imkanı verilsin. 

4. Gəmidə sağlamlığın qorunması və tib-
bi xidmətlərə dair Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 
tələblər, dənizçilərin də ümumi olaraq quruda 
olan şəxslər üçün təmin edilmiş sağlamlığın 
mühafizəsi və tibbi xidmətə mümkün qədər 
müqayisə olunan həddə olan müvafiq sağ-
lamlığın mühafizəsi və tibbi xidmət ilə təmin 
edilməsinə yönəlmiş tədbirlər üzrə standartları 
özündə əks etdirir. 

Standart  A4.1 – Gəmidə və quruda tibbi 
xidmət

1. Hər bir Tərəf dövlət təmin edir ki, onun 
bayrağı altında üzən gəmilərdə xidmət aparan 
dənizçilərin sağlamlığının mühafizəsi və onla-
ra tibbi xidmət, o cümlədən zəruri stomatoloji 
xidmət göstərilməsini təmin edən tədbirlər aşa-
ğıda qeyd olunan məqsədlər üçün qəbul olun-
sun: 

(a) dənizçilərin vəzifələri ilə əlaqədar olan 
istehsalatda sağlamlığın mühafizəsi və tibbi 
xidmətlə bağlı ümumi təminatların, habelə, 
gəmidə işin xüsusiyyətini nəzərə alan xüsusi 
təminatların dənizçilərə şamil olunmasının tə-
min edilməsi; 

(b) dənizçilərin zəruri dərman preparatla-
rı, tibbi avadanlıqlar, tibbi diaqnostika və müa-
licə, habelə, tibbi məlumat və ekspertiza müəs-
sisələrinə təxirəsalınmaz çıxış əldə etmələri də 
dail olmaqla,  onlara təqdim edilən sağlamlığın 
mühafizəsi və tibbi xidmətin bir qayda olaraq 
quruda olan şəxslərə təqdim edilən sağlamlığın 
mühafizəsi və tibbi xidmətlə mümkün qədər 
müqayisə olunan həddə olmasının təmin edil-
məsi;

(c) dənizçilərin, praktiki cəhətdən müm-
kün olduğu hallarda, gəminin daxil olduğu 
limanlarda təxirə salınmadan ixtisaslaşdırıl-
mış həkimini və ya diş həkimini ziyarət etmək 
hüququ verilməsi; 

(d) dənizçi gəmidə olan zaman və ya xa-
rici limanda gəmidən düşürüldükdə ona Tərəf 
dövlətin milli qanunvericiliyinə və təcrübəsinə 
uyğun olan həddə ödənişsiz tibbi xidmət və 
sağlamlığın mühafizəsi xidməti göstərilməsi-
nin təmin edilməsi; 

(e) yalnız xəstə və xəsarət almış dəniz-
çinin müalicəsi ilə məhdudlaşmaması, habelə 
sağlamlığın mühafizəsi və sanitar maarifləndir-
mə proqramlarının işlənməsi kimi qabaqlayıcı 
xarakterli tədbirlərin görülməsini də özündə 
əks etdirilməsi. 

2. Müvafiq səlahiyyətli orqan gəmi ka-
pitanları və quruda və ya gəmidə olan müva-
fiq tibbi personal tərəfindən istifadə olunacaq 
standart tibbi hesabat kartı formasını işləyib 
hazırlamalıdırlar.  Həmin kart forması doldu-
rulduqdan sonra onun özü və içərisində olan 
məlumatlar məxfi saxlanılmalı və yalnız dəniz-
çilərin müalicəsinin təkmilləşdirilməsi məqsə-
di ilə istifadə olunmalıdır. 

3. Hər bir Tərəf dövlət, onun bayrağı al-
tında üzən gəmilərdə xəstəxana və tibbi xidmət 
müəsssisələri, avadanlıqları və tərlimlərinə 
dair tələblər müəyyən edən milli qanunverici-
lik və normativ hüquqi aktlar qəbul etməlidir. 

4. Milli qanunvericilik və normativ - 
hüquqi aktlarda minimum olaraq aşağıdakı 
tələblər müəyyən edilməlidir:

(a) bütün gəmilər, tərkibi və məzmunu sə-
lahiyyətli orqan tərəfindən əvvəlcədən müəy-
yən edilən və onun tərəfindən mütəmadi olaraq 
baxış keçirilən gəmi dərmanqutusu, tibbi ava-
danlıqlarla və tibbi təlimatlarla təmin olunma-
lıdır; milli tələblərdə gəminin növü, onun bor-
tunda olan şəxslərin sayı, xarakteri, səfərlərin 
istiqaməti və davamiyyəti, habelə milli və bey-
nəlxalq səviyyədə tövsiyə olunan müvafiq tibbi 
standartlar nəzərə alınmalıdır;

(b) içərisində 100 nəfər və ya daha artıq 
dənizçilər olan və bir qayda olaraq üç gündən 
artıq beynəlxalq səfərlərdə olan gəmilərdə tib-
bi xidmətə məsul olan gəmi həkimi olmalıdır; 
milli qanunvericilik və ya normativ hüquqi 
aktlar - həmçinin, xüsusilə də səfərin davam-
lılığı, xarakteri və şərtləri habelə, gəmidə olan 
dənizçilərin sayı kimi amilləri nəzərə almaqla 
hansı digər gəmilərdə gəmi həkiminin olmalı 
olduğunu müəyyən edir; 

(c) gəmi həkimi olmayan gəmilərdə heyə-
tin tərkibində öz adi vəzifələrinin bir hissəsi 
kimi tibbi xidmətə və dərman vasitələrinin 
qəbuluna görə məsul olan ən az bir nəfər də-
nizçi və yaxud da ilkin tibbi yardım göstəmək 
bacarıqlarına malik olan ən az bir nəfər dənizçi 
olmalıdır; öz ixtisaslarına görə həkim olmayan, 
lakin gəmidə tibbi xidmətlərin göstərilməsinə 
görə məsul olan şəxslər tibbi xidmətin göstə-
rilməsi üzrə düzəlişlərlə birlikdə 1978-ci il Də-
nizçilərin Hazırlanması, Sertifikatlaşdırılması 
və Növbə Çəkmə Standartları Haqqında Bey-
nəlxalq Konvensiyanın (“STCW”) tələblərinə 
cavab verən  təlim kursunu müvəffəqiyyətlə bi-
tirmiş olmalıdırlar; milli qanunvericilik və nor-
mativ hüquqi aktlar xüsusilə də, səfərin davam-
lılığı, xarakteri və şərtləri, habelə, gəmidə olan 
dənizçilərin sayı kimi amilləri nəzərə almaqla 
tələb olunan hazırlığın səviyyəsini müəyyən 
etməlidirlər;  

(d) səlahiyyətli orqan, radio vasitəsi ilə 
və ya peyk rabitəsinin köməyi ilə verilən tibbi 
məsləhətlərin, o cümlədən mütəxəssisləri məs-
ləhətləri dənizdə olan gəmilərə gün ərzində 24 
saat fasiləsiz çatdırılmasınını əvvəlcədən ya-
radılmış sistem əsasında təmin etməlidir; tibbi 
tövsiyələr, habelə gəmi ilə quruda olan məs-
ləhətçilər arasında peyk rabitəsi ilə ismarıcların 
ötürülməsi gəmilərin hansı bayraq altında üz-
məsindən asılı olmayaraq onlar üçün ödənişsiz 
təmin edilməlidir. 

2006-cı il MLC (Dəniz Əməyi Kon-
vensiyası) (Standart A1.2) və düzəliş edilmiş 
1978-ci il STCW (Dənizçilərin Hazırlanması, 
Sertifikatlaşdırılması və Növbə Çəkmə Stan-
dartları Haqqında Beynəlxalq Konvensiya) 

(Bölmə A-I/9, paraqraf 7) tibbi sertifikata daxil 
edilməli olan minimum məlumatları müəyyən 
edir.  Bu Qaydalar milli prosedurların işlənib 
hazırlanması zamanı nəzərə alınmalı olan mü-
vafiq Beynəlxalq Konvensiyaların digər  müd-
dəaları ilə uyğunluq təşkil etməlidir.  

Qaydaların məqsədi, mümkün olduğu hal-
larda, subyektivliyin qarşısının alınması  və qə-
rar qəbulu üçün obyektiv meyarların müəyyən 
edilməsidir. 

1. Tibbi sertifikatın etibarlılıq müddəti  
2006-cı il MLC (Dəniz Əməyi Konvensiyası) 
(Standart A1.2, paraqraf 7) və  düzəliş edilmiş 
1978-ci il STCW (Dənizçilərin Hazırlanması, 
Sertifikatlaşdırılması və Növbə Çəkmə Stan-
dartları Haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın) 
(Bölmə A-I/9-da) göstərilmişdir.  Hər iki Kon-
vensiyada nəzərdə tutulmuşdur ki, tibbi sertifi-
katlar  onların verilməsi tarixindən etibarən ən 
çox 2 il müddətində qüvvədə ola bilər, lakin, 
əgər tibbi sertifikatın verildiyi şəxsin yaşı 18-
dən az olarsa, bu halda tibbi sertifikatın qüv-
vədə olma müddəti 1 ildən artıq ola bilməz.    
Düzəliş edilmiş 1978-ci il STCW (Dənizçilərin 
Hazırlanması, Sertifikatlaşdırılması və Növ-
bə Çəkmə Standartları Haqqında Beynəlxalq 
Konvensiyanın) müddəalarına əsasən verilmiş 
tibbi sertifikatın qüvvədə olma müddəti də-
nizçinin səfərdə olması zamanı başa çatırsa, 
bu halda həmin tibbi sertifikat 3 aydan artıq 
olmamaq şərti ilə, dənizçinin tərəf dövlətin 
tanımış olduğu tibbi fəaliyyətlə məşğul olan 
şəxslərdən tibbi arayış almaq imkanı olduğu 
növbəti daxilolma limanına qədər qüvvədə qa-
lacaqdır. Təcili hallarda, administrasiya həmin 
Tərəf dövlətin tanımış olduğu tibbi fəaliyyətlə 
məşğul olan şəxsin olduğu növbəti daxilolma 
limanına qədər dənizçinin qüvvədə olan tibbi 
sertifikatı olmadan işləməsinə icazə verə bilər 
lakin o şərtlə ki,  belə icazə müddəti üç aydan 
artıq davam etməsin və aidiyyəti dənizçi ən son 
tarixdə verilmiş, müddəti keçmiş sertifikata 
malik olsun.  Əgər tibbi sertifikat rəngli görmə 
ilə bağlıdırsa, bu halda həmin sertifikat veril-
diyi tarixdən etibarən altı ildən artıq olmayan 
müddətdə qüvvədə qalacaqdır. 

2. İki il, bir qayda olaraq  yararlılığın ye-
nidən qiymətləndirilməli olduğu müddətdir.  
Lakin, əgər tibbi müayinəni həyata keçirən 
şəxs dənizçinin dənizdə vəzifələrinin icrasına 
və ya sağlamlığına mənfi təsir göstərə biləcək 
şəraitin daha tezliklə nəzarətinin həyata keçi-
rilməli olduğu qənaətinə gələrsə, bu halda tibbi 
sertifikat daha az müddətə verilməli və təkrar 
qiymətləndirilmənin həyata keçirilməsi üçün 
tədbirlər görülməlidir.  Müəyyən hallarda öz 
səbəblərini əsaslandıra bildikdə, tibbi müa-
yinəni həyata keçirən şəxslər yalnız etibarlılıq 
müddəti iki ildən az olan tibbi sertifikat vermə-
lidirlər.  

3. Tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər,  
şəxsin tibbi sertifikatında qeyd olunduğu kimi 
işlədiyi bölmə (göyərtə / maşın / keytrinq  / di-
gər) üzrə bütün vəzifələrini icra etməyə dün-
ya miqyasında yararlı olub-olmamasını; və 
ya həmin şəxslərin öz gündəlik və fövqəladə 
vəzifələrini yerinə yetirə bilmək imkanlarına  
baxmayaraq yalnız müəyyən edilmiş sular-
da işləyə bildiklərini; yaxud da bəzi gündəlik 
və fövqəladə vəzifələrin uyğunlaşdırılması-
na zərurətin olub olmadığını  qeyd etməlidir.  
Müşahidə növbəsi çəkmə vəzifələri kimi təh-
lükəsizliklə bağlı bacarıqlar xüsusi ilə qeyd 
olunmalıdır. 

4. Əgər dənizçi gündəlik və fövqəladə 
vəzifələrini təhlükəsiz və səmərəli şəkildə ye-
rinə yetirə bilmirsə və vəzifələrin uyğunlaşdı-
rılması mümkün deyildirsə, bu halda dənizçiyə 
"vəzifəyə uyğun olmama" barədə məlumat 
verilməlidir.  Əgər müvafiq vəzifənin uyğun-
laşdırılması mümkündürsə, bu halda dənizçi 
"vəzifəyə məhdud yararlı" olması barədə məlu-
matlandırılmalıdır. Əgər xəstəlik və ya xəsarət 
etibarlı tibbi sertifikata malik olan dənizçinin 
gündəlik və fövqəladə vəzifələri yerinə yetir-
mək qabiliyyətinə xələl yetirə bilərsə, onların 
cari yararlılığının təkrarən qiymətləndirilməsi 
zəruri ola bilər.  Belə müayinələrin həyata ke-
çirilməsi, fəaliyyət qabiliyyətinin 30 gündən 
artıq müddətdə itirilməsi, tibbi səbəblərə görə 
gəmidən düşürülmə, xəstəxanaya qəbul edilmə 
və ya yeni dərman vasitələrinə tələb kimi xüsu-
si hallarda nəzərə alına bilər.  Onların cari tibbi 
sertifikatlarına da müvafiq qaydada yenidən 
baxıla bilər. 

5. Gələcəkdə dənizdə işləmək niyyətində 
olan hər hansı şəxslərin təlimlərə başlamazdan 
öncə, tələb olunan tibbi yararlılıq standartlarına 
cavab verdiklərinin təsdiq olunması məqsədi 
ilə tibbi müayinədən keçmələri məqsədəmüva-
fiq hesab edilir. 

ıı. şəxsi həyatın Məxfilik hüququ
6. Tibbi müayinələrə cəlb olunan bütün 

şəxslər, o cümlədən  tibbi müayinə blankları, 
laborator təhlillərin nəticələri və digər tibbi 
məlumatlarla təmasda olan şəxslər tibbi müa-

yinədən keçənin şəxsi həyatının məxfiliyi 
hüququna riayət etməlidirlər.  Tibbi müayinə 
haqqında hesabatlarda onların məxfi olduğu 
qeyd olunmalı, belə hesabatlarla məxfi sənəd 
kimi davranılmalı və dənizçidən əldə olunmuş 
bütün tibbi məlumatlar qorunmalıdır.  Tibbi 
sənədlərdən yalnız dənizçinin işə yararlı olub 
- olmamasının müəyyən edilməsi və tibbi xid-
mətlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə istifadə 
olunmalıdır; tibbi səndlərin dənizçinin yazılı 
şəkildə rəsmiləşdirilmiş razılığı olmadan digər 
şəxslərə açıqlanması yolverilməzdir.  Şəxsi 
tibbi məlumatlar tibbi sertifikatlara və ya tibbi 
müayinədən sonra digər şəxslərə təqdim oluna 
bilən digər sənədlərə daxil edilməməlidir. Də-
nizçi öz şəxsi tibbi məlumatlarını əldə etmək 
və onların nüsxələrini götürmək hüququna ma-
lik olmalıdır. 

ııı. tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin 
tanınması

7. Müvafiq səlahiyyətli orqanda dəniz-
çilərin tibbi müayinəsini həyata keçirmək və 
onlara tibbi sertifikatlar vermək hüququna 
malik olan tibbi fəaliyyətlə məşğul olan tanın-
mış şəxslərin (həkimlərin) siyahısı olmalıdır.  
Müvafiq səlahiyyətli orqan, dənizçilərin tibbi 
müayinəsi üçün icazənin verilməsindən öncə  
tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin şəxsən 
müsahibə olunması və belə müayinələtin həya-
ta keçirildiyi klinikalara baxış keçirilməsi zə-
rurətini nəzərə almalıdır.  Müvafiq səlahiyyətli 
orqan tərəfindən tanınmış (təsdiqlənmiş) tibbi 
fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin siyahısı sorğu 
verildiyi hallarda digər ölkələrdə olan səlahiy-
yətli orqanlara, şirkətlərə və dənizçi təşkilatla-
rına təqdim edilməldir. 

8. Tibbi müayinələrin həyata keçirilməsi 
ilə bağlı təlimatların işlənib hazırlanması za-
manı səlahiyyətli orqan nəzərə almalıdır ki, 
ümumi tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin 
dəniz sağlamlığı üzrə hazırlığa malik olan tib-
bi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərdən daha çox 
təfərruatlı tibbi təlimatlara ehtiyacı ola bilər. 

9. Bundan başqa, mütəxəssislərin qaynar 
xəttinin təmin olunması  yeni və mürəkkəb 
problemlərlə bağlı qərarların qəbul edilməsinə 
yardım edə bilər və qiymətləndirmələrin key-
fiyyətinin artırılması məqsədi ilə istifadə oluna 
bilən məlumat mənbəyi ola bilər. 

10. Səlahiyyətli orqan tətəfindən əvvəl-
lər tanınmış olan, lakin sonradan - ötən 24 
ay ərzində belə tanınmaları ləğv edilmiş tibbi 
fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərin adları  əlavə 
olunmaqla onların artıq səlahiyyətli orqan tərə-
findən dənizçilərin tibbi müayinələrinin keçi-
rilməsinə salahiyyətli şəxs kimi tanınmadıqları 
barədə qeyd aparılmalıdır. 

11. Səlahiyyəli orqan tərəfindən tanınmış 
tibbi fəaliyyətlə məşğul olan belə şəxslər:

(i) onların işlədikləri yer üzrə tibbi qey-
diyyat orqanı tərəfindən cari olaraq akkredita-
siya olunmuş ixtisaslı tibbi fəaliyyətlə məşğul 
olan şəxs (həkim) olmalıdırlar;

(ii) ümumi və istehsalat tibbi və ya dəniz 
təsərrüfatı tibbi sahəsində təcrübəyə malik ol-
malıdırlar;

(iii) dənizçilərin müvafiq işə uyğunluğu 
baxımından səhhətlərində problemlərlə bağlı 
olaraq gəmilərdə yaşayış və iş şəraitləri və də-
nizçilərin işinə dair tələblər barədə  əldə olun-
ması yerindən asılı olmayaraq xüsusi təlimatlar 
vasitəsi ilə və ya şəxsi dənizçilik təcrübəsi  əsa-
sında  məlumatlara malik olmalıdırlar; 

(iv) dənizçilərin gəlmələri üçün rahat yer-
də yerləşən və dənizçilərin tibbi cəhətdən ya-
rarlılığının müəyyən edilməsi məqsədi ilə ke-
çirilən müayinələrə dair məxfilik, təvazökarlıq 
və təmizlik baxımından  tələblərə cavab verən,  
dənizçilərin tibbi müayinələrinin həyata keçi-
rilməsi üçün müvafiq tibbi müayinə müəssisə-
sinə malik olmaldırılar;

(v) dənizçilərin tibbi müayinəsinin həya-
ta keçirilməsi prosedurları haqqında təlimat, o 
cümlədən tibbi müayinənin həyata keçirilməsi 
nəticəsində tibbi sertifikat verilməsindən im-
tina edilmiş şəxslər üçün şikayət prosedurları 
barədə məlumatlarla təmin edilməlidirlər;

(vi) özlərinin səlahiyyətli orqanın adından 
müayinələri həyata keçirən tibbi fəaliyyət-
lə məşğul olan şəxs qismində tutduqları etik 
mövqeyi yaxşı anlamalı və bununla bağlı hər 
hansı münaqişənin nəzərə alınmasını və həll 
olunmasını təmin etməlidirlər;

(vii) dənizçiyə tibbi sertifikatın verilib 
- verilməməsindən asılı olmayaraq, zəruri ol-
duqda aşkar olunmuş hər hansı tibbi problem-
lərin daha ətraflı araşdırma və müalicə məqsədi 
ilə  aidiyyəti üzrə yönləndirməlidirlər;

(viii) tibbi müayinə prosedurları baxımın-
dan öz tibbi dəyərləndirmələrinin həyata keçi-
rilməsi ilə əlaqədar olaraq gəmi sahiblərindən, 
dənizçilərdən və onların nümayəndələrindən 
peşəkar asılılıq anlamında müstəqil olmalıdır-
lar. Dəniz işəgötürənləri və ya heyət formalaş-
dırma agentlikləri tərəfindən işə götürülmüş 

və yaxud onlarla xidmət müqaviləsi bağlamış 
şəxslər qiymətləndirmənin qanundan irəli 
gələn standartlara əsaslandığını təmin edən 
müqavilə şərtlərinə malik olmalıdırlar.

12. Bundan əlavə tövsiyə olunur ki,  tibbi 
fəaliyyətlə məşğul olan belə şəxslər:

(i) müvafiq milli qanunvericilik və tən-
zimləmələrdə gəmilərdə tibbi xidmət göstəmək 
üçün məsul şəxs qismində təyin olunmuş də-
nizçilərin hazırlıq standartı haqqında məlumat-
la təmin olunmalıdırlar; və

(ii) Gəmilər üçün Beynəlxalq Tibbi Təli-
matın ən son versiyası ilə və ya gəmilərdə isti-
fadə olunmaq üçün ona bərabər tibbi təlimat ilə 
tanış olmalıdırlar.

13. Əgər veriləcək sertifikat yalnız dəniz-
çinin görməsi və / və ya eşitməsi ilə əlaqədar-
dırsa, bu halda səlahiyyətli orqan  tibbi fəa-
liyyətlə məşğul olan tanınmış  (təsdiqlənmiş) 
şəxslərdən fərqli digər şəxsə dənizçini yoxla-
maq və belə sertifikatı vermək səlahiyyəti verə 
bilər.  Belə hallarda, belə səlahiyyət verilmiş 
şəxslərlə bağlı ixtisaslılıq tələbləri səlahiyyətli 
orqan tərəfindən aydın şəkildə formalaşdırıl-
malı və belə şəxslər Bölmə IX-da nəzərdə tu-
tulmuş şikayət proseduru barədə məlumatlan-
dırılmalıdırlar. 

14. Həyata keçirilən tibbi müayinələrin 
tələb olunan standartlara cavab verdiyinə əmin 
olmaq üçün səlahiyyətli orqan - keyfiyyət yox-
laması prosedurlarına malik olmalıdır.  Belə 
prosedurlara həmçinin, aşağıdakılarla bağlı 
ictimaiyyətə açıqlanmış tədbirlər də daxil ol-
malıdır: 

(i) gəmi sahibləri, dənizçilər və onların 
nümayəndələri tərəfindən tibbi müayinə  pro-
sedurları və səlahiyyətli tibbi fəaliyyətlə məş-
ğul olan şəxslər barəsində verilmiş şikayətlərin 
araşdırılması;

(ii) həyata keçirilmiş tibbi müayinələr və 
onların nəticələri barədə tibbi fəaliyyətlə məş-
ğul olan şəxslər tərəfindən verilmiş anonim 
məlumatların toplanması və təhlil edilməsi; və

(iii) mümkün olduğu hallarda, tibbi fəa-
liyyətlə məşğul olan şəxslərin təcrübələri və 
səlahiyyətli orqan tərəfindən və ya onun adın-
dan sənədləşmənin yoxlanılması məqsədi ilə 
ölkə səviyyəsində razılaşdırılmış baxışın və ya 
audit proqramının təqdim edilməsi.  Bundan 
başqa, dənizçilərin tibbi müayinələrini həyata 
keçirmək öhdəliyi götürmüş şəxslər üçün mü-
vafiq kənar klinik akkreditasiya tədbirlərinə də 
razılıq verilə bilər ki, belə tədbirlərin nəticələri 
səlahiyyətli orqana təqdim olunsun. 

15. Müraciət, şikayət, audit prosedu-
ru nəticəsində və ya digər səbəblərdən tibbi 
fəaliyyətlə məşğul olan tanınmış şəxslərin 
səlahiyyətli orqan tərəfindən belə tanınma ilə 
əlaqədar tələblərə artıq cavab vermədiyi müəy-
yən olunarsa, belə şəxslərin dənizçilərin tibbi 
müayinəsini həyata keçirmək səlahiyyəti ləğv 
olunmalıdır. 

ıv. şikayət prosedurları 
16. 2006-cı il MLC-də  (Dəniz Əməyi 

Konvensiyasında) (Standart A1.2, paraqraf 5) 
nəzərdə tutulmuşdur ki, tibbi sertifikat verilmə-
sindən imtina edilmiş və ya işləmək qabiliyyət-
lərinə  məhdudiyyət tətbiq edilmiş dənizçilərə 
onların başqa müstəqil tibbi fəaliyyətlə məşğul 
olan şəxs və ya digər müstəqil tibbi hakim tərə-
findən müayinə olunmaq imkanı verilməlidir.  
STCW (Dənizçilərin Hazırlanması, Sertifi-
katlaşdırılması və Növbə Çəkmə Standartları 
Haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın)  Bölmə 
A-I/9, paraqraf 6-na əsasən Konvensiyaya tərəf 
olan ölkələrdən tələb olunur ki, yararlılıq stan-
dartlarına cavab verməyən və ya barələrində 
məhdudiyyət tətbiq olunmuş dənizçilərin işinə 
həmin tərəf ölkənin şikayət təminatlarına uy-
ğun olaraq təkrar baxılması imkanının təmin 
edilməsi üçün proses və prosedurlar müəyyən 
etsinlər. 

17. Səlahiyyətli orqan şikayət üzrə tədbir-
ləri və ya onların bir hissəsini ümumən dəniz-
çilərlə bağlı oxşar funksiyaları həyata keçirən 
təşkilata və ya orqana həvalə edə bilər. 

18. Şikayət proseduruna aşağıda qeyd olu-
nan hissələr aid ola bilər:

(I) işə baxmaq vəzifəsini öz üzərinə götür-
müş  tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs və ya 
hakim ən azı ilkin müayinəni həyata keçirmiş 
tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs ilə eyni ixti-
sasa malik olmalıdır;

(II) işə baxmaq vəzifəsini öz üzərinə gö-
türmüş tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs və ya 
hakim digər tibb  ekspertlərinin dəstəyi üçün 
müraciət imkanı ilə təmin edilməlidir;

(III) şikayət proseduru dənizçi və ya gəmi 
sahibi üçün lüzumsuz nəticələrə səbəb olma-
malıdır;

(IV) tibbi sənədlərlə davranış üzrə nəzər-
də tutulmuş məxfilik prinsipləri  şikayət ptose-
duruna da şamil edilmişdir; və

(V) şikayət proseduru nəticəsində qəbul 
olunmuş qərarların uyğunluğu və adekvatlığını 
təsdiq etmək üçün keyfiyyətin təmin edilməsi 
və keyfiyyətə nəzarət prosedurları mövcud ol-
malıdır. 

h i s s ə   3.
Səlahiyyətli orqan tərəfindən tibbi müa-

yinələr həyata keçirmək və tibbi sertifikatlar 
vermək səlahiyyəti verilmiş şəxslər üçün Tə-
limat

v. tibbi müayinənin gəminin təhlükəsizli-
yində və gəmi heyətinin sağlamlığında rolu 

19. Tibbi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs tib-
bi müayinənin dənizdə təhlükəsizliyin və sağ-
lamlığın təkmilləşdirilməsində və dənizçilərin 
öz gündəlik və fövqəladə vəzifələrini yerinə 
yetirmək və gəmidə yaşamaq qabiliyyətləri-
nin qiymətləndirilməsində rolundan xəbərdar 
olmalıdır. 

(i) Dənizdə işləyən zaman xəstəlik nəticə-
sində yarana biləcək səhhətin pisləşməsi halı-
nın doğurduğu nəticələr  dənizçinin gündəlik 
və fövqəladə vəzifələrindən, habelə, gəmidən 

quruda yerləşən tibbi xidmət müəssisələrinə-
dək məsafədən asılıdır.  Belə səhhətin pisləş-
mə halı gəminin istismarına mənfi təsir göstərə 
bilər çünki, bu zaman fiziki şəxslər və tibbi 
xidmət göstərən şəxslər öz normal vəzifələ-
rini icra edə bilməyəcəklər.  Dənizdə xəstəlik 
halı gəmidə tibbi xidmətin məhdud olması sə-
bəbindən, həmçinin fiziki şəxs özünü böyük 
riskə məruz qoya bilər, çünki  gəmidə xidmət 
edən şəxslər yalnız ilkin tibbi yardım və digər 
tibbi təlimləri almış olurlar və gəmilər yalnız 
ilkin tibbi vasitələrlə təchiz olunur.  Dənizçilər 
tərəfindən istifadə olunan dərman preparatları 
diqqətlə qiymətləndirilməlidir. Çünki, onların 
kənar təsirləri nəticəsində dənizdə qarşısı asan-
lıqla alına bilməyən patologiyalara səbəb ola 
bilər. Əgər dərman preparatı potensial olaraq 
həyati baxımdan təhlükəli olan xəstəliyi nə-
zarət altında saxlamaq üçün zəruridirsə, həmin 
preparatdan istifadə imkanının olmaması ciddi 
nəticələrə səbəb ola bilər. 

(II) İnfeksion xəstəliklər gəmidə olan di-
gər şəxslərə keçirilə bilər.  Bu, xüsusilə qida və 
içkiləri hazırlayan şəxslərdə olan qida mənşəli 
infeksiyalara aiddir. Aidiyyəti infeksiyaların 
yoxlanması məqsədi ilə müayinələr  tibbi müa-
yinə zamanı və digər vaxtlarda həyata keçirilə 
bilər. 

(III) Fiziki qabiliyyətlərin məhdudlaş-
ması gündəlik və fövqəladə vəzifələrin yerinə 
yetirilməsi qabiliyyətinə təsir göstərə bilər  
(məsələn, nəfəsalma aparatından istifadə). Belə 
məhdudiyyətlər həmçinin xəsarət və ya xəstə-
lik halında dənizçilərin xilas edilməsini çətin-
ləşdirə bilər. 

(IV) Tibbi müayinədən xəstəliyi ilkin 
mərhələlərdə aşkarlamaq və ya gələcək xəstə-
liklər üçün risk amillərini müəyyənləşdimək 
imkanının təmin edilməsi üçün istifadə oluna 
bilər. Dənizçilərin dəniz karyeralarını davam 
etdirmələri üzrə imkanların artırılması məqsə-
di ilə dənizçilərə önləyici tədbirlər haqqında 
məsləhətlər verilə bilər və ya onlar daha təfər-
rüatlı araşdırmalar və müalicə üçün yönləndi-
rilə bilərlər. Lakin, dənizçilər tibbi müayinənin 
digər klinik əlaqələrə ehtiyacı əvəz etmədiyi  
və ya sağlamlıqla bağlı tövsiyələr üçün əsas 
məsələlərə diqqəti cəmləmədiyi barədə xəbər-
dar edilməlidirlər. 

(V) Əgər xəstəlik aşkar olunubsa, bu 
halda müayinələrin keçirilməsi mütəmadili-
yinin  artırılması, xəstəliyin uyğun olmadığı 
hallarda həmin şəxslərin vəzifələrinin məh-
dudlaşdırılması və ya gəmidə tibbi xidmətlərin 
göstərilməsini təmin etmək üçün səyahət nö-
vünün məhdudlaşdırılması yolu ilə xəstəliklə-
rin doğura biləcəyi mənfi nəticələri azaltmaq 
mümkündür. 

(VI) Dənizçilər gəmilərdə yaşayış və iş 
şəraitlərinə, o cümlədən günün müxtəlif vaxt-
larında növbə çəkmək və  gəminin əlverişsiz 
hava şəraitində hərəkəti tələbinə, gəminin məh-
dud sahələri daxilində yaşamaq və işləmək, 
dırmanaraq qalxmaq və çəkiləri qaldırmaq, 
habelə, müxtəlif hava şəraitlərində işləmək  
zərurətinə  uyğunlaşmalıdırlar.  (müvafiq fiziki 
qabiliyyətlərə dair müsallar üçün Əlavə C, cəd-
vəl B-I/9-a baxın).

(VII) Dənizçilər üzun müddət ərzində və 
bir qayda olaraq gərgin iş şəraitində eyni in-
sanlarla yaxından işləməyi bacarmalıdırlar.  
Onlar öz ailələrindən və yaxınlarından, hətta 
bəzi hallarda eyni mədəniyyətə malik olduqları 
insanlardan təcrid olunmanın effektiv şəkildə 
öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdırlar.  

20. Gəmi əməliyyatları və gəmidəki və-
zifələr bir birindən əhəmiyyətli şəkildə fəqrlə-
nir.  Gəmilərdə müvafiq kateqoriyalardan olan 
işlərə dair fiziki tələblər haqqında daha dolğun 
təsəvvürlər üçün, tibbi fəaliyyətlə məşğul olan 
şəxslər düzəliş edilmiş 1978-ci il STCW (Də-
nizçilərin Hazırlanması, Sertifikatlaşdırılması 
və Növbə Çəkmə Standartları Haqqında Bey-
nəlxalq Konvensiya) və aidiyyəti milli tələblər 
haqqında biliklər əldə etməli və aidiyyəti milli 
orqan, gəmiçilik şirkəti və həmkarlar ittifaqı 
təşkilatının nümayəndələri ilə məsləhətləşməli 
və dənizçilik həyatı haqqında mümkün qədər 
çox məlumat əldə etmək üçün başqa cür səy 
göstərməlidir. 

vı. tibbi müayinələrin növü və tezliyi 

21. Əsas xəstəliklər üzrə, dənizçilik 
karyerasının bütün mərhələlərində həyata keçi-
rilən tibbi müayinələr üçün  eyni meyarlar uy-
ğundur.  Lakin, gələcəkdə pisləşmək ehtimalı 
olan və bunun nəticəsində də dəniz məktəbinin 
müdaviminin və ya təlim keçən şəxsin tam 
tədrisi üçün zəruri olan bir sıra vəzifələri və 
tapşırıqları yerinə yetirmək qabiliyyətini məh-
dudlaşdıracaq hər hansı hal mövcud olarsa, bu 
halda bütün tədris tələblərinə riayət edilməsi-
nin təmin edilməsi üçün yararlılıq standartla-
rının tətbiq edilməsi zamanı xidmətdə olan 
dənizçilərə nisbətən daha az seçim imkanı ola 
bilər. 

22. Müayinələr bir qayda olaraq hər iki 
ildən bir həyata keçirilir.  Lakin, daha mütə-
madi tezliklə yoxlanılma tələb edən xəstəlik 
halı mövcud olarsa, tibbi müayinələr daha qısa 
aralıqlarla həyata keçirilə bilər.  Daha mütəma-
di tezliklərdə müayinələrin həyata keçirilməsi 
zərurətinin dənizçinin  işlə təmin oluna bilmək 
imkanları məhdudlaşdırmasına  və dənizçinin 
özü və ya onun işəgötürəni üçün əlavə məsrəf-
lərə gətirib çıxarmasına səbəb ola biləcəyini  
qəbul etmək vacibdir. Əgər tibbi müayinələr iki 
ildən az vaxt fasiləsi ərzində həyata keçirilirsə, 
onlar ancaq nəzarət altında olan hallara aid ola 
bilər və bu halda, təkrarən verilmiş tibbi serti-
fikat əvvəlki tam müayinə tarixindən  etibarən 
iki ildən artıq müddətə qüvvədə ola bilməz.  

24. İşəgötürənlər və ya sığortaçılar tərəfin-
dən irəli sürülən hər hansı tibbi müayinə tələb-
ləri yararlılıq üzrə qanunvericiliyə əsaslanan 
müayinələrdən fərqləndirilməlidir;  dənizçilər 
bunlardan hər ikisinin eyni vaxtda həyata keçi-
rildiyi barədə məlumatlandırılmalı və bununla 
bağlı dənizçinin razılığı alınmalıdır. Tibbi ser-
tifikat, dənizçinin işəgötürən tərəfindən irəli 
sürülən hər hansı əlavə tələblərə cavab vermə-
sindən asılı olmayaraq, onun qanunvericiliyə 
əsaslanan standartlara uyğunluğu təsdiq edildi-
yi halda verilməlidir.

Dənizçilərin tibbi MüAyinəsi zAMAnı 
rəhbər tutulAn beynəlxAlq qAyDAlAr 
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yArızArAfAt,
yArıGerçək
başının ağrımasını istəməyən adam ba-

şını həmişə işlətməlidir.
haram tikə yeyəndə ya haram tikə bo-

ğazda qalır, ya da boğazın kiminsə əlində.
Dünya dağılmayacaq. Arabir həqiqəti 

də demək lazımdır.
Ağladanda, varlılar da ağlayır.
balığı quruda böyütmək üçün tutmur-

lar.
Adam var, dedikləri həqiqətə oxşaya 

bilər, amma heç vaxt həqiqət olmaz.
yerdəkilərə etibar olmadığı üçün bəzilə-

rini göyə qaldırırıq?
çox adamın ən zəif yeri ağıldır.
Mən əxlaqlı olanların dininə inanıram.
bu qədər başına daş düşəsi adamlar 

ola-ola, göydən niyə ancaq yağış və qar ya-
ğır?

həyat ən çox zarafatı xoşlamayanlarla 
zarafat edir.

yaşamaq istəyirsənsə, vaxt itirmə.
Gec ağıllanmaq da pis deyil, ən pisi heç 

ağıllanmamaqdır.
bəzilərində xoşbəxtliyin açarı olur, sa-

dəcə qıfılını tapa bilmir.
nağıl danışanlara əyri-əyri baxmaq 

nəyə lazım? nağıl danışmaq üçündür.
qurdla qoyun arasında sülh sazişi uzağı 

qurd acana kimi qüvvədə olur.
haqsızlıqdan yalnız haqlılar əziyyət çə-

kirlər.
birinin üstünə beş də qoyanların verdi-

yi məlumata görə...
fiziki boyunla  öyünməkdənsə, mənəvi 

ucalığa yüksəl.
pul hər qapını açırsa, qapıları kilid-

ləməyə nə ehtiyac?
həyatda ən çətin şey həmişə ayaqüstə 

dayana bilməkdir.
Düşüncələri çirkli adamlar təkcə ekoloji 

fəlakətə səbəb olmurlar. 
başqalarına kömək etməyi xoşlamayan-

lar böyük inadkarlıqla mane olurlar.
səlahiyyəti olub, qabiliyyəti olmayan 

yalnız səlahiyyətindən istifadə edir.
birinin necə adam olduğunu soruşdum. 

elə baxdılar ki, sanki adam deyilmiş.
hər kəs ona sərf olanı deyir.
yalanın gücü olmasaydı, bəziləri ondan 

dördəlli yapışmazdılar ki...
itirmək pisdir. Amma itirməyə heç nəyi 

olmamaq daha pisdir.
hətta vaxtım olanda da heç kimdən heç 

nə gözləmədim.
hər üç nəfərdən ikisi yalnız məsləhət 

verən yerdə nə qədər qabağa getmək olar?
bəzi adamlara baxanda adama elə gəlir 

ki, yalan sağlamlığın rəhnidir.
iki adamın yeməyini yeyənlərdə də bir 

adamlıq adamlıq niyə olmasın?
həqiqəti demək özünü qorumağın ən 

etibarlı yoludur.
qalib və ya məğlub, fərqi yoxdur, axirət-

də hər kəs sorğu-sual olunacaq.
yalandan xəyanətə cəmi bir addımlıq 

yol var.
uşaqların hamısı ağıllı olur. bəs böyük-

lərin arasındakı bu qədər axmaq hardan 
peyda olur?

Mənim kimi düşünənlərin  hamısı mə-
nim günümdədir.

vədlə əməl arasında ən qısa yol vicdan-
dan keçir.

bəzilərinin pul qazanmağa başları elə 
qarışır ki, insaflarını itirdiklərindən heç 
xəbərləri də olmur.

Adımın nəyi pisdir ki, bəziləri gördü-
yüm bütün işləri öz adlarına çıxarır?

yalan danışmaq xüsusi istedad tələb 
edir və insanın heç bir qabiliyyəti bu “isde-
dad”ı qədər tez üzə çıxmır.

riyaziyyatda olduğu kimi, həyatda da 
düz əyrini həmişə kəssəydi, düz adamlar 
heç vaxt kəsilə-kəsilə qalmazdılar.

Rasif  TAHİROV

www.seanews.az

Bu ilin mayında Dubay-Krik 
körfəzində “BeYouLand” adı altında 
dünyada ilk “üzən” bazar işə salına-
caq.

Layihə özündə ənənəvi abra - ərəb 
qayığı formasını xatırladan Şərq dükan-
ları üslubunda olan 17 qayıq-butiki bir-
ləşdirəcək. Bu qayıqlarda yerli və xarici 
brendlərdən olan geniş çeşiddə istehlak 

malları, həmçinin yemək və içkilər təklif 
olunacaq. Hər qayıq soyunub-geyinmə 
otaqları və kondisionerlərlə təchiz edilə-
cək.

Bununla yanaşı, bütün mağazalarda 
müştərilərə kafe xidmət edəcək. Layihə-
nin müəllifi qismində Dubayın “Meraas” 
iri inşaat şirkəti çıxış edir.

Asya Hacızadə

Avstraliya sakini çimərliklərin bi-
rində 132 il bundan öncə okeana atılan 
butulkanın içində məktub tapıb.

ABC Australia telekanalının yaydığı 
məlumata görə, qadın ailəsi ilə birgə Pert 
şəhərindən 180 kilometr məsafədə yer-
ləşən çimərlikdə gəzərkən qumun içində 
butulkaya rast gəlib.

“Biz onu evə gətirdik və qurutduq. 
Butulkanı açdıqda içində alman dilində 

əllə yazılan blankın olduğunu 
gördük”, - deyə Tonya İllman 
bildirib.

Məktubda onun 1886-cı il 
iyunun 12-də yazıldığı və Avst-
raliyanın qərb sahillərindən 950 
kilometr məsafədə Almaniyaya 
məxsus “Paula” adlı yelkənli 
qayığın göyərtəsindən atıldı-
ğı qeyd olunub. Ailə tapıntını 
ştatın muzeyinə təhvil verib. 
Buradakı alimlər niderlandlı və 

almaniyalı həmkarları ilə birgə məktubun 
XIX əsrdən “gəldiyini” təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, 1864-1933-cü illər-
də alman gəmiləri okean cərəyanlarını  
tədqiq etmək üçün minlərlə belə qeydlə-
rin olduğu butulkaları dənizə atırdı. Bun-
dan əvvəlki ən qədim butulkadakı qeyd 
“göndərildiyi” vaxtdan 108 il sonra tapı-
lan nümunə sayılırdı.

“üzən” bAzAr

AvstrAliyA sAhillərinDə 
xıx əsrDən “Gələn” Məktub tApılıb

ABŞ mayeləşdirilmiş təbii 
qaz (LNG) ixracında Asiyaya 
yönəlib.

Bu barədə Hyustonda ke-
çirilən “IHS Markit CERAWe-
ek 2018” enerji konfransında-
kı çıxışında ABŞ-ın ən böyük 
LNG ixracatçısı olan “Chenie-
re Energy” şirkətinin baş icraçı 
direktoru Jack Fusco deyib.

O bildirib ki, şirkət ötən 2 
ildə 25 fərqli ölkəyə 300-dən 
çox LNG yükü göndərib. Hə-
min illərdə Asiya, Latın Ame-
rikası və Avropa ölkələrinə 
LNG yollanılıb. Son dövrdə 
isə Asiyaya, xüsusilə də Çinə 
daha çox LNG yükü göndəri-

lir. Artan tələbat və bahalaşan 
təbii qazın qiyməti ilə əlaqədar 
ABŞ LNG ixracında Asiyaya 
yönəlib: “Çinin enerji port-
felində kömürdən təbii qaza 
keçid mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir. Çinin nə etmək istədiyini 
anlayırıq. Bu, onlar üçün icti-
mai bir məsələdir. Daha təmiz 
hava və ətraf mühitə ehtiyacla-
rı var və onlar bunu istəyirlər. 
Bu keçid uzunmüddətli olacaq 
və yaxın zamanda sona çataca-
ğını düşünmürəm. Çinin LNG-
yə olan tələbatı ildən-ilə 40 
faiz nisbətində artım göstərir. 
Ölkənin mayeləşdirilmiş təbii 
qazı yenidən əmtəəlik qaza 

çevirən terminallar qurması da 
Çinin LNG-yə tələbatının arta-
cağının göstəricisidir”.

Şirkətin 2 il əvvəl ilk müş-
tərilərinin Avropa şirkətləri ol-
duğu deyən J.Fusco İngiltərə 
və Qərbi Avropa ölkələrinin 
enerji istifadəsində təbii qaz və 
kömür arasında dilemma yaşa-
dığını bildirib: “Buna görə də 
“Cheniere Energy” Asiyadakı 
artan tələbatı ödəmək üçün bu 
qitəyə diqqəti yönəldib. Şirkət 
Sinqapurla yanaşı, Pekin və 
Tokioda da ofislər açıb. Asiya-
dakı əlaqəmiz yaxşıdır. Qitədə 
müvəffəqiyyətli olsaq şirkəti 2 
dəfə böyütmək istəyirik”.

Yaponiya hərbi-dəniz 
qüvvələrinin tarixində ilk 
dəfə qadın hərbi gəmilər 
qrupunun komandanı 
vəzifəsinin icrasına başla-
yıb.

44 yaşlı birinci dərəcəli 
kapitan Ryoko Azumanın öz 
vəzifələrinin icrasına başlama 
mərasimi Tokio körfəzinin gi-
rişində yerləşən Yokosuka hər-

bi-dəniz bazasında keçirilib.
Yeni komandanın rəhbərli-

yi altında dörd hərbi gəminin, 
o cümlədən Yaponiya hər-
bi-dəniz qüvvələrinin nəhəng 
“İzumo” helikopter daşıyan 
gəmisinin olacağı da bildiri-
lir. Bu gəmilərdə ümumilikdə 
1000-dən çox şəxsi heyət xid-
mət edir. Yerli KİV-lərin yay-
dığı məlumatlara görə, hazırda 
“İzumo” gəmisinin əsaslı şəkil-
də modernləşdirilməsi planlaş-

dırılır ki, bu da hərbi “F-35B” 
təyyarələrini göyərtəyə qəbul 
etmək imkan verəcək.

R.Azuma Yaponiya ta-
rixində ilk dəfə 2016-cı ildə 
hərbi gəminin kapitanı təyin 
edilən qadındır.

Son illər ölkənin silahlı 
qüvvələrinə qadınların cəlb 
olunması işi sürətlənib. Belə 
ki, bu yaxınlarda onlara hər-
bi təyyarələrin pilotu olmaq 
icazəsi də verilib.

İndoneziyanın paytaxtı 
Cakarta şəhərinin haki-
miyyət orqanları Çitarum 
çayının suyunu 2025-ci 
ilədək təmizləmək barədə 
qərar qəbul edib.

AFP agentliyi xəbər 
verir ki, Dünya Bankının 
rəyinə əsasən, Çitarum dün-
yanın ən natəmiz su hövzəsi-
dir. Aparılan araşdırmaların 
nəticələrinə görə, bu çayda 
toksik maddələrin miqdarı 
çox yüksəkdir və ilin müxtə-
lif vaxtlarında onun suyunun 
tərkibinin dəyişməsinə bax-
mayaraq, heç bir standar-
ta cavab vermir. Yaranmış 
fövqəladə vəziyyət Cakarta-
nın hakimiyyət orqanlarını 
300 kilometr uzunluğu olan 

bu çayı yenidən təmizləməyə 
cəhd göstərməyə məcbur 
edib.

Ötən əsrin 80-ci illərin-
də Cakartada sənaye zonası 
yaradılması nəticəsində ça-
yın sahili boyunca 200-dən 
çox tekstil fabriki tikilib. Bu 
fabriklər hər gün su hövzə-
sinə 280 tona yaxın sənaye 
tullantısı atır. Bundan əlavə 
yerli sakinlər məişət tullantı-
larını da çaya tökürlər.

Belə ciddi təhlükəyə 
baxmayaraq, çayın suyun-
dan suvarmaq, yuyunmaq və 
hətta içmək üçün 30 milyona 
yaxın indoneziyalı istifadə 
edir.

İndoneziya dəniz işləri 
naziri Coko Xartoyo bildi-

rib ki, çayı təmizləmək üçün 
sahildə yerləşən müəssisələr 
ciddi nəzarətə götürüləcək 
və tullantıların ləğvi qayda-
larına əməl etməyən fabrik-
lər bağlanacaq. Bu məqsədlə 
çayın kənarında videokame-
raların quraşdırılması nəzər-
də tutulur. Nazirin sözlərinə 
görə, çayı təmizləmək üçün 
xüsusi qurğulardan istifadə 
olunacaq. Görüləcək tədbir-
lər nəticəsində çayın suyu-
nun 50-60 il əvvəl olduğu 
kimi təmizlənəcəyinə ümid 
bəslədiklərini qeyd edən 
C.Xartoyo, lazımi tədbirlərin 
tam ciddiliyi ilə həyata keçi-
riləcəyini bildirib.

Vüqar Ağayev

Canlı varlıqların 
elektrik enerjisi buraxdıq-
ları çox-çox əvvəllərdən 
məlumdur. Gərginliyi təmin 
edən ən güclü orqanlar 
əzələ və sinirlərdir. Bütün 
əzələ lifləri elektrik yükü 
daşıyır. Heyvanlar arasında 
elektrikə və işıqlı orqanlara 
malik olanları var və bu, 
onlara özünü müdafiə et-
məkdə, istiqamət tapmaqda 
və bəzi cinslərarası yaxın-
laşmalarda yardım edir.

Dənizdə və şirin suda ya-
şayan yüzlərlə növ elektrikli 
balıqlar var. Onların əzələ və 
sinir toxumalarından yaran-
mış xüsusi orqanlarda elekt-
rik cərəyanı istehsal olunur. 
Həmin elektrik cərəyanı ək-
sər hallarda bir iynə batması 
qədər zəifdir. Bəzi balıq növ-
ləri isə sarsıdıcı gücə malik 

elektrik cərəyanı istehsal 
edir. Həmin proses həqiqi 
mənada bir elektrik boşalma-
sıdır, yaratdığı təsir isə ger-
çək bir elektrik vurmasıdır.

Torpil balığı və elektrik-
li ilan balığı həmin balıqla-
rın ən tanınmış növləridir. 
Həqiqi ilan balıqları ilə heç 
bir əlaqəsi olmayan və şi-
rin su hövzələrində yaşayan 
elektrikli ilan balığının 2.5 
metrə qədər uzunluğunun 
beşdən dördü, xüsusilə quy-
ruq hissəsi elektrik orqanları 
ilə örtülüdür. İlan balığı bir 
dəfədə 500-600 volt cərəyan 
boşaldaraq böyük heyvanları 
iflic edə bilir.

Elektrikli balıqlarda, 
başdan quyruğa qədər uza-
nan elektrik orqanları bata-
reya hissələri kimi bir-birinə 
yapışaraq disk şəklində bö-
lünmüş kiçik sütuncuqlardan 

meydana gəlir. Sinir siste-
minin təsiri ilə həmin sütun-
cuqları təşkil edən yüzlərlə 
diskin alt səthləri müsbət 
elektrik yükü, o biri səthləri 
isə mənfi elektrik yükü ilə 
yüklənmiş olur. Beləliklə, 
disk yığımı tam bir “batare-
ya” halına gəlir. Həmin canlı 
“batareya” beyindən gələn 
sinir impulslarından asılı-
dır. Balıq onu təhdid edənə 
elektrik ötürərək iflic vəziy-
yətinə salır.

Balıqların bədənində 
gedən elektrik boşalması da-
vamlı deyil. Yığılan elektriki 
boşaldandan sonra yenidən 
elektrik toplanması üçün 
aradan bir müddət keçməli-
dir. Elektrikli balıqların vur-
maları zamanı şiddətli ağrı, 
hətta süstləşmə ola bilər, bəzi 
hallarda isə öldürücü təsir 
göstərir.

Abş lnG ixrAcınDA AsiyAyA yönəlib

Çinin sürət qatarları istehsalçısı 
olan CRRC Tangshan Co. kompaniya-
sının mühəndisləri saatda 350 kilometr 
sürət yığan və eyni vaxtda 1100-dən çox 
sərnişin daşıya bilən “Fusin” qatarının 
sınağını keçiriblər.

Sinxua informasiya agent-
liyi xəbər verir ki, 16 vaqondan 
ibarət yeni qatarın uzunluğu 415 
metrə çatır. Bu da hazırda Çin 
dəmir yollarında istismarda olan 
“Fusin” qatarlarına nisbətən iki 
dəfə çoxdur. Kütləvi istehsalına 
icazə alınması üçün yeni qatar 
daha bir sıra testlərdən keçməli-
dir. O, bütünlüklə Çində işlənib 
hazırlanıb və qurulub.

Saatda 350 kilometr sürət-
lə hərəkət edən “Fusin” qatarı ötən ilin 
avqustundan Pekin-Şanxay dəmiryol xət-
tində işləyir. Bu qatar sərnişinləri mənzil 
başına əvvəllər olduğuna nisbətən 1 saat 
30 dəqiqə tez çatdırır.

yeni  sürət qAtArının sınAğı keçirilib

qADın ilk Dəfə hərbi GəMilər 
qrupunun koMAnDAnı təyin eDilib

DünyAnın ən çirkli 
çAyını təMizləyəcəklər

elektrikli bAlıqlAr



Dünya Taekvondo Fede-
rasiyasının Olimpiya çəkiləri 
üzrə yeni reytinq cədvəli 
Azərbaycan idmançıları üçün 
uğurlu olub.

Mart ayı üçün tərtib olu-
nan siyahıda yığmamızın üç 
taekvondoçusu yer alıb. He-
sabında 423,14 xal olan “Rio-
2016” Yay Olimpiya Oyunla-
rının qalibi, dünya və Avropa 
çempionu Radik İsayev 80 ki-

loqramdan yuxarı çəki dərəcə-
sində ikinci pillədədir. Dünya 
çempionu və Olimpiya müka-
fatçısı Milad Beigi Hərçeqani 
də (80 kq) 444,93 xalla rey-
tinq cədvəlində ikinci yerdə 
qərarlaşıb. Altmış səkkiz ki-
loqram çəki dərəcəsində “Ba-
kı-2015”in və İslamiadanın 
çempionu olan Ayxan Tağıza-
də isə 197,23 xalla səkkizinci 
pillədə yer alıb.

Reytinq xalları Dünya 
Taekvondo Federasiyasının 
təşkil etdiyi yarışlarda idman-
çıların aktivinə yığılan xalla-
ra əsasən verilir. Taekvondo 
qaydalarına görə 2020-ci ildə 
Tokioda keçiriləcək Yay Olim-
piya Oyunlarınadək reytinq 
xalları sayəsində cədvəldə ilk 
altılıqda olacaq idmançılar 
Olimpiadaya birbaşa vəsiqə 
qazanacaqlar.

Martın 30-dan aprelin 
1-dək Tbilisidə qadın şahmat-
çılar arasında blits üzrə Avro-
pa çempionatı keçiriləcək.

Çempionatda Azərbaycan 
da daxil olmaqla 15 ölkədən 80 
idmançı iştirak edəcək.

Gürcüstan Şahmat Fede-
rasiyasının prezidenti Gio Ge-
orqadze deyib ki, Tbilisi şəhər 
meriyasının baş sponsorluğu 
ilə təşkil olunacaq çempionat-
da şahmat üzrə ən güclü id-

mançılar, o cümlədən dünya və 
Avropa çempionları mübarizə 
aparacaqlar. Favoritlər arasında 
blits üzrə hazırkı Avropa çem-
pionu Nana Dzanqnidze də var.

G.Georqadze Gürcüs-
tanda şahmatın inkişafında 
SOCAR-ın Gürcüstan nü-
mayəndəliyinin rolunu yüksək 
qiymətləndirib. Federasiyanın 
prezidenti bu köməyə görə  
SOCAR rəhbərliyinə minnət-
darlıq edib.
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Qanazlığı qanda eritrositlərin 
miqdarının azalması ilə xarakte-
rizə olunan xəstəlikdir, onu başqa 
sözlə anemiya də adlandırırlar. 
Anemiya qırmızı qan hüceyrələri-
nin sayının, hemoqlobin konsent-
rasiyası və ya hematokritin nor-
madan az olmasıdır. Eritrositlər 
daxilində olan hemoqlobin toxu-
malara oksigen daşıyan əsas mad-
dədir. Hemoqlobin və eritrositlərin 
azlığı toxumaların oksigenlə 
təminatını pisləşdirir və hipoksiya 
adlanan hal yaradır və bu zaman 
ümumi zəiflik və yorğunluq hiss 
edilir. Anemiya müxtəlif səbəb-
lərdən əmələ gəlir və davametmə 
müddətinə görə fərqli olur. Onun 
əsas səbəbləri arasında çoxlu 
qanitirmə, eritrositlərin parça-
lanmasının sürətlənməsi, sümük 
iliyində onların əmələ gəlməsinin 
azalması, keyfiyyətsiz qidalanma, 
mədə-bağırsaq traktının xəstəlik-
ləri durur.

Respublika Kliniki Uşaq 
Xəstəxanasının həkim-hemato-
loqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Se-
vinc Əlifəttahzadə AZƏRTAC-ın 
müxbiri ilə bu barədə söhbət 
edərkən onu da deyib ki, orqa-
nizmində olan 5 litrə qədər qanın 
əsas hissəsini plazma təşkil edir. 
Sağlam və yetkin adamın qanı-
nın 55 faizi plazma, 45 faizli isə 
hüceyrəvi elementlərdən ibarət 
olur. Uşaqlarda isə qanın hüceyrə-
vi elementləri plazmaya nisbətən 
daha çoxluq təşkil edir. Plazmada 
qan hüceyrələri- eritrositlər, ley-
kositlər və qan lövhəcikləri-trom-
bositlərdir və onlar qırmızı sümük 
iliyi hüceyrələrindən əmələ gəlir. 

Plazmanın 90 faizi su, qalanı isə 
zülal, yağ, qlükoza, mineral duz 
və başqa maddələrdir.

Həkim-hematoloq deyib: 
”Qan orqanizmin, toxumalarda-
kı hüceyrələrin qidalanması və 
tənəffüs proseslərində iştirak edir, 
müdafiə rolunu və tənzimləmə 
vəzifəsini daşıyır. Hərəkət etdi-
yi müddətdə bədəni isti saxlayır, 
soyudur, toxumaları qanla təc-
hiz edir, qoruyur, ona enerji verir 
və orqanizm daxilindəki zəhərli 
maddələrin atılmasını təmin edir. 
Orqanlar arasında əlaqənin demək 
olar ki, hamısını öz üzərinə gö-
türür. Bundan başqa damarlarda 
əmələ gələn zədələnməni qanda 
olan fibrin lifləri qan damarının 
zədələnmiş hissəsinə çökür və tor 
əmələ gətirərək aradan qaldırır. 
Beləliklə, orqanizm müntəzəm 
olaraq yenilənir.

Bir qırmızı qan hüceyrəsi 
orqanizmdə təxminən 120 gün ya-
şayaraq öz vəzifəsini yerinə yetirir 
və makrofaq müdafiə hüceyrələri 
tərəfindən məhv edilir.

Eritrositlər daxilində olan he-

moqlobin toxumalara oksigen da-
şıyan əsas maddədir. Hemoqlobin 
və eritrositlərin azlığı toxumaların 
oksigenlə təminatını pisləşdirir 
və yaranan hipoksiya halı zaman 
ümumi zəiflik və yorğunluq hiss 
edilir. Anemiya müxtəlif səbəb-
lərdən əmələ gəlir və davametmə 
müddətinə görə fərqli olur.

Anemiya zamanı xəstə taxi-
kardiya, təngnəfəslik, rəngin 
avazıması, başgicəllənmə, bəzən 
başağrısı, yorğunluq, tərləmə və 
ağızda quruluq, qulaqda küylər, 
arterial təzyiqin düşməsi, nəbzin 
zəif dolğunluqda olması və tezləş-
məsindən şikayətlər edir.

Anemiyanın bir neçə forması 
var: dəmirdefisitli, siankobalimin-
defisitli, hemolitik, hipo və ap-
lastik anemiyalar. Dəmirdefisitli 
anemiya kəskin və xroniki qani-
tirmələr, qida rasionunda dəmirin 
çatışmazlığı hallarında inkişaf 
edir. Orqanizmdə dəmirin azal-
ması eritrositlərdə dəmirin miq-
darının azalması və toxumaların 
qidalanmasının pozulması ilə nə-
ticələnir. Orqanizmdə daxil olan 

dəmir bədəndə daim sirkulyasiya 
edərək bir eritrositdən digərinə 
ötürülür. Qanaxmadan sonra iti-
rılən dəmir ehtiyatı mütləq bərpa 
olunmalıdır. Anemiyanın əlamət-
ləri dəri rənginin solğunlaşma-
sı, başgicəllənmə, ürəkbulanma, 
yuxululuq, halsızlıq, yorğunluq, 
iştahanın zəifləməsi, başağrıları, 
bayılma və qıcolmadır”.

Mütəxəssis onu da qeyd edib 
ki, qanda müayinə aparmadan 
xəstəyə dəmir preparatı vermək 
olmaz, çünki qanda dəmirin miq-
darı artıq olduqda ağır fəsadlarla 
nəticələnə bilər. Elə xəstəliklər 
var ki, onların orqanizmində də-
mirin miqdarı artıq olur. Ona görə 
də hər bir müalicə fərdi şəkildə 
aparılmalıdır.

Qanazlığı zamanı qida rasio-
nunda mal əti, xüsusən də malın 
dili üstünlük təşkil etməlidir. Qa-
raciyərdə 90 faiz dəmir olmasına 
baxmayaraq onun çox az hissəsi 
orqanizmdə sorulur. Yeməkdən 
əvvəl təzə qaynadılmış düyünün 
suyunu içmək, eyni miqdarda li-
mon, qara gavalı, qoz, üzüm ye-
yilməsi, qida rasionunda noxud, 
cəfəri, ispanaq, ərik qurusu, nar, 
üzüm, düyü, qarabaşaq olması 
məsləhətdir. Tərkibində C vitami-
ni olan meyvələrə üstünlük ver-
mək lazımdır.

Onun dediyinə görə, ərik 
qurusu xırdalanaraq üzərinə bal 
əlavə edilir və hər səhər yemək-
dən əvvəl 1 xörək qaşığı qəbul 
edilir. Gündə 3 dəfə tünd bal 
yemək də məsləhət görülür. Tünd 
balın tərkibində minerallar daha 
çoxdur.

Mərakeş futbol üzrə 2026-cı 
ildə keçiriləcək dünya çempiona-
tına ev sahibliyi etməyə çalışır.

“Mərakeş-2026” təşkilat ko-
mitəsinin rəhbəri Mulay Xafid 
Elaləmi İordaniyaya səfər edərək 
mundiala ev sahibliyi ilə bağlı Qər-
bi Asiya ölkələrinin dəstəyini alma-
ğa çalışıb.

Dünya çempionatına ev sahib-
liyinə dair FIFA-ya təqdim edilə-
cək iddia ərizəsini İordaniya Fut-
bol Federasiyasının və Qərbi Asiya 
Ölkələri Futbol Federasiyaları As-
sosiasiyasının prezidentinə təqdim 
edən M.X.Elaləmi ölkəsinin na-

mizədliyinin dəstəklənməsini istə-
yib.

Xatırladaq ki, Qərbi Asiya 
Ölkələrinin Futbol Federasiyaları 
Assosiasiyasına 12 ölkə daxildir. 
Mərakeş Afrika dövlətləri ilə yana-
şı, bu ölkələrin də dəstəyinə ümid 
bəsləyir.

Dünyanın 221 ölkəsinin Futbol 
Federasiyasının nümayəndələri bu 
ilin iyununda Moskvada XXIII dün-
ya çempionatına ev sahibliyi etmək 
iddiasında olan Mərakeş Krallığı 
və birgə ərizə ilə çıxış etmiş ABŞ, 
Meksika və Kanadanın namizədliyi 
arasında seçim edəcəklər.

Aygün Əliyeva

qAzlı sulArın 
zərərli təsiri
Qazlı suları içməyi sevənlərlə yanaşı, 

ondan iştahanı açmaq, həzm prosesini sürət-
ləndirmək üçün istifadə edənlər də var. Lakin 
təəssüf ki, çox vaxt onun sağlamlığa vurduğu 
zərəri nəzərə almırlar.

Qazlı suları seçərkən bir sıra məsələlərə fi-
kir vermək lazımdır. Amerika alimlərinin apar-
dığı tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki, 
həftə ərzində dörd qutu keyfiyyətsiz qazlı su 
içmək sümüklərdə qırılmağa meyillilik yarada 
bilər. Həmin içkilərin tərkibindəki limon turşu-
su mədənin fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir, ifrat 
istifadə edilməsi isə mədə xorası ilə nəticələnir. 
Müalicəvi təsirə malik qazlaşdırılmış sulardan 
da ehtiyatla istifadə edilməsi məsləhətdir. Bəzən 
həkimin icazəsi olmadan dükanlardan alınıb 
içilən həmin qazlı sular xroniki xəstəliklərə sə-
bəb olur.

Qazlı içkilərin tərkibindəki kofein xoş əh-
vali-ruhiyyəni artırsa da, çox keçmədən yorğun-
luğa, yuxusuzluğa və gərginliyə aparıb çıxarır. 
Qazlı suyun tərkibindəki kimyəvi maddələr 
orqanizm üçün ziyanlı sayılır. Saxlanma qay-
dalarına düzgün əməl edilməməsi də müəyyən 
fəsadlar yaradır. Məsələn, bəzən günəş işığı al-
tında saxlanılan qazlı suların tərkibi dəyişir. Hə-
kimlərin fikrincə, qazlı su əvəzinə təmiz və saf 
su içmək daha faydalıdır. Kimyəvi qatqılar və 
boyalarla qarışdırılmış müxtəlif şirələri təmiz su 
ilə əvəz etmək olar.

DiAbet xəstələri 
üçün “Ağıllı” sAAt

“Apple” şirkətinin yeni təqdim 
etdiyi saatlar şəkərli diabet xəstəliyini 
erkən mərhələdə diaqnoz qoymağa 
imkan verəcək. Həkimlər hesab edirlər 
ki, yeni texnologiya xəstəliyinə ilkin 
mərhələdə səmərəli müalicəsi üçün 
əhəmiyyətlidir.

Şirkətin istehsal etdiyi “ağıllı” saat-
lar neyron şəbəkəsinin köməyi ilə diabet 
xəstəliyinə düzgün diaqnoz qoymağı “öy-
rənib”. ABŞ-ın Kaliforniya universitetinin 
alimlərinin apardığı yeni araşdırmaya görə, 
saat pasiyentlərdə diabet xəstəliyini 85 faiz 
dəqiqliklə müəyyənləşdirir. Mütəxəssislər 
saatın 14 min istehlakçısının nəticələrini 
araşdıraraq bildiriblər ki, qurğu 462 nəfərdə 
həmin xəstəliyi aşkar edib. Alimlər məlu-
matları yenidən yoxlayıblar və məlum olub 
ki, ”ağıllı” saat kifayət qədər dəqiq diaqnoz 
qoyur. Məlumata görə, “ağıllı qurğu” nəbzin 
ölçülməsi nəticələrini təhlil edən kardiodat-
çik və neyron şəbəkəsinin köməyi ilə diabet 
xəstəliyini müəyyən edə bilir.

futbol üzrə DünyA çeMpionAtınA ev 
sAhibliyi etMək istəyənlərin sAyı ArtDı 

DünyA tAekvonDo feDerAsiyAsının 
yeni reytinq cəDvəlinin ilk 

onluğunDA üç iDMAnçıMız yer Alıb
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qADın şAhMAtçılArıMız 
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çeMpionAtınDA iştirAk eDəcəklər

Azərbaycan Yelkənli 
İdman Federasiyasının 
(AYİF) komandası bey-
nəlxalq yarışda 600-ə yaxın 
idmançı ilə mübarizə apa-
raraq Azərbaycanı layiqin-
cə təmsil edib.

AYİF-dən  bildirilib ki, 
“Optimist” sinfi üzrə yığma 

komandası Türkiyənin Bodrum 
şəhərində təşkil olunan 6-cı 
Bodrum Beynəlxalq Optimist 
Yarışında (BIOR) iştirak edib.

Federasiyanın İdman üzrə 
koordinatoru Burcu Algon Gi-
orgianninin rəhbərlik etdiyi 3 
oğlan və 2 qızdan ibarət ko-
manda heyəti, 5 gün davam 
edən mötəbər yarışda 600-ə 

yaxın idmançı ilə mübarizədə 
ölkəmizi layiqincə təmsil et-
məyə nail olub.

2017-ci ildən etibarən 
AYİF-in hər il Bodrum Bey-
nəlxalq Optimist Yarışında iş-
tirak etməsinin əsas məqsədi 
idmançılarımızın beynəlxalq 
yarışlara hazırlıqlarının tək-
milləşdirilməsi, onların tak-

tiki biliklərinin artırılması və 
müxtəlif hava şəraitlərində ya-
rış təcrübələrinin daha da güc-
ləndirilməsidir.

Qeyd edək ki, yelkənçiləri-
miz sözügedən yarışda 21 ölkə-
ni təmsil edən 96 ayrı yelkən 
klublarının idmançıları ilə mü-
barizə apararaq yarışları uğurla 
başa vurublar.

Azərbaycanın məhrum şah-
matçısı, beynəlxalq qrossmeyster 
Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr 
olunan ənənəvi “Shamkir Chess” 
super turnirinin iştirakçıları və 
keçiriləcəyi vaxt müəyyənləşib.

Turnir aprelin 18-dən 28-dək 
Şəmkirdə keçiriləcək. Ümumilik-
də 10 şahmatçının qatılacağı yarış 
dairəvi sistem üzrə 9 turdan ibarət 
olacaq. “Shamkir Chess-2018”də 
hazırkı dünya çempionu norveçli 
Maqnus Karlsen, eks-dünya çem-
pionu rusiyalı Vladimir Kramnik, 
güclü hollandiyalı şahmatçı Aniş 
Giri, çinli Dinq Liren, bolqarıs-
tanlı Veselin Topalov, daha bir ru-
siyalı Sergey Karyakin mübarizə 
aparacaqlar. Yarışda Azərbaycanı 
hazırda dünya reytinqində ikinci 
olan Şəhriyar Məmmədyarov, bey-

nəlxalq qrossmeysterlər Teymur 
Rəcəbov və Rauf Məmmədov təm-
sil edəcəklər.

Xatırladaq ki, sonuncu iki 
“Shamkir Chess” turnirinin qalibi 
Şəhriyar Məmmədyarov olub.

yelkənli iDMAn feDerAsiyAsının koMAnDAsı 
beynəlxAlq yArışDA AzərbAycAnı təMsil eDib

“shAMkir chess-2018” super turnirinin 
keçiriləcəyi vAxt Müəyyənləşib


