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Aprelin 10-da Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci ilin birinci rübünün sosi-
al-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlətimizin 
başçısı iclası giriş nitqi ilə açdı.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin giriş nitqi

- Bu gün biz birinci rübün yekunlarını mü-
zakirə edəcək, növbəti aylarda görüləcək işlər 
haqqında danışacağıq. 

Birinci rübdə ölkəmiz uğurla inkişaf 
edib, bizim bütün proqnozlarımız həyatda öz 
əksini tapır. Hələ keçən ilin sonlarında mən 
tam əminliklə qeyd etmişdim ki, 2017-ci ildə 
ölkəmizin sürətli inkişafı təmin ediləcəkdir. 
Birinci rübün nəticələri göstərir ki, Azərbay-
can bütün sahələrdə çox sürətlə inkişaf edib, 
bizim beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənib, 
ölkə daxilində proseslər müsbət istiqamətdə 
gedir, iqtisadi inkişaf təmin edilir, bütün sosi-
al məsələlər öz həllini tapır. Çox ciddi sosial 
təşəbbüslər irəli sürülmüşdür, ordu quruculuğu 
uğurla gedir və əminəm ki, biz bu il istədiyimiz 
nəticələrə, bütün hədəflərə çatacağıq və 2017-
ci il də ölkəmiz üçün uğurlu il olacaqdır.

Əfsuslar olsun ki, dünyada və regionda 
mövcud beynəlxalq vəziyyət hələ ki, çox gər-
gindir. Mövcud olan münaqişələr, qanlı toqquş-
malar davam edir. Yeni risklər yaranır, yeni təh-
didlər ortaya çıxır və bütövlükdə, əfsuslar olsun 
ki, 2017-ci ildə bölgədə sabitlik istiqamətində 
ciddi addımlar atılmamışdır. Əksinə, bir daha 
qeyd etmək istəyirəm ki, risklər artır. Əlbəttə, 
biz bu bölgədə yaşayan bir ölkə kimi bundan 
narahatıq və öz tədbirlərimizi görürük ki, Azər-
baycan dövləti və Azərbaycan xalqı inkişaf 
etsin, normal yaşasın, ölkəmizdə təhlükəsizlik 
təmin edilsin və özümüzü potensial risklərdən 
qoruya bilək.

İlin əvvəlindən beynəlxalq fəaliyyətimiz 
də çox uğurlu olmuşdur. Mən birinci rübdə 7 
xarici səfər etmişəm. Bu səfərlərin çox böyük 
əhəmiyyəti var. İlk növbədə, beynəlxalq konf-
ranslarda mənim iştirakım ölkəmizin maraqla-
rının təmin edilməsi üçün çox böyük əhəmiyyət 
daşıyır. Bilirsiniz ki, dünyanın iki mötəbər bey-
nəlxalq tədbiri var – biri Davos Ümumdünya 
İqtisadi Forumu, hansı ki, siyasi və iqtisadi 
məsələləri diqqətdə saxlayır və dünyanın siyasi 
və iqtisadi elitası orada iştirak edir. İkincisi isə 
Münxen Təhlükəsizlik Konfransıdır, bu da daha 
çox təhlükəsizlik və siyasi məsələlərin müza-
kirəsinə həsr olunur. Hər iki mötəbər tədbirdə 
iştirak edərkən mən ölkəmizin mövqeyini, o 
cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qa-
rabağ münaqişəsi, Ermənistanın işğalçı siyasəti 
ilə bağlı mövqeyini dünya ictimaiyyətinə bir 
daha çatdırdım. Eyni zamanda, Davos İqtisadi 
Forumunda dövlət başçıları, aparıcı beynəlxalq 
şirkətlərin rəhbərləri ilə çoxsaylı görüşlərim, 
əlbəttə ki, bizim maraqlarımızı təmin edir. Mən 
10 ildən çoxdur ki, Davos Ümumdünya İqti-
sadi Forumunda iştirak edirəm və o görüşlər 
əsnasında ölkəmiz üçün bir çox önəmli layihə 
həyata keçirilir. Əlbəttə, bizim bu tədbirlərdə 
iştirakımız, fəal rolumuz ölkəmizə rəğbəti, hör-
məti artırır və bu gün Azərbaycan beynəlxalq 
arenada çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır.

Birinci rübdə Avropa Komissiyasına mə-
nim uğurlu səfərim olub. Biz buna da çox bö-
yük əhəmiyyət veririk. Çünki Avropa ölkələri 
bizim əsas ticarət tərəfdaşlarımızdır, əsas in-
vestorlarımızdır və biz Avropa İttifaqı ilə uzun 
illərdir ki, səmərəli əməkdaşlıq aparırıq. Bu 
dəfə də Avropa qurumlarının rəhbərləri ilə bü-
tün görüşlər çox səmimi, qarşılıqlı anlaşma şə-
raitində keçmişdir, bütün danışıqlar və söhbət-
lər qarşılıqlı hörmət əsasında aparılmışdır. Həm 
Avropa Komissiyasının rəhbərləri, həm mən 
bunu rəsmi çıxışlarda da qeyd etmişdik. Eyni 
zamanda, biz səfərdən dərhal sonra Avropa 
Komissiyası ilə yeni saziş üzərində danışıqlara 
başlamışıq və əminəm ki, bu danışıqlar tezliklə 
yaxşı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır.

Mənim rəsmi səfərlərim də olub. Pakistan 
İslam Respublikasına çox uğurlu səfərim olub-
dur. Pakistan bizim üçün çox yaxın, dost, qar-
daş ölkədir. Bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsinə görə Pakistan Ermənistanla heç bir 
əlaqə qurmayıb, diplomatik əlaqələri yoxdur. 
Biz bu mövqeyi çox yüksək qiymətləndiririk. 
İkitərəfli əlaqələrimizin gündəliyi genişlənir, 
həm iqtisadi, siyasi, eyni zamanda, hərbi-texni-
ki əməkdaşlıq da müzakirə mövzusudur və yax-
şı nəticələr də var. Biz son 5 il ərzində İqtisadi 
Əməkdaşlıq Təşkilatına uğurlu sədrlik etmişik 
və Pakistanda bu təşkilatın zirvə görüşündə də 
bizim sədrliyimiz dövründə gördüyümüz işlərə 
yüksək qiymət verilmişdir.

Qətər Dövlətinə mənim uğurlu səfərim 
olubdur. Biz Körfəz ölkələri ilə çox yaxın 
əlaqələr qurmuşuq. Qətər bizim üçün çox 
yaxın, dost ölkədir. Qətərin Əmiri Azərbaycana 
səfər etmişdir, mən də cavab səfərim çərçivə-
sində çox uğurlu danışıqlar aparmışam, siyasi 
və iqtisadi, sərmayə qoyuluşu, birgə iqtisadi 
fəaliyyət sahələrində gələcək əməkdaşlıq çox 
geniş müzakirə edilmişdir.

İran İslam Respublikasına uğurlu səfərim 
də artıq ənənəvi xarakter daşıyır. Mən son bir 
neçə il ərzində İrana 3 dəfə rəsmi səfər etmişəm. 
İran Prezidenti də Azərbaycana müntəzəm ola-
raq rəsmi səfərlər edir. Mən son 3 il ərzində 
İran Prezidenti ilə 8 dəfə görüşmüşəm. İran 
bizim üçün dost, qardaş ölkədir, yaxın qonşu-
dur. İranla əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi 
həm ölkəmizin maraqlarına xidmət edir, eyni 
zamanda, bölgə üçün də çox önəmlidir. Bu, 

bölgədə sabitliyi möhkəmləndirir və ikitərəfli 
formatda çox önəmli məsələlər müzakirə edil-
di. Yenə də bir çox sazişlər imzalandı və əvvəl-
ki illərdə imzalanan sazişlər artıq həyatda öz 
əksini tapır. Əldə olunmuş bütün razılaşmalar 
icra edilir və həm ticarət dövriyyəsinin artı-
rılmasında, - İranla bizim ticarət dövriyyəmiz 
təqribən 70 faiz səviyyəsində artmışdır, - eyni 
zamanda, nəqliyyat, energetika, logistika və 
digər sahələrdə çox uğurlu əməkdaşlıq aparılır.

Yeddinci səfərim Fransaya rəsmi səfərim 
olmuşdur. Bu səfərin də çox böyük mənası var. 
Fransa dünyanın aparıcı ölkələrindən biridir, 
BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, 
Minsk qrupunun həmsədridir. Bu səfər də 
çox uğurlu keçdi, Fransa-Azərbaycan dostluq 
əlaqələri bir daha təsdiqləndi. Mənə Fransada 
çox böyük hörmət göstərildi. Siyasi, iqtisadi, 
humanitar məsələlərin müzakirəsi göstərdi ki, 
Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin artıq çox möh-
kəm dayaqları var. Bu ölkədə Azərbaycana çox 
böyük maraq var, orada Fransanın aparıcı biz-
nes qurumları ilə keçirdiyim görüş, - bu görüş 
təqribən iki saata yaxın çəkdi, - göstərdi ki, 
doğrudan da, həm çox böyük maraq var, həm 
də bizim gördüyümüz işlərə çox yüksək qiymət 
verilir və Fransa şirkətləri Azərbaycanda böyük 
həvəslə fəaliyyət göstərirlər.

Bax, sadaladığım ancaq bu yeddi səfər 
göstərir ki, bizim diplomatiyamız çox uğurlu-
dur, beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir 
və Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük 
hörmətə malik olan ölkədir. Hətta bir-biri ilə o 
qədər də yaxşı münasibətlər qurmayan ölkələr 
Azərbaycanla əməkdaşlığa gəldikdə, tərəd-
düdsüz və birmənalı şəkildə bu əməkdaşlığın 
dərinləşməsinə maraq göstərirlər və maraqlı-
dırlar. Biz isə bütün ölkələrlə, xüsusilə bölgədə 
yerləşən ölkələrlə əlaqələrimizi daha da geniş-
ləndiririk. Bu, həm siyasi, həm iqtisadi maraq-
larımızı təmin edir, həm də bölgədə əməkdaşlıq 
ruhunu gücləndirir və sabitliyi möhkəmləndirir.

Eyni zamanda, bu ilin birinci rübündə 
yeddi dövlət başçısı Azərbaycana səfər etmiş-
dir. Bu da çox önəmlidir. Çünki bu səfərlər 
həm ölkəmizə olan hörmətin əlamətidir, eyni 
zamanda, səfərlər çərçivəsində çox ciddi mü-
zakirələr aparılır və görün, bizim beynəlxalq 
təmaslarımız nə qədər çoxşaxəlidir.

Birinci rübdə Azərbaycanda V Qlobal 
Forum keçirilmişdir. Bu da artıq dünya miq-
yasında önəmli beynəlxalq tədbirlərin sırasına 
daxil edilib. Bu Forumda dünyanın 40-dan çox 
fəaliyyətdə olan və sabiq dövlət, hökumət baş-
çıları iştirak etmişlər.

Bir hadisəni də qeyd etmək istəyirəm. Bu 
da çox əlamətdar hadisədir. Əslində, bu hadisə 
bizim dünyadakı rolumuzu əks etdirir. Bu da 
Amerika və Rusiya ordularının Baş Qərargah 
rəislərinin birinci görüşünün Bakıda keçirilmə-
si hadisəsidir. Hər iki ölkə Azərbaycanı birinci 
görüş üçün seçməklə həm bizə olan hörmətini 
növbəti dəfə ifadə edir, həm də bu, bizim ro-
lumuzu əyani şəkildə sübut edir. Azərbaycan 
bu gün nəinki bölgə çərçivəsində, artıq dünya 
miqyasında etibarlı tərəfdaş, müstəqil, ləyaqətli 
ölkə kimi özünü təqdim edib. Əlbəttə ki, birinci 
rübdə beynəlxalq fəaliyyətimizdə bir çox digər 
önəmli hadisələr də baş vermişdir. Ancaq əsas 
məsələlər bundan ibarətdir.

Əlbəttə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli həmişəki kimi, 
diqqət mərkəzində olmuşdur. Baxmayaraq ki, 
Ermənistan danışıqlar prosesini hər vəchlə da-
yandırmağa, onu boykot etməyə çalışır, ancaq 
buna nail ola bilmir və nail ola bilməyəcək. 
Minsk qrupunun həmsədr ölkələri artıq bir 
neçə dəfə bəyan etmişlər ki, status-kvo qəbu-
ledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Bu, əslində 
işğala son qoyulması deməkdir. Hesab edirəm, 
Ermənistana, onun işğalçı siyasətinə Minsk 
qrupu tərəfindən təzyiq daha da güclənməlidir 
ki, onlar beynəlxalq normalara riayət etsinlər 
və işğala son qoysunlar.

Bizim danışıqlar prosesindəki mövqeyi-
mizdə heç bir dəyişiklik yoxdur, ola da bilməz. 
Ərazi bütövlüyü prinsipi danışıqlar mövzusu 
deyil və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bər-
pa etməlidir. Mən bütün beynəlxalq təmaslar-
da qeyd edirəm ki, bu məsələdə heç bir ölkə, 
yaxud təşkilat tərəfindən ikili standartlar özünü 
göstərməməlidir. Çünki bəzi hallarda biz bu 
ikili standartlarla üzləşirik. Postsovet məka-
nında mövcud olan digər münaqişələrə bəzən 
daha böyük diqqət göstərilir, yaxud da ki, o 
münaqişələrin həlli ilə bağlı daha dəqiq ifadələr 
işlənilir.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçi-

vəsində həll olunmalıdır. Postsovet məkanında 
mövcud olan digər münaqişələrdən fərqli ola-
raq, BMT Təhlükəsizlik Şurası bu münaqişə ilə 
bağlı dörd qətnamə qəbul edib. O qətnamələr 
bəllidir, bütün dünya bunu bilir, erməni işğal-
çı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal 
və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bax, budur əsas 
prinsip və bu prinsipdən kənarda heç bir başqa 
məsələ müzakirə oluna bilməz.

Onu da qeyd etməliyəm ki, Ermənistanın 
bütün cəhdlərinə baxmayaraq, onların qey-
ri-konstruktiv və qeyri-səmimi siyasəti artıq 
qınaq obyektinə çevrilib. Onlar nə qədər tez 
danışıqlar masasına qayıtsalar, onlar üçün bir 
o qədər yaxşı olacaq. Çünki Azərbaycan gün-
dən-günə güclənir, möhkəmlənir, həm siyasi, 
həm hərbi, həm iqtisadi potensialımız artır 
və gec-tez biz bu məsələni istədiyimiz kimi 
ədalətli həll edəcəyik.

Birinci rübdə Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir neçə 
hadisəni qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, 
Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “refe-
rendum”u qeyd etmək istəyirəm. Bu “referen-
dum”un keçirilməsi ilə Ermənistan özünü bir 
daha biabır və ifşa etdi. Mən bir dəfə demişəm 
və bir daha demək istəyirəm ki, onlar orada nə 
qədər çox qanunsuz “referendum” keçirsələr, 
bu, bir o qədər çox bizim xeyrimizə işləyir. 
Çünki bütün qonşu ölkələrimiz, Minsk qrupuna 
həmsədrlik edən ölkələr, Avropa İttifaqı və bir 
çox ölkələr dərhal bu “referendum”u pislədilər. 
Bəyan etdilər ki, bu “referendum”u tanımırlar 
və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz his-
səsidir.

Əslində, bu “referendum”un keçirilməsi 
ilə onlar bütün ölkələri bu həqiqəti bir daha 
təkrar etməyə sövq etdilər. Əlbəttə ki, bütün 
beynəlxalq aləm bu “referendum”u qəbul et-
məməklə bizim ərazi bütövlüyümüzə və Ermə-
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-
sinin məhz bu prinsip əsasında həll edilməsinə 
öz dəstəyini göstərmiş oldular.

Digər hadisə də əlamətdardır. Çünki ilk 
dəfə olaraq, bizim qanunlarımızı bir neçə dəfə 
kobudcasına pozmuş, Dağlıq Qarabağa qanun-
suz səfərlər etmiş, Azərbaycan dövlətini, xalqı-
nı təhqir etmiş bir nəfər xaricdə saxlanılaraq 
bütün dünyanın gözü qarşısında Azərbaycana 
təhvil verildi və Azərbaycana gətirildi. Bu, ilk 
dəfə baş verən hadisədir. Bu, ədalətin bərpası-
dır. Bu, beynəlxalq hüququn aliliyidir. Ekstra-
disiya ilə bağlı olan bütün məsələlər beynəlxalq 
qanun və konvensiyalar əsasında baş verib. 
Əminəm ki, bu, həm bizim qanunlarımızı ko-
budcasına pozan və bununla qürrələnən şəxsə 
də, onun kimilərinə də dərs olub və dərs olacaq.

Bir önəmli hadisə də baş verdi. Biz Cocuq 
Mərcanlı kəndinin bərpasına başladıq. Hesab 
edirəm ki, bu da tarixi hadisədir. İndi orada 
yeni qəsəbə salınır. Birinci növbədə 50 ev, 
məktəb, uşaq bağçası, məscid tikilir, yeni yol 
salınır. Sonra əlavə 150 ev və tibb məntəqəsi 
tikiləcək. Onu da qeyd etməliyəm ki, o məscid 
Şuşa məscidinin memarlığını təkrarlayır. Bu, 
mənim göstərişim idi. Erməni vəhşiləri tərəfin-
dən dağıdılmış bütün abidələrimizin, məscidlə-
rimizin bərpası günü də gələcək. Cocuq Mər-
canlının bərpası tarixi hadisədir, bir daha onu 
göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt bu işğal-
la barışmayacaq. Eyni zamanda, onu göstərir 
ki, Azərbaycan öz ərazilərini bərpa edəndən 
sonra bütün kəndləri, bütün şəhərləri yenidən 
quracaq. Bu, bir daha onu göstərir ki, 20 ildən 
artıq başqa yerdə məskunlaşan Cocuq Mərcanlı 
kəndinin sakinləri öz doğma kəndinə tezliklə 
qayıtmaq arzusu ilə yaşayırlar. Baxmayaraq ki, 
orada bütün evlər dağıdılıb, ora təmas xəttinə 
yaxındır. Bax, budur torpaq sevgisi, Vətən sev-
gisi. Ona görə həm dövlət, həm bizim siyasə-
timiz, eyni zamanda, xalq bu məsələdə vəhdət 
təşkil edir. Bu vəhdət, bu birlik bizi daha da 
ruhlandırır və göstərir ki, biz haqq yolundayıq, 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.

Onu da qeyd etməliyəm ki, bu il köç-
künlər üçün digər yerlərdə yeni binalar tiki-
lir, qəsəbələr salınır. Onlardan biri Tərtər ra-
yonunda inşa edilən böyük qəsəbədir, yaxın 
aylarda istifadəyə veriləcək. Eyni zamanda, 
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində qəzalı bina-
larda yaşayan köçkünlərin problemləri də 
əminəm ki, yaxın vaxtlarda öz həllini tapacaq. 
İlk növbədə, ən ağır vəziyyətdə yaşayan dörd 
min köçkün ailəsi yeni evlərə köçürüləcəkdir. 
Bu proses mərhələli yollarla həll ediləcək, 
həm yeni binalar tikilir, eyni zamanda, vaxtilə 
tikilmiş mövcud binalarda mənzillər alınacaq 

və məcburi köçkünlər orada yerləşdiriləcək-
dir. Hesab edirəm ki, yaxın bir neçə aydan 
sonra birinci qrup köçkünlər yeni evlərə kö-
çürüləcəkdir.

Əlbəttə, bütün bu məsələləri həll etmək 
üçün bizim güclü iqtisadi potensialımız ol-
malıdır. Biz bu potensialı yaratmışıq. 2017-ci 
ilin birinci rübünün yekunları onu göstərir ki, 
Azərbaycan iqtisadiyyatı çox dinamik şəkildə 
inkişaf edir. Mən bəzi rəqəmləri ictimaiyyətin 
diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Bu rəqəmlər 
mövcud iqtisadi vəziyyətimizi hər şeydən yax-
şı əks etdirir.

İqtisadiyyatımızın əsas göstəriciləri qey-
ri-neft sektorunun, qeyri-neft sənayesinin və 
kənd təsərrüfatının inkişafıdır. Bütün bu is-
tiqamətlər üzrə yaxşı nəticələr var. İqtisadiy-
yatın qeyri-neft sektoru 2,4 faiz artıbdır, qey-
ri-neft sənayemizin artımı 2 faiz səviyyəsində 
olubdur, kənd təsərrüfatı 3,5 faiz artıbdır. Xü-
susilə qeyd etmək istəyirəm ki, bitkiçilik 20 
faizdən çox artıbdır. Bu, onu göstərir ki, bizim 
gördüyümüz işlər, ciddi islahatlar, investisiya-
lar artıq öz nəticələrini verir.

Birinci rübdə bizim valyuta ehtiyatlarımız 
1 milyard dollar səviyyəsində artıbdır. Bu gün 
valyuta ehtiyatlarımız 38,5 milyard dollar-
dır. Bu, böyük rəqəmdir. Biz keçən il valyuta 
ehtiyatlarımızı qoruya bilmişik. Baxmayaraq 
ki, neftin qiyməti kəskin səviyyədə aşağı dü-
şüb, bu il nəinki qoruya bilmişik, birinci üç 
ayda biz əlavə 1 milyard dollar qazanmışıq. 
Əminəm ki, biz il ərzində valyuta ehtiyatları-
mızı artıracağıq. Bax, bu, çox önəmli məsələ-
dir. Çünki hamıya aydındır ki, 2015-2016-cı 
illər böhran illəri idi. Neftin qiymətinin 3-4 
dəfə aşağı düşməsi, inşaat sektorunda keçən il 
yaşanan durğunluq istər-istəməz təbii ki, bizim 
iqtisadi inkişafımıza mənfi təsir göstərə bilərdi. 
Bəlkə də hər hansı bir başqa hökumət bunun 
çıxış yolunu ancaq valyuta ehtiyatlarının isti-
fadəsində görə bilərdi. Ən asan yol da bu idi. 

(Ardı 2-ci səhifədə)

BU SAYIMIZDA

“ZIğ” qUrU Yük lİMAnInIn MüASİr 
nƏqlİYYAt vƏ logİStİkA MƏrkƏZİnƏ 
çevrİlMƏSİ PlAnlAşDIrIlIr

AZƏrBAYcAn vƏ qAZAxIStAn trAnSxƏZƏr 
DƏhlİZİ üZrƏ YükDAşIMAlAr SAhƏSİnDƏ 
ƏMƏkDAşlIğI DAhA DA genİşlƏnDİrİr

“Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC və “Qazaxıs-
tan Dəmir Yolları” 
SC birgə müəssisə 
yaradır. 

24-cü BeYnƏlxAlq xƏZƏr neft 
vƏ qAZ SƏrgİSİ keçİrİlƏcƏk

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin müştərilərə 
təqdim etdiyi  elektron 
bilet xidmətinə maraq 
çoxalıb. 

xƏZƏrİn hüqUqİ StAtUSU üZrƏ 
İkİtƏrƏflİ MƏSlƏhƏtlƏşMƏlƏr keçİrİlİB

MArAqlI MüBArİZƏnİn 
şAhİDİ olAcAğIq

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” 
QSC-nin "Zığ" quru 
yük limanında işlər 
qrafikə uyğun davam 
etdirilir. Hazırda lima-
nın 6 hektar ərazisinin 
betonlaşdırılması hə-
yata keçirilir. Prosesin 
yaxın aylarda başa çatdırılması nəzərdə 
tutulur.

IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarında beş koman-
da idman növü - futbol, 
voleybol, basketbol 3x3, 
həndbol və su polosu 
üzrə yarışlar keçiriləcək. 

Aprelin 10-da 
Moskvada Azərbaycan 
Respublikası və Rusiya 
Federasiyası arasında 
Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu üzrə ikitərəfli 
məsləhətləşmələr keçi-
rilib.

Mayın 31-dən 
iyunun 3-dək 
Bakı Ekspo 
Mərkəzində 
Xəzəryanı regi-
onun energetika 
sektorunda ən 
böyük tədbir – 
24-cü Beynəlxalq 
Xəzər Neft və 
Qaz “Caspian Oil&Gas 2017” sərgisi 
keçiriləcək.
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Səh. 7

PreZİDent İlhAM ƏlİYevİn SƏDrlİYİ İlƏ nAZİrlƏr 
kABİnetİnİn İlİn Bİrİncİ rüBünün YekUnlArInA vƏ 

qArşIDA DUrAn vƏZİfƏlƏrƏ hƏSr olUnAn İclASI keçİrİlİB

elektron Bİlet 
SİfArİşİnƏ MArAq ArtIr
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(Əvvəli 1-ci səhifədə)
Ancaq bax, məsuliyyətli yanaşma və uzun-
müddətli inkişaf planlarımız əlbəttə ki, bizim 
üçün başqa seçimi diktə edir. Bu, məsuliyyət-
li seçim idi, bu, xalqın maraqlarını hər şeydən 
üstün tutan seçim idi. Biz tezliklə ciddi isla-
hatları dəyərləndirdik, çox operativ tədbirlər 
gördük. İqtisadiyyatımızın restrukturizasiya-
sı ilə bağlı çox ciddi addımlar atıldı. Bizne-
si, investisiyaları, ixracı stimullaşdırmaq is-
tiqamətində müvafiq qərar və qanunlar qəbul 
edildi. Beləliklə, biz iqtisadi dayanıqlılığımı-
zı qoruya və valyuta ehtiyatlarımızı artıra bil-
dik. Neftlə zəngin olan ölkələrin demək olar 
ki, əksəriyyəti keçən il və bu il öz valyuta eh-
tiyatlarını itirirlər. Biz isə artırırıq.

Bu ilin üç ayında ticarət dövriyyəsi 15 
faiz artmışdır. Bu da çox yaxşı göstəricidir. 
İxrac təxminən 50 faiz artmışdır. Sevindirici 
hal ondan ibarətdir ki, qeyri-neft ixracımız 
təqribən 10 faiz ətrafında artmışdır, idxal isə 
17 faiz azalmışdır. Bu da bizim siyasətimizin 
təzahürüdür. Çünki biz idxaldan asılılığımızı 
azaltmaq üçün yerli istehsalı stimullaşdırdıq, 
biznes qurumlarına çox gözəl şərait yaratdıq, 
xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsinə texnikanın 
alınmasına və digər tədbirlərə dövlət investi-
siyaları qoyuldu. Bu barədə artıq çox danış-
mışıq, təkrar etmək istəmirəm. İdxalın azal-
ması, ixracın kəskin artması bizim iqtisadi 
sabitliyimizi təmin edir. Ancaq birinci rübdə 
ticarət dövriyyəmizin müsbət saldosu 1 mil-
yard dollar səviyyəsindədir.

Bax, bu göstəricilər bizim iqtisadi vəziy-
yətimizi real əks etdirir. Əgər əlavə etsəm ki, 
bu il Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu iq-
tisadiyyatların rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 
Azərbaycanı 37-ci yerə layiq görüb, artıq 
mənzərə tamamlanır. Biz böhranlı illərdə öz 
reytinqimizi üç pillə artıra bilmişik. İnkişafda 
olan ölkələr arasında reytinqə görə isə Azər-
baycan 1-ci, 2-ci yerləri bölüşür. Budur bizim 
işimizə verilən real və etibarlı qiymət. Biz bu 
yolla gedəcəyik, iqtisadi potensialımızı güc-
ləndirəcəyik.

Birinci rübdə 85 min yeni iş yeri yara-
dılmışdır. Onlardan 70 mini daimi iş yeridir. 
Doqquz min iş yeri bağlanıb. Biz artıq yenə 
də gözəl mənzərəni görürük. Sevindirici hal 
ondan ibarətdir ki, iş yerlərinin yaradılması 
təkcə dövlət sektorunda yox, özəl sektorda 

da davam edir. Mən əvvəlki toplantıda qeyd 
etmişdim ki, biz bu il dövlət sektorunda 40 
mindən çox yeni iş yeri yaradacağıq. Onlar 
artıq yaradılıb. Amma 40 mindən çox iş yeri 
özəl sektorda yaradılıbdır. Bu da iqtisadi in-
kişafın təzahürüdür.

Bu il Cənub Qaz Dəhlizinin icrası ilə 
bağlı da önəmli hadisə baş verib. Cənub Qaz 
Dəhlizinin Məşvərət Şurası üçüncü dəfə Ba-
kıda görüş keçirib. Bu layihədə iştirak edən 
bütün ölkələrin, Avropa Komissiyasının, 
Amerikanın, Böyük Britaniyanın yüksək və-
zifəli nümayəndələri öz iştirakları ilə bir daha 
bu layihəyə dəstəklərini göstərmiş oldular. 
Məşvərət Şurasının yekunu olaraq qətnamə 
qəbul edildi. Bu qətnamədə yenə də ölkəmi-

zin liderlik rolu qeyd edilir. Cənub Qaz Dəh-
lizinin icrası artıq reallıqdır. Düzdür, bizə ən-
gəl törətmək istəyənlər də var. Bu da təbiidir. 
Biz bunu hələ 10 il bundan əvvəl görmüşük. 
Yadımdadır, o vaxt Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft 
kəməri tikiləndə bizim siyasətimizə zərbə 
vurmaq istəyən qüvvələr, eyni zamanda, er-
məni lobbisi və bu layihəyə müsbət yanaşma-
yan bəzi dairələr müxtəlif yollarla daha çox 
ekoloji bəhanələri gətirərək çalışırdılar ki, bi-
zim işimizə zərbə vursunlar. Buna müəyyən 
dərəcədə nail oldular. Yadımdadır, o vaxt hət-
ta bəzi beynəlxalq maliyyə qurumları da kre-
ditləşməni bir qədər yubatdılar. Ancaq buna 
baxmayaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan 2006-
cı ildə açıldı. Bu gün də bəzi dairələr, bəzi 

kənar qüvvələr çalışırlar ki, yenə də ekoloji 
bəhanələr gətirərək Cənub Qaz Dəhlizinin 
bəzi seqmentlərində işləri yubatsınlar. Ancaq 
bunun heç bir əsası yoxdur. Bu, sadəcə olaraq 
bir bəhanədir. Bütün ekoloji normalar gözlə-
nilir, bütün məsələlər razılaşdırılıb. Tezliklə 
Cənub Qaz Dəhlizinin istifadəyə verilməsi 
həm bizim, həm də bu layihədə iştirak edən 
və bu layihədən gələcəkdə xeyir götürəcək 
bütün tərəflər üçün önəmlidir. Mən əminəm 
ki, 2017-ci il bu baxımdan həlledici il olacaq 
və biz gələn il TANAP layihəsinin açılışını 
qeyd etməliyik.

Bu ilin əvvəlindən nəqliyyat sektorunda 
da yaxşı nəticələr var. Xüsusilə qeyd etmə-
liyəm ki, Astaraçay çayı üzərində tikdiyimiz 
körpü vasitəsilə bu ilin mart ayında Azər-
baycandan İrana artıq birinci qatar keçibdir. 
Biz Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı ərazimizdə 
olan bütün işləri yekunlaşdırdıq. Əminəm ki, 
bu il Şimal-Cənub layihəsinin icrasında birgə 
səylərlə müsbət irəliləyiş olacaq. O ki qaldı, 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə 
verilməsinə, Türkiyə tərəfi artıq bir neçə dəfə 
rəsmi qaydada bəyan edib ki, bu il bu layihə 
də istifadəyə veriləcək. Bilirsiniz ki, Azər-
baycan bu layihə ilə bağlı öz üzərinə düşən 
bütün vəzifələri artıq icra edib.

Bir rəqəmi də diqqətə çatdırmaq istə-
yirəm. Bu da turizmlə bağlıdır. Keçən il turist-
lərin, xarici vətəndaşların ölkəmizə səfərləri 
11 faiz artmışdır. Bu ilin birinci rübündə artıq 
25 faiz artım var. Bu da çox gözəl göstəricidir. 
Bunun əlbəttə ki, bir çox səbəbləri var. Birin-
cisi, Azərbaycanda mövcud olan və son illər 
ərzində yaradılmış müasir infrastruktur. Bizim 
6 beynəlxalq aeroportumuz var. Bizim ən son 
modellərlə təchiz edilmiş hava nəqliyyatımız 
var. Bütün bölgələrə gözəl yollar çəkilibdir. 
Bakıda və bölgələrdə gözəl otellər tikilibdir. 
Bakıda dünyanın demək olar ki, bütün apa-
rıcı otel şəbəkələri öz otellərini idarə edirlər. 
Bütün bölgələrdə müasir otel infrastrukturu, 

müalicəvi turizm inkişaf edir. Biz ənənəvi tu-
rizm bölgələrini bərpa etdik. Vaxtilə - Sovet 
dönəmində Naftalana 70 min turist gəlirdi. 
Verilən son məlumata görə, hər il təxminən 
30-35 min insan buraya müalicə almağa gəlir. 
Biz Qalaaltı kurortunu bərpa etmişik, özü də 
yüksək səviyyədə. Sovet vaxtında orada olan 
vətəndaş indi görür ki, burada yerlə göy qədər 
fərq var. Biz digər müalicəvi turizm zonaları-
nı yaratdıq, yeni turizm obyektləri istifadəyə 
verildi. Qusarda Şahdağ, Qəbələdə Tufandağ 
xizək kompleksləri ən müasir turizm infrast-
rukturudur. Bunlar olmasaydı, ölkəmizə kim 
gələrdi? İkincisi, ölkəmizdə mövcud olan sa-
bitlik. İndi turistlər də baxırlar ki, hara getsin-
lər, riskli yerlərə getmək istəmirlər. Bilirlər ki, 
Azərbaycanda onların təhlükəsizliyi qoruna-
caq. Bilirlər ki, Azərbaycan sabit ölkədir. Bu 
da önəmli amildir.

Növbəti amil mənim göstərişimlə 
“ASAN viza” sisteminin yaradılmasıdır. 
Mənə bu yaxınlarda məruzə edildi ki, üç 
ay ərzində “ASAN viza” xətti ilə 40 min 
viza verilib. Bu sistem Azərbaycana viza 
ilə gələnlərə şamil olunur. Səksəndən çox 
ölkənin vətəndaşı elektron viza alır. Bun-
lar olmasaydı, turizm inkişaf edə bilərdimi? 
Əlbəttə, bizim tariximiz, tarixi abidələrimiz, 
gözəl iqlimimiz, xalqımızın qonaqpərvərliyi, 
zəngin mətbəxi də bu işdə rol oynayır. An-
caq bunlar hamısı var idi. Bəs, niyə turizm 
inkişaf etmirdi? Biz bu sahədə inkişafı niyə 
görmürdük? Ancaq bu məsələni mən şəxsən 
öz nəzarətimə götürəndən sonra burada dö-
nüş yarandı. Mənim yadımdadır, dəfələrlə 
müxtəlif dövlət qurumlarına göstəriş vermiş-
dim ki, bu viza məsələlərini həll edin. Çünki 
vizalarla bağlı pozuntular bizim imicimizə 
zərbə vururdu. Xarici vətəndaş o vizanı sə-
firlikdən almaq üçün min əziyyətə qatlaşma-
lı olurdu, onu get-gələ salırdılar, qanunsuz 
tələblər irəli sürürdülər. Bu məsələ birdəfəlik 
həll olundu. İndi bu olmasaydı, Azərbaycana 

kim gələrdi? Bəzi xarici ölkələrdə olarkən 
görüşlər əsnasında mənə deyirdilər ki, biz 
Azərbaycana gəlmək istəyirik, bizim vətən-
daşlar gəlmək istəyirlər, amma çox çətindir. 
Gərək bir həftə, iki həftə əvvəl planlaşdıra-
san, bilinmir hələ sənə viza verəcəklər, ya 
verməyəcəklər, bizim konsulumuz olan 
başqa şəhərə getməlisən. Xarici vətəndaş min 
bir əziyyətdən çıxırdı ki, Azərbaycana gəlsin. 
Mən bu məsələni tam diqqətə götürdüm və 
dərhal inqilabi dönüşlər yarandı. Ona görə 
turistlərin axınının əsas səbəbləri, bax, budur 
- bizim siyasətimiz, verdiyim göstərişlər, on-
ların icrası, viza və təhlükəsizlik məsələləri, 
müasir infrastruktur, otellər, istirahət zonaları 
və əlbəttə ki, Bakının gözəlliyi.

Bu gün Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlə-
rindən biridir. Ancaq Bakı necə idi? Bu, ar-
tıq yaddan çıxır. Qaranlıq küçələr, bulvar nə 
gündə idi. Adam qorxurdu bulvara getməyə. 
Heç kim bulvara çıxıb orada ailəsi ilə gəzmir-
di. Dağılmış binalar, daxmalar, dar yollar - bu 
idi əvvəlki Bakı. İndi Bakının tarixi binaları 
tarixi irsimiz qorunmaqla təmir edildi. İçə-
rişəhər artıq dünyanın ən cəlbedici tarixi yer-
lərinin birinə çevrildi. Bakı Bulvarının uzun-
luğu 3 kilometrdən 16 kilometrə çatdırıldı, 
söküntü işləri aparıldı, yeni yollar açıldı, yeni 
parklar salındı. Bu gün Bakı parklar, göllər 
şəhəridir. Biz gölləri təmizlədik. Biz ekoloji 
fəlakət mənbəyi olan Bibiheybət buxtasını 
təmizlədik. Biz ekoloji təhlükə mənbəyi olan 
Böyükşor gölünü təmizlədik və hələ ki, bura-
da işlər davam edir. Bunlar olmasaydı, hansı 
turist Azərbaycana gələrdi? Biz beynəlxalq 
yarışlar keçirdik, dünyanın diqqətini cəlb et-
dik. Biz “Eurovision”, Avropa Oyunları, 500 
milyon auditoriyası olan “Formula-1” keçir-
dik. Biz İslam Həmrəyliyi Oyunlarını keçirə-
cəyik. Bunlar olmasaydı, kimsə gələrdimi? 
Əsas amillər bunlardır, bunu hamı bilsin və 
düzgün qiymətləndirsin.

Biz gələn ay İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rını keçirəcəyik. Bütün hazırlıq işləri yekun-
laşır. Bu da böyük bir idman bayramı olacaq. 
Mən artıq təntənəli mərasimdə qeyd etdim ki, 
bu, təkcə idman Oyunları deyil, həm də bir-
lik Oyunlarıdır. Biz bu istiqamətdə də səylə-
rimizlə müsəlman ölkələri arasındakı birliyi 
möhkəmləndirəcəyik.

İndi də keçək müzakirələrə.

Müdafiə sənayesi naziri 
Yavər cAMAlov çıxış edərək dedi:

-Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli iclas iştirakçıları.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin quru-

cusu olduğu müasir Azərbaycan Respublika-
sı müstəqilliyini bərpa etdiyi 25 il ərzində bö-
yük inkişaf yolu keçib. Möhtərəm Prezident, 
Sizin tərəfinizdən yürüdülən qətiyyətli daxili 
və xarici siyasət nəticəsində respublikada si-
yasi, iqtisadi və hərbi sahədə böyük uğurlar 
qazanılıb.

Cənab Prezident, Sizin Bakıda, eləcə də 
ölkə xaricində keçirilən forum, konfrans və 
sammitlərdə etdiyiniz dərin məzmunlu çıxış-
larınız və qəbul etdiyiniz qərarlar Azərbay-
canın beynəlxalq arenada nüfuzlu söz sahibi 
olduğunu bir daha təsdiq edir. Belə ki, Sizin 
düşünülmüş və uzaqgörən siyasətiniz nəticə-
sində ölkənin milli təhlükəsizliyini təmin et-
mək məqsədilə yaradılmış Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyi bu gün bir çox dövlətlərdə nümunə 
kimi qəbul edilib və bu sahədə qazanılmış 
təcrübə öyrənilməkdədir.

Bütün bunlar bu günlərdə Saatlıda keçi-
rilmiş müşavirədə söylədiyiniz “Biz bu gün 
bir nümunə göstəririk - ölkəni necə idarə et-
mək lazımdır” fikrinizi bir daha təsdiq edir.

Təbii ki, belə qurumun yaradılması mü-
haribə şəraitində olan ölkəmizin Milli Or-
dusunun təminatını daha da gücləndirmək 
məqsədi daşıyır. Eyni zamanda, bunun əyani 
sübutu olaraq bir il öncə aprel döyüşləri za-
manı təmas xəttində Silahlı Qüvvələrimiz 
tərəfindən işğalçı ölkənin ordusuna sarsıdıcı 
zərbələr endirilməsi nəticəsində bir sıra yaşa-
yış məntəqələri və əhəmiyyətli yüksəkliklər 
azad edildi.

Bildiyiniz kimi, aprel döyüşləri zamanı 
yerli istehsal olan bir sıra müdafiə təyinatlı 

məmulatlardan geniş istifadə olunub. Düş-
mənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikaları-
nın dəqiq müəyyənləşdirilib məhv edilməsin-
də Azərbaycan istehsalı olan yeni növ hərbi 
təyinatlı məhsullar mühüm rol oynayıb.

Bu istiqamətdə məqsədyönlü işlər da-
vam etdirilir. Belə ki, Sizin tapşırığınızla 
Milli Ordumuzu daha müasir silahlar və tex-
nikalarla təmin etmək məqsədilə qısa müddət 
ərzində yaradılmış yeni nəsil “Zərbə KM” 
(təsir gücü artırılmış qəlpəli-fuqaslı) pilotsuz 
uçuş aparatının sınaqları uğurla başa çatdı-
rılıb və ötən ilin sentyabr ayında təqdimatı 
keçirilib. Adıçəkilən məmulatın seriyalı is-
tehsalı üzrə müqavilələr bağlanıb və istehsal 
edilərək sifarışçilərə təhvil verilib.

Cənab Prezident, Sizin digər tapşırığı-
nıza əsasən hazırda düşmənin canlı qüvvə-
sini, hərbi texnikasını və hərbi obyektlərini 
100 kilometr məsafədə tam müəyyən edən 
və məhv etmək iqtidarında olan “Zərbə KH” 
(kumulyativ başlıqlı) pilotsuz uçuş aparatı-
nın yaradılması istiqamətində intensiv işlərə 
başlanılıb. Eləcə də ötən ilin sentyabr ayın-
da Bakıda keçirilən ADEX-2016 Beynəlxalq 
müdafiə sərgisində Sizə göstərilən “Tufan” 
milli zirehli maşını üzrə işlər uğurla başa 
çatdırılıb və cari ilin fevral ayında Müdafiə 
Nazirliyi və digər güc strukturlarının aparıcı 
mütəxəssislərinin iştirakı ilə təqdimatı keçi-
rilib. Sınaqlar zamanı milli zirehli nəqliyyat 
vasitəsi qarşıya qoyulan tələblərə cavab verib 
və mütəxəssislər tərəfindən müsbət qiymət-
ləndirilib. Onu da qeyd edim ki, zirehli ma-
şının üzərində quraşdırılmış 12,7, 14,5, 23 
və 30 millimetrlik silahlarla təchiz edilmiş 
universal döyüş modulu da nazirliyin müəs-
sisələrində istehsal olunub.

Sizin verdiyiniz tapşırığa uyğun olaraq, 
yüksək güclü elektromaqnit impuls şüalan-
ma layihəsi işlərinə başlanılıb. Bu layihə iki 

istiqamətdə - zirehlı texnika üzərində yerləş-
dirilmiş elektromaqnit impuls qurğusunun 
və yüksək impulslu elektromaqnit şüa verən 
aviasiya bombasının yaradılması istiqamətin-
də aparılacaq.

Məmulatların əsas təyinatı istiqamətlən-
miş elektromaqnit şüalanma yaratmaqla, hə-
dəfdə olan müxtəlif hərbi və mülki təyinatlı 
texnikaların idarəetmə elektron sistemlərini 
sıradan çıxarmaqdır. Artıq bu layihələr üzrə 
intensiv və təxirəsalınmaz işlərə başlanılıb. 
Bu silahların döyüşdə tətbiqi düşmən ordusu-
nu tam iflic vəziyyətə salacaq.

Ümumilikdə, 2017-ci ildə nazirliyin 
müəssisələrində 136 adda müdafiə təyinatlı 
məmulatların yaradılması istiqamətində təc-
rübi-konstruktor işləri aparılır.

Möhtərəm Prezident, 2017-ci ildə əsas 
diqqət keçid layihələri üzrə işlərin davam et-
dirilməsinə yönəldiləcək. İstismara buraxıla-
caq 3 istehsalat müəssisəsində 100, 122, 130, 
152 millimetrlik, eləcə də NATO standartla-
rına uyğun 155 millimetrlik artilleriya və 125 
millimetrlik tank topları üçün mərmilərin və 
onların gilizlərinin, 40x46 millimetrlik qum-
baraatan üçün müxtəlif növ qumbaralı atəş 
yığımlarının, RPQ-7V2 tipli tank əleyhinə 
əl qumbaraatanı üçün 4 növ qumbaralı atəş 
yığımlarının istehsalı üzrə son tamamlama 
işləri başa çatdırılacaq.

Eyni zamanda, döyüş sursatlarının ha-
zırlanmasında əsas komponent kimi istifadə 
olunan partlayıcı maddələr - piroksilin, bal-
listit barıtlar, trotil və heksogen istehsalı üzrə 
zavodların, eləcə də müxtəlif çaplı artilleriya 
mərmiləri üçün 4 növ başlıq partladıcılarının 
və müxtəlif çaplı minaatan atəş yığımları 
üçün müasir növ tullayıcı barıt atımlarının 
istehsalı sahələrinin yaradılması işləri davam 
etdiriləcək.

2017-ci ilin istehsal proqramına əsasən, 

Müdafiə Nazirliyi və digər güc qurumla-
rı tərəfindən verilmiş sifarişə uyğun olaraq 
123,7 milyon manat məbləğində müdafiə 
təyinatlı məmulatların istehsalı, təmiri və uti-
lizasiyası nəzərdə tutulur. Artıq müqavilələr 
bağlanıb və məmulatların istehsalı üzrə işlər 
həyata keçirilir. Onu da qeyd etməliyəm ki, 
hazırda nazirliyin müəssisələrində məhsul 
istehsalı həcminin artırılması üçün geniş im-
kanlar mövcuddur və sifarişlər artdıqca bu 
sahədə işləri daha da təkmilləşdirəcəyik.

Silahlanmaya tövsiyə olunan 7,62x51 
millimetrlik xüsusi təyinatlı “Yalquzaq” 
snayper tüfənginin, 7,62x54 millimetrlik 
xüsusi təyinatlı əl pulemyotunun, 30 milli-
metrlik avtomatik qumbaraatan kompleksi-
nin, 40x46 millimetrlik əl qumbaraatanının, 
7,62x39 və 5,56x45 millimetrlik avtomatla-
rın, F-1 tipli əl qumbarasının, VOQ-25P tipli 
atəş yığımının, M-6, M-12 tipli mina partla-
dıcıların və s. məmulatların cari ildə seriyalı 
istehsalı nəzərdə tutulur.

Birinci rübdə ümumi məhsul istehsalı-
nın həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə 5,7 faiz artıb. Əldə olunan artım ixrac 
əməliyyatları hesabına təmin edilib. İstehsal 
olunan məhsulların 88,3 faizini müdafiə və 
xüsusi təyinatlı məmulatlar təşkil edir. İsteh-
salı mənimsənilmiş müdafiə təyinatlı məmu-
latların çeşid sayı 1200-ə çatdırılıb.

Cənab Prezident, Sizin göstərişinizlə 
mütəmadi olaraq həm ölkə daxilində, həm 
də xarici ölkələrdə keçirilmiş beynəlxalq mü-
dafiə sərgilərində iştirakımız ixrac sahəsində 
uğurlar qazanmağa imkan verib. Cari il ma-
yın 9-12-də Türkiyənin İstanbul şəhərində 
keçiriləcək 13-cü “İDEF-2017” Beynəlxalq 
sərgisində Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərə-
findən 260 adda məmulat nümayiş etdirilə-
cək. Adıçəkilən sərgidə ilk dəfə olaraq nazir-
liyin müəssisələrində istehsal olunan 8,6x70 

millimetrlik “Vaşaq” snayper tüfəngi, 40 mil-
limetrlik QP-25 lüləaltı qumbaraatanı, 12,7 
millimetrlik silahla təchiz edilmiş məsafədən 
idarə olunan döyüş modulu, “Tufan” milli 
zirehli maşını kimi bir sıra yeni məhsullar 
ziyarətçilərə təqdim ediləcək. Sərgi müddə-
tində Azərbaycan Respublikası Hökuməti 
ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasın-
da müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında sazişin də imzalanması gözlənilir. 
Sərginin keçiriləcəyi günlərdə hərbi-texniki 
əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə ra-
zılaşmaların əldə olunması, eləcə də məmu-
latların ixracı üzrə memorandum və niyyət 
protokollarının imzalanması nəzərdə tutulur.

Cənab Prezident, ölkə sənayesinin da-
yanıqlı inkişafının təmin edilməsinin əsas 
istiqamətlərindən olan ixrac potensialının 
genişləndirilməsi və idxalın yerli istehsalla 
əvəzlənməsi ilə bağlı nazirlikdə məqsədyön-
lü işlər aparılır. Bu məqsədlə məmulatların 
ixracı üzrə müqavilələr bağlanıb və icrasına 
başlanılıb. İxrac edilən məmulatlardan bütün 
növ döyüş sursatlarını, müasir atıcı və artil-
leriya silahlarını, pilotsuz uçuş aparatlarını, 
zirehli texnikaları və s. göstərmək olar.

Bu gün 10-dan çox ölkənin müvafiq qu-
rumlarına Azərbaycanın istehsalı olan hərbi 
məhsulların ixracı həyata keçirilir. Hazırda 
bağlanmış müqavilələrin dəyəri 101 milyon 
ABŞ dolları təşkil edir. Bu məbləğin 57 mil-
yon dolları icrada olan müqavilələrdir, qalan 
44 milyon dolları isə qarşı tərəfdən son isti-
fadəçi sertifikatları təqdim edildikdən sonra 
qüvvəyə minəcək.

Bir məsələni də vurğulamaq yerinə 
düşərdi. Bu gün nazirliyin müəssisələrində 
ixtisaslı işçi qüvvəsi formalaşıb, eyni za-
manda, böyük təcrübəyə malik mütəxəssislər 
toplanıb. Onların bilik və bacarığı sayəsində 
mürəkkəb istehsal prosesləri keçməklə, mə-

mulatlar hazır vəziyyətə gətirilir. Bunun nə-
ticəsidir ki, artıq ixrac üçün sifarişlər yalnız 
məhsulun deyil, həm də müəssisələrimizdə 
mövcud olan müasir texnologiyaların ötürül-
məsini də əhatə edir.

Möhtərəm Prezident, ötən il Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarısının so-
sial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qar-
şıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında 
Sizin verdiyiniz tapşırıqların və “Azərbaycan 
Respublikasında ağır sənaye və maşınqayır-
manın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”n-
də nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası olaraq 
nazirliyinin kollektivi məqsədyönlü işləri 
davam etdirir. Belə ki, məhsul istehsalında is-
tifadə olunan xammal və materiallarda idxal 
həcminin azaldılması məqsədilə müəssisələr-
də fəaliyyət göstərən metaləritmə sahələrinin 
gücündən səmərəli istifadə olunması, müasir 
texnologiyaların tətbiqini genişləndirməklə 
məmulatların materialtutumu həcminin azal-
dılması və s. tədbirlər həyata keçirilir.

Sizin tapşırığınıza əsasən idxalın yerli 
istehsalla əvəzlənməsi məqsədilə regionlar-
da suya olan tələbatı ödəmək üçün “Azərsu” 
və “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” səhmdar 
cəmiyyətlərinin sifarişləri əsasında Gəncə 
Maşınqayırma Zavodunda illik istehsal gücü 
3 min ədəd olan “Dalma” tipli dərinlik su na-
soslarının istehsalı sahəsi yaradılıb və məmu-
latların istehsal edilərək sifarişçilərə təhvil 
verilməsi təmin edilir.

Cənab Prezident, çıxışımın sonunda Sizi 
əmin edirəm ki, Sizin tapşırığınızla yaradılan 
yeni nəsil döyüş silahları Ermənistan ordu-
sunu iflic etməklə yanaşı, işğal olunmuş əra-
zilərimizin Sizin rəhbərliyinizlə qısa müddət 
ərzində azad edilməsində mühüm rol oyna-
yacaq.

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” qapalı 
Səhmdar cəmiyyətinin sədri 

cavid qUrBAnov çıxış edərək dedi:
-Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli iclas iştirakçıları.
Dünyada davam edən iqtisadi və maliy-

yə böhranına baxmayaraq, Zati-aliləri, Sizin 
rəhbərliyiniz altında Azərbaycan iqtisadiy-
yatının bütün aparıcı sahələrində, xüsusilə 
də qeyri-neft sektorunda köklü dəyişikliklər 
baş verir. Azərbaycan iqtisadiyyatının vacib 
sahələrindən olan nəqliyyat sisteminin tək-
milləşdirilməsi və nəqliyyat müstəqilliyinin 
genişləndirilməsi istiqamətində davamlı və 
məqsədyönlü iş aparılır. Ölkənin digər nəq-
liyyat növləri ilə yanaşı, dəmir yolu nəqliyya-
tı da demək olar ki, yenidən qurulur.

Zati-aliləri, Sizin Azərbaycan Dəmir 
Yollarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı əlavə tədbirlər barədə 2015-ci il 18 sent-
yabr tarixli Sərəncamınız Azərbaycan Dəmir 
Yollarının daha operativ və çevik fəaliyyət 
göstərməsini təmin edib.

Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 
Azərbaycan dəmir yollarında mövcud infrast-
rukturun yenilənməsi istiqamətində son iki 
ildə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir. 
Bu müddət ərzində ümumilikdə 383 kilo-
metr dəmir yolu əsaslı təmir olunub, kontakt 
şəbəkə üzrə əsaslı təmir və yenilənmə işlə-
ri aparılıb, 153 dəst yeni yoldəyişən qurğu 
alınıb. Bakı-Böyük Kəsik sahəsində yolun 
enerji təchizatı sisteminin sabit cərəyandan 
dəyişən cərəyana keçirilməsi üçün yarımstan-
siyalarda tikinti işləri başa çatdırılıb, kontakt 
şəbəkə üzrə yenilənmə və dəyişikliklər, rabitə 
və işarəvermə sisteminin təkmilləşdirilməsi 
işləri aparılır. Hazırda Asiya İnkişaf Bankının 
ayırdığı texniki yardım hesabına Fransanın 
“Sistra” məsləhətçi şirkəti tərəfindən Ba-
kı-Yalama dəmir yolu xətti üzrə yolun əsaslı 
təmiri və eləcə də Dünya Bankı tərəfindən 
maliyyələşdirilən “Dəmir yolu Ticarətinin 
Dəstəklənməsi Layihəsi” çərçivəsində bütöv-
lükdə Yalama-Astara marşrutu üçün texni-
ki-iqtisadi əsaslandırma hazırlanır.

Sizin iştirakınız və xeyir-duanızla 2015-
ci il sentyabrın 12-də 84 kilometr uzunluğu 
olan Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkət 
edən sürətli elektrik qatarı istifadəyə veri-

lib. Ötən 19 ay ərzində bu qatardan artıq 1 
milyon 375 min vətəndaşımız istifadə edib. 
Hazırda 98 kilometr uzunluğu olan Bakı-Pir-
şağı-Sumqayıt dəmir yolunun təmiri aparılır 
ki, bunun nəticəsində Bakı-Biləcəri-Sumqa-
yıt-Pirşağı-Bakı dairəvi dəmir yolu sərnişin-
lərin istifadəsinə veriləcək.

Sərnişinlərin rahatlığını təmin etmək 
məqsədilə yenidən qurulmuş Bakı dəmir yolu 
vağzalı binası əsaslı təmir olunduqdan sonra, 
2017-ci il fevralın 10-da, cənab Prezident, 
Sizin və Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın iştirakı ilə istifadəyə veri-
lib. Təmir-bərpa işləri, ümumilikdə, 200 min 
kvadratmetr sahəni əhatə edir. İşlər 1883-cü 
ildə inşa olunmuş və “Bakının Tiflis vağza-
lı” adı ilə tanınan binada, 1976-cı ildə ulu 
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmiş 
vağzal–mehmanxana kompleksində və ümu-
miyyətlə, bütün vağzal ərazisində aparılıb. 
Təmir-bərpa işləri hər iki binanın memarlıq 
üslubunun saxlanması ilə həyata keçirilib. 
1926-cı ildə tikilmiş vağzal binasının dəmir 
yolu muzeyinə çevrilməsi məqsədilə lazımi 
yenidənqurma işlərinə başlanacaq.

Sizin verdiyiniz tapşırığa əsasən, Nax-
çıvan-Məşhəd-Naxçıvan beynəlxalq sürət 
qatarı artıq fəaliyyətə başlayıb. Astara-Rəşt 
dəmir yolunun inşası başa çatdıqdan sonra 
isə Naxçıvan-Bakı qatarı işə salınacaq ki, bu-
nunla da Naxçıvan əhalisinin Bakı ilə dəmir 
yolu vasitəsilə asan əlaqəsi təmin olunacaq, 
həmçinin Naxçıvanda istehsal olunan tra-
vertin, mərmər, gips, Badamlı və Sirab kimi 
məşhur təbii mineral sular, duz, müxtəlif növ 
kənd təsərrüfatı, o cümlədən meyvə-tərəvəz 
məhsullarının təqribən 30-32 saata paytaxt 
Bakıya daşınması mümkün olacaq. Eyni za-
manda, sadaladığımız ixrac məhsullarının 
qonşu ölkələrin bazarlarına çıxarılmasına im-
kan yaranacaq. Bu məqsədlə hazırda muxtar 
respublikanın dəmir yolu təsərrüfatında ye-
nilənmə prosesi həyata keçirilir.

Cənab Prezident, Sizin dəstəyinizlə 
Azərbaycan dəmir yollarının beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiya olunması 
üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması 
istiqamətində lazımi tədbirlər görülmək-
dədir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun ar-
tıq bu il istismara verilməsi planlaşdırılır. 
Layihə çərçivəsində Gürcüstan ərazisində, 
Türkiyə sərhədinə qədər ümumilikdə 183 ki-

lometr, o cümlədən 30 kilometr uzunluğunda 
Qars-Axalkalaki yeni dəmir yolunun inşası, 
Axalkalaki stansiyasında vağzal və təkər cüt-
lərinin dəyişdirilməsi kompleksinin və 4450 
metr uzunluğunda tunelin inşası reallaşdırı-
lıb. Gürcüstan ərazisində Türkiyə sərhədinə 
qədər sınaq qatarının hərəkəti təmin edilib. 
Hazırda Türkiyə ərazisində layihənin tamam-
lanması istiqamətində işlər sürətləndirilib.

Şimal-Cənub və Cənub-Qərb beynəlxalq 
nəqliyyat marşrutları çərçivəsində Azərbay-
can və İran dəmir yollarının birləşdirilməsinə 
dair işlərə Sizin 2015-ci il dekabrın 7-də imza-
ladığınız “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizinin Azərbaycan Respublikasının 
ərazisindən keçən hissəsində işlərin sürətlən-
dirilməsi haqqında Sərəncamdan və 2016-cı 
il fevralın 23-də İran İslam Respublikasına 
səfəriniz zamanı müvafiq müqavilələrin im-
zalanmasından sonra başlanılıb. Azərbaycan 
ərazisində 2016-cı il aprelin 20-də başlayan 
tikinti işləri qısa müddət ərzində başa çatdı-
rılıb. Görülən işlər nəticəsində, ümumilikdə, 
16 kilometrdən çox dəmir yolunun və Azər-
baycan-İran sərhədində, Astara çayı üzərində 
82,5 metr uzunluğu olan körpünün tikintisi 
tam yekunlaşdırılıb, 2017-ci il martın 3-də ilk 
sınaq qatarı inşa edilən körpüdən keçərək İran 
ərazisinə daxil olub. İran ərazisində 1,4 kilo-
metr uzunluğunda yolun və yük terminalının 
inşası isə hazırda davam edir. Dəmir yolu in-
frastrukturunun yenilənməsi yaxın gələcəkdə 
Sizin tərəfinizdən qarşımıza qoyulan məqsə-
də - sərnişin qatarlarının sürətini saatda 100 
kilometrə, yük qatarlarının orta sahə sürətini 
saatda 60 kilometrə çatdırılmasını mümkün 
edəcək.

Möhtərəm cənab Prezident.
Sizin verdiyiniz tapşırığa əsasən, Azər-

baycan dəmir yollarında hərəkət heyətinin 
yenilənməsinə dair bir sıra işlər görülüb və 
hazırda davam etdirilməkdədir. Vaqon par-
kının yenilənməsi məqsədilə 3101 ədəd yeni 
yük vaqonları alınaraq vaqon parkına daxil 
edilib. Lokomotiv parkının sağlamlaşdırılma-
sı məqsədilə 10 ədəd yeni teplovoz və 4 ədəd 
yeni elektrovoz, Gürcüstanda əsaslı təmir 
keçmiş 3 ədəd elektrovoz, 5 ədəd teplovoz 
alınaraq istifadəyə verilib, tərəfimizdən təmir 
edilmiş 5 ədəd lokomotiv də istismara buraxı-
lıb. Fransanın “ALSTOM” şirkətinin istehsalı 
olan 50 ədəd müasir elektrovozların alınma-

sına dair müqavilə imzalanıb və həmin elekt-
rovozların Bakı-Böyük Kəsik marşrutunda 
istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Həmçinin 
Sizin Fransaya səfəriniz çərçivəsində həmin 
elektrovozların standartlara uyğun texniki 
istismarını təmin etmək üçün Biləcəri qəsə-
bəsi və Gəncə şəhərində depoların inşasının 
maliyyələşdirilməsi məqsədilə Fransa İnkişaf 
Agentliyi ilə kredit müqaviləsi imzalanıb.

İslahatlar çərçivəsində aparılan sağlam-
laşdırma prosesi sərnişin vaqon parkını da 
əhatə edir. İsveçrənin “Stadler Reil Qrup” 
şirkətinin istehsalı olan 4 vaqondan ibarət 5 
ədəd ikimərtəbəli sürət qatarı alınaraq ölkəyə 
gətirilib və həmin şirkətlə Bakı-Tbilisi-Qars 
marşrutu ilə hərəkət edəcək daha 30 vaqonun 
alınmasına dair təchizat müqaviləsi imzala-
nıb, maliyyələşməni təmin etmək üçün kredit 
müqaviləsi ilə bağlı danışıqlar aparılır.

Dünya iqtisadi böhranı və region ölkələri 
iqtisadiyyatlarının əsas lokomotivi olan kar-
bohidrat resurslarının qiymətlərinin kəskin 
şəkildə aşağı düşməsi həmin ölkələrin yük 
daşıma fəaliyyətində də ciddi geriləmə ya-
radıb. Ancaq 2015-ci oktyabrın 21-də Sizin 
tərəfinizdən verilən Sərəncam əsasında ölkə-
mizdə Tranzit Yükdaşımalar üzrə Koordina-
siya Şurasının yaradılması bu sahədə köklü 
dəyişikliklərə səbəb olub. Yükdaşıyıcılara 
vahid tariflər təqdim edilib, bu sahədə ciddi 
şəffaflıq və açıq rəqabətlilik mühiti yaranıb-
dır.

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin tapşı-
rığınıza əsasən, respublikanın tranzit poten-
sialının artırılması məqsədi ilə Azərbaycan 
Dəmir Yolları ölkəmizin digər nəqliyyat 
strukturları ilə birgə, artıq bir neçə iri bey-
nəlxalq layihələrin təşəbbüskarı və iştirak-
çısıdır. Ötən ilin sonunda Trans-Xəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun Assosiasiyası 
yaradılıb, marşrutda vahid qiymətlər və vahid 
pəncərə sistemi tətbiq olunub. Hazırda Şərq-
Qərb dəhlizində alternativ marşrutların ha-
zırlanması istiqamətində işlər aparılır. Çinin 
cənub rayonlarından Avropaya nəql olunan 
yüklərin Qırğızıstan, Özbəkistan və Türk-
mənistandan keçməklə Azərbaycana və daha 
sonra Avropa ölkələrinə daşınmasını nəzərdə 
tutan yeni marşrutun yaradılması istiqamətin-
də danışıqlar aparılır.

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutunun inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 

Rusiya, Azərbaycan və İran dəmir yolları 
administrasiyalarının birgə fəaliyyəti nəticə-
sində İranın Bəndər Abbas limanından Rusi-
yanın Moskva şəhərinə 14 gün ərzində sınaq 
yüklərin daşınması həyata keçirilib və bu 
yüklərə vahid qiymət siyasətinin tətbiq olun-
ması üzrə razılıq əldə edilib. Bundan başqa, 
Hindistandan Rusiyaya test olaraq kontey-
nerlər nəql edilib və Hindistan yüklərinin bu 
dəhlizə daha intensiv və davamlı cəlb olun-
ması üçün qarşı tərəflə ardıcıl iş aparılır.

Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin yeni bir qolu kimi, Cənub-Qərb 
Nəqliyyat Marşrutunun inkişafı üçün iştirakçı 
ölkələrlə İran-Azərbaycan-Qara dəniz-Avro-
pa və əks istiqamətdə yüklərin daşınmasının 
təhlükəsiz, sürətli və vahid qiymət siyasəti 
tətbiq edilməklə nəql olunması üçün davamlı 
iş aparılır.

Ümumiyyətlə, dünyada baş verən iqti-
sadi böhrana baxmayaraq 2016-cı il ərzində 
Azərbaycan Respublikası dəmir yolları va-
sitəsilə 15,4 milyon ton yük daşımağa müvəf-
fəq olub. 2017-ci ilin ilk üç ayı ərzində isə 
3,8 milyon ton yük daşınıb ki, bu da ötən ilin 
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11 faiz çoxdur. 
Bu tendensiya ölkəmizdə beynəlxalq yükda-
şımalar üzrə aparılan son islahatların bariz 
nümunəsidir.

Ali diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 
dəmir yolu sistemində idarəetmənin daha 
səmərəli həyata keçirilməsi üçün tədbirlə-
rin icrası davam etdirilir. Azərbaycan Dəmir 
Yollarında maliyyə hesabatlılığı sistemin-
də səmərəliliyə və şəffaflığa nail olunması 
məqsədi ilə onun Beynəlxalq Maliyyə Hesa-
batlılığı Standartlarına uyğun qurulması və 
sənəd dövriyyəsinin tam elektronlaşdırılması 
işlərinə başlanılıb. Dünya Bankı ilə əməkdaş-
lıq çərçivəsində “Döyçe Bahn” və “KPMG” 
şirkətləri tərəfindən Azərbaycan Dəmir Yolla-
rının 5 illik biznes planı və aktivlərinin vahid 
idarə olunması layihəsi hazırlanır.

Yük daşımalarında sifarişlərin onlayn 
şəkildə verilməsi və tariflərin onlayn hesab-
lanması xidməti istifadəyə verilib. Eyni za-
manda, sərnişinlərin məmnunluğunu təmin 
etmək məqsədi ilə biletlərin onlayn satışına 
başlanılıb.

Zati-aliləri, Sizin ölkədə yürütdüyünüz 
müdrik sosial siyasət dəmiryolçuların sosial 
rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində də 

əməli işlərin görülməsinə təkan verib. Uzun 
müddət mənzil növbəsində dayanan 200-ə 
yaxın dəmiryolçu ailəsi yeni mənzillə təmin 
olunub. Hazırda Azərbaycan Dəmir Yolların-
da 22063 işçi çalışır ki, onların da orta aylıq 
əməkhaqqı 30 faiz artırılıb. Son dövr ərzində 
isə 2000 yeni iş yeri yaradılıb. Dəmiryolçula-
rın iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 
Azərbaycan Dəmir Yollarının inzibati binası 
əsaslı təmir edilərək istismara verilib. Sizin 
təşəbbüsünüzlə formalaşdırılmış və dünya 
səviyyəsində tanınmış Azərbaycan brendinə 
çevrilən “ASAN xidmət” innovasiya sistemi-
nin bir hissəsi olan, Sizin də açılış mərasimin-
də iştirak etdiyiniz, “ASAN qatar” istifadəyə 
verilib və qısa müddət ərzində regionlarda 10 
minə yaxın vətəndaşa xidmət göstərilib.

Zati-aliləri, Azərbaycan dəmir yolları-
nın hazırkı vəziyyəti, son dövr ərzində Sizin 
təşəbbüsünüz və dəstəyinizlə həyata keçirilən 
islahatlar gələcəyə ümidlə baxmağa əsas ve-
rir. Bununla belə, inkişaf etmiş dünya ölkələ-
rinin səviyyəsinə çatmaq üçün modernləşmə 
baxımından daha çox iş görülməlidir. Sizin 
tapşırığınıza uyğun olaraq, dəmir yollarının 
inkişaf proqramı hazırlanıb. Belə ki, qarşı-
dakı 3 il müddəti üçün müəyyən edilmiş in-
vestisiya portfelinə əsasən, Yalama–Astara 
istiqamətində dəmir yolunun əsaslı təmiri, 
Bakı-Gəncə-Bakı sürət qatarının istifadəyə 
verilməsi, Yevlaxda Kür çayı üzərində ikinci 
körpünün tikintisi işlərinin yerinə yetirilmə-
si nəzərdə tutulur. Daha sonrakı illər üçün 
müəyyən edilmiş perspektiv planda isə Hey-
dər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna, Şahdağ 
və Qəbələ turizm mərkəzlərinə dəmir yolu 
xətlərinin çəkilməsi planlaşdırılır ki, hazırda 
bu xətlərin layihələndirilməsi işləri aparılır.

Bütün bunlar, cənab Prezident Sizin, 
Azərbaycan dəmir yollarının inkişafına, müa-
sirləşməsinə və mövcud problemlərinin həl-
linə böyük həssaslıqla, diqqətlə yanaşmanızın 
bəhrəsidir. Sizin rəhbərliyiniz altında həyata 
keçirilən məqsədyönlü siyasətin və dəmir 
yollarında son dövrdə başlamış islahatlar nə-
ticəsində Azərbaycan dəmir yolları regionun 
mühüm və əhəmiyyətli nəqliyyat–logistika 
holdinqinə çevrilərək dünyanın inkişaf etmiş 
ölkələrinin dəmir yolları sırasında öz layiqli 
yerini tutacaq.

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
(Ardı 3-cü səhifədə)
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(Əvvəli 2-ci səhifədə)

“Azərbaycan xəzər Dəniz gəmiçiliyi” 
qapalı Səhmdar cəmiyyətinin sədri  
rauf vƏlİYev çıxış edərək dedi:

-Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli iclas iştirakçıları.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəl-

lifi olduğu və cənab Prezident, Sizin rəhbərli-
yinizlə uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi 
inkişaf strategiyası Azərbaycan Respublikası 
iqtisadiyyatının bütün sahələri kimi, gəmi-
çilik sahəsini də hərtərəfli şəkildə özündə 
əhatə edir. Gələn il 160 illik yubileyini qeyd 
edəcəyimiz “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi”nin tarixində Ulu Öndərin ölkəmizə 
rəhbərlik etdiyi və SSRİ-nin ali rəhbərliyin-
də çalışdığı illər donanmanın zənginləşməsi 
və sürətli inkişafı dövrü hesab edilir. Məhz 
həmin dövrdə Gəmiçiliyin donanması üçün 
dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində inşa olunmuş 
450-yə yaxın müxtəlif təyinatlı gəmi alınıb.

Cənab Prezident, Sizin ölkəmizin nəq-
liyyat sektoruna, Azərbaycanda gəmiçiliyin 
inkişafına göstərdiyiniz xüsusi diqqət və 
qayğını biz dənizçilər daim hiss edirik. Sizin 
2013-cü il 22 oktyabr tarixli Sərəncamınıza 
əsasən yenidən təşkil edilmiş və balansın-
da 300-ə yaxın müxtəlif təyinatlı gəmi olan 
“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti donanmasının tərkibinə 
və göstərdiyi xidmətlərin müxtəlifliyinə görə 
dünyanda ən nadir gəmiçiliklərdən biri sayılır.

Yeni iqtisadi konyunkturada müasir ça-
ğırışlara cavab vermək imkanına malik olan 

və səmərəli fəaliyyət göstərən yüksək ren-
tabelli kommersiya qurumunun yaradılması 
barədə Sizin tapşırıqlarınızı rəhbər tutaraq, 
Gəmiçiliyin inkişaf hədəfləri müəyyənləşdi-
rilib, bu hədəflərə çatmaq üçün Strateji İnki-
şaf Proqramı hazırlanıb və fəaliyyətimiz bu 
Proqrama, eyni zamanda, Sizin 2016-cı il 7 
noyabr tarixli Sərəncamınızla təsdiq edilmiş 
“2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respub-
likasında gəmiçiliyin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”na uyğun surətdə təşkil olunub.

Gəmiçiliyin beynəlxalq standartlara uy-
ğun hazırlanmış maliyyə hesabatları və “Da-
vamlı İnkişaf Haqqında Hesabat”ı beynəlxalq 
audit şirkəti Ernst&Young tərəfindən hər il 
audit olunur, şəffaflıq və açıqlıq prinsiplərinə 
uyğun surətdə Gəmiçiliyin rəsmi internet 
səhifəsində yerləşdirilir və aidiyyəti maraqlı 
tərəflərə təqdim edilir. 2016-cı ildə tanınmış 
“Fitch Ratings” şirkəti tərəfindən Gəmiçili-
yin biznes modeli təhlil edilib, onun dayanıq-
lı olduğu müəyyənləşdirilərək, tarixində ilk 
dəfə Gəmiçiliyə kredit reytinqi verilib.

Səhmdar cəmiyyət yaradıldığı ilk gün-
dən tətbiq edilən korporativ idarəetmə sis-
teminin davamlı təkmilləşdirilməsi məqsə-
dilə “Ernst&Young” şirkətinin bu sahədə 
ixtisaslaşmış mütəxəssisləri tərəfindən təhlil 
aparılıb, nəticədə “Yol Xəritəsi” hazırlanıb 
və 2016-cı ildə bu “Yol Xəritəsi” üzrə la-
yihələrin böyük qismi artıq tamamlanıb. O 
cümlədən, fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan 
ödəniş sistemi hazırlanıb və 2017-ci il yanva-
rın 1-dən Gəmiçilikdə tətbiq edilib. Bundan 
əlavə, 2015-ci ildə Amerika Gəmiçilik Bü-
rosu tərəfindən Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində 

tətbiq edilən Gəmiçiliyin Təhlükəsiz İdarəet-
mə Sistemi audit olunub və Gəmiçiliyə 5 illik 
uyğunluq sertifikatı təqdim edilib.

Möhtərəm cənab Prezident, Sizin gəmi-
çilik sahəsinə xüsusi qayğı və diqqətinizin 
nəticəsidir ki, son üç il ərzində Gəmiçiliyin 
donanmasına 15 gəmi alınaraq istismara ve-
rilib. Bu işlərə Gəmiçiliyin daxili imkanları 
hesabına 139 milyon ABŞ dolları investisiya 
yatırılıb.

Gəmiçiliyin fəaliyyət sahələrinin 
şaxələndirilməsi və bir bazardan asılılığının 
azaldılması ilə əlaqədar verdiyiniz tapşırıq-
lara uyğun olaraq, 2014-cü ildə “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Xəzərdən kənar 
beynəlxalq sularda fəaliyyətini bərpa edib. 
Hazırda Xəzərdən kənarda Azərbaycan bay-
rağı altında 10 gəmi fəaliyyət göstərir. Onu 
da deyim ki, 2016-cı ildə Gəmiçiliyin quru 
yük daşımalarının 34 faizini Xəzərdə, 66 fa-
izini isə Xəzərdən kənar beynəlxalq sularda 
daşımalar təşkil edib. Bu da xaricdən ölkəyə 
əlavə valyutanın gətirilməsinə imkan verir.

Cənab Prezident, son illər ölkəmizdə 
həyata keçirilən irimiqyaslı infrastruktur la-
yihələri, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar 
Xəzər dənizi üzərindən artması gözlənilən 
yükdaşıma həcmlərinin qarşılanması üçün 
donanmamızın davamlı olaraq yenilənmə-
si çox vacibdir. Bu baxımdan, 2010-cu ildə 
təməlqoyma mərasimində, 2013-cü ildə açı-
lışında şəxsən iştirak etdiyiniz Bakı gəmiqa-
yırma zavodu böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
zavod tərəfindən Gəmiçilik üçün indiyədək 
dörd gəmi tikilərək istifadəyə verilib. Bu 

yaxınlarda daha dörd gəminin-vaqon-TIR 
və sərnişin daşınması üçün nəzərdə tutulan 
yeni nəsil iki unikal Ro-Pax/Bərə və iki tan-
kerin tikintisi üzrə yeni sifariş verilib. Bun-
dan əlavə, Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, 
Qazaxıstanın və digər Xəzəryanı ölkələrin 
aidiyyəti qurumları tərəfindən Bakı gəmiqa-
yırma zavodunda gəmi tikintisi sifarişlərinin 
yerləşdirilməsi, eyni zamanda, Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi ilə birgə sifarişlərin yerləşdirilmə-
si istiqamətində iş aparılır.

Hazırda Bakı gəmiqayırma zavodunda 
təkcə Xəzərdə deyil, dünya miqyasında təyi-
natına görə nadir gəmi sayılan və Sizin tərəfi-
nizdən “Xankəndi” adı verilən gəmi inşa edi-
lir. Cari ilin ortalarında istifadəyə verilməsi 
planlaşdırılan bu çoxtəyinatlı sualtı tikinti gə-
misi Xəzərdə müxtəlif mürəkkəb layihələrin, 
o cümlədən “Şahdəniz” layihəsinin yerinə 
yetirilməsində mühüm rol oynayacaq.

Gəmiçiliyin əsas fəaliyyəti liman inf-
rastrukturu ilə sıx əlaqəli olduğundan, Xəzər-
də ən böyük və müasir Bakı Beynəlxalq Də-
niz Ticarət Limanının tikilməsi və orada azad 
ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın 
yaradılması Azərbaycanın regionda nəqliy-
yat-logistika qovşağına çevrilməsi üçün mü-
hüm əhəmiyyət kəsb edir.

2015-ci ilin sonunda yaranmış vəziyyət-
lə əlaqədar, Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq, 
Tranzit Yükdaşımaları üzrə Koordinasiya 
Şurası və aidiyyəti qurumlar, eləcə də Gəmi-
çilik tərəfindən Türkiyəyə məxsus TIR-ların 
Xəzər üzərindən daşınması üçün əlverişli 
şərait yaradılıb. Hazırda, alternativ Şimal  
marşrutunda qoyulan məhdudiyyətlərin get-

dikcə aradan qalxmasına baxmayaraq, onlar 
yenə də Xəzər üzərindən olan marşrutdan is-
tifadə etməyə davam edirlər. Bu, Azərbaycan 
üzərindən keçən marşrutun tranzit cəlbedici-
liyinə, onun etibarlı, risksiz və stabil marşrut 
olmasına bariz nümunədir.

Dünyada davam edən iqtisadi böhran, o 
cümlədən ümumi ticarət dövriyyəsinin kəs-
kin azalması ilə əlaqədar gəmiçilik sahəsində 
yaranan ciddi problemlərə baxmayaraq, Sizin 
rəhbərliyinizlə ölkəmizdə həyata keçirilmiş 
qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində Azərbaycan 
üzərindən tranzit yükdaşımalarda, eləcə də 
Gəmiçiliyin fəaliyyətində müsbət nəticələr 
əldə olunub. Belə ki, son üç il ərzində Gə-
miçiliyin gəlirləri, xalis mənfəəti, dövlət bü-
dcəsinə müxtəlif formada ödənişlər davamlı 
olaraq ilbəil artım dinamikası ilə inkişaf edir. 
Gəmiçiliyin 2016-cı il üçün mənfəəti 2015-ci 
il ilə müqayisədə iki dəfə artıb. Təkcə 2016-
cı il ərzində Gəmiçiliyin dövlət büdcəsi və 
Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişləri, 
ümumilikdə, 100 milyon manata yaxın məb-
ləğ təşkil edib.

Hazırda Gəmiçiliyin dövlət zəmanəti ilə 
xarici banklardan alınmış kreditləri, müddəti 
keçmiş və ya ödənilməmiş kredit öhdəlikləri 
yoxdur. Növbəti 5 il ərzində mövcud kreditlər 
və onların faizləri üzrə öhdəliklər Gəmiçiliyin 
illik gəlirinin yalnız 1,5 faizini təşkil edir.

Yükdaşıma göstəricilərinə gəldikdə, Gə-
miçiliyin ayrı-ayrı yükdaşıma növlərində ar-
tım müşahidə olunur. 2015-ci illə müqayisə-
də 2016-cı ildə Gəmiçilik tərəfindən daşınan 
vaqonların miqdarında 18 faiz, avtotexnika-
nın sayında ümumilikdə 2,8 dəfə, o cümlədən 

Qazaxıstan istiqamətində isə 8 dəfəyə yaxın 
artım qeydə alınıb.

2017-ci ilin birinci rübündə də eyni ar-
tım tendensiyası müşahidə edilib. Belə ki, 
ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə tanker-
lərlə 70 faizdən, quru yük gəmiləri ilə isə 8 
faizdən çox yük daşınıb. Eyni zamanda daşı-
nan vaqonların miqdarında 35 faiz, avtotex-
nikanın sayında isə 44 faiz artım olub.

Gəmiçiliyin dövlət büdcəsindən ayrılan 
vəsait hesabına tikilmiş və 2010-cu ildə isti-
fadəyə verilmiş “Zığ quru yük limanı”ndan 
2016-cı ildə 100 min tona yaxın quru yük, o 
cümlədən 3 min ədəd TIR, 2017-ci ilin birin-
ci rübündə isə 49 min ton quru yük, o cümlə-
dən 1600 ədəd TIR daşınıb.

Möhtərəm cənab Prezident.
Hazırda qlobal səviyyədə, o cümlədən 

Xəzərdə tranzit yüklər üstündə kəskin mü-
barizə gedən bir dövrdə Gəmiçilik öz fəa-
liyyətini Sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq, 
ölkəmizin yükdaşımalarda iştirak edən bütün 
aidiyyəti qurumları ilə birgə Azərbaycanın 
regionda müasir nəqliyyat-logistika qovşa-
ğına çevrilməsi istiqamətində aparılan dövlət 
siyasətinə uyğun qurur.

Sonda fürsətdən istifadə edərək, gəmiçi-
lik sahəsinə göstərdiyiniz davamlı qayğı və 
diqqətə görə “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi”nin çoxminli kollektivi adından Sizə 
təşəkkürümü bildirir və bir daha bütün də-
nizçilər adından Sizi əmin edirik ki, bundan 
sonra da qarşımızda qoyduğunuz tapşırıqları 
yerinə yetirmək üçün bütün səylərimizi və 
qüvvəmizi səfərbər edəcəyik. Diqqətinizə 
görə minnətdaram.

Dövlətimizin başçısı iclasda yekun nitq söylədi.
Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi
- Beləliklə, 2017-ci il yaxşı başlayır, 

yaxşı nəticələr var. Çalışmalıyıq ki, il ərzin-
də bu dinamikanı saxlayaq və 2017-ci ili də 
uğurla başa vuraq. 

Önəmli məsələlərdən biri təbii ki, 
makroiqtisadi sabitlikdir. Bu makroiqtisadi 
sabitliyi möhkəmləndirməliyik. Süni qiymət 
artımına yol verilməməlidir. İstehlak qiy-
mətlərinə daim diqqət göstərilməlidir, bu, 
nəzarət altında olmalıdır. Hesab edirəm ki, 
bütövlükdə makroiqtisadi sabitlik baxımın-
dan 2017-ci il əvvəlki illərlə müqayisədə 
daha uğurlu olacaqdır. Bunu deməyə kifayət 
qədər əsaslar var. Bu istiqamətdə düşünül-
müş və çox çevik siyasət aparılmalıdır.

Dövlət büdcəsinin icrası da uğurla ge-
dir. Həm gömrük, həm vergi orqanları rüb-
lük planı artıqlaması ilə yerinə yetiriblər. Bu, 
yaxşı haldır. Eyni zamanda, büdcə xərcləri 
də 100 faiz icra edilməlidir. Çünki əvvəlki 
illərdə bəzi hallarda investisiya xərclərin-
də nəzərdə tutulan vəsaitdən tam istifadə 
edilmirdi. Bu il isə həm qəbul edilmiş pul 
proqramı, eyni zamanda, xərclərlə gəlirlər 
arasındakı tarazlıq tam təmin edilməlidir. 
Builki investisiya proqramı kifayət qədər tə-
sirli olmalıdır. Bu gün ölkə üçün ən lazımlı 
layihələrə kifayət qədər vəsait ayrılır və bi-
rinci rübdə işlər yaxşı gedir. Gərək investisi-
ya proqramı tam şəkildə icra edilsin.

Mən qeyd etmişəm ki, bizim maliyyə 
vəziyyətimiz yaxşıdır. Biz bu il valyuta eh-
tiyatlarımızı üç ay ərzində 1 milyard dollar 
səviyyəsində artırmışıq. Bizim valyuta ehti-
yatlarımız xarici borcumuzdan beş dəfədən 
çox artıqdır. Hesab edirəm ki, bu, dünya 
miqyasında çox nadir hallarda rast gəlinən 
bir mənzərədir. Bu baxımdan Azərbaycan 
əlbəttə ki, fərqlənir. Bir çox inkişaf etmiş 
ölkələrdə xarici borc ümumi daxili məhsul-
dan çoxdur. Valyuta ehtiyatları xarici borcun 
heç 20 faizini ödəyə bilmir. Ancaq bizdə xa-
rici borc ümumi daxili məhsulun 20 faizini 
təşkil edir, çox aşağı göstəricidir. Valyuta 
ehtiyatlarımız isə xarici borcdan beş dəfədən 
çox artıqdır. Hesab edirəm ki, müxtəlif rey-
tinq agentlikləri, bax, bu amilləri nəzərə al-
malıdır. Eyni zamanda, giriş sözümdə qeyd 
etdiyim kimi, ilin birinci rübünün iqtisadi 
göstəriciləri də ən gözəl nəticələrdən biridir.

Bu il inşaat sektorunda canlanma mü-
şahidə olunur. Bu da təbiidir. Çünki keçən 
il görülmüş işlər, qəbul edilmiş qərarlar ar-
tıq özünü büruzə verir. Mənə verilən məlu-
mata görə, hazırda Bakı şəhərində 300-dən 
çox yeni hündürmərtəbəli bina tikilir. Bu 
da özlüyündə gözəl bir göstəricidir. Burada 
minlərlə yeni iş yeri yaradılır. Keçən il biz 
daha çox inşaat sektorunda iş yerlərini itir-
dik. Bu il bu, bərpa edilir. Həm qəbul edil-
miş qərarlar, dövlət investisiyaları və əlbəttə, 
özəl sektorun fəallaşması yeni bir vəziyyətə 
gətirib çıxarır. Keçən il Mənzil İnşaatı Döv-
lət Agentliyinin xətti ilə böyük şəhərciyin 
təməl daşı qoyuldu, inşaat işləri gedir. İndi 
ikinci layihənin icrası gözlənilir. “Ağ Şəhər” 
layihəsinin birinci mərhələsi başa çatıb. 
Hələ növbəti beş il ərzində onlarla bina ti-
kiləcəkdir. Bakının müxtəlif yerlərində artıq 
müddəti keçmiş və yararsız vəziyyətdə olan 
binalar sahibkarlar tərəfindən sökülür. Orada 
yaşayan vətəndaşlara ya kompensasiya veri-
lir, ya da vəsait ayrılır ki, onlar kirayədə ya-
şasınlar. Köhnəlmiş, qəzalı vəziyyətdə olan 
o binaların yerində artıq hündürmərtəbəli, 
gözəl memarlığı ilə seçilən binalar tikilir.

Birinci belə pilot layihə Sabunçu rayo-
nunda icra edilmişdir. Yeni tikilmiş o binanın 
açılışında mən şəxsən iştirak etmişdim. Gör-
düm ki, vətəndaşlar da buna çox sevinirlər. 
Çünki onlar həm yeni mənzillərə köçürülür, 
onların qəzalı binalardan canı qurtarır. Eyni 
zamanda, mən xüsusi tapşırıq vermişdim 
ki, yeni binalarda mənzillərin sahəsi daha 
da böyük olsun. Vətəndaşlara əvvəlkindən 
təxminən 10, bəzi hallarda 20, yaxud 30 faiz 
daha böyük ölçüdə təmirli mənzillər verilir. 
Əlbəttə ki, vətəndaşlar buna çox sevinirlər. 
Bu, sahibkarlar üçün də əlverişlidir. Çün-
ki onlar üç-dörd mərtəbəli binanın yerinə 
hündürmərtəbəli bina tikirlər. Onlar da gəlir 
götürürlər, inşaat sektoru da inkişaf edir, in-
şaat materiallarının istehsalı artır, iş yerləri 
yaradılır. Yəni, bu proses artıq geniş vüsət 
almışdır. Mənə verilən son məlumata görə, 
Bakı şəhərində bu yolla həyata keçirilən 
layihələrin sayı artıq 75-ə çatıb. Bu proses 
davam edir. Mən yerli icra orqanlarına, sa-
hibkarlara bir daha müraciət edirəm ki, on-
lar bu işi düzgün təşkil etsinlər. Sahibkarlar 
təşəbbüs göstərsinlər, yerli icra orqanları 
isə öz növbəsində onlara şərait yaratsınlar, 
kömək etsinlər. Beləliklə, biz burada bir 
neçə məqsədi təmin edəcəyik. Qeyd etdim 
ki, iş yerləri açılacaq, inşaat sektoru inkişaf 
edəcək, insanların təhlükəsizliyi, rifahı və 

şəhərimizin abadlaşması təmin olunacaq.
Növbəti önəmli layihə mikrorayonlar-

la bağlıdır. Artıq birinci mikrorayonla bağlı 
layihə hazırlanıb, əminəm ki, tezliklə icra 
ediləcək. Orada köhnəlmiş binaların yerin-
də yeni, müasir, gözəl memarlıq üslubun-
da binalar tikiləcəkdir. Mən xüsusi tapşırıq 
vermişəm ki, yeni tikilən, xüsusilə sökülən 
o binaların yerində tikilən binaların birinci 
mərtəbəsində mütləq ictimai yerlər, uşaq 
bağçası nəzərdə tutulsun. Beləliklə, bu yolla 
tikilən 75 binanın hər birinin birinci mərtə-
bəsində uşaq bağçası olacaqdır. Bu da Ba-
kının uşaq bağçası ilə bağlı mövcud olan 
probleminin həllinə müsbət təsir göstərəcək. 
Bu yolla biz gələn üç-dörd il ərzində uşaq 

bağçası problemini həll edəcəyik. Çünki indi 
buna daha böyük tələbat var, həm əhalinin, 
həm də uşaqların sayı artır. Eyni zamanda, iş 
yerləri yaradılır. İndi bir çox hallarda ailədə 
hər iki valideyn işlə təmin edilir. Ona görə, 
bizdə uşaq bağçalarına çox böyük ehtiyac 
olacaqdır. Uşaq bağçasının tikintisi üçün xü-
susi yer də ayrılmalıdır. Amma ən yaxşı va-
riant odur ki, yeni tikilmiş binalarda mütləq 
uşaq bağçası olsun. Tikintiyə icazə verənlər 
də, yerli icra orqanları da sahibkarlara müt-
ləq bax, bu tövsiyəni versinlər.

Sənaye istehsalı və kənd təsərrüfatı əsas 
prioritet istiqamətlərdir. Hər iki istiqamət 
üzrə yaxşı nəticələr var. Qeyd etdiyim kimi, 
qeyri-neft sənayesi 2 faiz, kənd təsərrüfatı 
3,5 faiz artıb. İndi rayonlarda sənaye zona-
ları yaradılır. Mingəçevir Sənaye Parkında 
ilk zavodlar bu ilin sonunda istifadəyə ve-
riləcək. Sumqayıt Texnologiyalar Parkında, 
Kimya Sənaye Parkında, Pirallahı və Ba-
laxanı Sənaye parklarında, Neftçala Səna-
ye Məhəlləsində işlər yaxşı gedir. Yəni, bu 
proses artıq gedir. Bir neçə il bundan əvvəl 
mən qeyd etdim və tapşırıq verdim ki, hər 
bir rayonda sənaye zonası tikilsin. Biz artıq 
bunu görürük. Bütün rayonlar bu işlərə fəal 
qoşulmalıdır.

Mən sahibkarların diqqətini böyük bir 
layihəyə cəlb etmək istəyirəm. Bu, Sumqa-
yıt Kimya Sənaye Parkında yaradılmaqda 
olan “SOCAR Polymer” zavodudur. Bu, çox 
nəhəng sənaye müəssisəsidir, yüz milyon-
larla dollar sərmayə qoyulur və çox gözəl 
məhsul istehsal edəcək. Bu məhsul əlbəttə, 
həm daxildə istifadə olunacaq, həm də ixrac-
yönümlüdür. Ancaq mən qeyd etməliyəm ki, 
bu xammalın əsasında çox ciddi bir sənaye 
sahəsi yaradıla bilər. Biz demək olar ki, indi 
bütün hazır plastik məhsulları xaricdən idxal 
edirik. Ancaq “SOCAR Polymer”in işə düş-
məsindən sonra Azərbaycanda hazır məhsul 
istehsal etmək üçün yaxşı imkanlar yaranır 
və bu, biznes üçün də çox gəlirli bir sahə 
olacaq. Ona görə, bizim dövlət qurumlarına 
müraciət edirəm, onlar sahibkarlara bunu 
daha da yaxşı başa salsınlar ki, “SOCAR 
Polymer”in bir çox hazır məhsulu əsasında 
zavodlar, fabriklər yaradıla bilər. Bu, həm 
yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir, həm 
də sahibkarlara əlavə gəlir gətirəcək və bi-
zim ixrac məhsulumuz da daha böyük qiy-
mətə xarici bazarlara çıxarılacaq. Əgər belə 
olmasa, “SOCAR Polymer”in məhsulu an-

caq xammal kimi xaricə satılacaq. Əlbəttə, 
bu da yaxşı haldır, amma əminəm ki, mənim 
məsləhətim nəzərə alınacaqdır.

Kənd təsərrüfatı sahəsində görüləcək 
işlər haqqında bu ilin yanvar ayında region-
ların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra-
mının ikinci ilinin yekunlarının müzakirəsi 
zamanı mən kifayət qədər geniş danışdım. 
Bütün tapşırıqlar, göstərişlər verildi. Onla-
rı təkrar etmək istəmirəm. Sadəcə, bir neçə 
məqamı qeyd etmək istəyirəm. Kənd təsər-
rüfatının inkişafı üçün bu il 150 min hektar 
yeni torpaq sahəsinin suvarılması nəzərdə 
tutulur, vəsait ayrılıb və bu layihələr nəzarət 
altında olmalıdır ki, biz il ərzində bu rəqəmə 
çata bilək. Hesab edirəm ki, bu, inqilabi bir 

dəyişiklik olacaq və kənd təsərrüfatı isteh-
salını əlbəttə ki, artıran amillərdən biridir, 
bəlkə də birincisidir. Kənd təsərrüfatı məh-
sullarının həcmi artmalıdır, daxili tələbatı 
tam təmin etməliyik. İxracyönümlü məh-
sulların həcmini artırmalıyıq, məhsuldarlıq 
yüksəldilməlidir, ən müasir texnologiyalar 
tətbiq olunmalıdır. Torpaqların dəqiq uçotu 
aparılmalıdır. Bu istiqamətlərdə işlər gedir, 
göstərişlər verilibdir. Torpaqların müasir 
üsullarla dəqiq təhlili aparılmalıdır. Tor-
paqların keyfiyyəti haqqında bizdə müfəs-
səl məlumat olmalıdır. Biz bu sahədə bö-
yük təcrübə toplamış ölkələrin təcrübəsini 
gətirməliyik, ondan istifadə etməliyik ki, 
hansı sahədə, hansı bölgədə hansı məhsul 
yetişdirilməlidir. Yəni, bundan sonra da biz 
buna kortəbii yox, ancaq fərdi qaydada ya-
naşmalıyıq və subsidiya məsələləri də buna 
görə hesablanmalıdır. Mən artıq müvafiq 
göstərişlər vermişəm, biz buna baxmalıyıq. 
İndi subsidiyaların verilmə prosedurları 
təkmilləşdirilir. Ancaq hesab edirəm ki, biz 
gələcəkdə rayonlaşma siyasətinə daha da 
ciddi baxmalıyıq. Biz bilməliyik, hansı böl-
gələrdə hansı məhsulun yetişdirilməsinə nə 
qədər subsidiya verilməlidir ki, təbii imkan-
larımızdan daha da səmərə ilə istifadə edək.

Bu il kənd təsərrüfatının inkişafında 
mühüm rol oynayan iki zavodun - pivot 
suvarma sistemləri və pestisid zavodlarının 
istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bu il 
artıq bu, təmin edilməlidir. Gələn il isə azot 
gübrəsi zavodu istifadəyə verilməlidir. Biz 
bunu təxminən bir ildən sonra gözləyirik. 
Beləliklə, biz azot gübrələri ilə özümüzü 
nəinki təmin edəcəyik və ixrac imkanlarımız 
da yaranacaqdır.

Bütövlükdə özümüzü ərzaq məhsul-
ları ilə təminetmə istiqamətində işlər yaxşı 
gedir. Hər il regionların sosial-iqtisadi in-
kişafına dair konfransda mən bu rəqəmləri 
səsləndirirəm. Deyə bilərəm ki, bizim ye-
ganə zəif yerimiz taxılçılıqdır. Bunu nəzərə 
alaraq mən göstəriş verdim ki, Prezident 
Administrasiyasında geniş müşavirə keçi-
rilsin və keçirildi. Bütün tapşırıqlar verildi. 
Ondan sonra mən taxılçılığın inkişafı və ilk 
növbədə təhlilin aparılması ilə bağlı müva-
fiq Sərəncam imzaladım. Burada çox geniş 
informasiya yığılmalıdır, statistika düzgün 
təhlil edilməlidir və bir çox suallara cavab 
verilməlidir. Necə olur ki, biz taxılçılığa bir 
milyon hektar torpaq ayırmışıq, amma özü-

müzü ərzaq buğdası ilə təmin edə bilmirik. 
Bu sual sadə səslənsə də onun arxasında bir 
çox məqamlar var. Ona görə, dəqiq təhlil 
aparılmalıdır, bizə nə qədər ərzaq buğda-
sı, bütövlükdə taxılçılıq üçün torpaq sahəsi 
lazımdır ki, özümüzü keyfiyyətli buğda ilə, 
taxılla təmin edək və əlbəttə, idxaldan asılı-
lığı azaldaq. Çünki mənə verilən məlumata 
görə, biz hər il idxala təxminən 300 milyon 
manat pul ayırırıq. Burada əlbəttə ki, uçot, 
təhlil, elektron nəzarət, peyk nəzarəti olma-
lıdır. Bizim peykimiz var və qısa müddət ər-
zində torpaqların münbitliyinin, məhsuldar-
lığının dəqiq analizi aparılmalıdır.

Digər önəmli məsələlərdən biri qey-
ri-neft sektorunun istehsal etdiyi malların 

ixracı ilə bağlıdır. Bu da indi uğurla inkişaf 
edən bir istiqamətdir. Həm islahatlar apa-
rıldı, həm institusional tədbirlər görüldü, 
“Azexport” portalı yaradıldı. Azərbaycan 
brendi indi dünyada təbliğ edilir. Biz bir çox 
sərgilərdə iştirak etmişik və yenə də iştirak 
etməliyik. Müxtəlif ölkələrdə ticarət evlə-
ri yaradılır, ticarət-ixrac missiyaları həyata 
keçirilir. Müvafiq sərəncamlar verildi, vəsait 
ayrıldı. Xarici media vasitələrində reklam 
kampaniyaları aparılmalıdır ki, biz “Made in 
Azerbaijan” brendini tanıtdıraq.

Mən giriş sözümdə qeyd etdim ki, qey-
ri-neft sektorunun ixracı təxminən 10 faiz 
artmışdır, amma potensial daha da böyükdür. 
Ona görə, biz yeni ixrac bazarlarına çıxışı 
təmin etməliyik. Ənənəvi olan ixrac bazar-
larına daha geniş çeşiddə məhsulla çıxma-
lıyıq. Eyni zamanda, yeni ixrac bazarlarını 
axtarmalıyıq. Logistika mərkəzləri yaradıl-
malıdır. İndi Qazaxıstanın Aktau vilayətində 
Azərbaycan Logistika Mərkəzi yaradılıb. 
Görürük ki, bunun böyük faydası var. Bir 
sözlə, bu, həm daxili istehsalı, eyni zaman-
da, valyuta gəlirlərimizi artırmaq üçün bö-
yük əhəmiyyət daşıyan sahədir.

Təbii ki, həmişə olduğu kimi, il ərzin-
də infrastruktur layihələrinə, onların icrası-
na diqqət yetiriləcəkdir. Elektrik enerjisi ilə 
təminat diqqət mərkəzindədir, yeni yarım- 
stansiyalar tikilir, xüsusilə buna ehtiyac olan 
bölgələrdə. Bu layihələr kənd təsərrüfatının 
inkişafı ilə paralel şəkildə aparılmalıdır ki, 
həm əhaliyə, eyni zamanda, kənd təsərrüfa-
tının inkişafına da xidmət göstərsin.

Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyə-
si 92 faizdir. Bu il daha da artacaq. İçməli 
su layihələri nəzərdə tutulan investisiya həc-
mində tam icra edilməlidir. Eyni zamanda, 
bu il biz kəndlərdə yaşayan əhalinin təmiz 
içməli su ilə təmin edilməsi üçün 270 kiçik 
layihə icra edəcəyik. Bu təmizləyici qur-
ğuların 170 kənddə quraşdırılması “Azər-
su” ASC-nin, 100 kənddə isə Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə təmin 
ediləcək. Müvafiq Sərəncam imzalanmış-
dır. Bütün kəndlərin adları bu Sərəncamda 
göstərilmişdir. Mən xüsusilə belə tapşırıq 
verdim ki, həm o kəndlərin sakinləri, həm 
bu işi icra edənlər bilsinlər, bu məsələ nə-
zarət altındadır. Əgər sadəcə o Sərəncam-
da yazılsaydı ki, 100 və ya 200 kəndin su 
problemi həll edilsin, buna filan qədər vəsait 
ayrılsın, sonra ona nəzarət etmək çox çətin 

olacaqdı: 100 kəndəmi, yoxsa 50 kəndə su 
verildi? Sərəncamda bütün o rayonların, 
kəndlərin adı göstərilib və mən o kəndlərin 
sakinlərindən xahiş edirəm ki, onlar da nə-
zarət etsinlər. Götürsünlər o Sərəncamı bax-
sınlar. Əgər onların kəndi o siyahıda varsa 
və o iş görülmürsə dərhal yerli icra orqanla-
rına, Prezident Administrasiyasına məlumat 
versinlər. Əlbəttə ki, əgər o işdə hansısa bir 
qüsur olarsa, buna yol verən şəxslər müvafiq 
qaydada cəzalandırılacaqlar. Mən bunu ona 
görə deyirəm ki, ictimai nəzarət güclənsin. 
Mən dəfələrlə bu barədə demişəm ki, ictimai 
nəzarəti gücləndirmək üçün gərək ictimaiy-
yətdə məlumat olsun. Bax, bu məlumatı biz 
veririk, 270 kəndin modul tipli təmizləyici 

qurğularla təmin edilməsi bu il başa çatma-
lıdır, vəsait ayrılıb və nəzarət də olmalıdır.

Kənd yolları layihələri icra edilir. Bu 
il yüzlərlə kəndi birləşdirən layihələr icra 
ediləcək. Bakı şəhərində yeni yollar salınır, 
“Sovetski” adlanan ərazidə böyük yol inf-
rastrukturu yaradılır, yaxın gələcəkdə istifa-
dəyə veriləcək və ümumiyyətlə, şəhərimizin 
bu hissəsi gözəl bir məkana çevriləcəkdir. 
İndi işlər gedir, ilk növbədə, yollar çəkilir. 
Bu yollar əvvəlki yollardan öz gözəlliyi ilə 
fərqlənəcək. Əgər əvvəlki yolların eni 3-5 
metr idisə, indi salınan yolların eni 15-20 
metrdir. Yəni, bu, gələcəyə hesablanan və 
Bakıda nəqliyyatın hərəkətini böyük dərə-
cədə yüngülləşdirən bir layihədir. Bu yolun 
qurulması ilə paralel olaraq, bütün o zonada 
yaşıllıqlar, parklar salınacaq və şəhər sakin-
ləri üçün yeni gözəl istirahət məkanı yaradı-
lacaq. Onilliklər ərzində o zonada layihəni 
icra etmək mümkün olmamışdır və biz artıq 
buna nail olduq. Əminəm ki, sakinlər də razı 
olmalıdırlar. Göstəriş vermişdim ki, kom-
pensasiya tam ödənilsin. Əlbəttə ki, park-
larda istirahət edəcək, o yollardan istifadə 
edəcək vətəndaşlar da razı qalacaqlar.

Bakı şəhərində digər yollar salınır. 
Göstəriş vermişəm ki, harada mümkündür, 
necə deyərlər, yeni, damarlar açmalıyıq. 
Onlardan biri Yusif Səfərov küçəsinə paralel 
olaraq indi tikilən küçədir. O küçə də şəhər 
nəqliyyatının bir hissəsini özünə cəlb edə-
cək. Onun böyük mənası var. Bilgəh-Sumqa-
yıt yolunun tikintisi, genişləndirilməsi işləri 
gedir. Bu da Sumqayıtı alternativ yolla Bakı 
ilə, xüsusilə Bakıətrafı qəsəbələri ilə, Bey-
nəlxalq Aeroportla birləşdirəcək. Ən yüksək 
standartlara səviyyəsində salınan yol bu il 
istifadəyə verilməlidir.

Sosial infrastruktur layihələri icra edilir. 
Mənə verilən məlumata görə, qəzalı mək-
təblərin yerində artıq modul tipli 3 məktəb 
tikilibdir və əlavə modul tipli 12 məktəbin ti-
kintisi nəzərdə tutulur. Bu il və gələn il Azər-
baycanda bir dənə də olsun qəzalı məktəb 
qalmamalıdır. Bakı şəhərində məktəblərin 
böyük əksəriyyəti artıq təmirlidir, yeni mək-
təblər tikilib, hələ ki, harada təmirə ehtiyac 
var, bu məsələlər də öz həllini tapır.

Birinci rübdə 13 tibb müəssisəsi tikilib 
və ya əsaslı təmir edilib. Bu il iki Olimpi-
ya kompleksi - Abşeron və Ağcabədi Olim-
piya kompleksləri istifadəyə verilməlidir. 
Sosial proqramlardan biri də əhalinin tibbi 

müayinədənkeçmə layihəsidir. Builki layihə 
gələn ay başa çatacaq. Beş milyon insan tib-
bi müayinədən pulsuz keçəcək. Əgər əvvəl-
ki illərdə daha çox təbliğat işi aparılırdı ki, 
insanlar getsinlər, bu müayinədən keçsinlər, 
indi biz görürük, buna ehtiyac yoxdur. İndi 
vətəndaşlar da görürlər, bilirlər ki, bu, onlar 
üçün, onların sağlamlığı üçün lazımdır. Biz 
son illər ərzində bütün rayonlarda müasir 
tibb müəssisələri yaratdıq, ən müasir labo-
ratoriyalar var. Burada ən müasir avadanlıq 
quraşdırılıb və indi istənilən analizi, müa-
yinəni hətta kiçik rayonlarda da aparmaq 
mümkündür.

Bölgələrdə məşğulluğun artırılma-
sı daim diqqət mərkəzindədir. Mən bunu 
dəfələrlə demişəm ki, biz bu məsələni daim 
diqqətdə saxlamalıyıq. Çünki bizdə əhali ar-
tır, bu il də, gələn illərdə də artacaq və artan 
əhali üçün gələcəkdə yeni iş yerləri lazım 
olacaq. Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət 
çox yaxşıdır, əhali artır. Ancaq bu, bizi daha 
da fəal işləməyə sövq etməlidir. Ona görə, 
məşğulluğun artırılması həmişə gündəlikdə 
duran məsələ olacaqdır. Biz bunu həll edirik. 
Mən qeyd etdim ki, həm dövlət, həm özəl 
sektorda 70 min daimi iş yeri yaradılıbdır, 
mövsümi işlərlə bərabər 85 min. Bu, üç ay 
üçün böyük rəqəmdir və bu işləri davam et-
dirməliyik. Eyni zamanda, özünüməşğulluq 
proqramı geniş vüsət almalıdır. Artıq birinci 
addımlar atılıb və bu, həm dövlət orqanları, 
yerli icra orqanları, həm də özəl qurumlar 
tərəfindən həyata keçirilən layihələr olma-
lıdır. Çünki hər bir ailənin, yəni, hələ yox-
sulluq şəraitində yaşayan ailənin imkanı ol-
malıdır ki, öz ehtiyacını özü ödəsin və biz 
bu imkanı yaratmalıyıq. Əlbəttə, dövlət çə-
tin vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlara həmişə 
qayğı, diqqət göstərir, ünvanlı sosial yardım 
proqramı icra edilir. Ancaq biz tədricən 
özünüməşğulluq sisteminə keçməliyik. Bu, 
vətəndaşlar üçün də daha əlverişlidir, daha 
yaxşıdır. Onların öz ailə büdcələri olacaq. 
Sadəcə biz onlara kömək etməliyik. Kənd 
yerində onlara şərait yaradılmalıdır, mal-qa-
ra, ev quşları verilməlidir. Arıçılıq, heyvan-
darlıq burada çox böyük rol oynaya bilər ki, 
onlar öz büdcələrini özləri təmin etsinlər. 
Amma dövlət əlbəttə ki, ilk mərhələdə onla-
ra kömək göstərəcək. Ona görə, Nazirlər Ka-
bineti özünüməşğulluq proqramına xüsusi 
diqqət yetirməlidir. Yenə də deyirəm, burada 
bütün müvafiq qurumlar, strukturlar vahid 
siyasət aparmalıdırlar. Əlbəttə ki, bu işlər 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinin xətti ilə aparılır, ancaq hesab edirəm 
ki, digər nazirliklər - İqtisadiyyat Nazirliyi, 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yerli icra orqan-
ları və sahibkarlar buna qoşulmalıdır. Mənə 
mütəmadi qaydada məruzə edilməlidir ki, bu 
istiqamətdə hansı işlər görülübdür.

Bu il sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı 
güzəştli kreditlərin verilməsi prosesi da-
vam edir və 150 milyon manat məbləğində 
güzəştli kreditlər veriləcəkdir. Eyni zaman-
da, qeyd etməliyəm, son illər ərzində yenə də 
bizim siyasətimizə uyğun olan bir proses on-
dan ibarətdir ki, Azərbaycanda 32 iri fermer 
təsərrüfatı yaradılıb. Bu fermer təsərrüfatla-
rının əkin sahəsi 44 min hektardır. Hazırda 
24 rayonda 142 min hektarda 33 aqropark 
yaradılır. Bu aqroparkların yaradılmasına 
xərclənən vəsait 1 milyard manat dəyərində-
dir. Bu 33 aqropark və bundan əvvəl yaradıl-
mış 32 iri fermer təsərrüfatı məhsuldarlığın 
artmasına, daxili tələbatın ödənilməsinə və 
ixrac potensialının güclənməsinə çox böyük 
təsir edəcək. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu 
aqroparklar və təsərrüfatlar müasir texno-
logiyalar əsasında qurulur.

Biz xarici sərmayənin cəlb edilməsi 
ilə bağlı daha da fəal iş aparmalıyıq - həm 
dövlət orqanları, həm də yerli icra orqanla-
rı. Yerli icra hakimiyyətləri də sərmayə cəlb 
etməlidirlər. Onlar həm yerli, həm xarici iş 
adamlarını maraqlandırmalıdırlar ki, gəlib 
investisiya qoysunlar. Yerlərdən təşəbbüs 
daha da geniş vüsət almalıdır.

Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm 
ki, bizim büdcə təşkilatlarımız istifadə et-
dikləri elektrik enerjisinin dəyərini yüz faiz 
ödəməlidirlər.

Bu il iki “ASAN xidmət” mərkəzi açıl-
malıdır - Quba və Mingəçevir şəhərlərində. 
İlin sonuna qədər bu, təmin edilməlidir. Və-
sait nəzərdə tutulub və iki mərkəzin tikintisi 
aparılır - İmişli və Şəki şəhərlərində. Belə-
liklə, bu iki mərkəz də gələn il istifadəyə 
verilməlidir.

Qarşımızda duran əsas məsələlər bun-
dan ibarətdir. Yenə də deyirəm, ilin birinci 
rübü ümidvericidir, bir daha onu göstərir ki, 
həm proqnozlarımız yerinə yetirilir, həm si-
yasətimiz uğurludur. Elə etməliyik ki, cari 
ilin sonuna qədər bu müsbət dinamikanı 
saxlayaq, ölkəmizi daha da gücləndirək. Sağ 
olun.
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“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi” QSC-nin "Zığ" quru yük limanında 
işlər qrafikə uyğun davam etdirilir. 
Hazırda limanın 6 hektar ərazisinin 
betonlaşdırılması həyata keçirilir. Pro-
sesin yaxın aylarda başa çatdırılması 
nəzərdə tutulur.

Təmir-tikinti işlərinin yekunlaşması 
ilə  yükaşırma müəssisəsinin müasir nəq-
liyyat və logistika mərkəzinə çevrilməsi 
planlaşdırılır. Hədəfə nail olmaq üçün  
istifadə olunan əksər qaldırıcı qurğular - 
kran və avtoyükləyicilər təzələri ilə əvəz-
lənir.  Bəziləri isə təmir edilərək yenidən 

istismara veriləcək.
İşçilərin sayının artırılması da nəzər-

də tutulan limanda əməyin mühafizəsinə 
xüsusi diqqət yetirilir və  bu məsələlərdə 
Beynəlxalq şirkətlərin tələbləri əsas götü-
rülür.

Aparılan infrastruktur işləri ilə pa-
ralel, liman tam gücüylə fasiləsiz şəkil-
də - 24 saat fəaliyyət göstərir. Hazırda 
müəssisədə əsasən bərələrlə yük avtomo-
billəri, göyərtə yükləri, quru yük gəmiləri 
ilə konteyner, svay, boru, paletli yüklər 
qəbul olunur və göndərilir. Gələcəkdə 
yüklərin çeşidi artacaq. Ümumiyyətlə, 

təmirin tam başa çatmasından sonra daha 
böyük həcmdə yüklərin qəbulu və göndə-
rilməsi mümkün olacaq.

Xəzər dənizinin qərb sahilində yer-
ləşən və 7 körpüyə malik “Zığ” quru yük 
limanının əsas üstünlüyü mərkəzə yaxın 
olmasıdır. Dəmiryolu xəttinin körpünün 
yaxınlığından keçməsi onun əlverişliliyi-
ni daha da artırır. Bu, yüklərin vaqonlar-
dan gəmilərə və ya gəmilərdən vaqonlara 
vurulması prosesini asanlaşdırır. Eyni 
zamanda, limanın yükləri saxlamaq üçün 
qapalı və açıq tipli anbarlarının sayının 
artırılması da istisna olunmur. 

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC-nin “Koroğlu” tankeri mart  
ayının əvvəlindən  “Zığ” Gəmi Təmiri 
Zavodunda əsaslı təmirə dayanıb. 
Gəmi təmirçiləri qısa müddətdə xeyli 
iş görüblər. Belə ki, tankerin sualtı 
hissəsi təmizlənərək rənglənib. Baş və 
köməkçi mühərriklər, nasos və  kom-
pressorlar, digər vacib mexanizmlər 
yüksək keyfiyyətlə təmir edilib. Bun-
dan başqa, yük qızdırma sisteminin 
bütün boruları  yenisi ilə əvəzlənib. 
Gəminin gövdəsində qaynaq işləri də 
yekunlaşıb. Həmçinin, istifadə müd-
dəti bitən avar valının plastik  yas-
tıqları dəyişdirilib.  Həmin yastıqlar  
elə “Zığ” Gəmi Təmiri Zavodunda 
hazırlanıb.

Təmir zamanı “Koroğlu” tanke-
rinin  idarəetmə sistemləri də daha 
müasirləri ilə əvəz ediləcək. Görülə-
cək işlər tankerin yanacaq sərfiyyatı-
nın xeyli azalmasına  imkan verəcək. 
Təmir işlərinin mayın əvvəlində başa 
çatdırılacağı nəzərdə tutulur. Yekun-
da yeni avadanlıqların işləkliyinə bir 
daha əmin olmaq üçün gəmi sınaq-
dan keçiriləcək. 

Məlumat üçün bildirək ki, 13 min 
ton yükgötürmə qabiliyyətinə malik   
“Koroğlu” tankeri 2006-cı ildə istis-
mara verilib. Uzunluğu 149,9, eni 17, 
3 metr, sürəti 12 uzel olan gəminin 12 
anbar və bir durulducu tankı var. Çətin  
hava şəraitində də işləməyə qadir olan 
gəminin  dibinin və gövdəsinin ikiqat 

olması arzuolunmaz  vəziyyətlərdə 
neftin dənizə tökülməsinin qarşısını 
almağa imkan verir. “Koroğlu” tanke-
ri 20 günədək sahilə yan almadan üzə 
bilər.

Xatırladaq ki, “Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin 
tanker donanması Xəzər hövzəsində 
aparıcı mövqeyə malikdir. Yükda-
şımalarda xüsusi çəkisini saxlamaq 
üçün donanmanın yeni gəmilərlə 
zənginləşməsinə xüsusi fikir verilir. 
Hazırda  34 tankerdən ibarət do-
nanmanın yaxın gələcəkdə gəmiqa-
yırmanın son nailiyyətləri əsasında 
inşa olunan yeni gəmilər hesabına 
daha da gücləndirilməsi planlaşdı-
rılır.  

A Z Я R B A Y C A N
X Z R D N Z G M L YЯ Я Я И Я ИЧИ И И
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“ZIğ” qUrU Yük lİMAnInIn MüASİr nƏqlİYYAt vƏ 
logİStİkA MƏrkƏZİnƏ çevrİlMƏSİ PlAnlAşDIrIlIr

ƏSASlI tƏMİrDƏn SonrA DA “koroğlU” tAnkerİ 
hƏftƏlƏrlƏ SAhİlƏ YAn AlMADAn üZƏ BİlƏr

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmi-
çiliyi” QSC və “Qazaxıstan Dəmir 
Yolları” SC birgə müəssisə yaradır. 
Bununla bağlı  “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin sədri 
Rauf Vəliyev və “Qazaxıstan Dəmir 
Yolları” SC-nin sədri Kanat Alpısba-
yev arasında birgə müəssisənin ya-
radılması barədə “təsis müqavilə”si 
imzalanıb.

Yeni birgə müəssisə Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafına, 
onun potensialından daha səmərəli istifa-
də olunmasına böyük töhfə verəcək. Bir-
gə müəssisə tam paritet əsasda yaradılıb, 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ilə 
Qazaxıstan Dəmir Yolları arasında Xəzər-
də bərə və quru yük gəmiləri ilə daşımalar-

da birgə əməkdaşlığı və bu dəhlizə əlavə 
yüklərin cəlb edilməsini nəzərdə tutur.

Məlum olduğu kimi, ötən il Azərbay-
can Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Xəzərdə 
yeni quru yük gəmisini istifadəyə vermə-
si, eyni zamanda yaxın gələcəkdə Azər-
baycan və Qazaxıstanın yeni bərələr istis-
mara vermək planları Transxəzər dəhlizi 
üzrə yükdaşıma potensialını daha da artı-
racaq. Birgə müəssisə dəhliz üzrə artması 
proqnozlaşdırılan, Asiya ilə Avropa ara-
sında hərəkət edən konteyner yüklərinin 
daşınmasında və bu istiqamətdə tərəflər 
arasında sıx əməkdaşlıqda mühüm rol oy-
nayacaq. Bununla yanaşı, birgə müəssisə 
Azərbaycanın regionda nəqliyyat-logisti-
ka qovşağına çevrilməsinə də öz müsbət 
təsirini göstərəcək.

Xatırladaq ki, ötən ilin dekabrında 
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və 
Qazaxıstan Dəmir Yolları arasında stra-
teji əməkdaşlıq haqqında müqavilə im-
zalanıb. Bu müqaviləyə əsasən, tərəflər 
arasında nəqliyyat sahəsində cari və gələ-
cəkdə reallaşdırılması nəzərdə tutulan 
layihələrə investisiyaların cəlbi, Azərbay-
can və Qazaxıstan limanlarından yükdaşı-
maların həcminin artırılması, müxtəlif is-
tiqamətlər üzrə daşımalara dair iş planının 
hazırlanması, hər iki qurumun mövcud 
infrastruktur, xüsusilə də gəmiqayırma, 
gəmi təmiri, yükaşırma və digər imkan-
larından istifadə edilməsi, logistika və 
gəmilərə agent xidmətlərinin göstərilməsi 
sahəsində əməkdaşlığı daha da inkişaf et-
dirmək üzrə razılıq əldə olunub.

AZƏrBAYcAn vƏ qAZAxIStAn trAnSxƏZƏr DƏhlİZİ üZrƏ 
YükDAşIMAlAr SAhƏSİnDƏ ƏMƏkDAşlIğI DAhA DA genİşlƏnDİrİr

Estoniya “Şimal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinə qoşulmaq 
niyyətindədir.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-
nin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən  
bildirilib ki, bu fikir aprelin 7-də “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-də Estoniya 
Respublikasının dövlət idarəçiliyi naziri, 
Azərbaycan-Estoniya Hökumətlərarası 
Komissiyasının həmsədri Mixail Korbun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə gö-
rüş zaman səsləndirilib.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-
nin sədri Cavid Qurbanov tranzit potensi-
alının artırılması istiqamətində beynəlxalq 
nəqliyyat dəhlizlərinin rolu, qarşıda duran 
vəzifələr haqqında məlumat verib.

“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizinin icra vəziyyətindən danışan 
C.Qurbanov bildirib ki, artıq Astara stan-
siyasından İran İslam Respublikası dövlət 
sərhədinə qədər birxətli 8,3 kilometr də-
mir yolunun çəkilişi və Astara çayı üzə-
rindəki dəmir yolu körpüsünün tikintisi 

yekunlaşıb. Bu günlərdə sınaq qatarı sər-
hədi yeni tikilmiş körpü vasitəsilə keçib. 
Artıq İran tərəfində 600 metr uzunluğun-
da dəmir yolu qoyulub. Hazırda Astarada 
(İran) geniş işlər aparılır. Bu işlərin tərki-
binə 35 hektar ərazidə dəmir yolu stansi-
yasının tikintisi və yüklərin boşaldılması 
üçün terminalın inşası da daxildir.

İkitərəfli görüşdə qarşılıqlı əməkdaş-
lıq əlaqələri müzakirə olunub.

Estoniya Respublikasının dövlət 
idarəçiliyi naziri, Azərbaycan-Estoniya 
Hökumətlərarası Komissiyasının həm-
sədri Mixail Korb ikitərəfli əməkdaşlığın 
bundan sonra daha da genişləndirilməsi-
nin vacibliyini vurğulayıb. Qonaq bildirib 
ki, onun təmsil etdiyi ölkə Azərbaycanla 
bütün əlaqələrin inkişafında maraqlıdır. 
Estoniya “Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəq-
liyyat Dəhlizinə qoşulmaq niyyətindədir.

Görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın bun-
dan sonra daha da genişləndirilməsinin 
vacibliyi vurğulanıb.

Tədbirin sonunda ikitərəfli memoran-
dum imzalanıb.

eStonİYA “şİMAl-cƏnUB” BeYnƏlxAlq 
nƏqlİYYAt DƏhlİZİnƏ qoşUlMAq nİYYƏtİnDƏDİr

BAkIDA trAnSxƏZƏr DƏhlİZİnİn cArİ vƏZİYYƏtİ 
vƏ İnkİşAf İStİqAMƏtlƏrİ MüZAkİrƏ olUnUB

Aprelin 1-də  Bakıda “Azər-
baycan Xəzər Dəniz Gəmiçili-
yi”  QSC-nin də təsisçisi olduğu 
“Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutu” Beynəlxalq Assosia-
siyası Hüquqi Şəxslər Birliyinin 
(TBNM BA HŞB) İdarə Heyətinin 
və eyni zamanda təşkilatın ümumi 
yığıncağı keçirilib.

Yığıncaqda “Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” Bey-
nəlxalq Assosiasiyası Hüquqi Şəxslər 
Birliyinin Nizamnaməsi, İdarə Heyə-
tinin yeni tərkibi, Beynəlxalq Assosi-
asiyanın fəaliyyətini tənzimləyən bir 
sıra normativ sənədlər və 2017-ci il 
üçün “Transxəzər Beynəlxalq Nəq-
liyyat Marşrutu” Beynəlxalq Asso-
siasiyası Hüquqi Şəxslər Birliyinin 
Tədbirlər Planı təsdiq edilib.

Tədbirdə “Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu” Bey-
nəlxalq Assosiasiyasının təsisçiləri 

olan “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gə-
miçiliyi”  QSC, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC, “Bakı Beynəlxalq Də-
niz Ticarət Limanı” QSC, “Qazaxıs-
tan Dəmir Yolları” SC, Aktau limanı, 
“Gürcüstan Dəmir Yolları” ASC və 
Batumi limanının nümayəndələri iş-
tirak ediblər.     

Yığıncaqda Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutunda 
mövcud vəziyyət, dəhlizin inkişaf 
istiqamətləri və perspektivləri,  onun 
potensialından tam istifadə edilməsi 
üçün görüləsi zəruri işlər, marşruta 
yeni yüklərin cəlb edilməsi imkanları 
müzakirə olunub və görüşün yekun-
larına dair protokol imzalanıb.

Xatırladaq ki, Transxəzər Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Marşrutu 2014-cü 
ilin fevral ayında Azərbaycan, Qa-
zaxıstan və Gürcüstanın yükdaşıma-
larda iştirak edən müvafiq qurumları-
nın, o cümlədən “Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin iştirakı 

ilə yaradılıb.  Daha sonra  Ukrayna, 
Rumıniya və Polşanın da aidiyyəti 
qurumları TBNM-ə qoşulub. Hazır-
da bu marşrut Çin-Qazaxıstan sər-
həddindən başlayaraq, Qazaxıstan, 
Xəzər dənizi, Azərbaycan və Gürcüs-
tandan keçməklə Avropa ölkələrinə 
qədər uzanır. TBNM tərəfindən bütün 
marşrut boyu vahid keçid tarifi təyin 
olunub, “bir pəncərə” prinsipi tət-
biq edilib  və bu layihə çərçivəsində 
konteyner qatarları müvəffəqiyyətlə  
marşrut üzərindən daşınır.

2016-cı ilin  oktyabrında  isə 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat 
Marşrutuna hüquqi status verilərək 
Beynəlxalq Assosiasiya formatına 
gətirilib.

Qeyd edək ki, konteynerlərin 
Çindən Avropaya ənənəvi okean 
yolu ilə göndərilməsi üçün 45-60 gün 
tələb olunursa, Azərbaycan üzərindən 
keçən TBNM marşrutu ilə bu müddət 
təqribən 3 dəfə azdır.



“Ukrzaliznytsia” Ukrayna Dəmir 
Yolları şirkəti “Transxəzər Beynəlxalq 
Nəqliyyat Marşrutu” Beynəlxalq 
Assosiasiyasının bərabərhüquqlu üzvü 
oldu.

Bu barədə şirkətin idarə heyətinin 
sədri Voytsex Balçun özünün “Facebo-
ok” səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə 
görə, müvafiq qərar assosiasiyanın idarə 
heyətinin və təşkilatın Bakıda keçirilən 
ümumi iclasında qəbul edilib.

Voytsex Balçun yazıb: “Qazaxıs-
tan, Azərbaycan və Gürcüstan dəmir 
yollarından həmkarlar şirkətimizin at-
dığı addımı və potensialını yüksək qiy-
mətləndirdilər. Buna görə də bizi bir-

liyin sıralarına qəbul etdilər və dəmir 
yolları imkanlarının gələcək qarşılıqlı 
inteqrasiyasında maraqlı olduqlarını 
bildirdilər”.

Şirkət rəhbərinin sözlərinə görə, bu 
nəqliyyat dəhlizinin bir hissəsinə çev-
rilən “Ukrzaliznytsia” onun inkişaf stra-
tegiyasına təsir etmək imkanı qazanıb.

Ukrayna-Gürcüstan-Azərbay-
can-Qazaxıstan-Çin marşrutu üzrə ilk 
konteyner qatarı 2016-cı il yanvarın 
15-də Ukraynadan sınaq reysinə çıxıb. 
Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marş-
rutu Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan, Gür-
cüstan və Türkiyə ərazisindən keçir və 
Avropaya uzanır.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin müştərilərə 
təqdim etdiyi  elektron bilet xidmə-
tinə maraq çoxalıb. Belə ki, cari 
ilin yanvarında 39, fevralında 43 
bilet online qaydada alınıb. Mart-
da isə ümumilikdə 45-dən çox bilet 
online qaydada alınıb ki,  onların 
da  23-ü  ikitərəfli  olub.

Qeyd edək ki, Gəmiçilikdə online 
bilet satışı sistemi 2016-cı ilin sentya- 
brından tətbiq edilir. O vaxtdan ümu-
milikdə online qaydada 209 bilet sifariş 

olunub. Bu biletlərin böyük hissəsini 
(140 ədədini) ikitərəfli sifarişlər təşkil 
edib.

Online bilet sifarişi edənlərin ək-
səriyyəti Türkiyə vətəndaşlarıdır. Ge-
diş-gəlişin ən çox müşahidə olunduğu 
istiqamətlər isə Aktau-Ələt, Ələt-Ak-
taudur. Satılan biletlərin cəmi 6-sı Ba-
kı-Türkmənbaşı istiqamətində olub.

Elektron bilet xidməti ölkəmizdən 
keçən beynəlxalq nəqliyyat marşrut-
larına cəlbediciliyin yüksəldilməsi, 
müasir informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarından istifadə ilə yük və 

sərnişin daşımalarında sənədləşmənin 
sadələşdirilməsi və operativliyin ar-
tırılması məqsədi ilə gerçəkləşdirilir. 
Üstəlik, bu xidmət daha güvənli və 
sərfəlidir. Müştəri hər hansı vasitəçiyə 
müraciət edib əlavə pul ödəmək məc-
buriyyətində deyil.

Bu sistem istifadəçi üçün vaxt itki-
sinin qarşısının alınması baxımından da 
çox əlverişlidir. Yükün növü, yüklən-
mə və gediş limanları, ödəyən şəxs və 
daşınan nəqliyyat vasitəsi barədə mə-
lumatlar daxil edildikdən sonra biletin 
qiyməti avtomatik hesablanır.

Xatırladaq ki, xidmətdən yararlan-
maq üçün “Azərbaycan Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyi” QSC-nin internet saytında 
onlayn ödəniş üçün müvafiq xanalar 
doldurulmalıdır. Ro-Ro və bərə gəmilə-
ri ilə müxtəlif tipli avtomobillərin və 
sərnişinlərin daşınması sifarişini  aşa-
ğıdakı internet ünvana daxil olmaqla 
etmək mümküdür.  https://public.acsc.
az/online/payment/index/az/

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçi-
liyi” QSC müasir texnologiyaların tət-
biqi ilə bağlı səylərini bundan sonra da 
davam etdirəcək.

Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Dəniz Administrasiyasının tabeli-
yindəki Dəniz Üzgüçülüyünün Təh-
lükəsizliyi Mərkəzi Azərbaycanın 
ərazi sularında gəmi sürücülüyünün 
təhlükəsizliyini təmin edir.

Administrasiyanın mətbuat xidmə-
tindən  verilən məlumata görə, Dəniz 
Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi Mərkə-
zinin Uzaq Məsafədən Tanınma və iz-
ləmə Milli Mərkəzi tərəfindən Azər-
baycan Respublikasının ərazi sularında 
gəmisürücülüyünün təhlükəsizliyinin 
təmin olunması, Azərbaycan Respubli-
kasının ərazi sularında üzmə qaydaları-
na və Azərbaycan Respublikasının tərəf-
dar çıxdığı beynəlxalq konvensiyaların 
tələblərinə riayət olunmasına nəzarət 
edilməsi, gəmi sürücülüyü üçün çətin 
hava şəraiti zamanı fırtına xəbərdarlığı-
nın göndərilməsi, təhlükəsiz lövbər da-
yanacağı ilə təmin olunması, gəmilərin 
tanınması və uzaq məsafədən izlənməsi 
və hərəkət marşrutunun seçilməsi xid-
mətləri göstərilir.

Ərazi sularında gəmisürücülüyünün 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsə-
dilə nəzarət olunan ərazilərin əhatə da-
irəsinin genişləndirilməsi, gəmilərlə 
radioəlaqələrin daha etibarlı təşkil olun-
ması, Avtomatik İdentifikasiya Sistemi 
(AİS) vasitəsi ilə məlumatların operativ 
surətdə Milli Mərkəzə ötürülməsinin 

təşkili üçün xüsusi təyinatlı Ultra Qısa 
Dalğaların yayımı məqsədilə radiostan-
siya və radio-rele avadanlıqlarının qu-
raşdırılması təmin olunur.

Gəmilərlə etibarlı rabitənin təmin 
edilməsi, Azərbaycan Respublikasının 
dövlət bayrağı altında üzən gəmilərə 
dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi-
nin gücləndirilməsi məqsədilə naviqa-
siya rabitə avadanlıqları quraşdırılıb və 
mütəmadi naviqasiya təminatı həyata 
keçirilir.

Məlumata əsasən, Dövlət Dəniz 
Administrasiyasının Dəniz Üzgüçülü-
yünün Təhlükəsizliyi Mərkəzinə ötən 
dövr ərzində Gəminin Mühafizə Həyə-
can Sistemi (SSAS) üzrə 247 sınaq, 66 
qəza, 1468 rəqəmsal seçmə sınaq çağı-
rış siqnalı daxil olub. Ötən dövr ərzin-
də 21600 naviqasiya ötürməsi həyata 
keçirilib, 120 gəminin Uzaq Məsafədən 
Tanınma və İzləmə təsdiqnaməsi, 23 gə-
minin Beynəlxalq Dəniz Peyk Təşkilatı 
(İNMARSAT) təsdiqnaməsi, 39 gəmi-
nin Dəniz Mobil İdentifikasiya Xidmə-
ti (MMSİ) təsdiqnaməsi və 67 gəminin 
Beynəlxalq Peyk Axtarış-Xilasetmə Sis-
temi (Cospas-Sarsat) təsdiqnaməsi qey-
diyyata alınıb.

Dövlət Dəniz Administrasiyası 
tərəfindən liman kapitanları vasitəsilə, 
Beynəlxalq və kabotaj səfərlər həyata 
keçirən 20 min 285 gəminin Azərbaycan 

Respublikasının limanlarına girişi və 20 
min 61 gəminin limandan çıxışının rəs-
miləşdirlməsi həyata keçirilib.

Azərbaycan bayrağı altında üzən 
135 gəmidə aparılan bayraq nəzarəti 
yoxlaması zamanı ümumilikdə 1522 
nöqsan aşkar edilərək aradan qaldırılma-
sı təmin edilib. Bu nöqsanlardan 276–sı 
“Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara 
diplom verilməsinə və növbə çəkməyə 
dair” Beynəlxalq Konvensiya (STCW) 
üzrə, 907–si “Dənizdə insan həyatının 
mühafizəsinə dair” Beynəlxalq Konven-
siya (SOLAS) üzrə, 63–ü “Dənizin gə-
milərdən çirkləndirilməsinin qarşısının 
alınması haqqında" 1973–cü il tarixli 
Beynəlxalq Konvensiya (MARPOL) 
üzrə, 163–ü “Dənizdə əməyə dair Kon-
vensiya” (ILO (MLC)) üzrə, 50–si "Yük 
nişanı haqqında" 1966-cı il tarixli Bey-
nəlxalq Konvensiya (ICLL) üzrə, 17–si 
“Dənizdə gəmilərin toqquşmasının qar-
şısının alınmasına dair beynəlxalq qay-
dalar haqqında” Konvensiya (COLREG) 
üzrə, 46–sı isə digər hallar üzrə olub.

Xarici bayraq altında üzən 69 gə-
midə aparılan liman nəzarəti yoxlama-
ları zamanı isə ümumilikdə 397 nöqsan 
aşkar edilərək, qeyd edilən nöqsanların 
aradan qaldırılması təmin edilib. Bun-
lardan 6–sı STCW üzrə , 294–ü SOLAS 
üzrə, 11–i MARPOL üzrə, 48–i ILO 
(MLC) üzrə, 25–i ICLL üzrə, 8–i COL-

REG üzrə və 5–i isə digər nöqsanlar üzrə 
olub.

Aparılan nəzarət yoxlamaları za-
manı gəmilərdə dəniz üzgüçülüyünün 
təhlükəsizliyinə, insan həyatına və ətraf 
mühitə real təhlükə yaradan uyğunsuz-
luqlar səbəbindən ümumilikdə 58 gəmi-
nin səfərə çıxmasına icazə verilməyib. 
Bunlardan 34–ü Azərbaycan bayrağı al-
tında üzən, 24–ü isə xarici bayraq altında 
üzən gəmilər olub. Ötən dövr ərzində 3 
min 892 gəmi jurnalı təsdiq edilərək gə-
milərə təhvil verilib.

Azərbaycan Respublikasının ərazi 
sularında və liman akvatorialarında xa-
rici bayraq altında üzən 1795 gəmiyə 
bələdçi xidməti göstərilib. Bələdçilər 
tərəfindən sözügedən gəmilərin dəniz 
kanalları vasitəsi ilə təhlükəsiz olaraq li-
manlara gəlməsi və limanlardan getməsi 
təmin olunub.

Dövlət Dəniz Administrasiyasının 
Dəniz Üzgüçülüyünün Təhlükəsizliyi 
Mərkəzi tərəfindən, beynəlxalq səfər-
lər edərək Azərbaycan Respublikasının 
limanlarına gələn və kabotaj səfərlər 
həyata keçirən gəmilər lövbər dayana-
caqları üçün dəniz rayonlarında lövbər 
dayanacağı ilə təmin olunurlar və lövbər 
dayanacağında gəmilərə nəzarət təmin 
edilir. Bununla da 1436 xarici bayraq 
altında üzən gəmi lövbər dayanacağı ilə 
təmin olunub.
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elektron Bİlet SİfArİşİnƏ MArAq ArtIr

DƏnİZ üZgüçülüYünün tƏhlükƏSİZlİYİ MƏrkƏZİ AZƏrBAYcAnIn ƏrAZİ 
SUlArInDA gƏMİ SürücülüYünün tƏhlükƏSİZlİYİnİ tƏMİn eDİr

“UkrZAlİZnYtSİA” şİrkƏtİ “trAnSxƏZƏr BeYnƏlxAlq nƏqlİYYAt 
MArşrUtU” BeYnƏlxAlq ASSoSİASİYASInIn üZvü olDU

AZƏrBAYcAnIn İqtİSADİYYAtInIn 
şAxƏlƏnDİrİlMƏSİnDƏ nƏqlİYYAt 

SektorUnUn rolU 
İtaliyanın "Eurasian 

Business Dispatch" anali-
tik portalında tədqiqatçılar 
Domeniko Letisianın və Gi-
orgia Piların birgə müəllifi 
olduqları "Yeni Bakı Limanı 
və Azərbaycanın ilk azad 
ticarət zonası" adlı məqalə 
verilib. 

Məqalədə Azərbaycan iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində nəqliyyat 
sektorunun rolu, Bakı limanının tarixi, onun beynəlxalq nəqliyyat dəhliz-
ləri üçün əhəmiyyəti barədə məlumat verilir. Həmçinin hazırda yeni Bakı 
limanının genişləndirilməsi istiqamətində aparılan işlər, bu xüsusda inno-
vativ yanaşmalar, liman ərazisində və ona yaxın yerdə qurulmaqda olan 
azad ticarət zonası, istər Bakı limanının, istərsə də azad ticarət zonasının 
ölkənin və regionun iqtisadiyyatına potensial töhfələrindən bəhs edilir.

Yazı Bakı limanının strateji əhəmiyyəti və imkanları barədə İtaliya-
nın işgüzar və akademik dairələrini məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır.

Asiman Əsədov

“MtA orUç reİS” gƏMİSİ  ArAlIq 
DƏnİZİnDƏ neft AxtArAcAq

Türkiyə “MTA Oruç Reis” gəmisi ilə Aralıq dənizində neft axtara-
caq.

 Anadolu agentliyinin verdiyi xəbərə görə, axtarış gəmisi ilə bu ay 
ərzində Aralıq dənizində həm 2 ölçülü, həm də 3 ölçülü seysmik kəşfiyyat 
işləri aparılacaq.

Uzunluğu 86 metr olan gəminin tutumu 5 min 178 ton, iqtisadi ömrü 
isə 30 ildir. Gəmi ilə həyata keçiriləcək 2 və 3 ölçülü seysmik tədqiqatlar-
la dənizin 20 min metrə qədər dərinliyi araşdırılacaq.

Gəmidəki su altında əməliyyat aparmaq funksiyası olan robot texni-
kası sistemi ilə 1500 metrə qədər istənilən dərinlikdə müşahidə aparmaq 
və nümunə almaq mümkün olacaq.

Yenİ lİMAn İStİfADƏYƏ verİlİB
İranın Xəzər dənizi 

sahilindəki Ənzəli Azad 
İqtisadi Zonasında yeni 
liman istifadəyə verilib.

İRNA-nın məlumatı-
na görə, yeni liman ildə 
15 milyon ton yük ötürmə 
qabiliyyətinə malikdir. 
Limanın fəaliyyətində 
müasir texnologiyalardan 
istifadə olunacaq.

Limanin istifadəyə verilməsi İranın Azərbaycan və digər Xəzər sahili 
ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinin inkişafına təkan verəcək.

Yeni limanın açılışı mərasimində İran Prezidenti Həsən Ruhani işti-
rak edib.

İlk DƏfƏ AxtArIş-qAZMA 
gƏMİSİ AlAcAq

Türkiyə tarixində 
ilk dəfə bu il yeni axta-
rış-qazma gəmisi alacaq.

Anadolu agentliyinin 
verdiyi xəbərə görə, bu 
barədə Türkiyənin enerji 
və təbii sərvətlər naziri Be-
rat Albayrak deyib.

Nazir bildirib ki, gəmi 
ilə Qara və Aralıq dənizlərinin hər birində ildə iki dəfə olmaqla, digər 
dənizlərdə də fəal qazma fəaliyyətlərinin aparılması planlaşdırılır.

“Türkiyə neft yığma bazası baxımından istənilən səviyyədə deyil. 
Hədəfimiz 5 milyon ton neft saxlama tutumuna malik olmaqdır. Ölkənin 
qaz istehlakı isə az qala 3 dəfə artıb. Türkiyədə yalnız 3 rayon hazırda 
qazla təmin olunmayıb. Gələn il həmin rayonlar da qazla təmin olunacaq 
və bununla da 81 vilayətin qaz təminatı yaxşılaşdırılacaq”, – deyə B.Al-
bayrak əlavə edib.

qƏZA ZAMAnI gƏMİDƏ  
80 SƏrnİşİn olUB

Myanmanın qər-
bində sərnişin gəmisi 
barjla toqquşub. Qəza 
nəticəsində azı 20 nəfər 
həlak olub, 9 nəfər itkin 
düşüb .

France Press agent-
liyinin yerli hakimiy-
yət orqanlarının yaydığı 
məlumata görə, insident 
aprelin 8-nə keçən gecə Pateyn liman şəhəri yaxınlığında qeydə alınıb. 
Ölənlərdən 16-sı qadın, 4-ü kişidir. Qəza zamanı gəmidə ümumilikdə 80 
nəfərə qədər sərnişin olub. Onlar toy mərasimindən qayıdırmış.

Batan gəmidən təxminən 30 nəfər xilas ola bilib. 
İtkin düşənlərin axtarışı davam edir.



tAleYİnİ DƏnİZlƏ 
BAğlAMIş İnSAn
Uzaq səfərlər kapitanı Hacımurad 

Şirəli oğlu Pənahov 1911-ci ildə Bakı 
şəhərinin Şağan kəndində anadan olub. 

1936-cı ildə Bakı dənizçilik texni-
kumunu bitirdikdən sonra Xəzər Dəniz 
Gəmiçiliyinin nəqliyyat donanmasında 
işləyib. Təşkilatçılıq qabiliyyəti, bacarı-
ğı və biliyi Hacımurad Şirəli oğlunu qısa 
müddətdə kapitanın üçüncü köməkçisin-
dən kapitan vəzifəsinədək yüksəldib.

Böyük Vətən müharibəsinin ağır il-
lərində “Sentrosoyuz” gəmisinin kapitanı 
olarkən H. Pənahovun ən yaxşı koman-
dirlik keyfiyyətləri özünü biruzə verib, 
dənizçiləri monolit komandada birləşdir-
mək, komandanlığın hər bir tapşırığını 
yerinə yetirmək məharəti meydana çıxıb.

1954-cü ildə SSRİ Dəniz Donanması Na-
zirliyinin Akademiyasını bitirən Hacımurad 
Pənahov Gəmiçiliyin dəniz üzgüçülüyü xidmə-
tində məsləhətçi kapitan vəzifəsinə irəli çəkilib, 
onlarla gənc kapitan tərbiyə edib.

1961-ci ildə Bakı – Krasnovodsk (Türk-
mənbaşı) limanları arasında Avropada ən böyük 
gəmi-bərə keçidi açılarkən məhz Hacımurad 
Pənahov ən təcrübəli kapitan kimi  gəmi-bərələ-
rin ilki - “Sovet Azərbaycanı” dizel-elektroxo-
dunun sükanı arxasına keçib. Onun səyi, işə ya-
radıcı münasibəti qısa müddətdə gəmi-bərənin 

istismarının mənimsənilməsinə kömək edib. 
O, gəmi-bərələrin səmərəli – sıxlaşdırılmış 
cədvəllə istifadə olunması təklifini verib ki, 
bu da böyük iqtisadi fayda ilə nəticələnib.  

Hacımurad Şirəli oğlu uzaq səfərlərə 
çıxan ilk kapitanlardan olub, uzun müddət 
Qara və Aralıq dənizlərində üzən gəmiləri-
mizin heyətlərinə başçılıq edib. 

H. Pənahov  VII çağırış SSRİ Ali Sove-
tinin deputatı olub. 

“Dəniz Donanmasının fəxri işçisi” 
(1957) olan Hacımurad Şirəli oğlunun əmə-
yi yüksək qiymətləndirilib. O, Lenin (1963) 
və “Oktyabr İnqilabı” (1971) ordenləri ilə,  
müxtəlif medallarla təltif edilib. Azərbaycan 
SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanına layiq gö-
rülüb. 

Hacımurad Şirəli oğlu Pənahovlar sü-
laləsinin banisi olub, hər üç övladı ömrünü 
dənizlə bağlayıb.    
Hacımurad Şirəli oğlu Pənahov 1974-cü 

ilin oktyabrında 63 yaşında qəflətən vəfat edib.                                                                                     

Sevda Abdullayeva,
Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin
İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə mütəxəssisi

Yaponiya özünümüdafiə qüvvələri və Kore-
ya Respublikası hərbi dəniz qüvvələri ilə birgə 
təlimlərdən sonra, ABŞ hərbi-dəniz qüvvələrinə 
məxsus “Carl Vinson” atom aviadaşıyıcısı onu 
müşayiət edən gəmilərlə birlikdə Sinqapur 
sahillərinə yan alıb. Bu barədə “The Straits 
Times” nəşri məlumat yayıb.

ABŞ hərbi-dəniz qüvvələrinin 1 nömrəli avi-
adaşıyıcı zərbə qrupunun komandanı kontr-ad-
miral Ceyms Kilbinin sözlərini sitat gətirən nəşr 
yazır: “Sinqapur limanına gəliş bizim ölkələrimiz 

arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq barə-
də razılaşmaya sadiq qaldığımızı təsdiq edir”. 
Kontr-admiralın sözlərinə görə, Asiya-Sakit oke-
an regionundakı bütün ölkələr üçün sülhün, in-
kişafın və təhlükəsizliyin təmin olunmasında hər 
iki dövlət dəniz və su məkanından qanuni istifadə 
barədə ümumi rəyi dəstəkləyir”.

Məlumatda, həmçinin bildirilir ki, Sinqapur-
da bir müddət qaldıqdan sonra aviadaşıyıcı və 
onu müşayiət edən gəmilər Sakit okeanın qərbin-
dəki dislokasiya sahəsinə gedəcək.

DƏnİZ cƏSUrlArI 
Sevİr

Vəli Rəhim oğlu Rəhimov 1904-cü ildə  
Cənubi Azərbaycanda doğulub. On dörd  
yaşında Bakıya gəlib. 

1920-ci ildə “Kaşen” gəmisində matros 
kimi əmək fəaliyyətinə başlayan Vəli Rəhi-
mov taleyini həmişəlik Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi 
ilə bağlayıb. Öz səyi, bacarığı və dərrakəsi ilə 
matrosluqdan kapitanlığa yüksəlib. Müxtəlif 
gəmilərin, o cümlədən Böyük Vətən müha-
ribəsi illərində iritonnajlı “Stalin”, “Komin-

tern”, “Profintern” tankerlərinin kapitanı olub. 
Səmərəli fəaliyyətinə, döyüş tapşırıqlarının ic-
rasında göstərdiyi əzmkarlığa görə Lenin orde-
ni, habelə “Qırmızı Ulduz” ordeni və “Əmək 
rəşadətinə görə” medalı ilə təltif olunub. “Də-
niz Donanmasının fəxri işçisi” adına layiq gö-
rülüb.

Sonralar sahildə işə dəvət olunan Vəli Rə-
him oğlu Gəmiçilik rəisinin müavini, Bakı lima-
nının kapitanı işləyib. Vəli Rəhimov ümumilik-
də Xəzər Dəniz Gəmiçiliyində 55 il 6 ay 3 gün 
çalışıb. 

1995-ci ilin dekabrında 91 yaşında vəfat 
edib.
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AxDg-nİn 160 İllİYİ qArşISInDA
YAxşIlIq 

heç vAxt İtMİr  
Dəniz hər adamı qoynuna alıb, 

onunla “çiyin-çiyinə” işləməyə razı 
olmur. O, özü kimi təmiz və hər zaman 
coşub-çağlayan insanları sevir. Bu, 
yazılmamış qanunauyğunluqdur. Dəniz 
insanının başqa cür olması mümkün 
deyil. 

Elə haqqında söhbət açacağımız 
Cəbrayıl Xanlar oğlu Məmmədov da 
belə insanlardandır. Ömrünün yarısını 
dənizə həsr etmiş kapitan Cəbrayıl Məm-
mədov 1937-ci il aprelin 12-də Zəngilan 
rayonunun Sobu kəndində dünyaya göz 
açıb. Həyat yolu da dəniz kimi dalğalı, 
fırtınalı olub. Uşaqlıqdan dəniz böyüklü-
yündə yükü çiyinlərinə alıb. Mövqeyini, 
məğrurluğunu da dəniz kimi hər zaman 
qoruyub saxlamağı bacarıb. 

Atasını demək olar ki, görməyib. O,  
doğulduqdan bir qədər sonra atası Böyük 
Vətən müharibəsində həlak olub. Bun-
dan sonra tale onu ağır sınaqlara çəkib. 
Anasının razılığı ilə əmisi Cəbrayılı və 
onun bir bacısını öz himayəsinə götürüb. La-
kin əmisinin ailəsindəki narazılıqlar səbəbindən 
onun həyatı uşaq evlərinin biri ilə kəsişib... 

Həyat yoldaşı Südabə Məmmədova deyir ki, 
30 il bir yerdə ömür sürüblər. Amma aralarında 
bir dəfə də olsun mübahisə olmayıb. Birgə dörd 
qız, bir oğul böyüdüblər. İndi hər biri ali təhsilli, 
cəmiyyətdə müəyyən söz sahibi olan şəxslərdir. 

Oğlu Xanlar Məmmədov deyir:
- Atam işində ciddi, ailədə çox mehriban idi. 

Onu tanıyan hər kəsdən bu gün də  haqqında xoş 
sözlər eşidirəm. Bu məni qürurlandırır. “Yaxşı-
lıq heç vaxt itmir”  misalı mənim üçün atamın 
nümunəsində öz təsdiqini tapıb. Onun vaxtı ilə 
etdiyi yaxşılıqlar indi mənim də rastıma çıxır. 

Cəbrayıl Məmmədov təkcə oğlu və qızları 
üçün örnək deyil. Onun yolunu getmək istəyən 
yüzlərlə insan var. Cəbrayıl Məmmədovu tanı-

yanların hamısı bu gün də onun insanlığından, 
işinə sevgisindən, daxili aləminin zənginliyin-
dən danışır. 

Bir vaxtlar onunla çiyin-çiyinə çalışan dos-
tu Daməd İmanov deyir ki, bu yaşa qədər onun 
haqqında pis fikir eşitməyib. Alnıaçıq adam 
olub, insani keyfiyyətləri ilə hər kəsin hörməti-
ni qazanmağı bacarıb. Vicdanı qarşısında təmiz 
olmağı hər şeydən üstün tutur, bizə də bunu töv-
siyyə edirdi. 

Cəbrayıl Məmmədov 1953-cü ildən öm-
rünün son altı ilinə qədər dənizçilik peşəsi ilə 
birlikdə addımlayıb. Uşaq evinin hasarlarını öz 
istedadı ilə adlayaraq, dənizçiliyin yüksəkliklə-
rini fəth etməyi bacaran Cəbrayıl Məmmədov 
təkrarolunmazlar  siyahısına adını yazdıran şəx-
siyyətlərdəndir. Belələri heç vaxt unudulmur. 

Rövşən Abdurəhmanov 

Monako knyazlığının ərazisi 
dənizin qurudulması üzrə yeni la-
yihənin hesabına 6 hektar artırıla-
caq. Bunu Monakonun Turizm və 
Konqreslər üzrə İdarəsinin prezi-
denti Giyom Roz bildirib.

Interfax informasiya agentliyi xə-
bər verir ki, layihəyə üç ay bundan əv-
vəl start verilib. Qurudulmuş ərazidə 
dəbdəbəli binalar tikiləcək, həmçinin 
Monte-Karlonun dəniz tərəfdən görü-
nüşünü dəyişəcək bağ salınacaq. Tikin-
ti işlərinin 2025-ci ilədək başa çatması 
planlaşdırılır.

Rozun sözlərinə görə, yeni məhəl-
lədə yaşayış evləri, ofislər, avtomo-

bil dayanacağı, daxili liman, park və 
dəniz bulvarı yerləşəcək. Yeni ərazi  
knyazlığın əsas mədəni-sərgi komp-
leksi olan “Grimaldi Forum”un sahə-
sini genişləndirməyə də imkan yarada-
caq.

Aralıq dənizi sahillərində yerləşən, 
Avropanın cırtdan dövlətlərindən biri 
olan Monako knyazlığı Fransa ilə sər-
həddədir. Knyazlığın ərazisi cəmi iki 
kvadratkilometr (200 hektar), sahil xət-
tinin uzunluğu isə 4 kilometrdir. Son il-
lər ərazisi dənizin qurudulması sayəsin-
də 40 hektar artıb. Əhalisi 37 min nəfər 
olan bu cırtdan dövlət 2016-cı ildə 890 
mindən çox turist qəbul edib.

AtoM AvİADAşIYIcI gƏMİ SİnqAPUr 
SAhİllƏrİnƏ YAn AlIB

MonAkonUn ƏrAZİSİ DƏnİZİn heSABInA 6 hektAr ArtIrIlAcAq

gƏMİ AtlAntİk okeAnInDA YoxA çIxIB
Atlantik okeanının cənub his-

səsində, Uruqvay sahilləri yaxın-
lığında Cənubi Koreyaya məxsus 
yük gəmisi ilə əlaqə kəsilib.

Interfax informasiya agentliyi 
xəbər verir ki, Marşal Adaları bayra-
ğı altında üzən gəminin göyərtəsin-
də 8 Cənubi Koreya və 16 Filippin 
dənizçisi olub. Martın 26-da Brazi-
liyadan açıq dənizə çıxan gəmi gecə 
saatlarında “SOS” siqnalı verib. Heyət gəminin batmağa başlaması barədə 
məlumat ötürüb.

Hazırda Atlantik okeanının bu zonasında axtarış-xilasetmə işləri aparılır. 
Axtarışlara kommersiya gəmiləri də qoşulub. Yoxa çıxmış gəminin məxsus 
olduğu şirkətdən heyətin taleyi barədə məlumat alınmadığını bildiriblər.

Üç il bundan əvvəl batan 
Cənubi Koreyanın “Sevol” 
bərəsi ölkənin cənub-qərbin-
də yerləşən Mokxpo limanına 
gətirilib.

Yarımüzən vəziyyətə gətirilən 
bərə faciə yerindən 90 kilometr 
məsafədəki limana aparılıb.

Bərənin vəziyyətinin ətraflı öyrənilməsi və hələ də itkin düşmüş sayılan 
9 nəfərin cəsədinin axtarışı üçün “Sevol”un quru doka salınacağı gözlənilir. 
Bundan sonra isə qəzanın səbəblərini araşdıran xüsusi komissiyanın təhqiqa-
tı başlayacaq.

Xatırladaq ki, əsas sərnişinləri məktəblilər olan “Sevol” bərəsi 2014-cü 
ilin aprel ayında qəzaya uğrayaraq batmışdı. Uzunluğu 145 metr, sututumu 
6825 ton olan bərənin batması nəticəsində 295 nəfər həlak olmuş, 9 nəfər 
itkin düşmüşdü. İtkin düşənlərin cəsədlərinin gəmidə qaldığı güman olunur. 
Məhz buna görə də, bərənin korpusunun dənizin dibindən kəsilərək his-
sə-hissə deyil, bütöv çıxarılması qərara alınıb. Qəzaya bərənin həddən artıq 
yüklənməsinin, həmçinin korpusun quruluşunun qanunsuz yolla dəyişdiril-
məsi və idarəetmədə yol verilən nöqsanların səbəb olduğu bildirilir.

3 Mİn 500 tAnkerlİk neft İxrAc eDİlİB
2006-cı ildən bu vaxtadək Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft boru 

kəməri (BTC) vasitəsilə 3 min 500 tankerlik neft ixrac olunub.
Bunu BP şirkətinin hasilat, transformasiya və karbon üzrə baş əməliyyat 

rəhbəri Qordon Birrell deyib. O qeyd edib ki, həmin həcmin əsas hissəsini 
isə “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yataqlar blokundan hasil olunan neft təşkil 
edib.

12 nƏfƏr İtkİn DüşüB
Çinin şərqində Yantsı çayının deltasında yük gəmisinin batması nəti-

cəsində 12 nəfər itkin düşüb.
Sinxua agentliyi Şanxay şəhər rəhbərliyinə istinadla xəbər verir ki, Kiri-

bati Respublikasında qeydiyyatda olan gəminin göyərtəsində 14 nəfər olub, 
qəza baş verəndən sonra 2 nəfər xilas ola bilib. Göyərtəsində 4850 ton polad 
olan gəmi Çinin Nantun şəhərindən Cənubi Koreyanın Busan şəhərinə ge-
dirmiş.

Hazırda 17 gəmi itkin düşənlərin axtarışı işlərinə cəlb edilib.

Mayın 31-dən iyunun 3-dək Bakı 
Ekspo Mərkəzində Xəzəryanı regio-
nun energetika sektorunda ən böyük 
tədbir – 24-cü Beynəlxalq Xəzər Neft və 
Qaz “Caspian Oil&Gas 2017” sərgisi 
keçiriləcək.

“Iteca Caspian” şirkətindən  bil-
dirilib ki, regionda neft-qaz sənaye-
sinin əsas tədbiri və tanınmış bey-
nəlxalq platforma olan Xəzər Neft və 
Qaz “Caspian Oil& Gas” sərgisi hər 
il Xəzəryanı regionun əsas neft-qaz 

layihələrinin müzakirəsi və enerji təh-
lükəsizliyinin təmin olunması məqsə-
dilə ən yüksək səviyyəli rəhbər işçiləri 
öz meydançasında bir araya gətirir.

Xəzər Neft və Qaz “Caspian Oil&-
Gas” layihəsinə Azərbaycan Respubli-
kası Energetika Nazirliyi və SOCAR 
tərəfindən də son dərəcə mühüm dəstək 
göstərilir.

Bu il sərgidə Almaniya, Çin, Gür-
cüstan, İran, Niderland Krallığı, Özbə-
kistan, Rusiya, Türkiyə və digər ölkələ-

rin şirkətləri iştirak edəcək. Şirkətlər 
neft hasilatı və enerji daşıyıcılarının 
nəqli, neft və qazın saxlanması üçün 
anbar sistemlərinin təmin edilməsi və 
servis xidmətləri sahəsində innovativ 
texnologiyaları, habelə regionun möv-
cud və gələcək neft-qaz layihələrini və 
bir sıra digər nailiyyətləri nümayiş et-
dirəcəklər. İtaliya və Almaniya sərgidə 
öz milli pavilyonlarını təqdim edəcək-
lər.

Tədbirin statusunu sponsorları-
nın tərkibi təsdiqləyir. Belə ki, baş 
sponsoru qismində ənənəvi olaraq  
SOCAR, qızıl sponsorları qismində BP 
şirkəti, gümüş sponsorlar qismində isə 
“Azeri MI”, “Baku Steel Company”, 
“AZFEN”, “Caspian Drilling Com-
pany Ltd”, “Caspian Marine Services” 
(CMS), “Global Energy Azerbaijan”, 
“RussNeft”, “SOCAR POLYMER”, 
“TEKFEN Construction”, “SIMONE” 
və digərləri çıxış edir. Sərginin baş 
media tərəfdaşı qismində isə “Caspi-
an Energy International Media Group” 
şirkəti çıxış edir.

İyunun 1-2-də “JW Marriott Ab-
sheron Baku” otelində keçiriləcək 
ənənəvi Beynəlxalq Xəzər Neft və 
Qaz “Caspian Oil&Gas Conference” 
konfransında müasir dövrün reallıq-
ları fonunda ölkəmizin neft-qaz sə-
nayesinin gələcək inkişafı, Avropaya 
enerji təchizatının təmin edilməsində 
Azərbaycanın rolu, təchizat əməliy-
yatlarının ekoloji və sənaye təhlükə-
sizliyinin təmin edilməsi və bir sıra 
digər aktual mövzular müzakirə olu-
nacaq.

Beləliklə, sərgi və konfrans ənənə-
vi olaraq podratçılara sifarişçilər və 
həmkarlarla ünsiyyət saxlamaq, tex-
nologiya və xidmətləri iş prosesində 
nümayiş etdirmək və faydalı işgüzar 
əlaqələr yaratmaq imkanını, habelə 
yeni informasiya və texnologiyalar 
axınını təmin etməklə yanaşı, neft-
qaz sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 
imkanlarını da genişləndirəcək. Sərgi 
və konfransın təşkilatçıları qismində 
“ITE Group” və onun tərəfdaşı “Iteca 
Caspian” şirkətləri çıxış edirlər.

24-cü BeYnƏlxAlq xƏZƏr neft vƏ qAZ SƏrgİSİ keçİrİlƏcƏk

üç İl ƏvvƏl BAtAn 
BƏrƏ lİMAnA gƏtİrİlİB

“UnUtSAq, UnUDUlArIq”



Aprelin 10-da Moskvada Azərbay-
can Respublikası və Rusiya Federasi-
yası arasında Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu üzrə ikitərəfli məsləhətləşmələr 
keçirilib.

Görüşdə Azərbaycan xarici işlər 
nazirinin müavini Xələf Xələfovun və 
Rusiya Prezidentinin MDB ölkələri ilə 
sərhədlərin delimitasiyası və demarka-
siyası üzrə xüsusi nümayəndəsi, Rusiya 
Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıq-
lar üzrə səfiri İqor Bratçikovun rəhbər-
lik etdikləri nümayəndə heyətləri iştirak 
ediblər.

Tərəflər Xəzər dənizinin hüquqi 
statusu haqqında Konvensiyanın işlənib 
hazırlanması üzrə Xəzəryanı ölkələrin 
xarici işlər nazirlərinin müavinləri sə-
viyyəsində xüsusi işçi qrupun yanvarın 
25-26-da Bakıda keçirilmiş 48-ci iclası-
nın nəticələri ətrafında fikir mübadiləsi 
aparıblar.

Görüşdə Xəzəryanı ölkələrin Zirvə 
toplantısına hazırlıq məqsədilə keçiril-
məsi nəzərdə tutulan Xəzəryanı ölkələ-
rin xarici işlər nazirləri Müşavirəsinə 
qədər bütün məsələlər üzrə razılığın 
əldə olunmasının vacibliyi vurğulanıb, 
birgə səylərin artırılmasının zəruriliyi 
qeyd edilib. Müzakirələr zamanı tərəflər 

Konvensiyanın hər bir sahilyanı dövlə-
tin suveren hüquqlarını təmin etməsinin 
və onların maraqlarına xidmət etməsinin 
vacibliyini vurğulayıblar.

İki ölkə arasında mövcud olan 
yaxın qonşuluq və dostluq münasibətlə-
ri ruhunda keçən görüşdə Xəzər dənizi 

məsələləri üzrə ikitərəfli formatda apa-
rılan məsləhətləşmələrin mövqelərin 
yaxınlaşdırılmasına və gündəlikdə olan 
məsələlərin razılaşdırılmasına xidmət 
etdiyi qeyd olunub.

Fəridə Abdullayeva

Qədim dövrlərdən müəyyən region-
ların və bəzi insan məskənlərinin adları 
böyük şəxsiyyətlərin fikirlərinə uyğun 
olaraq bir sıra faydalı filiz yataqlarının 
adlarına, yaxud da onların morfoloji 
xüsusiyyətlərinə görə verilib. Məlumdur 
ki, “van” tərkibli sözlərdən ibarət olan 
bəzi şəhər və regionlar vardır. Buna Van 
gölü, Sevan, Şirvan, Yerevan, Naxçıvan 
kimi sözləri misal çəkmək olar. Bəs bu 
sözlərin əsas mənası geoloji baxımdan 
necə dəyərləndirilir?

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
(AMEA) Geologiya və Geofizika İnstitutunun 
şöbə müdiri, akademik Arif İsmayılzadə bu 
suala aydınlıq gətirib:

-“Van” sözü geoloji proseslər nəticəsində 
yaranan oval morfoloji xüsusiyyəti ilə səciy-
yələnən su ilə dolu çökmə mənasını daşıyır. 
Bu söz rus dilində də işlənilir: vannaya, ban-
naya, banya, yəni su ilə dolu bir çökmə mən-
bəyi. Geoloji xəritəyə nəzər yetirsək, görərik 
ki, nisbətən yaxın ərazilərdə Türkiyədə Van 
gölü, İranda Urmiyə və ya Rəzayə gölü, 

Qərbi Azərbaycanda isə Sevan gölü yerləşir. 
Bu səbəbdən Van gölü fars dilində yek, yəni 
birinci Van, Urmiyə dü Van-ikinci Van, Se-
van isə sə Van–üçüncü Van gölü hesab oluna 
bilər.

Şirvan Kür çökəkliyinin cənub hissəsin-
də qədim zamanda şirlərin yaşadığı yer adla-
nıb. Yerevan şəhəri geoloji nöqteyi-nəzərdən 
iri dərin paleogen yaşlı çökəklikdə yerləşir 
və buna görə də onun adı İri-Vandır.

Naxçıvan sözü də “van” tərkibli oldu-
ğuna görə çökəklik morfologiyası ilə əlaqə-

dardır. Lakin bu çökəklik oval formasında 
deyil, uzunsovdur. Çökəklik Azərbaycan 
ərazisindən başlayaraq şimal-qərb is-
tiqamətində Ararat çökəkliyindən keçərək 
Türkiyəyə qədər uzanır və gəmi formasını 
xatırladır. “Naxçi” sözünün farsdilli lüğət-
lərdə “gəmi kapitanı” ifadəsini “naxuda” 
sözü əvəz edir. Görünür, Naxçıvan şəhə-
rinin adı Naxudavan sözündən götürülüb. 
Naxçıvanı gəmiyəbənzər formada olan 
çökəkliyin kapitanı kimi düşünmək olar.

A Z Я R B A Y C A N
X Z R D N Z G M L YЯ Я Я И Я ИЧИ И И
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YArIZArAfAt,
YArIgerçƏk

Dünyanın nə vaxtsa məhv olacağı barədə “na-
rahatçılığ”ını ifadə edənlər niyə bu gün insanlı-
ğın məhv olduğunun fərqində deyillər?

Su yaxşı gələndə də, niyə bəzi adamları sıxış-
dırıb, suyunu çıxarırlar?

Yalançıların yaddaşı olmur? Belədirsə, bircə 
dəfə də olsa, yalan danışmağı yaddan çıxarıblar?

niyə indi itə daş atırsan, pis adama dəyir?
İş olan yerdə səhv olur və bu heç də o demək 

deyil ki, bütün səhv olan yerlərdə həm də iş olub.
çox qəliz yazıldığı üçün çoxları yaxşı insan 

olmağın qaydalarını öyrənmək istəmir?
həmişə  fikirləşmişəm ki, əvvəlcə ağıl, sonra 

qalan şeylər və ağıl olmayan yerdə qalan bütün 
şeylər qara qəpiyə də dəyməz.

həyat heç nəyi və heç kimi gözləmir.  ondan 
geri qalmamağın yeganə yolu daim hərəkətdə ol-
maqdır. 

Mənə elə gəlir ki, işə işləmək üçün gedərlər. 
Yox?

həqiqətin üstündə daha çox əsənin üstündə 
adətən əsən olmur.

Bütün ömrü boyu cəhənnəmlik iş görüb cən-
nəti arzulayanın xəyalından böyük xam xəyal 
var?

nə fərqli düşünməkdən, nə fərqli düşüncələri-
nizin qəbul edilməyəcəyindən çəkinməyin.

Öz içinə səyahət etməyə cəsarəti çatmayanın 
dünyanı gəzməsindən nə fayda?

Müqəddəs saydıqlarımızı o qədər ucalıqda 
tutmaq lazımdır ki, alçaqların onlara təkcə əli 
yox, heç xəyalları da çatmasın.

Biz həyatı görmək istədiyimiz kimi görür və 
müzakirə edirik. həyat isə olduğu kimidir.

Əgər insanın həyatından bütün səhvləri çıx-
saq, təkcə yuxuda olduğu vaxt qalar. 

həqiqətlə həqiqət kimi rəftar etməyəndə, ya-
lan səninlə istədiyi kimi rəftar edir.

İçiboş adamlar məni özümlə darıxmama-
ğa alışdırdı. İndi min belə adamın arasında da 
özümlə tək qalmağımdan yalnız məmnun olu-
ram.

şirin dil ilanı yuvasından çıxarır. Sənə ilan la-
zımdır ki?

Dünyada hər şey qaydasında olsa, çox şeyə 
ehtiyac qalmaz. Belə çıxır ki, “çox şeylər” dün-
yada hər şeyin qaydasında olmağında maraqlı 
deyil.

Ucalmaq istəyən yıxılmaqdan qorxmamalıdır.
Saniyələrin nəbzini tuta bilməyən ömrünün 

necə keçdiyindən xəbər tutmayacaq. 
Pulu imkanlı, ağıllı məsləhəti də ağıllı adam 

verə bilər. 
cavanlıqda əhəmiyyət vermədiyimiz bütün 

səhvlərimizin ağrı-acısını qocalıqda çəkirik.
torbada pişik olanda təkcə pişik əziyyət çək-

mir.
Ya həqiqətin üstündə əsəcəksən, ya da yalan 

nəfəsini kəsəcək.
üzə bilməyənin dənizdə, dözə bilməyənin 

meydanda nə işi var?
Ya yaxşı şeylər barədə fikirləş, ya da heç fi-

kirləşmə.
ruhən güclü olmayan fiziki cəhətdən güclü 

olsa belə, çox uzağa gedə bilməz.
faydalı məsləhətləri eşitməyənlər axmaq, 

eşitmək istəməyənlər bədbəxt adamlardır.
şəraitin ağası ola bilməsən, köləsinə çevrilər-

sən.
vicdanı yatmağa qoymaq olmaz.
hər hansı meyvənin faydasını bilmirsənsə, 

qiymətini bilməyin nə xeyri?
Mən özüm kimi qalmağa çalışdıqca, hər şey 

məni özümdən uzaqlaşdırmağa çalışıb.
Uşaqlar həyata valideynlərini sevməklə başla-

yırlar. Sonra həyatı sevirlər.
təvazökarlıq əsl qiymətini alsaydı, bu qədər 

adamın ədası göylə getməzdi.
İnsanlar daha çox, yaxşılıq etməyə gecikirlər.
Yalanların faydasını deyənlər bilər.
Mənə qazılan quyular heç olmasa beynəlxalq 

standartlara cavab verəydi...
hər şeyə yox, vacib olan şeylərə sahib olmaq 

lazımdır.
Yaxşı işlərimizi yazan mələklərimizin mürək-

kəbi zərrə qədər də azalmayıb.
nəticə əldə etmək üçün bacarıq, istək və vaxt 

lazımdır.
Yarışmaqdan boyun qaçırmaq məğlubiyyətə 

bərabərdir.
hərəkətə keçmək üçün ən yaxşı anın gələcəyi-

ni gözləsən, gərək ömrün boyu gözləyəsən.
Əməl etməyəcəyimiz üçün qaydaları öyrən-

mək istəmirik?
Bəxt yatağan olur. oyatmasan, həmişə yatar.
ürəyi daşdan olanların bəxti bir də onda gəti-

rib ki, onların ürəyini qırmaq olmur.
İçimizdəki pisliyi özümüz böyüdürük və 

bəzən o qədər bəsləyirik ki, sonra istəyəndə də 
içimizdən çıxara bilmirik.

Bir qədər diqqətli olsaq, uğur qazanmaq im-
kanlarımızın hamısının gözümüzün önündə və 
əlimizin altında olduğunu görərik.

cavabını bilmədiyimiz hətta ən adi  suallar 
da adama çətin, görmədyimiz bütün işlər isə ağır 
görünür.

Son illər nədənsə qar, ən çox güvəndiyim dağ-
lara yağır.

Rasif  TAHİROV

Yenİ 50 AvrolUq ƏSgİnAS 
DÖvrİYYƏYƏ BUrAxIlIB
Avropa seriyasının dördüncü əsginası olan yeni 50 

avroluq əsginas aprelin 4-dən dövriyyəyə buraxılıb.
Bu barədə Avropa Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.
Avro hiyləgərliyinə qarşı daha güclü müqavimət 

göstərmək üçün belə bir addım atıldığı bildirilən açıqla-
mada yeni 50 avroluq əsginasda ilk dəfə olaraq 20 avro-
luq əsginasda istifadə edilən yeni və innovativ “portret 
pəncərəsi” texnologiyasından istifadə olunub. Əsginasın 
işığa tutulduqda holoqramın üst hissəsindəki pəncərənin 
şəffaf hala gəldiyi və yunan mifologiyasında bir fiqur olan 
“Europe”nin portretinin kağız pulun iki tərəfindən görün-
düyü bildirilib.

Qeyd edilib ki, bazarda 9 milyard ədəddən çox 50 av-
roluq əsginas var və bu, bütün avro əsginaslarının 46 fai-
zini təşkil edir. Yeni və köhnə 50 avroluq əsginaslar eyni 
vaxtda istifadə edilməyə davam edəcək və daha sonra isə 
köhnələri tədricən dövriyyədən çıxarılacaq.

Bildirilib ki, 2019-ci ilin əvvəlindən isə yeni 100 və 
200 avroluq əsginaslardan bazarda istifadə olunmağa baş-
lanılacaq.

AlekSAnDr DüMAnIn qAfqAZA  
SƏYAhƏtİ İlƏ BAğlI MArşrUt   

lAYİhƏSİ YekUnlAşMAq üZrƏDİr
Dağıstanla Azərbaycan arasında turizm sahəsində 

bir neçə müştərək layihənin reallaşdırılmasına start ve-
rilib.

Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində XVI Azər-
baycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər (AITF-2017) 
sərgisində iştirak edən Dağıstan Respublikası Turizm və 
Milli Bədii Sənətlər Nazirliyinin idarə rəisi Müslimat Ha-
limbekova söyləyib.

“AITF 2017” sərgisində iştirak Dağıstanın regional 
turizm məhsulunun təbliğinə imkan verir və stendimizdə 
ziyarətçiləri maraqlı təkliflər gözləyir. Həmin layihələr 
Böyük İpək Yolu çərçivəsində turizm marşrutları ilə bağ-
lıdır. Bundan başqa, biz Aleksandr Dümanın Qafqaza 
səyahəti ilə bağlı marşrut layihəsini yekunlaşdırmaq üz-
rəyik. Biz kruiz-yaxta turizmi və dəmiryol turizm marş-
rutları üzrə təkliflər hazırlamışıq”, – deyə Müslimat Ha-
limbekova bildirib.

Unikal məhsullardan olan dəniz 
duzunun faydalı xüsusiyyətləri yüz 
illər əvvəl aşkar edilib. Dəniz sahili 
ölkələrdə yaşayanların orta zolaqda 
yaşayanlara nisbətən soyuqdəymə və 
iltihabi xəstəliklərə daha az tutulma-
ları dəniz duzunun antiseptik təsiri 
ilə əlaqələndirilir. Yaponların uzunö-
mürlülük sirlərindən birinin də dəniz 
duzunun xüsusiyyətlərində olduğu 
söylənilir.

Xörək duzunun tərkibi yalnız nat-
rium xloriddən ibarət olduğu halda də-
niz duzu kimyəvi elementlər cədvəli-
nin az qala yarısını özündə birləşdirir. 
Dəri xəstəliyi və ekzeması olanların 
ondan istifadə etməsinə icazə verilmir. 

Qidalanmada mütəmadi istifadəsi vi-
tamin-mineral kompleksinin qəbuluna 
bərabər tutulur. Xörək duzundan fərqli 
olaraq dəniz duzu mayenin orqanizmdə 
ləngiməsi və ödemlərə səbəb olmur. Hi-
pertoniklərin ondan istifadəsi çox əlve-
rişlidir. Zökəm, haymorit, angina kimi 
xəstəliklərdə onun suda məhlulu ilə bu-
run boşluğunu yumaq və qarqara etmək 
çox faydalıdır.

Osteoxondroz və artritlər zamanı 
ev şəraitində dəniz duzu ilə vannalar 
qəbul etmək səmərəli nəticələr verir. 
Hərarəti 42 dərəcədən yüksək olmayan 
su ilə doldurulmuş qaba 2 kiloqram də-
niz duzu əlavə edilərək 15 dəqiqə van-
na qəbul olunur. Vannanın mütəmadi 

qəbul edilməsi oynaqlardakı iltihabi 
əlamətləri, ağrı və şişkinliyi azaldır. 
Sinir-psixi xəstəliklər zamanı da ax-
şamlar vanna qəbul edilməsi məsləhət 
görülür.

Dəniz duzunun gümrahlaşdırıcı tə-
siri səhərlər bir fincan qəhvəni əvəz edə 
bilər. Yenidoğulmuşlarda raxitin profi-
laktikası və doğuş zamanı travma almış 
körpələri 34-35 dərəcəli ilıq vannaya 
salmaq ideal vasitə sayılır. Haymorit, 
rinit və ya zökəm zamanı burun boşlu-
ğunu yumaq üçün 1 stəkan qaynadılmış 
ilıq suya 1 çay qaşığı dəniz duzu qatı-
laraq angina, soyuqdəymə, boğaz ağrısı 
və boğazda qıcıqlanma zamanı qarqara 
edilir.

Saat terapiyası 3 min il 
əvvəldən Mancuriya əhali-
sinə məlum idi. Qədim tarixə 
malik müalicə üsulu şimali 
Çində indiyədək tətbiq edilir. 
Müalicənin mahiyyəti onun 
gündüz və gecə saatlarında 
günəşin vəziyyətindən asılı 
olaraq aparılmasındadır. 
Asiyalı həmkarlarının yolu 
ilə gedən müasir Amerika 
həkimləri saat terapiyasının 
tətbiqinin sadə, müalicənin 
isə səmərəli olduğunu təsdiq 
edirlər.

Bu barədə AZƏRTAC-ın 
müxbiri ilə söhbət edərkən 
C.Abdullayev adına Elmi-Tə-
dqiqat Kardiologiya İnstitutunun bö-
yük elmi işçisi, tibb üzrə fəlsəfə dokto-
ru Rafiq Yusifli deyib: “Həmin müalicə 
üsulu tətbiq olunarkən əsas məsələlər-
dən biri məsuliyyətli olmaq və cədvələ 
düzgün riayət etməkdir. Həmin cədvələ 
əsasən saat 11-dən 13-dək günəş ən 

yüksək zenit nöqtəsində olur. Ürək-qan 
dövranı qaydasında olmayanlar həmin 
dövrdə az hərəkət etməli və isti hava-
da kölgədə qorunmalıdırlar. Nazik ba-
ğırsağında problem olanlar müalicəni 
saat 13-dən 15-ədək ənənəvi təbabətin 
köməyi ilə aparmalıdırlar.

Saat 15-dən 17-yədək həzm 
orqanları normal işləyir. Mədə və 
bağırsaqlarından şikayəti olanlar dər-
man bitkilərini həmin vaxt qəbul edə 
bilərlər. Saat 17-dən 19-adək - günəş 
batmağa doğru getdiyi dövrdə böy-
rək və kürək nahiyəsindəki ağrıları 
müalicə etmək məsləhətdir”.

Sonrakı saatlarda həyata keçi-
rilən müalicələr barədə danışan hə-
kim-kardioloq deyib: “Saat 19-dan 
21-ədək impotensiya və frigidlik, 21-
dən 23-ədək dəri xəstəlikləri və saç 
tökülməsi, 23-dən 01-ədək öd daşla-
rı, 01-dən 03-ədək qaraciyər xəstə-
liklərinə qarşı mübarizə aparmağın 
ən əlverişli vaxtıdır. Mancuriyalıların 
inamına görə, saat 03-dən 05-ədək ağ 

ciyər və bronxların, 09-dan 11-ədək isə 
dalaq və mədəaltı vəz fəal olduğundan 
həmin orqanların şəfası ilə müalicə ol-
maq daha uğurlu nəticə verir. Saat 05-
dən 07-yədək olan müddətdə isə səhər 
yeməyi yaxşı həzm olunur”.

SAAt terAPİYASI 

“vAn” tƏrkİBlİ SÖZlƏrİn geolojİ etİMologİYASI

xƏZƏrİn hüqUqİ StAtUSU üZrƏ 
İkİtƏrƏflİ MƏSlƏhƏtlƏşMƏlƏr keçİrİlİB

BAkI MetroSUnUn İş 
vAxtI ArtIrIlAcAq

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları zamanı Bakı Metro-
sunun iş vaxtı artırılacaq.

Bu barədə “Bakı Metropoliteni” QSC-nin mətbuat 
xidmətinin rəhbəri Nəsimi Paşayev deyib.

O bildirib ki, “Bakı Metropoliteni” QSC IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunları ilə bağlı xüsusi tədbirlər planı ha-
zırlayıb. Oyunlar müddətində Bakı Metropoliteni güclən-
dirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Açılış və bağ-
lanış mərasimləri günü iş qrafikində xüsusi dəyişikliklər 
olacaq. Həmin günlərdə metro səhər saat 6-dan gecə saat 
2-yədək fəaliyyət göstərəcək. Adi yarış günlərində isə 
metronun gecə saat 1-dək fəaliyyət göstərməsi nəzərdə 
tutulub. Yarışlar davam edən günlərdə sərnişin axını çox 
olarsa, bu qrafikə yenidən baxıla bilər.

DƏnİZ DUZUnUn UnİkAl 
keYfİYYƏtlƏrİ
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“Bakı-2017” IV İslam 
Həmrəyliyi Oyunlarında fəxri 
kürsüdə yer alacaq idmançıla-
ra təqdim olunacaq medallar 
Azərbaycan İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının Əməliyyat Ko-
mitəsi (AİHOƏK) tərəfindən 
nümayiş olunub.

Əməliyyat Komitəsindən  
bildiriblər ki, Oyunların püşkat-
ma mərasimindən sonra keçirilən 
tədbirdə gənclər və idman naziri, 
AİHOƏK-in baş icraçı direktoru 
Azad Rəhimov xüsusi olaraq hazırlan-
mış medal dəstini Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının Şahzadəsi, İslam Həmrəyliyi 
İdman Federasiyasının prezidenti və Səu-
diyyə Ərəbistanı Milli Olimpiya Komitə-
sinin prezidenti Abdullah bin Mosaad bin 
Əbdüləziz Əl Səudə təqdim edib.

Azərbaycan xalça naxışlarında rast 
gəlinən və İslam mədəniyyəti ikonoq-
rafiyasına əsaslanan loqo qızıl, gümüş 
və bürünc medalların mərkəzində yer 
alıb. Ölkəmizin zəngin tarixini özündə 
xarakterizə edən bu elementlər “Bakı-
2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
əsas dəyərlərini - sülh, birlik, hörmət və 
mükəmməlliyi özündə cəmləşdirib. Me-
dalın digər üzündə isə İslam Həmrəyliyi 
İdman Federasiyasının emblemi əks olu-
nub.

Diametri 80 millimetr, qalınlığı 9 
millimetr olan medallar “Azərsuvenir” 
MMC tərəfindən AİHOƏK-in dizayn 
komandası ilə əməkdaşlıq şəraitində ha-
zırlanıb.

Dörd qitəni təmsil edən İslam ölkələ-

rindən olan idmançılar on gün davam 
edəcək yarışlarda 20 idman növü üzrə 
mübarizə aparacaqlar. Bakı Olimpiya 
Stadionunda keçiriləcək açılış və bağla-
nış mərasimləri də daxil olmaqla “Bakı-
2017” VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarına 
təxminən 500 min tamaşaçının baxması 
gözlənilir.

Medalların dizaynı ilə bağlı Təşki-
lat Komitəsindən bildirilib ki, Oyunların 
başlanmasına qısa vaxtın qaldığı dövrdə 
medalların təqdimatı mühüm hadisədir. 
Bu medallar İslam Həmrəyliyi Oyun-
larının əsas dəyərləri olan sülh, hörmət, 
mükəmməllik və birlik mesajlarını dün-
yaya çatdıracaq və qalib idmançılara təq-
dim ediləcək.

“İdman yarışları hər kəsi bir araya 
gətirərək, sülh, hörmət və birlik ruhunu 
dünyaya nümayiş etdirəcək”, - deyə Səu-
diyyə Ərəbistanı Krallığının Şahzadəsi, 
İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının 
prezidenti və Səudiyyə Ərəbistanı Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti Abdul-
lah bin Mosaad bin Əbdüləziz Əl Səud 
qeyd edib.

IV İslam Həmrəyliyi Oyunların-
da beş komanda idman növü - futbol, 
voleybol, basketbol 3x3, həndbol və su 
polosu üzrə yarışlar keçiriləcək. “Ba-
kı-2017”də iştirakçı ölkələrin sayından 
asılı olaraq, komandalar hər idman 
növü üzrə yarışlarda fərqli formatlarda 
mübarizə aparacaqlar. Basketbol 3x3, 
voleybol, su polosu və qadınlar arasın-
da həndbol üzrə qrupların tərkibi artıq 
beynəlxalq idman federasiyalarının 
reytinqlərinə əsasən müəyyən olunub. 
Buna görə də aprelin 6-da püşkatma 
mərasimi futbol və kişilər arasında 
həndbol yarışları üzrə keçirilib.

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının 
futbol yarışı səkkiz komanda arasında 
keçiriləcək. Ev sahibi Azərbaycan ilə 
yanaşı, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Kamerun, Mərakeş, Oman, Fələstin və 
Əlcəzair milliləri qələbə uğrunda yarışa-
caqlar. Azərbaycan millisi ev sahibi oldu-
ğu üçün avtomatik olaraq “A” qrupunda 
yer alıb. Püşkün nəticələrinə əsasən, “A” 
qrupunda milli komandamızın rəqibləri 
Kamerun, Səudiyyə Ərəbistanı və Mə-
rakeş milliləri olub. “B” qrupunda isə 
Fələstin, Oman, Əlcəzair və Türkiyə yığ-
ma komandaları yer alıblar.

Futbol yarışında hər qrupda birinci və 

ikinci yeri tutan komandalar yarımfinala 
çıxacaqlar. Yarımfinalda məğlub olan 
komandalar üçüncü yer uğrunda görüşdə 
üz-üzə gələcəklər. Komandaların heyəti 
23 yaşadək futbolçulardan ibarət forma-
laşdırılıb. Bununla yanaşı, yaşı 23-dən 
yuxarı olan üç futbolçu da heyətdə yer 
alacaq. Futbol üzrə Azərbaycan millisi 
İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ilk dəfə 
çıxış edəcək.

Kişilər arasında həndbol yarışı üzrə 
püşk Azərbaycan, Əlcəzair, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Pakistan, Türkiyə, Mərakeş, 
İraq və Əfqanıstan milli komandaları ara-
sında atılıb. Püşkün nəticələrinə əsasən, 
Azərbaycan milli komandası “A” qru-

punda Əlcəzair, Səudiyyə Ərəbistanı və 
Pakistan milliləri ilə mübarizə aparacaq. 
“B” qrupunda isə Türkiyə, Mərakeş, İraq 
və Əfqanıstan komandaları yarışacaqlar.

Həndbol üzrə qadınların mübarizə-
sində beş komanda – Kamerun, Özbəkis-
tan, Kot d`İvuar, Türkiyə və Azərbaycan 
yığma komandaları dairəvi sistem üzrə 
mübarizə aparacaqlar. Qrupda birinci və 
ikinci yeri tutan komandalar qızıl, üçüncü 
və dördüncü yerlərdə qərarlaşan millilər 
isə bürünc medallar uğrunda mübarizəni 
davam etdirəcəklər.

Basketbol 3x3 üzrə həm qadınların, 
həm də kişilərin yarışında on komanda iki 
qrupda mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 
dörd yeri tutan komandalar dörddəbir fi-
nala vəsiqə qazanacaqlar. Qadınların mü-
barizəsində “A” qrupunda Türkmənistan, 
Azərbaycan, Əlcəzair, Mali və Əfqanıs-
tan, “B” qrupunda İndoneziya, Türkiyə, 
Suriya, Fələstin və Pakistan milliləri ya-
rışacaqlar. Kişilərin yarışında Türkiyə, 
Azərbaycan, Türkmənistan, Səudiyyə 
Ərəbistanı və Pakistan “A” qrupunda, 
İndoneziya, Qətər, Kot d`İvuar, Mali, İor-
daniya yığmaları isə “B” qrupunda yer 
alıblar.

Voleybol üzrə qadınların yarışın-
da beş komanda - Azərbaycan, Türkiyə, 
Kamerun, Qırğızıstan və Tacikistan bir 
qrupda dairəvi sistem üzrə mübarizə apa-
racaqlar. Qrupda ilk dörd yeri tutan ko-
manda yarımfinalda çıxış edəcək.

Kişilərin yarışında isə on komanda 
iki qrupda gücünü sınayacaq. Qruplarda 
ilk iki yeri tutan komandalar yarımfinala 
yüksələcəklər. “A” qrupunda Azərbay-
can, Türkiyə, Türkmənistan, Pakistan və 
Fələstin, “B” qrupunda İran, Qətər, Əl-
cəzair, Səudiyyə Ərəbistanı və Mərakeş 
milliləri yer alıblar.

“Bakı-2017”nin su polosu yarışı kişi 
idmançılar arasında keçiriləcək. Yarışda 
beş komanda - İran, Türkiyə, Səudiyyə 
Ərəbistanı, Azərbaycan və İndoneziya 
bir qrupda dairəvi sistem üzrə mübarizə 
aparacaq. Dairəvi sistem üzrə yarışın ye-
kununda qalib və mükafatçılar müəyyən 
olunacaq.

IV İslam Həmrəyliyi Oyunları mayın 
12-dən 22-dək keçiriləcək. Oyunlarda 
57 ölkədən üç mindən çox idmançı çıxış 
edəcək. “Bakı-2017”nin açılış və bağla-
nış mərasimləri Bakı Olimpiya Stadio-
nunda təşkil olunacaq.

Dünya Güləş Birliyinin 
2017-ci ilin mart ayında 
keçirilən yarışların yekunları-
na əsasən tərtib etdiyi reytinq 
cədvəlində yunan-Roma gülə-
şi üzrə 10 Azərbaycan idman-
çısının adı yer alıb. Onlardan 
7-si ilk onluğa daxil olub.

Olimpiya Oyunlarının bü-
rünc medalçıları, 66 kiloqram 
çəki dərəcəsində mübarizə 
aparan Rəsul Çunayev reytinq-
də 3-cü, Sabah Şəriəti (130 kq) 
isə 4-cü yerdədir. Dünya çempionatının 
bürünc medalını qazanan Həsən Əliyev 
(71 kq) öz çəkisi üzrə üçüncü sırada qə-
rarlaşıb.

Onluğa daxil olan digər güləşçilər-
dən Rafiq Hüseynov (80 kq) 5-ci, İslam 
Abbasov (85 kq) 6-cı, Elvin Mürsəliyev 
(75 kq) 7-ci, Rövşən Bayramov (59 kq) 
isə 9-cu yerdədir.

Azərbaycanda Formula-1 
yarışının təşkilatçısı “Bakı Şəhər 
Halqası” Əməliyyat Şirkəti (BŞH) 
2-16 yaşlı tamaşaçılara endirimli 
qiymətlərlə dördgünlük biletlər 
təklif edir.

Yalnız tribunalar üçün nəzərdə 
tutulan bu biletlər məhdud sayda sa-
tışa çıxarılıb və onların qiyməti tri-
bunadan asılı olaraq, 140-480 manat 
arasında dəyişir.

BŞH-nin kommersiya şöbəsinin 
rəhbəri Bülənt Özərdim Formula-1 
həvəskarlarını endirimli bilet imka-
nından yararlanmağa dəvət edir: “Biz 
azarkeşlərə Bakıda keçiriləcək For-
mula-1 Azərbaycan Qran-Prisində 
ailəliklə iştirak etmək üçün geniş im-
kanlar təqdim etməyə çalışırıq. Ötən 
illə müqayisədə bu il azyaşlılar üçün 
daha çox endirimli bilet təklif edirik. 
Bu gündən etibarən azyaşlılar üçün 
artıq bütün tribunalara bilet almaq 
mümkün olacaq.

Bilet sahibləri yarışı izləməklə 

yanaşı, müxtəlif yaş qrupları üçün 
nəzərdə tutulan zəngin əyləncə proq-
ramlarından da yararlana biləcəklər. 
Bir sözlə, Bakı şəhər halqasında yarış 
həftəsonu ərzində yarış və əyləncənin 
bir arada yaşandığı festival ab-havası 
olacaq. Hamını bilet alaraq bu fürsəti 
əldən verməməyə çağırıram”.

Dördgünlük bileti olan azyaşlı 
tamaşaçılar Azərbaycan Qran-Prisi 
ilə əlaqədar keçiriləcək bütün yarış 
sessiyalarını izləməklə yanaşı, cümə 
axşamı baş tutacaq “Pit yolu” gəzin-
tisində və həmçinin yarış həftəsonu 
ərzində Dənizkənarı bulvar ərazi-
sində təqdim olunan bütün əyləncə 
proqramlarında iştirak edə biləcəklər.

Formula-1 Azərbaycan Qran-Pri-
si iyunun 23-25-də keçiriləcək. Avto-
idman həvəskarları yarışa biletləri 
şəhərin kassalarından əldə edə bilər-
lər. Bununla yanaşı, biletləri BŞH-nin 
rəsmi veb-səhifəsindən (www.baku-
citycircuit.com) də onlayn qaydada 
alma mümkündür.

MArAqlI MüBArİZƏnİn şAhİDİ olAcAğIq

AZYAşlIlAr üçün Bütün trİBUnAlArA 
enDİrİMlİ BİletlƏr tƏklİf olUnUr
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