
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 
mülki pilotsuz aparatların uçuşlarının 

Vahid Nəzarət Mərkəzi yaradılır 
 � Pilotsuz uçuş aparatların (dronlar) hava 

limanlarında tez-tez baş verən icazəsiz uçuş hadisələri 
ilə əlaqədar olaraq bütün dünyada bu strateji 
obyektlərin müvafiq müdafiəsi sisteminin yaradılması 
zərurəti yaranmışdır.

Bu məqsədlə sentyabrın 
18-də Quançjou şəhərindən 
“Abraham Technology Limi-
ted” Korporasiyasının direktoru 
Stanislav Koçkin və “Ehang In-
telligent Equipment” şirkətinin 
vitse-prezidenti Kora Tanqın 
rəhbərlik etdiyi innovasiya 
layihələri və texnologiyaları 
sahəsində yüksək texnologiya 
şirkətlərinin nümayəndələrindən 
ibarət heyət Bakıda səfərdədir. 

Səfər çərçivəsində 
nümayəndə heyəti “Azərbaycan 
Hava Yolları” aviaşirkətinin, 
“Azəraeronaviqasiya” 
(AZANS) Hava Hərəkəti 
İdarəsinin, Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportu və 
“Silk Way” şirkətlər qrupunun 
nümayəndələri ilə görüşmüşlər. 
Qonaqlar Azərbaycanın mülki 
aviasiya obyektləri, o cümlədən 
“Azəraeronaviqasiya” Hava 
Hərəkəti İdarəsi və bu yaxın-
larda “Skytrax” auditor şirkəti 
tərəfindən maksimum “5 Ulduz” 
reytinqinə layiq görülən Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeropor-
tunun yeni aerovağzal komp-
leksi (1-ci Terminal) ilə tanış 
olmuşlar. 

AZAL prezidenti Cahangir 
Əsgərov ilə görüşdə əməkdaşlıq 
perspektivləri və Azərbaycanda 
mülki aviasiya sahəsində çinli 
mütəxəssislərin təcrübəsinin 
tətbiqi məsələsi müzakirə olun-
muşdur. Qonaqlar bildirmişlər 
ki, qabaqcıl texnologiyanın 
tətbiqi ilə Azərbaycanda mülki 
aviasiya sahəsində yaradılan 
imkanlar onlara böyük təəssürat 
bəxş etmişdir.

Görüşdə qeyd olunmuş-
dur ki, Azərbaycan böyük 
turizm potensialına malikdir. 
“Azərbaycan Hava Yolları” 
tərəfindən Bakıdan Quançjouya 
yeni sərnişin reysinin açılması 
təklif edilmişdir. Çin aviada-
şıyıcılarının Azərbaycana cəlb 
olunması isə çinli turistlərin 
ölkəmizə daha böyük marağına 
və işgüzar əlaqələrin inkişafına 
kömək edəcəkdir.

Tərəflər, həmçinin 
Azərbaycan və Çin arasında 
çoxillik tarixə malik yük aviada-
şımaları sahəsində əməkdaşlığın 
səviyyəsindən razı qaldıqlarını 
bildirmişlər.

Görüşdə mülki sahələrdə, 
xüsusilə kommersiya daşıma-
ları, kartoqrafiya, ətraf mühitin 
vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, 
mülki infrastrukturun monitorin-
qi və s. sahələrdə pilotsuz uçuş 
aparatları (dronlar) texnologi-
yaları və xidmətlərinin inkişaf 
etdirilməsində Çinin yüksək 
texnologiya şirkətlərinin iştirakı 
imkanları müzakirə olunmuşdur. 

Səfərin yekunları üzrə 
“Azəraeronaviqasiya” Hava 
Hərəkəti İdarəsi ilə “Abraham 
Technology Limited” və “Ehang 
Intelligent Equipment” şirkətləri 
arasında qarşılıqlı anlaşma me-
morandumları imzalanmışdır.

Planlaşdırılır ki, genişmiq-
yaslı innovasiya layihələrinə 
sərmayə yatırılması və kommer-
siyalaşdırılmasında ixtisaslaşan 
“Abraham Technology Limi-
ted” Korporasiyası intellektual 
aeronaviqasiya habı üçün 
yüksək texnologiyalı azad 

iqtisadi zonanın yaradılmasına 
və “intellektual aeronaviqasiya” 
sahəsində Azərbaycanın möv-
qeyinin irəlilədilməsinə cəlb 
olunacaqdır.

2014-cü ildə fəaliyyətə 
başlayan “Ehang Intelligent 
Equipment” şirkəti innova-
tiv aviasiya avadanlıqlarının 
layihələşdirilməsi və istehsalı və 
sənayenin müxtəlif sahələrində 
tətbiq edilməsi üçün intellektual 
uçuş aparatlarının hazırlanma-
sında ixtisaslaşmışdır. 

İmzalanmış memoran-
dumun əsas məqsədi Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Aeroportun-
da müvafiq dövlət orqanlarında 
qeydiyyat və sertifikatlaşdırma 
keçdikdən sonra mülki pilotsuz 
uçuş aparatlarının uçuşları-
nın idarə edilməsinin Vahid 
Nəzarət Mərkəzinin yaradıl-
ması sahəsində əməkdaşlıqdan 
ibarətdir. 

Sənədə əsasən, xüsusilə 
Çinin “Abraham Technology 
Limited” (www.abraham.tech) 
və “Guangzhou Ehang Intel-
ligent Technology Co. Ltd” 
(www.ehang.com ) şirkətlərinin 
nümayəndələri Azərbaycan 
tərəfinə aşağıdakı sahələrdə 
dəstək verməyə hazır olduqları-
nı bildirmişlər: 

• “Command & Cont-
rol Centre” (CCC) dronların 
fəaliyyətinə Vahid Koman-
da Nəzarət və İdarəetmə 
Mərkəzinin yaradılması və dron-
ların uçuşlar üçün bağlı zonalar-
da fəaliyyətinə yolverilməməsi 
vasitəsilə müvafiq dövlət orqan-
larında qeydiyyatdan keçdikdən 
sonra pilotsuz uçuş aparatlarının 

uçuşlarına nəzarət üçün AZANS 
çərçivəsində infrastrukturun 
inkişafı;

• pilotsuz uçuş aparatları-
nın idarə olunması sahəsində 
təlimlər; 

• Azərbaycan bazarında 
tələbata uyğun olaraq mülki 
pilotsuz aparatların parkının 
yaradılması; 

• Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportunda mülki pilotsuz 
uçuş aparatlarının yığılması 
və onlara xidmət göstərilməsi, 
həmçinin bu sahədə bütün MDB 
ölkələri üçün təlim mərkəzi ola-
caq Azad İqtisadi Zonanın (AİZ) 
yaradılması və inkişafı. 

Tərəflər bu layihənin həyata 
keçirilməsi məqsədilə birgə pla-
nın hazırlanması və informasiya 
mübadiləsi üçün müştərək işçi 
qrupu yaradacaqlar.

“Azərbaycan Hava Yolla-
rı” QSC-nin mətbuat xidməti 
bildirir ki, 14 milyon nəfərdən 
çox əhali və 341 milyard 
dollar həcmində ÜDM-ə malik 
Quançjou Çinin böyüklüyünə 
görə Şanxay və Pekindən sonra 
üçüncü şəhəridir. Şəhər Çinin ən 
iri turizm, sənaye, maliyyə və 
nəqliyyat mərkəzidir. Quanç-
jouda iki Azad İqtisadi Zona 
fəaliyyət göstərir, yüzə yaxın 
müxtəlif növ malların topdan-
satış bazarları və yüz minlərlə 
sənaye müəssisələri, fabrik 
və zavodlar (gəmiqayırma, 
maşınqayırma, tekstil və yeyinti 
sənayesi üçün avadanlıqlar, 
kiçik məişət texnikası istehsalı 
üzrə) yerləşir.

“Xalq qəzeti”

Dahi bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin xatirəsi anılıb

 � 18 sentyabr – Milli Musiqi Günü hər il olduğu 
kimi bu il də ölkəmizdə geniş və təntənəli şəkildə qeyd 
edilir. Bununla yanaşı, bu musiqi bayramı tariximizə 
görkəmli bəstəkar, Azərbaycan professional musiqi 
sənətinin banisi, ensiklopedik biliyə malik musiqişünas 
alim Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü kimi həkk 
olunub.

Bu münasibətlə sentyabrın 
18-də tanınmış mədəniyyət 
və incəsənət xadimləri, 
musiqisevərlər Fəxri xiyabana 
gələrək xalqımızın ümum-
milli lideri, müasir müstəqil 
dövlətimizin memarı və quru-
cusu Heydər Əliyevin xatirəsini 
yad edib, məzarı önünə gül 
dəstələri qoyublar.

Görkəmli oftalmoloq-
alim, akademik Zərifə xanım 
Əliyevanın da xatirəsi anılıb, 
məzarı üzərinə tər güllər düzü-
lüb.

Daha sonra Üzeyir 
Hacıbəylinin və digər görkəmli 
mədəniyyət və incəsənət 

xadimlərinin məzarları ziyarət 
olunub.

Mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev Üzeyir Hacıbəylinin 
məzarı ətrafına toplaşmış 
tədbir iştirakçılarını musiqi 
bayramı münasibətilə təbrik 
edərək deyib ki, bu gün sadəcə 
musiqisevərlərin deyil, həm 
də bütün Azərbaycan xalqının 
bayramıdır. Böyük bəstəkarın 
doğum gününün bayram kimi 
qeyd edilməsi ənənəsini ulu 
öndər Heydər Əliyev qoyub. 
Ümummilli liderimizin 1995-ci 
ildə – dahi bəstəkarın anadan 
olmasının 110 illik yubileyi 
ərəfəsində imzaladığı fərmanla 

hər il sentyabrın 18-i ölkəmizdə 
Milli Musiqi Günü kimi qeyd 
olunur.

Bildirilib ki, həmişə olduğu 
kimi, bu dəfə də sentyabrın 
18-dən başlanaraq bütün musiqi 
müəssisələrində dahi Üzeyir 
Hacıbəylinin doğum günü qeyd 

olunacaq. Heydər Əliyev Fondu-
nun və Mədəniyyət Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda 
sentyabrın 18-də başlanan Üzeyir 
Hacıbəyli X Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı sentyabrın 26-dək 
davam edəcək.

Festivalda 10-a yaxın 
xarici ölkədən dünyanın 
tanınmış kollektivləri iş-
tirak edəcək. Səkkiz gün 
ərzində M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmo-
niyasında, kamera və orqan 
musiqisi zalında, Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və 
Balet Teatrında, Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqında, Bakı 

Musiqi Akademiyasında və 
digər konsert salonlarında 
dahi Üzeyir Hacıbəylinin, 
Azərbaycan klassik musiqisi-
nin digər nümayəndələrinin, 
dünya şöhrətli bəstəkarların 

əsərləri həm yerli, həm də xarici 
ölkələrin musiqiçilərinin ifasın-
da təqdim olunacaq.

Tədbirdə Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqının sədri, 
Xalq artisti Firəngiz Əlizadə 
hamını salamlayaraq festi-
val çərçivəsində keçirilən və 
görkəmli bəstəkara həsr edilmiş 
tədbirlərin əhəmiyyətindən 
danışıb. Xalq artisti bəstəkarın 
yubileyinin qeyd olunması, 
onun xatirəsinə həsr olunmuş 
mərasimlərin, konsertlərin 
və festivalların keçirilməsini 
respublikamızın musiqi 
həyatında əlamətdar hadisə kimi 
qiymətləndirib. 

Üzeyir Hacıbəylinin yara-
dıcılığının tükənməz bir xəzinə 
olduğunu söyləyən Firəngiz 
Əlizadə diqqətə çatdırıb ki, 
ustad sənətkarlarımızın xatirəsi 
Bəstəkarlar İttifaqında daim 
anılır və müxtəlif xarakterli 
tədbirlər, konsertlər, konfranslar 
və anım mərasimləri ilə qeyd 
olunur.

Sonra Azərbaycan Dövlət 
Xor Kapellasının ifasında Üze-
yir Hacıbəylinin “Şəbi-hicran”ı 
səslənib.

Daha sonra Mədəniyyət 
Nazirliyinin nümayəndələri, 
tanınmış mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri, musiqiçilər 
Azərbaycan Milli Konservato-
riyasında Üzeyir Hacıbəylinin 
xatirəsinə həsr olunmuş tədbirə 
qatılıb, Milli İncəsənət Muze-
yinin bağındakı “Güllələnmiş 
heykəllər” abidəsini 
ziyarət edib, burada Üzeyir 
Hacıbəylinin, Bülbülün və Xur-
şidbanu Natəvanın heykəlləri 
önünə tər güllər düzüblər.

AZƏRTAC

“Buta Airways” aviaşirkətinin donanmasına 
yeni “Embraer E-190” əlavə olundu

 � Azərbaycanın 
aşağıbüdcəli aviadaşıyıcısı 
“Buta Airways”-ə məxsus yeni 
“Embraer E-190” təyyarəsinin 
qarşılanma mərasimi olmuşdur. 
Sözügedən təyyarə birbaşa olaraq  
Braziliyadakı istehsalçı zavoddan 
gətirilmişdir. 

Yeni təyyarə loukosterin donanma-
sında sayca yeddincidir və aviaşirkətin 
uçuş cədvəlində daha çox tələbat olan 
istiqamətlərə əlavə reyslər yerinə yetirməyə 
imkan verəcək.

“Buta Airways”in yeni təyyarəsi Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının bu yaxınlar-
da erməni işğalından azad olunan kəndin 
şərəfinə “Günnüt” adlandırılmışdır.

“Buta Airways”  aviaşirkətinin mətbuat 
xidməti bildirir ki, ənənəyə uyğun olaraq, 
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda 
yeni təyyarə “su tağı” ilə qarşılanmışdır. 
Qarşılanma mərasiminin xüsusi qonağı iş-
ğaldan azad olunan Günnüt kəndinin sakini 
oldu.

“Günnüt” təyyarəsinin qarşılanması 
haqqında videoçarxı ilə aşağıdakı linkdə 
tanış olmaq olar: 

https://youtu.be/2BbBLLSVMy8

Qeyd edək ki, yaxın zamanda “Buta 
Airways”in donanmasına bu tip daha 
bir yeni təyyarənin əlavə olunması 
gözlənilir. Hava gəmisi parkına yeni 
təyyarələrin əlavə olunması aviaşirkətin 
marşrut şəbəkəsini genişləndirməyə imkan 
verəcək.

“Buta Airways” Azərbaycanın 
aşağıbüdcəli ilk  aviaşirkətidir və 
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 
(AZAL) struktur bölməsidir. 2016-cı ilin 
 dekabrında əsası qoyulmuşdur. İlk reys 
2017-ci il sentyabrın 1-də yerinə yetiril-
mişdir. Aviaşirkətin donanması müasir 
 “Embraer E-190” təyyarələrindən ibarətdir. 

Aviaşirkət Bakıda – Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunda yerləşir və ən 
çox tələb olunan istiqamətlər üzrə uçuşları 
yerinə yetirir. 

Bütün yenilikləri və xəbərləri 
“Buta Airways”in sosial şəbəkələrdəki 
səhifələrində izləmək mümkündür:

• facebook.com/ButaAirways 
• instagram.com/ButaAirways
• twitter.com/ButaAirways
• t.me/Buta_Airways

“Xalq qəzeti” 

Milli Musiqi Günü müxtəlif tədbirlərlə qeyd olundu

Kitab sərgisi 

Milli Kitabxanada “18 
sentyabr – Milli Musiqi Günü” 
adlı geniş kitab sərgisinin açılış 
mərasimi olmuşdur. Tədbiri 
giriş sözü ilə kitabxananın di-
rektoru Kərim Tahirov açmış və 
bildirmişdir ki, dahi Azərbaycan 
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin 
anadan olduğu gün 1995-ci 
ildən ulu öndər Heydər Əliyevin 
fərmanı ilə Milli Musiqi Günü 
kimi bayram edilir. 

K.Tahirov qeyd etmişdir ki, 
Azərbaycan mədəniyyətinin, 
musiqisinin təbliği məqsədilə 
ölkəmizdə mütəmadi olaraq 
beynəlxalq musiqi festival-
ları, müsabiqələr keçirilir ki, 
bunlardan biri də Prezident 
İlham Əliyevin imzaladığı 
müvafiq sərəncama əsasən, 
görkəmli musiqiçilər, müxtəlif 
ölkələrdən dəvət olunmuş bədii 
kollektivlər, solistlər, dirijorların 
iştirakı ilə 2009-cu ildən etibarən 
təşkil edilən Üzeyir Hacıbəyli 

Beynəlxalq Musiqi Festiva-
lıdır. Bu il də festivalda dün-
yanın bir sıra ölkələrindən 
nümayəndələr iştirak edirlər.

Direktor müavini Ədibə 
İsmayılova Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin inki-
şafında misilsiz xidmətləri 
olan dahi şəxsiyyətin həyat 
və fəaliyyətindən, milli 
musiqi xəzinəmizə verdiyi 
töhfələrdən danışmışdır.

Not nəşrləri və 
səsyazmaları şöbəsinin 
müdiri Kəmalə Seyidova 
şöbəyə gələn bütün qonaq-
ları ilk olaraq bəstəkarın 
“Koroğlu” operası ilə 
tanış etdiklərini, bu günlə 
bağlı musiqi məktəblərində, 
müxtəlif mədəniyyət və təhsil 
müəssisələrində tədbirlərin keçi-
rildiyini qeyd etmişdir.

Sonda mərasim iştirakçıları 
bəstəkarın əsərlərindən, onun 
haqqında kitablardan ibarət 
Azərbaycan, rus və xarici 
dillərdə olan nəşrlərdən ibarət 
geniş sərgi ilə tanış olmuşlar. 

Sərgi bir həftə davam 
edəcək.

 
Bəstəkarın ev muzeyində 

Bu münasibətlə keçirilən 
tədbiri muzeyin direktoru, 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
bəstəkar Sərdar Fəracov açaraq 
milli musiqi sənətimizin inkişa-

fında və təbliğində dahi bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəylinin misilsiz 
xidmətlərindən danışmışdır. Bil-
dirmişdir ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin Üzeyir bəyin doğum 
gününü Milli Musiqi Günü kimi 
əbədiləşdirməsi, Prezident İlham 
Əliyevin Beynəlxalq Üzeyir 
Musiqi Festivalının keçirilməsi 
ilə bağlı sərəncamı ölkəmizdə 
musiqi sənətinin inkişafına 
göstərilən qayğının nəticəsidir.

Sonra mədəniyyət nazirinin 
müavini Sevda Məmmədəliyeva, 
Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq 
artisti Firəngiz Əlizadə, Üzeyir 
bəyin qohumu, kimyaçı alim 

Telman Ağdamski çıxış edərək 
Üzeyir Hacıbəylinin həyat və 
yaradıcılığı barədə söz açmışlar. 

Mərasimin sonunda 
Üzeyir musiqisi, Azərbaycan 
bəstəkarlarının əsərləri 
səsləndirilmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”
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