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4 dekabr 2019-cu il, çərşənbə

aşa çatmaqda olan “Nəsimi ili” bir sıra əlamətdar tədbirlərlə yadda qalacaq. Burada “Nəsimi-şeir, incəsənət və mənəviyyat festivalı”nı xüsusi
vurğulamaq lazımdır. Bu festival çərçivəsində konfranslar təşkil olundu və dahi Azərbaycan şairinin iki cahana sığmadığı” dünyaya bəyan edildi.
“İncəsənətdə Nəsimi obrazı” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans da bu
tədbirlərin davamı kimi çox əhəmiyyətlidir. Tədbir AMEA-nın Humanitar Elmlər
Bölməsi və Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb.
Konfrans iştirakçılarının fikirlərini təqdim edirik.

B

“İncəsənətdə Nəsimi obrazı”
cılığı kitab qrafikasında”,
“Nəsimi poeziyası muğamozan ifaçılığı kontekstində”,
“Nəsimi obrazının Azərbaycan
teatrında səhnə təcəssümü” və
digər mövzularda məruzələr
dinlədik.
Yəqin məlumatınız vardır
ki, Rusiyada Nəsiminin
650 illik yubileyi ilə bağlı
silsilə tədbirlər keçirilmişdir.
İsa HƏBİBBƏYLİ,
akademik:
– Nəsimi irsinin ölkəmizdə
ilk dəfə sistemli tədqiqi
və təbliği ümummilli lider
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Nəsiminin 600 illik yubileyinin keçirildiyi vaxta təsadüf
edir. Məhz onun təşəbbüsü
ilə Nəsimi irsi araşdırılaraq
istər Azərbaycan, istərsə də
dünya ictimaiyyətinə təqdim
olunmuşdu. Hazırda isə
bu işlər ölkə başçısı İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata
keçirilir. Nəsimi əsərlərinin
dünya dillərinə tərcüməsi
istiqamətində böyük işlər
görülüb. Şairin əsərləri Milli
Elmlər Akademiyasının birbaşa və yaxından iştirakı ilə
bir sıra ölkələrdə nəşr olunub.
İl ərzində təkcə Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən
11 kitab çap edilib. Akademiyanın, demək olar ki, bütün
bölmələri Nəsimi ilə bağlı
konfranslar keçiriblər. Belə
konfransdan biri də Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun
hazırda keçirdiyi konfransdır.
Məncə, bu konfrans da Nəsimi
irsinin öyrənilməsinə böyük
töhfə olacaq.
Nodirbek SAYFULLAYEV, Özbəkistan Rəssamlıq
Akademiyasının K.Behzad
adına Milli Rəssamlıq və Dizayn İnstitutunun rektoru,
professor
– Nəsimi Şərq
mədəniyyətində xüsusi yeri

olan böyük mütəfəkkirdir.
Nəsimi ancaq Azərbaycan xalqının yox, həm də bütün türk
dünyasının şairidir. Bəşəri ideyalar təbliğ edən bu dahi şair
Şərq ədəbiyyatının incisidir.
İnsanlar əsrlərlə bu xəzinədən
bəhrələnib və zaman durduqca
Nəsiminin əsərləri yaşayacaq.
Özbəkistanda Nəsiminin 650
illik yubileyi ilə bağlı silsilə
tədbirlər keçirilib. Bu işdə
Daşkənddəki Heydər Əliyev
Mədəniyyət Mərkəzinin
rolunu xüsusi vurğulamaq
istərdim. Bu konfrans bir
daha Nəsimi yaradıcılığının
dərindən öyrənilməsinin
zəruriliyini qarşıya qoyur.
Nikolay DENİSOV: Krasnodar Dövlət
Mədəniyyət İnstitutunun
prorektoru, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor
– Konfransda
“Heykəltəraşlıq sənətində
Nəsimi obrazı”, “İmadəddin
Nəsimi və Azərbaycan
musiqisi”, “Nəsimi yaradı-

 oskvada dahi Azərbaycan
M
şairi və mütəfəkkiri İmadəddin
Nəsiminin abidəsi qoyulub.
Yubiley münasibətilə keçirilən
silsilə tədbirlər çərçivəsində
ucaldılan abidənin açılış
mərasimində Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva, Rusiyanın
Mədəniyyət nazirinin müavini
Pavel Stepanov, Azərbaycanın
Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, M.İ.Rudomino adına
Ümumrusiya Xarici Ədəbiyyat
Kitabxanasının baş direktoru
Mixail Şepel iştirak etmişlər.
Eyni zamanda, böyük
şairin yubileyi münasibəti ilə
elmi konfranslar, görüşlər,
festivallar keçirilmişdir.
Təssüratlarım böyükdür,
sizin ölkənizdə ədəbiyyata
və mədəniyyətə belə yüksək
qiymət verilməsindən çox
məmnun oldum.
Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

“Azerbaijan Digital Hub” proqramı ilə
ölkəmiz regional rəqəmsal mərkəzə çevriləcək
Hazırda dünya dördüncü sənaye
inqilabına (Sənaye 4.0) qədəm
qoyub. Bu bizdən dəyişikliklərə daha
çevik reaksiya verməyi, innovasiyaları
həyatımızın bütün sahələrində tətbiq
etməyi tələb edir. Eyni zamanda
qarşımızda inanılmaz imkanlar açır,
cəmiyyətlər və dövlətlərə rəqəmsal
transformasiya imkanları təqdim
edir. Bu gün Azərbaycanın əlverişli
coğrafi mövqeyi, sahib olduğu enerji
və nəqliyyat mərkəzləri statusu və
potensialından istifadə etməklə ətraf
regionlar üçün həm də Regional
Rəqəmsal Mərkəzə çevrilmək imkanı
vardır.
Məhz bütün bu məqamları və
xüsusilə də ölkə başçısı cənab İlham
Əliyevin İKT sektorunun dayanıqlı
inkişafı istiqamətində məqsədyönlü
siyasətini əsas tutaraq hazırda
Azərbaycan iqtisadiyyatının özəl sektorunda ən böyük şirkətlərdən olan
“Bakcell” şirkətinin törəmə müəssisəsi
- magistral internet provayderi
“AzerTelecom” şirkəti tərəfindən
Azərbaycanın Regional Rəqəmsal
Mərkəzə çevrilməsi üçün “Azerbaijan
Digital Hub” proqramı icra edilir. Bu
proqram nəzərdə tutur ki, Azərbaycan
Avropa və Asiya arasında Regional Rəqəmsal Mərkəzə çevrilsin və
Qafqaz, MDB, Yaxın Şərq, Orta və
Cənubi Asiya və digər ətraf region
dövlətlərinin (dünya əhalisinin 1\4-i
və ya 1.8 milyard əhali) internet və
müxtəlif rəqəmsal xidmətlərə olan ehtiyacını daha yaxşı təmin etsin. Bakı
şəhəri dünyanın internet xəritəsinə
əlavə edilsin və Amsterdam, Frankfurt, Sofiya, London, İstanbul, Dubay
kimi İnternet Mübadilə Mərkəzinə
(IXP – Internet Exchange Point)
çevrilsin.
“Azerbaijan Digital Hub” proqramı
3 mərhələdən ibarətdir. Proqramın
birinci mərhələsi ölkə daxilində və
xaricində iri infrastruktur quruculuğu
layihələrinin icrasını, ikinci mərhələsi
Bakının internet mübadilə mərkəzinə
çevrilməsi və burada regional Data
mərkəzin tikilməsini, üçüncü mərhələ
isə rəqəmsal ekosistemin formalaşmasını nəzərdə tutur.
Proqramın icrası yeni iş yerlərinin
açılmasına, rəqəmsallaşmanın
sürətlənməsinə, rəqəmsal iqtisadiyyatın formalaşmasına, bu istiqamətdə
kiçik və orta biznesin inkişafına, yeni
rəqəmsal məhsulların yaranması və
“Made in Azerbaijan” brendi altında ixraca töhfə verəcək. Xüsusilə,
ilkin infrastruktur quruculuğu
mərhələsindən sonra ikinci mərhələdə
regionda ən böyük Data mərkəzin
tikilməsi iri kontent provayderləri olan

və telekommunikasiya operatorlarını
yeni marşrutlar axtarmağa və inşa
etməyə sövq edir.

Son 25 il ərzində Azərbaycan mühüm
inkişaf yolu keçərək regionun enerji və
nəqliyyat mərkəzinə çevrilib. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
məqsədyönlü siyasət, reallaşdırılan
iri infrastruktur layihələr, bu siyasətin
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməsi sayəsində ölkəmiz
regionun lider dövlətidir.

Transxəzər fiber-optik kabel xətti
Asiya ölkələrinin data trafikinə
ehtiyacını təmin edəcək

Proqramın icrası üçün
iri infrastruktur layihələri
həyata keçirilir

tərəfdən “AzerTelecom” şirkəti, Qazaxıstan tərəfdən isə “KazTransCom”
və “Transtelecom” şirkətləri tərəfindən
çəkiləcək. Uzunluğu təqribən 300 km
olacaq Azərbaycan-Türkmənistan
marşrutunun operatorları isə
Azərbaycan tərəfdən “AzerTelecom”,
Türkmənistan tərəfdən isə
“Türkməntelekom” telekommunikasiya operatorudur.

“Digital Hub” proqramı
çərçivəsində artıq bir sıra işlər
görülüb. Ölkə daxilində infrastruktur
quruculuğu istiqamətində “AzerTelecom” Azərbaycan Dəmir Yolları QSC
ilə birgə mövcud dəmir yollarının
qorunma zolağı boyu magistral fiberoptik kabel xətlərinin tikintisi layihəsini
icra edir. Proqram çərçivəsində ölkə
xaricində infrastruktur quruculuğu
istiqamətində isə Azərbaycanla Orta
Asiya ölkələri arasında Xəzərin
dibi ilə yüksək məlumat ötürmə
imkanına sahib Transxəzər fiberoptik kabel xəttinin çəkilməsini
reallaşdırır. Magistral kabel xətti iki
marşrut – Azərbaycan–Qazaxıstan və Azərbaycan–Türkmənistan
istiqamətlərində çəkiləcək.
Artıq bu ilin 19 mart tarixində
Azərbaycan və Qazaxıstan arasında
Xəzər dənizinin dibi ilə Transxəzər
fiber-optik kabel xəttinin (TransCaspian Fiber Optic – TCFO) çəkilməsi ilə
bağlı dövlətlərarası saziş imzalanıb.
Azərbaycan–Türkmənistan arasında
Xəzər dənizinin dibi ilə fiber-optik
kabel xəttinin çəkilməsi ilə bağlı
dövlətlərarası saziş isə 28 noyabr
tarixində Türkmənistanın Aşqabad
şəhərində imzalanıb. Dövlətlərarası
sazişlərə əsasən, Azərbaycan–Qazaxıstan arasında Xəzər dənizinin
dibi ilə uzunluğu 380-400 km olacaq
magistral kabel xətti Azərbaycan

Transxəzər fiber-optik kabel
xətti Azərbaycandan keçməklə
Avropa və Asiya qitələri arasında
rəqəmsal dəhlizin - tarixi ipək yolunun üzərində yeni Rəqəmsal İpək
Yolunun formalaşması, Qafqaz, Orta
Asiya və Cənubi Asiya, Uzaq Şərq
kimi regionların telekommunikasiya
infrastrukturunun inkişafı və bu regionların Azərbaycan vasitəsilə internet və gələcəkdə müxtəlif rəqəmsal
xidmətlərlə daha yaxşı təmin
edilməsində mühüm rol oynayacaq.
Araşdırmalar göstərir ki, Asiya qitəsində internet və rəqəmsal
xidmətlərə olan ehtiyac hər il artır.
Hazırda Asiya qitəsində 4,2 milyard
nəfərdən çox əhali yaşayır. İnternet
World Stats (Dünya üzrə internetdən
istifadə, əhali, sosial media statistikası və internet bazarını araşdıraraq
məlumatları təqdim edən beynəlxalq
internet resursu) resursunun verdiyi
məlumata əsasən, Asiyada internetin
nüfuz etmə səviyyəsi 54,2 faizdir. Avropa qitəsində isə əhalinin sayı 1 milyarda yaxındır (internetin nüfuz etmə
səviyyəsi 86,8 faiz). Dünyanın həm
əsas internet mübadilə mərkəzləri,
həm də iri kontent provayderləri
Avropada yerləşir. Başqa sözlə
Avropa internet və kontentin istehsalçısı, Asiya isə istehlakçısıdır. Asiya
qitəsində internet trafiki və kontentə
olan ehtiyacın hər il artması dövlətləri

şirkətlərin (Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Netflix, Tencent və s.)
burada nümayəndəlikərini açması,
məlumatları burada saxlaması və
kontentin məhz buradan digər regionlara daşınmasına imkan verəcək.

“AzerTelecom” tərəfindən Qazaxıstan və Türkmənistanın tərəfdaş
telekommunikasiya operatorları ilə
birgə reallaşdırılan və Xəzər dənizinin
dibi ilə çəkiləcək Transxəzər fiberoptik kabel xətti Avropa ilə Asiya arasında Azərbaycanın rəqəmsal mərkəz
olaraq mövqelənməsinə, eləcə də region ölkələrinə yeni bağlantı (connectivity) imkanlarının təqdim edilməsinə
imkan verəcək. Transxəzər fiber-optik
kabel xətti region ölkələrini hazırda
internet xidməti ilə təmin edən digər
marşrutlardan fərqli olaraq bir çox
üstünlüklərə sahib olacaq. Bunlar
aşağıdakılardır:
– Azərbaycanın unikal coğrafi
mövqeyindən (Şimal-Cənub və ŞərqQərb dəhlizlərinin mərkəzi) istifadə
etməklə Xəzər dənizinin dibi ilə
çəkiləcək Transxəzər fiber-optik kabel
xətti daha qısa marşrutdur;
– Bu magistral xəttin qısa marşrut
olması informasiyanın daşınmasında gecikməni (latency) əhəmiyyətli
şəkildə azaldacaq. Hazırda Avropa və
Asiya arasında mövcud olan marşrutların hər birinin uzun məsafəni qət
etməsi səbəbindən data tarfikinin daşınmasında gecikmə müşahidə olunur;
– Transxəzər fiber-optik kabel
marşrutu Orta, Cənubi Asiya və digər
ətraf regionlarda yerləşən dövlətlərdə
data istehlakı və bağlantı xidmətlərinə
olan ehtiyaca adekvat cavab verə
biləcək və Avropa ilə Asiya arasında
data tranzit ehtiyaclarını tamamilə
ödəyəcək.
Transxəzər fiber-optik kabel
xəttinin çəkilməsi Azərbaycanın,
ümumilikdə isə Asiya qitəsində
böyük bir arealın rəqəmsal inkişafına mühüm töhfə verəcək, rəqəmsal
transformasiya proseslərini daha da
sürətləndirəcək. Ümumilikdə, “Digital
Hub” proqramının icrası dördüncü
sənaye inqilabı dövründə telekommunikasiya sektorunun davamlı
inkişafı, müxtəlif sahələrdə innovasiyaların tətbiqi, ölkəmizin beynəlxalq
reytinqlərdə mövqeyinin irəliləməsi,
iqtisadiyyatın inkişafı və rəqəmsal
transformasiya proseslərinin həyata
keçməsinə mühüm töhfə verəcək.

Fuad ALLAHVERDIYEV,
“AzerTelecom” MMC-nin baş
direktoru, “Azerbaijan Digital
Hub” proqramının rəhbəri

Mədəni müxtəliflik Azərbaycanın qiymətli sərvətidir
Bu gün Azərbaycanda yaşayan
milli azlıqlar öz dillərindən istifadə
edir, maddi-mənəvi mədəniyyətlərini
qoruyub saxlayır, özlərinin millimədəni birliklərini, assosiasiyalarını və ittifaqlarını yaradırlar. Belə
təşkilatlardan Talış Mədəni Mərkəzi,
Kürd Mədəni Mərkəzi (Ronai), Ləzgi
Mədəni Mərkəzi (Samur), Ləzgilərin
Mifologiyasını Öyrənən Mərkəz,
"Saxur" Mədəni Mərkəzi, Şeyx Şamil
adına Avar Cəmiyyəti, udilərin "Orayin" Mədəni Mərkəzi, tatların "Azəri"
Mərkəzi, Buduq Mədəni Mərkəzi,
Azərbaycan slavyanlarının Mədəni
Mərkəzi, Rus İcması Cəmiyyəti,
Xınalıq Mədəni Mərkəzi, Azərbaycan
Tatlarının İcması, Azərbaycan
Gürcülərinin Cəmiyyəti, Azərbaycan
Ukraynalılarının Cəmiyyəti,
Azərbaycan Avropa Yəhudilərinin
İcması, Almanların Milli - Mədəni
Cəmiyyəti, Azərbaycan Yəhudiləri
Cəmiyyəti, Axıska türklərinin Vətən
Cəmiyyətini... göstərmək olar.
Milli mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının keçmişinə aid tikililər
"tarix və mədəniyyət abidələri" kimi
siyahıya alınaraq dövlət tərəfindən
qorunur və bərpa edilir.
Misal olaraq Şəki rayonunun
Kiş və Qəbələ rayonunun Nic
kəndlərindəki kilsələri göstərmək
olar. Qax rayonu ərazisində xristian
kilsəsi, Masallı rayonunun Ərkivan
kəndində XIX əsr məscidi bərpa
olunmuşdur. Dövlət tərəfindən "Milli
azlıqların mədəniyyəti və etnoqrafiyası" adlı muzeyin yaradılması ideyası
əsasında layihə hazırlanmış və bu,
Avropa Şurası tərəfindən müsbət
qiymətləndirilmişdir.
Milli azlıqları təmsil edən mədəni
mərkəzlər və birliklərlərə dövlət
tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən
Qusar rayonundakı Ləzgi Dövlət
Dram Teatrının və Qax rayonunda yaradılmış Dövlət Kukla
Teatrının maddi-texniki bazaları

zərbaycan ən müxtəlif milli-etnik qrupların
nümayəndələrinin yaşadığı unikal coğrafi,
geosiyasi və mədəni məkandır. Azərbaycanda
yaşayan milli azlıq və etnik qrupların
mədəniyyəti ölkə mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi
qorunur və inkişaf edir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda
Azərbaycanda onlarla milli-mədəniyyət mərkəzləri
fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi UNESKO-nun, Avropa Şurası və ATƏT-in “mədəni
müxtəlifliyə” dair proqramlarında fəal iştirak edir.

A

da möhkəmləndirir və ölkəmizi
mədəniyyətləri qovuşduran məkan
kimi beynəlxalq aləmə təqdim
edir. Bu gün Azərbaycan dünyada
azlıq və ya çoxluğun fərqinin hiss
edilmədiyi ölkələr sırasında ilk
yerlərdən birində qərarlaşmışdır.
Azərbaycan dövlətinin aparıdğı milli
siyasət göstərir ki, xalqlar bir- biri ilə
mehriban yaşaya bilərlər və bu baxımdan ölkəmiz dünyaya nümunədir.
Təbii ki, müxtəlif səpkili tədbirlərin
keçirilməsi, heç şübhəsiz, milli azlıqların adət-ənənələrinin, bir sözlə,

AZAL donanmasına
yeni model təyyarələr daxil olacaq
 Azərbaycan milli aviadaşıyıcısı marşrut şəbəkəsinin
genişləndirilməsi proqramı ilə əlaqədar donanmada təyyarə sayını
xeyli artırmağı planlaşdırır.

möhkəmləndirilmişdir. Qax rayonunun Əlibəyli kənd mədəniyyət evində
1981-ci ildə yaradılmış və 1985-ci
ildə "Xalq teatrı" adını almış gürcü
dram dərnəyinə dövlət statusu verilmişdir.
Talış musiqi folkloru zəngin janr
və ifa xüsusiyyətləri ilə seçilir. Qadınlar tərəfindən ifa olunan, nisbətən
yaxşı qorunub saxlanılmış əmək,
toy, mövsüm mərasim nəğmələri,
“Halay” mahnı-rəqsləri məlumdur.
Bir çox mahnı nümunələri həm talış,
həm də Azərbaycan dillərində oxunur
və bu mədəniyyətlərin sıx qarşılıqlı
əlaqələrini əks etdirir.
Balakən rayonunun özünəməxsus
milli musiqi aləti var ki, bu da yalnız Balakən və Zaqatalada istifadə
olunur. Qədim zamanlardan bu
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vaxta qədər iki simli tamburdan el
şənliklərində istifadə edirlər. Tamburda həm kişilər, həm də qadınlar
çalaraq laylalar söyləyir, yerli rəqsləri
ifa edirlər.
2015-ci il aprelin 4-də Qusar
Dövlət Ləzgi Dram Teatrında dahi
bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın
mal alan” əsərinin ilk dəfə Qusar
şəhər mədəniyyət evinin səhnəsində
ləzgi dilində oynanılması multikulturalizm ənənələrinin davam etməsinin
əyani göstəricisi idi.
Azərbaycan dövləti tərəfindən
mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi
məqsədilə həm beynəlxalq, həm
də milli səviyyədə həyata keçirilən
tədbirlər ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzunu artırmaqla yanaşı,
xalqımızın milli həmrəyliyini daha

mədəni irsinin qorunub saxlanılmasına birbaşa xidmət göstərsə də,
burada başlıca məqsəd xalqlar arasında qardaşlığa, səmimi ünsiyyətə,
mehriban birgəyaşayışa maneə
olmadığını, əksinə, buna stimul verdiyini göstərməkdir.
Son illər ərzində Azərbaycan dini,
milli və etnik tolerantlıq sahəsində
böyük uğurlara nail olub. Dövlət
tərəfindən atılan məqsədyönlü
addımlar Azərbaycan xalqının bütün
dövrlərdə mehriban ailə, dost, qardaş
olaraq yaşamaq ənənələrini daha da
möhkəmləndirir.

Hazırladı:
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Xüsusilə, AZAL-ın gələcək planlarına
“Boeing” və “Airbus” kimi aparıcı istehsalçılardan 20-dən artıq yeni nəsil təyyarənin
alınması daxildir.
“Boeing” korporasiyası ilə iki ədəd “Boeing 777” geniş füzelyajlı təyyarənin alınması
ilə bağlı razılıq imzalanmışdır. Bu laynerlər
AZAL donanmasında yeni model təyyarələr
olacaq. Yeni hava gəmilərinin 2021-2022-ci
illərdə “Azərbaycan Hava Yolları”nın uzaq
məsafəli yeni istiqamətlərində istifadə olunacağı gözlənilir.
AZAL prezidenti Cahangir Əsgərov
bildirmişdir: “Biz “Boeing” korporasiyası ilə
münasibətlərimizi daha da inkişaf etdirməyi
planlaşdırırıq, həmçinin səkkiz ədəd “Boeing 787 Dreamliner” və üç ədəd “Boeing
777” təyyarəsini əldə etmək imkanlarını da
nəzərdən keçiririk. Bu qərar uzaq məsafəli
uçuşlarımızın coğrafiyasını genişləndirməyə
imkan verəcək”.
Bu təyyarələrin əldə edilməsi ilə bağlı

məsələlər Cahangir Əsgərovun aviakorporasiyanın Sietldəki baş ofisinə işgüzar
səfəri çərçivəsində “Boeing”in prezidenti ilə
müzakirə olunacaq.
“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin
mətbuat xidməti xəbər verir ki, AZAL
aviaşirkəti, həmçinin aparıcı Avropa aviaistehsalçısı “Airbus” ilə Azərbaycana 10 ədəd
yeni nəsil “Airbus A320Neo” təyyarələrinin
çatdırılması ilə bağlı danışıqlar aparır.
Özünü doğrultmuş bu orta magistrallı
sərnişin təyyarələri populyar “Airbus A320”
laynerinin təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Yeni
nəsil mühərriklər, təkmilləşdirilmiş göyərtə
sistemləri və daha geniş qanad ucluqlarına
malikdir. “Airbus” artıq bu təyyarə ilə bağlı
dünyanın müxtəlif aviaşirkətlərindən 7000dən çox sifariş almışdır.
Ətraflı məlumat ictimaiyyətə danışıqlar
yekunlaşdıqdan sonra təqdim olunacaq.
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