
22 iyun 2022-ci il, çərşənbə 15
“SALYAN-TAXIL” ASC-nin 

2021-ci il dekabrın 31-nə mühasibat balansı 
manatla

31 dekabr  
2021-ci il

31 dekabr 
2020-ci il

Aktivlər
Uzunmüddətli aktivlər
Əsas vəsaitlər 1,397,460.32 1,505,685.59
Qeyri- maddi aktivlər 0.00 0.00 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 1,397,460.32 1,505,685.59 
Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar 0.00 0.00
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı 193.19 3,366.65 
Digər aktivlər 3,391,857.05 3,252,103.02 
Kapitallaşdırma üçün aktivlər 0.00 0.00 
Qısamüddətli debitor borcları 0.00 2,346.83 
Cəmi qısamüddətli aktivlər 3,392,050.24 3,257,816.50
Cəmi aktivlər 4,789,510.56 4,763,502.09
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 3,241,534.00 3,241,534.00 
Kapital ehtiyatları 785,257.28 785,257.28
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər) 0.00 0.00 
CƏMİ KAPİTAL 4,026,791.28 4,026,791.28 
Qısamüddətli öhdəliklər
Qısamüddətli borclar 103,878.64 102,369.17 
Gələcək dövrün gəlirləri 0.00 0.00
Digər öhdəliklər 658,840.64 634,341.64 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 762,719.28 736,710.81 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 4,789,510.56 4,763,502.09

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
2021-ci il 2020-ci il

Gəlirlər
Əsas əməliyyat gəlirləri 8,525.43 6,000.00
Əməliyyat xərcləri 12,144.35 12,842.70
Ümumi mənfəət (zərər) -3,618.92 -6,842.70
Ümumi idarəetmə xərcləri 24,088.45 25,008.02
Amortizasiya 108,225.27 117,388.47
Sair əməliyyat xərcləri 3,821.39 1,810.38
Cəmi sair əməliyyat xərcləri 136,135.11 144,206.87
Əsas fəaliyyət üzrə mənfəət (zərər) -139,754.03 -151,049.57
Mənfəət hesabına kompensasiya edilən 
keçmiş illərin zərəri

0.00 0.00

Mənfəət vergisi 0.00 0.00
Vergi tutulduqdan sonra mənfəət (zərər) -139,754.03 -151,049.57
Gəlirdən çıxılmayan xərclər 0.00 0.00
Sair düzəlişlər 0.00 0.00
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -139,754.03 -151,049.57

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2021-
ci il

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:
Mənfəət hesabına kompensasiya edilən keçmiş illərin zərəri 0.00
Hesabat dövründə xalis mənfəət 0.00
Digər düzəlişlər 0.00
Əlavə kapital 0.00
Amortizasiya xərcləri 108,225.27 
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişiklik-
lərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətlərindən
yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər
Digər aktivlərdə artma və ya azalma 139,754.02
Ehtiyatlarda artma və ya azalma 0.00 
Qısamüddətli debitor borcların artması və ya azalması -2,346.83 
Kapitallaşdırma üçün aktivlər 0.00
Qısamüddətli kreditor borcların artması və ya azalması 1,509.43 
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 1,940.49 
Əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti:
Əsas vəsaitlərin alınması 0.00
Nizamnamə kapitalında artım 0.00 
İnvestisiya fəaliyyətində istifadə olunan xalis pul vəsaitləri
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin 
hərəkəti:
Borc verilmiş digər vəsaitlərdə xalis artma
Dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr pul şəklində
Maliyyələşdirmə fəaliyyətində yaranan xalis pul vəsaitləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma,azalma -3,173.46 
İlin əvvəlində pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri  3,366.65
İlin sonunda pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 193.19

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
 Nizamnamə 

kapitalı
Bölüşdürül-
məmiş 
mənfəət

Əlavə 
kapital

Kapitalın 
cəmi

 2020-ci il yanvarın 
1-nə qalıq

3,241,534.00 0.00 785,257.28 4,026,791.28 

Nizamnamə kapita-
lında artım 

0.00 0.00 0.00 0.00 

Xalis mənfəət 
artımı

0.00 0.00 0.00 0.00 

Sair düzəlişlər 0.00 0.00 0.00 0.00 
Əlavə kapital 0.00 0.00 0.00 0.00
2021-ci il dekabrın  
31-nə qalıq 

3,241,534.00 0.00 785,257.28 4,026,791.28

 MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ
Mən, SƏRBƏST AUDİTOR ŞƏRİFOV ƏRŞAD VÜSAL oğlu (VÖEN-1201062092) 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilmiş 15 yanvar 2021-ci il tarixli 
SA/460 saylı qeydiyyatlı icazəyə və “SALYAN-TAXIL” ASC arasında (VÖEN-7000208881)
(bundan sonra “cəmiyyət” adlanacaq) bağlanmış 19 may 2022-ci il tarixli 40 nömrəli 
müqaviləyə əsasən 2021-ci il dekabrın 31-nə bitən il üzrə cəmiyyətin balans hesabatı, mənfəət 
və zərər haqqında hesabat, pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatının, kapitalda dəyişikliklər haq-
qında hesabatının cəmiyyət tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər əsasında auditini apardım.

 Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik , maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatının Milli Mühasibat Uçotu Standartları 

əsasında hazırlanmasına və ədalətli təqdimatına görə cavabdehdir. Rəhbərliyin məsul olduğu 
vəzifələrə aşağıdakılar daxildir:

maliyyə hesabatlarının saxtalaşdırmadan və hər hansı mühüm təhriflərə yol vermədən 
hazırlanması və ədalətli təqdimatına uyğun daxili nəzarətin planlaşdırılması, tətbiqi və sax-
lanılması; 

müvafiq mühasibat uçotu siyasətlərinin seçilməsi və tətbiqi;
şəraitə müvafiq mühasibat qiymətləndirmələrinin aparılması.
Auditorun məsuliyyəti
Mənim məsuliyyətim apardığım auditin nəticəsinə əsaslanaraq bu maliyyə hesabatlarına 

aid rəy bildirməkdən ibarətdir. Mən auditi audit standartlarına uyğun olaraq həyata keçirdim. 
Həmin standartlar tələb edir ki, mən etik tələbləri yerinə yetirməklə yoxlamanın aparılmasını 
elə planlaşdıraq və həyata keçirək ki, maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məlumatlarda 
əhəmiyyətli səhvlərin olmamasına kifayət qədər əmin olum.

Audit zamanı maliyyə hesabatlarında əks etdirilən məbləğlər və açıqlamalar üzrə sübut-
ların təsdiq edilməsi üçün prosedurlar aparılır. Prosedurlar auditorun qərarından, o cümlədən 
maliyyə hesabatlarında səhv və saxtakarlıqla bağlı mühüm risklərin qiymətləndirilməsindən 
asılı olaraq seçilir. Həmin risk qiymətləndirmələrini apararkən, auditorun məqsədi təşkilatın 
daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında rəy vermək deyil, şəraitə müvafiq audit 
prosedurlarının planlaşdırılması üçün təşkilat tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması 
və ədalətli təqdimatının daxili nəzarət sisteminə uyğunluğunu nəzərdən keçirməkdir.

Audit yoxlamasına həmçinin rəhbərlik tərəfindən tətbiq edilmiş mühasibat uçotu si-
yasətlərinin və aparılmış mühasibat hesablamalarının müvafiqliyinin, eləcə də ümumi maliyyə 
hesabatlarının təqdimatının qiymətləndirilməsi daxildir.

Məncə, apardığım audit nəticəsində rəy vermək üçün kifayət qədər əsas toplamışam.
Rəy
Mənim rəyimə görə, bu icmal maliyyə hesabatları 2021-ci il dekabrın 31-nə “SALYAN-

TAXIL” ASC-nin(VÖEN:7000208881) maliyyə vəziyyətini, həmin tarixdə bitən il üzrə fəaliyyət 
nəticələrini və nağd pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli hallarda düzgün və Maliyyə 
Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun əks etdirir.

SƏRBƏST AUDİTOR- Şərifov Ərşad Vüsal oğlu 
9 iyun 2022-ci il.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”  
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti

müxtəlif kartriclərin satın alınması məqsədilə

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 

olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 28 iyun 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
 qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1132.
Ünvan- AZ1003,Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

B İ L D İ R İ Ş
“Azəristiliktəchizat” ASC 

tərəfindən 2021-ci il dekabrın 
31-nə birləşdirilmiş (konsolidə 
edilmiş) maliyyə hesabat-
larının auditi xidmətlərinin 
keçirilməsinin satın alınması 
məqsədilə 2022-ci il aprelin 
18-də elektron portal vasitəsilə 

keçirilmiş açıq tenderin 
nəticələrinə əsasən “BKR 
İşık Konsaltinq” MMC qalib 
elan edilmiş və həmin şirkətlə 
 2022-ci il iyunun 17-də müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağlanıl-
mışdır.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
müxtəlif nasosların satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elan-
lar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı 
məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son 
müddət 28 iyun 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 

tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00,  
daxili: 1132.

Ünvan- AZ1003,Bakı, Mikayıl Useynov 
küçəsi 2.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
"Dənizçi" MTK-nın 1-ci mərtəbəsi uşaq bağçası olmaqla  

yüksəkmərtəbəli yaşayış binalarının transformatorlarının yuvalararası  
kabel xətlərinin çəkilişi xidmətinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər 

www.asco.az səhifəsinə daxil olmaqla elanlar 
bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 30 
iyun 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 

təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 

açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00, daxili:1177
Ünvan- AZ1003, Bakı şəhəri, Mikayıl 

 Useynov küçəsi 2.

 Bülbül səhnə fəaliyyətinə 
1916-cı ildən başlayıb.1920-ci 
ildə Azərbaycan Dövlət Akademik 
Opera və Balet Teatrının (o vaxt 
Birləşmiş Dövlət Teatrının opera 
truppası) solisti olub. 1927-ci ildə 
Bakı Konservatoriyasını bitirib 
və təhsilini davam etdirmək üçün 
dövlət xətti ilə İtaliyanın Milan 
şəhərinə göndərilib.1931-ci ildə 
Milan Konservatoriyasını (Cü-
zeppe Anselmi, Delliponti və 
R.Qraninin sinfini) bitirdikdən 
sonra Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasında dərs deməyə 
başlayıb. 1938-ci ildə SSRİ Xalq 
artisti adına layiq görülüb, 1950-ci 
ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı 
olub. Azərbaycan SSR Ali Sove-
tinin deputatı seçilib. İki dəfə Qır-
mızı Əmək Bayrağı ordeni, “Şərəf 
nişanı” ordeni, İtaliyanın “Haribal-
di” ordeni ilə təltif edilib. 1961-ci il 
sentyabrın 26-da Bakı şəhərində 
vəfat edib. Fəxri xiyabanda dəfn 
edilib. Hazırda Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasının nəzdində 
musiqi məktəbi və Bakı şəhərində 
mərkəzi küçələrdən biri Bülbülün 
adını daşıyır.

Bunlar Bülbülün mənalı 
həyat yolunun qısa icmalıdır. 
Burada məqsəd onun bioqrafi-
yasını canlandırmaq deyil. Bu 
yazıda müğənninin Şuşadakı 
ev-muzeyinin taleyilə bağlı bəzi 
məqamlar öz əksini tapır.

Bülbül Şuşanı çox sevirdi. 
1961-ci ilin iyul ayında Şuşa 
şəhərində, keçmiş Şuşa Realnı 
Məktəbinin zalında konsert verib. 
Bu, Bülbülün Şuşadakı axırıncı 
konserti idi. Görkəmli musiqiçinin 
Şuşada yaşadığı ev 1982-ci ildən 
muzey kimi fəaliyyət göstərib. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin göstərişi 
əsasında Şuşa Şəhər Xalq Depu-

tatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsi 
1982-ci il 31 avqust tarixli qərarı 
ilə Bülbülün yaşadığı evin ev-
muzeyinə çevrilməsi barədə qərar 
qəbul edib. Bina 1982–1983-cü 
illərdə təmir olunub, muzey ekspo-
zisiyası qurulub və önündə inzibati 
bina inşa edilib.

Muzeydə Bülbülün uşaq-
lıq illərinə aid şəkillər, şəxsi 
əşyalarından bəziləri, o cümlədən 
onun qavalı da nümayiş etdirilirdi. 
Muzeydə Bülbülün yaradıcılıq, 
elmi-tədqiqat, pedaqoji, ictimai 
fəaliyyətini əks etdirən 9 minə 
yaxın sənəd toplanmışdı. Bura-
da, həmçinin Azərbaycanda yeni 
vokal məktəbinin yaradılmasın-
da, xalq musiqisinin öyrənilməsi 
və təbliğində Bülbülün çoxillik 
səmərəli yaradıcı işini təsdiq edən 
materiallar nümayiş etdirilirdi.

Muzey 1992-ci ildə Birinci 
Qarabağ müharibəsi zamanı 
erməni vandalizminə məruz 
qalaraq fəaliyyətini dayandırıb. 
Şuşa şəhərinə səfəri zamanı ev-
muzeyini ziyarət edən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı 
əsasında orada təmir-bərpa və 
yenidənqurma işləri aparılmışdır.

Məlumat üçün bildirək 
ki, təmir- bərpa işlərini 
müğənninin oğlu, SSRİ Xalq 
artisti, Azərbaycanın Rusiya 

 Federasiyasındakı səfiri Polad 
Bülbüloğlu öz üzərinə götürmüş-
dü və az bir zaman içərisində 
sona çatdırıldı. Beləliklə, erməni 
vandalları tərəfindən bərbad günə 
qoyulmuş Bülbülün ev-muzeyi 
ziyarətçilərin istifadəsinə veril-
di. Prezident və birinci xanım 
 Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə 
açılış mərasimi də oldu.

Doğrusu, gənc yaşlarımdan 
Bülbül sənətinin pərəstişkarı olmu-
şam. Onun Şuşadakı ev-muzeyinin 
taleyi məni çox narahat edib. Bilir-
dim ki, mədəniyyətə, incəsənətə 
yüksək qiymət verən və işğaldan 

azad edilmiş torpaqlarmızda 
mədəniyyət müəssisələrinin, tarixi 
abidələrin bərpasına xüsusi diqqət 
yetirən Prezidentimiz Bülbülün də 
ev- muzeyinin bərpasına göstəriş 
verəcək. Belə də oldu. Şuşa azad 
olunandan sonra ilk bərpa edilən 
muzey məhz Bülbülün ev-muzeyi 
oldu.

Azərbaycan peşəkar vokal 
sənətinin banisi olan Bülbülü 
tanıyanlar onun haqqında ictimai 
xadim kimi, Azərbaycan musiqi 
mədəniyyəti tarixində misil-

siz xidmətləri olan insan kimi, 
şəxsiyyət, insanlıq nümunəsi ola-
raq o qədər xoş xatirələr danışırlar 
ki. Onların ən yaxşıları muzeydə 
öz əksini tapacaq.

Şuşada Bülbülün 1982-ci ildə 
qoyulmuş büstü var idi, ermənilər 
o büstü güllələyib, çox pis hala 
qoymuşdular. Yəqin, şəkillərdə 
görmüsünüz. Həmin büst yerinə 
qaytarıldı, onu gələcək nəsillərə 
erməni vandallığının bir nümunəsi 
kimi təqdim etmək üçün saxlanıldı. 
Ona yaxın məsafədə müğənniyə 
yeni büst qoyuldu.

İndi oraya çox sayda insan 
gəlir. Demək olar ki, dünyanın hər 
yerindən gəlirlər. Onlara geniş və 
səhih məlumatlar verilir. 

Bu gün muzeyin işçiləri çalı-
şırlar ki, Bülbül ocağı daim gur 
alovlanan bir ocaq olsun. Buradan 
həmişə musiqi, nəğmə səsi ucal-
sın, konsertlər təşkil edilsin, vokal 
sənətçilərini, instrumental ifaçı-
ları, ümumiyyətlə, Azərbaycanın 
musiqi mədəniyyəti tarixində öz izi 
olan insanları dəvət edib, burada 
görüşlər keçirilsin.

Hazırda muzey demək olar 
ki, tamamilə yenilənir. Muzeyin 
ekspozisiyasında Bülbülün irsi 
haqqında daha geniş məlumatlar 
var, onun həyatı, yaradıcılığı, 
uşaqlığından ömrünün sonuna 
qədər lent yazıları, haqqında 
deyilmiş sözlər və digər materi-
allar monitorda toplanıb. Hələlik, 
Azərbaycan və rus dillərində 
nümayiş olunur, yaxın günlərdə 
Çin, ingilis və digər dillər də ora 
əlavə ediləcək. Xaricdən gələn 
qonaqlar o monitora toxunmaq-
la, Bülbülün həyatının istənilən 
məqamı ilə yaxından tanış ola 
biləcəklər. Ekskursiya rəhbərinin, 
muzey baxıcısının onlara əlavə 
məlumat verməsinə ehtiyac 
qalmayacaq, istədikləri mövzunu 
tapıb, öz dillərində geniş məlumat 
ala biləcəklər. Bu, muzey işində 
bir yenilikdir. 

Prezidentimizin Mədəniyyət 
paytaxtı elan etdiyi Şuşada 
Bülbülün ev-muzeyinin öz yeri, 
ab-havası var. Gələn qonaqlar da 
bunu etiraf edirlər.

Elçin ORUCOV,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

rəssam
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Zirvələr fəth etmiş 
böyük sənətkar

Milli musiqi sənətimizin inkişafında xüsusi 
xidmətləri olan məşhur opera müğənnisi, mahir 
təsnif ifaçısı, musiqi folkloru tədqiqatçısı, Azərbaycan 
professional vokal sənətinin banisi, SSRİ Xalq artisti, 
SSRİ Dövlət mükafatı laureatı Murtuza Məşədi Rza 
oğlu Məmmədov (Bülbül) 1897-ci il iyunun 22-də Şuşa 
yaxınlığında, hazırda Xankəndinin cənubunda – Xan 
bağı adlanan yerdə anadan olub. Onun tərcümeyi-
halında maraqlı məqamlar çoxdur. Onlardan bəzilərini 
diqqətə çatdırmaq istərdik.

ATMU daha bir  
beynəlxalq proqrama qoşulur

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin (ATMU) 
tədris işləri üzrə prorektoru Zaur Bağırov, rektor müşaviri Sənan 
Hüseynov, turizm və qonaqpərvərlik fakültəsinin dekanı Bahadur 
Bilalov və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Orxan Musa 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Eskişehir Osmanqazi Universitetində 
olublar. Səfərin təşkilində başlıca məqsəd ATMU və ESOGU-nin 
“Turizm işinin təşkili” ixtisası bakalavr pilləsi üzrə tələbələrin 
Birgə Beynəlxalq İkili Diplom Proqramı çərçivəsində təhsil və 
tədris imkanlarının aydınlaşdırılması olub.

Azərbaycan və Türkiyə 
Cümhuriyyətinin müvafiq ali 
təhsil müəssisələrinin təmsilçiləri 
görüş – müzakirələrdə Birgə 
Beynəlxalq İkili Diplom Proqramı 
üzrə müqavilənin əməkdaşlıq for-
matının təsdiqini məqbul sayıblar. 

Birgə Beynəlxalq İkili Dip-
lom Proqramı üzrə  müqavilə  
Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və 
Türkiyənin Yüksek Öğretim Ku-
rumu tərəfindən təsdiqləndikdən 
sonra Bakı şəhərində imzala-
nacaq. ATMU-nun Beynəlxalq 
Əlaqələr üzrə Yeni Strateji planın-
da Türkiyə Cümhuriyyətinin digər 
universitetləri ilə də Beynəlxalq 
Təhsil proqramlarında təsbit 
edilən uyğun ixtisaslar üzrə 

əməkdaşlığın inkişafı məsələsi 
nəzərdə tutulub.

Qeyd etmək lazımdır ki, Birgə 
Beynəlxalq İkili Diplom Proqramı-
nın başlıca üstünlüklərindən biri 
məhz “Turizm işinin təşkili” ixtisa-
sına xüsusi önəm verilməsidir.

Z.BƏŞİRQIZI, 
 “Xalq qəzeti”

İranın üç döyüş kateri ABŞ 
Hərbi Dəniz Qüvvələrinə 

məxsus gəmilərə yaxınlaşıb
"The Washington Post" qəzeti xəbər verir ki, İran 

İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) üç kateri 
ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinə məxsus gəmilər üçün 
təhlükəli məsafəyə yaxınlaşıb.

Bildirilir ki, ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin patrul gəmisi "USS 
Sirocco" və sürətli nəqliyyat gəmisi "USNS Choctaw County" Fars 
körfəzinin beynəlxalq sularından keçərkən üç İran kateri “təhlükəli 
yüksək sürətlə” "Sirocco"ya yaxınlaşıb.

 İran katerləri  "USS Sirocco"nun xəbərdarlığından sonra istiqaməti 
dəyişiblər. "USNS Choctaw County" gəmisindən 46 metr məsafəyə 
yaxınlaşan İran katerləri amerikalıları xəbərdarlıq məşəli atmağa 
məcbur ediblər.

Qeyd olunur ki, insident bir saata yaxın davam edib, bundan sonra 
İran gəmiləri ərazini tərk ediblər.
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