
“Ölkə daxilində dəmir yolu nəq-
liyyatı sahəsində önəmli layihələr 
icra edildi, dəmir yollarımızın rea-
bilitasiyası layihələri icra olundu. 
Bakı dairəvi dəmir yolu inşa edildi 
və bu, sərnişin daşımaları, insanla-
rın rahatlığı üçün çox önəmli ha-
disədir. Müxtəlif şəhərlərdə dəmir 
yolu vağzalı inşa edildi.

Əlbəttə ki, Bakı-Tbilisi-Qars də-
mir yolunun Azərbaycanın təşəbbü-
sü ilə inşa edilməsi bölgəmizdə və 
bütövlükdə Avrasiyada yeni nəqliy-
yat xəritəsini yaratdı. Bizim tərəf-
daşlarımız hazırda bu yoldan istifadə 
edərək öz məhsullarını müxtəlif is-
tiqamətlərə çatdırırlar. Qeyd etmə-
liyəm ki, Azərbaycan ərazisindən 
keçən yolların çoxşaxəli olması bi-
zim imkanlarımızı böyük dərəcədə 
artırır. Pandemiya dövründə bütöv-
lükdə bütün dünyada iqtisadiyyatın 
tənəzzülə uğramasına baxmayaraq, 
bildirməliyəm ki, Şimal-Cənub nəq-
liyyat dəhlizi ilə daşınan yüklərin 
həcmi təxminən 20 faiz artmışdır. 
Bizim dəmir yolu infrastrukturu-
muzdan bir çox ölkələr istifadə edir. 
Hazırda Çin-Qazaxıstan-Xəzər də-
nizi-Azərbaycan-Avropa marşrutu, 
eyni zamanda, Əfqanıstan-Türkmə-
nistan-Xəzər dənizi-Azərbaycan- 
Av ropa marşrutu mövcuddur. Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu faktiki 
olaraq Lapis-Lazuli yolu ilə birləş-
dirdik və əlbəttə ki, burada çoxşaxəli 
nəqliyyat infrastrukturu öz rolunu 
oynamışdır. Çünki bizim imkanları-
mız genişlənib. Bir neçə il bundan 
əvvəl mənim təşəbbüsümlə istisma-
ra verilmiş Bakı gəmiqayırma za-
vodunda bütün növ gəmilər istehsal 
olunur və biz bu istehsalı hər il artı-
rırıq. Hazırda zavodda tankerlər, Ro-
Ro gəmiləri və yük gəmiləri istehsal 
olunur. Biz bu sahədə xaricdən ası-
lılığı aradan qaldırmışıq, minlərlə iş 
yeri açmışıq və neft-qaz əməliyyat-
larında iştirak edən şirkətlər üçün də 

imkanlar yaratmışıq. Onlar da öz si-
farişlərini bu zavoda verirlər.

Biz Xəzər Gəmiçiliyini müasir-
ləşdirmişik, Xəzərdə ən böyük do-
nanmaya sahibik və hər il donanma-
ya yeni gəmilər təqdim edilir. Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı 
Xəzər dənizində yükdaşımaların təş-
kili üçün əvəzolunmaz rol oynayır. 
Birincisi, biz limanı Bakı şəhərindən 
çıxardıq. Bu, Bakının ekoloji və-
ziyyətinə müsbət təsir göstərmişdir, 
eyni zamanda, yeni istirahət zonası 
yaradılıb. Ələtdə ən müasir dəniz 
ticarət limanının işə düşməsi bizim 
imkanlarımızı böyük dərəcədə artı-
rıbdır.

Hava nəqliyyatına gəldikdə, tək-
cə onu demək kifayətdir ki, bu gün 
bizim təyyarə parkı ən müasir park-
lardan biridir. Həm yük təyyarələ-
rimiz, həm sərnişin təyyarələrimiz 
müasirdir, dünyanın aparıcı şirkət-
lərinin istehsalıdır. Bakıdakı Heydər 
Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı 
beşulduzlu hava limanıdır və dünya-
da belə hava limanlarının sayı 10-a 
yaxındır. MDB-də isə artıq neçə il-
dir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Hava Limanı birinci yerdədir. Mə-
nim göstərişimlə digər şəhərlərimiz-
də inşa edilmiş hava limanları bizim 
nəqliyyat potensialımızı böyük dərə-
cədə gücləndirir. Son illərdə 7 hava 
limanı inşa edilmişdir. Onlardan 6-sı 
beynəlxalq statusa malikdir və bütün 
növ təyyarələri, o cümlədən ən ağır 
yük təyyarələrini qəbul edə bilir. Bil-
diyiniz kimi, Füzuli şəhərində yeni 
beynəlxalq hava limanının inşasına 
start verilib və azad edilmiş torpaq-
larda - ya Laçın, ya Kəlbəcər rayon-
larının ərazisində ikinci beynəlxalq 
hava limanı inşa ediləcək.

Azad edilmiş ərazilərdə hazır-
da böyük nəqliyyat layihələri icra 
edilməyə başlanmışdır, Füzuli Hava 
Limanının inşası başlamışdır. Qeyd 
etdiyim kimi, Kəlbəcər, yaxud Laçın 

rayonlarının ərazisində ikinci hava 
limanı inşa ediləcək. Biz Füzuli-Şu-
şa avtomobil yolunun inşasına start 
vermişik. Bununla paralel olaraq, 
indi bölgədə nəqliyyat-kommuni-
kasiya sahəsində böyük layihələr 
müzakirə edilir. Burada əlbəttə ki, 
Horadiz-Zəngilan dəmir yolu, on-
dan sonra Zəngilan-Naxçıvan dəmir 
yolu, Naxçıvan-Türkiyə dəmir yolu 
layihələri prioritet təşkil edir və di-
gər layihələr də, həmçinin. Çünki 
hesab edirəm ki, müharibədən son-
ra yaranmış vəziyyət bölgə ölkələri 
üçün yeni imkanlar açır. Azərbaycan 
bu sahədə əməkdaşlığa hazırdır və 
bu işə öz töhfəsini verməkdədir. Mə-

nim tərəfimdən göstəriş verildi ki, 
Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun la-
yihələndirilməsi başlasın. Artıq start 
verildi və digər layihələr də, həmçi-
nin. Burada ən müasir texnologiya-
lar tətbiq edilməlidir ki, Azərbaycan 
bu sahədə də daim liderliyi öz əlində 
saxlaya bilsin. Mən ümid edirəm ki, 
siz bütün bu vəzifələri şərəflə yerinə 
yetirəcəksiniz”.

(Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 
26-da Rəşad Nəbiyevi nəqliyyat, ra-
bitə və yüksək texnologiyalar naziri 
təyin olunması ilə əlaqədar video-
formatda qəbul edərkən çıxışından)
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“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC-nin sədri Cavid Qurbanov 
İranın ölkəmizdəki səfiri Seyid Ab-
bas Musəvi ilə görüşüb. Görüşdə 
dəmir yolları sahəsində əlaqələ-
rin perspektivləri, Azərbaycanın 
nəqliyyat-logistika imkanları, 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri 
barədə danışılıb. Cəmiyyətin sədri 
Cavid Qurbanov ölkəmizdə dip-
lomatik fəaliyyətə yeni başlayan 
səfiri “Azərbaycan Dəmir Yolla-
rı” QSC-də ilk dəfə görməkdən 
məmnun olduğunu bildirib, ona 
uğurlar arzulayıb. O, dəmir yolla-
rı sahəsində əməkdaşlığın bundan 
sonra da inkişaf etdiriləcəyinə, iş-
lərin koordinasiyasında səfirliyin 
dəstəyini əsirgəməyəcəyinə inamı-
nı vurğulayıb. 

Səfir Seyid Abbas Musəvi Vətən 
müharibəsində Azərbaycanın qa-
zandığı böyük zəfər münasibətilə 
sevincini bölüşüb, görüş iştirak-
çılarını təbrik edib. Bildirib ki, 
İran hər zaman Azərbaycanın bey-
nəlxalq hüququn norma və prinsip-
lərinə əsaslanan ədalətli mövqeyini 
dəstəkləyib. Qonaq qısa fəaliyyəti 
müddətində işçi qrupları səviyyə-
sində dəmir yolları layihələri ilə 
bağlı bir neçə müzakirələrdə işti-
rak etdiyini, həmin layihələrin ye-

kunlaşması istiqamətində dəstək 
göstərəcəyini diqqətə çatdırıb. Səfir 
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində aparılan bərpa-qurucu-
luq işlərində İran şirkətlərinin də 
maraqlı olduğunu bildirib. 

Görüşdə “Şimal-Cənub” dəhlizi-

nin nəqliyyat sahəsində beynəlxalq 
əməkdaşlıq baxımından strateji əhə-
miyyəti, Rəşt-Astara dəmir yolunun 
icra vəziyyəti ilə bağlı fikir müba-
diləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, hə-
min dəhliz yalnız İran, Azərbaycan 
və Rusiyanın deyil, bu marşrut ilə 

ixrac-idxal əməliyyatlarını həyata 
keçirərək ticarət dövriyyəsini artı-
ran digər region ölkələrinin də inki-
şafında əhəmiyyətli rol oynayacaq.

Sonda xatirə hədiyyələrinin təq-
dimatı olub.

- Bizim 2021-ci ildə işlərimiz çoxdur, 
həm ənənəvi işlər, hansılar ki, dövlət in-
vestisiya proqramında təsbit olunub, eyni 
zamanda, azad edilmiş ərazilərdə görülə-
cək işlər, mən əsasən bu haqda sözümü 
demək istərdim. Çünki bizim ənənəvi in-
frastruktur layihələrimiz demək olar ki, 
başa çatmaq üzrədir. Əgər azad edilmiş 
torpaqları istisna etsək, indi qazlaşdırma 
səviyyəsi 96 faizə çatıbdır. Elektrik ener-
jisi ilə heç bir problem yoxdur, əksinə, 
mən Davos Forumunun hesabatını Azər-
baycan xalqının diqqətinə çatdırdım, biz 
burada ikinci yerdəyik. Avtomobil yolla-
rının böyük hissəsi artıq inşa edilib, qa-
lan layihələr də plan üzrə gedir. Dəmir 
yolları xətləri və digər infrastruktur la-
yihələri, o cümlədən suvarma ilə bağlı 
layihələr plan üzrə gedir və demək olar 
ki, başa çatmaq üzrədir. Ona görə bizim 
əsas diqqətimiz azad edilmiş torpaqlara 
olmalıdır və bu sahədə ilkin infrastruk-
tur layihələrinin icrası artıq başlamışdır. 
Birinci layihə Şuşa şəhərinə yol layihəsi-
dir. Çünki Şuşa şəhərinə ənənəvi yollar 
hazırda bizim üçün o qədər də məqbul 
deyil. Düzdür, biz bu yollardan istifadə 
edirik. Ancaq biz bu yollardan Rusiya-
nın sülhməramlı qüvvələrinin müşayiəti 
ilə istifadə edirik - həm Laçın dəhlizin-
dən, həm də Qırmızı Bazar ərazisindən. 
Gələcəkdə əlbəttə ki, biz bu yollardan da 
sərbəst şəkildə istifadə edəcəyik, o cüm-
lədən Ağdam-Xankəndi-Şuşa yolundan 
da istifadə edəcəyik. Noyabrın 10-da im-
zalanmış Bəyanatda göstərilir ki, bütün 
kommunikasiyalar açılacaq və beləliklə, 
müəyyən müddətdən sonra bu yollardan 
getmək də problemli olmayacaq. Ancaq 
bu gün Şuşa şəhərinə getmək üçün yeni 
yol çəkilişi mütləq lazımdır və biz bu 
sahədə işlərə artıq start vermişik. O çox 
çətin layihədir, relyef də çox çətindir və 
xüsusilə indi hava şəraiti də imkan ver-
mir. Ancaq Əhmədbəyli-Alxanlı-Füzu-
li-Şuşa yolu inşa olunur və hesab edirəm 
ki, nəzərdə tutulmuş qrafikdən daha tez 
bir zamanda inşa ediləcək.

Digər vacib layihəyə də artıq start 
verilib. Bu, Toğanalı - Kəlbəcər yoludur, 
bu da çox çətin relyefdən keçən bir yol-
dur. Bəzi yerlərdə yüksəklik 3500 metr 
olduğuna görə qış aylarında bu yoldan 
istifadə etmək çox çətindir. Ona görə 
tunellərin tikintisi nəzərdə tutulur, mü-
vafiq göstərişlər verilib və bu layihə də 
indi icra edilir. Eyni zamanda, göstəriş 
verilib ki, Horadizdən Zəngilana, oradan 
Qubadlıya və oradan da Laçın rayonuna 
qədər yol çəkilsin və hazırlıq işləri gedir. 
Onu da əlavə etməliyəm ki, Toğanalıdan 
Kəlbəcərə çəkiləcək yol Laçın rayonuna 
da davam etdiriləcək. Beləliklə biz iki 
tərəfdən, - həm şimaldan, həm cənubdan 
Laçın və Kəlbəcər rayonlarına yol-nəq-
liyyat infrastrukturu yaradacağıq. Eyni 
zamanda, mənim göstərişimlə Laçın və ya 
Kəlbəcər rayonlarının ərazisində müasir 
beynəlxalq hava limanının tikilməsi üçün 
yer axtarılır. Düzdür, orada relyef çox çə-
tindir və demək olar ki, ərazilərin mütləq 
əksəriyyəti dağlıq ərazilərdir. Orada düz 
yer tapmaq çətindir, amma indi araşdır-
malar gedir, ümid edirəm ki, yaxın gələ-
cəkdə mənə məlumat veriləcək. Beləliklə, 
ya Laçın, ya da Kəlbəcər rayonunda yeni 
beynəlxalq hava limanı tikiləcək. Füzuli 

şəhərində isə beynəlxalq hava limanının 
tikintisinə artıq az vaxt qalıb. Göstəriş ve-
rilib, yaxın gələcəkdə artıq inşaat başlana-
caq və bu il Füzuli şəhərində, - şəhərdən 
indi əsər-əlamət qalmayıb, - yaxud da ki, 
o ərazidə beynəlxalq aeroport fəaliyyətə 
başlayacaq. Bu, həm Qarabağ bölgəsi-
nin inkişafı üçün lazımdır, çünki bütün 
növ təyyarələr enə biləcək - həm Füzuli-
də, həm Kəlbəcər-Laçın zonasında. Eyni 
zamanda, Şuşaya gəlmək istəyən xarici 
qonaqlar rahat Füzuliyə enib, oradan av-
tomobillə Şuşaya gedəcəklər. Aeropor-
tun tikintisi ilə paralel olaraq artıq Füzuli 
şəhərindən beynəlxalq uçuşların təşkili 
ilə bağlı ilkin araşdırmalar aparılmalıdır. 
Beynəlxalq aeroport beynəlxalq uçuşlar 
təşkil etməlidir. İlk növbədə, bizim avi-
aşirkətimiz “AZAL” bu məsələ ilə bağlı 
ciddi işləsin ki, aeroport açılandan sonra 
dərhal bizim qonşu ölkələrin bəziləri ilə 
hava nəqliyyatı təmin edilsin.

Hesab edirəm ki, iki beynəlxalq aero-
port Qarabağ zonasını bərpa etmək, yük-
lərin daşınması, turizmin inkişafı üçün 
bizə kömək göstərəcək. Eyni zamanda, 
insanlar oraya qayıdandan sonra onların 
rahatlığı üçün də bunun böyük əhəmiyyə-
ti olacaqdır.

Elektrik enerjisi ilə bağlı planlar təs-
diq olunub. Bir daha demək istəyirəm, - 
indi nazir də məlumat verib, - həm ənənə-
vi, həm bərpaolunan enerji növləri orada 
geniş vüsət alacaq və enerji sistemi bizim 
ümumi enerji sistemimizə tam inteqrasiya 
ediləcəkdir.

Dəmir yolları ilə bağlı göstəriş veril-
di, hazırlıq işləri gedir. Horadiz-Füzuli və 
ondan sonra Füzuli-Şuşa dəmir yolunun 
tikintisi də nəzərdə tutulur. Gərək bunun 
icra cədvəli təsdiq edilsin. Şuşaya vətən-
daşlar qayıdandan sonra, əlbəttə ki, bu 
yol istismara veriləcəkdir. Amma hər hala 
indi layihələndirmə işləri gedir, maliyyə 
vəsaiti də ayrılmalıdır. Şuşaya rahat ge-
diş-gəlişi təmin etmək üçün mütləq dəmir 
yolu da çəkilməlidir. Bu il bu layihəyə 
start veriləcək.

Eyni zamanda, Horadiz-Ağbənd də-
mir yolu da, - Ağbənd Zəngilan rayonun-
da Ermənistan sərhədinə yaxın olan qəsə-
bədir, - yenidən tikiləcək. Çünki mənfur 
düşmən bu yolu dağıdıb və tamamilə sı-
radan çıxarıb. Naxçıvan dəhlizini açmaq 
üçün bu yol xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması 
üçün konkret işlər gedir. Mən hadisələri 
qabaqlamaq istəmirəm, amma bu dəhli-
zin açılması noyabrın 10-da imzalanmış 
Bəyanatda öz əksini tapıb. Ona görə bu, 
mütləq açılacaq və bölgəyə yeni imkan-
lar gətirəcək. Bu yoldan həm Azərbaycan, 

həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənis-
tan, həm də İran istifadə edəcək. Bu yol 
gələcəkdə çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Biz öz əra-
zimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun 
tikintisinə başlayacağıq. Bununla paralel 
olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
da dəmir yolunun bərpası və müasirləşdi-
rilməsi istiqamətində də işlər aparılacaq. 
Nəzərə alsaq ki, Ermənistan dəmir yolları 
Rusiya dəmir yollarının mülkiyyətində-
dir, bizim tərəfmüqabilimiz, əlbəttə, Rusi-
yadır. Çünki Ermənistan dövlətinin Mehri 
dəmir yolu layihəsinə heç bir aidiyyəti 
yoxdur. Biz bu məsələni Rusiya ilə mü-
zakirə edirik. Çünki Rusiya dəmir yolları 
Ermənistan dəmir yollarının sahibidir. İl-
kin müzakirələr müsbətdir. Hələlik bu qə-
dər. Gələcək hadisələr haqqında məlumat 
veriləcək.

Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsər-
rüfatının məhsuldarlığının artırılması 
üçün suvarma işləri sürətlə getməlidir. Bu 
barədə artıq danışıldı. Ən müasir suvarma 
sistemləri təşkil edilməlidir. Nəzərə alsaq 
ki, su mənbələri də kifayət qədər çoxdur.

Enerji təchizatı ilə bağlı artıq burada 
məruzə edildi, bütün göstərişlər verildi. 
Qarabağ bölgəsi yaşıl enerji zonası kimi 
dünya üçün bir nümunə olacaq.

Sərhədlərin qurulması istiqamətində 
təxirəsalınmaz işlər aparılmalıdır. Çün-
ki bizim Ermənistanla 100 kilometrlərlə 
sərhədimiz yaranıb. Yəni, artıq bu sərhəd 
bizim nəzarətimizə keçib. Orada bütün 
sərhəd infrastrukturu təşkil edilməlidir. 
Dövlət Sərhəd Xidmətinə müvafiq göstə-
rişlər verilib. Hazırda Dövlət Sərhəd Xid-
məti Zəngilan-Qubadlı sərhədinin mü-
hafizəsi ilə məşğuldur. Kəlbəcər-Laçın 
istiqamətində Müdafiə Nazirliyinin qo-
şunları xidmət göstərirlər. Gələcəkdə bu 
məsələyə də baxılacaq. Hər halda sərhə-
din mühafizəsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 
Çünki Ermənistanda revanşist qüvvələr 
var və biz onların bəyanatlarını diqqətsiz 
qoya bilmərik. Amma hər kəs bilməlidir 
ki, əgər bizim sərhədimiz pozularsa, onu 
pozan cəzalandırılacaq və belə təxribatlar 
bu qüvvələrə çox baha başa gələcək.

Eyni zamanda, Azərbaycan Respub-
likası İran İslam Respublikası ilə öz sər-
hədini tamamilə bərpa edib. 132 kilometr 
uzunluğu olan yeni sərhəd yaranıb. Mən 
Xudafərin körpüsünə gedərkən bildir-
mişdim ki, bu sərhəd dostluq sərhədidir. 
Həqiqətən belədir. Amma sərhəd sərhəd-
dir və sərhəd infrastrukturu mütləq yara-
dılmalıdır. Bu məsələlər üçün də vəsait 
ayrılmalıdır.

Şəhərsalma qaydalarının tətbiq edil-
məsi ilə bağlı artıq bütün göstərişlər ve-

rildi. Azad edilmiş ərazilərə biz bundan 
sonra da xarici nümayəndələri, jurnalist-
ləri, diplomatik korpus nümayəndələri-
ni, Azərbaycana səfər edən nümayəndə 
heyətlərini dəvət etməliyik. Misal üçün 
bu ay ICESCO-nun nümayəndə heyə-
tinin səfəri gözlənilir. Yaxşı olardı ki, 
nümayəndə heyətinin bəzi üzvləri azad 
edilmiş ərazilərə getsinlər, ermənilərin, 
Ermənistan rəhbərliyinin dağıtdığı məs-
cidlərə də baş çəksinlər, o məscidlərin 
qalıqlarına da baxsınlar və bütün dünya 
müsəlmanlarına bu barədə daha dolğun 
məlumat versinlər. Nəinki dünya müsəl-
manlarına, bütün dünyaya ki, bizim tarixi, 
dini abidələrimiz düşmən tərəfindən necə 
dağıdılıb.

Əlbəttə ki, Qarabağ bölgəsinin çox 
zəngin turizm potensialı vardır. Ona görə 
indidən turizm marşrutları işlənib hazır-
lanmalıdır ki, artıq həyat bu bölgəyə qayı-
dandan sonra vaxt itirmədən turizm sek-
toru da inkişaf etsin. İndidən beynəlxalq 
turizm sərgilərində, - pandemiyadan sonra 
bu sərgilər bərpa ediləcək, - Qarabağ böl-
gəsinin turizm potensialı, turizm marşrut-
ları, tarixi abidələri göstərilməlidir ki, biz 
bu bölgəni doğrudan da dünya üçün çox 
cəlbedici bölgə kimi təqdim edək. Nəzərə 
alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin, 
füsunkar, təkrarolunmaz təbiəti və tarixi 
abidələri var, əminəm, Azərbaycanın əsas 
turizm zonasının birinə çevriləcək.

Bir sözlə, bizim planlarımız böyük-
dür. Müharibə cəmi iki aya yaxındır ki, 
başa çatıb. Amma görün, nə qədər böyük 
işlər görülüb. Bərpa işləri artıq başlanıb 
və bu, onu göstərir ki, bizim sözümüzlə 
əməlimiz arasında bu dəfə də heç bir fərq 
yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğal-
dan azad olunandan sonra bu torpaqları 
tezliklə bərpa edəcəyik. Mən bu yaxınlar-
da demişdim ki, biz Qarabağ bölgəsində 
cənnət yaradacağıq və sözümdə dururam. 
Bizim hamımızdan asılıdır ki, bu sözlər 
yerinə yetirilsin.

Ona görə 2021-ci il bu baxımdan çox 
əlamətdar olmalıdır. Məhz 2021-ci ildə 
Azərbaycan xalqı və bütün dünya görəcək 
ki, bizim niyyətimiz həyatda öz əksini ta-
pır, bizim planlarımız həyatda gerçəkləşir.

İl başlayıb, bizim hamımıza uğurlar, 
Azərbaycan xalqına cansağlığı, xoşbəxt-
lik arzulayıram. Keçmiş köçkünlərə tez-
liklə öz doğma torpaqlarına qayıtmağı 
arzulayıram. Hər halda Azərbaycan döv-
ləti əlindən gələni edəcək ki, bu gün daha 
da yaxınlaşsın. Vahid Azərbaycan dövləti 
bundan sonra uğurla, inamla inkişaf edə-
cəkdir. Sağ olun.

(Yanvarın 6-da Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrli-
yi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olun-
muş videoformatda müşavirədə  yekun 
nitqindən)
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Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyevin sərəncamları 
ilə Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq 
və şücaət göstərdiklərinə görə təltif olu-
nan hərbi qulluqçular arasında “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-nin 57 
əməkdaşı var. 

Şəhid Aqil Bağırov - İnfrastruk-
tur departamenti, 7 nömrəli Ağstafa yol 
sahəsi, yol montyoru - "Vətən uğ-
runda",  "Döyüşdə fərqlənməyə görə", 
"Füzulinin azad olunmasına görə" (ölü-
mündən sonra);

Şəhid Asif Qocayev - Mühafizə de-
partamenti, Yüklərin və obyektlərin mü-
hafizə şöbəsi, atıcı - "Vətən uğ-
runda",  "Cəsur döyüşçü",  "Şuşanın azad 
olunmasına görə" (ölümündən sonra);

Şəhid İlqar Vəliyev - İnfrastruktur 
departamenti, 10 nömrəli İxtisaslaşdırıl-
mış Dəmir yolu Müəssisəsi, sahə rəisi 
- "Vətən uğrunda",  "Cəbrayılın azad 
olunmasına görə" (ölümündən sonra);

Şəhid Vüqar Məmmədov - İnf-
rastruktur departamenti, "Əsaslı təmir" 
MMC, gözətçi - "Vətən uğrunda",  
"Füzulinin azad olunmasına görə" (ölü-
mündən sonra);

Elşad Hacıyev - Yük daşımaları de-
partamenti, Qərb vaqon deposu, böyük 
vaqon baxıcısı təmirçisi - "Xocavəndin 
azad olunmasına görə", "Füzulinin azad 
olunmasına görə", "Kəlbəcərin azad 
olunmasına görə", "Hərbi xidmətlərə 
görə";

Rəşad Sahibov - "Dəmiryolservis" 
MMC, 1 saylı İxtisaslaşdırılmış Də-
mir Yolu Müəssisəsi, yol montyoru 
- "Cəbrayılın azad olunmasına görə", 
"Xocavəndin azad olunmasına görə",  
"Füzulinin azad olunmasına görə",  "Qu-
badlının azad olunmasına görə";

Həbib Cabbarov - Mühafizə depar-
tamenti, Yüklərin və obyektlərin müha-
fizə şöbəsi, atıcı - "Cəsur döyüşçü",  
"Xocavəndin azad olunmasına görə",  
"Füzulinin azad olunmasına görə";

Rəşad Bədəlzadə -İnfrastruktur de-
partamenti, Sinifdən kənar Biləcəri stan-
siyası, işarəverən - "Cəbrayılın 
azad olunmasına görə", "Füzulinin azad 
olunmasına görə",  "Qubadlının azad 
olunmasına görə";

Elsevər Quliyev - İnfrastruktur de-
partamenti,7 nömrəli Ağstafa yol sahə-
si, keçid növbətçisi - "Cəbrayılın 
azad olunmasına görə", "Qubadlının 
azad olunmasına görə", “Laçının azad 
olunmasına görə”;

Malid Qənbərov - İnfrastruktur de-
partamenti, 12 nömrəli Salyan yol sahə-
si, keçid növbətçisi - "Xocavəndin 
azad olunmasına görə", "Füzulinin azad 
olunmasına görə", "Şuşanın azad olun-
masına görə";

Cəbrayıl Ağayev - İnfrastruktur de-
partamenti, 6 nömrəli Gəncə yol sahəsi, 
yol montyoru - "Cəbrayılın azad olunma-
sına görə",  "Qubadlının azad olunması-
na görə",  "Hərbi xidmətlərə görə";

Xəlil Yusubov - Yük daşımaları de-
partamenti, Yük və kommersiya xidməti, 
böyük yük və baqaj qəbul- təhvilçisi 

- "Cəbrayılın azad olunmasına görə",  
"Qubadlının azad olunmasına görə",  
"Laçının azad olunmasına görə";

Tural Bayramov - Mühafizə departa-
menti, Yüklərin və obyektlərin mühafizə 
şöbəsi, atıcı - "Cəbrayılın azad olunma-
sına görə", "Qubadlının azad olunması-
na görə", "Kəlbəcərin azad olunmasına 
görə";

Elcan Məmmədov - Mühafizə de-
partamenti, Yüklərin və obyektlərin mü-
hafizə şöbəsi, atıcı - "Cəbrayılın azad 
olunmasına görə", "Qubadlının azad 
olunmasına görə",  "Laçının azad olun-
masına görə";

Samir Xələfov - Texniki xidmət və 
istismar departamenti, Gəncə istismar 
sahəsi, santexnik - "Xocavəndin azad 
olunmasına görə", "Füzulinin azad olun-
masına görə", "Kəlbəcərin azad olunma-
sına görə"; 

Sərxan Əliyev - Həkim-Sanitar Xid-
məti, tibb qardaşı - "Xocavəndin azad 
olunmasına görə",  "Füzulinin azad olun-
masına görə", "Şuşanın azad olunmasına 
görə";

Aydın Quliyev - İnfrastruktur depar-
tamenti, Qərb istiqaməti sahəsi, stansiya 
növbətçisi - "Cəsur döyüşçü", - "Xo-
cavəndin azad olunmasına görə"

Elnur Məmmədov - "11 saylı İxti-
saslaşdırılmış Dəmir Yolu Müəssisəsi” 
MMC, Kürəkçay istehsalat sahəsi, yol 
montyoru - "Cəsur döyüşçü", "Kəlbəcə-
rin azad olunmasına görə";

Elnur Qarayev - Yük daşımaları de-
partamenti, Yük və kommersiya xidməti, 
yük xəzinədarı - "Döyüşdə fərqlən-
məyə görə", "Şuşanın azad olunmasına 
görə";

Əhməd Keçəlov - Yük daşımaları de-
partamenti, Qərb vaqon deposu,  vaqon 
baxıcısı təmirçisi - "Döyüşdə fərqlən-
məyə görə",  "Şuşanın azad olunmasına 
görə"; 

Nicat İlyasov  - İnfrastruktur departa-
menti, 4 nömrəli Gəncə elektrik təchizatı 
sahəsi, elektrik mexaniki - "Cəbrayılın 
azad olunmasına görə", "Qubadlının 
azad olunmasına görə"; 

Ruslan Məlikov - İnfrastruktur de-
partamenti, 4 nömrəli Hacıqabul işarə-
vermə və rabitə sahəsi, elektrik mexani-
ki - "Füzulinin azad olunmasına görə", 
"Qubadlının azad olunmasına görə".

Elgün Şahbazov -İnfrastruktur de-
partamenti, 6 nömrəli Salyan işarəver-
mə vərabitə sahəsi, avtomobil sürücüsü 
- "Xocavəndin azad olunmasına görə", 
"Qubadlının azad olunmasına görə";

Rəşad Soltanov - İnfrastruktur de-
partamenti, 5 nömrəli Kürdəmir yol 
sahəsi, keçid növbətçisi - "Xocavəndin 
azad olunmasına görə", "Füzulinin azad 
olunmasına görə";

Calal Möhsümzadə - İnfrastruktur 
departamenti, 12 nömrəli Salyan yol 
sahəsi, keçid növbətçisi - "Xocavəndin 
azad olunmasına görə", - "Füzulinin azad 
olunmasına görə";

Əli Mərdanov - İnfrastruktur de-
partamenti, 14 nömrəli H.Z.Tağıyev yol 
sahəsi, keçid növbətçisi - "Xocavəndin 
azad olunmasına görə", "Füzulinin azad 

olunmasına görə";
Novruz Məmmədov - İnfrastruktur 

departamenti, 9 nömrəli Yevlax işarəver-
mə və rabitə sahəsi, elektrik mexaniki 
- "Füzulinin azad olunmasına görə", 
"Xocavəndin azad olunmasına görə";

Əzim Xudaverdiyev - İnfrastruktur 
departamenti, Motorlu-rels nəqliyyatı, 
Maşın və mexanizmlərin təmiri Yol ema-
latxanası, motovoz maşinistinin kömək-
çisi - "Füzulinin azad olunmasına görə", 
"Xocavəndin azad olunmasına görə";

Binyamin Rəfiyev - Yük daşımaları 
departamenti, II qrup İmişli lokomotiv 
deposu, dizel və köməkçi avadanlıqların 
təmiri üzrə çilingər - "Cəbrayı-
lın azad olunmasına görə", "Qubadlının 
azad olunmasına görə";

Səfər Həziyev - Sərnişin daşımaları 
departamenti, Bakı lokomotiv deposu, 
usta - "Cəbrayılın azad olunmasına görə", 
"Füzulinin azad olunmasına görə";

Qasım Bayramlı - Mühafizə departa-
menti, Yüklərin və obyektlərin mühafizə 
şöbəsi, atıcı - "Füzulinin azad olunması-
na görə", "Qubadlının azad olunmasına 
görə";

Ramil Adgözəlov - İnfrastruktur 
departamenti, Fövqəladə hallar qatarı 
idarəsi, akkumulyatorçu - "Cəsur dö-
yüşçü";

Aslan Seydaliyev - İnfrastruktur de-
partamenti, 1 nömrəli Tağıyev işarəver-
mə və rabitə sahəsi, elektrik mexaniki 
- "Suqovuşanın azad olunmasına görə";

Rəşad Əmiraslanov - İnfrastruk-
tur departamenti, 2 nömrəli Biləcəri yol 
sahəsi, motovoz maşinist köməkçisi 
- "Suqovuşanın azad olunmasına görə";

Orxan Məmmədov -  Mühafizə de-
partamenti, Yüklərin və obyektlərin mü-
hafizə şöbəsi, atıcı - "Suqovuşa-
nın azad olunmasına görə";

Əli Hüseynov - İnfrastruktur depar-
tamenti, Sinifdən kənar Biləcəri stansi-
yası, elektrik mərkəzləşməsi üzrə stansi-
ya növbətçisi - "Xocavəndin azad 
olunmasına görə"; 

İlqar Qarayev - İnfrastruktur depar-
tamenti, Qərb istiqaməti sahəsi, operator 
- "Füzulinin azad olunmasına görə";

Ramil Qurbanov - Yük daşımaları 
departamenti, Yük və kommersiya xid-
məti, yük və baqaj qəbul-təhvilçisi 
- "Füzulinin azad olunmasına görə";

Vüsal Bəybalabəyli - Yük daşımaları 
departamenti, I qrup Biləcəri lokomotiv 
deposu, teplovoz maşinisti - "Fü-
zulinin azad olunmasına görə";

Kamran Məmmədov - Yük daşı-
maları departamenti, I qrup Biləcəri lo-
komotiv deposu, yanacaq aparatlarının 
təmiri üzrə çilingər - "Füzulinin azad 
olunmasına görə";

Rəhman Fətullayev - Texniki xid-
mət və istismar departamenti, İmişli an-
barı, gözətçi - "Füzulinin azad olunma-
sına görə";

Əli Quliyev - "Dəmiryolservis" 
MMC, 1 saylı İxtisaslaşdırılmış Dəmir 
Yolu Müəssisəsi, gözətçi - "Füzulinin 
azad olunmasına görə";

Nizami Qoçəliyev - İnfrastruktur 
departamenti, 16 nömrəli Hacıqabul yol 

sahəsi, yol montyoru - "Qubadlının 
azad olunmasına görə";

Seymur Qasımov - Yük daşıma-
ları departamenti, Qərb vaqon deposu, 
hərəkət heyətinin təmiri üzrə çilingər 
- "Qubadlının azad olunmasına görə";

Ayxan Abbasov - İnfrastruktur de-
partamenti, Qərb istiqaməti sahəsi, post 
növbətçisi - "Şuşanın azad olunmasına 
görə";

Mais Abbasov - İnfrastruktur depar-
tamenti, 7 nömrəli Ağstafa yol sahəsi, 
keçid növbətçisi - "Şuşanın azad olun-
masına görə";

Niyaməddin Heydanov - Sərnişin 
daşımaları departamenti, Bakı sərnişin 
stansiyası, vaqon hərəkət sürətinin tən-
zimləyicisi - "Şuşanın azad olunmasına 
görə";

Elbrus Şahməmmədov - Mühafizə 
departamenti, Yüklərin və obyektlərin 
mühafizə şöbəsi, atıcı - "Şuşanın azad 
olunmasına görə";

Ramil Hüseynov - İnfrastruktur de-
partamenti, 12 nömrəli Salyan yol sahə-
si, operator köməkçisi - "Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə";

Fuad Nuriyev - İnfrastruktur depar-
tamenti, Qərb istiqaməti sahəsi, operator 
- "Kəlbəcərin azad olunmasına görə";

Asif Ağazadə - Yük daşımaları de-
partamenti, Yük və kommersiya xidmə-
ti, yük xəzinədarı - "Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə";

Fərzəli Cəlilov - Mühafizə departa-
menti, Yüklərin və obyektlərin mühafizə 
şöbəsi, atıcı - "Kəlbəcərin azad olunma-
sına görə";

Murad İbrahimov - İnfrastruktur 
departamenti, Qərb istiqaməti sahəsi, 
post növbətçisi - "Ağdamın azad olun-
masına görə";

Süleyman Hacıyev - İnfrastruktur 
departamenti, Qərb istiqaməti sahəsi, 
operator - "Laçının azad olunmasına 
görə";

Məhəmməd Rəhimov - İnfrastruktur 
departamenti, 4 nömrəli Gəncə elektrik 
təchizatı sahəsi, drezin sürücüsü - "La-
çının azad olunmasına görə";

Zabil Yaqubov - Mühafizə departa-
menti, Yüklərin və obyektlərin mühafizə 
şöbəsi, böyük atıcı - "Laçının azad 
olunmasına görə";

Seymur Bədirov - Mühafizə departa-
menti, Yüklərin və obyektlərin mühafizə 
şöbəsi, atıcı - "Laçının azad olunmasına 
görə".

Bu həll ölkəmizin istənilən ye-
rindən namizədlərin iş elanlarına 
evdən çıxmadan müraciətinə və 
növbəti mərhələlərdə onlayn re-
jimdə iştirakına geniş imkanlar 
yaradır.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” 
QSC (ADY) işə qəbul prosesini ta-
mamilə məsafədən rejimə keçirib. 
Namizədlər arasında aparılan mü-
sabiqənin hər üç mərhələsi – ilkin 
seçim, testləşdirmə və müsahibə – 
məsafədən həyata keçirilir.

ADY-də işə qəbul prosesinin 
daha da şəffaflaşdırılması və opti-
mallaşdırılması, namizədlərin daha 
rahat şəkildə vakansiyalara müra-
ciət etməsi və müsabiqədə iştirak 
etməsi məqsədilə şəxsi kabinet, 
minlərlə test sualından ibarət baza 
və stasionar elektron test mərkəzi, 
daha sonra isə mobil elektron test 
sistemi istifadəyə verilib. Bu sta-
sionar test mərkəzi və mobil test 
sistemi sayəsində Bakı və ətraf 
bölgələrlə yanaşı ölkəmizin digər 
ərazilərində yaşayan vətəndaşlar da 
paytaxta gəlmədən işə qəbul müsa-
biqəsinin test mərhələsində iştirak 
edə bilirlər. Bu mərhələni uğurla 
keçən namizədlər müsahibələrdə də 
onlayn şəkildə iştirak edə bilirlər.

ADY-nin rəsmi saytının “Karye-
ra” bölməsində (career.ady.az) işə 
qəbul prosesi haqqında bütün mə-
lumatları əldə etmək, cari vakansi-
yalarla tanış olmaq və onlara müra-
ciət edib müsabiqədə iştirak etmək 
mümkündür.

ADY-nin İnsan resursları idarə-

sinin rəisi Tural Məmmədov 
məsələni şərh edərək qeyd etdi: 
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-
nin digər sahələrində olduğu kimi 
insan resursları idarəçiliyi sahəsin-
də də davamlı islahatlar aparılır. İn-
san resursları idarəsi ADY-nin digər 
strukturları kimi karantin dövründə 

öz fəaliyyətini mövcud vəziyyətin 
tələblərinə uyğunlaşdırmaqla mə-
safədən işləmə rejiminə üstünlük 
verərək, daxili işlərlə yanaşı na-
mizədlərlə və işçilərlə olan əlaqələ-
ri də elektron və onlayn qaydada 
tənzimləməkdədir. ADY-də işə qə-
bul prosesi ilə yanaşı digər insan 
resursları idarəçiliyi funksiyaları-
nın da onlayn tətbiqinə başlanılmış 
və uğurla davam etdirilməkdədir. 
Məsələn, işçilərin sahə üzrə biliklə-
rinin qiymətləndirilməsi, təlimlərin 
təşkili prosesləri də onlayn şəkildə 
icra edilməkdədir”.

İşə qəbul sahəsində başlıca 
məqsəd gələcək karyerasını “Azər-
baycan Dəmir Yolları” QSC-də qur-
maq istəyən namizədlərə bilik və 
bacarıqlarını nümayiş etdirmələri 
üçün bərabər şərait yaratmaq, mü-
sabiqələrdə şəffaflığı, aşkarlığı və 
obyektivliyi təmin etməkdir. ADY 
vətəndaşların Cəmiyyətin əməkdaşı 
olmaq arzusunu yüksək qiymətlən-
dirir və bu yolda onlara uğurlar arzu 
edir.
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Xırdalan dairəsində yeni inşa 
edilən dəmir yolu körpüsü istis-
mara verilib və hazırda yük qatar-
ları körpü üzərindən hərəkət edir, 
sərnişin daşımalarının bərpası isə 
kontakt şəbəkəsinin yenilənməsin-

dən sonra gözlənilir.
Bakı-Xırdalan-Sumqayıt elekt-

rikləşdirilmiş dəmir yolu xəttinin 
Baş Keşlə stansiyasının kontakt 
şəbəkəsinin yenidən qurulması və 
əsaslı təmiri işləri davam etdirilir. 

Kontakt şəbəkəsi Bakı-Böyük Kə-
sik dəmir yolu sahəsinin sabit cərə-
yandan dəyişən cərəyana keçirilmə-
si ilə əlaqədər olaraq yenilənir.

Aparılan yenidənqurma işləri 
Bakı-Xırdalan-Sumqayıt istiqamə-

tində sərnişin qatarlarının təhlükəsiz 
hərəkətinə imkan vermir, ona görə 
bu istiqamət üzrə sərnişin daşınma-
sının bərpası yalnız təmir işləri bit-
dikdən sonra mümkün olacaq.

Bu istiqamətdə qatarların 
hərəkəti Bakı-Sumqayıt avtomobil 
yolunun genişləndirilməsi işləri ilə 
əlaqədar olaraq avqustun 10-da da-
yandırılıb. Yolun genişləndirilməsi 
çərçivəsində Xırdalan dairəsində 
yerləşən dəmir yolu körpüsü sökü-
lüb, onun yerində yeni biraşırımlı 
tağlı dəmir yolu körpüsü inşa edi-
lib. Körpünün inşası Azərbaycan 
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 
tərəfindən həyata keçirilib. Hazırda 
körpü istismara verilib və yük qa-
tarları körpü üzərindən hərəkət edir.

Dəyişən cərəyan dartısına keçid 
enerji və digər resurslara qənaətə, 
xərclərin optimallaşdırılmasına, is-
tismarın asanlaşmasına, qatarların 
hərəkət sürətinin artırılmasına və 
nəticə etibarilə yük və sərnişin da-
şınmasının yaxşılaşmasına gətirib 
çıxaracaq.

BAKI-XIRDALAN-SUMQAYIT QATARLARININ HƏRƏKƏTI KONTAKT 
ŞƏBƏKƏSININ YENILƏNMƏSINDƏN SONRA BƏRPA EDILƏCƏK



“ADY Express” MMC-dən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Qa-
radağ rayonu Ələt qəsəbəsində 
yerləşən və MMC-nin balansında 
olan “Şərq” vaqon deposu 2020-
ci ilə artımla yekun vurub. Azər-
baycanda dəmir yolu ilə yükdaşı-
maların fasiləsiz təmin edilməsi 
üçün depoda yük vaqonlarının 
cari və depo təmirləri həyata ke-
çirilir. “ADY Express” ötən il 
“Şərq” vaqon deposunun fəaliy-
yətini koronavirus pandemiya-
sı ilə bağlı ölkədə tətbiq edilən 
xüsusi karantin rejimi şəraitinə 
uyğun təşkil edərək növbəli iş 
rejimi yaradıb və vaqonların tə-
miri prosesi fasiləsiz davam etdi-
rilib. Deponun nəzdində fəaliyyət 
göstərən bütün sexlərdə işlər əv-
vəlki qaydada aparılıb. Nəticədə 
yük vaqonlarının vaxtında təmir 

işlərinin yekunlaşdırılması və 

yüklərin nəqlində istifadə olun-

masına şərait yaradılıb.

2020-ci ildə depoda təmir olu-

nan vaqonların ümumi sayı 1091 

ədəd təşkil edib ki, bu da 2019-cu 

illə müqayisədə 70 faiz çoxdur. Ən 

yüksək göstərici ötən ilin noyab-

rında qeydə alınıb – 147 vaqon. 

Ötən il təmir olunan yük vaqon-

ları arasında 229 ədəd çən vaqon, 

204 yarımvaqon, 219 örtülü vaqon, 

218 refrejirator, 219 platforma və 2 

taxıldaşıyan vaqon təşkil edib.

Qeyd edək ki, hazırda depoda 

mərhələli şəkildə təmir-bərpa iş-

ləri aparılır. Deponun yenidən qu-

rulması, onun müasir mühəndis 

və texnoloji avadanlıqlarla təchiz 

olunması Azərbaycanda mövcud 

vaqon parkına daxil olan bütün növ 

yük vaqonlarının təmirinin aparıl-

masına xidmət edəcək. Deponun 

yenidən qurulması konsepsiyası, 

istehsal prosesinin dayandırmamaq 

şərti ilə maksimal dərəcədə mövcud 

tikililərin və qurğuların saxlanıl-

ması nəzərə alınmaqla hazırlanıb. 

Beləliklə, hazırda “Şərq” Vaqon 

deposunda yenidənqurma işləri ilə 

paralel olaraq texnoloji proses – 

vaqonların təmiri işləri davam etdi-

rilir.
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Bakı Dəmir Yolu Vağzalının 
ətrafında nəqliyyatın sıxlığının 
nizamlanması və sərnişinlərin ra-
hatlığının artırılması məqsədilə 
vağzalın ərazisində üç yeni park-
lanma sahəsi yaradılacaq. On-
lardan biri vağzalın qarşısında, 
biri Cəfər Cabbarlının heykəlinin 
arxasında, digəri isə Süleyman 
Rəhimov küçəsində, qatarlardan 
çıxış platforması meydanında təş-
kil ediləcək.

Müasir texniki avadanlıqlarla 
təchiz ediləcək ərazidə ümumilik-
də 160 ədəd nəqliyyat vasitəsinin 
parklanması nəzərdə tutulub. Bun-
dan başqa, fiziki məhdudiyyətli 
şəxslər üçün 10 ədəd xüsusi yer və 
36 ədəd velosiped üçün ayrıca sahə 
ayrılacaq.

Vağzalın qarşısında yerləşən 
parklanma sahəsində işlər tamam-
lanmaq üzrədir. 3300 kvadrat metr 
sahəsi olan bu ərazi 85 nəqliyyat 
vasitəsi üçün nəzərdə tutulub. Cəfər 
Cabbarlı heykəlinin arxasındakı 
800 kvadrat metrlik ərazidə 30 nəq-
liyyat vasitəsi, Süleyman Rəhimov 
küçəsindəki 2800 kvadrat metrlik 
ərazidə isə 45 nəqliyyat vasitəsinin 
durması üçün şərait yaradılacaq.

Yeni parklanma sahələrində ta-
riflər 0-1 saat üçün 1 manat, 1-3 

saat üçün 2 manat, 3-6 saat üçün 3 

manat, 6-12 saat üçün 4 manat, 12-

24 saat üçün 5 manat təşkil edəcək. 

Velosipedlərin parklanması üçün 

isə ödəniş tələb olunmayacaq. Ödə-

nişlər xüsusi terminallar vasitəsilə, 

kart sisitemi ilə həyata keçiriləcək.

Məlumdur ki, şəhərin “giriş qa-

pısı” funksiyasını yerinə yetirən 

vağzal onun haqqında ilk təəssürat 

yaradır. Bu baxımdan Bakı Dəmir 

Yolu Vağzalındakı vəziyyət olduq-

ca önəmlidir. Parklanma sahələri-

nin yaradılması vağzalın ətrafında 

indiyə qədər mövcud olmuş xaotik 

hərəkətin və tıxacların aradan qaldı-

rılmasına səbəb olacaq.

Parklanma xidmətlərini “Azər-

baycan Dəmir Yolları” QSC-nin 

törəmə şirkəti olan “ADY Əmlak” 

MMC göstərəcək.
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Londonda 20 Yanvar fa-
ciəsinin 31-ci ildönümü ilə 
əlaqədar onlayn videokon-
frans keçirilib. Londonda 
fəaliyyət göstərən Azər-

baycan Evi Mədəniyyət və 
Dostluq Mərkəzinin təşkil 
etdiyi videokonfransda 
əvvəlcə şəhidlərimizin xa-
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad olunub, Azərbaycanın 
Dövlət Himni səsləndirilib, 
hadisələrə dair qısa video-
çarxlar nümayiş etdirilib.

Videokonfransda Azər-

baycanın Böyük Britaniya-
dakı səfiri Tahir Tağızadə 
çıxış edərək, 20 Yanvar ha-
disələrində ölkəmizin azad-
lığı və suverenliyi uğrunda 
həyatlarını qurban verən 
şəhidlərimizin mübarizəsi 
ilə 44 günlük Vətən müha-
ribəsində qəhrəmancası-
na döyüşən şəhidlərimizin 
mübarizəsinin bənzərli-
yinə diqqət çəkib. O, işğal 
altındakı torpaqlarımızı 
azad edən oğullarımızın 
məhz 1990-cı ilin 20 yan-
var tarixində Azərbaycanın 
müstəqilliyi uğrunda canın-
dan keçən şəhidlərdən nü-
munə götürdüyünü bildirib.

Daha sonra Milli Məclis-
də Britaniya ilə dostluq qru-
punun sədri Cavanşir Feyzi-

yev, Azərbaycan Evinin 
rəhbəri Əli Təkin Atalar, 20 
Yanvar hadisələrinin canlı 
şahidi olan, gürcü əsilli ant-
ropoloq və etnoqraf Tamara 
Draqadze, britaniyalı tarix-
çi və siyasi analitik Patrik 
Valş, həmçinin Britaniyada 
yaşayan azərbaycanlı icma 
fəalları çıxış ediblər. Əmək-
dar incəsənət xadimi, tarzən 
Rafiq Rüstəmov, eləcə də 
Londonda yaşayan azər-
baycanlı kamança ifaçısı 
Nəzrin Rəşidova şəhidlərin 
xatirəsinə milli musiqi alə-
timiz olan tarda həzin kom-
pozisiyalar səsləndiriblər.

Marneulidə fəaliyyət 
göstərən Gürcüstan Azər-
baycanlarının İnteqrasiya 
Mərkəzində (GAİM) 20 
Yanvar şəhidlərini anım 
mərasimi keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, əvvəlcə şəhidlərin xa-
tirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad olunub, ruhuna dualar 
oxunub.

Sonra GAİM-nin icraçı 
direktoru Rafiq Hümmət 
tədbirdə çıxış edərək 20 
Yanvar hadisələrinin əsas 
səbəbləri barədə ətraflı mə-
lumat verib.

Bildirilib ki, ötən əs-
rin 80-ci illərin sonlarında 
Azərbaycan xalqının azad-
lıq uğurundakı mübarizəsi 

keçmiş imperiya rəhbərliyi-
ni təşvişə salmışdı. Xalqın 
azadlıq yolundakı müba-
rizə zəmini qırmaq istəyən 
imperiya qüvvələri heç bir 
xəbərdarlıq etmədən, fövqə-
ladə vəziyyət elan etmədən 
1990-cı il yanvarın 19-dan 
20-nə keçən gecə Azərbay-
canın Bakı şəhərinə qoşun 
hissələri yeridib, dinc əha-
liyə divan tutub. Nəticədə 
yüzlərlə insan qətlə yetirilib 
və yaralanıb.

O, eyni zamanda işğal-

çı imperiya qoşunlarının 
1989-cu ilin 9 aprel tarixin-
də Gürcüstanda da qətliam 
törədərək vətəndaşlarımızı 
şəhid etdiyini qeyd edib.

Sonra tədbirdə 20 Yan-
var faciəsindən bəhs edən 
sənədli film nümayiş etdi-
rilib.

GAİM-də təhsil alan şa-
girdlər vətənpərvərlik və 20 
Yanvar mövzusunda şeirlər 
söyləyiblər.
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GÜRCÜSTAN AZƏRBAYCANLILARININ INTEQRASIYA MƏRKƏZINDƏ 
20 YANVAR ŞƏHIDLƏRININ XATIRƏSI YAD OLUNUB

Bəşər tarixində elə hərbi cinayətlər 
olub ki, onlar xarakter etibarilə soyqı-
rımı kimi xarakterizə edilib, elələri də 
olub ki, beynəlxalq cinayət kateqori-
yasına uyğun gəlib, elələri də olub ki, 
bütün kateqoriyalar üzrə həm soyqırı-
mı, həm beynəlxalq cinayət kimi xa-
rakterizə olunsa da, layiqli qiymətini 
almayıb. 

Soyqırımı - müasir dünyamızda qə-
bul edilmiş mənasına görə bir millətin 
dil, din, məzhəb və milli fərqləri ilə 
əlaqədar olaraq məqsədli şəkildə yox 
edilməsi prosesidir. Ən qorxulusu odur 
ki, bu cinayət insanlar birliyinin müxtə-
lifliyinin itirilməsinə və beynəlxalq 
nizamlama qanunauyğunluqlarının 
əsaslarının sarsılması təhlükəsi yaradır. 
Soyqırımı- beynəlxalq hüququn qəbul 
edilmiş ümumi prinsip və normaları-
nın, habelə insan hüquq və azadlıqları-
nın kobud surətdə pozulmasıdır. 

Ölkəmizdə və eləcə də dünyanın 
bir çox yerlərində Xocalı soyqırımının 
29-cu ildönümü ilə bağlı anım tədbir-
ləri keçirilir. Xaricdə yaşayan soy-
daşlarımız da bu ölkələrdəki erməni 
səfirlikləri önündə nümayişlər keçirir, 
Xocalı dəhşətlərini özündə əks etdirən 
video-süjetlər nümayiş etdirir,  bəya-
natlar yayırlar.  

YADDAŞ ÜÇÜN: 1992-ci il fevra-
lın 25-dən 26-na keçən gecə bəşər ta-
rixinin ən qanlı olaylarından biri baş 
vermişdir. Həmin gecə erməni quldur-
ları o vaxtkı Rus imperiyasının 366-cı 
motoatıcı  alayının birbaşa köməyi ilə 
Xocalıda soyqırımı törətmişdilər.   

Xocalı faciəsi ilə bağlı verilən rəs-
mi məlumatlarda bildirilir ki, həmin 
gecədə 613 nəfər, o cümlədən 106 qa-
dın, 63 uşaq və 70 qoca amansızlıqla 
qətlə yetirilib. 1275 nəfər isə əsir gö-
türülərək aparılıb. Girov götürülən-
lərdən 150 nəfərin taleyi indiyədək 
məlum deyil. Daha dəhşətli bir fakt da 
ondan ibarətdir ki, həmin gün 8 ailə 
bütün üzvləri ilə birgə məhv edilib, 25 
uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq va-
lideynlərindən birini itirib, 487 nəfər 
yaralanıb. 

Doğrusu, Xocalı haqqında yazmaq nə 
qədər ağır olsa da, deməliyik ki, bu faciə 
böyük türk millətinin insanlıq duyğula-
rına arxadan vurulmuş zərbədir. Amma 
gəlin unutmayaq ki, dərd bizimdirsə, bu 
dərddən qurtulub yağıların cavabını ver-
mək məsuliyyəti də bizim boynumuzda-
dır. 

Tarixin  bütün mərhələlərində bizə 
düşmən kəsilənlərə layiqli cavab vermə-
yimizin zamanı artıq çatmışdır. Bu işdə 
yekdil mübarizəyə, savaşa qoşulmaq hər 
birimizin əbədi və əzəli borcudur. 

…29 il  bundan əvvəl dünyanın gözəl 
bir bucağında taleyini haqqa bağlayıb 
yaşayan Xocalı adlı bir şəhər vardı. Düz 
bircə gecənin, bir neçə amansız saatın 
içində bu haqqa tapınan yurdu tankın, 
topun ayaqlarında sürüyərək həyatdan 

sildilər. Düz iyirmi yeddi ildir ki, bağrı 
sökülü yarımcan xocalılar gözlərini yol-
lara dikib, doğmalarını gözləyir, haqqın 
təntənəsinə inanmaqda davam edirlər. Və 
sadəlövh düşüncəmizlə, olmayan insan-
lığa inamımızla, Avropanın, Amerikanın 
köpük demokratiyasına bağlanmağımız-
la, biz də zavallı xocalılara qoşulmu-
şuq. Biz tökülən günahsız qanımızın 
üstündən sükutla  keçməyə, dərdlərimizi 
unutmağa, savaşdan əl götürməyə üz tut-

muşuq. Xocalı faciəsinin  real qiymətini 
vermək bizdən asılıdır və bizim məsələ-
mizdir. Aradan 28 yox, lap çox illər ötsə 
də,  biz düşmənlərə layiq olduqları haqqı 
qaytarmalıyıq. 366-cı motoatıcı alayın 
komandir müavini B.Baymukov, birinci 
batalyonun komandiri İ.Moiseyev, ikinci 
batalyonun komandiri Seyran Ohanyan, 
üçüncü batalyonun komandiri E Nabok-
nik, birinci batalyonun qərargah rəisi 
Çitçiyan, alayın kəşfiyyat rəisi mayor 

Hayriyan, rota komandiri O.Mirzoyan, 
kəşfiyyat bölmə rəisi Xrinxua, tank ro-
tasının komandiri Qarmaş, rota koman-
diri baş leytenant Hakonyan, batareya 
komandiri Əzizyan, kəşfiyyat koman-
dirinin müavini Bondarev hələ də azad-
lıqdadır. İnsan qatilləri layiqli cəzalarını 
almayınca Xocalı faciəsi qurbanlarının 
ruhu rahatlıq tapmaz.  

Etiraf edək ki, Xocalı ilə bağlı real 
mübarizəyə son illərdə başlamışıq və 
faciənin düzgün qiymətini alacağına ha-
mılıqla inamlı olmalı, hər birimiz bu işin 
uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Onsuz 
da bizi eşitmək məqamı gələndə dünya-
nın bir qulağı həmişə kar, bir  gözü hə-
mişə kor olur. Bəlkə də bu, inancımızın 
fərqli olduğundandır. Tarixdə olmayan 
soyqırımları tanıyanlar, onu tanımayan 
vətəndaşlarına cəza kəsmək istəyənlər 
gör bircə dəfə Xocalı faciəsini dilə gəti-
rirlərmi...  Qanımızın yaddaşı olan Xo-
calı dəhşətini dünyanın kar qulaqlarına 
özümüz qışqırmalıyıq, necə ki, son illər 
bunu bacarırıq. 

Hələ tariximizin çox qaranlıq mə-
qamları üzə çıxacaq. Uzun illər yeraltı 
və yerüstü sərvətlərlə zəngin olan məm-
ləkətimizin başına nələr gətirilməyib 
ki…  Xocalı soyqırımının iyirmi doqqu-
zuncu ildönümü ərəfəsində yaddaşımızı 
təzələmək istəyindən soyqırımı qurban-
larının xatirəsini bir daha əziz tutur, mil-
ləttimizə Tanrıdan səbr diləyirik. 

Vasif SÜLEYMAN
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Qırğızıstanda türk və rus dil-
lərində nəşr edilən “Altın körpü” 
jurnalının son nömrəsi 44 günlük 
Vətən müharibəsində Azərbaycan 
Ordusunun qələbəsinə və Azər-
baycan-Türkiyə dostluğuna həsr 
olunub.

AZƏRTAC xəbər verir ki, jur-
nalın giriş məqaləsi “Türkel” me-
dia qrupunun rəhbəri Hökumə 
Xəlilova və Ramiz Məşədihəsənli 
tərəfindən yazılıb.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin və birinci xanım Meh-
riban Əliyevanın Ermənistanın 
işğalından azad olunmuş torpaq-
larımıza səfərləri, dövlətimizin 
başçısının çıxışları jurnalda əks 
olunub.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tay-
yib Ərdoğanın, Türkiyə Böyük 

Millət Məclisinin sədri Mustafa 
Şəntopun, xarici işlər naziri Möv-
lud Çavuşoğlunun, milli müdafiə 
naziri Hulusi Akarın, Özbəkistan 
Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin, 
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jo-
mart Tokayevin, Pakistanın Baş 
naziri İmran Xanın, TÜRKSOY-un 
Baş katibi Düsen Kaseinovun, Türk 
Şurasının Baş katibi Bağdad Am-
reyevin və digərlərinin İkinci Qa-
rabağ müharibəsi ilə bağlı fikirləri 
də jurnalda yer alıb. Bundan başqa, 
ötən il dekabrın 10-da Bakıda keçi-
rilmiş Zəfər paradı, Azərbaycan və 
Türkiyə prezidentlərinin paraddakı 
çıxışları verilib.

Jurnalda, həmçinin AZƏR-
TAC-ın İdarə Heyətinin sədri, OA-
NA-nın vitse-prezidenti Aslan As-
lanovun “Publisistik düşüncələr: 
Günəşli payızın qırx dörd anı” adlı 
məqaləsi də türk və rus dillərində 
dərc olunub.
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Hindistan ilə Rusiya 2025-ci ilə 
qədər qarşılıqlı ticarət dövriyyəsini 
11 milyard dollardan 30 milyard 
dollara yüksəltmək niyyətindədir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu is-
tiqamətdə artıq ilkin addımlar atılıb. 
Belə ki, 2020-ci ildə hər ölkə ara-
sındakı ticarət dövriyyəsində 2,2 
milyard dollar artım müşahidə edi-
lib.

Təsadüfi deyil ki, “Rusiya Də-
mir Yolları Logistika” şirkəti ilə 
Hindistanın CONCOR (“Container 
Corporation of India Ltd”) şirkəti 

arasında yüklərin “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi va-
sitəsilə daşınması haqqında müqa-
vilə imzalanıb. Ötən il imzalanan 
bu müqaviləyə əsasən, Hindistan-
dan Rusiya və Avropaya, eləcə də 
əks istiqamətə ixrac ediləcək yüklər 
İran ərazisindən daşınacaq.

Rusiya şirkətinin baş direktor 
müavini Serqey Pavlov mətbuata 
verdiy açıqlamada bildirib ki, “Şi-
mal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizi ilə yükdaşımalar yalnız 
Hindistan və Rusiya arasında de-

yil, eləcə də Hindistanla Avropa 
arasında həyata keçiriləcək. Rusi-
yaya çatdırılması nəzərdə tutulan 
yüklər Moskva və Sankt-Peterburq 
şəhərlərinə çatdırılacaq, Avropaya 
göndərilən yüklər isə tranzit olaraq 
dəmir yolu ilə Avropa ölkələrinə da-
şınacaq.

Qeyd etmək lazımdır ki, həmin 
yüklər İrandan keçərək Azərbaycan 
ərazisinə daxil olaraq Rusiyaya da-
şınacaq. Yəni Azərbaycan ərazisi 
də tranzit kimi istifadə olunacaq. 
Belə ki, yüklər Hindistanın Mubai 

limanından İranın Çabahar limanı-
na çatdırılacaq. Buradan isə qatrala 
Qəzvin-Rəşt-Astara (İran)-Astara 
(Azərbaycan) dəmir yolu ilə Rusiya 
və Avropaya daşınacaq.

Göründüyü kimi, Hindistan ilə 
Rusiya arasında yükdaşımaların 
həcminin artması, bunların İran və 
Azərbaycan ərazisindən daşınma-
sı dövlətimizin büdcəsi üçün əlavə 
gəlir deməkdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizin 
“Şimal-Cənub” Beynəlxalq Nəqliy-
yat Dəhlizi layihəsinə qoşulması iq-
tisadi gəlirlə yanaşı, siyasi üstünlük 
də qazandıracaq.

Burada söhbət təkcə yüklərin 
dəmir yolu ilə daşınmasına görə 
tranzit gəlirinin əldə edilməsindən 
getmir. Yaxın gələcəkdə yükdaşı-
ma firmalarının Bakıda nümayən-
dəlikləri və digər texniki xidmət 
sahələri yaradılacaq ki, bunlar da 
yeni və yüksək əməkhaqqı olan iş 
yerlərinin açılmasına səbəb olacaq. 
Bakı beynəlxalq nəqliyyat qovşağı-
na çevriləcək.

Ukraynanın nüfuzlu kütləvi in-
formasiya vasitələri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci 
ilin yekunlarına həsr olunmuş mü-
şavirədəki giriş nitqində Ermənis-
tan rəsmilərinin Dağlıq Qarabağa 
qanunsuz səfərinə dair xəbərdarlı-
ğını geniş işıqlandırıb.

AZƏRTAC-ın məlumatına görə, 
“İnterfax-Ukrayna” informasiya 
agentliyi, Segodnya.ua, Dialog.ua, 
Цензор.нет və digər portallarda 
dərc olunan məqalələrdə Prezident 
İlham Əliyevin çıxışına istinadla 
qeyd olunur ki, heç bir xarici vətən-
daş ölkəmizin icazəsi olmadan Dağ-
lıq Qarabağ ərazisinə gedə bilməz.

“Heç bir beynəlxalq təşkilat, - 
ancaq Qırmızı Xaç istisna olmaq-

la, - oraya gedə bilməz. Bu, bizim 

ərazimizdir. Bütün dünya bu ərazini 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi 

tanıyır. Ermənistanın xarici işlər 

naziri, sən kimsən ki, oraya gedir-

sən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna 

oxşar addım təkrarlanarsa, bizim 

cavabımız çox sərt olacaq. Elə bi-

rinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi 

vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. 

Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür 

veriləcək. Onların ayağı oradan 

kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsin-

də”, - deyə dövlətimizin başçısına 

istinadla dərc olunan məqalələrdə 

vurğulanıb.

YAXIN GƏLƏCƏKDƏ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ NƏQLIYYAT QOVŞAĞINA ÇEVRILƏCƏK

UKRAYNA KIV-LƏRI PREZIDENT ILHAM ƏLIYEVIN 
DAĞLIQ QARABAĞA QANUNSUZ SƏFƏRLƏRLƏ 

BAĞLI ERMƏNISTAN RƏSMILƏRINƏ ETDIYI 
XƏBƏRDARLIĞI GENIŞ IŞIQLANDIRIB

Türkiyədən Çinə ixrac yükləri 
daşıyan ikinci konteyner qatarı ar-
tıq Sian şəhərinə çatıb.

“ADY Konteyner” MMC-dən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, blok qa-
tarı hər biri 40 futluq olmaqla 42 
konteynerdən ibarətdir. Konteyner-
lər Çin ilə Avropa arasında dəmir 
yolu üzrə yükdaşımaların mərkəzi 
rolunu oynayan Siana 16 günə çat-
dırılıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədən Çinə 
ixrac yükləri daşıyan ilk qatar Qa-
zaxıstanla sərhədə 10 gün ərzində 

çatmışdı. Bu, daşımanın operatoru 
olan Transxəzər Beynəlxalq Nəq-
liyyat Konsorsiumunun üzvləri – 
“ADY Konteyner” (Azərbaycan), 
“KTZ Express” (Qazaxıstan), “GR 
Logistics” (Gürcüstan) və “Pasifik 
Eurasia Logistics” (Türkiyə) şirkət-
lərinin yaxşı əlaqələndirilmiş işi 
sayəsində mümkün olub.

Türkiyədə istehsal edilmiş 
məhsulları Çinə daşıyan kontey-
ner qatarları ayda 2 dəfə olmaqla 
müntəzəm hərəkət edəcəklər.

Qırğızıstanın “Altın körpü” jurnalının son nömrəsi Vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbəsinə həsr olunub

Türkiyənin ikinci ixrac qatarı Çinə çatıb



Azərbaycan, Türkiyə və 
Rusiya arasında dəmir yolu 
sahəsində üçtərəfli əmək-
daşlıq formatında daha bir 
layihəyə başlanılıb. Bu dəfə 
Türkiyədən Rusiyaya ixrac 
yüklərindən ibarət kontey-
ner qatarı yola salınıb.

“ADY Konteyner” 
MMC-dən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, 15 konteyner-
dən ibarət qatar Türkiyənin 
Ankara şəhərindən Rusi-
yanın Vorsino stansiyasına 
istiqamət götürüb. Qatarın 
ümumilikdə 4650 kilometr-
lik polad magistralı 8 günə 
qət edəcəyi gözlənilir. 40 
futluq konteynerlərdən 
ibarət olan qatarın yükü, 
əsasən, Türkiyə istehsalı 
olan məişət əşyalarıdır. Yü-
kün ümumi çəkisi isə 150 
tondur.

Qatar Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu və “Şimal-Cə-
nub” Nəqliyyat Dəhlizi va-

sitəsilə Türkiyə, Gürcüstan, 
Azərbaycan ərazisindən 
keçərək Rusiya ərazisinə 
daxil olacaq.

Daşımanın operatorları 
“Pasifik Eurasia Logisti-
cs” (Türkiyə), “GR Logis-
tics” (Gürcüstan), “ADY 

Konteyner” (Azərbaycan) 
və Rusiyanın “Russian Ra-
ilways Logistics” şirkətləri-
dir.

Qeyd edək ki, ötən ilin 
sonunda Türkiyədən Çinin 
Sian şəhərinə 2 ixrac qatarı 
çatdırılıb.

Avropa İttifaqı (Aİ) 
Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ) 
dəmir yolunun potensia-
lından istifadə etmək niy-
yətindədir.

KIV-lər  bildirir ki, bunu 
Bakıda səfərdə olan Avropa 
Komissiyasının nəqliyyat 
və mobillik üzrə baş direk-
toru Henrik Hololey mət-
buat konfransında deyib.

H.Hololey qeyd edib 
ki, Aİ Asiya istiqamətində 
yaradılan yeni nəqliyyat 
dəhlizlərinin, o cümlədən 
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir 
yolunun potensialından ya-
rarlanmaq istəyir.

Onun sözlərinə görə, 
BTQ Avropa ilə Asiyanı 

birləşdirən, böyük ticarət 
potensialı olan mühüm 
dəhlizdir.

Avropa Komissiyasının 
nəqliyyat və mobillik üzrə 
baş direktoru vurğulayıb ki, 
Aİ və Azərbaycan nəqliy-
yat sahəsində əməkdaşlığı 

intensivləşdirmək və geniş-
ləndirmək niyyətindədirlər:

“Tərəflər nəqliyyatın 
müxtəlif növlərində əmək-
daşlığın inkişafı üzrə mü-
zakirələr aparacaq xüsusi 
işçi qrupunun yaradılması 
barədə razılığa gəliblər”.
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 Zahid QURBANOV (fotoqraf)

Koronavirus xəstəliyinin dəmir-
yol nəqliyyatında yarada biləcəyi 
təhlükənin qarşısının alınması, 

profilaktik və təxirəsalınmaz təd-
birlərin operativliyini təmin etmək 
məqsədilə “Azərbaycan Dəmir 

Yolları” QSC-nin və tabeçiliyində 
olan qurumların rəhbər şəxslərin-
dən ibarət qərargah yaradılıb.

Bununla yanaşı, Bakı Dəmir 
Yolu Vağzalının qaynar xətti fəa-
liyyətə göstərir:  +994 12 499 61 11

KORONAVIRUS TƏHLÜKƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR YARADILAN QƏRARGAH 
FƏALIYYƏTINI DAVAM ETDIRIR

AI BAKI-TBILISI-QARS DƏMIR YOLUNUN POTENSI-
ALINDAN ISTIFADƏ ETMƏK NIYYƏTINDƏDIR

BAKI-TBILISI-QARS DƏMIR YOLU ILƏ TÜRKIYƏDƏN RUSIYAYA ILK 
IXRAC QATARI YOLA SALINIB

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC İnfrastruktur De-

partamentinin kollektivi və BHİK iş yoldaşları Vüqar 
Yunusova, anası

ZEMFİRA XANIMIN
vəfatından kədərləndiklərini bildirir, dərin hüznlə 

başsağlığı verirlər.


