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Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Qazanılan bütün qələbələrin
başında sabaha, gələcəyə
inam hissi dayanır
Müstәqil Azәrbaycanda 30 ildir ki,
Dünya Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü әlamәtdar bayramlardan
biri kimi qeyd edilir. Ötәn ildәn isә
milli hәmrәylik günü tamamilә fәrqli,
daha yüksәk әhvali-ruhiyyә ilә qarşılanır. Çünki ötәn il torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması hәm dә milli
hәmrәylimizin tәntәnәsi, xalqımızın
öz rәhbәri әtrafında sıx birlәşmәsinin
tәcәssümü oldu.
XX әsrin 90-cı illәrinin әvvәllәrindә respublikamızda cәrәyan edәn proseslәr orta vә yaşlı
nәslin yaxşı xatirindәdir. Cәmiyyәtimizdә meydana çıxan qütblәşmә sәbәbindәn baş verәn
parçalanma, o cümlәdәn siyasi çәkişmәlәr vә
separatizmin baş qaldırması yenicә qovuşduğumuz müstәqilliyimiz üçün olduqca tәhlükәli
ssenarilәr yaratmışdı. Milli maraq vә mәnafelәr
әtrafında sәfәrbәrliyin, hәmrәyliyin olmaması
özünü ciddi problem kimi göstәrәrәk hәlә kövrәk olan müstәqilliyimizin möhkәmlәndirilmәsindә vә yeni dövlәt quruculuğunda әn böyük
problemә çevrilmişdi. Elә bütün bunların nәticәsi idi ki, 1993-cü ilin ortalarına qәdәr Azәrbaycanda vәtәndaş sülhü vә hәmrәyliyi mövcud olmamış, qarşıdurma kәskinlәşmişdi. Hәtta
Ermәnistanın işğalçılığına qarşı aparılan müharibәdә ön xәtt mövqelәrimiz müdafiәsiz qalmış, xalqımız yenicә әldә olunmuş dövlәt müstәqilliyini itirmәk tәhlükәsi ilә üzlәşmişdi.
Mәhz ulu öndәr Heydәr Əliyevin 1993-cü
ildә hakimiyyәtә dönüşündәn sonra ölkәdә
davamlı sabitlik vә iqtisadi tәrәqqinin әsasının
qoyulması ilә yanaşı, milli birliyә nail olundu,
azәrbaycançılıq anlayışı milli tәfәkkür tәrzinә
çevrildi. Bundan sonra Azәrbaycan dünyanın
ayrı-ayrı ölkәlәrindә mәskunlaşmış soydaşlarımız üçüq milli iftixar, mәnәvi dayaq vә güvәnc yeri oldu. Ona görә әn yeni tariximizdә
xalqımızın milli hәmrәyliyinә nail olunması
ümummilli lider Heydәr Əliyevin Azәrbaycan
xalqı qarşısındakı әvәzsiz xidmәtlәrindәn biri
kimi dәyәrlәndirilir.
Heydәr Əliyev xalqımızın milli hәmrәyliyinin әldә olunmasına hәlә Naxçıvanda
fәaliyyәt göstәrdiyi dövrdәn xüsusi diqqәt vә
hәssaslıqla yanaşırdı. Tәsadüfi deyil ki, 1991ci il dekabrın 16-da Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Mәclisi “Dünya azәrbaycanlılarının hәmrәylik vә birlik günü haqqında” qәrar qәbul edәrәk dekabr ayının 31-ni Dünya Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü elan etmişdi.
Bu qәrar müstәqilliyini yeni elan etmiş Azәrbaycanda milli hәmrәylik ideyasının möhkәmlәnmәsinә әvәzsiz töhfә idi. Birlik vә hәmrәylik
istiqamәtindә atılmış bu ilk addım sonrakı
dövrlәrdә xalqımızın vahid ideologiya әtrafında
birlәşmәsindә mühüm rol oynadı. 1993-cü ildә
xalqın istәyi ilә Heydәr Əliyevin respublikamıza rәhbәrliyә başlamasından sonra Dünya
Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü daha geniş vüsәt taparaq ürәklәrdә vәtәn eşqi, milli vә
mәnәvi birlik, hәmrәylik hisslәri bәslәyәn hәr
bir soydaşımız tәrәfindәn güclü dәstәk aldı.
2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya
Azәrbaycanlılarının I Qurultayı keçirildi.
Qurultay soydaşlarımızın milli mәnlik şüurunun güclәnmәsinә, müxtәlif ölkәlәrdә azәrbaycanlı icmalarının mütәşәkkilliyinin vә
fәallığının artmasına tәsir göstәrdi. Bu, ölkәnin ictimai-siyasi hәyatında yeni bir hәrәkat,
dövlәt siyasәtinin yeni bir istiqamәti idi.

Hәmin qurultayda ulu öndәrin böyük iftixarla
söylәdiyi “Mәn hәmişә fәxr etmişәm, bu gün
dә fәxr edirәm ki, mәn azәrbaycanlıyam!”
kәlamı isә dillәr әzbәrinә çevrildi.
Qurultaydan sonra ümummilli lider Heydәr
Əliyevin 2002-ci il 5 iyul tarixli Fәrmanı ilә
xaricdәki soydaşlarımızla әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi vә inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә
Xarici Ölkәlәrdә Yaşayan Azәrbaycanlılarla İş
üzrә Dövlәt Komitәsinin (hazırda Diasporla İş
üzrә Dövlәt Komitәsi) yaradılması, hәmin il
dekabrın 27-dә isә soydaşlarımızla bağlı dövlәt siyasәti haqqında Qanunun qәbul edilmәsi
dünya azәrbaycanlılarının milli birliyi vә tәşkilatlanması prosesini daha da güclәndirdi.

Yorulmaz fәaliyyәti ilә Heydәr Əliyev siyasi fәlsәfәsinә, onun liderlik mәktәbinә söykәnәn Prezident İlham Əliyev Ulu Öndәrin bu
sahәdәki xidmәtlәrini uğurla davam etdirir.
Dövlәtimizin başçısının “Dünya azәrbaycanlılarının II Qurultayının keçirilmәsi haqqında”
2006-cı il 8 fevral tarixli Sәrәncamına uyğun
olaraq, hәmin il martın 16-da Bakıda keçirilәn
növbәti mötәbәr toplantı xaricdә yaşayan
azәrbaycanlıların diaspordan lobbiyә çevrilmәsi istiqamәtindә yeni addım olub, ölkәmizlә bağlı hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә
çatdırılması işindә әhәmiyyәtli rol oynayıb.
Diasporumuzun tәşkilatlanması prosesi bu
gün daha sürәtlә gedir. Dünya Azәrbaycanlı-

larının I Qurultayında yaradılmış Əlaqәlәndirmә Şurasının 2008-ci il dekabrın 18-dә Bakıda keçirilmiş iclası, toplantıda “Dünya Azәrbaycanlılarının Xartiyası”nın qәbulu birlik vә
mütәşәkkilliyinin artması, tarixi Vәtәnlә әlaqәlәrinin möhkәmlәnmәsi, diaspor potensialının möhkәm amilә çevrilmәsini göstәrmәklә
yanaşı, müstәqil Azәrbaycanın bütün dünya
azәrbaycanlıları üçün cazibә mәrkәzi olduğunu da bir daha tәsdiqlәyib.
Hәmrәylik günü milli birlik, Azәrbaycana
mәhәbbәt, milli-mәnәvi dәyәrlәrimizә hörmәt, Vәtәnә bağlılıq hisslәrini özündә tәcәssüm etdirir.
davamı 2-ci sәh.
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Xalqımızı Dünya
Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü və Yeni
il bayramı münasibətilə
təbrik edirik!

Rəsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 27-dә Azәrbaycan Dövlәt İnformasiya Agentliyinin AZƏRTAC-ın yeni binası ilә tanış olub.
Dövlәtimizin başçısına binada yaradılan şәraitlә bağlı
mәlumat verildi. Bildirildi ki, yeni bina Azәrbaycan Prezidentinin müvafiq Sәrәncamına әsasәn Bakının Atatürk prospekti 70 ünvanında inşa olunub. Bina zirzәmi qatı (avtodayanacaq) ilә birlikdә 9 mәrtәbәdәn ibarәtdir. Müasir standartlara uyğun inşa olunmuş vә 8 ballıq zәlzәlәyә davamlı
binada yüksәk tәhlükәsizlik tәdbirlәri görülüb.
* * *
Dekabrın 28-dә Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq
şәhәrindә MDB dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi görüşü keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev görüşdә iştirak edib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyevi qarşılayıb.
MDB dövlәt başçıları birgә foto çәkdiriblәr.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin görüşdә çıxış edib.
Sonra koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizә mәsәlәlәri әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
* * *
Dekabrın 29-da Azәrbaycan Respublikasının Mәnzil
İnşaatı Dövlәt Agentliyinin (MİDA) Hövsan vә Yasamal
Yaşayış komplekslәrindә inşa edilmiş binalarda hәrbçilәr
üçün nәzәrdә tutulmuş mәnzillәr istifadәyә verilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hәr
iki yaşayış kompleksindәki mәnzillәrlә tanış olub.
Prezident İlham Əliyevin “Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin hәrbi qulluqçularının sosial müdafiәsinin
güclәndirilmәsi tәdbirlәri barәdә” 2011-ci il tarixli Fәrmanına әsasәn, 20 il vә daha çox qüsursuz xidmәt edәn hәrbi
qulluqçular dövlәt vәsaiti hesabına mәnzillә tәmin olunurlar.
İndiyәdәk 2208 hәrbçi bu tәşәbbüsdәn faydalanıb.
Yeni 2022-ci ili daha 130 hәrbçi ailәsi öz mәnzilindә qarşılayacaq. Onlardan 48-i Mәnzil İnşaatı Dövlәt Agentliyinin
Hövsan Yaşayış Kompleksindә mәnzillә tәmin edilib.
Dövlәtimizin başçısı Hövsan Yaşayış Kompleksindәki
mәnzillәrdә yaradılan şәraitlә tanış oldu.
Sonra Prezident İlham Əliyev MİDA-nın Yasamal Yaşayış Kompleksinә gәldi. Bu kompleksdә isә 82 hәrbçi ailәsinә mәnzil verilib. Dövlәtimizin başçısı mәnzillәrә baxdı.
Mәnzillәr tam tәmirlidir, mәtbәx mebeli ilә tәchiz olunub.
Azәrbaycan belә dövlәt proqramının icra edildiyi nadir
ölkәlәrdәndir.
Ümumiyyәtlә, ölkәmizdә ordu quruculuğu prosesindә
hәrbçilәrin sosial müdafiәsi, onların mәnzil-mәişәt problemlәrinin hәlli, xidmәt şәraitinin yaxşılaşdırılması xüsusi
yer tutur. Dünya Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü vә
Yeni il bayramı әrәfәsindә tәqdim olunan növbәti mәnzillәr
bunun әyani tәsdiqidir.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә
birinci xanım Mehriban Əliyeva “Nizami Gәncәvi” adına
mәdәniyyәt vә istirahәt parkında әsaslı tәmir vә yenidәnqurmadan sonra yaradılan şәraitlә tanış olublar.
Bakının Xәtai rayonunda 11,2 hektar әrazisi olan parkda
paytaxt sakinlәrinin vә şәhәrimizin qonaqlarının sәmәrәli
istirahәti üçün hәr cür şәrait yaradılıb.
Mövcud park vә xiyabanların yenidәn qurulması vә yenilәrinin salınması Bakının müasir görünüşünә vә ekoloji vәziyyәtinә müsbәt tәsir edәn әsas amillәrdәndir. “Nizami
İli”nin sonunda dahi mütәfәkkirin adını daşıyan parkın yenidәnqurmadan sonra istifadәyә verilmәsi hәm dә rәmzi olaraq xüsusi mәna kәsb edir.
Bir vaxtlar “Luna Park” adı ilә mәşhur olan әrazi uzun
illәr baxımsız qalmışdı. Ətraf әrazilәrdә yaşayan sakinlәrin
sevimli istirahәt mәkanı olan parkda әsaslı yenidәnqurmaya
zәrurәt yaranmışdı. Bu mәsәlә Prezident İlham Əliyevin
2021-ci il 19 aprel tarixli Sәrәncamı ilә hәllini tapdı.
Qeyd edәk ki, 1922-ci ildә salınmış parkın şәhәrin estetik
görünüşünә uyğunlaşdırılması mәqsәdilә onun әrazisindә
yerlәşәn bir vә ikimәrtәbәli inzibati binalarda әsaslı tәmir vә
yenidәnqurma işlәri hәyata keçirilib, süni göl yaradılıb,
amfiteatr vә 1938-ci ildәn mövcud olan yay kinoteatrı yenidәn qurulub, iki fәvvarә kompleksi vә müasir tipli işıqlandırma sistemi yaradılıb. Parkda müasir söhbәtgahlar, müxtәlif ölçülü oturacaqlar, idman qurğuları quraşdırılıb, uşaq
әylәncә kompleksi yaradılıb. Yay kinoteatrının qarşısında
çay daşlarından qәdim tipli yeni qala divarı tikilib. Parkın
әrazisindә yaşıllaşdırma işlәri görülüb, minlәrlә ağac-kol vә
dekorativ bәzәk bitkilәri әkilib.
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Qazanılan bütün qələbələrin başında
sabaha, gələcəyə inam hissi dayanır
әvvәli 1-ci sәh.
Dövlәtimizin diaspor siyasәti, hәmvәtәnlәrimizin birlik
vә hәmrәyliyinin möhkәmlәndirilmәsi, onların daha mütәşәkkil formada tәşkilatlanması prosesi özünün yeni mәrhәlәsinә qәdәm qoyub. Artıq dünya azәrbaycanlıları yaşadıqları ölkәlәrin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi vә mәdәni hәyatında daha fәal rol oynayır, respublikamızla qarşılıqlı
әlaqәlәrin genişlәnmәsinә böyük töhfә verir, Azәrbaycan
hәqiqәtlәrinin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılmasında, zәngin
mәdәni irsimizin tәbliğindә, tәcavüzkar ermәni dairәlәrinin
ideoloji tәxribatlarının qarşısının alınmasında qәtiyyәt nümayiş etdirirlәr. Onlar Azәrbaycan dövlәtinin dәstәyi sayәsindә qardaş vә dost xalqların lobbi vә diasporları ilә sәmәrәli әmәkdaşlığın qurulması sahәsindә tәsirli tәdbirlәr hәyata keçirir, Azәrbaycanın, xalqımızın tarixini yazır vә nәsillәrdәn-nәsillәrә ötürürlәr.
Prezident İlham Əliyevin bu sahәdә hәyata keçirdiyi
fәaliyyәt ardıcıl vә sistemli sәciyyә daşıyır. Ötәn 18 ildә
dövlәt başçısının uğurlu fәaliyyәti nәticәsindә Azәrbaycanın
yüksәlişinin ortaya qoyduğu әn böyük reallıqlardan biri
xalqımızın milli hәmrәyliyinin daha da güclәnmәsidir. Bu
illәr әrzindә Prezident İlham Əliyevin Azәrbaycan cәmiyyәtindәki etimadının daha da yüksәlmәsi, dövlәt başçısının
yürütdüyü siyasәtin xalqımız tәrәfindәn yekdilliklә vә coşqu
ilә dәstәklәnmәsi hәm dә milli hәmrәyliyimizin ifadәsidir.
Eyni zamanda xarici ölkәlәrdә yaşayan azәrbaycanlılarla
әlaqәlәrin genişlәndirilmәsini dövlәt siyasәtinin mühüm
istiqamәtinә çevirәn Prezident İlham Əliyev mövcud sosialiqtisadi inkişaf şәraitindә diaspor quruculuğu sahәsindә
dövrlә sәslәşәn genişmiqyaslı tәdbirlәr hәyata keçirir. Dövlәt başçısı xaricdә yaşayan hәr bir azәrbaycanlının maraq vә
mәnafeyinin qorunmasını Azәrbaycan dövlәtinin başlıca
vәzifәsi hesab edir. Mәhz Azәrbaycan Prezidentinin bu istiqamәtdә ortaya qoyduğu siyasi iradә ölkәmizin hüdudlarından kәnarda yaşayan soydaşlarımızda milli ruhun yüksәlmәsinә, onların vahid ideologiya vә mәqsәdlәr әtrafında
daha sıx sәfәrbәr olmalarına böyük töhfә verir. Mәhz bu
siyasәtin mәntiqi nәticәsi olaraq Prezident İlham Əliyev bütün seçkilәrdә tәk Azәrbaycan vәtәndaşlarının deyil, dünyanın bütün ölkәlәrindә yaşayan soydaşlarımızın dәstәyini
alıb, onların alternativsiz lideri olub.
Başa çatan 2021-ci il Azәrbaycan xalqı üçün olduqca
әlamәtdar dövr kimi tarixә qovuşur. Çünki bu il respublikamızda işğaldan azad edilәn әrazilәrdә yenidәnqurma
işlәrinin genişlәnmәsi ilә yadda qaldı. Bәli, Müzәffәr Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ordumuz Ermәnistanı mәğlub edәrәk xalqımıza intizarla gözlәdiyi qәlәbә sevincini bәxş etdikdәn sonra artıq ölkәmizdә yeni quruculuq dövrü yaşanır.
Vәtәn müharibәsi müddәtindә xalqımız hәr gün öz rәhbәrinin yenilmәz qәtiyyәtinә, siyasi iradәsinә şahidlik etdi.
Mәhz Prezident İlham Əliyevin ortaya qoyduğu nümunә
xalqımızı bu müharibәdә qәlәbәyә ruhlandırdı. Dövlәt
başçısının vәtәnpәrvәrliyi xalqımızı torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda mübarizәdә hәmrәy etdi. Azәrbaycan Prezidentinin
qәtiyyәti, ilk gündәn nümayiş etdirdiyi hәrbi-siyasi әzmi hәr
bir azәrbaycanlını öz rәhbәrinin әtrafında daha sıx birlәşdirdi. Siyasi әqidәsindәn, statusundan, vәzifәsindәn, milli
mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq hәr bir Azәrbaycan
vәtәndaşı milli hәmrәylik nümayiş etdirdi. Ötәn il Prezident
İlham Əliyev 31 Dekabr - Dünya Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü münasibәtilә dünya azәrbaycanlılarına tәbrikindә bununla bağlı deyib: “Sentyabrın 27-dә Ermәnistanın
ölkәmizә qarşı törәtdiyi hәrbi tәcavüzә cavab olaraq
Azәrbaycan xalqı Vәtәn müharibәsinә qalxmışdır. Müzәffәr
Azәrbaycan Ordusu hәr anı qәhrәmanlıqlarla dolu 44 gün
әrzindә düşmәni ağır mәğlubiyyәtә uğratmış vә ölkәmizin
әrazi bütövlüyünü bәrpa etmişdir. Milli dövlәtçilik tariximizdә vә xalqımızın yaddaşında әbәdi yaşayacaq şanlı Zәfәr
xalq-iqtidar birliyi, ordumuzun yüksәk peşәkarlığı vә gәrgin
siyasi-diplomatik fәaliyyәt sayәsindә әldә edilmişdir”.
Vәtәn müharibәsindә dünyanın bütün ölkәlәrindә yaşayan azәrbaycanlılar da tarixdә görünmәmiş dәrәcәdә fәallıq
göstәrdilәr, daha sıx birlәşdilәr. Yaşadıqları ölkәlәrdә Azәrbaycanın haqq sәsinin eşidilmәsi üçün sәylәrini әsirgәmәdilәr. “Müqәddәs Vәtәn müharibәsi zamanı xaricdә yaşayan
soydaşlarımızın düşmәnin vә anti-Azәrbaycan dairәlәrin
mәkrli tәxribatlarına qarşı cәsarәtli etirazları, Azәrbaycan
hәqiqәtlәrinin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılması işindә
fәdakar xidmәtlәri Qәlәbәmizә layiqli töhfә olmuşdur”, deyә İlham Əliyevin tәbrikindә bildirib.
Bәli, Vәtәn müharibәsi xalqımızın mübarizliyini bütün
dünyaya nümayiş etdirdi. Eyni zamanda bu savaşda xalqımız Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә milli hәmrәyliyin әn mükәmmәl nümunәsini yaratdı. Heç bir qüvvә
bu sarsılmaz birliyi pozmaq iqtidarında deyil.
2021-ci il dövlәt müstәqilliyimizin bәrpasının 30 illiyinin
tamam olması ilә dә әlamәtdardır. Müstәqilliyinin bәrpasının 30-cu ildönümündә heç vaxt indiki kimi güclü vә qüdrәtli olmayan Azәrbaycan dünya düzәnindә özünәmәxsus
yer tutan ölkәyә çevrilib. Bunun sәbәblәri bәllidir - iqtisadi
yüksәliş, müstәqil siyasәt. Onu da nәzәrә almalıyıq ki,
Azәrbaycan bu uğurları torpaqlarının 20 faizi işğalda, bir
milyon mәcburi köçkünü olduğu zamanda әldә edib. Bu da
reallıqdır ki, mәhz belә bir vәziyyәtdә olan ölkә haqq sәsini
dünyaya yaymaq istәyәrkәn әvәzindә ikili standartlar
prinsipinә mәruz qalırdı. Hәr tәrәfdәn Azәrbaycana tәzyiqlәr göstәrilir, uydurma hesabatlarla lәkә yaxmağa çalışırdılar.
Ancaq Prezident İlham Əliyev bütün bu hücumların
qarşısını qәtiyyәtlә alaraq, әn mötәbәr beynәlxalq tribunalardan, kürsülәrdәn Azәrbaycanın haqlı mövqeyini dünyaya çatdırmaqla prinsipial siyasәti, hücum diplomatiyası

ilә bütün bunlara qalib gәldi. İqtisadi islahatlar, qeyri-neft
sektorunun inkişafı Azәrbaycan iqtisadiyyatını getdikcә
güclәndirdi. Prezident İlham Əliyevin qlobal tәşәbbüslәri ilә
ölkәmiz bir çox transmilli layihәlәrә qoşuldu. Getdikcә güclәnәn Azәrbaycan etibarlı tәrәfdaşa, Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin tәminatçısına çevrildi. Dövlәt başçısı İlham Əliyevin müstәqil siyasәti Azәrbaycanı beynәlxalq tәşkilatların
әn fәal üzvünә çevirdi.
Son illәr ölkәmizdә görülәn әzәmәtli işlәr, Azәrbaycanın
qısa müddәt әrzindә Qafqazın lider dövlәtinә çevrilmәsi,
beynәlxalq nüfuzunun artması, dünya dövlәtlәri sırasında
özünә layiqli yer tutması, әn nәhayәt, 30 illik Qarabağ hәsrәtinә son qoyulması tarixi gerçәkliklәrdir… Xalqdan etimad
mandatı aldıqdan sonra uzaqgörәn, kreativ ideyalara sahib
olan Prezident İlham Əliyev yeni inkişaf strategiyası müәyyәnlәşdirdi. Respublikanın hәr bir bölgәsinә sәfәr edәrәk
yerlәrdәki problemlәrlә maraqlandı, әhalinin vәziyyәtini öyrәndi vә bundan sonra regionların sosial iqtisadi inkişafına
dair dövlәt proqramları tәsdiqlәnib icra olunmağa başladı.
Hәr bir regionda yeni-yeni infrastrukturlar yaradıldı. Zavodlar, müәssisәlәr, sәnaye park vә mәhәllәlәri açıldı. Azәrbaycanı cәlbedici investisiya mәkanına çevirdi. İnvestorlar
üçün yaradılan münbit şәrait get-gedә onların sayının vә
sәrmayәlәrinin artmasına sәbәb oldu.
Ötәn 18 ildә Azәrbaycan Prezidentinin gördüyü fantastik
işlәr ona tәkcә ölkә daxilindә deyil, beynәlxalq alәmdә dә
böyük şöhrәt qazandırdı. Sadәliyi, sәmimiliyi, milli tәәssübkeşliyi, böyük vәtәndaşlığı, Azәrbaycan sevgisi, vәtәninә, xalqına sәdaqәti, qәtiyyәti, prinsipiallığı, insanlara canyanğısı ilә yanaşması dövlәt başçısı İlham Əliyevә ümumxalq sevgisi qazandırdı.
Bu illәr әrzindә Prezident İlham Əliyev hәqiqәtәn dә hәr
bir Azәrbaycan vәtәndaşının Prezidenti olduğunu әmәli
işlәriylә sübut etdi. İmzaladığı fәrman vә sәrәncamlarla,

praqmatik qәrarlarla, hәyata keçirdiyi islahatlarla ölkәmizin
dinamik inkişafını, çiçәklәnmәsini tәrәqqisini tәmin edәn
dövlәt başçısı ağıllı, yaradıcı, qurucu dövlәt xadimi olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Ölkәdә sabitliyi, dinamik inkişafı tәmin etmәk üçün, ilk
növbәdә, vәtәndaş hәmrәyliyi, qarşılıqlı münasibәtlәri normallaşdıran, cәmiyyәtdә sağlam iqlim yaradan Prezident
insanlar arasında dövlәtә, dövlәtçiliyә inam, etibar hissini
yaratdı. İnsanlarda öz ölkәsini sevmәk, onun uğrunda döyüşmәk, onunla qürur duymaq, Vәtәnin sәrhәdlәrini göz
bәbәyi kimi qorumaq hissi, duyğusu yaratdı. Bu, Prezident
İlham Əliyevin әn parlaq qәlәbәsi idi. Çünki qazanılan bütün qәlәbәlәrin başında sabaha, gәlәcәyә inam hissi dayanırdı.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi dövründә Azәrbaycan balanslaşdırılmış xarici siyasәt kursunu davam etdirmәklә hәm dә ulu öndәr Heydәr Əliyevin mәqsәdyönlü
xarici siyasәt kursunun davam etdiyini göstәrdi. Qәtiyyәtli
vә prinsipial siyasәt yürüdәn Prezident xarici siyasәtdә
vәtәnpәrvәrlik, tәşәbbüskarlıq, müasir dünya siyasәtinin
incәliklәrinә bәlәd olduğunu nümayiş etdirәrәk, hәm dә
bacarıqlı, istedadlı, mahir diplomat olduğunu bir daha sübut etdi.
Bütün müqavimәtlәrә baxmayaraq tarixi İpәk yolunu
bәrpa etmәk üçün Azәrbaycan Prezidenti әsl xarakter qәtiyyәtini, müstәqil dövlәtin başçısı olmaq gücünü göstәrdi,
Bakı-Tbilisi-Qars dәmiryolu xәttinin çәkilmәsinә nail oldu.
Bu strateji qәrar ilә türk dünyasını bir-birinә dәmir bağlarla
bağlayan Azәrbaycan Prezidenti hәm dә “dәmir xarakteri”ni
ortaya qoydu. Bu uğurlu layihә Azәrbaycanı bir daha dәmir
tellәrlә Asiyaya, Avropaya bağladı. Dövlәt başçısı İlham
Əliyev XXI әsrin iqtisadi möcüzәlәrindәn sayıla bilәcәk
“Cәnub qaz dәhlizi” layihәsinin uğurla reallaşması üçün
bütün imkanlardan istifadә etdi.

Dövlәt başçısı inkişaf tempi ilә dünyanı heyrәtdә qoyan,
Avropanın әn gözәl şәhәrlәrindәn birinә çevrilәn Bakı şәhәrindәki işgüzar atmosferi regionlara köçürdü. Respublikanın
rayonlarına ardıcıl sәfәrlәri, verdiyi sәrәncamlar ölkәmizin
hәr bir guşәsini gözәllik diyarına çevirdi. Yeni yolların çәkilmәsi, sosial obyektlәrin istifadәyә verilmәsi, parkların,
xiyabanların salınması, mәktәblәrin, bağçaların öz qapılarını
balalarımızın üzünә açması, yeni idman meydançalarının,
olimpiya komplekslәrinin gәnclәrimizin istifadәsinә verilmәsi bu ağıllı, vәtәnpәrvәr dövlәt xadiminin xalqa nә qәdәr
yaxın, doğma, әziz olduğunun bariz nümunәsi idi.
Prezident İlham Əliyevin ölkәmizdә sәhiyyәnin, tәhsilin,
mәdәniyyәtin inkişafına diqqәt vә qayğısı bu sahәlәrdә
sözün әsl mәnasında inqilabi dәyişikliklәrә sәbәb olub,
gәncliyin qarşısında geniş üfüqlәr açıb. Dövlәt başçısının 18
ildә gördüyü әzәmәtli, möhtәşәm işlәr doğrudan da hәr bir
azәrbaycanlıda qürur, fәxarәt hissi doğurur.
Prezident İlham Əliyev daim mәmurları sadә olmağa, vәtәndaşların xidmәtindә layiqli dayanmağa çağırıb, vәtәndaşlara yüksәk xidmәtin tәmin olunması mәqsәdilә әmәli
fәaliyyәt göstәrmәyi tapşırıb. Bu sırada Prezident yanında
Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt
Agentliyinin “ASAN xidmәt” mәrkәzlәrinin yaradılması
şәffaflığın tәmin olunması vә vәtәndaşlara yüksәk xidmәt
göstәrilmәsi ilә bağlı әn gözәl nümunәdir.
Son 18 ildә dövlәt başçısı İlham Əliyev Azәrbaycanı
dünyanın kosmik üzvünә dә çevirdi. “Azerspace-1”, “Azersky” vә “Azerspace-2” peyklәrini kosmosda uğurlu fәaliyyәtinә nail olumaqla ölkәmiz dünyada az sayda orbitdә peyki olan ölkәlәr sırasına daxil olub.
Maddi-texniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi sahәsindә
atılan ardıcıl addımlar nәticәsindә Azәrbaycan Ordusu
dünyanın әn güclü 50 ordusu sırasında yer aldı. 27 sentaybr
2020-ci il әks-hәmlә әmәliyyatından sonra isә Azәrbaycan
Ordusunun apardığı әmәliyyatlar unudulmaz tarixdir. 30
illik işğala 44 gün әrzindә son qoyan Ali Baş Komandan
İlham Əliyev adını tariximizә son iki yüz ildә işğal edilmiş
torpaqlarımızı düşmәndәn hәrbi gücü ilә geri alan böyük
sәrkәrdә kimi yazdırdı.
BMT-dәn sonra dünyada әn böyük siyasi qurum olan
Qoşulmama Hәrәkatına sәdrlik edәn Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin bu quruma sәdrlik müddәtinin daha bir il artırılması onun qlobal liderlik sәylәrinә verilәn yüksәk dәyәrdir.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizdә bütün
sahәlәrdә aparılan uğurlu islahatlar, әldә olunan nәticәlәr
xalqın daha xoş sabaha olan inamını qat-qat artırır, ulu öndәr
Heydәr Əliyevin memarı olduğu müasir Azәrbaycanın
etibarlı әllәrdә olduğuna möhkәm әminlik yaradir. Dövlәt
başçısı İlham Əliyev ulu öndәrin siyasi-ideoloji kursunu
layiqincә davam etdirmәklә, Azәrbaycanın inkişaf strategiyasını uğurla hәyata keçirmәklә, müstәqilliyimizi möhkәmlәndirmәklә, dövlәtçiliyimizi qüdrәtlәndirmәklә Heydәr
Əliyevin ideyalarını yaşadır, inkişaf etdirir, ölkәmizi aydın
sabahlara aparır.
Ölkәdә әldә edilәn hәr bir uğur vәtәndaşların Prezident
İlham Əliyevә olan etimadını daha da artırıb, milli hәmrәyliyi daha sıx edib. Tәcrübә göstәrir ki, yalnız әsl siyasi liderlik keyfiyyәtlәrinә malik olan şәxslәr xalqının vә dövlәtinin maraqlarını tәmin etmәyi bacarır, vәtәndaşlarla hәr
zaman yaxından ünsiyyәtdә olur. Əsl liderlәr istәnilәn neqativ meyillәrә qarşı vaxtında qabaqlayıcı vә adekvat tәdbirlәr
hәyata keçirir, әn çәtin anlarda vәtәndaşının yanında olur,
onun mәnafeyinә cavab verәn çevik qәrarlar qәbul edir. Bu
da öz növbәsindә ondan peşәkarlıq, erudisiya, uzaqgörәnlik,
öz xalqına bağlılıq kimi mühüm keyfiyyәtlәr tәlәb edir.
Dekabrın 24-dә Hadrut qәsәbәsinә sәfәrdәn sonra Şuşa
şәhәrindә olan, bununla da işğaldan azad edildikdәn sonra 7ci dәfә Şuşaya sәfәr edәn Prezident İlham Əliyev Cıdır
düzündә bir daha bәyan etdi ki, xalqın mütlәq әksәriyyәtindәn aldığı etimad mandatı 2003-cü ildәn bәri ona güc verir,
iradәsini daha da möhkәmlәndirir.
Mәhz bu dәstәk nәticәsindә xalq Prezidentinin әtrafında
“dәmir yumruq” kimi birlәşәrәk böyük tarixi uğurlara imza
atıb. Dövlәt başçısı İlham Əliyev bir daha hәqiqәtlәri açıqladı: “Bu gün biz azad Qarabağdayıq. Bu gün biz azad Zәngәzurdayıq. Biz - bu torpaqların sahiblәri bu torpaqlara qayıtmışıq vә bundan sonra biz bu torpaqlarda әbәdi yaşayacağıq. Azәrbaycan xalqının mәnim sözlәrimә inamı mәni
daha da çox inandırırdı ki, biz buna nail olacağıq. Xalqımız
birlәşdi, bir amal uğrunda, bir müqәddәs ideya uğrunda birlәşdi vә istәdiyinә nail oldu”.
Qalib Komandanın Şuşaya növbәti sәfәri, hәyata
keçirilәn tikinti-quruculuq işlәri ilә tanışlıq, hәqiqәtәn dә,
düşmәnә bir daha gözdağı verdi. Hadrutda Komando Briqadasının açılması isә Ermәnistana xәbәrdarlıq olmaqla yanaşı, onun havadarlarına da subliminal mesaj idi ki, Azәrbaycan xalqı öz torpaqlarına sahib çıxıb vә bundan sonra Qarabağı cәnnәtmәkana çevirib әsrlәrboyu әbәdi olaraq burada
yaşayacaq.
Prezident İlham Əliyevin Qarabağa növbәti sәfәri tarixә
yazıldı. Baş Sәrkәrdә әnәnәsinә vә verdiyi sözә sadiqliyini
bir daha göstәrdi. Ailә üzvlәri ilә birlikdә Şuşaya gәlәn
Prezidentin sәmimi fikirlәri, sәslәndirdiyi xoş sözlәr Azәrbaycanı dünyaya günәş kimi parlayan ölkә kimi görmәk
istәyәn ulu öndәr Heydәr Əliyevin vә Şuşanın alınmasında
böyük şücaәt, rәşadәt göstәrәrәk qәhrәmancasına şәhid olan
hәrbçilәrimizin ruhlarını şad etdi. Qәtiyyәtli, vәdinә sadiq
lider bir daha ona inanan, güvәnәn Azәrbaycan xalqını әmin
etdi ki, bundan sonra da eyni әzmkarlıqla, eyni qәtiyyәtlә ölkә maraqlarının keşiyindә duracaq vә heç vaxt indiki qәdәr
güclü olmayan qüdrәtli Azәrbaycan daha böyük uğurlara,
zәfәrlәrә imza atacaq.
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Mərkəzi Gömrük
Hospitalı...

Dövlət Gömrük
Komitəsinin komandası 13 il sizinlə!
Zəfər turnirinin qalibidir
İdman Nazirliyinin komandası isә 4-cü yeri tutub.
Final oyununu izlәyәnlәr arasında Kәnd
Tәsәrrüfatı naziri İnam Kәrimov, Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev vә Diasporla İş üzrә Dövlәt Komitәsinin sәdri Fuad Muradov da olub. Qaliblәrә mükafatları da nazir vә
komitә sәdrlәri tәqdim ediblәr.
Layihә Azәrbaycan Diasporuna Dәstәk Fondunun dәstәyi, "Karabakh is Azerbaijan!" Milli
Platformasının Türkiyә Koordinatorluğu nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn "Karabağ Azerbaycandır Koordine Etme Derneği" vә "QOLAT Sport
Service"in tәşkilatçılığı ilә hәyata keçirilib.
Azәrbaycan Futbol Federasiyaları Assosia-

Ölkәmizin Vәtәn müharibәsindә qazandığı parlaq Zәfәrin birinci ildönümünә hәsr olunan "Zәfәr turniri-2021"
mini-futbol turnirinә yekun vurulub.

16 dövlәt qurumunun әmәkdaşları vә könüllülәrindәn ibarәt komandaların iştirakı ilә keçirilәn turnir
noyabrın 1-dә start götürüb, final oyunu isә böyük
Zәfәrin memarı, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin doğum günündә - dekabrın 24-dә baş tutub.
Turnirin finalında Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin komandaları üz-üzә

gәliblәr. Final oyunu Dövlәt Gömrük Komitәsinin
4:1 hesablı qәlәbәsi ilә yekunlaşıb.
DOST Agentliyinin komandası 3-cü, Gәnclәr vә

siyası turnirin әsas tәrәfdaşı olub.

Yararsız mallar
yandırılaraq məhv edilib

Gömrükçü
idmançımız dünya
ikincisi oldu

Dekabrın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq qurumları tәrәfindәn
istifadәyә yararsız, mәnşәyi bilinmәyәn,
hәmçinin dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan
vә qadağan olunan malların mәhvetmә
prosesi hәyata keçirilib.

Ukraynanın Xarkov şәhәrindә keçirilәn şaolin
döyüş sәnәtlәri üzrә dünya çempionatında Dövlәt
Gömrük Komitәsinin әmәkdaşı ikinci yerә layiq
görülüb.

Komissiya üzvlәrinin iştirakı ilә ümumilikdә
4600 qutu fişәng vә 119.385 әdәd pirotexniki
vasitәlәr, istifadә müddәti bitәn müxtәlif adda
dәrman preparatları, 3218,75 litr alkoqollu vә
kustar üsulla hazırlanmış içkilәr, 162 litr
sәrinlәşdirici içkilәr, 361,14 kq әrzaq vә qeyriәrzaq mәhsulları, 107 kq yuyucu vasitәlәr mәhv
edilib.

Mәhv edilәn mallar Nazirlәr Kabinetinin
305 saylı qәrarı ilә müәyyәnlәşdirilәn normalara әmәl olunmadan gömrük sәrhәdindәn
keçirilmәyә cәhd göstәrildiyi üçün müvvәqәti
saxlanc anbarına qәbul edilәn vә saxlanc müddәtindә vәtәndaşlar tәrәfindәn hәmin malların
geri götürülmәsinә dair müraciәt olunmayan,
eyni zamanda, istifadәyә yararsız, mәnşәyi bilinmәyәn, dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan vә
qadağan olunan kateqoriyalara aiddir.
Mәhv edilәn mallar arasında Ermәnistan
istehsalı olan istifadәyә yararsız 37 әdәd suvenir, 32 qutu siqaret vә 51,70 litr müxtәlif spirtli
içkilәr dә olub.
Mallar müvafiq ekspert rәyinә әsasәn mәhvetmә prosesinә cәlb olunub.

Çempionatda dünyanın 20
ölkәsindәn mindәn çox idmançı iştirak edib. 85 kq çәki
dәrәcәsindә döyüşlәrә qatılan
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşı Elşad Şükürov әvvәl Qazaxıstan idmançısı üzәrindә qәlәbә qazanıb. Daha
sonra Gürcüstan nümayәndәsi ilә döyüşdәn dә qalib ayrılan idmançımız finalda Ukrayna tәmsilçisi ilә görüşüb.
Çempionatın fәxri kürsüsünü

1 xal hesabı ilә itirәn Elşad Şükürov gümüş medala layiq görülüb.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizə
tədbirləri uğurla həyata keçirilir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük
hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini
davam etdirir.
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkәyә
gәtirilәn aksiz markasız mәhsulların namәlum şәxslәr tәrәfindәn Bakı şәhәri, Yasamal rayonu
әrazisindә yerlәşәn köşkdә toplanılaraq saxlanılması vә ayrı-ayrı şәxslәrә satışı tәşkil edilmәklә
realizә olunması barәdә mәlumat daxil olub.
Dәrhal yaradılan әmәliyyat qrupu tәrәfindәn
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri keçirilib, belә predmetlәrin satılması vә satış mәqsәdi ilә saxlanılması
müәyyәn edilib. Qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun
olaraq mәhkәmә qәrarı әsasında әrazidә yerlәşәn
köşkә baxış keçirilib, ümumilikdә 43 adda 115.720
әdәd aksiz markasız siqaretlәr aşkar edilәrәk
götürülüb.
* * *

Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Astara
gömrük postunda İran İslam Respublikasından
ölkәmizdәn tranzit keçmәklә Rusiya Federasiyasına "Badımcan" yükü aparan "Volvo" markalı yük
avtomobili saxlanılıb. Yoxlama zamanı avtomobilin kabinәsının arxa hissәsindә yerlәşәn yataq
yerinin üzәrindә, şәxsi әşyaların qoyulması üçün
nәzәrdә tutulan qovluqda bir әdәd bükümdә,
ümumi çәkisi 2 qram olan psixotrop maddә - metamfetamin aşkar edilib. Xatırladaq ki, metamfetamin "Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I
Siyahısı"na daxildir.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
Astara gömrük postunda ölkәmizdәn İran İslam
Respublikasına gedәn hәmin ölkә vәtәndaşının
idarә etdiyi "Jack" markalı yük avtomobili gömrük
nәzarәtindәn keçәn zaman ixrac yoxlama xәttindә
saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub. Hәmin şәxs
idarә etdiyi avtomobildә gömrük nәzarәtindәn

gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin
olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı isә yük
nәqliyyat vasitәsinin dartıcısının çöl hissәsindә vә
dartıcı ilә qoşqunun arasında yerlәşәn havalandırma
borusunun içәrisindә 22.260 ABŞ dolları aşkar
olunub.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Astara
gömrük postunda İran İslam Respublikasından
ölkәmizdәn tranzit keçmәklә Rusiya Federasiyasına
"Xurma" yükü aparan hәmin ölkә vәtәndaşının
idarә etdiyi "Volvo" markalı yük avtomobili saxlanılıb. Yoxlama zamanı avtomobilin kabinәsindә, sürücü oturacağının alt hissәsindә, yataq yerinin altında, nәqliyyat vasitәsinin qoşqusunun sol-aşağı hissәsindә vә iki tәkәrin arasında yerlәşәn şәxsi әşyaların qoyulması üçün nәzәrdә tutulan yeşiyin içәrisindә 1215 hәb, 122 flakon, 5 әdәd şprisdә maye
halında olan müxtәlif adda dәrman preparatları, 73
әdәd dәrman preparatına aid olan karton qutu aşkar
edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

2008-ci ilin 25 dekabr
tarixindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin Tibbi Xidmәt
İdarәsinin Mәrkәzi Hospitalı Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti cәnab
İlham Əliyevin xeyir-duası
ilә fәaliyyәtә başlayıb.
Belәliklә, hәmin gün Mәrkәzi Gömrük Hospitalının
fәaliyyәtә başlamasının 13
ili tamam olub!

Qazanılan uğurlar, nailiyyәtlәr vә zәngin tәcrübә Mәrkәzi Gömrük Hospitalını nәinki Azәrbaycanda, Cәnubi Qafqaz regionunda da tanıdıb. Mәrkәzi Gömrük Hospitalı hәm gömrük
әmәkdaşlarına, hәm dә әhaliyә yüksәk sәviyyәdә xidmәt göstәrmәklә, qısa müddәt әrzindә
Azәrbaycanın qabaqcıl sәhiyyә ocaqlarından
birinә cevrilib, bir çox yeniliklәrә imza atıb.
Hospital әn müasir standartlar sәviyyәsindә tibbi avadanlıqlarla tәchiz olunub.
Azәrbaycanda pandemiya ilә mübarizәnin
ilk günlәrindәn Mәrkәzi Gömrük Hospitlının
tibb heyәti hәm sәrhәdlәrdә, hәm dә ölkә daxilindә COVID-19 xәstәliyi ilә mübarizәyә qoşulan öncüllәr sırasında olub. Dövlәt Gömrük Komitәsinin dәstәyi ilә әn innovativ tibbi avadanlıqlarla tәmin edilәn klinik şöbәlәr vә PZR laboratoriya Hospitalın tibb personalına koronaviruslu xәstәlәrin müalicәsini uğurla aparmağa
imkan verir.
Belә ki, 11 iyun 2020-ci il tarixindәn Mәrkәzi Gömrük Hospitalı bütün personalı ilә әn
ağır COVID-19 xәstәlәrinin müalicәsi ilә mәşğul olur. Azәrbaycanda ilk dәfә mәhz Mәrkәzi
Gömrük Hospitalının Reanimasiya vә İntensiv
Terapiya şöbәsinin yüksәk ixtisaslı hәkimlәri
tәrәfindәn әn ağır COVID-19 xәstәlәrinin müalicәsindә ekstrakorporal membran oksigenasiyası (EKMO) üsulundan uğurla istifadә edilib.
2021-ci ildә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının
Tibbi laboratoriyası ISO 15189:2012 "Tibbi laboratoriyalar. Keyfiyyәtә vә sәlahiyyәtliliyә
olan tәlәblәr" beynәlxalq keyfiyyәt standartı üzrә audit akkreditasiyasını üçüncü dәfә müvәffәqiyyәtlә keçәrәk ISO 15189:2012 beynәlxalq
keyfiyyәt standartına uyğun olduğunu bir daha
tәsdiq edib.
2021-ci ildә Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi
Xidmәt İdarәsinin Elmi Tәcrübi vә Tәdris Mәrkәzi tәrәfindәn müxtәlif konfranslar vә konqreslәr keçirilib. Hospitalın Azәrbaycan Tibb Universiteti ilә imzaladığı ikitәrәfli müqavilәyә әsasәn Azәrbaycan Tibb Universitetinin 17 mәzunu
rezidentura tәhsili alır. 2021-ci ildә Mәrkәzi
Gömrük Hospitalının 2 rezidenti 3 illik rezidentura tәhsilini bitirәrәk respublikamızın müxtәlif
tibb müәssisәlәrindә fәaliyyәtә başlayıb.
Son illәr Mәrkәzi Gömrük Hospitalında
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsi,
“Florence Nightingale” Xәstәxanalar Qrupu vә
Türkiyә Cümhuriyyәti Demiroğlu Bilim Universiteti arasında imzalanmış üçtәrәfli әmәkdaşlıq memorandumu çәrçivәsindә qarşılıqlı
әmәkdaşlıq tәdbirlәri hәyata keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin dәstәyi ilә
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının klinik şöbәlәri,
laboratoriya vә diaqnostika xidmәtlәri әn innovativ tibbi avadanlıq vә cihazlarla tәmin edilib.
Mәrkәzi Gömrük Hospitalında 2020-ci ildә
“Philips İngenia Elition X 3.0 Tesla” gücündә
yeni MRT cihazı, 2021-ci ildә “Philips Incisive
CT pro 128” kompüter tomoqrafiya (KT) aparatı istifadәyә verilib.
2020-ci ilin noyabr ayı Azәrbaycan üçün әlamәtdar oldu. 44 gün davam edәn Vәtәn müharibәsindә Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rәhbәrliyi ilә xalq, ordu, cәmiyyәt dә-

mir yumruq kimi birlәşәrәk ermәni işğalçılarına
qarşı mübarizәyә qalxdı vә ölüm-dirim müharibәsindә şanlı qәlәbәsini qazandı. Vәtәnin әrazi
bütövlüyü tәmin olundu, Azәrbaycanın işğal altında olan torpaqları azad edildi. 2020-ci il
Azәrbaycan tarixinә Qәlәbә, Zәfәr ili kimi qızıl
hәrflәrlә yazıldı.
Qürurverici haldır ki, 44 günlük Vәtәn müharibәsi dövründә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Tibbi Xidmәt İdarәsi vә Mәrkәzi Gömrük Hospitalı Müdafiә Nazirliyinin tibbi hәrbi hissә vә
müәssisәlәrinin işinin fasilәsiz rejimdә tәmin
olunmasında, zәruri avadanlıq, dәrman vasitәlәri ilә tәminatına layiqli töhfә verdi, yaralılara
Mәrkәzi Gömrük Hospitalında yüksәk sәviyyәdә tibbi xidmәt göstәrdi. 2021-ci ilin yanvar
ayında Azәrbaycan Respublikasının Müdafiә
naziri, general-polkovnik Zakir Hәsәnov tәrәfindәn Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt
İdarәsinin rәisi, tibb xidmәti general-mayoru
Ceyhun Mәmmәdov vә Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin Mәrkәzi Gömrük
Hospitalının baş hәkimi, tibb xidmәti polkovniki Elman Mәmmәdov Fәxri Fәrmanla tәltif
olunublar.
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının bir sıra әmәkdaşlarının da bu qәlәbәnin qazanılmasında payları oldu. Qәhrәman tibb vә inzibati işçilәrimiz:
Racu Nәbiyev, Nicat Hәsәnov, Kamran Mirzәyev, Emin Mirzәyev vә Süleyman Süleymanov
vәtәnimizin igid oğulları ilә bәrabәr döyüş bölgәlәrinә yollandılar, әn ağır döyüşlәrdә yaxından iştirak etdilәr.
2020-ci ildә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Tibbi Xidmәt İdarәsi Azәrbaycan Hәmkarlar İttifaqları Konfederasiyası tәrәfindәn "Sağlam vә
tәhlükәsiz әmәk şәraitinin yaradılması üzrә ilin
әn yaxşı müәssisәsi" devizi altında keçirilәn
Respublika baxış-müsabiqәsinin qalibi olub. Bu
gün müasir sәhiyyә ocağı olan Mәrkәzi Gömrük Hospitalının peşәkar vә tәcrübәli tibb heyәti
hәr zaman olduğu kimi әhaliyә yüksәk keyfiyyәtli tibbi xidmәt göstәrmәk üçün әzmlә çalışır.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin vә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının rәhbәrliyini vә kollektivini bu әlamәtdar gün münasibәtilә tәbrik edir, mәsul vә şәrәfli fәaliyyәtlәrindә yeni-yeni nailiyyәtlәr arzulayırıq!

Gömrük Akademiyasının
əməkdaşları ilk tibbi yardım
mövzusunda təlimdə iştirak ediblər
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasının әmәkdaşları
ötәn hәftә Azәrbaycan Tibb Universitetindә “Tәmәl hәyat dәstәyi’’ mövzusunda keçirilәn tәlimdә iştirak ediblәr.
Tәlim Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının rәhbәrliyi vә Avropa İttifaqının
maliyyә dәstәyi ilә tәşkil olunub.
Bәdbәxt hadisәlәr zamanı hәkimә
qәdәr yardımın göstәrilmәsi vә bu sahәdә әmәkdaşların bilik bacarıqlarının artırılması mәqsәdilә keçirilәn tәlimdә iştirakçılar
hәyati tәhlükәnin aradan qaldırılması vә hәyati
funksiyaların davam etdirilmәsinin tәmin edilmәsi, ilk tibbi yardımın göstәrilmәsi qaydaları
haqqında mәlumatlandırılıb. Tәlimçilәr mövzü
üzrә tәqdimatla çıxış edәrәk tibbi yardımla bağlı
bәzi mәqamlar, o cümlәdәn ürәk masajı, süni

tәnәffüsvermә qaydalarını iştirakçılara әyani
olaraq nümayiş etdiriblәr.
Daha sonra әmәkdaşların tәlimdә әldә etdiklәri biliklәrin praktik simulyasiya vә yazılı imtahan әsasında qiymәtlәndirilmәsi aparılıb. Sonda
tәlimdә iştirak edәn hәr bir әmәkdaşa sertifikatlar tәqdim olunub.
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В московский регион ввезено 290 тысяч
хвойных деревьев для новогодних праздников
290 тыс. рождественских елей и пихт оформлено в Центре электронного
декларирования Московской областной таможни
перед наступающими новогодними праздниками.
Импортеры московского
региона ввезли почти 4
тыс. тонн деревьев, самыми популярными наименованиями стали пихта Нордмана,
пихта Фразера и ель обыкновенная. Большая часть деревьев
была ввезена из Дании и Эстонии.
Объем елей и пихт вырос более чем в 2 раза с прошлого
года. Период с конца ноября по середину декабря традиционно является временем наиболее активного ввоза.
Кроме того были оформлены 1,3 тыс. тонн свежих веток
хвойных деревьев. Основными странами-импортерами
стали Словакия, Латвия и Литва.
www.vch.ru

Пресечен незаконный ввоз тягача
стоимостью 137 тысяч рублей с
видоизмененным VIN-номером
Грузовик
MAN
с
видоизмененным VINномером намеревался незаконно ввезти из Польши
на территорию Евразийского экономического союза российский перевозчик.
Грузовой седельный
тягач пересекал белорусско-польскую границу через пункт пропуска «Козловичи». В
ходе осмотра транспортного средства внимание брестских
таможенников привлек идентификационный номер: визуально были выявлены признаки, указывающие на его возможное видоизменение.
Заключение эксперта Брестского межрайонного отдела
ГКСЭ Республики Беларусь подтвердило подозрения таможенников - первоначальный идентификационный номер
подвергался изменению.
Грузовик 2010 года выпуска, предварительной оценочной
стоимостью порядка 137 тыс. рублей, изъят до решения суда.
www.customs.gov.by

В грузовом отсеке автомобиля
обнаружены «лишние» почти 13 тонн
осветляющей пудры для волос
В грузовом отсеке автомобиля, следующего на
территорию Евразийского
экономического союза через пункт пропуска «Привалка», «лишними» оказались почти 13 тонн осветлителя для волос. Таможенных платежей к уплате
за данное косметическое
средство подлежало более 20 тыс. рублей.
Нарушение выявлено с применением инспекционнодосмотрового комплекса. В результате сканирования и
последующего досмотра установлено наличие 114 бочек с
осветляющей пудрой для волос, незаконно перемещаемых
через таможенную границу. Стоимость осветлителя - более
80 тыс. рублей.
По выявленному факту Гродненской региональной
таможней начат административный процесс в соответствии с
ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой
предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в
размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого
товара.
www.customs.gov.by

Три факта ввоза на территорию ЕАЭС
автомобилей с измененными VIN-номерами
выявили витебские таможенники
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Витебские таможенники выявили три факта
ввоза на территорию
ЕАЭС полуприцепов с видоизмененными VIN-номерами.
В пункте пропуска
«Григоровщина» два грузовика
SCHMITZ
и
CRANEFRUEHAUF, следовавшие из Клайпеды в Российскую Федерацию, были
направлены на осмотр с применением инспекционнодосмотрового комплекса. По результатам таможенного
досмотра авто, принадлежащих российским фирмам-перевозчикам, у таможенников возникли сомнения в подлинности идентификационных номеров полуприцепов.
Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области подтвердили, что в обоих случаях VIN-номера полуприцепов подвергались изменению.
Еще в одном случае грузовик, принадлежащий казахскому
перевозчику, следовал через пункт пропуска «Урбаны».
Прибыв для оформления в ведомственный пункт таможенного оформления, водитель предъявил документы на полуприцеп General Trailer, который перемещал в качестве товара.
Фактически нанесенный на авто идентификационный номер
отличался от указанного в документах, что также послужило
основанием для проведения экспертизы. Как результат - данный номер был видоизменен.
В отношении перевозчиков Витебской таможней начаты
административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь. Помимо штрафа, санкция данной статьи
предусматривает конфискацию транспортного средства.
Также материалы направлены в органы внутренних дел
для принятия решений о наличии признаков преступлений,
предусмотренных статьей 381 УК Республики Беларусь.
www.customs.gov.by
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