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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

İlham Әliyev: Azәrbaycanın
dövlәt müstәqilliyi әbәdi olacaq!
1918-ci il mayın 28-dә yaradılan Azәrbaycan Xalq
Cümhuriyyәti müsәlman Şәrqindә ilk demokratik parlamentli respublika olmaqla yanaşı, xalqımızın
tarixindә mühüm hadisә idi. Əsrlәr boyu müstәqillik
arzusu ilә yaşayan xalqımız nәhayәt ki, XX әsrdә öz
müstәqil dövlәtinә sahib oldu.
1918-ci il iyunun 17-dә Fәtәli xan Xoyskinin başçılıq etdiyi
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hökumәti çox ağır şәraitdә, elәcә
dә soyqırımı taleyini yaşamış Azәrbaycan xalqını bu çәtin
vәziyyәtdәn çıxarmaq mәsuliyyәtini öz üzәrinә götürdü.
Hökumәt iyunun 19-da bütün Azәrbaycan әrazisindә hәrbi
vәziyyәt elan etdikdәn sonra, tәcili olaraq dövlәt quruculuğu
prosesinә başladı. Bütün bunlarla yanaşı, Azәrbaycan hökumәti
öz fәaliyyәtinin mühüm bir hissәsini dövlәt müstәqilliyinin
qorunub saxlanması, elәcә dә xarici müdaxilәnin qarşısının
alınması üçün ordu quruculuğuna yönәltmişdi.
Ordu quruculuğu istiqamәtindә iyunun 26-da müsәlman hәrbi
korpusunun Azәrbaycan korpusuna çevrilmәsi ilә mühüm addım
atıldı vә faktiki olaraq ilk milli ordu yaradıldı. Bir gün sonra,
Azәrbaycan dili dövlәt dili elan edildi. Bunun ardınca isә, iyul
ayının 15-dә Fövqәladә Tәhqiqat komissiyası yaratmaq barәdә
qәrar qәbul olundu vә komissiya Birinci Dünya müharibәsi
dövründә Cәnubi Qafqaz әrazisindә bütün türk-müsәlman
әhalisinә qarşı ermәni daşnakları tәrәfindәn törәdilәn soyqırımı
cinayәtlәrini araşdırıb, cinayәtkarları mәsuliyyәtә cәlb etmәli idi.
1918-ci il noyabrın 9-da mavi, qırmızı vә yaşıl zolaqlı, üzәrindә
ağ rәngli aypara vә sәkkizguşәli ulduz tәsviri olan bayraq
(Azәrbaycanın hazırkı dövlәt bayrağı) dövlәt bayrağı kimi qәbul
edildi. Müstәqil respublikanın dövlәt himninin qәbulu, elәcә dә
Azәrbaycanın milli valyutasının dövriyyәyә buraxılması da
Cümhuriyyәt hökumәtinin uğurlu islahatlarından biri kimi böyük
әhәmiyyәt kәsb edirdi.
1918-ci il iyunun 27-dәn iyulun 1-dәk Göyçay әtrafında
birlәşmiş Türk-Azәrbaycan hәrbi qüvvәlәri ilә Bakı Xalq
Komissarları sovetinin hәrbi qüvvәlәri arasında gedәn döyüşlәrin
nәticәsindә Bakı sovetinin hәrbi qüvvәlәri mәğlub oldu vә
onların Gәncә üzәrinә hücumları dәf edildi. Qafqaz İslam Ordusu
vә Azәrbaycan Korpusu iyun-avqust aylarında Gәncәdә,
Yevlaxda, Göyçayda vә digәr bölgәlәrdәki ağır döyüşlәrdә
bolşevik-daşnak qoşunlarını darmadağın edәrәk sentyabrın 15-dә
Bakıya daxil oldu. Bakı vә digәr rayonların azad olunması ilә
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hakimiyyәtini ölkәnin bütün
hüdudlarında tәmin etdi.
Belәliklә, 1918-ci ilin martından başlayaraq ermәni daşnaklarının vә bolşeviklәrin Bakıda vә Azәrbaycanın digәr bölgәlәrindә birgә hәyata keçirdiklәri qanlı qırğınlara, özbaşınalıqlara
son qoyuldu. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin hökumәti sentyabrın 17-dә Gәncәdәn Bakıya köçәrәk, mühüm dövlәt tәsisatları mәhz burada yerlәşdirildi, ölkәdә dövlәt quruculuğunun әsas
mәrhәlәsinә başlanıldı.
Mürәkkәb beynәlxalq şәaitdә fәaliyyәt göstәrmәsinә baxmayaraq, xalqımızın milli oyanışını әbәdi etmәyә çalışan Cümhuriyyәt hökumәti vә parlamenti elmin, tәhsilin vә xalq maarifinin,
elәcә dә sәhiyyәnin inkişafını diqqәt mәrkәzindә saxlayırdı.
Ölkәnin hәr yerindә müxtәlif mәktәblәr, gimnaziyalar, qız mәktәblәri, kitabxanalar vә xәstәxanaların açılması o dövrdә sosialiqtisadi yönümlü islahatların hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә
atılan mühüm addım idi. Bu baxımdan, Azәrbaycan Parlamentinin 1919-cu il sentyabrın 1-dә Bakı Dövlәt Universitetinin tәsis
olunması haqqında qәbul etdiyi qanun Cümhuriyyәt xadimlәrinin xalq qarşısında çox mühüm tarixi xidmәti idi. Ölkәdә elm
vә tәhsilin inkişafına xüsusi diqqәt yetirәn Cümhuriyyәt
hökumәti vә Parlamenti bu sahәdә milli kadrlar hazırlanmasının
sürәtlәndirilmәsinә xüsusi sәy göstәrirdi. Azәrbaycan Parlamentinin hökumәtin tәklifinә әsasәn 100 nәfәr azәrbaycanlı gәncin
dövlәt hesabına tәhsil almaq üçün xarici ölkәlәrә göndәrilmәsi
barәdә qanun qәbul etmәsi dә heç şübhәsiz, elm vә tәhsilә göstәrilәn böyük diqqәt idi.
Ümumiyyәtlә, Cümhuriyyәt dövründә Azәrbaycanda parlamentçilik әnәnәlәri getdikcә möhkәmlәnir vә inkişaf edir, әn
müasir parlament mәdәniyyәti formalaşırdı. Bu dövrdә
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin parlamenti vә hökumәti xarici tәhlükәnin qarşısını almaq üçün müstәqil respublikanın
beynәlxalq alәmdә tanınması istiqamәtindә böyük iş aparırdı.
Bununla әlaqәdar 1918-ci ilin dekabrın 7-dә açılmış Azәrbaycan
Parlamenti Paris Sülh Konfransında iştirak etmәk üçün
Parlamentin sәdri Əlimәrdan bәy Topçubaşovun başçılığı ilә geniş sәlahiyyәtlәrә malik xüsusi nümayәndә heyәtinin göndәrilmәsi haqqında qәrar qәbul etmişdi.
Əlimәrdan bәy Topçubaşov qarşıya çıxan bütün çәtinliklәrә
baxmayaraq Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin tanınması üçün
çox fәdakarlıq göstәrdi. Bunun nәticәsindә Azәrbaycanın 1920ci il yanvarın 10-dә müttәfiq dövlәtlәrin Ali Şurası tәrәfindәn defakto tanınması haqqında qәrar qәbul olundu. Azәrbaycanın
istiqlaliyyәtinin Paris Sülh Konfransı tәrәfindәn tanınması tarixi
әhәmiyyәtli hadisә idi. Azәrbaycanın müstәqilliyinin tanınması

ona olan marağı da artırdı. Artıq Belçika, İsveçrә, Hollandiya,
Çexiya vә Slovakiya, Finlandiya vә digәr dövlәtlәr Bakıda öz
konsulluqlarını açdılar. ABŞ, İngiltәrә, Fransa vә İtaliya
Azәrbaycanla iqtisadi әlaqәlәrini genişlәndirmәyә başladı.
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti tәcridçilikdәn çıxıb geniş
beynәlxalq әlaqәlәr sisteminә daxil olmuşdu. Ancaq az sonra,
aprelin 28-dә XI Qızıl Ordunun Azәrbaycanı işğalı ilә Xalq Cümhuriyyәtinin süqut etmәsi ölkәmizin beynәlxalq münasibәtlәr
sistemindә müstәqil dövlәt kimi iştirakını dayandırdı.
Buna baxmayaraq, 1920-ci ildә mövcud tarixi şәraitin
doğurduğu qarışıqlıqlar içәrisindә itirilmiş milli dövlәtçiliyin XX
әsrin sonunda yenidәn bәrpası xalqımızın milli-azadlıq ruhunun
hәr zaman yaşadığından xәbәr verir. 1991-ci il oktyabrın 18-dә
“Azәrbaycan Respublikasının dövlәt müstәqilliyi haqqında”
Konstitusiya Aktının qәbul olunması ilә Azәrbaycan xalqı tarixinin yeni mәrhәlәsinin başlanğıcına qәdәm qoydu. SSRİ-nin
süqutu ilә yaranan әlverişli tarixi şәrait vә milli-azadlıq
mübarizәsi nәticәsindә xalqımız XX yüzillikdә artıq ikinci dәfә
öz dövlәt müstәqilliyini elan etmişdir. Lakin әsrin sonunda öz
istiqlaliyyәtini bütün dünyaya bәyan edәn Azәrbaycan dövlәti öz
suveren hüquqlarını reallaşdırmaq üçün ciddi maneәlәrlә
qarşılaşdı. Heç şübhәsiz, bu, ilk növbәdә Ermәnistanın ölkәmizә
qarşı әsassız әrazi iddiaları vә hәrbi tәcavüzü ilә bağlı idi.
Yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından ümummilli lider Heydәr
Əliyevin hakimiyyәtә qayıdışı Azәrbaycanda müstәqil
dövlәtçilik ideyalarının bәrqәrar olmasına şәrait yaratdı. Bundan
sonra Azәrbaycanın xarici siyasәt kursunda mövcud reallıqları
nәzәrә alan vә ölkәmizin milli mәnafelәrinin qorunmasına
yönәlmiş әmәli dәyişikliklәr edildi. Bu dövrdәn başlayaraq
hәyata keçirilәn siyasәt mәhz ümummilli liderin adı vә onun
fәaliyyәti ilә bağlıdır.
Bu gün ümummilli lider Heydәr Əliyevin xarici siyasәt kursunu novatorcasına vә dinamik şәkildә davam etdirәn Prezident
İlham Əliyev yüksәk diplomatik istedadı sayәsindә ölkәmizin
dünyanın siyasi-iqtisadi mәnzәrәsini müәyyәn edәn aparıcı
dövlәtlәrlә vә beynәlxalq tәşkilatlarla münasibәtlәrini
keyfiyyәtcә yeni müstәvidә daha da inkişaf etdirmişdir. Hazırda
regionda vә dünyada baş verәn әsas iqtisadi, siyasi vә mәdәni
proseslәrdә Azәrbaycan dövlәti layiqincә tәmsil olunur, öz

mövqeyini bildirir vә mәnafelәrini qoruyur. Ölkә daxilindә gedәn
demokratik proseslәr vә iqtisadi yüksәlişlә yanaşı, uğurlu xarici
siyasәt bu gün dünyanın aparıcı dövlәtlәrinin, nüfuzlu beynәlxalq
tәşkilatların diqqәtini Azәrbaycana yönәltmiş vә bu da
beynәlxalq hüquq normalarına uyğun qarşılıqlı faydalı
әmәkdaşlığın yaranmasına vә inkişafına әlverişli zәmin
yaratmışdır.
Qürur duyuruq ki, bu gün Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
yaranmasının növbәti ildönümünü Vәtәn müharibәsindә doğma
Qarabağ torpaqlarımızın 30 illik ermәni işğalından azad edilmәsi
fonunda xüsusi şövqlә, böyük ruh yüksәkliyi ilә qeyd edirik.
Hazırda Azәrbaycan yalnız beynәlxalq regionda gedәn
proseslәrdә deyil, eyni zamanda, beynәlxalq alәmdә cәrәyan
edәn proseslәrә dә tәsir göstәrmәk imkanı qazanmışdır.
Azәrbaycan artıq Cәnubi Qafqaz regionunda әsas söz sahibi olan
dövlәt kimi çәtin vә mürәkkәb geosiyasi şәraitdә müstәqil xarici
siyasәt hәyata keçirir.
Ümummilli lider Heydәr Əliyev vә Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyev hәr zaman Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin
ölkәmizin dövlәtçilik tarixindә mühüm yerә malik olduğunu
bildirmişlәr. Ulu öndәr Heydәr Əliyevin Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 80 illiyinin keçirilmәsi haqqında vә Azәrbaycan
Xalq Cümhuriyyәtinә abidә ucaldılması haqqında sәrәncamları,
elәcә dә Prezident İlham Əliyevin Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 90 illik yubileyi, hәmçinin Cümhuriyyәtin 100 illik yubileyinin keçirilmәsi haqqında sәrәncamları mühüm әhәmiyyәt
kәsb edir. Dövlәt başçısı tәrәfindәn 2018-ci ilin ölkәmizdә
“Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti İli” elan edilmәsi vә adı çәkilәn
sәrәncamlar Azәrbaycanın dövlәtçilik tarixindә çox mühüm vә
şәrәfli bir mәrhәlә olan Şәrqdә ilk parlamentli respublikanın
әhәmiyyәtinin hәr zaman uca tutulduğunun, elәcә dә dövlәtçilik
әnәnәlәrinә böyük dәyәr verildiyinin bariz nümunәsidir.
Prezident İlham Əliyev bәyan etmişdir ki, 1918-ci ildә
qurulmuş Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti cәmi 23 ay yaşadı:
“Müstәqil Azәrbaycan Respublikası Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin varisidir vә onların niyyәtlәrini biz hәyatda tәmin etdik,
hәyata keçirdik. Əminәm ki, müstәqillik yolunda bizim inkişafımız davamlı olacaq, uğurlu olacaq vә Azәrbaycanın dövlәt
müstәqilliyi әbәdi olacaq!”

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 25-dә İran İslam Respublikasının xarici işlәr naziri Mәhәmmәd Cavad Zәrifi qәbul edib.
Naziri salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, cәnab
nazir, sizi görmәyә çox şadam. Əminәm ki, sәfәr zamanı biz
әlaqәlәrimizin müsbәt mәcrada inkişafını, inkişaf edәn ikitәrәfli әlaqәlәri geniş şәkildә müzakirә edәcәyik. Mәn sizin
sәfәrinizdәn әvvәl mәlumatlara baxdım vә gördüm ki, bizdә
ticarәt dövriyyәsindә artım var. Pandemiyaya baxmayaraq, bu,
çox müsbәtdir. Prezident Ruhani vә mәnim tәrәfimdәn irәli
sürülmüş bütün tәşәbbüslәr, qәbul olunmuş qәrarlar hәyata keçirilib. Biz Prezident Ruhaninin prezidentliyi dövründә әmәkdaşlığın sәviyyәsindәn çox razıyıq, bu müddәt başa çatır. Xahiş edirәm, mәnim salamlarımı, tәrәfdaşlıq vә әmәkdaşlıq
üçün minnәtdarlığımı ona çatdırasınız.
Biz bütün sahәlәrdә hәqiqәtәn dә böyük irәlilәyişә nail
olmuşuq. Düşünürәm ki, hazırda ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәr
bәlkә dә әmәkdaşlığımızın tarixindә әn yüksәk sәviyyәdәdir.
Əlbәttә ki, regionda yeni vәziyyәtin - münaqişәdәn sonrakı vәziyyәtin yaranması ilә әlaqәdar yeni imkanlar, yeni çağırışlar
var vә sözsüz ki, İran vә Azәrbaycan iki qardaş ölkә olaraq
sәylәri әlaqәlәndirmәli, regionda bütün bölgә ölkәlәrinin xeyrinә uzunmüddәtli vә dayanıqlı sülh şәraitindә inkişafa töhfә
vermәlidir. Əminәm ki, İran hökumәti dә eyni yanaşmanı paylaşır. Çünki münaqişә hәll edilәndәn sonra keçәn dövrdә bizim
çoxsaylı tәmaslarımız olub. Yәqin ki, bu gün biz bu prosesin
daha da rәvan keçmәsi üçün bir neçә mühüm mәsәlәyә toxunacağıq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
mayın 25-dә “Signify” - әvvәlki adı “Philips Lighting” olan
şirkәtin baş icraçı direktoru Erik Rondolatı vә şirkәtin rәhbәrliyinin digәr nümayәndәlәrini qәbul edib.
Görüşdә “Signify” şirkәti tәrәfindәn Azәrbaycanda hәyata
keçirilәn layihәlәrin icrası müzakirә olundu.
Prezident İlham Əliyev Bakı, Sumqayıt vә Şamaxı şәhәrlәrinin küçәlәrinin işıqlandırılması üçün şirkәt tәrәfindәn görülәn işlәrdәn mәmnunluğunu bildirdi, bu işlәrin nәqliyyatın
vә әhalinin tәhlükәsizliyi baxımından mühüm әhәmiyyәt daşıdığını qeyd etdi.
Azәrbaycanda yaradılan әlverişli biznes vә investisiya mühitinә görә dövlәtimizin başçısına minnәtdarlığını ifadә edәn
Erik Rondolat rәhbәrlik etdiyi şirkәt tәrәfindәn ölkәmizdә
hәyata keçirilәn işlәr barәdә Prezident İlham Əliyevә әtraflı
mәlumat verdi, Bakı vә Sumqayıtda işlәrin yekunlaşdığını, Şamaxıda isә başa çatmaq üzrә olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki,
tәtbiq olunmuş yeni texnologiyalar sayәsindә bu layihәlәrdә
elektrik enerjisinә 50 faiz qәnaәt tәmin edilib. Gәlәcәkdә isә
bu qәnaәt 75-80 faizә çatdırılacaq.
Prezident İlham Əliyev yeni texnologiyaların tәtbiqi istiqamәtindә işlәrin davam etdirilmәsinin zәruriliyini bildirdi vә
növbәti mәrhәlәdә Gәncә, Mingәçevir, Şәki, Qәbәlә, Şirvan
vә Lәnkәran şәhәrlәrindә dә küçә işıqlandırılması layihәlәrinin
hazırlanmasının vacibliyini qeyd etdi. İşğaldan azad edilmiş
әrazilәrdә hәyata keçirilәn infrastruktur layihәlәrindәn danışan
dövlәtimizin başçısı bildirdi ki, Şuşa vә Ağdam şәhәrlәrinin
baş planlarının hazırlanması istiqamәtindә ciddi işlәr gedir vә
“Signify” şirkәtinin baş planların hazırlanması mәrhәlәsindә
bu prosesә qoşulması mәqsәdәuyğundur.
Söhbәt zamanı yeni işıq texnologiyalarının tәtbiqi ilә tәrәvәzçilikdә, quşçuluq vә balıqçılıq tәsәrrüfatlarında yüksәk
mәhsuldarlığa nail olunması üçün pilot layihәlәrin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr müzakirә olundu.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 27-dә Türkiyә Respublikasının milli tәhsil naziri Ziya Selçuku qәbul edib.
Türkiyәli naziri salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi
ki, sizi görmәyimә şadam, әminәm ki, sәfәriniz çox uğurlu
olacaq vә әlaqәlәrimiz bütün başqa sahәlәrdә olduğu kimi, tәhsil sahәsindә dә daha sürәtlә inkişaf edәcәk.
Bildiyiniz kimi, Türkiyә ilә Azәrbaycan arasındakı әlaqәlәr
әn yüksәk sәviyyәdәdir vә elә sahә yoxdur ki, biz o sahәdә
әmәkdaşlıq etmәyәk. İki qardaş ölkә kimi biz bütün sahәlәrdә
qarşılıqlı hörmәt vә qarşılıqlı maraqlar әsasında әmәkdaşlıq
edirik. Tәhsil sahәsi dә әmәkdaşlığımızın önәmli bir hissәsidir.
Çünki, gәnc nәslin yetişdirilmәsi, bir-birinә bağlı olması üçün,
әlbәttә ki, bu sahәdә çox önәmli addımlar atılmalıdır vә әslindә atılır. Əminәm ki, sizin budәfәki sәfәriniz çәrçivәsindә bir
çox önәmli mәsәlәlәr müzakirә olunacaq vә gәlәcәk işbirliyimiz haqqında konkret planlar tәrtib edilәcәkdir.
Bizim ölkәmizdә indi yeni dövr başlamışdır. İkinci
Qarabağ müharibәsindәn sonra bәrpa vә yenidәnqurma dövrü
başlamışdır. Mәn sizә azad olunmuş torpaqlarda Ermәnistan
tәrәfindәn törәdilmiş dağıntılara hәsr edilmiş kitabı da tәqdim
edәcәyәm. Görәcәksiniz ki, bizim torpaqlarımız nә qәdәr böyük dağıntılara mәruz qalıb. İndi şәhәrlәrin baş planı hazırlanır
vә bu baş planların tәrkib hissәsi kimi mәktәblәrin tikintisi nәzәrdә tutulur. Şuşa şәhәrindә ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılmış
mәktәbin tәmәli bu ay qoyulmuşdur. Əziz qardaşım, hörmәtli
Cümhurbaşqanı Rәcәb Tayyib Ərdoğanın sәfәri çәrçivәsindә
Türkiyә tәrәfindәn tәklif edilmiş bir hәdiyyә kimi, mәktәbin dә
tәmәlqoyma mәrasimi proqramda öz әksini tapıbdır.
Biz hazırda bu sahә ilә bağlı çox ciddi islahatlar aparırıq.
Türkiyәnin tәcrübәsi bizim üçün çox önәmlidir. Hәm tәhsil,
tәhsilin keyfiyyәtinin qaldırılması, eyni zamanda, Türkiyә vә
Azәrbaycan gәnclәrinin bir-birinә daha sıx bağlı olması ilә әlaqәdar әlavә tәkliflәr dә müzakirә edilmәlidir. Çünki, biz elә bir
güclü müttәfiqlik yaratmışıq ki, gәlәcәk nәsillәr öz addımlarını
bu müttәfiqliyә, bu qardaşlığa uyğun atmalıdırlar vә indidәn
bir-birinә sıx bağlı olmalıdırlar. Hesab edirәm ki, bu mәqsәdlә
müxtәlif tәdbirlәr - gәnclәr forumları, birgә tәhsil proqramları
vә digәr tәdbirlәr keçirilmәlidir. Əminәm ki, siz sәfәr çәrçivәsindә bu mәsәlәlәri öz hәmkarınızla geniş müzakirә edәcәksiniz.
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Regionların yüksәlişi hәr
zaman prioritetlәr sırasındadır
Qәlәbәmizlә başa çatan İkinci Qarabağ
savaşından sonra yaranan reallıqlar fonunda
Prezident İlham Əliyevin müәyyәnlәşdirdiyi
Milli Prioritetlәr - müasir inkişaf modeli
qarşıdakı illәrdә hәrtәrәfli yüksәlişin tәmini
üçün mühüm yol xәritәsidir. Bu prioritetlәrin
uğurlu icrası Azәrbaycana növbәti 10 ildә daha
böyük siyasi-iqtisadi uğurlar qazandıracaq.
Prezident İlham Əliyevin son 17 ildә hәyata keçirdiyi
siyasәtin taktiki vә strateji özәlliklәri Azәrbaycana böyük
uğurlar qazandırıb. Düzdür, qlobal pandemiya dövründә
iqtisadiyyat zәrәr görsә dә, böhran ölkәmizin ümumi sosial-iqtisadi inkişaf tempinә, hәtta regionların sosial-iqtisadi
inkişafına dair dövlәt proqramlarının icrasına tәsir göstәrә
bilmәyib. Ölkәdә heç bir sosial layihә tәxirә salınmayıb.
Bu nailiyyәtlәri, әlbәttә ki, Azәrbaycan öz uğurlu
siyasәti hesabına әldә edib, özü dә әrazilәri işğal altında,
çox çәtin geosiyasi vәziyyәtdә olan ölkә kimi qazanıb. Bu
gün isә qalib dövlәt kimi qarşısında çox böyük imkanlar
açılıb. Bunu nәzәrә alan dövlәt başçısı növbәti illәrdә hәrtәrәfli tәrәqqi üçün yeni inkişaf strategiyası müәyyәnlәşdirib.
Bu sәnәddә regionların sosial-iqtisadi inkişafı prioritetlәr
sırasındadır.
Hazırda “Azәrbaycan Respublikası regionlarının 20192023-cü illәrdә sosial-iqtisadi inkişafı Dövlәt Proqramı”nın
icrasının üçüncü ilindә nәzәrdә tutulan layihәlәrin icrası
uğurla davam edir. Regionların inkişafına dair dördüncü
proqram әvvәlki dövrlәrdә qәbul edilmiş proqramların
mәntiqi davamıdır. Üç proqram çәrçivәsindә görülәn işlәr
ölkә әhalisi tәrәfindәn dә yüksәk qiymәtlәndirilir. Çünki
regionlarda yaradılan müәssisәlәr, fabrik vә zavodlar, sәnaye park vә mәhәllәlәri ilk növbәdә yeni iş yerlәrinin açılmasını, әhalinin mәşğulluq sәviyyәsinin yüksәlmәsini şәrtlәndirir, insanların hәyat sәviyyәsini yaxşılaşdırır, ölkәmizin iqtisadiyyatını sürәtlәndirir, hәmçinin qeyri-neft sәnayesinin inkişafı getdikcә daha böyük vüsәt alır.
Əvvәlki dövlәt proqramları әsasında regionların inkişaf
etdirilmәsi, bölgәlәrlә paytaxt arasındakı fәrqin mәrhәlәli şәkildә
aradan qaldırılması istiqamәtindә fәaliyyәtlәrin hәyata keçirildiyini nәzәrә alsaq, regionların inkişafının Azәrbaycan üçün
prioritet olduğunu deyә bilәrik. Xüsusilә dә son illәr regionların
inkişafı ilә bağlı aparılan siyasәt makroiqtisadi göstәricilәrin, bu
isә qeyri-neft ixracatında bölgәlәrin payının artmasına gәtirib
çıxarıb. Yeni proqram çәrçivәsindә regionlara 17 milyon manata
yaxın investisiyanın qoyulması nәzәrdә tutulur. Bu rәqәmin daha
böyük olacağı da gözlәnilir.
Hәr ay demәk olar ki, ölkәnin müxtәlif regionlarında yeniyeni sosial-iqtisadi müәssisәlәr açılır, yol-nәqliyyat infrastrukturu yenidәn qurularaq istifadәyә verilir. Prezidentin bu yaxınlarda
Naxçıvan vә Qәbәlәyә sәfәrlәri çәrçivәsindә açılışını etdiyi obyektlәr dә bunu tәsdiqlәyir. Yәni hәm müxtar respublikada, hәm
dә Qәbәlәdә açılışı olan, tәmәli qoyulan mühüm obyektlәr
görülәn işlәrin tәrkib hissәsidir.
Öncә Naxçıvanda reallaşan layihәlәrә nәzәr yetirәk - Əlahiddә Ümumqoşun Ordunun hәrbi aerodromu, Naxçıvan Qarnizonunun Mәrkәzi Hospitalı, Süni Mayalanma Mәrkәzi,

“Azәrxalça” ASC-nin Naxçıvan filialı, Culfa-Ordubad magistral
avtomobil yolu, başa çatan “Ordubad rayon mәrkәzi vә әtraf
kәndlәrinin içmәli su tәchizatı vә kanalizasiya sistemlәrinin
yenidәn qurulması” layihәsi. Prezident muxtar respublikaya 15ci sәfәri çәrçivәsindә 6 yeni obyektin açılışını etdi, hәmçinin
Naxçıvan Beynәlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmә zolağının tәqdimatına qatıldı. Bununla yanaşı, İlham Əliyev “ASAN
xidmәt” Mәrkәzinin binasının, Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi, elәcә dә Ordubad Dәmir Yolu Stansiyasında aparılan yenidәnqurma işlәri ilә tanış oldu.
Prezident muxtar respublikada hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü
tәdbirlәri, kompleks quruculuq işlәrini yüksәk qiymәtlәndirәrәk
vurğuladı ki, Naxçıvan sürәtlә inkişaf edir, bütün sahәlәr üzrә
işlәr müsbәt istiqamәtdә gedir. Tәkcә onu demәk kifayәtdir ki,
qazlaşdırmanın sәviyyәsi, elektrik enerjisi ilә tәchizat artıq 100
faizә çatıb vә Naxçıvanda çox böyük enerji potensialı yaradılıb.
Vaxtilә elektrik enerjisinә hәsrәt qalan Naxçıvan indi özünü
enerji ilә tam tәmin edir vә bәrpaolunan mәnbәdәn bәhrәlәnir.
Burada yol-nәqliyyat vә digәr infrastrukturların yenidәn qurulma prosesi dә uğurla icra edilir. Bütün şәhәrlәrin magistral yollarla bir-birinә bağlandığı da bunu bir daha tәsdiqlәyir. Nax-

çıvanın sosial-iqtisadi vә qeyri-neft sәnaye potensialı da inkişaf
etmәkdәdir. Son 20 il әrzindә iqtisadi artımın templәrinә görә,
Naxçıvanı rekordsmen bölgә adlandıran Prezident dedi ki, burada ümumi daxili mәhsul 10 dәfәdәn çox artıb. Kәnd tәsәrrüfatı
ilә bağlı görülmüş işlәr nәticәsini vermәkdәdir. Yәni bütün bunlar inkişafın tәzahürüdür. Bu gün Naxçıvan ölkәmizin әn inkişaf
etmiş bölgәlәrindәn biridir.
Prezidentin Qәbәlә sәfәri zamanı da bir sıra mühüm obyektlәr
istifadәyә verildi. Dövlәt başçısı İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyeva Qәbәlә Dәmir Yolu Vağzalının vә Lәki stansiyası-Qәbәlә birxәtli dәmir yolunun açılışını etdilәr. Hәmçinin
Qәbәlәdә 20 min nәfәr әhalinin yaşadığı 11 yaşayış mәntәqәsini
rayon mәrkәzindәn vә digәr yaşayış mәntәqәlәrindәn ayıran,
Bum-Tikanlı-Abrıx avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyindә
Bum çayı üzәrindә yeni körpünün vә Bum qәsәbәsinә gedәn 2
kilometrlik avtomobil yolunun bәrpadan sonra istifadәyә
verilmәsi mәrasiminә qatıldılar. Eyni zamanda Nic qәsәbәsindә
yerlәşәn Müqәddәs Mәryәm Ana Alban kilsәsindә, 1 saylı orta
mәktәbdә vә Müqәddәs Yelisey adına Cotari kilsәsindә görülәn
işlәrlә tanış oldular.
Dәmir yollarının müasirlәşdirilmәsi ölkәmizin iqtisadi

WCO Europe Regional Workshop on
Disruptive Technologies takes place
Chairman of the State
Customs Committee Safar
Mehdiyev said technological
development, digitalization
created a new era in the social and economic sphere,

The World Customs Organization’s Europe Regional Online
Experience-Sharing Workshop on
Disruptive Technologies was held
on May 17-19.
The opening ceremony of the online workshop was attended by the WCO Secretary
General Kunio Mikuriya, chairman of the
State Customs Committee, customs service
Colonel-General Safar Mehdiyev in capacity
of the WCO Vice Chair for Europe region.
The WCO Secretary General Kunio
Mikuriya said the global technological innovations were also widely used in the customs
system, and spoke about the importance of
disruptive technologies in the facilitated
implementation of customs activity. The
Secretary General underlined that the capabilities of artificial intelligence and blockchain
technology should be widely used in the international trade, which would increase the efficiency of customs activity.

artificial intelligence, robots, internet of
things, nanotechnology and biotechnology affected all spheres of life.
It was said that the concept of disruptive
technologies that emerged at the end of the
past century highlighted not only constructive
impact of technology on economy, but also its
disruptive impact. This process caused change
in all balances on the level of countries and
reformation of competition conditions.
Chairman of the Committee underlined
that one of the main goals of the economic
policy initiated by the national leader Heydar
Aliyev and successfully continued by
President Ilham Aliyev in Azerbaijan was to
attach special importance to the application
and use of modern technologies with the view
of increasing efficiency and transparency in
public administration. Noting that the customs
bodies had also implemented a special concept in this regard, Safar Mehdiyev said that
the State Customs Committee had made more
efforts to digitalize trade and gained many achievements in modern border management

through the use of modern technologies.
Safar Mehdiyev also gave information
about numerous significant projects implemented by Azerbaijan's customs service over
the recent years to make customs clearance
more flexible and transparent basing on risk
assessment, further optimize forms of customs
control on import and
export procedures, simplify documentation during transit transportation,
create favorable conditions for e-commerce and
upgrade the level of service.
It was noted that the
Green Corridor and Smart
Customs projects, the work done for joining
the New Computerized Transit System
(NCTS), implementing the WCO Cargo
Targeting System in Azerbaijan's customs
service, a number of projects supporting the
development of international trade and transit
in this area created conditions for achieving
successful results.
Safar Mehdiyev expressed his confidence
that the workshop would be useful in terms of
studying potential advantages of application
of new technologies in the customs system,
exchanging views on the recent achievements
and technologies innovations, sharing the best
practices and further strengthening the relations.
Presentations were held on the use of modern technologies, digitalization and artificial
intelligence in the customs system, views were
exchanged on disruptive technologies, strengthening confidence in blockchain technologies, adjustment of the customs and border
management requirements to the existing
decisions in other sectors and other issues.

potensialını nümayiş etdirmәklә yanaşı, hәm dә sosial
sahәnin inkişafına yüksәk diqqәtin real göstәricisidir. Yeni
istifadәyә verilәcәk Lәki stansiyası-Qәbәlә birxәtli dәmir
yolunun tikinti işlәrinә 2018-ci ildә başlanılıb. Dәmir yolu
xәtti ox üzrә 42,3 kilometr, yan yollarla birlikdә isә 44,5
kilometrdir.
Müasir yol-nәqliyyat infrastrukturu, ilk növbәdә,
vәtәndaşların rahatlığına xidmәt edәcәk. Bu layihәnin reallaşması Qәbәlәdәn paytaxta vә digәr bölgәlәrә gedәn sakinlәrin rahat vә tәhlükәsiz şәkildә mәnzilbaşına çatmasına
hәrtәrәfli imkan yaradacaq.
Bum çayı üzәrindә yeni körpü vә yol Prezidentin “Qәbәlә rayonunun yol-nәqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına dair әlavә tәdbirlәr haqqında” Sәrәncamına uyğun olaraq inşa edilib. Uzunluğu 310, eni 9 metr olan körpü sürücülәrin vә vәtәndaşların rahat vә tәhlükәsiz hәrәkәtinin tәmin edilmәsindә mühüm rol oynayacaq.
Qәbәlәnin Nic qәsәbәsi isә tolerantlığın kiçik modeli
hesab olunur. Bu kәnddә hazırda 3 kilsә, 2 mәscid var.
Dünyadakı 10 minә yaxın udinin 4 minә yaxını bu qәsәbәdә mәskunlaşıb. Bütün bunlar bir daha tәsdiq edir ki, dünyada hәm dә multikultural mәkan kimi tanınan Azәrbaycanda bütün xalqlar bir ailә kimi yaşayırlar.
Prezident qәsәbәdә olarkәn tapşırıqlar da verdi. Qәsәbәdәki 1 nömrәli mәktәb tәmir edilmәli, eyni zamanda hәyәtindә idman kompleksi yaradılmalıdır. Bu işlәri Heydәr
Əliyev Fondu hәyata keçirәcәk. 4 nömrәli mәktәbdә isә
tәmir işlәri dövlәt xәtti ilә reallaşdırılacaq.
Respublikanın regionlarının inkişafı ölkәdә uğurla
hәyata keçirilәn davamlı sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tәrkib hissәsidir. Son illәrdә aparılan nәhәng
sosial infrastruktur quruculuğu işlәri regionların mәnzәrәsini tamamilә dәyişib.
İcrası başa çatan dövlәt proqramları çәrçivәsindә 20142018-ci illәrdә regionların inkişafına, ümumilikdә, 24,2
milyard manat vәsait yönәldilib. Dövlәt başçısının şәhәr vә
rayonların sosial-iqtisadi inkişafının sürәtlәndirilmәsi ilә
bağlı imzaladığı 400-dәn çox sәrәncamla 2,8 milyard manat vәsaitin ayrılması regionların sosial-iqtisadi inkişafında hәlledici rol
oynayıb. Bu illәr әrzindә regionlarda yeni qaz xәtlәri, su tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün içmәli su xәtlәri çәkilib, modultipli
sutәmizlәyici qurğular quraşdırılıb. Uzunluğu 17 min kilometrdәn çox olan yollarda tәmir-tikinti işlәri aparılıb, körpü vә tunellәr istifadәyә verilib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrә dövlәt proqramları çәrçivәsindә son 17 ildә minlәrlә mәktәb, yüzlәrlә
uşaq bağçası, tibb müәssisәsi tikilib vә ya әsaslı tәmir edilib.
Regionların yüksәlişi sahәsindә qәbul edilmiş vә uğurla hәyata keçirilmiş dövlәt proqramlarında, habelә bölgәlәrin sosialiqtisadi inkişafına dair әlavә tәdbirlәrlә bağlı sәrәncamlarda nәzәrdә tutulmuş vәzifәlәrin icrası ölkәdә qeyri-neft sektorunun
davamlı inkişafına, kommunal xidmәtlәrin vә sosial infrastruktur
tәminatının keyfiyyәtinin yüksәldilmәsinә, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına tәkan verib. Elә bunun nәticәsidir ki, bütün bunların sayәsindә regionlara investisiya qoyuluşu
getdikcә artır vә yeni müәssisәlәr, iş yerlәri açılır. Tezliklә işğaldan azad edilәn әrazilәrdә reallaşacaq sosial layihәlәr dә hәm
Qarabağın dirçәlişinә tәkan verәcәk, hәm dә “Böyük Qayıdış”ı
sürәtlәndirәcәk.

Состоялась встреча между
главами таможенных служб
Азербайджана и России
В городе Москва 20 мая состоялась
встреча между председателем Государственного комитета таможни
Азербайджанской Республики, генерал-полковником таможенной службы Сафаром Мехтиевым и главой
Федеральной таможенной службы
Российской Федерации Владимиром
Булавиным.
Встреча была организована в рамках официального визита в Российскую Федерацию делегации под руководством премьер-министра
Азербайджанской Республики Али Асадова.
Руководитель Федеральной таможенной
службы Российской Федерации Владимир
Булавин отметил успешное развитие двусторонних
связей между Азербайджаном и Россией, подчеркнул
высокий уровень сотрудничества во всех областях, в
том числе и в таможенной сфере. Владимир Булавин
высоко оценил меры борьбы таможенной службы
Азербайджана против наркотического оборота, в особенности успехи, достигнутые в этом направлении в
последние месяцы, а также деятельность Кинологического центра.
Глава Федеральной таможенной службы довел до
внимания участников встречи тот факт, что в настоящее время ведутся работы по реконструкции и совершенствованию дорожной инфраструктуры с целью
устранения плотности на пропускном пункте ЯрагГазмалар азербайджано-российской границы.
В свою очередь, выразив удовлетворение уровнем
взаимного сотрудничества между Азербайджаном и
Россией, председатель Государственного комитета
таможни Азербайджанской Республики Сафар Мехтиев подчеркнул, что обладающие профессиональными связями таможенные органы двух стран вносят
важный вклад в развитие двусторонних отношений.
Рассказав о реформах, осуществляемых в последние годы под руководством Президента Азербайджана
Ильхама Алиева в таможенной системе страны,

Сафар Мехтиев подчеркнул, что благодаря внедренным новшествам достигнуты большие успехи.
Председатель Комитета отметил, что Российская
Федерация обладает особым весом во внешнеторговом обороте Азербайджана и выразил уверенность в
эффективном использовании обеими странами всех
возможностей для дальнейшего развития экономических и торговых отношений.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы применения Протокола о взаимном признании результатов таможенного контроля в электронной форме,
устранения сезонных очередей в пропускных пунктах Яраг-Газмалар и Самух, синхронизации деятельности пропускных пунктов Таиркенд-Газмалар и
Ханоба по завершении работ по реконструкции, а
также распределения в железнодорожный пункт
Дербенд-Ялама грузового потока из автомобильного
пропускного пункта Яраг-Газмалар-Самур.
Стороны провели обмен мнениями по поводу
совместного сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий, увеличения
эффективного взаимодействия в рамках Всемирной
таможенной организации.
Управление по связям с прессой и
общественностью ГКТ
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BYD Konvensiyası ilә
әlaqәdar toplantı keçirilib
Mayın 25-dә BMT-nin Avropa
İqtisadi Komissiyası vә Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqının tәşkilatçılığı ilә Beynәlxalq
Yük Daşımaları (BYD) Konvensiyasının 11-ci Əlavәsinin qüvvәyә minmәsi ilә bağlı onlayn formatda tәdbir keçirilib.
Toplantıya BMT Avropa İqtisadi
Komissiyasının icraçı katibi Olga Algayerova, Beynәlxalq Avtomobil Nәqliyyatı İttifaqının baş katibi Umberto
De Pretto, Azәrbaycan, Türkiyә, Özbәkistan, Pakistan, Tacikistan, İran,
Gürcüstan vә Moldova gömrük xidmәtlәrinin nümayәndәlәri, aidiyyәti
beynәlxalq qurumların tәmsilçilәri qatılıb.
Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsini
Komitә sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov
tәmsil edib.
Komitә sәdrinin müavini çıxış
edәrәk bildirib ki, iqtisadi proseslәrin
qloballaşması, ticarәt әlaqәlәrinin yeni
formalarının meydana çıxması, elәcә
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dә idxal-ixrac әmәliyyatlarının sürәtli
artımı müasir prinsip vә üsullarla
fәaliyyәt göstәrәn BYD-nin önәmini
daha da artırır. Şәrq-Qәrb, Şimal-Cәnub vә Şimal-Qәrb beynәlxalq nәqliyyat dәhlizlәri kimi regional bağlantı
layihәlәrinin icrasına mühüm töhfә
verәn Azәrbaycan Respublikası ticarәtin asanlaşdırılması üçün beynәlxalq
tranzit prosedurlarının tәtbiq edilmәsinә xüsusi diqqәt yetirir.
Cavad Qasımov qeyd edib ki, 44
günlük Vәtәn müharibәsinin әsas nәticәlәrindәn biri olaraq regionda bütün

kommunikasiyaların açılması vә Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә Azәrbaycanın qәrb bölgәlәrini birlәşdirәcәk
tranzit dәhlizinin tәmin edilmәsi ilә
bağlı razılaşma әldә olunub. Beynәlxalq nәqliyyat-kommunikasiya dәhlizlәrinin kәsişmәsindә yerlәşәn Azәrbaycan üçün regionda yeni açılacaq
nәqliyyat marşrutlarında BYD sisteminin fәal istifadәsi әsas perspektivlәrdәn
biridir.
Komitә sәdrinin müavini onu da
bildirib ki, BYD Konvensiyasının
ölkәmizdә tәtbiqi üzrә sәlahiyyәtli qu-

rum olan Dövlәt Gömrük Komitәsi
Konvensiya ilә müәyyәn olunmuş
hüquq vә öhdәliklәrin, prosedur tәlәblәrinin sәmәrәli qaydada tәmin edilmәsi, elәcә dә BYD prosedurunun yaratdığı sadәlәşdirmә üstünlüklәrindәn
iqtisadi operatorların vә daşıyıcıların
faydalanması üçün mütәmadi tәdbirlәr
görür.
Görüşdә digәr çıxış edәnlәr sәnәdin
әhәmiyyәtindәn, onun milli sәviyyәdә
icrası proseslәrindәn danışıb, iqtisadiyyatın inkişafına verәcәyi töhfәlәrdәn
bәhs ediblәr.
Qeyd edәk ki, 11-ci Əlavә BYD
Kitabçası tәtbiq edilmәklә beynәlxalq
yük daşımaları haqqında Gömrük
Konvensiyası ilә tәnzimlәnәn tranzit
prosedurunun elektronlaşdırılması
üçün hüquqi sәnәddir. Bu sәnәd üzv
dövlәtlәrә daşımalarda sәmәrәliliyin
artırılmasına, bu sahәnin intensiv inkişafına, beynәlxalq nәqliyyat qovşaqları
vә marşrutlarının tәkmillәşdirilmәsinә,
yüklәrin sәrhәd nәzarәtindәn keçirilmәsinin optimallaşdırılmasına, nәqliyyat vә logistika sisteminin inkişafı vә
bu proseslәrin asanlaşdırılması vә
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә şәrait yaradacaq.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası vә
Baş Prokurorluğun Elm-Tәdris Mәrkәzi arasında
әmәkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb
Azәrbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu ilә Dövlәt Gömrük
Komitәsi arasında peşә hazırlığı vә
tәdrisin tәşkili sahәsindә qarşılıqlı
faydalı әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi, mövcud әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin daha da inkişaf etdirilmәsi
istiqamәtindә mühüm tәdbirlәr
hәyata keçirilmәkdәdir.
Bu tәdbirlәrin davamı olaraq, mayın 21dә Dövlәt Gömrük Komitәsi Akademiyasının rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru
Qulu Novruzovun rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti Baş Prokurorluğun Elm-Tәdris
Mәrkәzindә olub.
Tәdbir çәrçivәsindә qonaqlar Baş Prokurorluğun yeni inzibati binalar kompleksi, Vәtәn
müharibәsinә hәsr olunmuş tarixi-memorial qalereya, tәdris auditoriyaları vә iclas zalları, kitabxana,
kriminalistika vә istintaq otaqları ilә tanış olublar.
Sonra Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov vә
DGK Əmәliyyat vә İstintaq Baş İdarәsinin rәisinin
birinci müavini Güloğlan Muradlının rәhbәrlik
etdiyi nümayәndә heyәti ilә Baş Prokurorluğun
Elm-Tәdris Mәrkәzinin rәisi Mübariz Əhmәdov,
Ədliyyә, gömrük vә vergi orqanlarının istintaq,
tәhqiqat vә әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtindә
qanunların icrasına nәzarәt idarәsinin rәisi Ceyhun
Kazımov, Mәtbuat xidmәtinin rәhbәri Günay
Sәlimzadә, Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrә
böyük kömәkçisi Tural Aslanov vә Elm-Tәdris
Mәrkәzinin şöbә rәisi Talıb Cәfәrovun iştirakı ilә
qarşılıqlı әmәkdaşlıq istiqamәtlәri müzakirә edilib,
peşә hazırlığının tәşkil edilmәsi sahәsindә sәylәrin
birlәşdirilmәsi qәrara alınıb.

Bildirilib ki, iki qurum arasında sәmәrәli әmәkdaşlığın tәzahürü olaraq, gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә hazırda Akademiyanın vә Elm-Tәdris Mәrkәzinin birgә tәşkilatçılığı ilә
"Gömrük işi sahәsindә aşkar edilmiş cinayәtlәrin
rәsmilәşdirilmәsi xüsusiyyәtlәri vә bu növ
cinayәtlәr üzrә ibtidai araşdırma aparılmasının aktu-

al aspektlәri" mövzusunda onlayn birgә tәlimlәr
uğurla hәyata keçirilir.
Bundan әlavә, Azәrbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında mәşvәrәtçi orqan olan
Elmi-Mәslәhәt Şurasının fәaliyyәtindә Dövlәt
Gömrük Komitәsi Akademiyasının nümayәndәsi
Şahin Hüseynovun sәmәrәli fәaliyyәti xüsusi
olaraq qeyd edilib.
Görüşün nәticәlәrinә uyğun olaraq, Baş
Prokurorluğun Elm-Tәdris Mәrkәzinin rәisi
Mübariz Əhmәdov vә Dövlәt Gömrük Komitәsi
Akademiyasının rәisi Qulu Novruzovun iştirakı ilә
Mәrkәz vә Akademiya arasında әmәkdaşlıq
haqqında Anlaşma memorandumu imzalanıb.
Memorandum prokurorluq vә gömrük
orqanları әmәkdaşlarının bilik sәviyyәlәrinin vә
peşә hazırlıqlarının yüksәldilmәsi üçün birgә tәdris
tәdbirlәrinin tәşkil edilmәsi, tәrәflәrin fәaliyyәt
sahәlәrinә aid innovativ layihәlәrin işlәnib hazırlanması, tәlim vә treninq materiallarının mübadilәsi,
müxtәlif aktual mövzular üzrә birgә elmi-nәzәri vә
praktiki tәdqiqatların aparılması vә sair mәsәlәlәr
üzrә geniş әmәkdaşlığı әhatә edir.

Azәrbaycan vә Özbәkistan gömrük
xidmәtlәrinin mütәxәssislәri arasında görüş
Azәrbaycan vә Özbәkistan gömrük xidmәtlәrinin mütәxәssislәri arasında ötәn
hәftә onlayn formatda görüş keçirilib.
Görüşdә mәqsәd tranzit prosedurunun tәtbiqi,
intellektual sәrhәd-keçid mәntәqәlәrinin vә yoxlama-baxış komplekslәrinin işinin tәşkili sahәsindә
ölkәmizin tәcrübәsinin öyrәnilmәsi olub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları Anar Mәmmәdov "Nәzarәt avadanlıqları "Smiths
Heimann" vә "Yüklәrә baxışın hәyata keçirilmәsi
imkanları", Fәrid Vәliyev "Gömrük tranzitinin
Azәrbaycan Respublikasında tәtbiqi", Cәfәr
Quluzadә isә "Azәrbaycan Respublikasının gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә tәtbiq edilәn

gömrük prosedur vә әmәliyyatları" mövzusunda
tәqdimatlarla çıxış ediblәr.

Hәmin tәqdimatlarda Özbәkistan Gömrük
Komitәsinin mütәxәssislәrinә tranzit bәyannamәsinin tәrtibi vә Azәrbaycanda tranzit xüsusi gömrük prosedurunun tәtbiqi, gömrük bәyannamәlәrinin
tәqdim olunması qaydası vә müddәti, intellektual
sәrhәd-keçid mәntәqәlәrinin yaradılması vә işinin
tәşkili, dövlәt sәrhәdindәn buraxılış mәntәqәlәrindә
şәxslәrin vә nәqliyyat vasitәlәrinin sürәtli keçidi üzrә
elektron xidmәtlәr, gömrük orqanlarının Vahid
Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sistemi (VAİS), "Bir
pәncәrә" prinsipinin tәtbiqi, elәcә dә yoxlama-baxış
komplekslәrinin istismarı, iş rejimi, maddi-texniki
tәchizatı vә digәr mәsәlәlәrlә bağlı mәlumatlar verilib, bu sahәdә Azәrbaycan tәtәfinin tәcrübәsi
bölüşülüb vә fikir mübadilәsi aparılaraq qarşı tәrәfin
sualları cavablandırılıb.
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Working group on
Bergen Agreement
holds next meeting
The working group on revising the Bergen Agreement held the second meeting on May 17.
On behalf of the State Customs
Committee of the Republic of Azerbaijan, the online meeting was chaired by customs service Major-General Igbal Babayev, Deputy Chairman
of the State Customs Committee,
which is chairing the World Customs
Organization’s Europe Region.
The event was attended by the
representatives of the European
Union, Russia, Iceland, Georgia, the
Netherlands, Spain, Sweden, Turkey,
Italy, Kazakhstan and the Czech Republic.
Deputy chairman of the State Customs
Committee Igbal Babayev informed the participants about the issues discussed during
the previous meeting, position of the member
states after the discussions.
Then, issue on the representation of the
member set to leave the group of major do-

nors in other geographical subgroups was
reviewed.
The abovementioned agreement was
signed in the city of Bergen in 2009. The document covers the procedures on the representation of the Europe Region in the WCO
Political Commission, Finance and Audit
committees.

Gömrük Akademiyası
Avropa İttifaqının TOPCOP
layihәsinә qoşulub
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyası Avropa İttifaqının Şәrq
Tәrәfdaşlığı ölkәlәrindә icra etdiyi
"Mütәşәkkil Cinayәtkarlığa qarşı
Tәlim vә Əmәliyyat Tәrәfdaşlığı"
(TOPCOP) layihәsinә tәrәfdaş kimi
qәbul edilib.
Ölkәnin milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyinin
tәmin olunmasında gömrük orqanlarının rolunu vә onların kadr potensialının güclәndirilmәsinin vacibliyini nәzәrә alaraq, Akademiya gömrük sahәsindә tәlim-tәdris qurumu
olaraq üzvlüyü әldә edib.
Bu fәaliyyәt çәrçivәsindә Akademiya
әlaqәlәndirici qurum kimi Dövlәt Gömrük
Komitәsinin müvafiq strukturları üçün zәruri
tәlim ehtiyaclarlının müәyyәnlәşdirilmәsi,
tәlimlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә müvafiq gömrük xidmәti orqanlarının tәlimlәrә cәlb edilmәsini hәyata keçirәcәk.
Layihә mütәşәkkil cinayәtkarlıqla mübarizә sahәsindә müxtәlif vәzifәlәr vә fәaliyyәtlәr
icra edәn hüquq-mühafizә orqanlarının
әmәkdaşlarının (sәrhәd vә gömrük işçilәri,
prokurorlar vә hakimlәr daxil olmaqla hüquq-mühafizә orqanlarının) bilik vә bacarıqlarının artırılması vә sәrhәdlәrarası cinayәtkarlıqla mübarizә mәqsәdilә beynәlxalq
miqyasda vә Avropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq
imkanlarının genişlәndirilmәsini әhatә edir.
Layihәnin xüsusi mәqsәdlәrinә hüquqmühafizә tәlim-tәdrisi ilә hüquq-mühafizә
әmәliyyat tәdbirlәri arasında balanslı әlaqәni
tәmin etmәk üçün analitik vә kadr potensialının güclәndirilmәsi üzrә әlaqәlәndirici şәbәkәlәrin yaradılması, müәyyәnlәşdirilmiş ehtiyac vә ortaq cәhәtlәrә әsaslanaraq regional vә
spesifik hәdәfli tәlimlәrin tәşkili üçün tәlim
ehtiyaclarının dәyәrlәndirilmәsi daxildir.
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdaş
olduğu, Avropa İttifaqı Hüquq Mühafizә
Tәdrisi Agentliyi (CEPOL) vә Avropa İttifaqı
Hüquq Mühafizә Əmәkdaşlığı Agentliyi
(Europol) tәrәfindәn Şәrq Tәrәfdaşlığı ölkәlәrindә hәyata keçirilәn, Avropa İttifaqı Avropa Qonşuluq Alәti (ENI) tәrәfindәn
maliyyәlәşdirilәn TOPCOP layihәsi 20202023-cü illәri әhatә edir.
Sәrhәdlәrarası mütәşәkkil cinayәtkarlığa

qarşı mübarizәdә Şәrq Tәrәfdaşlığı ölkәlәrinin hüquq-mühafizә orqanlarının tәlimlәr vә
әlaqәdar tәdbirlәr vasitәsilә potensialının
güclәndirilmәsini hәdәflәyәn layihәdә hüquq-mühafizә orqanlarının tәlim-tәdris qurumları üçün nәzәrdә tutulan tәlimlәr komponenti dә mövcuddur.
Tәlim qurumları ilә müvafiq әmәliyyat
orqanları arasında qarşılıqlı әlaqәnin tәşviqi
yolu ilә müxtәlif tematik sahәlәrdә, kәmiyyәt
vә dәrәcәlәrdә tәlim ehtiyaclarının müәyyәnlәşdirilәrәk hәdәf әsaslı tәlim portfellәrinin
yaradılması vә buna uyğun olaraq qarışıq elearning vә әnәnәvi üsullarla qarışıq konsept
әsasında tәlimlәrin CEPOL tәrәfindәn benefisiar qurumlar üçün hәyata keçirilmәsi bu
komponentә daxildir.
Layihәnin Azәrbaycanda milli әlaqәlәndirici qurumu Daxili İşlәr Nazirliyidir. Layihә
çәrçivәsindә bundan әvvәl hәyata keçirilmiş
bәzi tәdbirlәrdә Azәrbaycan tәrәfindәn Dövlәt Sәrhәd Xidmәti, Ədliyyә Nazirliyi, o cümlәdәn Ədliyyә Akademiyası vә Daxili İşlәr
Nazirliyinin Polis Akademiyası iştirak edib.
Hazırda layihәdә Azәrbaycan tәrәfindәn
iştirak edәn tәlim-tәdris qurumları Gömrük
Akademiyası vә Polis Akademiyasıdır. Hәr
iki Akademiyada TOPCOP layihәsi çәrçivәsindә kadr potensialının güclәndirilmәsi
üzrә әlaqәlәndirici şәxslәr tәyin olunub.
Gömrük Akademiyası layihә çәrçivәsindә
Azәrbaycanda gömrük xidmәti orqanları
üçün tәdbirlәr hәyata keçirәcәk. Bu da
sәrhәdlәrarası mütәşәkkil cinayәtkarlığa qarşı
mübarizәdә ölkәnin gömrük orqanlarının
kadr potensialının güclәndirilmәsi vә peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә önәmli
töhfә verәcәk.

Встреча между специалистами таможенных
служб Азербайджана и Узбекистана
Между специалистами таможенных
служб Азербайджана и Узбекистана на
прошлой неделе состоялась встреча в
формате онлайн.
Цель проведения встречи заключалась в изучении практики Азербайджана в области внедрения транзитных процедур, организации работы
интеллектуальных контроль-пропускных пунктов и проверочно-досмотровых комплексов.
Сотрудники Государственного комитета
таможни Анар Мамедов, Фарид Велиев, Джафар Гулузаде выступили с презентациями на
темы «Устройства контроля «Smiths Heimann» и
«Возможности проведения досмотра грузов»,
«Применение в Азербайджанской Республике
таможенного транзита» и «Применяемые в
таможенных погранично- пропускных пунктах
Азербайджанской Республики таможенные
процедуры и операции» соответственно.

В презентациях специалистам Комитета
таможни Узбекистана была предоставлена
подробная информация о составлении транзитных деклараций и применении в Азербайджане транзитной специальной таможенной процедуры, правилах и сроках представления таможенных деклараций, создании и
организации работы интеллектуальных контрольно-пропускных пунктов, электронных
услугах по быстрому пересечению лицами и
транспортными средствами государственной
границы в контрольно-пропускных пунктах,
Единой автоматизированной системе управления таможенных органов, внедрении принципа «Единое окно», а также эксплуатации проверочно-досмотровых комплексов, графике
работы, материально-техническом снабжении
и другим вопросам, было рассказано о практике азербайджанской стороны в данных областях, проведен обмен мнениями и даны ответы
на вопросы противоположной стороны.
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Gömrük
Akademiyasında
Respublika Gününә
hәsr olunmuş
tәdbir keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında 28
May - Respublika Gününә hәsr olunmuş onlayn
tәdbir keçirilib. Tәdbirdә Bakı Dövlәt Universitetinin Jurnalistika fakültәsinin Mәtbuat tarixi vә
ideoloji iş metodları kafedrasının professoru, tarix
elmlәri doktoru Nәsiman Yaqublu, Akademiyanın
rәhbәrliyi, әmәkdaşları vә tәlәbәlәr iştirak ediblәr.

Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt himni sәslәndirilib.
Öncә Azәrbaycanın müstәqilliyi vә suverenliyi, әrazi bütövlüyünün tәmin olunması uğrunda canından keçәn bütün
şәhidlәrin ruhu bir dәqiqәlik sükutla yad olunub.
Giriş sözü ilә tәdbiri açan Akademiyanın rәisi, gömrük
xidmәti general-mayoru Qulu Novruzov 28 May - Respublika
gününün fәrqli bir dәyәr daşıyan әlamәtdar tarixi gün olduğunu bildirib. Qulu Novruzov 103 il öncә müstәqil dövlәtin
gәrgin vә mürәkkәb ictimai-siyasi şәraitdә yaradılmasından
danışıb, bu hadisәnin böyük tarixi әhәmiyyәtini vurğulayıb.
Akademiya rәisi Azәrbaycanın dövlәtçilik tarixinin keşmәkeşli yolundan, azadlıq, müstәqillik uğrunda aparılan mübarizәdәn danışaraq, respublikamızın suverenliyinin XX әsrin 90cı illәrindә yenidәn bәrpa olunduğunu deyib. Bildirilib ki,
1993-cü ildә xalqımızın ümummilli lideri Heydәr Əliyev yenidәn müstәqilliyinә qovuşan Azәrbaycanı ictimai-siyasi burulğanlar içәrisindә öz müstәqilliyini itirmәk, parçalanmaq
tәhlükәsindәn xilas edib, dövlәtimizin siyasi kursunu müәyyәnlәşdirib. Əsrlәr boyu Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı
apardığı әrazi iddiaları vә hәrbi tәcavüzündәn söz açan Akademiya rәisi Qarabağ münaqişәsinin tarixi aspektlәrinә toxunub. Vurğulanıb ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dә Müzәffәr Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi vә rәşadәtli Azәrbaycan Ordusunun gücü hesabına tarixi zәfәr әldә
edilib, 44 günlük Vәtәn müharibәsindә Azәrbaycan xalqı sıx
birlәşәrәk qәlәbәyә nail olub.
Akademiya rәisi Azәrbaycan gәncliyinin bu prosesdә
iştirakını xüsusi vurğulayıb. O, Respublika gününün bu il daha
fәrqli әhval-ruhiyyәdә keçirildiyini deyәrәk bütün tәdbir
iştirakçılarına öz tәbriklәrini çatdırıb.
BDU-nun professoru, tarix elmlәri doktoru Nәsiman Yaqublu 28 mayın tarixmizin şanlı sәhifәlәrindәn biri olduğunu
bildirib, bu il Respublika gününün qalib әhval-ruhiyyәdә qeyd
edildiyini vurğulayıb. Cümhuriyyәtin tarixinә nәzәr salan
Nәsiman Yaqublu ilk dәfә 28 may 1918-ci ildә Azәrbaycanda
hüquqi әsaslara, demokratik prinsiplәrә söykәnәn dövlәtin
qurulduğunu diqqәtә çatdırıb. Cümhuriyyәtin ilk rәsmi
sәnәdinin “İstiqlal bәyannamәsi” olduğunu deyәn araşdırmaçı
alim bu günün Azәrbaycan tarixindә istiqlal günü kimi adlandırıldığını bildirib. O, cәmi 23 ay ömür sürәn Azәrbaycan
Xalq Cümhuryyәtinin qısa müddәtdә böyük uğurlar әldә
etdiyini vurğulayıb, hәmin dövrdә qәbul olunmuş sәnәdlәrdәn
söz açıb. Nәsiman Yaqublu şәrqdә ilk dәfә olaraq parlamentli
müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin yaradılması, qadınlara seçki
hüququnun verilmәsi, o cümlәdәn ordu quruculuğu, demokratıya, azad seçkilәr, beynәlxalq әlaqәlәr sahәsindә ciddi işlәrin
görüldüyünü, beynәlxalq ictimaiyyәt tәrәfindәn Azәrbaycanın
istiqlalının tanınmasının tәmin edildiyini bildirib.
Tәdbirdә 28 May - Respublika Gününә hәsr edilmiş video
çarx nümayiş olunub, Akademiyanın tәlәbәlәri tәrәfindәn
Respublika gününә hәsr olunmuş әdәbi-musiqili kompozisiya
tәqdim edilib.
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