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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Vətən müharibəsində
qazandığımız qələbə milli
birliyimizin qələbəsi oldu
Ötәn il sentyarın 27-dә Ali Baş
Komandanın Ordumuza hücum
әmri bütün dünya azәrbaycanlılarının illәrdәn bәri ürәklәrindә yaşatdıqları arzuya doğru başlanğıc oldu.
Bütün Azәrbaycan Vәtәn müharibәsi ovqatında idi. Zәfәr ümidi, 30 illik
münaqişәnin donunun açılması,
nisgilli yurdlarımızın azadlığına
yolun görünmәsi itkilәrin ağrılarını
ovundururdu. Azәrbaycan insanı
döyüş meydanında canını qurban
vermiş hәr şәhidimizin itkisinin bağrımızda açdığı yaralara daş basıb
Qәlәbәyә doğru irәlilәyirdi. Şәhidlәrimizin qisasını döyüş meydanında almağa can atırdı.
Hәmin günlәrdә amansız düşmәn bir
vaxtlar Xocalıda mülki әhaliyә qarşı törәtdiyi hәrbi cinayәtlәri yenә davam etdirmәkdә
idi. 44 gün әrzindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri cәbhәboyu әrazilәrdә yerlәşәn rayon
vә şәhәrlәrimizi - Ağdamı, Ağcabәdini,
Beylәqanı, Daşkәsәni, Füzulini, Goranboyu,
Tәrtәri ağır silahlardan intensiv atәşә tuturdu. Cәbhә bölgәsindәn xeyli uzaqda yerlәşәn Gәncә, Bәrdә, Mingәçevir, Qәbәlә, Siyәzәn, Xızı vә digәr rayonlarımız, şәhәrlәrimiz atilleriya atәşinә mәruz qalmışdı.
Raketlәrdәn birinin Bakının yaxınlığında
yerlәşәn Xızı rayonu üzәrindә zәrәrsizlәşdirilmәsi o demәk idi ki, Ermәnistan paytaxtımızı da raket hücumlarının hәdәfi kimi götürübmüş.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, vәtәndaşlarımız Ali Baş Komandanı, Ordumuzu
bir an da olsun dayanmamağa, düşmәni torpaqlarımızdan çıxarmağa, şәhidlәrimizin
qanını döyüş meydanlarında almağa çağırırdılar. Ermәnistanın heç bir beynәlxalq norma tanımayan azğınlığına, mülki әhaliyә
qarşı törәtdiyi ağır hәrbi cinayәtlәrә rәğmәn
Azәrbaycan Vәtәn müharibәsi döyüşlәrindә
heç zaman mülki әhalini, onların yaşadığı
obyektlәri hәdәfә almadı, beynәlxalq humanitar hüququn fundamental prinsiplәrini ciddi şәkildә qorudu.
Azәrbaycan Vәtәn müharibәsindә tәtbiq
etdiyi innovativ silahlarla dünyanın hәrb tarixindә dә yeni bir sәhifә açdı. Düşmәnin
yalnız hәrbi hәdәflәrini mәhv etmәklә müharibәyә dә humanizm gәtirdi. Müasir silahların verdiyi imkanlarla cәmi bir neçә günün
içindә müharibәnin taleyini hәll etdi. “Dәmir yumruğ”un sәrrast zәrbәlәri ilә düşmәnin zәhәrli başını әzdi. Ermәni qәsbkarlarının torpaqlarımızdan qaçıb getmәkdәn başqa әlacı qalmadı. Ermәnistanın illәrlә qurduğu istehkamlar, xaricdәn cәlb etdiyi muzdlu
әcnәbi döyüşçülәr bir kara gәlmәdi. Azәrbaycan Ordusunun gücü qarşısında düşmәn
darmadağın oldu. Onun döyüş meydanına
göndәrdiyi hәrbi texnikanın son dayanacaq
yeri Bakıda yaradılmış Hәrbi Qәnimәtlәr
Parkı oldu.
Ermәnistan 44 günlük Vәtәn müharibәsi
nәticәsindә, demәk olar ki, ordusuz qaldı.
Ən әsası illәrlә Ermәnistan cәmiyyәtindә sabun köpüyü kimi şişirdilmiş saxta miflәr
havaya uçdu. Müharibә zamanı Ermәnistan
ordusunda on mindәn çox әsgәr fәrarilik etdi. Əslindә, onlar әn düzgün addımı atdılar.
Öz siyasi ambisiyalarını tәmin etmәkdәn
ötrü hәrbçilәri labüd ölümә göndәrәnlәrin
iradәsinә tabe olmaq istәmәdilәr. Azәrbaycan Ordusunda isә 44 günlük Vәtәn müharibәsi gedişindә bir nәfәr dә olsun fәrarilik etmәdi. Azәrbaycanın hәr bir әsgәr vә zabiti
sona qәdәr şәrәflә vuruşaraq tarixi qәlәbәyә
canı-qanı ilә töhfәlәrini verdi. Bu da Azәrbaycanda nә qәdәr yüksәk vәtәnpәrvәrlik

ruhuna malik nәslin yetişdiyini göstәrir.
Xalqımızın tarixi qәlәbәsi böyük milli potensialımızı üzә çıxardı. Reallıq göstәrdi ki,
Azәrbaycan müstәqillik dövründә dövlәtçilik dәyәrlәrimizә bağlı, tarixi yaddaşı qoruyub saxlayan, vәtәnpәrvәr vә әzmkar bir nәsil yetişdirib. Bu nәsil ölkәmizin milli maraqlarının pozulmasına heç zaman yol vermәz. Haqqımız olanın әlimizdәn alınması
ilә barışmaz, Azәrbaycanın adının, bayrağının ucalarda olmasını tәmin edәr.
44 günlük Vәtәn müharibәsi gedişindә
cәmiyyәtdә, ölkәmizin әrazi bütövlüyü kimi
taleyüklü mәsәlәdәn sonra gәlәn bütün müzakirә mövzuları arxa plana keçirildi. Xalq
böyük qәlәbә üçün imkanlarını tam sәfәrbәr
etdi. Əsgәr vә zabitlәrimiz ön cәbhәdә düşmәnlә üz-üzә әlindәki silahı ilә, cәmiyyәt
hәyatının müxtәlif sahәlәrindә çalışan әmәk
adamlarımız arxa cәbhәdәki fәaliyyәti, informasiya savaşında iştirak imkanı olan hәr
kәs sәsi-sözü ilә, milli hәqiqәtlәrimizi çatdırmağı ilә Qәlәbәyә öz töhfәsini vermәyә çalışdı. Vәtәn müharibәsindә qazandığımız
qәlәbә, milli birliyimizin qәlәbәsi oldu, bizi
hәyatımızdakı 30 illik natamamlıq kompleksindәn qurtardı. İllәrlә ürәyimizdә gәzdirdiyimiz ağır yükdәn xilas olduq. Ömrümüzdәki boşluq qәlәbә ruhu ilә, nigaran yurdlarımıza qovuşmağın vüsalı ilә doldu. Ona görә bu Zәfәr bizim üçün dәyәrli vә tarixidir.
Son bir neçә illik tariximiz daha çox tor-

paqlarımızın hissә-hissә qoparılması, xalqımıza qarşı törәdilәn soyqırımlar, itkilәr, inkişafımıza mane olmaqdan ötrü böyük güclәrin qarşımıza qoyduqları problemlәr vә başqa bu kimi kәdәrli reallıqlarla xarakterik idi.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu
reallıqları dәyişdi. İki әsrdә yoluna qoyulması mümkün olmayan münaqişәni “dәmir
yumruğ”un zәrbәsi ilә cәmi 44 günün içindә
hәll etdi. BMT tarixindә bu, bәlkә dә, ilk hal
idi ki, belә bir mötәbәr beynәlxalq qurumun
qәtnamәlәrini işğala mәruz qalan tәrәf özü
hәrbi yolla icra etmәli oldu.
Bu ilin sentyabrında BMT-nin Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasının illik ümumi müzakirәlәrindә Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bunu iştirakçıların diqqәtinә
çatdırdı. “44 günlük müharibә әrzindә Azәrbaycan işğal olunmuş әrazilәrinin böyük bir
hissәsini, o cümlәdәn Cәbrayıl, Hadrut, Füzuli, Zәngilan, Qubadlı vә Şuşa şәhәrlәrini
azad etdi. Ümumilikdә, döyüş meydanında
300-dәn çox şәhәr vә kәnd azad edilmişdir.
Ermәnistan 2020-ci il noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atmağa mәcbur oldu.
Belәliklә, Ermәnistan öz qoşunlarını Azәrbaycanın digәr әrazilәrindәn - Ağdam, Laçın
vә Kәlbәcәrdәn çıxarmağa mәcbur edildi.
Azәrbaycan BMT Tәhlükәsizlik Şurasının
yuxarıda qeyd olunan qәtnamәlәrinin icrasını özü tәmin etdi vә bu, yәqin ki, BMT-nin
tәsis edildiyi vaxtdan bu günә qәdәr dünya-

da ilk belә haldır”.
Hәmin sessiyada Prezident İlham Əliyev
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin artıq keçmişdә qaldığını vurğuladı. Qeyd etdi ki,
Azәrbaycanda artıq Dağlıq Qarabağ adında
inzibati әrazi vahidi yoxdur. “Prezidentin
2021-ci il 7 iyul tarixli fәrmanı ilә biz Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi zonalarını
yaratmışıq. Fürsәtdәn istifadә edәrәk, mәn
BMT-yә üzv dövlәtlәri vә BMT Katibliyini
әrazilәrimizә istinad edәrkәn hüquqi cәhәtdәn mövcud olmayan, siyasi baxımdan qәrәzli vә manipulyasiya xarakterli adların istifadәsinә yol vermәmәyә çağırıram”.
Azәrbaycan Prezidenti onu da diqqәtә çatdırdı ki, keçmiş işğal olunmuş әrazilәrimizdә Ermәnistan tәrәfindәn illәr әrzindә çoxqatlı müdafiә xәtlәrinin vә uzun sәngәrlәrin,
tunel vә bunkerlәrdәn ibarәt istehkamların
qurulması onların heç bir vәchlә bu әrazilәri
qaytarmaq niyyәtindә olmadığını sübuta yetirir.
Azәrbaycan da növbәti hәrbi tәxribatları
dәf edәrәk düşmәn üzәrinә әks-hücuma keçmәklә Vәtәn müharibәsinә başlamaq mәcburiyyәtindә qaldı. Tәxminәn 30 il çәkәn
sülh danışıqlarının Ermәnistanın işğalçı siyasәti üzündәn heç bir sәmәrә vermәyәcәyi
artıq real hәqiqәt idi. Bu qәdәr uzun bir dövr
әrzindә Azәrbaycan sülh danışıqlarına sadiq
qalmışdı.
davamı 2-ci sәh.
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Qlobal Bakı Forumu
aparıcı platformalardan
birinə çevrilib
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin himayәsi altında vә Nizami Gәncәvi Beynәlxalq Mәrkәzinin tәşkilatçılığı ilә noyabrın
4-dә “COVID-19-dan sonrakı dünya” mövzusunda növbәti Qlobal Bakı Forumu işә başlayıb.
Prezident İlham Əliyev Forumun açılış mәrasimindә iştirak edib vә nitq söylәyib. Dövlәt başçısı çıxışında bildirib ki, Qlobal Bakı Forumu qlobal siyasәtә
aid tәxirәsalınmaz vә vacib mәsәlәlәrin müzakirәsi baxımından aparıcı platformalardan birinә çevrilib. Bugünkü Forumun gündәliyi çox genişdir. Lakin
mәn, әvvәlcә, bir neçә mәsәlәyә toxunmaq istәrdim.
Birincisi, әlbәttә ki, pandemiya ilә bağlıdır. Çünki bu indi qlobal gündәlikdә
bir nömrәli mәsәlәdir. Biz pandemiya, bәzilәri isә postpandemiya dövrü haqqında danışır. Bizim artıq postpandemiya dövründә olduğumuz aydın deyil.
Çünki müxtәlif ölkәlәr bu mәsәlәyә fәrqli yanaşır. Sizә mәlumat vermәk istәyirәm ki, Azәrbaycan bu xәstәliyin, böhranın baş qaldırdığı vaxtdan, lap әvvәldәn hәm ölkә daxilindә, hәm dә beynәlxalq sәviyyәdә çox fәal addımlar atmışdır. Biz bu ilin yanvarın 18-dәn regionda ilk ölkәlәrdәn biri olaraq peyvәndlәmәyә başladıq. Bu vaxta qәdәr yaşı 18-dәn yuxarı olan әhalinin 60 faizindәn
çoxu iki dozanı alıb. Nisbәtәn qısa müddәt әrzindә biz ümumi çarpayı sayı
demәk olar ki, 4 min olan 13 yeni dövlәt xәstәxanası açdıq vә ümumilikdә pandemiya ilә mübarizә aparmaq üçün 46 dövlәt xәstәxanası ayrılmışdır. İndi
bizdә qapanma yoxdur. Vәziyyәt nәzarәt altındadır. Yeganә mәhdudiyyәt ondan ibarәtdir ki, biz daxili mәkanlarda maska taxmaq mәcburiyyәtindәyik.
Ümidvaram ki, biz vәziyyәti nәzarәt altında saxlaya bilәcәyik.
Eyni zamanda, biz, hәmçinin әvvәllәr olan qapanmaların yükünü azaltmaq
üçün ciddi tәdbirlәr gördük. Biz işini itirmiş, qapanmalardan әziyyәt çәkmiş
insanlar üçün 2020-ci vә 2021-ci illәrdә sosial-iqtisadi yardım paketini ayırdıq
vә paketin ümumi dәyәri 2,9 milyard ABŞ dolları idi. Bu vәsait dövlәt büdcәsindәn maliyyәlәşmişdir. Biz bunu etmәyә davam edәcәyik, çünki biz özlәrini
tamamilә yeni bir vәziyyәtdә görәn insanların üzәrinә düşmüş yükü azaltmalıyıq. Biz әsasәn iki peyvәnddәn istifadә edirik. “Sinovac” vә “Pfizer”dәn.
Qeyd etdiyim kimi, peyvәndlәmә sәviyyәsi yüksәkdir. Bu, әlbәttә ki, dövlәt
siyasәti sayәsindә mümkün olmuşdur. Eyni zamanda, bildirmәk istәrdim ki,
әhalimizin bu mәsәlәyә çox mәsuliyyәtlә yanaşması bizdә mәmnunluq doğurur vә peyvәndlәmә mәcburi deyil. Bizdә hәr hansı bir antipeyvәndlәmә kampaniyası vә ya hәtta antipeyvәndlәmә tendensiyası yoxdur. Azәrbaycan xalqı
peyvәndlәmәnin vacibliyini anlayır vә bu, bizim işimizi xeyli asanlaşdırır. Qlobal miqyasda Azәrbaycan, hәmçinin çox fәal addımlar atıb. Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurasının vә Qoşulmama Hәrәkatının hazırkı sәdri olaraq
ötәn il bizim tәşәbbüsümüzlә aprel vә may aylarında hәr iki tәşkilatın COVIDә hәsr olunmuş xüsusi Zirvә görüşü keçirildi.
Toxunmaq istәdiyim digәr bir mövzu, Birinci Bakı Qlobal Forumundan başlayaraq hәr yeddi Forumda haqqında danışdığım mövzudur - Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi. Bu gün isә demәk istәyirәm ki, münaqişә hәll edilib. Azәrbaycan özü münaqişәni hәll etdi. Azәrbaycan 1993-cü ildә BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının qәbul etdiyi vә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edәn qәtnamәlәri özü yerinә yetirdi. Tәәssüflәr olsun ki, hәmin qәtnamәlәr 27 il әrzindә
kağız üzәrindә qaldı vә özünümüdafiә hüququnu ehtiva edәn BMT Nizamnamәsinin 51-ci maddәsindәn istifadә edәn Azәrbaycan özü әrazi bütövlüyünü
bәrpa etmәsә idi, hәmin qәtnamәlәr növbәti 27 il әrzindә dә kağız üzәrindә
qalacaqdı. Azәrbaycan beynәlxalq hüquqi çәrçivәni dә istifadә etdi, çünki yalnız
BMT Tәhlükәsizlik Şurası deyil, digәr aparıcı beynәlxalq tәsisatlar Azәrbaycanın әrazilәrinin işğalı ilә bağlı bәnzәr qәtnamә vә qәrarlar qәbul edib. BMTnin Baş Assambleyası, ATƏT, Qoşulmama Hәrәkatı, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Avropa Parlamenti vә Avropa Şurasının Parlament Assambleyası münaqişә
ilә bağlı müxtәlif dövrlәrdә buna bәnzәr qәrar vә qәtnamәlәr qәbul edib ki, ötәn
il әrazilәrimizi azad edәrkәn gördüyümüz işlәr buna tam uyğun idi.
Vәtәn müharibәsi adlandırdığımız İkinci Qarabağ müharibәsi 44 gün çәkdi
vә Ermәnistan ordusunun tam mәğlubiyyәti ilә bitdi. Ermәnistan bizim şәrtlәrimizi qәbul etmәyә mәcbur edildi. Müharibәnin ilk günlәrindә deyirdim ki,
Ermәnistanın baş naziri mәnә işğal olunmuş әrazilәrdәn çıxmaq tarixlәrini verәndәn sonra biz dayanmağa hazırıq.
Ermәnistan rәhbәrliyinә tәxminәn 7000 qurban vә 44 gün lazım gәldi ki,
özünün tam acınacaqlı vәziyyәtdә olduğunu başa düşsün. Noyabrın 9-dan 10na keçәn gecә Ermәnistan kapitulyasiya aktını imzaladı vә müharibә bitdi. Biz
öz sözümüzü yerinә yetirdik. İşğal olunmuş qalan әrazilәrdәn çıxmaq cәdvәli
verildikdә müharibә dayandı.
Azad edilmiş әrazilәrdә biz nәyi gördük? Tam dağıntılar baş verib, bir dәnә
olsun bina salamat qalmayıb. İşğal illәri әrzindә onlar bütün tarixi abidәlәri, 67
mәsciddәn 65-ni dağıdıblar. Evlәri, hәyәtlәri, ictimai binaları vә sair tikililәri
yerlә-yeksan ediblәr. Bu, barbarlığın sübutudur.
Tәxminәn 30 illik işğalın әziyyәtlәrinә, azad edilmiş әrazilәrdә vandalizm vә
barbarlığa baxmayaraq, Azәrbaycan maksimal konstruktivlik nümayiş etdirir.
Biz gәlәcәyә nәzәr salmalıyıq. Biz regionun tәhlükәsiz, proqnozlaşdırılan vә
genişmiqyaslı әmәkdaşlığa hazır olmasını tәmin etmәliyik. Bu barәdә müxtәlif
tәkliflәr var. Ola bilsin, siz onlar haqqında eşitmisiniz. Hesab edirәm ki, hәr şey
Ermәnistanın mövqeyindәn asılı olacaq, çünki bizim mövqeyimiz tam aydındır. Bu gün bir daha deyirәm ki, biz hazırıq, sülh danışıqlarına başlamağa, sülh
razılaşması üzәrindә çalışmağa, sәhifәni çevirmәyә vә sәrhәdin delimitasiyasına hazırıq. Görәcәksiniz ki, Ermәnistandan cavab gәlmәyәcәk. Demәk olar ki,
bir ildir susurlar. Hesab etmirәm ki, hazırda onlar Azәrbaycanın konstruktiv
tәklifinә qarşı çıxmaq mövqeyindә deyillәr. Əgәr, onlar әvvәlki danışıqlar illәrindә bizi dinlәsәydilәr, özlәrini normal insan kimi aparsaydılar, bugünkü vәziyyәtә düşmәzdilәr.
Vaxtınızı çox almayaraq, digәr sonuncu mәsәlәni dә qeyd etmәk istәrdim,
çünki o, ötәn ilin kölgәsindә qalan mәsәlә oldu. Lakin o, tәk bizim üçün deyil,
bütün region üçün әhәmiyyәtlidir. Bu, Cәnub Qaz Dәhlizinin tikintisinin başa
çatdırılmasıdır. 2020-ci il dekabrın 31-dә hәmin layihәnin sonuncu hissәsi Trans-Adriatik boru kәmәri istismara verilmişdir. Bu, Azәrbaycan, qonşularımız vә Avropa üçün hәqiqәtәn tarixi nailiyyәtdir, çünki o, Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin mühüm meyarıdır. O, şaxәlәndirmәnin mühüm alәtidir. Cәnub
Qaz Dәhlizinә gәldikdә isә, söhbәt nәinki marşrutların, o cümlәdәn mәnbәlәrin
şaxәlәndirilmәsindәn gedir. Azәrbaycanın böyük qaz ehtiyatlarına söykәnәn
tәbii qazın yeni mәnbәyi artıq Avropa bazarındadır. Bu il yanvarın 1-dәn etibarәn oktyabrın 31-dәk, yәni on ay әrzindә, Azәrbaycan bu marşrutla 14 milyard
kubmetrdәn çox tәbii qazı beş ölkәyә ixrac edib - Türkiyә, Gürcüstan, İtaliya,
Yunanıstan vә Bolqarıstan. Bu hәcmin tәxminәn yarısı Avropa İttifaqının
istehlakçıları tәrәfindәn istifadә edilmişdir. Azәrbaycan qazı ilә tәchiz edilәn
ölkәlәrdә nә qaz böhranı, nә qiymәt böhranı vә nә dә soyuqdan donma var. Bu,
göstәrir ki, Cәnub Qaz Dәhlizi Avropa üçün әsl enerji tәhlükәsizliyi layihәsidir.
Azәrbaycan mәsuliyyәtli ölkә, hasilatçı vә ixracatçı kimi, gәlәcәkdә enerji
tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrindә çox mühüm rol oynayacaq.
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Vətən müharibəsində qazandığımız
qələbə milli birliyimizin qələbəsi oldu

әvvәli 1-ci sәh.
Münaqişәnin hәr iki tәrәfdәn itkilәrә yol vermәdәn hәlli üçün
bütün mövcud imkanları dәyәrlәndirmәyә çalışırdı. Amma
gedәn proseslәr belә bir hәqiqәti ortaya çıxarırdı ki, Ermәnistanın mәqsәdi sülh danışıqlarında iştirak etmәklә heç dә münaqişәnin öz hәllini tapması deyil. Onlar bununla sadәcә olaraq
Azәrbaycanın hәrbi yola әl atmasına mane olmaq, mövcud status-kvonu qorumaq, әrazidә möhkәmlәnmәk vә zaman keçdikcә
işğalı qanunilәşdirmәk niyyәtindә idilәr.
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü ildә qәbul etdiyi dörd
qәtnamә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal
edilmiş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını
tәlәb edirdi. BMT Baş Assambleyası, İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Qoşulmama Hәrәkatı, ATƏT, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti kimi beynәlxalq tәşkilatların da
oxşar mәzmunlu qәrarları vardı. Amma Ermәnistan bunların heç
birinә mәhәl qoymadı. İşğalçı mövqeyindәn әl çәkmәdi. Beynәlxalq cinayәtlәrini nümayişkәranә şәkildә davam etdirdi. Əfsuslar
olsun ki, beynәlxalq ictimaiyyәt dә Ermәnistanın bu hәrәkәtlәrinә ciddi reaksiya vermәdi. Ədalәti qorumaq әvәzinә ikili standartlar mövqeyi göstәrdi.
Azәrbaycan Prezidenti beynәlxalq tribunalarda bir neçә dәfә
işğalçı Ermәnistana qarşı sanksiyaların tәtbiq edilmәsinin vacibliyi mәsәlәsini qaldırsa da, әfsus ki, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin icrasını tәmin etmәk üçün Ermәnistana qarşı
beynәlxalq sanksiyalar tәtbiq edilmәdi. Bir çox ölkәlәrә BMT
Tәhlükәsizlik Şurasının bәzi qәtnamәlәri bir neçә gün әrzindә

icra edildiyi halda, Azәrbaycanın haqlı mövqeyinin müdafiәsinә
yönәlmiş qәtnamәlәr 27 il icra olunmamış qaldı vә bu sahәdә
ikili standartların olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Bunu nәzәrә
alaraq Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev belә yanaşmalara yol
verilmәmәsi üçün BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin
icrası mexanizminin yaradılması üçün sәylәrin birlәşdirilmәsi
zәrurәtini BMT-nin Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında
gündәmә gәtirdi.
30 ilә yaxın müddәt әrzindә Ermәnistan vә Azәrbaycan arasındakı münaqişәnin hәlli üzrә mandat daşıyan ATƏT-in Minsk
qrupu da әfsuslar olsun ki, ciddi mövqe sәrgilәyә bilmәdi. Ermәnistanı Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzә son qoymağa mәcbur
etmәk üçün qәtiyyәtli addımlar atılmadı. Minsk qrupu bu tәsisatın üzәrinә düşәn vәzifәlәrin icrasına nail olmağı bacarmadı.
2018-ci ildә Köçәryan-Sarkisyan rejimi devrilәndә Azәrbaycanda Ermәnistanın yeni hökumәtinin ciddi şәkildә danışıqlarda
iştirak edәcәyi ilә bağlı müәyyәn ümidlәr var idi. Bunu Prezident
İlham Əliyev sessiyadakı çıxışında da diqqәtә çatdırdı: “Biz Ermәnistandan gәlәn istәnilәn müsbәt siqnala cavab vermәyә hazır
idik. 2018-2019-cu illәr keçmiş tәmas xәttindә әn sakit dövrlәrdәn biri idi. Lakin Azәrbaycanın müsbәt addımlarına baxmayaraq, Ermәnistanda rejimin dәyişmәsi real dәyişikliklәrlә nәticәlәnmәdi. Ermәnistanın yeni hökumәti dә Azәrbaycanla dinc
qonşuluq әvәzinә, işğalın davam etdirilmәsi yolunu seçdi”.
Hәlә ötәn il sentyabrın 24-dә BMT Baş Assambleyasının 75ci sessiyasındakı çıxışında Azәrbaycan Prezidenti xәbәrdarlıq
etmişdi ki, “Ermәnistan rәhbәrliyinin düşmәn, Azәrbaycanofob

bәyanatları vә tәxribatları Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı yeni
hәrbi tәcavüzә hazırlaşdığını nümayiş etdirir”. Bundan cәmi üç
gün sonra - sentyabrın 27-dә bu işğalçı dövlәt Azәrbaycanın hәrbi mövqelәrinә vә mülki şәxslәrinә qarşı irimiqyaslı hücuma
başladı. Azәrbaycan BMT Nizamnamәsinin 51-ci maddәsindә
tәsbit edilmiş özünümüdafiә hüququndan istifadә edәrәk, әrazisindә Ermәnistana qarşı әks-hücum әmәliyyatına başladı. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ilin oktyabrında keçirilmiş beynәlxalq Valday sammiti zamanı Ermәnistan rәhbәrliyinin sәrsәm
bәyanatlarına cavab olaraq sәslәndirdiyi “Qarabağ Azәrbaycandır vә nida” kәlmәlәri Qәlәbә әzmimizin, doğma yurdlarımız uğrunda haqq mübarizәsinin simvoluna çevrildi.
Vәtәn müharibәsinin ilk günlәrindәn, hәtta müharibәnin başlanmasına qәdәr Azәrbaycan cәmiyyәtindәki coşqu, insanlarımızın vahid hәdәflәr uğrunda bir araya gәlmәsi milli vәhdәtimizin,
xalqın sarsılmaz birliyinin tәcәssümü idi. Hәr kәs haqq savaşına
köklәnmişdi. Hamı bilirdi ki, Azәrbaycan Ordusu hücuma keçsә,
Qәlәbә mütlәq bizimlә olacaq. Çünki insanlar ulu öndәr Heydәr
Əliyevin ötәn әsrin 90-cı illәrindәn başladığı vә Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi hәrbi sahәdә
quruculuq işinin hansı sәviyyәdә olduğunu, ölkәmizdә necә güclü, yenilmәz bir ordunun formalaşdığını yaxşı bilirdilәr. İnsanlarımızın gözlәntisi belә idi ki, ordumuz hücuma keçsә, bu yalnız
qalibiyyәtlә tamamlanacaq.
Ordumuz ildırım sürәti ilә hücuma keçib düşmәnin müdafiә
sәddini yardı. Hәrbi әmәliyyatların birinci gününün sonunda
Kәlbәcәr rayonunda, Murovdağda vә Ağdәrә istiqamәtindә stra-

teji әhәmiyyәtli yüksәkliklәr, hәmçinin 6 kәnd (Füzuli rayonunda 4 vә Cәbrayıl rayonunda 2 kәnd) azad edildi. Bundan sonra
bütün 44 gün әrzindә yalnız irәli getdik.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin liderliyi ilә xalqımız
son onilliklәrdә misilsiz nailiyyәtlәr әldә etmiş, ilk baxışdan inanılmaz görünәn çox hәdәflәrә nail olmuşdu. 27 sentyabr günündәn başlanan çәtin yolun sonundakı Qәlәbә bunlardan әn mühümü, tarixi oldu. Əslindә bu yol ulu öndәr Heydәr Əliyevin ölkәmizdә hüquqi dövlәt quruculuğuna, nizami ordunun formalaşdırılmasına, ölkәnin sosial-iqtisadi hәyatının axarına düşmәsinә
doğru ilk addımların atdığı günlәrdәn başlamışdı. Prezident
İlham Əliyevin hәr diplomatik uğuru, hәr möhtәşәm sosial-iqtisadi nailiyyәti, ölkәmizin güclәnәn mövqeyi, beynәlxalq alәmdә
yüksәlәn nüfuzu bizi addım-addım bu qәlәbәyә aparırdı. 27 sentyabr illәrlә zәrrә-zәrrә toplanan imkanlarımızın “dәmir yumruğ”a çevrilib düşmәnin başına endirildiyi gündür.
Böyük Zәfәri qazandıq. Bu, xalqımızın hәyatında insanların
taleyini dәyişәn, tarixini yeni bir sәhifәdәn başlayan bir Zәfәr oldu. Aradan әsrlәr keçәcәk, nәsillәr bir-birini әvәz edәcәk, amma
böyük qәlәbәmiz heç zaman unudulmayacaq. Qәhrәmanlıqları
ilә dastana çevrilmiş Azәrbaycan övladlarının Vәtәn müharibәsindәki şücaәti, әzmkarlığı yaddaşlarda qalacaq. Şәhidlәrimizin
әziz xatirәsi anılacaq, onların igidlik hekayәlәri dillәrdә dolaşacaq. Xalqımız, bütün dünya azәrbaycanlıları regionda yeni bir
reallıq yaradan Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin qәtiyyәti, әsgәr vә zabitlәrimizlә birgә Vәtәnә bәxş etdiyi tarixi Zәfәr ilә hәr zaman qürur duyacaq.

Bütün layihələr vətəndaşın rahatlığına və rifahına xidmət edir
olublar.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım lәr.
Mәlumat verilib ki, 1984-cü ildә inşa olunan bu mәktәbin binası
Gәnclәr Parkı Prezident İlham Əliyevin Sәrәncamı ilә 2020-ci ilin
Mehriban Əliyeva noyabrın 1-dә İsmayıllı vә Şamaxı
ötәn
müddәtdә
heç
vaxt
tәmir
olunmadığından
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ya
rarsız
“Könüllülәr
İli” elan edilmәsi çәrçivәsindә “Regional İnkişaf” İctirayonlarında sәfәrdә olublar.
vәziyyәtә düşmüşdü. Ona görә dә Heydәr Əliyev Fondunun dәstәyi mai Birliyinin tәşәbbüsü ilә yaradılıb. Qeyd edәk ki, Heydәr Əliyev
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva xalqımızın ümummilli lideri Heydәr Əliyevin İsmayıllı şәhәrinin mәrkәzindә ucaldılmış abidәsini ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi
qoydular. Rayonda görülәn abadlıq-quruculuq işlәri barәdә dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma mәlumat verildi.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva
İsmayıllıya sәfәr çәrçivәsindә Lahıc qәsәbәsindә olublar. Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım qәsәbәni gәzib, sakinlәrlә söhbәt ediblәr.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Lahıcdakı Bәdöyün mәscidindә aparılan bәrpa-tәmir işlәri
ilә tanış olublar. Mәlumat verildi ki, 1791-ci ildә inşa edilәn Bәdöyün
mәscidindә vә әtraf әrazilәrdә Heydәr Əliyev Fondunun dәstәyi ilә
bәrpa-tәmir işlәri aparılıb. Görülәn işlәr nәticәsindә mәscid orijinal
formasına uyğun bәrpa edilib. Mәscidin minarәsi yenidәn qurulub,
dәstәmazxana inşa olunub. Mәscidin qadınlar üçün nәzәrdә tutulan
hücrә vә şәbәkәlәri әvvәlki görünüşünә qaytarılıb.
Hәmin gün Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunda başlanğıcını Muğanlı-İsmayıllı yolunun 17-ci kilometrliyindәn götürәn Basqal-Sulut avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Dövlәtimizin başçısına görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi ki, iki hәrәkәt zolaqlı yol
dörd min nәfәr әhalinin yaşadığı 11 yaşayış mәntәqәsini birlәşdirir.
Basqal, Qıçatan, Tağlabiyan, Kәlfәrәc, Zeyvә, Kürdüvan, Xankәndi,
Mücü, Sәrsurә, Kәlәzevә vә Sulut kәndlәrini birlәşdirәn avtomobil
yolunun uzunluğu 30,1 kilometr, hәrәkәt hissәsinin eni isә 6 metrdir.
Yol üzәrindә 4 körpü tikilib vә zәruri yol infrastrukturu yaradılıb.
Prezident İlham Əliyev Basqal-Sulut avtomobil yolunun açılışını
etdi.
Noyabrın 1-dә İsmayıllı şәhәrindә Uşaq vә Ailәlәrә Dәstәk Mәrkәzinin yeni binasının açılışı da olub. Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblәr.
Mәlumat verildi ki, Uşaq vә Ailәlәrә Dәstәk mәrkәzlәrinin yaradılması vә inkişafı, yerlәrdә icma daxili xidmәtlәrin vә әhali ilә aparılan
işlәrin sәmәrәliliyinin artırılması baxımından uğurlu nәticәlәr verib.
Uşaq vә Ailәlәrә Dәstәk Mәrkәzi modeli beynәlxalq tәcrübәdәn öyrәnilib vә yerli vәziyyәtә uyğunlaşdırılaraq Azәrbaycanda tәtbiq edilmәyә başlanıb. Ailә, Qadın vә Uşaq Problemlәri üzrә Dövlәt Komitәsinin nәzdindә 11 rayonda bu cür mәrkәzlәr fәaliyyәt göstәrir. Mәrkәzlәrin fәaliyyәtinin әsas istiqamәti icmada risk qrupundan olan ailәlәrlә sosial işin aparılmasıdır. Belә ki, mәrkәzlәrin fәaliyyәti uşaqların
internat müәssisәlәrinә düşmәsinin, tәhsildәn yayınmasının, erkәn nikah, mәişәt zorakılığı hallarının qarşısının alınmasından, yeniyetmәlәrin vә uşaqların tәhlükәli yaş dövründә problemlәrinin araşdırılaraq, onlarla psixoloji işin aparılması, uşaq vә yeniyetmәlәr üçün
asudә vaxtın tәşkili vә digәr sosial problemlәrlә bağlı qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi, elәcә dә maariflәndirmә işlәrinin hәyata keçirilmәsindәn ibarәtdir.
Bundan başqa, noyabrın 1-dә İsmayıllı şәhәr Natiq Behdiyev adına 6 saylı tam orta mәktәbin yeni binası istifadәyә verilib. Prezidenti
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak edib-

ilә mәktәb üçün yeni binanın inşasına başlanıldı. 720 şagird yerlik yeni mәktәb binası 5 korpusdan ibarәtdir. Mәktәbin nәzdindә, hәmçinin
bütün yaş qruplarının istifadәsi üçün nәzәrdә tutulan STEAM Mәrkәzi fәaliyyәt göstәrir. Mәrkәzdә şagirdlәrә praktik mәşğәlәlәr vasitәsilә
elmi, texniki biliklәrin gündәlik hәyatda tәtbiqi nümayiş olunacaq.
Mәktәbdә sinif otaqları, fizika, kimya vә biologiya laboratoriyaları,
informatika, hәrbi tәlim, tibb, әmәk tәlimi otaqları, kitabxana, idman
zalları, açıq idman meydançası var. Otaqlar zәruri mebel vә avadanlıqla, әyani vәsaitlәrlә tәchiz edilib.
İsmayıllı rayonuna sәfәr başa çatdıqdan sonra Prezident İlham
Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva hәmin gün Şamaxı rayonuna sәfәrә gәliblәr. Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım xalqımızın
ümummilli lideri Heydәr Əliyevin Şamaxı şәhәrinin mәrkәzindә
ucaldılmış abidәsini ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi qoyublar.
Sonra Şamaxıda “Azәrişıq” ASC-nin Şimal-Qәrb Regional
SCADA İdarәetmә Mәrkәzinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev
vә birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblәr.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә regionlarda istehlakçıların
elektrik tәchizatının yaxşılaşdırılması mәqsәdilә "Azәrişıq" ASC
tәrәfindәn genişmiqyaslı tikinti, yenidәnqurma vә tәmir işlәri hәyata
keçirilir. Bu tәdbirlәr çәrçivәsindә “Meysәri” yarımstansiyasında da
әsaslı yenidәnqurma işlәri aparılıb.
Mәlumat verildi ki, bu yarımstansiya vasitәsilә Şamaxı rayonunun
11, Ağsu rayonunun isә 5 yaşayış mәntәqәsinin, sәnaye, tibb, tәhsil,
sosial, turizm, kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı vә digәr obyektlәrin fasilәsiz
vә dayanıqlı elektrik tәchizatı tәmin olunub. Yarımstansiyanın istismara verilmәsi ilә 10 mindәn çox әhalinin elektrik enerjisi tәminatı
daha da yaxşılaşdırılıb.
"Meysәri" yarımstansiyasını qidalandırmaq üçün 110/35/10 kVluq "Şamaxı" yarımstansiyasından 9,4 kilometr mәsafәdә 35 kV-luq
ikidövrәli hava-kabel xәtti, eyni zamanda, "Meysәri" yarımstansiyası
ilә 35/10 kV-luq “Çuxuryurd-1” yarımstansiyası arasında 9 kilometr
mәsafәdә 35 kV-luq hava xәtti çәkilәrәk yarımstansiya dairәvi elektrik tәchizatı sxeminә daxil edilib. Yarımstansiyada 35 vә 10 kV-luq
müasir qapalı paylayıcı qurğular vә digәr zәruri avadanlıq quraşdırılıb. Perspektivdә “Meysәri” yarımstansiyası vasitәsilә Şamaxı vә İsmayıllı rayonlarının elektrik şәbәkәlәri әlaqәlәndirilәcәk.
Diqqәtә çatdırıldı ki, şәbәkәlәrin müasir idarәedilmәsinin hәyata
keçirilmәsi üçün "Meysәri" yarımstansiyasında "Azәrişıq" ASC-nin
Şimal-Qәrb Regional SCADA İdarәetmә Mәrkәzi yaradılıb. İlk dәfә
olaraq Regional SCADA sistemi Mәrkәzi SCADA sisteminә
qoşulub. Regional SCADA idarәetmә sistemi hәm mәrkәzdәn, hәm
dә sәrbәst idarәetmә imkanlarına malikdir. Bu sistem regionların dispetçer xidmәtinin operativliyini tәmin etmәk baxımından mühüm
әhәmiyyәt daşıyır.
Dövlәtimizin başçısı Şimal-Qәrb Regional SCADA İdarәetmә
Mәrkәzini işә saldı.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Şamaxı şәhәrindә Gәnclәr Parkında görülmüş işlәrlә tanış

Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi tәrәfindәn gәnclәrin idmana olan marağının artırılması, asudә vaxtlarının sәmәrәli tәşkili vә
sağlam hәyat tәrzinin tәbliği mәqsәdilә regionlarda müxtәlif layihәlәr
hәyata keçirilir. Bu layihәlәr çәrçivәsindә Şamaxı şәhәrindәki park da
yenidәn qurulub, yaşıllıq vә gәzinti sahәlәri yaradılıb, sakinlәrin vә
qonaqların istirahәti üçün infrastruktur qurulub. Açıq havada idmanla
mәşğul olmaq üçün müxtәlif idman qurğuları quraşdırılıb. Qeyd edәk
ki, belә idman qurğuları şәhәrin müxtәlif yerlәrindә dә quraşdırılaraq
sakinlәrin ixtiyarına verilib. Azәrbaycanda ekoloji vәziyyәtin
yaxşılaşdırılması, sağlam hәyat tәrzinin, o cümlәdәn idmanın tәbliği
üçün dövlәt sәviyyәsindә hәyata keçirilәn layihәlәrә Heydәr Əliyev
Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyi dә xüsusi diqqәt yetirir.
Bununla әlaqәdar İctimai Birlik Bakıda, elәcә dә regionlarda yeni
yaşıllıq zonalarının salınması vә mövcud yaşıllıq sahәlәrinin qorunması üzrә bir sıra layihәlәr icra edir.
Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma rayonda hәyata keçirilәn
layihәlәr barәdә mәlumat verildi. Bildirildi ki, açıq hökumәtin tәşviqinә dair fәaliyyәt planına uyğun olaraq Şamaxı rayonunda da bir sıra
işlәr görülüb, rәqәmsallaşma ilә bağlı bir neçә layihә hәyata keçirilib.
Onların arasında elektron müraciәt portalı xüsusi ilә fәrqlәnir.
Noyabrın 1-dә Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Heydәr Əliyev Fondunun dәstәyi ilә Şamaxı şәhәrindә inşa
edilәn 7 saylı körpәlәr evi-uşaq bağçasının açılışında da iştirak ediblәr.
80 yerlik mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәsindә qrup, oyun vә yataq
otaqları, idman, akt vә musiqi zalları, tibb otağı var. Burada uşaqların
ilkin biliklәrә yiyәlәnmәlәri vә әylәnmәlәri üçün zәruri şәrait yaradılıb. Bağçanın hәyәtindә abadlıq-yaşıllaşdırma işlәri aparılıb, oyun
meydançası vә söhbәtgahlar quraşdırılıb.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Heydәr Əliyev Fondunun dәstәyi ilә yaradılan Yaradıcılıq
Mәrkәzinin açılışında iştirak ediblәr.
Yaradıcılıq Mәrkәzinin ikimәrtәbәli binasında müxtәlif sәnәt növlәri üzrә emalatxanalar yaradılıb. Burada toxuculuq, dulusçuluq, keçә
sәnәti, naxışvurma, keramika avadanlıqları, xalçaçılıq, heykәltaraşlıq,
rәsm, rәngkarlıq üzrә emalatxanalar fәaliyyәt göstәrәcәk. Yaradıcılıq
Mәrkәzindә, eyni zamanda, satış-sәrgi salonu da yaradılıb.
Qeyd edәk ki, yerli sakinlәrә dәstәk vә bölgәdә әhalinin mәşğulluğunun artırılması mәqsәdilә yaradılan Mәrkәzdә bir sıra peşә istiqamәtlәri üzrә sәnәtkarlıq bacarıqları olan şәxslәr işlә tәmin olunacaqlar. Mәrkәzin ikinci mәrtәbәsindә uşaqlar üçün tәdris, tәlim vә asudә
vaxtın sәmәrәli keçirilmәsi mәqsәdilә otaqlar tәşkil edilib. Burada 7
yaşdan yuxarı uşaqların müxtәlif dәrnәklәrdә bacarıqlarının inkişaf
etdirilmәsi mümkün olacaq.
Noyabrın 1-dә Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Şamaxı şәhәr stadionunun açılışında da iştirak ediblәr.
Görülәn işlәr barәdә dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma
mәlumat verildi. Bildirildi ki, 2200 azarkeş tutumu olan Şamaxı şәhәr
stadionu UEFA-nın ikinci kateqoriyalı sertifikatına malik olacaq. Bu
isә stadionda beynәlxalq oyunların keçirilmәsi üçün bütün imkanların

olmasından qaynaqlanır. UEFA klub yarışlarının 1-ci, 2-ci vә 3-cü
tәsnifat mәrhәlәsinin, eyni zamanda, milli komandadan başqa, bütün
yaş qruplarına aid milli komandaların oyunları bu stadionda keçirilә
bilәr. Bu stadionun inşası üçün maliyyә vәsaitinin 87 faizi UEFA, 13
faizi isә AFFA tәrәfindәn tәmin olunub. Stadionun әrazisindәki idman kompleksindә cüdo vә gülәş növlәri ilә mәşğul olmaq üçün zal,
hәmçinin fitnes-zalı inşa edilib. Bundan әlavә, stadionun әrazisindә
süni örtüklü iki mini-meydança yaradılıb vә bu meydançaların 300
nәfәr azarkeş tutumuna malik tribunası var.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva
Şamaxı Üzüm Tingçilik Mәrkәzinin açılışında iştirak ediblәr. Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma Mәrkәz barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, Şamaxı Üzüm Tingçilik Mәrkәzinin yaradılmasında
mәqsәd respublikanın üzümçülük tәsәrrüfatlarını müxtәlif iqlim
şәraitinә adaptasiya qabiliyyәtli, fillokseraya davamlı calaq-üzüm
әkin materialı ilә tәmin etmәkdir. Mәrkәzin illik istehsal gücü 1 milyon әdәd ting tәşkil edir. Mәrkәzdә dördü yerli - Mәdrәsә, Bayanşirә,
Mәlayi, Xindoqni olmaqla 10 texniki vә bir yerli Ağadayı sortu olmaqla 15 süfrә üzüm sortlarının tinglәri istehsal olunacaq. Bundan
әlavә, 6 xarici sort vә hibrid üzrә fillokserayaya davamlı anaclıqlar da
yetişdirilәcәk. 1,2 hektar sahәdә salınan Şamaxı Üzüm Tingçilik
Mәrkәzinin fәaliyyәtә başlaması üzüm tinglәrinә olan tәlәbatın yerli
istehsal hesabına ödәnilmәsini tәmin etmәklә xaricә valyuta axınının
qarşısını alacaq. Burada istehsal olunan tinglәr region vә Mәrkәzi
Asiya ölkәlәrinә ixrac olunacaq.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva noyabrın 1-dә Şamaxı rayonunda akademik Heydәr Hüseynov adına Çarhan kәnd tam orta mәktәbinin yeni binasının açılışında da iştirak ediblәr.
Mәktәbin әvvәlki binası 1972-ci ildә inşa olunmuşdu. Orta tәhsil
müәssisәsi tәdris üçün artıq yararsız vәziyyәtә düşdüyündәn Heydәr
Əliyev Fondunun tәşәbbüsü ilә mәktәb üçün yeni binanın tikilmәsinә
qәrar verildi.
Diqqәtә çatdırıldı ki, 420 şagird yerlik mәktәb binası 5 korpusdan
ibarәtdir. Burada sinif otaqları, fizika, kimya vә biologiya laboratoriyaları, informatika, hәrbi tәlim, tibb, әmәk tәlimi otaqları, kitabxana,
yemәkxana, akt vә idman zalları, açıq idman meydançası var.
Noyabrın 1-dә Şamaxıdakı Pirsaat Baba ziyarәtgah-mәscid kompleksinin bәrpa vә yenidәnqurma işlәrindәn sonra açılışı da olub.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda
iştirak ediblәr.
Şamaxı rayonunda Pirsaat çayının sahilindә yerlәşәn Pirsaat Baba
ziyarәtgahı әhalinin әn çox ziyarәt etdiyi müqәddәs ocaqlardan
biridir. 2019-cu ildә Şamaxıda baş verәn zәlzәlә zamanı ziyarәtgahın
divarlarında çatlar әmәlә gәlmişdi. Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tәşәbbüsü ilә 2020-ci ildә burada
bәrpa-yenidәnqurma işlәrinә vә yeni mәscid binasının inşasına başlanıldı. Elә hәmin il mayın 25-dә Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva ziyarәtgahın yenidәn qurulması çәrçivәsindә
görülәn işlәrlә tanış oldular. Mütәxәssislәrin iştirakı ilә hәyata
keçirilәn işlәr nәticәsindә tarixi abidә vә müqәddәs ziyarәtgah-mәscid kompleksi qısa müddәtdә yenidәn quruldu. Mәsciddә ibadәt zalı
ilә yanaşı, mәrasim zalları da inşa olunub.
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Dövlət Gömrük Komitəsində Zəfər
Gününə həsr olunan tədbir keçirilib
zident İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva tәrәfindәn şәhidlәrin әziz xatirәsinin
әbәdilәşdirilmәsi, şәhid ailәlәrinin, qazilәrimizin
hәrtәrәfli qayğı ilә әhatә olunması, onların sosialmәişәt problemlәrinin hәlli üçün bütün zәruri
tәdbirlәr hәyata keçirilir. Dövlәt Gömrük Komitәsi dә
bu istiqamәtdә 44 nәfәr şәhid ailәsi üzvü vә
qazilәrimizin daimi işlә tәmin olunması üçün
addımlar atıb.
Sәfәr Mehdiyev gömrük xidmәtinә qәbul olunan
hәmin şәxslәrlә bir arada olmaq, çiyin-çiyinә
çalışmağın böyük şәrәf olduğunu deyib, onlara
uğurlar arzulayıb.
Sonra gömrük orqanlarına işә qәbul olunanlar
adından çıxış edәn Vәtәn müharibәsi iştirakçıları -

Noyabrın 5-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә Zәfәr Gününә hәsr olunan tәdbir keçirilib.
Mәrasimdә Komitә rәhbәrliyi, Vәtәn müharibәsi
şәhidlәrinin ailә üzvlәri vә qazilәr iştirak ediblәr.
Öncә Vәtәn uğrunda canından keçәn qәhrәman
övladların - bütün şәhidlәrin әziz xatirәsi bir dәqiqәlik
sükutla yad olunub vә Azәrbaycanın dövlәt himni
sәslәnib.
Sonra Vәtәn müharibәsinә hәsr olunan videoçarx
tәqdim edilib.
Mәrasimdә giriş nitqi ilә çıxış edәn Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev tarixi qәlәbәmizin birinci ildönümü әrәfәsindә şәhid ailәlәri vә qazilәr ilә görüşün Komitәnin kollektivi üçün böyük fәxr olduğunu
bildirib.
Komitә sәdri vurğulayıb ki, Vәtәnin dar günündә
tәrәddüd etmәdәn onun müdafiәsinә atılan vә öz
doğmalarını iftixarla cәbhәyә yola salan vәtәndaşlar
qürur mәnbәyimizdir vә yalnız onların sayәsindә
Azәrbaycan xalqı bir daha tarixin çәtin sınağından alnıaçıq, üzüağ çıxdı.
Vәtәn müharibәsinin Azәrbaycan tarixinә qızıl
hәrflәrlә yazıldığını qeyd edәn Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, beynәlxalq alәm müharibәnin ilk günlәrindәn
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә dövlәtimizin qәtiyyәti, Azәrbaycan әsgәrinin
rәşadәti vә xalqımızın birliyinin şahidi oldu. Ordumuz 28 il düşmәn tapdağında qalan torpaqları 44 gü-

nә geri qaytardı.
Komitә sәdri onu da qeyd edib ki, Vәtәn müharibәsinin ilk günlәrindәn gömrükçülәr dә istәr arxa, istәrsә
dә ön cәbhәdә üzәrlәrinә düşәn vәzifәlәri layiqincә
yerinә yetirmәyә çalışıblar. Minlәrә gömrük әmәkdaşı
könüllü olaraq ordu sıralarına yazılıb, onlardan 60 nәfәri döyüşlәrdә iştirak edib, bir nәfәr gömrük әmәkdaşı Ülvi Haciyev isә şәhidlik zirvәsinә yüksәlib.
"Əlbәttә, qısa zaman kәsiyindә әldә olunan qәlәbә
asan başa gәlmәdi. 3 minә qәdәr vәtәn övladı qәhrәmancasına şәhid oldu. Yüzlәrlә әsgәr vә zabitimiz
müxtәlif dәrәcәli bәdәn xәsarәtlәri aldı, sağlamlığını
itirdi", - deyә Sәfәr Mehdiyev vurğulayıb ki, Zәfәr
Gününü, qәlәbә sevincini Müzәffәr Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi ilә hәmin insanlara borcluyuq.
Bildirilib ki, bu gün dövlәtimiz, onun rәhbәri Pre-

İlqar Əliyev vә İqbal Sәfәrov Müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyevә göstәrilәn diqqәt vә qayğıya görә minnәtdarlıqlarını bildirib, dövlәtin iqtisadi
müstәqilliyinin keşiyindә duran gömrük orqanlarında
xidmәtdәn daim qürur duyacaqlarını vә bu yolda da
öz sәylәrini әsirgәmәyәcәklәrini vurğulayıblar.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev gömrük xidmәtinә qәbul olunan şәhid
ailәsi üzvü vә qazilәrә rütbә vә vәsiqәlәr tәqdim edib.
Sonda şәhid vә qazilәrin valideynlәri adından çıxış
edәnlәr şәhidlәrimizin qanının yerdә qalmadığını, tarixi bir qәlәbәnin qazanıldığını vә bu qәlәbәdә hәr bir
әsgәrin Vәtәn qarşısındakı borcunu şәrәflә yerinә yetirdiyini söylәyiblәr. Onlar şәhid ailәlәrinә, qazilәrә
xalqımızın vә dövlәtimizin qayğısından razı qaldıqlarını ifadә ediblәr.

"Könüllü gömrükçü" dəstəsinin
üzvlərinə sertifikatlar təqdim olunub
Könüllü gömrükçülәr adından çıxış edәn Firavan
Əlizadә vә Murad Hüseyinli әldә etdiklәri bilik vә bacarıqları sınaqdan keçirmәk, hәyat vә iş tәcrübәsi qazanmaq baxımından könüllü hәrәkatının önәmindәn
bәhs edib, yaradılan şәraitә görә Prezident İlham
Əliyevә tәşәkkürlәrini bildiriblәr. Çıxış edәnlәr, eyni
zamanda, fәaliyyәtlәrinin uğurlu tәşkilinә görә Döv-

Oktyabrın 30-da Dövlәt Gömrük Komitәsindә dördüncü "Könüllü gömrükçü"
dәstәsinin üzvlәrinә sertifikatların tәqdim
olunması mәrasimi keçirilib.
Mәrasimdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
vә Komitәnin aidiyyәti qurumlarının rәhbәrlәri
iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev
bildirib ki, ümummilli lider Heydәr Əliyevin hәyata
keçirdiyi gәnclәr siyasәti çәrçivәsindә gәnclәr hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә olunub, onların dövlәt
idarәçiliyindә vә cәmiyyәtin bütün sahәlәrindә tәmsil
olunmaları, müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun şәkildә
tәhsil almaları daim diqqәt mәrkәzindә saxlanılıb.
Bildirilib ki, hazırda Prezident İlham Əliyevin
uğurla davam etdirdiyi gәnclәr siyasәti respublikamızda gәncliyin inkişafına, dövlәt quruculuğunda vә
idarәçiliyindә, cәmiyyәt hәyatının bütün sahәlәrindә
tәmsil olunmasına münbit şәrait yaradıb.
Sәfәr Mehdiyev diqqәtә çatdırıb ki, bu gün ölkәmizdә geniş vüsәt alan könüllülük hәrәkatı da bu siyasәtin bariz nümunәsidir. O da qeyd olunub ki, Dövlәt Gömrük Komitәsindә "Könüllü gömrükçü" dәstәsi fәaliyyәt göstәrir vә könüllü gömrükçülәr Komitәnin müxtәlif struktur bölmәlәrindә fәaliyyәtlәrini
uğurla davam etdirirlәr.
Komitә sәdri Azәrbaycan gәncliyinin öhdәsinә düşәn vәzifәlәri hәmişә layiqincә yerinә yetirdiyini, öl-
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kәdә gedәn proseslәrin daim önündә olduğunu, bu
baxımdan 44 günlük Vәtәn müharibәsinin Azәrbaycan gәncinin vәtәnpәrvәrliyini, әzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdiyini vurğulayıb.
Qeyd edilib ki, gömrük orqanlarında aparılan islahatlar çәrçivәsindә gәnclәrin potensialından sәmәrәli
istifadә olunmasına xüsusi diqqәt göstәrilir vә son 4
ildә şәxsi heyәtin 40 faizә qәdәri gәnc nәslin nümayәndәlәrindәn formalarşdırılıb.
Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, könüllü hәrәkatı çәrçivәsindә bu günәdәk Dövlәt Gömrük Komitәsindә
yüzlәrlә gәnc bilik vә bacarıqlarını artırmaq, gömrük
işini dәrindәn mәnimsәmәk imkanı әldә edib. Komitә sәdri dördüncü "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin
üzvlәrinin fәaliyyәtini dә yüksәk qiymәtlәndirib, onlara gәlәcәk işlәrindә uğurlar arzulayıb.

lәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyi vә kollektivinә
minnәtdarlıqlarını ifadә ediblәr.
Tәdbirin sonunda Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri dördüncü "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin üzvlәrinә sertifikatlar tәqdim edib.
Qeyd edәk ki, dördüncü könüllü gömrükçü dәstәsindә 203 nәfәr tәmsil olunub, ümumilikdә isә indiyә
qәdәr Dövlәt Gömrük Komitәsinin "Könüllü gömrükçü" dәstәsindә fәaliyyәt göstәrәn 600-ә qәdәr
gәnc sertifikat alıb.
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Tibb sahəsində yeniliklərin
tətbiqi üçün əməkdaşlığın
perspektivləri müzakirə edilib
Noyabrın 3-dә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev Türkiyәnin Florence
Nightingale Hastaneler
Qrupunun icraçı direktorunun müavini Sinan
Nazif Aran ilә görüşüb.
Qonağı sәmimiyyәtlә salamlayan Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycan vә Türkiyә arasında tarixi
köklәrә dayanan strateji tәrәfdaşlıq münasibәtlәrinin hәr zaman yüksәlәn xәtlә inkişaf etdiyini
bildirib.
DGK sәdri son illәr bütün sahәlәrdә әsaslı islahatların aparıldığını, hәyata keçirilәn tәdbirlәrin dövlәtimizin beynәlxalq alәmdә mövqeyinin möhkәmlәnmәsinә, ölkәmizlә yanaşı,
regionun da iqtisadi potensialının güclәnmәsinә
tәkan verdiyini diqqәtә çatdırıb, bu islahatların
әhaliyә göstәrilәn tibbi xidmәtlәrin dә kәmiyyәt
vә keyfiyyәt baxımından yüksәlmәsinә şәrait
yaratdığını vurğulayıb.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın insanların sağlamlığının qorunmasına, ölkә vәtәndaşlarının
keyfiyyәtli tibbi xidmәtlә tәmin olunmasına xüsusi önәm verdiklәrini vurğulayan Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycanda yeni xәstәxanaların inşasını vә ixtisaslı kadrların hazırlanmasını bu istiqamәtdә atılan addımlar kimi dәyәrlәndirib. Ən
müasir avadanlıqlarla tәchiz edilәn Mәrkәzi

Gömrük Hospitalının da ölkә sәhiyyәsinә töhfә
verdiyini bildirәn Komitә sәdri Mәrkәzi Gömrük Hospitalı ilә Florence Nightingale Hastaneler Qrupu arasındakı әmәkdaşlığın tәrәflәr üçün
faydalı olacağına әminliyini ifadә edib.
Florence Nightingale Hastaneler Qrupunun
icraçı direktorunun müavini Sinan Nazif Aran
sәmimi görüşә görә tәşәkkürünü bildirib, Mәrkәzi Gömrük Hospitalındakı şәraitdәn mәmnunluqla bәhs edib. Bildirilib ki, sәmәrәli vә işgüzar әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, qarşılıqlı
tәcrübә mübadilәsi әhaliyә göstәrilәn tibbi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin artmasına, tibb sahәsindәki yeniliklәrin vә elmi biliklәrin geniş şәkildә
tәtbiqinә şәrait yaradacaq.
Görüşdә, hәmçinin birgә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının infrastrukturunun genişlәndirilmәsi, yeni korpusun
tikintisi ilә bağlı mәsәlәlәr müzakirә edilib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

State-private sector
partnership in the customs
sphere is growing stronger
On October 29, officials of
the State Customs Committee
held a meeting with the members of the German-Azerbaijani Chamber of Commerce.
Addressing the event, Executive
Director of the German-Azerbaijani
Chamber of Commerce Tobias Baumann said that modernization projects in the customs system as part of
the reforms carried out in Azerbaijan
had paved the way for the development of international trade, facilitation of border crossing processes and customs
procedures, emphasized the importance of further strengthening cooperation between the organization and the Azerbaijani customs bodies.
Chairman of the State Customs Committee,
customs service Colonel-General Safar Mehdiyev made a report on the theme “Strengthening
state-private sector partnership in the field of
customs control and clearance”.
Chairman of the Committee said recently
systematic, institutional and structural reforms
had been carried out by President Ilham Aliyev
in the country in different spheres, including customs system.
It was said that the country’s territorial integrity had been restored by the brave Azerbaijani
Army under the leadership of the victorious
Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev
during the 44-day Patriotic war, this created new
opportunities in the political and socio-economic
spheres. The head of state taking into account
new challenges has set new goals for all government agencies and new priorities have been
shaped. Joint activity of the government agencies with the private sector in such a delicate and
flexible situation is of great importance.
Safar Mehdiyev noted that over the recent
years the State Customs Committee had formed

effective mechanisms for cooperation with the
private sector and had always taken into account
the feedback from the private sector during the
reforms. It was noted that special attention was
always paid to the formation of customs-entrepreneurship relations on a firm basis and to ensuring effective operation in the future, and necessary steps were being taken to further strengthen the process.
Safar Mehdiyev underlined that the customs
system had necessary resources, especially human resources with modern knowledge and
skills, and stressed that over the recent years, up
to 40% of personnel in the customs field had been replaced, effective human resources had been
formed.
The Chairman of the State Customs Committee then gave information about the reforms
carried out in the Azerbaijani customs bodies over the recent years - combating the "shadow economy" and ensuring transparency, facilitating
foreign trade, combating crime, creating equal
opportunities for foreign trade participants and
large-scale fiscal measures, shared his views on
the future development of the customs system.
At the end of the meeting, officials of the State Customs Committee answered the questions
of the members of the German-Azerbaijani
Chamber of Commerce.

Əqli mülkiyyət hüquqlarının Gömrük əməkdaşlarının bilik və bacarıqları artırılır
qorunmasına ciddi diqqət yetirilir
Noyabrın 4-dә Bakıda tәrkibindә
LVMH qrupuna mәxsus şirkәtlәrin әqli
mülkiyyәt hüquqlarının obyektlәri olan
mallar üzәrindә gömrük nәzarәtinin aparılmasına dair tәlim keçirilib.
Tәlimdә DGK Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd
Qaralov, Komitәnin aidiyyәti struktur bölmәlәrinin
әmәkdaşları, "Möet Hennesy" şirkәtinin ekspertlәri
iştirak ediblәr.
BHM Hüquq Şirkәtinin vә "Möet Hennesy" şirkәtinin tәşkilatçılığı ilә keçirilәn tәlimin әsas mәqsәdi
pirat vә kontrafakt mallarla әsl malların fәrqlәndirilmәsinә dair mәlumat vermәk, saxta mәhsullara qarşı
mübarizә istiqamәtindә Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
daha yaxından әmәkdaşlıq etmәk olub.
DGK Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin
Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd Qaralov
ölkәdә Prezident İlham Əliyevin uğurla hәyata keçir-

diyi davamlı inkişaf strategiyasının tәrkib hissәsi olaraq gömrük sistemindә reallaşdırılan islahatların
biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına, ölkәnin ixrac
vә tranzit potensialının artırılmasına, gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә vә şәffaflığın tәmin
olunmasına, gömrük-biznes münasibәtlәrinin inkişafına münbit şәrait yaratdığını diqqәtә çatdırıb.
Pirat vә kontrafakt malların müәyyәnlәşmәsi ilә
bağlı keçirilәn tәlimi әhәmiyyәtli hesab edәn Sәmәd

Qaralov belә tәdbirlәrin gömrükçülәr üçün önәmli
olduğunu vurğulayıb.
Tәlimdә hәmçinin әqli mülkiyyәt hüquqlarının
qorunması, bu sahәdә gömrük orqanları tәrәfindәn
görülәn işlәr vә gәlәcәk әmәkdaşlıq imkanlarına dair
mәsәlәlәr, o cümlәdәn Komitә tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihәlәr, yeniliklәrdәn söhbәt açılıb, ticarәtin
asanlaşdırılması sahәsindә sәlahiyyәtli iqtisadi operator institutunun tәtbiqinin Azәrbaycanda başlanması
vә onun genişlәndirilmәsinin vacibliyi qeyd olunub.
Daha sonra "Möet Hennesy" şirkәtinin ekspertlәri Flavie Jost vә Garance Lacroix-Nahmais şirkәtin bu
sahәdә apardığı siyasәt, istehlakçıların hüquqlarının
qorunmasının әhәmiyyәti, kontrafakt mәhsulların әsl
mәhsullarla fәrqlәndirilmәsi mövzusunda tәqdimatlarla çıxış ediblәr. Gәlәcәkdә qarşılıqlı fәaliyyәtin güclәndirilmәsinin vacib vә әhәmiyyәtli olduğunu qeyd
edәn ekspertlәr Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә әmәkdaşlığın xüsusi önәm kәsb etdiyini diqqәtә çatdırıblar.
Sonda ekspertlәr iştirakçıların suallarını cavablandırıblar.

Noyabrın 1-4 tarixlәrindә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük
İdarәsindә gömrük әmәkdaşları
üçün “Saxta xalça mәhsullarının müәyyәn edilmәsi” mövzusunda tәlim keçirilib.

Tәlim "Azәrbaycan Respublikasında
xalça sәnәtinin qorunmasına vә inkişaf
etdirilmәsinә dair 2018-2022-ci illәr üçün
Dövlәt Proqramı"nda nәzәrdә tutulan
tәdbirlәrin icrası ilә әlaqәdar gömrük
әmәkdaşlarının bu sahәdәki bilik vә bacarıqlarının daha da artırılması mәqsәdilә tәşkil edilib.
Tәdbirin ilk günü Hava Nәqliyyatında Baş
Gömrük İdarәsi rәisinin birinci müavini Elmir
Quliyev, Gömrük Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin Sәrnişin
dәhlizlәrinin idarәolunması şöbәsinin rәisi Vasif
Qurbanov tәlimin әhәmiyyәti, mәqsәdi, bu sahәdә mövcud qanunvericiliyin tәlәblәri vә ona

edilmiş әlavә vә dәyişikliklәr barәdә iştirakçıları mәlumatlandırıblar.
Tәlimlәri "Azәrxalça" ASC-nin mütәxәssislәri keçiblәr. Tәlimçilәr "Azәrxalça" ASCnin istehsalı olan mәhsullara verilәn sertifikat
nümunәlәri, xalça mәhsulları üzәrinә vurulan
etiket formaları vә QR kodlardan istifadә qaydaları, elәcә dә xalçaların eynilәşdirmә metodları ilә bağlı gömrükçülәri mәlumatlandırıb, onların suallarını cavablandırıblar.
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Azərbaycan gömrük xidmətinin
əməkdaşı beynəlxalq tədbirlərdə
ekspert kimi iştirak edib
Oktyabrın 26-30 tarixlәrindә Vyana şәhәrindә
sәrnişin mәlumatları üzrә Şәrqi Avropa qeyri-rәsmi işçi qrupunun 1-ci iclası vә sәrnişin mәlumatlarının mübadilәsi üzrә 5-ci seminar keçirilib. Hәr
iki tәdbir ATƏT-in vә BMT Terrorla Mübarizә
Ofisinin birgә tәşkilatçılığı ilә baş tutub.
İclas vә seminarda Dövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük
Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin şöbә rәisi Rövşәn Namazov iştirak edib. Azәrbaycan gömrük xidmәtinin әmәkdaşı bu tәdbirlәrә BMT-nin
“Terrorçuların sәyahәtinin qarşısının alınması” (Countering Terrorist Travel Programme) proqramının eksperti kimi dәvәt әsasında qatılıb.
Sәrnişin mәlumatları üzrә Şәrqi Avropa qeyri-rәsmi işçi
qrupunun iclasında BMT Terrorla Mübarizә İdarәsinin bölmә rәhbәri xanım Kristin Bradley bildirib ki, işçi qrupunun
әsas mәqsәdi üzv ölkәlәrә “Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat” (API) vә “Sәrnişin adlarının qeydiyyatı” (PNR) sistemlәrinin beynәlxalq standartlara uyğun qurulmasında vә buna
müvafiq olaraq “Terrorçuların sәyahәtinin qarşısının alınması”
(Countering Terrorist Travel Programme) proqramının sәmәrәli
tәtbiqi sahәsindә dәstәk vermәkdir.
Qeyd edilib ki, CTTP proqramının әsas mahiyyәti üzv ölkәlәr
üçün icrası mәcburi olan Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq qәtnamәlәrinin müddәalarının yerinә yetirilmәsindә әmәkdaşlıq etmәkdir. Sözügedәn qәtnamәlәrin ümumi mәzmunu API/PNR
sistemlәrinin beynәlxalq standartlara uyğun qurulması vә bununla tәhlükәli şәxslәrin, xüsusilә dә terrorçuların sәyahәtinin qarşısının alınmasından ibarәtdir.
Sonra ATƏT-in Sәrhәd Tәhlükәsizliyi vә İdarәetmә Bölmәsinin rәhbәri Denis Kosgrov yeni yaradılan regional qeyrirәsmi işçi qrupun xüsusilә Sәrnişin Mәlumat Bölmәsi (PIU)
üzrә mәlumatların vә tәcrübәlәrin paylaşılmasında әvәzsiz rol
oynayacağını, bu cür yeni platformaların qurulmasında tәşviqedici bir mexanizm olacağını diqqәtә çatdırıb. Denis Kosgrov
Şәrqi Avropa qeyri-rәsmi işçi qrupunun tәsis olunmasında әsas

hәdәfin BMT-nin 2396 saylı qәtnamәsinin icrasında üzv ölkәlәrә dәstәk vermәk olduğunu xüsusilә vurğulayıb. Sözügedәn
qәtnamә sәrnişin mәlumatlarının toplanması vә tәhlil olunması
yolu ilә xarici terrorçu döyüşçülәrin qayıtmasının qarşısının
alınması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur.
Hәmçinin bildirilib ki, Şәrqi Avropa qeyri-rәsmi işçi qrupu
yalnız hava daşımaları üzrә deyil, dәniz daşımaları üzrә dә sәrnişin mәlumatlarının müzakirәsi vә inkişaf etdirilmәsi üçün bir
platforma olacaq.
İclasda tәmsil olunan ölkәlәr tәrәfindәn milli sәviyyәdә tәtbiq
edilәn API/PNR sistemlәri barәdә tәqdimatlar nümayiş olunub.
Öz növbәsindә, Dövlәt Gömrük Komitәsinin nümayәndәsi
Azәrbaycanda API/PNR sahәsindә görülәn işlәr barәdә mәlumatları iştirakçıların diqqәtinә çatdırıb. İclas zamanı ölkәlәr arasında tәcrübә mübadilәsi vә tәkliflәrin formalaşdırılması mәqsәdilә müzakirәlәr aparılıb, növbәti il üçün Sәrnişin Mәlumat
Bölmәsi (PIU), daşıyıcılarla әlaqә, qanunvericilik, texniki inteqrasiya mәsәlәlәrini әhatә edәcәk Fәaliyyәt Planının hazırlanacağı
bildirilib.

Sәrnişin mәlumatlarının mübadilәsi üzrә 5-ci seminarda isә ATƏT-in transmilli tәhlükәlәrin әlә alınmasına
dair tәdbirlәr üzrә koordinatoru xanım Alena Kupçuna
API/PNR sahәsindә yaradılan platforma vә proqramların beynәlxalq tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında mühüm rol oynayacağını qeyd edib. Bildirilib ki, mәlumatların istifadәsi mәsәlәsinә hәssaslıqla yanaşılmalı, әsasәn tәhlükәlәrin qarşısının alınmasında vә sәrhәd idarәçiliyinin sadәlәşdirilmәsi istiqamәtindә istifadә edilmәlidir.
BMT Terrorla Mübarizә İdarәsinin bölmә rәhbәri
xanım Kristin Bradley Şәrqi Avropa qeyri-rәsmi işçi
qrupunun birinci iclasında olduğu kimi, CTTP proqramı, o cümlәdәn Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq qәtnamәlәrinin müddәalarının әsas mahiyyәti barәdә mәlumatları iştirakçıların diqqәtinә çatdırıb.
Seminarda nәqliyyat sektoru ilә әmәkdaşlıq,
API/PNR sahәsindә keyfiyyәtli mәlumatların әldә
olunması, mәlumatların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, gәlәcәk hәdәf kimi dәniz daşımaları üzrә tәhlil komponentlәrinin inkişaf etdirilmәsi, milli qanunvericiliklәrin
beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, avidaşıyıcılardan
daxil olan mәlumatlar üzrә düzgün tәhlil vә hәdәflәnmәnin
aparılması mәqsәdilә risk sistemlәrinin yaradılması vә bununla
әlaqәdar beynәlxalq tәşkilatlardan dәstәk alınması vә s. mövzularda tәqdimatlar edilib, tәcrübәlәr paylaşılıb.
“Sәrnişin Mәlumat Bölmәlәri: üsullar, әn yaxşı tәcrübәlәr vә
çıxarılmış nәticәlәr” mövzusunda isә әn qabaqcıl tәcrübәlәr nümayiş etdirilib, mövcud çәtinliklәr vә API/PNR sahәsinin inkişaf
etdirilmәsi istiqamәtindә seçilә bilәcәk әn yaxşı ssenarilәrә, o
cümlәdәn Sәrnişin Mәlumat Bölmәlәrinin sәmәrәli fәaliyyәti
üçün qanunvericilikdә nәzәrә alınmalı olan amillәrә dair mәlumatlar diqqәtә çatdırılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.
Azәrbaycan tәcrübәsi paylaşılarkәn API/PNR sahәsindә mәrhәlәli şәkildә görülәn işlәr barәdә mәlumatlar tәqdim edilib vә
sözügedәn sahәnin inkişaf etdirilmәsinin әsas mәqsәdlәrindәn
birininin BMT-nin müvafiq qәtnamәlәrinin daha sәmәrәli icrasının yerinә yetirilmәsi olduğu vurğulanıb.

Narkotik vasitəni
Kanadaya poçtla
göndərmək
istədilər
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә narkotik vasitәlәrin gömrük nәzarәtindәn gizli şәkildә beynәlxalq
poçt göndәrişlәri ilә göndәrilәcәyi barәdә mәlumat
daxil olub.
Hәmin mәlumat әsasında,
Azәrbaycan Respublikasından Kanadaya göndәrilәn, otbiçәn maşın kimi bәyan olunan vә karton qutudan ibarәt
poçt bağlaması saxlanılıb.
Heydәr Əliyev Beynәlxalq Aeroportunun Bakı Karqo Terminalında kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә keçirilәn
gömrük nәzarәti zamanı xidmәti it sözügedәn poçt bağlamasına reaksiya verib. Bağlamaya rentgen qurğusunda baxış zamanı isә monitorda
şübhәli tәsvirlәr müşahidә
olunub. Daha sonra karton
qutudan ibarәt hәmin poçt
bağlaması açılıb vә qutuda 1
әdәd otbiçәn maşın olduğu
müәyyәn edilib.
Lakin otbiçәn maşının
mühәrrikinin qapağının boltları açıldıqda, mühәrrikin hәmin hissәdәki boşluğunda
narkotik vasitә olan tiryәk aşkarlanıb. Bundan başqa, otbiçәn maşının mühәrrikinin dәmir
korpusunun boltları açıldıqda, korpusun qapağının altında vә
mühәrrikin içәri tәrәfindәki boşluqda da eyni narkotik vasitә
aşkar olunub. Aşkara çıxarılan hәmin maddәlәrin ümumi çәkisi
2831 qram tәşkil edib.
Gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn poçt bağlamasının sahibi dә
müәyyәn olunub vә hәmin şәxsin istifadәsindә olan "Azsamand" markalı avtomobilә baxış zamanı maşının salonunda 2
әdәd bükümdә, ümumi çәkisi 5 qram olan psixotrop maddә metamfetamin aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya İnsultla Mübarizə Gününə Информационноtərəfindən pandemiya zamanı həsr edilmiş konfrans keçirilib
аналитический
обзор
bir sıra tədbirlər görülüb
Koronavirus pandemiyasına
qarşı gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәlәrindә hәyata keçirilәn
qabaqlayıcı tәdbirlәrin güclәndirilmәsi, bu xәstәliyә yoluxmalarına şübhә yaranan şәxslәrin vaxtında aşkarlanması vә tibbi tәxliyәsi üzrә Dövlәt Gömrük Komitәsi
tәrәfindәn müvafiq işlәr, o cümlәdәn lazımi sanitar-profilaktik vә
dezinfeksiya tәdbirlәri güclәndirilmiş rejimdә davam etdirilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
pandemiya zamanı bir sıra tәdbirlәr görülüb. Koronavirus infeksiyasının ölkә
әrazisindә yayılmasının qarşısının alınması, o cümlәdәn qabaqlayıcı profilaktik
tәdbirlәrin görülmәsi mәqsәdilә ölkәnin
bütün gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә güclәndirilmiş iş rejiminә keçmәklә bağlı Komitәnin 29 yanvar 2020ci il tarixli, 1000/022 saylı sәrәncamı ilә
müvafiq qaydada göstәriş verilib.
Bundan başqa, Dövlәt Gömrük Komitәsinin 26 fevral 2020-ci il tarixli,
1000/054 nömrәli sәrәncamı ilә DGK
Tibbi Xidmәt İdarәsinin tәrkibindә Sanitar-Karantin Xidmәtinin yaradılması
tәsdiq olunub. Pandemiya ilә bağlı yaranan sualların cavablandırılması mәqsәdilә fasilәsiz iş rejimindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Çağrı Mәrkәzindә
“Qaynar xәtt”in fәaliyyәti tәşkil edilib.
İş ahәnginin qorunması vә dayanıqlı
fәaliyyәtin tәmin edilmәsi şәrtilә, idarәetmәnin telefon rabitәsi, mobil vә internet rabitәsi vasitәsilә hәyata keçirilmәsi
tәmin olunub.
Hazırda koronavirus xәstәliyinin xarici ölkәlәrdәn yayılması riskini azaltmaq
mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikası әrazisinә daxil olan nәqliyyat vasitәlәrinin
dezinfeksiya edilmәsi üzrә aidiyyәti
tәdbirlәr hәyata keçirilir.
Sәrnişinlәr üzәrindә beynәlxalq tәcrübәdә geniş şәkildә tәtbiq edilәn effektiv
nәzarәt tәdbirlәrinin görülmәsi mәqsәdilә ölkәnin bütün gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәri mәsafәdәn hәrarәti
müәyyәn edәn stasionar vә portativ tipli
“FLIR” vә “Hikvision” markalı termovizor cihazları, hәmçinin elektron vә civә
termometrlәri ilә tәchiz edilib. Ölkә әrazisinә hava nәqliyyatı vasitәsilә gәlәn
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Oktyabrın 29-30 tarixlәrindә Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin ElmiTәcrübi vә Tәdris Mәrkәzi vә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının birgә tәşkilatçılığı ilә "zoom"
platforması üzәrindәn "29 oktyabr - Ümumdünya İnsultla Mübarizә Günü"nә hәsr edilmiş "Neyrovaskulyar çatışmazlıq: imkanlar vә gәlәcәk perspektivlәr" mövzusunda onlayn elmi konfrans keçirilib.

sәrnişinlәrin, “Piyada keçid xәtlәri”,
hәmçinin “İdxal nәzarәt talvarları” vasitәsilә daxil olan yük vә minik nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri vә onlarla daşınan sәrnişinlәrin sözügedәn avadanlıqlar vasitәsilә bәdәn hәrarәtinin ölçülmәsi
hәyata keçirilir.
Gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә hәrarәti yüksәk olan şәxs müәyyәn
edildikdә, hәmin şәxs dәrhal xüsusi ayrılmış otaqda müvәqqәti tәcrid olunur vә
növbәtçi hәkimlәr tәrәfindәn müvafiq
qaydada müayinә edilir. Xәstәliyә yoluxmaya şübhәli bilinәn şәxslәr barәdә
müvafiq mәlumatlar dәrhal Sәhiyyә
Nazirliyinin Sanitar-Karantin Müfәttişliyinә, elәcә dә Tibbi Ərazi Bölmәlәrini
İdarәetmә Birliyinә ötürülür vә hәmin
şәxslәr Tibbi Ərazi Bölmәlәrini İdarәetmә Birliyi tәrәfindәn xüsusilәşdirilmiş
tibb müәssisәsinә (vә ya sahәyә) tәxliyә
edilәnәdәk izolyatorda saxlanılır.
Nazirlәr Kabinetinin müvafiq qәrarına әsasәn, yük daşımalarını hәyata keçirәn nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri sәrhәd-buraxılış mәntәqәlәrindәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә daxil olduqları vaxt Tibbi Ərazi Bölmәlәrini İdarәetmә Birliyi tәrәfindәn laborator müayinәsinә cәlb olunur vә müayinәnin nәticәsi әldә olunanadәk yaşadıqları vә ya olduqları yerdә sanitariya qaydalarına riayәt etmәklә karantin nәzarәtinә götürülürlәr.
Bütün bunlarla yanaşı, koronavirus
infeksiyasının müalicәsi üçün nәzәrdә
tutulan malların gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn prioritet qaydada
keçidi tәmin olunur, ölkә әrazisindәn hәyata keçirilәn beynәlxalq yük daşımalarına, o cümlәdәn idxal vә tranzit әmәliyyatlarında mәhdudiyyәt tәdbirlәri müәyyәn edilmir.

Konfransda açiliş nitqi ilә çıxış edәn Dövlәt
Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi,
tibb xidmәti general-mayoru Ceyhun Mәmmәdov Ümumdünya İnsultla Mübarizә Gününün
ÜST-nin çağırışına әsasәn 2006-cı ildәn qlobal
miqyasda qeyd edildiyini bildirib.
Xidmәt rәisi vurğulayıb ki, statistikaya görә,
hәr il Yer kürәsindә tәxminәn 16 milyon nәfәrdә
insult baş verir vә bu halların 6,7 milyonu ölümlә
nәticәlәnir. Rәqәmlәr göstәrir ki, insult keçirәnlәrin üçdә biri hәyatını itirir, qalanları isә әlil olur.
Nәticәdә beyin insultu ömürlük әlilliyә sәbәb olan
xәstәlik kimi dünyada birinci yerdә durur. Eyni
zamanda, insult keçirmiş xәstәlәrin 31%-nә özlәrinә
qulluq üçün digәr şәxslәrin kömәyi tәlәb olunur, 20%i isә müstәqil şәkildә gәzә bilmir. Əvvәlki әmәk fәaliyyәtinә isә xәstәlәrin yalnız 20%-i qayıda bilir.
Neyrovaskulyar çatışmazlıqla bağlı vәziyyәtә koronovirus pandemiyasının da öz tәsirini göstәrdiyini
qeyd edәn Ceyhun Mәmmәdov ölkәmizdә insultla
mübarizә istiqamәtindә daha aktiv fәaliyyәtlәrin tәşkilindә bu xәstәlikdәn әziyyәt çәkәn şәxslәrin dә üzәrinә
böyük mәsuliyyәt düşdüyünü vurğulayıb.
İnsultlu xәstәlәrlә işlәyәn mütәxәssislәrin mövcud
bilik vә bacarıqlarının tәkmillәşdirilmәsi, elәcә dә yerli vә beynәlxalq tәcrübәnin paylaşılması üçün konfransın pandemiya şәraitinә uyğun şәkildә tәşkil edildiyni qeyd edәn Ceyhun Mәmmәdov çıxışının sonunda dinlәyicilәri sessiyalar zamanı aktiv olmağa sәslәyib.
Tәdbirin rәsmi açılış hissәsindә Dövlәt Gömrük
Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin Elmi Tәcrübi vә
Tәdris Mәrkәzinin rәisi, Milli Mәclisin Sәhiyyә Ko-

mitәsinin sәdr müavini ürәk-damar cәrrahı Rәşad
Mahmudov vә Sәhiyyә Nazirliyinin baş nevroloqu,
tibb üzrә fәlsәfә doktoru Dilarә Xәlilova da çıxış edәrәk mövzu әtrafında fikirlәrini bildiriblәr.
Sonra Dr. Rәşad Mahmudovun rәhbәrliyi ilә “Neyrovaskulyar xәstәliklәrdә anatomiya vә ateroskleroz”,
Respublika Diaqnostika Mәrkәzinin İntervensional radiologiya vә diaqnostika şöbәsinin müdiri Dr. Ahmet
Memişin moderatorluğu ilә “Xronik vә kәskin neyrovaskulyar çatışmazlıqda nevrolojik, cәrrahi vә endovaskulyar müalicә” mövzusunda müzakirәlәr aparılıb.
İkinci gün isә konfrans Respublika Müalicәvi
Diaqnostika Mәrkәzinin intervension-radioloqu Dr.
Ağakişi Yәhyayevin moderatorluğu ilә “İnsultlu xәstәlәrә reanimasion yanaşma vә kәskin beyin qanaxmaları”, Mәrkәzi Gömrük Hospitalının fizioterapevtreabilitoloqu Dr. Sәidә Kәrimovanın moderatorluğu
ilә “İnsult mәrkәzi vә reabilitasiya” paneli ilә davam
edib.
300-dәn çox hәkimin iştirak etdiyi konfransda
ümumilikdә 13 mәruzә dinlәnilib, panel müzakirәlәr
vә sual-cavab sessiyaları tәşkil olunub.

Gömrük Akademiyasında maarifləndirici tədbir
Oktyabrın 29-da Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında “Sağlam olmaq hәyat
uğrunda mübarizәdә ilk şәrtdir” mövzusunda
tәdbir keçirilib.
Akademiya әmәkdaşlarının vә tәlәbәlәrin iştirak etdiyi tәdbirdә öncә Vәtәn müharibәsindә şәhid olanların xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Giriş sözü ilә çıxış edәn Akademiya Katibliyinin rәisi
Azәr Seyidov vurğulayıb ki, Azәrbaycan Prezidenti,
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi
altında qalib ordumuzun 44 günlük Vәtәn müharibәsi
ilә yazdığı şanlı tarix sabahın daha qüdrәtli Azәrbaycanı
üçün möhkәm bünövrә olub. Katibliyin rәisi dünyada
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hökm sürәn pandemiya şәraitindәn vә ölkәmizdә pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәrindәn bәhs edib.
Sonra Akademiyanın tibb şöbәsinin әmәkdaşı Sәbirә Əlişova koronavirus xәstәliyinin sәbәblәri, әlamәtlәri, sosial vә psixoloji tәsiri vә xәstәlikdәn qorunma üsulları, şәxsi gigiyena qaydalarına ciddi әmәl edilmәsi barәsindә tәdbir iştirakçılarına mәlumat verib.
COVID-19 infeksiyasına yoluxanların ümumi statistikası haqqında mәlumatı iştirakçılarla bölüşәn şöbә
әmәkdaşı pandemiya şәrtlәrinin yüngüllәşmәsindә
vaksinasiyanın önәmindәn danışıb vә sağlam yaşamaq
üçün hәr kәsә peyvәnd olunmağı mәslәhәt görüb.
Tәdbirin sonunda mövzu ilә bağlı videoçarx nümayiş olunub.
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Таможенники пресекли попытку незаконно
перевезти через границу настольные медали

Гомельские таможенники в пункте пропуска «Новая Гута»
выявили факт незаконного перемещения через таможенную границу 10 медалей, признанных культурными
ценностями. В настоящее время медали изъяты и переданы в Государственное историко-культурное
учреждение «Гомельский Дворцово-парковый ансамбль».
Культурные ценности, изготовленные в честь памятных
дат различных событий из истории Российской империи
1851-1912 гг., были спрятаны между обшивкой кузова и
сиденьями автобуса, управлял которым белорус. Вместе с
тем, при проведении таможенных операций водитель и
пассажиры автобуса заявили об отсутствии у них товаров,
подлежащих таможенному декларированию.
Предметы направлены на экспертизу в Таможенную
лабораторию. Эксперт подтвердил, что 10 настольных
медалей являются культурными ценностями: 8 изготовлены из меди, одна - из чугуна и одна - из серебра. Общая
стоимость составляет более 5,5 тысяч белорусских рублей.
www.customs.gov.by

Индия отменила антидемпинговую меру в
отношении политетрафторэтилена из России
Минэкономразвития России информирует о снятии
многолетнего торгового барьера для российского политетрафторэтилена в Индии.
По итогам 4-го пересмотра антидемпинговой пошлины в отношении российского политетрафторэтилена, начатого 12 февраля 2021 г.,
Министерство торговли
и
промышленности
Индии предлагало увеличить действующую
пошлину в два раза и продлить ее на очередные пять лет.
Минэкономразвития России совместно с Минпромторгом России обеспечило защиту российских интересов
в процедуре пересмотра: в компетентные органы Индии
были предоставлены комментарии о необходимости прекращения действия антидемпинговой меры, вопрос выносился в рамках двусторонних переговоров.
В результате позиция российской стороны была учтена
и 22 октября 2021 г. Индийская сторона приняла решение
отменить антидемпинговую пошлину в отношении политетрафторэтилена из России.
Таким образом, спустя 22 года Индия открыла доступ
для поставок указанного российского полимера.
www.tks.ru
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