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İİTKM Pakistanın beyin 
mərkəzləri ilə əməkdaşlığa başlayır

İİTKM-dən verilən məlumatda bildi-
rilir ki, Pakistan İslam Respublikasının 
Azərbaycandakı səfiri cənab Bilal Hayee, 
iqtisadi siyasət sahəsində Azərbaycan 
və Pakistanın beyin mərkəzləri arasında-
kı əlaqələrin əhəmiyyətinə dair giriş nitqi 
söyləyib  və görüşə moderatorluq edib. 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin (İİTKM) icraçı direktoru Vüsal 
Qasımlı iştirakçılara Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan iqtisadi islahat-
lar, “Doing Business” hesabatında yüksək 
nəticələr göstərən islahatçı ölkə mövqeyi, 
Azərbaycanda strateji idarəetmənin uğurla 
tətbiqi və İİTKM tərəfindən həyata keçirilən 
monitorinq və qiymətləndirmə fəaliyyətləri, 
eləcə də Mərkəzin Azexport.az, Enterpri-
seAzerbaijan.com, Digital Ticarət Mərkəzi, 
Azranking.az və Bir Pəncərə İxraca Dəstək 
Mərkəzi kimi layihələri barədə məlumat verib. 
V.Qasımlı, eyni zamanda İİTKM-də mak-
roiqtisadi təhlillərin aparılmasında istifadə 
olunan Azərbaycan iqtisadiyyatı və ekono-
metrik modellərini və İqtisadi Artım Diaqnos-
tikası tədqiqatını təqdim edib. Azərbaycan 
ərazilərinin işğaldan azad edilməsindən 
sonra Cənubi Qafqaz bölgəsindəki yeni 
mənzərənin və bərpa ediləcək Zəngəzur 
nəqliyyat dəhlizinin regional ticarət və tranzit 
marşrutlarına təsirini vurğulayıb.

 Pakistanlı beyin mərkəzindən olan 
həmkarlarını, bölgənin ticarət və nəqliyyat 
potensialı üçün ortaq araşdırmalar və siyasi 
təhlil müzakirələrində Azərbaycan ilə Pakis-
tan da daxil olmaqla Şərq-Qərb nəqliyyat 
dəhlizi ölkələri arasında ticarət dövriyyəsinin 
artmasına kömək edəcək əməkdaşlıq 
əlaqələrinin qurulmasına dəvət edib.  

Pakistan İqtisadi İnkişaf İnstitutunun 
rəhbəri Nadim ul Haqq, iştirakçılara İnkişaf 
İqtisadiyyatı və Pakistanla əlaqəli iqtisadi 
sahədə nəzəri və empirik araşdırmalar apa-
ran Pakistan hökumətinin müstəqil tədqiqat 
təşkilatı olan Pakistan İqtisadi İnkişaf İnstitu-
tunun (PIDE) fəaliyyəti barədə məlumat verib. 
O, PİDE-nin sosial siyasət məsələlərində 
araşdırmalar apardığını qeyd edərək, 61 il 
ərzində fəaliyyəti ilə PIDE-nin beynəlxalq 
nüfuz qazandığını və məsləhət komitəsində 
Nobel mükafatı laureatı Robert A. Mundell 
kimi dünyaca məşhur iqtisadçıların təmsil 
olunduğunu bildirib. Nadim ul Haqq Pakistan 
hökumətinin Planlaşdırma, İnkişaf və Xüsusi 
Təşəbbüslər Nazirliyinin (PSDP), Pakista-
nın yüksək səviyyəli akademiya və beyin 
mərkəzlərinin yüksək keyfiyyətli, dəlillərə 
əsaslanan siyasət araşdırmaları şəbəkəsini 
inkişaf etdirməyin, mühüm vəzifə olduğunu 
bildirib.

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı  
biznes qrupunun nümayəndələri ilə görüş

DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə 
Əlaqələr İdarəsindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, görüşdə Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük 
xidməti general-polkovniki Səfər 
Mehdiyev, Komitə sədrinin müavinləri, 
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya 
Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Ceyms Layl Şarp, Birləşmiş Krallığın 
Azərbaycandakı biznes qrupunun 
rəhbəri Con Patterson və bu ölkədən 
olan iş adamları iştirak ediblər.

Birləşmiş Krallığın ölkəmizdəki 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ceyms 
Layl Şarp görüşün keçirilməsindən 
məmnunluğunu bildirib, iki ölkə 
arasındakı əməkdaşlıqdan, göm-
rük orqanları arasındakı qarşılıqlı 
münasibətlərdən, sərhədlərdə 
təhlükəsizliyin təmin olunması 
istiqamətində reallaşdırılan təcrübə 
mübadiləsindən danışıb.

Səfir Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişa-
fında, vətəndaşların rifahının yaxşı-
laşdırılmasında, narkotiklərə qarşı 
mübarizədə, onların Avropaya daşın-
masının qarşısının alınmasında xü-
susi rol oynadığını bildirib. Birləşmiş 
Krallığın Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən iş adamları ilə gömrük 
məsələlərinə dair müzakirələrin 
aparılmasını yüksək qiymətləndirən 
diplomat görüşü qarşılıqlı əməkdaşlıq 
münasibətlərinin yeni müstəvisi kimi 
qiymətləndirib.

Azərbaycan iqtisadiyyatına 
yatırılan xarici investisiyalarda 

Birləşmiş Krallıq şirkətlərinin mü-
hüm paya sahib olduğunu, əsasən 
neft-qaz sənayesi sahəsinə kapi-
tal qoyulduğunu vurğulayan səfir 
Azərbaycan hökumətinin iqtisadiy-
yatın şaxələndirilməsi istiqamətində 
atdığı addımlar çərçivəsində təmsil 
etdiyi ölkənin şirkətlərinin qeyri-neft 
sektoruna da yatırım etdiyini diqqətə 
çatdırıb.

Azərbaycan hökumətinin həyata 
keçirdiyi təşviq siyasətinə uyğun ola-
raq işğaldan azad edilən ərazilərdə 
aparılan bərpa işlərində də Birləşmiş 
Krallığı təmsil edən şirkətlərin 
fəaliyyətə başladığını bildirən Ceyms 
Layl Şarp qarşılıqlı əməkdaşlığın 
dərinləşməsi üçün mövcud imkan-
lardan səmərəli istifadə olunacağına 
ümidvar olduğunu bildirib.

Son illər Azərbaycanda bütün 
sahələrdə, o cümlədən gömrük 
sistemində aparılan islahatların biz-
nesin dəstəklənməsində, şəffaflığın 
təmin olunmasında, korrupsiyanın 
aradan qaldırılmasında mühüm rol 
oynadığını, tətbiq edilən yeniliklərin 
Azərbaycanın reytinqini yüksəltdiyini 
diqqətə çatdıran səfir bu məlumatların 
Avropa İttifaqının, Birləşmiş Krallığın, 
eyni zamanda bir sıra beynəlxalq 

qurumların apardığı araşdırmalarda 
da əksini tapdığını vurğulayıb.

Sonda Ceyms Layl Şarp görüşün 
təmsil etdiyi ölkənin iş adamları ilə 
gömrük orqanları arasında səmərəli, 
işgüzar münasibətlərə mühüm töhfə 
verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.

Görüşdə çıxış edən Dövlət 
Gömrük Komitəsinin sədri Səfər 
Mehdiyev iki ölkə arasındakı səmərəli 
və işgüzar əməkdaşlıqdan danışıb, 
Birləşmiş Krallığın Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən iş adamlarının da 
bu münasibətlərin güclənməsinə və 
dərinləşməsinə mühüm töhfələr verdi-
yini bildirib.

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
son illər ərzində bütün sahələrdə 
olduğu kimi gömrük sistemində də 
aparılan mütərəqqi islahatlardan 
bəhs edən Səfər Mehdiyev tətbiq 
edilən yeniliklər hesabına gömrük 
orqanlarının kadr potensialının 
gücləndirildiyini, daha müasir və çevik 
strukturun formalaşdırıldığını, “kölgə 
iqtisadiyyatı”nın aradan qaldırılma-
sı, şəffaflığın tam təmin olunması 
istiqamətində mühüm nailiyyətlərin 
əldə olunduğunu diqqətə çatdırıb.

Qeyd olunub ki, hazırda 
“nəzarətdən xidmətə” prinsipi 

əsasında fəaliyyət göstərən gömrük 
orqanları ən müasir yanaşma və 
metodlardan istifadə edir və gömrük 
işinin təşkili prosesində çatışmazlıq-
ların aradan qaldırılması məqsədilə 
hər zaman biznes nümayəndələrinin, 
o cümlədən britaniyalı iş adamla-
rının təklif və rəylərini dinləməyə, 
dəyərləndirməyə hazırdır.

Səfər Mehdiyev vurğulayıb ki, 
tətbiq edilən yeniliklərin nəticəsidir 
ki, son 3 ildə narkotiklərlə mübarizə 
çərçivəsində Avropaya daşınmasına 
cəhd göstərilən 6 tona qədər narko-
tik vasitə aşkar edilərək qanunsuz 
dövriyyədən çıxarılıb.

Gömrük orqanlarının şəffaflığın 
təmin olunması, korrupsiya və “kölgə 
iqtisadiyyatı”na qarşı mübarizə 
tədbirlərindən də bəhs edən Komitə 

sədri görülən işlərin nəticəsi olaraq 
dövlət büdcəsinə ödənəcək vergi və 
rüsumların 2 milyard manatdan 4 
milyarda çatdırıldığını bildirib.

Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə 
Sistemində aparılan təkmilləşdirmələr, 
gömrük əməliyyatlarının tamamilə 
elektronlaşdırılması, risk əsaslı 
gömrük nəzarəti tədbirlərinin, “Yaşıl 
dəhliz” və digər innovativ yeniliklərin 
tətbiqi hesabına fiziki yoxlamaların 80 
faiz azaldıldığını bildirən Səfər Meh-
diyev gömrük orqanlarının beynəlxalq 
ticarətin asan və sürətli şəkildə 
həyata keçirilməsi üçün ən qabaqcıl 
təcrübələrdən faydalandığını diqqətə 
çatdırıb.

Komitə sədri ümidvar olduğunu 
bildirib ki, bu görüş çərçivəsində 
qarşılıqlı səmərəli fəaliyyət üçün yeni 
imkanlar yaranacaq və əməkdaşlıq 
daha da güclənəcək.

Daha sonra görüşdə bri-
taniyalı iş adamları tərəfindən 
müəyyənləşdirilən konkret məsələlər 
ətrafında müzakirələr aparılıb, biznes 
nümayəndələrinin sualları cavablan-
dırılıb.

“Xalq qəzeti”

 Iyunun 16-da 
Dövlət Gömrük 
Komitəsinin rəhbərliyi 
ilə Böyük Britaniyanın  
Azərbaycandakı biznes 
qrupunun nümayəndələri 
arasında görüş keçirilib.

 Pakistan Islam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin 
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Iqtisadi Islahatların Təhlili və 
Kommunikasiya Mərkəzi (IITKM) ilə Pakistan Iqtisadi Inkişaf Institutu 
(PIDE) arasında onlayn görüş keçirilib. 

“Nizami Gəncəvi və Azərbaycan Atabəyləri 
dövləti” adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib

AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 
“Nizami Gəncəvi və Azərbaycan Atabəyləri 

dövləti” adlı sərginin açılış mərasimi keçirilib. Açılış tədbiri 
karantin şəraitini nəzərə alaraq məhdud sayda iştirakçı ilə 
təşkil edilmişdir. 

Muzeydən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 2021-ci 
ildə dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
anadan olmasının 880 illiyi 
tamam olur. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin 5 yanvar 2021-ci il 
tarixli sərəncamı ilə 2021-ci il 
Azərbaycan Respublikasında 
“Nizami Gəncəvi İli” elan olun-
muşdur. Həmçinin Azərbaycan 
dövlətçiliyinin inkişafında 
böyük rol oynamış Azərbaycan 
Atabəyləri dövlətinin yaran-
masının 885 illiyi tamam olur. 
Sərginin məqsədi dahi Nizami 
Gəncəvi və onun yaşadığı 
dövlətin həyatını tarixi eks-
ponatlar vasitəsilə nümayiş 
etdirməkdir.

Tədbirdə Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin baş direkto-
ru, akademik Nailə Vəlixanlı, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, 
akademik İsa Həbibbəyli, 
akademik Nərgiz Axundova, 
akademik Gövhər Baxşəliyeva, 
Bakı şəhərində Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının 

Daimi Nümayəndəliyinin 
rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov, 
AMEA Gəncə bölməsinin 
dosenti Elnur Həsənov və KİV 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan 
N.Vəlixanlı tədbirin əhəmiyyəti 
barədə ətraflı məlumat verib. 
Akademik qeyd edib ki, 
muzeydə qorunub saxlanılan 
qiymətli eksponatlar və nüma-
yiş etdirilən qədim əlyazmalar, 
böyük ədiblərin əsərlərinə 
miniatürlər, xalq yaradıcılığı 
və tətbiqi sənət nümunələri, 
görkəmli şəxsiyyətlərlə bağlı 
nadir sənədlər, həmçinin 
müxtəlif əsrlərə aid digər 
maddi mədəniyyət abidələri 
ziyarətçilərdə tariximizin və 
mədəniyyətimizin bu günədək 
keçdiyi inkişaf yolu barədə 
ətraflı təsəvvür formalaşdırma-
ğa imkan verir. 

Akademik İ.Həbibbəyli 
Nizami yaradıcılığının elmə 
verdiyi töhvələr haqqında ətraflı 
çıxış etdi. İ.Həbibbəyli xalqımı-
zın tarixi yaddaşında silinməz 
iz qoyan, tükənməz araşdırma 

mənbəyi olan Nizami yaradıcılı-
ğının gələcək nəsillərə örnək və 
sərgidə nümayiş olunan eks-
ponatların tədqiqat xarakterli 
olduğunu vurğulayıb. Akademik 
qeyd edib ki, Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyində bu sərgi Niza-
mi elminin tarixi araşdırılması, 
Nizami irsi ilə tanış olmaq və 
klassik irsə məhəbbət hissi aşı-
lamaq baxımından əhəmiyyətli 
rol oynayır.

Daha sonra filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar 
Əsgərov şairin “Xəmsə”sinə 
daxil olan əsərlərə istinadən 
ibrətamiz kəlamlarında yüksək 
insani dəyərlərə qiymət 
verdiyini və dünya irsinə 
layiqli töhfələr bəxş etdiyini 
bildirib. Natiq  Azərbaycan 
Atabəyləri dövrünün mədəni 
intibah mərhələsi olduğunu 
vurğulayıb, sərginin hazırlan-
masında əməyi olan hər kəsə  
minnətdarlığını bildirib.

Sərginin kuratoru Elmi 
ekspozisiya və sərgilərin 
təşkili şöbəsinin müdiri Səbuhi 
Əhmədov qeyd edib ki, sərgidə 
nümayiş olunan eksponatlar 
XII – XIII əsrlərin əvvəllərinə 
aid olub Azərbaycanın 
əsasən Gəncə, Beyləqan, 
Bərdə, Mingəçevir, Şabran və 
Naxçıvan şəhərlərində aşkar 
olunmuşdur. Bəzi eksponatlar 
ilk dəfə olaraq ziyarətçilərə 
təqdim olunacaq. Misal üçün, 
nümayiş olunan eksponat-
lar sırasında əski əlifba ilə 
hazırlanaraq 1909-cu ildə 
Gəncədə nəşr olunmuş müəllifi 
Mirzə Məhəmməd Axundov 
olan “Şeyx Nizami. Tərcümeyi-
halı” kitabçası xüsusi maraq 
doğurur.

Sonra tədbir iştirakçıları 
sərgi ilə tanış olublar.

Samirə ƏLIYEVA,  
“Xalq qəzeti”

İki ölkə arasında nəqliyyat 
və infrastruktur üzrə 

əməkdaşlıq sahələri açıqlanıb

Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Adil Karais-
mailoğlu bildirib ki, bunlarla yanaşı tərəflər arasında telefon 
arxivinin rəqəmsallaşdırılması xidmətləri üzrə istehsal və 
təchizat, Azərbaycanla birgə vaqon istehsalı və satışı üzrə 
texniki-iqtisadi əsaslandırmaların aparılması, Qars Logistika 
Mərkəzindən Naxçıvana və digər stansiyalara konteyner 
və iri həcmdə yüklərin daşınması, iki ölkə və digər ölkələr 
arasında tranzit nəqliyyatın asanlaşdırılması, Bakı–Tbilisi–
Qars ( BTQ) dəmir yolu xəttindən tam güclə istifadə etmək 
üçün əməkdaşlığın gücləndirilməsi və BTQ ilə Orta Dəhliz 
vasitəsilə Türkiyə ilə Çin arasında nəqliyyatın artırılması 
qərara alınıb.

Nazir əlavə edib ki, eyni zamanda hava nəqliyyatı ilə 
bağlı sazişin imzalanması, limanlar arasında əməkdaşlığın 
genişlənməsi, Qars–Naxçıvan dəmir yolu layihəsi ilə bağlı 
texniki-iqtisadi işlərin davamı, iki ölkə arasında televiziya 
yayımları, peyk rabitəsi, eyni zamanda yerüstü və rəqəmsal 
şəbəkə imkanlarının araşdırılması, daxili və xarici turizmin 
inkişafı məqsədilə BTQ dəmir yolundan sərnişindaşımada 
istifadə üçün işlərin başlanılması Ankara və Bakı tərəfindən 
qərara alınıb.

“Xalq qəzeti”

  Azərbaycan və Türkiyə arasında nəqliyyat 
infrastrukturu üzrə əməkdaşlıq çərçivəsində iki 
tərəfin mənafelərinə uyğun olaraq rüsumların 
nəzərdən keçirilməsi və təkliflərin hazırlanması 
qərara alınıb.

Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş  
ölkə arasında münasibətləri  

daha yüksək zirvələrə qaldıracaq  

Deputat qeyd edib ki, bu 
gün iki qardaş ölkə arasın-
dakı münasibətlər möhkəm 
təməllərə əsaslanır: “Hazır-
da münasibətlərimiz böyük 
öndər Mustafa Kamal Ata-
türkün dediyi “Azərbaycanın 
kədəri kədərimiz, sevinci 
sevincimizdir” və ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin 
“Biz bir millət, iki dövlətik” 
fəlsəfəsinə uyğun olaraq in-
kişaf edir. Səfər çərçivəsində 
imzalanan “Azərbaycan 
Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında 
müttəfiqlik münasibətləri haq-
qında Şuşa Bəyannaməsi” 
iki qardaş ölkə arasında 
əməkdaşlığın strateji yol 
xəritəsidir. Bu sənəd tarixi 
dostluq, qarşılıqlı etimad, 
səmimi münasibətlər, yüksək 
strateji tərəfdaşlıq əsasında 
qurulan Azərbaycan-Türkiyə 
əlaqələrini daha da sarsılmaz 
edəcək”.

Deputat vurğulayıb ki, 
Vətən müharibəsi zamanı 

Türkiyə dövlətinin və onun 
Prezidentinin Azərbaycana 
göstərdiyi mənəvi və si-
yasi dəstək sözün həqiqi 
mənasında təmənnasız 
qardaşlığın təntənəsi idi: 
“Vətən müharibəsi dövründə 
Türkiyənin bütün dövlət 
strukturları Azərbaycanın 
qələbəsi üçün bütün sfe-
ralarda böyük əzmkarlıq 
göstərdilər. Nə qədər 
beynəlxalq təzyiqlər olsa da, 
Türkiyə qardaşlıq dəstəyi 
mövqeyindən geri çəkilmədi. 
Bu amil bizim qardaşlığı-
mızın sarsılmazlığını ifadə 
edir”.

Deputat əlavə edib ki, 
iki qardaş ölkənin iqtisadi 
münasibətləri çox geniş sfe-
ranı əhatə edir. Burada enerji 
sahəsində də əməkdaşlıq  
mühüm rol oynayır: “Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasında qaz 
satışı və nəqli ilə bağlı bütün 
məsələlər  razılaşdırılıb. 
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum neft-qaz 

kəmərlərinin istifadəyə 
verilməsi Azərbaycanın, 
Türkiyənin və digər ölkələrin 
enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsində müstəsna rol 
oynayır.

Şuşa Bəyannaməsi 
iqtisadi əlaqələrin daha 
da genişlənməsinə im-
kan yaradacaq, Vətən 
müharibəsindən son-
ra bölgədə yaranmış 
əməkdaşlıq platformlarının, 
o cümlədən enerji, kommu-
nikasiya, nəqliyyat platfor-
malarının səmərəli və sürətlə 
həyata keçirilməsinə böyük 
təkan verəcək və regionda 
olan bütün ölkələrin maraq-
larına xidmət edəcək çünki 
hər bir ölkə yaradılmış bu 
əməkdaşlıq platformasın-
dan iqtisadi dividendlər əldə 
edəcək”.

“Xalq qəzeti”

Milli Məclisin deputatı Sevinc Hüseynova 
bildirib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın Azərbaycana tarixi səfəri iki 
qardaş ölkə arasında əlaqələri və əməkdaşlığı 
yeni və daha yüksək zirvələrə qaldıracaq. 
Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlağında yeni 
dövr başlayır.

DİN Ağdam rayon sakininin minaya  
düşərək həlak olması ilə bağlı məlumat yayıb

Iyunun 8-də Ağdam Rayon Polis Şöbəsinə rayon sakini Cəsarət 
Hətəmxanovun itkin düşməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. 

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin 
Bərdə regional qrupundan AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, məlumatla əlaqədar rayon polis 
şöbəsinin və Azərbaycan Respublikasının 
Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşları 
tərəfindən birgə axtarış tədbirlərinə başlanı-
lıb. İlkin ehtimallara görə, C.Hətəmxanovun 
mina və partlayıcı maddələrdən 
təmizlənməmiş ərazilərə keçdiyi müəyyən 

olunub. 
Davam etdirilən axtarış tədbirlərində 

müasir avadanlıqdan istifadə olunub. Məhz 
dron çəkilişləri vasitəsilə iyunun 16-da 
C.Hətəmxanovun cəsədi rayonun Seyidli 
kəndi ərazisində aşkarlanıb. Hazırda həmin 
şəxsin cəsədinin ərazidən götürülməsi 
istiqamətində Minatəmizləmə Agentliyinin 
əməkdaşları ilə birgə tədbirlər davam etdirilir.
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