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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Regional inkişafı şәrtlәndirәn
layihәlәr uğurla reallaşdırılır
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә ölkәmizdә qlobal böhran şәraitindә dә regionların tәrәqqisini şәrtlәndirәn bütün layihәlәr uğurla reallaşdırılır.
Qlobal böhranın dünya iqtisadiyyatına
mәnfi tәsirlәri getdikcә böyümәkdәdir.
Pandemiyanın hәlә dә davam etmәsi, bәzi
dövlәtlәrin bütün sosial-iqtisadi layihәlәrini tәxirә salaraq güclәrini yalnız virusla
mübarizә tәdbirlәrinә yönәltmәsi qarşıdakı dövrdә böhranın daha da dәrinlәşәcәyini demәyә әsas yaradır.
Mәhz belә bir dövrdә insan sağlamlığının qorunmasını prioritet vәzifә kimi müәyyәnlәşdirәn dövlәtlәrin iqtisadiyyatında tәnәzzül müşahidә olunsa da,
virusa qarşı mübarizәdә müsbәt dinamikanın әldә
edilmәsi uğurlu nәticә kimi dәyәrlәndirililir vә beynәlxalq sәviyyәdә tәqdir edilir. Hәmin dövlәtlәrdәn
biri dә Azәrbaycandır.
Aylardır pandemiya ilә mübarizәdә mühüm qәrarlar qәbul edәn, üzәrinә düşәn vәzifәlәri layiqincә reallaşdıran vә hәtta heç bir sosal layihәni tәxirә salmayan
Prezident İlham Əliyevin qәtiyyәtli addımları
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı, BMT kimi nüfuzlu
qurumlar tәrәfindәn digәr ölkәlәrә nümunә olaraq
göstәrilir.
Bәzi ölkәlәr pandemiya ilә mübarizәdә aciz durumda qalaraq beynәlxalq qurumlardan, böyük dövlәtlәrdәn yardım istәmәk mәcburiyyәtindә qaldığı
halda, Azәrbaycan bu istiqamәtdә layihәlәrini öz hesabına, heç bir tәşkilatdan borc almadan hәyata keçirir. Bu da, әlbәttә ki, ilk növbәdә, Azәrbaycanın iqtisadi qüdrәtinin vә dövlәt başçısı İlham Əliyevin siyasi
müdrikliyinin, qәtiyyәtli, cәsarәtli qәrarlarının göstәricisidir.
Azәrbaycan Prezidentinin pandemiya dövründә dә
insan sağlamlığının qorunmasını, әhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasını vә ilin әvvәlindә müәyyәnlәşdirilәn sosial layihәlәrin icrasını uğurla reallığa çevirmәsi xalq tәrәfindәn dә çox yüksәk qiymәtlәndirilir.
Bunu vәtәndaşların Prezidentә ünvanladıqları minlәrlә mәktublarda yer alan sәmimi fikirlәr dә bir daha
tәsdiqlәyir.
Əlbәttә, qlobal böhran digәr ölkәlәr kimi, Azәrbaycan iqtisadiyyatına da tәsirsiz ötüşmәyib. Ölkә iqtisadiyyatındakı 2,7 faizlik tәnәzzülә baxmayaraq, koronavirusla mübarizә tәdbirlәri yüksәk sәviyyәdә davam
etdirilir, ilin әvvәlindә müәyyәnlәşdirilәn proqramlar
reallığa çevrilir, regionların sosial-iqtisadi inkişafına
dair dövlәt proqramlarında nәzәrdә tutulan bütün layihәlәr uğurla icra edilir. Bunu Prezidentin respublikanın şimal-qәrb bölgәsinә sәfәri zamanı 5 rayonda görülәn işlәr bir daha tәsdiqlәdi. Qobustan, İsmayıllı,
Balakәn, Şәki vә Qәbәlә rayonlarında inşa edilәn mühüm sosial-iqtisadi obyektlәr, ictimai iaşә müәssisәlәri, yenidәn qurulan yol-nәqliyyat infrastrukturları göstәrdi ki, iqtisadiyyatımız tәnәzzülә uğrasa da, dövlәt
heç bir sosial layihәni ixtisar etmir. Hәtta ötәn illә müqayisәdә bu il xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasına
yönәlәn daha çox sosial layihә gerçәklәşmәkdәdir.
Sәkkiz aydır ki, Azәrbaycanda koronavirusla mübarizәdә vәtәndaşların sağlamlıqlarının qorunması
Prezidentin gündәliyindә birinci olaraq qalır. Dövlәt
başçısı İlham Əliyevin göstәrişi ilә virusa yoluxan
insanların müalicәsi üçün qısa zaman әrzindә müasir
klinikaların, modul tipli xәstәxanaların, tibbi maska
fabriki, qoruyucu kombinezonlar vә digәr lәvazimatlar istehsal edәn müәssisәlәrin yaradılması bunu tәsdiqlәyәn reallıqdır.
Azәrbaycan dövlәtinin koronavirus pandemiyasının yayıldığı ilk günlәrdәn onunla mübarizә istiqamәtindә atdığı çox mühüm addımlar sırasında modul tipli xәstәxanaların yaradılması böyük әhәmiyyәt daşıyır. Yәni modul tipli xәstәxanaların istifadәyә verilmәsi koronavirusa yoluxanların lazımi tibbi xidmәtlәrlә әhatә olunması üçün vahid idarәetmәdә vә tibbi
әlaqәlәndirmәnin tәmin edilmәsindә böyük rol oynayır.
Dövlәt başçısının müvafiq tapşırıqlarına әsasәn,
ölkә әrazisindә ümumilikdә 10 modul tipli xәstәxana
kompleksinin quraşdırılmasına başlanılıb. Prezidentin
şimal-qәrb bölgәsinә sәfәri Qobustan, İsmayıllı, Şәki
vә Qәbәlәdә modul tipli xәstәxanaların açılışından
sonra ölkәdә bu tip müalicә mәrkәzlәrinin sayı 9-a
çatdı. Hazırda hәmin 4 rayonda vә ikisi Bakıda olmaqla, Sumqayıtda, Gәncәdә vә Abşeronda modul
tipli xәstәxanalar fәaliyyәtdәdir.
Şәkidә modul tipli xәstәxananın açılışı zamanı dövlәt başçısı bu istiqamәtdә görülәn işlәri dәyәrlәndirәrkәn vurğuladı ki, bu 10 xәstәxananın fәaliyyәti nәticәsindә әlavә 2 min çarpayılıq tibb mәrkәzlәrinә sahib olacağıq. Bununla yanaşı, hәr biri 200 çarpayılıq
modul tipli әlavә 6 xәstәxananın ölkәmizә gәtirilmәsi

mәsәlәsi dә hәll olunur.
Bununla paralel olaraq Fövqәladә Hallar Nazirliyinin 800 çarpayılıq xәstәxanası açılıb. Hәmçinin 1300
çarpayılıq ikinci xәstәxana da açılacaq: "Belәliklә,
orada 2100 çarpayı olacaq. Artıq iki min çarpayı fondu vardır. Bu, 4100 çarpayı edir. Altı әlavә modul tipli
xәstәxananın fәaliyyәti nәticәsindә bizdә tәqribәn 6
minә yaxın çarpayı fondu yaranır. Əlbәttә ki, әgәr bu
mәsәlәlәr öz hәllini tapmasaydı, biz bu gün koronavirusla bağlı çox böyük problemlәrlә üzlәşә bilәrdik”.
Hazırda ölkәmizin 46 xәstәxanasında koronavirus
xәstәlәri müalicә alır. Bu xәstәxanaların 41-i Prezident İlham Əliyevin göstәrişi ilә son 16 il әrzindә tikilib vә ya әsaslı şәkildә tәmir edilib, müasir avadanlıqlarla tәchiz olunub. Pandemiyaya qәdәr ölkә әrazisindә cәmi altı laboratoriya var idi. Operativ tәdbirlәr
nәticәsindә bu gün laboratoriyaların sayı 31-ә çatıb.
İyulun 30-da isә Prezident İlham Əliyevin tapşırığı
ilә ölkәmizә yeni tәcili tibbi yardım avtomobillәri
gәtirilib. Bu tәcili tibbi yardım avtomobillәrinin alınması koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә tibbi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daha yüksәk sәviyyәyә çatdırılması, bu sahәdә maddi-texniki bazanın möhkәmlәndirilmәsi, o cümlәdәn sәhiyyә sisteminin bu cür
ixtisaslaşdırılmış avtomobillәrlә tәminatının yüksәldilmәsi istiqamәtindә atılan növbәti addımdır.
"Mercedes Sprinter 416” markalı avtomobilin bazasında Türkiyәdә yığılan 24 reanimobil, 42 sadә tәcili tibbi yardım avtomobili vә Türkiyә istehsalı olan
"Ford Transit” markalı 10 sadә vә 24 reanimobil
"Gәncә Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyi ilә imzalanmış müqavilә әsasında satın alınıb. Artıq ölkәmizә 38 tәcili tibbi yardım avtomobili idxal olunub.
Onlardan 10-u Bakıya gәtirilib, 28 avtomobil sәrhәdi
keçib vә paytaxta gәtirilmәsi nәzәrdә tutulur. Qalan
62 avtomobil isә avqust ayının sonuna qәdәr ölkәyә
çatdırılacaq.
Göründüyü kimi, Azәrbaycanda COVID-19-la
mübarizә sahәsindә çox mühüm tәdbirlәr görülür.
Dövlәt başçısı İlham Əliyevin şәxsi tapşırığı ilә qabaqcıl şirkәtlәrin istehsalı olan әn müasir tibb avadanlığı ilә tәchiz edilәn bu cür maşınların ölkәmizә
gәtirilmәsi hazırkı dövrdә, pandemiya ilә mübarizә
aparılan bir şәraitdә çox mühüm rol oynayır. Bu,
Azәrbaycan dövlәtinin vәtәndaşlarının sağlamlığına
nә dәrәcәdә hәssas yanaşdığının göstәricisidir.
Prezidentin respublikanın şimal-qәrb bölgәsinә sәfәri zamanı 5 rayonda yeni sosial-iaşә obyektlәrinin,
müxtәlif kәnd vә qәsәbәlәri birlәşdirәn yeni yolların
açılış mәrasimlәri oldu. Bu da ilk növbәdә onu tәsdiq
etdi ki, vәtәndaşların sağlamlıqlarının qorunmasını ön
planda saxlayan Prezident, hәmçinin ölkәdaxili yolnәqliyyat infrastrukturunun yenidәn qurulması vә
regionlarda әhaliyә göstәrilәn sosial xidmәtin daha da
asanlaşdırılması ilә bağlı nәzәrdә tutulan bütün sosial
layihәlәri uğurla reallaşdırır.

Hәr zaman olduğu kimi, Prezident İlham Əliyev
regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramları çәrçivәsindә görülәn işlәrin icrasının yekunları ilә şәxsәn
maraqlanır, yeni yaradılan müәssisәlәrin açılış mәrasimlәrindә iştirak edәrәk xeyir-duasını verir, ictimaiyyәt nümayәndәlәri ilә sәmimi görüşlәr keçirәrәk
onların problemlәrini dinlәyir vә aidiyyәti orqanlara
ciddi tapşırıqlarını, göstәrişlәrini verir.
Prezidentin sәfәri çәrçivәsindә Balakәndә "ASAN
xidmәt” mәrkәzinin açılışı oldu. Qeyd edәk ki, bu
mәrkәzә qәdәr 5-i Bakı şәhәrindә, digәrlәri isә Sumqayıt, Gәncә, Sabirabad, Bәrdә, Qәbәlә, Masallı, Quba, Mingәçevir, İmişli, Şәki, Şamaxı, Kürdәmir, Tovuz vә Ağcabәdidә olmaqla, 19 mәrkәz var idi. Balakәndә açılışı olan "ASAN xidmәt” mәrkәzi sayca 20ci oldu. Digәr mәrkәzlәrdә olduğu kimi, burada da
vәtәndaşlara 12 dövlәt orqanı, hәmçinin özәl şirkәt vә
müәssisәlәr tәrәfindәn ümumilikdә 320-dәn çox
xidmәt göstәrilәcәk.
Hәm 20-ci "ASAN xidmәt”in, hәm "Azәrişıq”
Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (ASC) Balakәn Avtomatik İdarәetmә vә Nәzarәt Mәrkәzinin, Uşaq İncәsәnәt Mәktәbinin yeni binasının açılışı, İsmayıllıda
"DOST Evi” Yaradıcılıq, Sәrgi vә Satış Mәrkәzinin
tәmәlinin qoyulması bir daha Prezident İlham Əliyevin sosial islahatlar proqramının әsas hәdәfinin
dövlәt sosial xidmәtlәrinin innovativ yanaşmalara
әsaslanan modern, çevik vә optimal mexanizmlәr
üzәrindә qurulması, xidmәtlәrdә sosial әdalәt, şәffaflıq, ünvanlılıq, әlçatanlıq vә bәrabәrlik prinsiplәrinin
tәmin edilmәsi olduğunu tәsdiqlәdi.
Hәmçinin Bakı-Şamaxı-Muğanlı-İsmayıllı-Qәbәlә
avtomobil yolunun Muğanlı-İsmayıllı-Qәbәlә hissәsinin yenidәn qurulması layihәsi ilә tanışlıq, İsmayıllı
rayonunda Tәzәkәnd-Ağbulaq-Qoşakәnd, Qәbәlәdә
Əmirvan-Vәndam, Şәkidә Qoxmuq-Baltalı-Babaratma-Qaradağlı-Qudula-Daşüz, hәmçinin BalakәnQazbinә-İtitala yollarının istifadәyә verilmәsi dә ölkәdә yol-nәqliyyat infrastrukturunun yenidәn qurulması
işinin uğurla davam etdiyini göstәrdi. Əgәr әvvәllәr
әn müasir standartlara uyğun beynәlxalq vә respublika әhәmiyyәtli magistral yolların salınması diqqәt
mәrkәzindә idisә, indi yerli әhәmiyyәtli yolların inşasına da xüsusi diqqәt yetirilir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına müvafiq
olaraq ölkәmizin demәk olar ki, bütün yaşayış mәntәqәlәrindә mövcud avtomobil yolları әsaslı tәmir
edilir vә ya yenidәn qurulur. Şәhәr vә rayon mәrkәzlәrini qәsәbә vә kәndlәrlә birlәşdirәn yollar, elәcә dә
qәsәbә vә kәndlәrin daxili yolları yenidәn tikilir.
Bütün bunlar bir daha tәsdiqlәyir ki, ölkәmizin qlobal böhran şәraitindә olmasına baxmayaraq, әhalinin
sağlamlığının qorunması ilә yanaşı, sosial müdafiәnin
tәmin edilmәsi, yeni yolların, körpülәrin inşası, regionlarda su kanalizasiya sisteminin yenidәn qurulması,
subartezian quyularının sayının çoxalması Preziden-

tin siyasәtinin prioritetidir. Şimal-qәrb bölgәsinә sәfәrindәn sonra dövlәt başçısının imzaladığı 14 sәrәncam da göstәrdi ki, Prezident tәkcә pandemiya ilә mübarizә sahәsinә deyil, regional inkişafı şәrtlәndirәn layihәlәrin dә reallaşması üçün ehtiyat fondundan vәsait ayırır.
Dövlәt başçısının 4 sәrәncamı ilә Balakәn şәhәrinin
su tәchizatı vә kanalizasiya sisteminin yenidәn qurulması mәqsәdilә layihәlәndirmә vә tikinti-quraşdırma
işlәrinin icrasına (1 milyon manat), Balakәndә әkin sahәlәrinin suvarma suyu ilә tәminatının yaxşılaşdırılmasına vә әhalinin içmәli suya tәlәbatının ödәnilmәsinә (700 min manat), Balakәnin Yeni Şәrif kәndindә
yeni ümumtәhsil mәktәbi binasının tikintisinә (1,5
milyon manat), Balakәndә istifadәyә verilmiş "ASAN
xidmәt” mәrkәzinin infrastruktur imkanlarının
genişlәndirilmәsi ilә bağlı әlavә tәdbirlәrә (3 milyon
manat) ümumilikdә 6,2 milyon manat vәsait ayrıldı.
Prezident İlham Əliyev hәmçinin bu rayonlarda yol
infrastrukturunun, yeni körpünün inşası üçün әlavә 4
sәrәncam imzaladı. Bu sәrәncamlara әsasәn, İsmayıllı
rayonunun Muğanlı-İsmayıllı (17 km)-Basqal-Qıçatan-Tağlabiyan-Kәlfәrәc-Zeyvә-Kürdüvan-Xankәndi-Mücü-Sәrsurә-Kәlәzeyvә-Sulut avtomobil yolunun tikintisinә (21,8 milyon manat), Muğanlı-İsmayıllı-Qәbәlә avtomobil yolunun Ağsu çayı ilә kәsişmәsindә yeni körpünün tikintisinә (15 milyon manat),
Qaramәryәm-İsmayıllı-Şәki (134 km)-Şirinbulaq avtomobil yolunun tikintisinә (12 milyon manat) vә Qaramәryәm-İsmayıllı-Şәki avtomobil yolunun OğuzŞәki hissәsinin yenidәn qurulması üçün (10 milyon
manat) ümumilikdә 65 milyon manat vәsait yönlәndirildi.
Digәr sosial-iaşә obyektlәrinin, mәktәb binalarının
tikintisi üçün imzalanan 6 sәrәncama әsasәn, İsmayıllı әrazisindә "DOST Evi” Yaradıcılıq, Sәrgi vә Satış Mәrkәzinin tikintisinә (500 min manat), İsmayıllının Sumağallı, Qobustanın Tәklә Mirzәbaba, Qәbәlәnin Zarağan kәndlәrindә (hәr biri üçün 1 milyon manat), Şәki şәhәrindә yeni ümumtәhsil mәktәb binasının tikintisinә (2 milyon manat), hәmçinin Qәbәlәdә
әkin sahәlәrinin suvarma suyu ilә tәminatının yaxşılaşdırılmasına vә әhalinin içmәli suya tәlәbatının ödәnilmәsi ilә bağlı tәdbirlәrin (700 min manat) icrasına
6,2 milyon manat vәsait ayrıldı.
Dövlәt başçısının sәrәncamlarına әsasәn, adıçәkilәn
rayonlarda sosial infrastruktur layihәlәrinin reallaşması üçün ayrılan 71,2 milyon manat vәsait onu demәyә әsas verir ki, Prezident İlham Əliyev hәtta qlobal böhran şәraitindә regionların sosial-iqtisadi inkişafına xüsusi diqqәt ayırır. Azәrbaycan dövlәti bütün
bu proselәri öz gücünә hәyata keçirir. Düzdür, әsas
diqqәt daha çox pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәrinә
yönәldilsә dә, digәr sosial layihәlәr, regional inkişafı
şәrtlәndirәn proqramların da icrası uğurla reallaşdırılır.
davamı 2-ci sәh.
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Rәsmi xronika
Avqustun 10-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr
Lukaşenkoya telefonla zәng edib.
Dövlәtimizin başçısı A.Lukaşenkonu prezident seçkilәrindә inamlı qәlәbә qazanması münasibәtilә tәbrik edib, ona Belarus xalqının firavanlığı vә ölkәnin inkişafı naminә fәaliyyәtindә yeni-yeni uğurlar arzulayıb.
Telefon söhbәti zamanı әmәkdaşlığın müxtәlif sahәlәrinin
perspektivlәri ilә bağlı mәsәlәlәr müzakirә edilib.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 10-da Heydәr Əliyev adına Bakı dәrin özüllәr zavodunda “Qarabağ” yatağının dayaq blokunun dәnizә yola salınması mәrasimindә iştirak edib.
Prezident İlham Əliyevә görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi ki, “Qarabağ” dayaq bloku SOCAR-ın “BOS Şelf” şirkәti
tәrәfindәn Heydәr Əliyev adına Bakı dәrin özüllәr zavodunda
tikilib. Qurğu neft-qaz kәşfiyyatı vә hasilatı üçün nәzәrdә tutulur. Dayaq bloku “Qarabağ” yatağında quraşdırılacaq stasionar dәniz özülünün üst hissәsini vә göyәrtә meydançasını saxlamaq mәqsәdilә şәbәkә tipli metal konstruksiya şәklindә hazırlanıb. Bu blok dәnizdә suyun dәrinliyi 182 metr olan sahәdә quraşdırılacaq. Dayaq blokunun quraşdırılması “Qarabağ”
yatağının dәrin qatlarında neft vә qaz hasilatının hәyata keçirilmәsindә böyük rol oynayacaq.
* * *
Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin
tabeliyindә fәaliyyәt göstәrәn ''Bakı Taksi Xidmәti'' Mәhdud
Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtinin 6 nәfәrlik müştәri salonu olan,
müasir standartlara cavab verәn “LEVC TX” modelli yeni
100 әdәd "London taksi"si vәtәndaşlar üçün xidmәtә hazırdır.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-dә yeni taksilәrlә tanış olub.
Prezident İlham Əliyevә yeni taksilәrin xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verildi ki, yeni taksilәrdә hәm sürücülәr, hәm dә
sәrnişinlәr üçün tam tәhlükәsiz vә rahat şәrait tәmin olunub.
“LEVC TX” modelli yeni taksinin bir sıra üstünlüklәri var. Bu
model taksilәr yanacaq әvәzinә elektriklә işlәyir. Avtomobillәr
hәm ev şәraitindә, hәm dә xüsusi quraşdırılmış mәntәqәlәrdә
cәrәyanla tәmin oluna bilәr. Smart konfiqurasiyalı avtomobil
130 kilometrә qәdәr sırf elektriklә çalışır, sonra rejimin dәyişmәsi mümkündür. Bu isә әtraf mühitә vә ekologiyaya
ziyanın sıfıra endirilmәsi demәkdir.
* * *
Avqustun 12-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinә telefonla zәng edib.
Prezident İlham Əliyev Prezident Vladimir Putinә iyulun
12-16-da Ermәnistan-Azәrbaycan dövlәt sәrhәdinin Tovuz
rayonu istiqamәtindә Ermәnistanın törәtdiyi tәxribat barәdә
mәlumat vermişdir. Dövlәtimizin başçısı Ermәnistanın növbәti tәcavüz aktı nәticәsindә Azәrbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvәlәrinin hәrbi qulluqçularının vә bir nәfәr mülki şәxsin
hәlak olduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin sәrhәd boyunca kәndlәri vә yaşayış
mәntәqәlәrini artilleriya atәşinә tutması nәticәsindә bir çox
evlәrin dağıldığını vә yararsız hala düşdüyünü bildirib.
Prezident İlham Əliyev Ermәnistanın bu hәrbi hücumunun әsas mәqsәdinin üçüncü tәrәflәri Ermәnistan-Azәrbaycan
münaqişәsinә cәlb etmәk olduğunu qeyd edib.
Dövlәtimizin başçısı Ermәnistan-Azәrbaycan sәrhәdindә
baş vermiş toqquşmalar başa çatandan sonra iyulun 17-dәn bu
günә kimi Rusiyadan Ermәnistana hәrbi tәyinatlı yüklәrin
daşınmasının intensiv xarakter almasının Azәrbaycan ictimaiyyәtindә narahatlıq vә ciddi suallar doğurduğunu Rusiya
Prezidentinin diqqәtinә çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev Ermәnistan-Azәrbaycan sәrhәdindә baş vermiş hәrbi toqquşmadan dәrhal sonra Rusiyadan
Qazaxıstan, Türkmәnistan vә İran İslam Respublikasının hava
mәkanından istifadә edәrәk bu günә qәdәr Ermәnistana daşınan hәrbi tәyinatlı yüklәrin hәcminin 400 tondan artıq olduğunu bildirib vә telefon zәnginin әsas mәqsәdinin bu mәsәlәnin
aydınlaşdırılması olduğunu vurğulayıb.
Telefon söhbәti zamanı ölkәlәrimiz arasında ikitәrәfli
әmәkdaşlığın gündәliyinә aid mәsәlәlәr müzakirә edilmiş vә
Azәrbaycan-Rusiya tәrәfdaşlığının bütün sahәlәrdә daha da
möhkәmlәndirilmәsinә dair qarşılıqlı niyyәt ifadә olunub.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 13-dә ölkәmizdә sәfәrdә olan Türkiyә Respublikasının
Milli Müdafiә naziri Hulusi Akarı, Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin Baş Qәrargah rәisi, ordu generalı Yaşar Güleri, Türkiyә
Respublikasının Quru Qoşunları komandanı, ordu generalı
Ümit Dündarı, Türkiyә Respublikasının Hәrbi Hava Qüvvәlәri komandanı, ordu generalı Hasan Küçükakyüzü, Türkiyә
Respublikasının Hәrbi Dәniz Qüvvәlәri komandanı, donanma
admiralı Adnan Özbalı vә hәrbi nümayәndә heyәtinin digәr
üzvlәrini qәbul edib.
Görüşdә Türkiyә Respublikasının Azәrbaycan Respublikasındakı sәfiri Erkan Özoral da iştirak edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu
gün Türkiyә-Azәrbaycan birgә hәrbi tәlimlәrinin son
günüdür. Hәrbi tәlimlәrin birinci mәrhәlәsi başa çatır. Bu, çox
әlamәtdar hadisәdir, bizim birliyimizi, qardaşlığımızı bir daha
göstәrir. Bir neçә gün әrzindә ölkәmizin müxtәlif şәhәrlәrindә
tәlimlәr keçirilir. Hәm hәrbi әmәkdaşlıq baxımından bu tәlimlәrin çox böyük önәmi var, eyni zamanda, insanlar arasındakı
әlaqәlәrin, xalqlar arasındakı qardaşlığın güclәndirilmәsi üçün
tәlimlәrin çox böyük әhәmiyyәti vә faydası var. Bu, bir әnәnәdir. Bildiyiniz kimi, hәr il hәm Azәrbaycanda, hәm dә Türkiyәdә 10-dan çox birgә tәlimlәr keçirilir. Ona görә bu tәlimlәrin
keçirilmәsi adi haldır. Burada hansısa bir fövqәladә hal axtarmaq lüzumsuzdur. Biz dә müşahidә edirik ki, bu tәlimlәr bәzi
ölkәlәrdә narahatlıq doğurur. Ancaq buna heç bir әsas yoxdur.
Bu, Türkiyә-Azәrbaycan birliyinin, qardaşlığının növbәti tәzahürüdür.
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Regional inkişafı şәrtlәndirәn
layihәlәr uğurla reallaşdırılır
әvvәli 1-ci sәh.
Şәkidә modul tipli xәstәxananın açılışı zamanı pandemiya dövründә görülәn işlәri, hәyata keçirilәn sosial
layihәlәri dәyәrlәndirәn dövlәt başçısı әminliklә vurğuladı ki, bundan sonra da bütün digәr mәsәlәlәr uğurla
öz hәllini tapacaq. Çünki Azәrbaycanın çox gözәl perspektivlәri var: "Biz artıq dayanıqlı iqtisadiyyat yaratmışıq, hәtta neftin qiymәtinin düşmәsini Azәrbaycan
vәtәndaşları hiss etmәdilәr. Biz bu ağır vәziyyәtdә pandemiya ilә mübarizәyә böyük vәsait ayırırıq. Dediyim
kimi, dövlәt büdcәsinә әlavәlәr edilmәlidir, dürüstlәşmә aparılmalıdır. Əlavә xәrclәr cәlb edilәcәk ki, insanlar daha da yaxşı yaşasınlar, ölkәmiz daha da güclәnsin
vә inkişaf etsin”.
Prezident İlham Əliyevin hәm pandemiya ilә mübarizә
istiqamәtindә gördüyü qabaqlayıcı tәdbirlәr, dünya dövlәtlәrinә qlobal böhrana qarşı beynәlxalq hәmrәylik çağırışı, 30 dövlәtә göstәrilәn yardımlar, hәmçinin ölkә daxilindә reallaşdırdığı sosial layihәlәrin uğurlu nәticәlәri göstәrir ki, Azәrbaycanın istәnilәn böhranla mübarizә aparmağa qüdrәti, gücü çatır.
Müstәqil Azәrbaycanın müasir tarixindә yeni
sәhifәlәr açan islahatlar illәr ötdükcә bir-birini әvәz
edir. Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara söykәnәn uzaqgörәn siyasәtinin hәyata keçirilmәsi nәticәsindә respublikamız dünyanın nüfuzlu dövlәtlәrindәn
birinә çevrilib. Ölkә rәhbәrinin konkret hәdәflәrә hesablanan uğurlu addımları nәticәsindә paytaxtla yanaşı, respublikamızın bütün bölgәlәrindә hәm abadlıq-quruculuq işlәri uğurla aparılır, hәm dә nәhәng
infrastruktur layihәlәri icra olunur.
O cümlәdәn, ölkәnin ikinci böyük şәhәri olan Gәncә
Prezident İlham Əliyevin diqqәt vә qayğısı sayәsindә son
illәr tamamilә yenidәn qurulmuş vә inkişaf etmiş Avropa
şәhәrlәrindәn heç dә fәrqlәnmir. Bu yenilәnmә dövlәt
başçısının qәdim Nizami yurduna hәr sәfәrindәn sonra
daha geniş vüsәt almış, şәhәrdә park vә xiyabanların sayı
artmış, mәdәniyyәt obyektlәrinin siyahısına yenilәri әlavә
edilmişdir.
Yaxın keçmişdә Gәncәyә gәlәn qonaqlar şәhәrin
hansı vәziyyәtdә olduğunu yaxşı xatırlayırlar. Xüsusilә
şәhәrin Bakı istiqamәtindәn olan girişinin necә baxımsız olduğu hamının yadındadır. Boz düzәngah,
daşlı-kәsәkli torpaq, adda-budda ağaclar ürәk ağrıdırdı.
Dahi Azәrbaycan şairi Nizami Gәncәvinin mәqbәrәsi
yerlәşәn әrazi baxımsız vәziyyәtdә idi. İndi hәmin
istiqamәtdә şәhәrә yaxınlaşanda uzaqdan çox müasir
vә qәdim bir şәhәr gözlәrin önündә canlanır. 75 metr
yüksәklikdә dalğalanan Azәrbaycan bayrağını, Qoşa
Qala Qapıları-Arxeologiya vә Etnoqrafiya AbidәKompleksini, geniş әrazini әhatә edәn yaşıllığı, yaraşıqlı fәvvarәni seyr etdikcә adamın ürәyi dağa dönür.
Qalanın daxilindә yerlәşәn dördmәrtәbәli muzeydә isә
tarixin istәnilәn dövrünә sәyahәt etmәk mümkündür.
Hәrb tarixi, etnoqrafiya, süfrә mәdәniyyәti, qәdim
sәnәt nümunәlәri Gәncәnin böyük mәdәniyyәtә malik
olduğunu diqqәtә çatdırır. Muzeydә qәdim yurdun dünyaya sәs salan sәnәtkar övladları haqqında әtraflı mәlumat almaq üçün tәkcә "Sәlәflәr vә xәlәflәr” qalereyasına baxmaq kifayәtdir.
İnsanda xoş ovqat yaradan bu әrazini keçib şәhәrә üz
tutanda yol boyu yamyaşıl ağacların vә qәdimliyi özündә
әks etdirәn istinad divarlarının әzәmәtini artıran 5 kitabә
dәyәrli mәlumat kimi insanda xoş tәәssürat yaradır. Dahi
Nizami Gәncәvinin "Xәmsә”sinin poemalarına hәsr
olunmuş bu kitabәlәr gәlәn qonaqlarda dünya şöhrәtli şair
haqqında geniş tәsәvvür yaradır. Şairin mәqbәrәsi isә bu
tәәssüratı tamamlayır.
Heydәr Əliyev Fondu vә onun prezidenti, ölkәnin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın qayğısı vә yaxından kömәyi ilә Gәncәdә bir çox tarixi abidәlәr, o cümlәdәn Comәrd Qәssab, Cavad xan tarixi memarlıq abidәlәri, muzeylәr, tәhsil vә sәhiyyә ocaqları әsaslı şәkildә yenidәn
qurulub.
Şәhәrin gözәlliyinә yeni gözәllik qatan, Prezident İlham Əliyevin bünövrәsini qoyduğu vә iki il sonra açılışını
etdiyi Heydәr Əliyev Park-Kompleksi bu gün Gәncәnin
әsas istirahәt mәkanına çevrilmişdir. Parkın yenidәn qurulması üçün tәsdiq edilmiş layihәnin tәqdimatı keçirilәndә çoxları buna inanmaq istәmәdi. Lakin Ulu Öndәrә olan
böyük ehtiram vә mәhәbbәt insanlara elә bil güc-qüvvәt
verdi. İki il sonra parkın açılışında iştirak edәn dövlәt başçısı buranı möcüzә adlandırdı. Parkda ucaldılan Heydәr
Əliyev Mәrkәzi, Zәfәr Tağı, "Amfiteatr”, uşaqların vә böyüklәrin ürәyincә olan qeyri-adi attraksionlar vә sair indi
hәm sakinlәrin, hәm dә qonaqların ziyarәt ünvanına çevrilmişdir.
Gәncәdә insanların rahatlığı üçün yaradılan istirahәt
mәkanları bununla bitmir. İllәr boyu baxımsız vәziyyәtdә
olan, hәtta mәişәt tullantılarının mәkanına çevrilmiş
Gәncәçayın sahili indi gözәlliyә bürünmüş seyrangahdır.
Burada Mәhsәti Gәncәvi vә Uşaq Yaradıcılıq mәrkәzlәri
inşa edilmәklә әrazinin gözәlliyi bir qәdәr dә artırılmışdır.
Çayın sağ sahilindә yaradılmış vә insanların sevimli istirahәt yerlәrindәn birinә çevrilәn Park-Bulvar Kompleksindә müair oturacaqlar quraşdırılmış, müxtәlif ağac vә
gül kolları әkilmişdir. Hәyata keçirilәn bu işlәr ölkә rәhbәrinin qәdim Nizami yurduna etdiyi tarixi sәfәrlәrin
uğurlu nәticәlәridir. Dövlәt başçısının hәr sәfәrindәn sonra bir-birinin ardınca hәyata keçirilәn layihәlәr Gәncәnin
inkişafını daha da sürәtlәndirmişdir.
Son illәrdә 460 hektarlıq әrazidә salınan park, zәngin
eksponatlı 5 muzey istifadәyә verilmiş, bir milyon ağac
әkilmişdir. Mәdәniyyәt vә istirahәt parklarının da sayı artmış, 5 qәsәbә-Sadıllı, Mәhsәti, Natәvan, Şeyxzamanlı vә
Cavad xan qәsәbәlәri tamamilә yenidәn qurulmuşdur.
Mәktәblәrin vә uşaq tәrbiyә müәssisәlәrinin hamısı yenilәnmiş, sәhiyyә ocaqlarının sayı artırılmış, әvvәldәn olanlar isә әsaslı şәkildә tәmir edilmişdir. Fikrәt Əmirov adına
Gәncә Dövlәt Filarmoniyasının tikilәrәk istifadәyә verilmәsi şәhәr mәrkәzinin arxitekturasına daha bir gözәllik
bәxş etmişdir. Hazırda Gәncә Dövlәt Dram Teatrı üçün
inşa edilәn yeni binada son tamamlama işlәri görülür.
İnamla demәk olar ki, genişmiqyaslı quruculuq işlәri aparılarkәn Gәncәnin qәdim şәhәrsalma әnәnәsi qorunur.
Hazırda qәdim Gәncә inkişafının yeni mәrhәlәsini
yaşayır. Şәhәr öz tarixi simasını saxlamaqla sürәtlә inkişaf
edir. Çoxmәrtәbәli yaşayış binalarının dam örtüklәri
yenilәnir, fasad hissәlәri şәhәrә xas olan memarlıq әnәnәlәri әsasında üzlәnir. Yaradılan nümunәvi mәhәllәlәr, geniş prospektlәr, rahat yollar, göz oxşayan parklar bu gün
Gәncәni baxımlı edәn әsas elementlәrdir.
Göründüyü kimi, Gәncә son illәr hәyata keçirilәn
genişmiqyaslı layihәlәrin hәyata keçirilmәsi nәticә-

sindә qazandığı ecazkar gözәlliyi ilә adamları heyran
qoyur. Gәncәyә gәlәn qonaqlar da öz heyranlıqlarını
bildirir, bu qәdim şәhәrә dönә-dönә gәlmәyi arzulayırlar. Şәhәr sakinlәri gözlәri önündә gündәn-günә gözәllәşәn, müasirlәşәn vә çiçәklәnәn Gәncәdә yaşadıqları
üçün fәxr edirlәr.
Prezident İlham Əliyevin vә birinci xanım Mehriban
Əliyevanın bu il iyun ayının 24-dә Gәncәyә etdiklәri tarixi sәfәr dә şәhәr sakinlәrinә unudulmaz anlar yaşatdı.
Digәr sәfәrlәr kimi bu dәfә dә şәhәrdә bir sıra obyektlәrin
açılışında iştirak edәn Prezident İlham Əliyev vә birinci
xanım Mehriban Əliyeva şәhәr sakinlәri ilә yaddaqalan
görüşlәr keçirdilәr. Sәfәr çәrçivәsindә "Şah Abbas” vә
"Uğurlu Xan” karvansara kompleksi bәrpadan sonra
istifadәyә verildi. Hәmin gün Gәncәdә tikinti materialları
istehsalı zavodunun, Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin yeni tәdris korpusunun, 1 saylı şәhәr xәstәxanasının modul tipli infeksion xәstәliklәr korpusunun açılışı
hәyata keçirildi. Mәnzil İnşaat Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn inşa edilәn yaşayış kompleksinin tikintisi ilә tanışlıq
da yaddaqalan oldu.
Bu gün pandemiya dövründә әn ciddi mәsәlәlәrdәn biri
dә planetar miqyasda әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsi ilә bağlıdır. Bu mәsәlә nә qәdәr mükәmmәl vә
hәrtәrәfli hәllini taparsa, Yer kürәsindә әrzaq çatışmazlığı
vә qıtlığın qarşısı bir o qәdәr inamla alınacaq.
Lakin yeniliklәrin әhatә dairәsinin genişliyinә baxmayaraq, koronavirus pandemiyası ilә bağlı planetdә bu
istiqamәtdә müәyyәn problemlәr yaranır vә bir çox hallarda onların qarşısının tam alınması mümkün olmur. Belә ki, karantin rejiminin sәrtlәşmәsindәn bazarlarda qıtlıq
yaranır, mәhsul istehlakçıya ya vaxtında çatmır, ya da yollarda xarab olur, bәzәn dә qiymәtlәr aşağı düşür, yaxud
yuxarı qalxır. Bu cür mürәkkәb durumda bütün ölkәlәr, o
cümlәdәn Azәrbaycan üçün dә әrzaq tәhlükәsizliyi әn
vacib mәsәlәlәdәn birinә çevrilir.
İyulun 15-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin sәdrliyi ilә Nazirlәr Kabinetinin 2020-ci
ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
vә qarşıda duran vәzifәlәrә hәsr olunan iclasında da ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyi mәsәlәsi geniş araşdırılmış, problemlәrin hәlli yolları әtraflı müzakirә edilmişdir. İclasda
Azәrbaycan Prezidenti әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin
edilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәrdәn danışmış, vacib
tәdbirlәrin zamanında hәyata keçirilmәsi üçün müvafiq
göstәrişlәr vermişdir. Dövlәt başçısı İlham Əliyev bu mәsәlәyә belә münasibәt bildirmişdir: "Ərzaq tәhlükәsizliyi
o demәk deyil ki, biz bütün әrzaq mәhsullarını, yaxud da
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarını Azәrbaycanda tam hәcmdә
istehsal etmәliyik. Biz gәrәk әrzaq tәhlükәsizliyinә, necә
deyәrlәr, düşünülmüş şәkildә yanaşaq. Bu әrzaq tәhlükәsizliyinin böyük hissәsi, tәbii ki, Azәrbaycanda formalaşmalıdır vә әgәr indi buğda istehsalını istisna etsәk, bütün
digәr әsas әrzaq qida mәhsulları ilә özümüzü böyük dәrәcәdә tәmin edirik. Ancaq eyni zamanda bu, bizim ixrac
imkanlarımıza da maneçilik törәtmәmәlidir. İxrac bazarlarına çıxara bilәcәk mәhsullara da diqqәt yetirilmәlidir.
Ona görә hәm Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi vә eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi, digәr qurumlar bu mәsәlә ilә
mәşğuldurlar”.
Dövlәt başçısının tapşırıqlarına әsasәn, aqrar sahәnin
inkişafı istiqamәtindә davamlı tәdbirlәr hәyata keçirilir.
Pandemiya dövründә müәyyәn çәtinliklәr yaransa da, aqrar sektorun fәaliyyәtinin sistemli surәtdә qurulması, kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı üçün zәruri tәdbirlәr görülür. Xüsusi karantin rejiminin tәtbiqi ilә bağlı ciddi mәhdudlaşdırıcı addımlar atılsa da, fermerlәr hәrәkәtlәrindә
sәrbәstdir, onların mineral gübrә, pestisid, toxum tәchizatı
maneәsiz hәyata keçirilir, kәnd tәsәrrüfatı texnikalarının
hәrәkәti tәmin edilir.
Nәticәdә әhalinin kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları ilә tәminatında ciddi çәtinliklәr müşahidә olunmur. Bü gün 16
hektarlıq sahәdә yerlәşәn "Meyvәli” bazarına ölkәnin bütün bölgәlәrindәn kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının geniş çeşidlәri daşınır. Tәklif edilәn topdansatış qiymәtlәri ötәnildәkindәn aşağıdır. Bu isә hәmin mәhsulların әlçatanlığı
demәkdir.
Ərzaq tәhlükәsizliyindә taxıl mәhsullarının tәdarükü dә
xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. Taxıl biçininә 1700-dәn artıq

kombayn çıxmış, üstәlik, Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi 700ә yaxın kombaynı biçinә cәlb etmişdir. Hәlәlik orta mәhsuldarlıq 31,5 sentnerdir.
Builki quraqlıq bir sıra Aran rayonlarında yüz min hektar әrazidә taxılın becәrilmәsindә problem yaratsa da, әksәr rayonlarda taxıl üzrә mәhsuldarlıq әvvәlki illә müqayisәdә artaraq, mәsәlәn, Bәrdәdә 44,1, Saatlıda 40,8,
Samuxda 40,3 sentnerә çatmışdır. Bu göstәrici bir sıra
özәl, o cümlәdәn nazirliyin pilot tәsәrrüfatlarında 60 sentner olmuşdur.
Eyni zamanda aqrar sektorun digәr sahәlәrindә müsbәt
dinamika müşahidә olunur. Bu ilin birinci yarısında bitkiçilik mәhsullarının istehsalında xeyli yüksәk rәqәmlәr
әldә edilmişdir. 2020-ci ilin 6 ayı әrzindә ötәn ilin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә 6,2 faiz çox tәrәvәz, 5,3 faiz
çox meyvә vә gilәmeyvә, 9,7 faiz çox kartof istehsal olunmuşdur.
Hazırda aqrar sektorda tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әn qızğın
dövrüdür vә dövlәtin davamlı dәstәyi fermerlәri daha
yüksәk nәticәlәr әldә etmәyә ruhlandırır, ölkәnin әrzaq
tәhlükәsizliyinin tәmin olunması üçün qarşıya qoyulan
bütün vәzifәlәri layiqincә yerinә yetirmәyә imkan yaradır.
Ən vacibi qarşıdakı hәdәflәrin düzgün tәyin edilmәsi,
әrzaq tәhlükәsizliyinin daim diqqәt mәrkәzindә saxlanılması, ixrac imkanlarının genişlәndirilmәsi, bütünlükdә,
kәnd tәsәrrüfatının intensiv yollarla inkişafıdır. Bu baxımdan Nazirlәr Kabinetinin iclasında da qeyd edildiyi kimi,
50 min hektarlıq sahәdә qarğıdalının әkilmәsi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir vә bu pilot layihә kimi bütün fermerlәr
üçün maraqlı ola bilәr.
Onu da qeyd edәk ki, qabaqcıl tәsәrrüfatların tәcrübәsinin öyrәnilmәsi, aqroparkların nümayәndәlәrinin regional mәrkәzlәrdә tәlim kurslarında iştirak etmәsi, tәcrübә mübadilәsinin aparılması, aqrar sektor üzrә peşә
kurslarının yaradılması zәrurәtә çevrilir.
Dünyanın, o cümlәdәn Azәrbaycanın aqrar sektorunda
yeni texnologiyalar, müasir texnikalar sürәtlә tәtbiq edilir.
Ötәn il keçirilәn islahat nәticәsindә baş tutan liberallaşma
bu il 100-dәn artıq şirkәt vasitәsilә 2380 kәnd tәsәrrüfatı
texnikasının fermerlәrә satılmasına imkan yaratmışdır.
Bu, ötәn ilin eyni dövrü ilә müqayisәdә tәxminәn iki dәfәdәn artıqdır. Müasir texnikaların ölkәyә gәtirilmәsi vә satışı davam edir. Artıq fermerlәr özlәri müasir texnologiyaların, yeni becәrmә üsullarının tәtbiqindә maraqlıdırlar.
Başa düşürlәr ki, işlәrindә nә qәdәr müasir tәcrübәyә arxalansalar, bir o qәdәr mәhsulun maya dәyәri aşağı düşәcәk, mәhsuldarlıq artacaq, xarici bazarlarda rәqabәtә
asanlıqla davam gәtirәcәklәr.
Bununla yanaşı, ilin әvvәllәrindәn havaların quraq keçmәsi, yağıntıların miqdarının az olması әkin balansının
әsas hissәsini tәşkil edәn taxılın becәrilmәsindә müәyyәn
problemlәr yaradıb. Mart-aprel aylarında havaların yağıntılı olması vәziyyәti qismәn xilas etsә dә, bir sıra rayonlarda, xüsusilә aran bölgәlәrindә 100 min hektar әrazidә taxıl
sahәlәrinә ziyan dәyib. Suvarma problemi yaşanmayan
digәr rayonlarda mәhsuldarlıq әvvәlki illә müqayisәdә
xeyli yüksәk olsa da, quraqlıq keçmiş әrazilәr sәbәbindәn
bu il taxıl üzrә ümumi nәticә ötәn ilә nisbәtәn 5,5 faiz az
tәşkil edib. Quraqlıq vә su çatışmazlığı pambıq bitkisinin
becәrilmәsinә dә öz tәsirini göstәrmәkdәdir.
Tәsadüfi deyil ki, bu il iyulun 23-dә Prezident İlham
Əliyevin yanında su tәsәrrüfatının vәziyyәtinә hәsr
olunmuş videoformatda keçirilәn müşavirәdә aqrar sahәnin suvarma suyu ilә tәminatı әn әsas mәsәlәlәrdәn
biri kimi müzakirә edilib. Qeyd olunub ki, cari ildә 100
min hektardan çox sahәdә pambıq әkini hәyata keçirilib. Pambıq әkinlәri üzrә 7 min hektar sahәdә birinci
vegetasiya suvarması hәlә dә başa çatmayıb. Pambığın
suvarılmasında әn kritik faza ikinci vegetasiya suvarması sayılır. İkinci vegetasiya suvarması vaxtında aparılmasa, mәhsuldarlıq 25-40 faiz aşağı düşә bilәr. Hazırda daha çox Saatlı, Sabirabad, Bilәsuvar, Zәrdab,
Salyan vә Neftçala rayonlarında pambığın suvarılması
üzrә bәzi problemlәr müşahidә olunur.
Bundan әlavә, 35 rayon üzrә 50 min hektar sahәdә tәkrar qarğıdalı әkini nәzәrdә tutulub. Bu günәdәk 36 min
hektar sahәdә sәpin aparılıb. Hazırda suvarma problemi
ilә әlaqәdar bu işin hәyata keçirilmәsindә çәtinliklәr yaşanır.

Su çatışmazlığı vә quraqlıq şәkәr çuğunduru, çәltik,
heyvandarlıq üçün yem bitkilәrinin yetişdirilmәsinә,
meyvә bağlarına da mәnfi tәsir edә bilәr.
Mövcud vәziyyәtin aradan qaldırılması üçün dövlәt
tәrәfindәn genişmiqyaslı vә çoxşaxәli tәdbirlәr hәyata keçirilir. Sözügedәn müşavirәdә dövlәt başçısı suyun hәm
hәyat, hәm inkişaf, hәm dә tәhlükәsizlik olduğunu bir daha vurğulayaraq demişdir: "Su resursları ekoloji tarazlığa,
kәnd tәsәrrüfatının inkişafına çox böyük tәsir göstәrir.
Biz kәnd tәsәrrüfatımızı intensiv yollarla inkişaf etdirmәliyik vә buna nail olmaq üçün kifayәt qәdәr su
mәnbәlәrimiz olmalıdır vә bu var. Sadәcә olaraq, әgәr
dәhşәtli dәrәcәdә bu itkilәr olmasaydı, biz mövcud su
resursları ilә özümüzü tam tәmin edә bilәrdik. İndi bu
mәsәlә araşdırılır, bәzi hallarda itkilәr 40 faizdir vә 50
faizә çatır, bu dözülmәzdir. Biz suyu itiririk. Belәliklә,
әkin sahәsinә, insanların evinә çatmır, әksinә, torpaqlara ziyan vurur. Bizim indi әn çox әmәktutumlu sahәlәr
taxılçılıq vә pambıqçılıqdır. Pambıqçılıq, ümumiyyәtlә,
su olmadan inkişaf edә bilmәz. Pambıqçılıqda tәqribәn
200-300 min adam işlәyir, öz ailә büdcәsini tәmin edir.
Biz müasir texnologiyaların, o cümlәdәn müasir suvarma sistemlәrinin mövcud olduğu taxılçılıq tәsәrrüfatlarında hәr hektardan tәqribәn 70-80 sentner buğda alırıq. Bu, inkişaf etmiş ölkәlәrin sәviyyәsindәdir. Yәni
bu, dünyada әn yüksәk sәviyyәdir, bundan yüksәk sәviyyә yoxdur. Əgәr su olmasa, biz buna nail ola bilәrikmi? Biz indi taxılçılıqda müasir texnologiyaların tәtbiq
edilmәsi ilә mövcud әkin sahәlәrindә, bәlkә dә bir
qәdәr az әkin sahәlәrindә daha çox mәhsul istehsal edә
bilәrik, idxaldan daha az asılı ola bilәrik.”
Hazırda aqrar sektorda tәsәrrüfat fәaliyyәtinin әn qızğın
dövrüdür. Növbәti aylarda da su tәminatı ilә bağlı çәtinliklәrin davam etmәsi gözlәnilir. Bu vә digәr çәtinliklәrin
tezliklә aradan qaldırılması üçün Prezident İlham Əliyevin sәrәncamı ilә yaradılmış komissiya müvafiq tәdbirlәr
görür, qurumların fәaliyyәti әlaqәlәndirilir. Mövcud su
ehtiyatlarının әdalәtli bölünmәsi üçün 53 rayon üzrә 580
mindәn çox suvarma qrafiki tәrtib olunub vә Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyinin saytında yerlәşdirilib. Qrafiklәrә әmәl
edilmәsi ilә bağlı yerlәrdә maariflәndirmә vә nәzarәt işlәri
hәyata keçirilir. Daxil olan müraciәtlәr tәhlil edilir vә baxılması üçün Meliorasiya vә Su Tәsәrrüfatı ASC-yә göndәrilir. Hәmçinin fermerlәrin müraciәtlәri ilә bağlı müvafiq komissiyaya hәr gün operativ mәlumatlar göndәrilir
vә problemlәrin aradan qaldırılması üçün yerlәrdә Meliorasiya vә Su Tәsәrrüfatı ASC vә yerli icra hakimiyyәti orqanları ilә birgә fәaliyyәt göstәrilir. Görülәn tәdbirlәrin
әsas mәqsәdi dәyәr zәncirinin bütün mәrhәlәlәrindә, yәni
suyun sututarlarda toplanması, kanallarla nәqli vә әkin sahәlәrinә paylanmasında sәmәrәliliyin tәmin olunmasıdır.
Hәyata keçirilәcәk çoxsaylı tәdbirlәr sırasında kәnd
tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalçıları tәrәfindәn suvarmada müasir texnologiyaların tәtbiqinin tәşviq olunması,
suvarma suyundan güzәştli istifadә ilә bağlı yeni mexanizmin hazırlanması vә s. dә dayanır.
Dövlәt fermerlәri, sahibkarları stimullaşdırmaq üçün
geniş proqramlar icra edir, onlara subsidiyalar, güzәştli
kreditlәr verilir, texnika, gübrә, yanacaqla tәminat hәyata
keçirilir. Torpağın suvarılması, suyun düzgün bölünmәsi
ilә bağlı nәzәrdә tutulan vә artıq icrasına uğurla başlanan
işlәr dә, şübhәsiz ki, müsbәt nәticәsini göstәrәcәk. Bir
sözlә, dövlәtin aqrar sahәyә, nәticә etibarı ilә ölkәdә әrzaq
tәhlükәsizliyinin möhkәmlәnmәsinә ardıcıl dәstәyi davam edir. Sözügedәn müşavirәdәn bir gün sonra Prezidentin "Kәnd tәsәrrüfatı mәhsulları istehsalçılarına dövlәt
büdcәsi hesabına verilәn güzәştlәrin maliyyәlәşdirilmәsi
ilә bağlı tәdbirlәr haqqında” imzaladığı sәrәncam da bu
sahәyә növbәti dәstәyin tәzahürüdür.
Bu gün hәr bir sahibkar dәrk edir ki, qüdrәtli vә müasir
Azәrbaycanın qurulması üçün Prezident İlham Əliyevin
liderliyi altında bizi hәlә bir sıra mühüm vәzifәlәr gözlәyir. Azәrbaycan biznes mühitinin әlverişliliyi, sahibkarların rahat işlәmәsi üçün әn çox islahatlar aparan ölkәlәrdәn
biridir. Postneft iqtisadiyyatının qurulması, idxaldan
asılılığın azaldılması, ölkәnin ixrac potensialının yüksәldilmәsi üçün rәqabәtqabiliyyәtli mal vә mәhsulların istehsal olunması mәqsәdilә hökumәt sahibkarlar üçün böyük
imkanlar yaradıb. Ölkәdә qeyri-neft sektorunun, xüsusilә

dә regionlarda kiçik vә orta sahibkarlığın inkişafı istiqamәtindә mühüm işlәr görülür.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş istәnilәn dövlәtin
müstәqil yaşaması vә inkişafı prosesindә orta tәbәqәnin iqtisadi inkişaf vә sabitliyin tәminatçısı sayılan sahibkarlar
sinfinin rolu müstәsnadır. Bu reallığı nәzәrә alan ölkә
Prezidenti milli iqtisadi inkişaf modelinin reallaşdırılmasında özәl sektorun hәlledici rolunu daim önә çәkir, güclü
sahibkarlar tәbәqәsinin formalaşmasına, onların cәmiyyәtdәki mövqelәrinin güclәnmәsinә çalışır.
Dövlәt başçısının rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan dünyanın
inkişaf etmiş ölkәlәri sırasında öz layiqli yerini tutmuş,
qәbul olunan dövlәt proqramlarının icrası, hәyata keçirilәn kompleks islahatlar ölkәmizdә sabitliyi vә davamlı
inkişafı tәmin etmişdir. Əhalinin hәyat sәviyyәsi yüksәlmiş, makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, regionların tarazlı inkişafına nail olunmuş, sahibkarlıq fәaliyyәti
üçün geniş imkanlar açılmışdır.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş
iqtisadi inkişaf strategiyası nәinki ölkәmizin inkişafında
müstәsna rol oynayır, hәtta bir model olaraq keçid iqtisadiyyatı ölkәlәrinin iqtisadi inkişafı baxımından nümunәyә
çevrilmәkdәdir.
Davamlı olaraq hәyata keçirilәn kompleks islahatlar,
inzibati prosedurların sadәlәşdirilmәsi, qanunvericiliyin
tәkmillәşdirilmәsi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması
tәdbirlәri vә institusional dәstәk mexanizmlәrinin tәtbiqi
sahibkarlığın inkişafını daha da sürәtlәndirmişdir. Hәyata
keçirilәn genişmiqyaslı dәstәk tәdbirlәrinin nәticәsidir ki,
ölkәmizdә sahibkarlıq fәaliyyәti genişlәnir, bütün regionları әhatә etmәklә yeni istehsal vә xidmәt sahәlәri yaradılır, ölkәmizin rәqabәtqabiliyyәtli mәhsul istehsalı imkanları genişlәnir, özәl bölmәnin ümumi daxili mәhsulda vә
mәşğulluqda xüsusi çәkisi artır.
Hәyata keçirilmiş islahatlar vә tәdbirlәr fonunda tәsadüfi deyildir ki, biznes mühitini qiymәtlәndirәn әn önәmli
hesabatlardan biri olan Dünya Bankının "Doing Business” hesabatlarında son illәrdә ölkәmizdә reallaşan islahatlar daima vurğulanaraq, nümunәvi islahatlar kimi nәzәrә alınır. Belә ki, ölkәmiz 2018-ci il üçün dәrc olunan
hesabatda 4 vә daha çox islahat aparan 3 ölkәdәn biri
kimi, 2019-cu il üçün dәrc olunan hesabatda dünyanın әn
islahatçı 10 ölkәsi siyahısına daxil olaraq, әn çox islahat
aparan ölkә kimi qeyd edilmiş vә 2020-ci il üçün dәrc olunan hesabatda isә 20 әn islahatçı ölkәnin sırasında yer almışdır. Azәrbaycanda biznes mühitinin әhәmiyyәtli dәrәcәdә yaxşılaşması, mәşhur "Heritage” Fondunun tәrtib
etdiyi iqtisadi azadlıqlarla bağlı reytinq cәdvәlindә dә göstәrilmiş, bu göstәriciyә әsasәn Azәrbaycan iqtisadi azadlıqlar indeksinә görә bir il әrzindә 19 pillә qalxaraq, dünyada 44-cü yerdә qәrarlaşmışdır.
Prezident İlham Əliyevin sәslәndirdiyi Azәrbaycan
Respublikasının indiki ağır dövrdә Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatının "Dayanıqlı inkişaf indeksi” üzrә hesabatında
keçәn ilә nisbәtәn irәlilәyәrәk 54-cü yerdә qәrarlaşması
faktı ölkәmizdәki sosial-iqtisadi inkişafın sәviyyәsi vә
dövlәtimizin beynәlxalq nüfuzunun artması baxımından
mühüm göstәricidir.
Son illәrdә tәbii fәlakәt vә digәr hadisәlәr nәticәsindә
zәrәrçәkmiş sahibkarlara dәymiş ziyanın hesablanaraq
kompensasiya ödәnilmәsi, eyni zamanda, onlara güzәştli
şәrtlәrlә kreditlәrin verilmәsi, habelә onların qısa müddәtdә işlә tәmin edilmәsi barәdә dövlәt başçısının sәrәncamları Azәrbaycan sahibkarları vә sadә vәtәndaşlar arasında
böyük rәğbәtlә qarşılanmışdır.
Mәlum olduğu kimi, pandemiya dövrünün çәtinliklәri
fonunda maliyyә yardımı almaq mәqsәdilә dünyanın
150-dәn çox ölkәsinin beynәlxalq maliyyә qurumlarına
müraciәt edildiyi bir şәraitdә Azәrbaycanın öz problemlәrini daxili imkanlar hesabına uğurla hәll etmәsi haqqındakı mәlumatlar da әldә olunmuş nailiyyәtlәrin mühüm
amillәrindәn biri kimi qeyd edilmәlidir.
Modernlәşmә kursunu hәyata keçirәn Azәrbaycan
Respublikasında iqtisadi vә sosial tәrәqqiyә yönәlmiş
dövlәt siyasәti öz bәhrәsini vermәkdәdir. Tәsәdüfi deyil
ki, koronavirus pandemiyasının tәsirindәn yaranmış dәrin
maliyyә böhranı bir sıra ölkәlәrdә iqtisadiyyatın tәnәzzülә
uğramasına vә sosial gәrginliyin artmasına gәtirib çıxardığı bir vaxtda, ölkәmiz qlobal böhranın tәsirindәn qorunmuş, sosial-iqtisadi inkişaf, vәtәndaşlarımızın rifah halının yüksәldilmәsi tәdbirlәri ardıcıl davam etmişdir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 19 mart 2020ci il tarixli sәrәncamı ilә pandemiyanın mәşğulluğa, sahibkarlara vә iqtisadiyyata mәnfi tәsirlәrinin azaldılması
üzrә tәkliflәrin hazırlanması mәqsәdilә yaradılan işçi
qrupların tәqdim etdiyi tәkliflәr әsasında Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş
Tәdbirlәr Planından irәli gәlәn mәsәlәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi üçün dövlәt büdcәsindәn vә digәr maliyyә resursları sәfәrbәr edilәrәk ümumi maliyyә dәstәk paketi
3,5 milyard manatdan artıq olmuşdur. Əmәk vә Əhalinin
Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin mәşğulluq tәdbirlәrinin vә
birdәfәlik aylıq yardımların maliyyәlәşmәsi artıq hәyata
keçirilmiş, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı
Fondu vasitәsilә sahibkarlara maliyyә dәstәyi tәdbirlәri
mütәmadi olaraq hәyata keçirilmәkdәdir.
Belә bir çәtin şәraitdә Azәrbaycan hökumәti ölkә
sahibkarları üçün dәstәk mexanizmlәrini işә salmış, pandemiyadan zәrәr çәkәn iqtisadi fәaliyyәt sahәlәrinә Vergi
Mәcәllәsindә güzәştlәr nәzәrdә tutulmuşdur. Qanunda
hәmin sahәlәrin adı verilmәklә, karantin rejiminin sәrtlәşdirilmәsi vә yumşaldılması dövründә yeni fәaliyyәt sahәlәri әlavә edilәrәk, onların da bu güzәştlәrdәn faydalanması nәzәrdә tutulmuşdur.
Sәnәdә әsasәn, pandemiyadan zәrәr çәkәn sahibkarlıq
subyektlәri 2020-ci il üzrә әmlak vә torpaq vergisindәn
azad edilir. Hәmin sahibkarlara, 2020-ci ilin nәticәlәrinә
görә, mәnfәәtdәn 75 faizlik güzәştin verilmәsi nәzәrdә tutulur. Mәnfәәt vergisi ödәyicilәrinin 2019-cu ilin nәticәlәrinә görә mәnfәәt vergilәrinin dә ödәnilmәsi martın 31dәn sentyabrın 1-dәk tәxirә salınmışdır.
Mikrosahibkarlar xüsusi hәssas kateqoriyaya aid
olduğu üçün hansı sahәdә fәaliyyәt göstәrmәsindәn asılı
olmayaraq, bu gün onlar üçün Vergi Mәcәllәsindә mövcud olan 2 faizlik sadәlәşdirilmiş verginin dәrәcәsi bu il 1
faizә endirilmişdir. Sadәlәşdirilmiş verginin xüsusi növlәri olan, mәsәlәn, ictimai iaşә obyektlәri üzrә sadәlәşdirilmiş vergi 8 faizdәn 4 faizә, sәrnişindaşıma sahәsindә
fәaliyyәt göstәrәn sahibkar üçün isә nәqliyyat vasitәsindә
oturacaqların sayına görә müәyyәn olunan sadәlәşdirilmiş verginin dәrәcәsinin 50 faiz aşağı salınması nәzәrdә
tutulur. Bütün sahibkarlıq subyektlәrindә fiziki şәxslәrdәn
icarәyә götürülәn daşınmaz әmlaka görә mәnbәdәn tutulan 14 faizlik vergi 7 faizә endirilir.
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Malların vaxt vә xәrc itkisinә Gömrükçülәrin
mәruz qalmadan maneәsiz vә növbәti uğurlu
әmәliyyatı
sürәtli hәrәkәti tәmin edilir
Gömrük rәsmilәşdirilmәsinin daha
çevik vә şәffaf hәyata keçirilmәsi, mәmur-sahibkar münasibәtlәrinin müasir
idarәçilik prinsiplәri әsasında inkişaf
etdirilmәsi, gömrük nәzarәti formalarının idxal-ixrac prosedurları üzrә tәtbiqinin daha da optimallaşdırılması mәqsәdilә kompleks tәdbirlәr davam etdirilir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 21 may
2016-cı il tarixli, 920 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq
edilmiş “Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üçün “Yaşıl dәhliz”
vә digәr buraxılış sistemlәrindәn istifadә Qaydaları”nın müddәalarına uyğun olaraq “Mavi dәhliz” buraxılış sistemindәn istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulub.
“Mavi dәhliz” buraxılış sistemi әvvәlcәdәn
elektron formada tәqdim olunmuş qısa idxal bәyannamәsi әsasında aparılmış gömrük nәzarәtinә
vә risk qiymәtlәndirilmәsinin nәticәlәrinә uyğun olaraq, gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә gömrük qanunvericiliyi ilә müәyyәn edilmiş mәlumatlandırma vә qeydiyyat әmәliyyatlarının yerinә yetirilmәsi vasitәsilә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindәn keçirilәn malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük әrazisinә buraxılışından sonra gömrük nәzarәti
formalarının tәtbiqini nәzәrdә tutan buraxılış sistemidir.
“Mavi dәhliz” buraxılış sistemindәn istifadә etmәklә gömrük әrazisinә buraxılan mallar vә nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә gömrük yoxlaması gömrük
әrazisinә buraxılışdan sonra, idxalatçının sözügedәn
Fәrmanın tәlәblәrinә uyğun olaraq müәyyәn etdiyi
yerdә, lakin gömrük orqanlarının iş vaxtı vә Gömrük
Mәcәllәsi ilә müәyyәn edilmiş gömrük bәyannamәsinin tәqdim edilmәsi vә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin hәyata keçirilmәsi üçün son müddәt nәzәrә alınmaqla hәyata keçirilir.
Beynәlxalq ticarәt zәnciri üzrә malların vaxt vә
xәrc itkisinә mәruz qalmadan maneәsiz vә sürәtli

hәrәkәtinin, o cümlәdәn xarici ticarәt iştirakçılarına
öncәdәn biznes proqnozlaşdırılmasının tәmin olunması mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
“Mәcburi qәrarlar”ın pilot layihәsinin tәtbiqinә
başlanılıb.
Mәcburi qәrar layihәsinin tәtbiqi artıq sahibkarlara
idxal-ixrac әmәliyyatını hәyata keçirmәzdәn öncә
onlara malların tәsnifatını, yәni xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası üzrә kodunu vә mәnşә
ölkәsini müәyyәn etmәk imkanı verәcәk. Bu da ticarәtin asanlaşdırılması prosesinә mühüm tәsir göstәrmәklә yanaşı, sahibkarlara öz biznes planlarının
әvvәlcәdәn düzgün formalaşdırılması imkanı yaradacaq, eyni xüsusiyyәt vә göstәricilәrә malik malların
gömrük rәsmilәşdirilmәsi üzrә tәkrar sorğuları aradan qaldıracaq vә mәmur-vәtәndaş tәmasının sıfıra
endirilmәsi hesabına şәffaflığın tәmin olunmasına
gәtirib çıxaracaqdır.
Mәcburi qәrar layihәsinin tәtbiqi ilә malların xarici
iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası üzrә kodunun
öncәdәn tәsniflәşdirilmәsi imkanı mallara tәtbiq olunan rüsum dәrәcәlәri vә icazәlәrin dә әvvәlcәdәn

müәyyәn edilmәsinә gәtirib
çıxaracaq ki, bu da malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı
әhәmiyyәtli dәrәcәdә vaxt vә xәrc
itkisinin qarşısını alacaq.
Eyni zamanda, artıq şәxslәr
mәnşә ölkәsinin öncәdәn müәyyәn edilmәsi imkanı ilә yanaşı,
idxal edәcәklәri malların preferensial vә ya qeyri-preferensial mәqsәdli olduğunu da müәyyәn edә
bilәcәklәr. Preferensiya dedikdә,
Azәrbaycan Respublikasının ticarәt siyasәti hәyata keçirilәrkәn
qarşılıqlı vә ya birtәrәfli qaydada
Azәrbaycan
Respublikasının
gömrük sәrhәdindәn keçirilәn
mallar üzrә әvvәl ödәnilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödәnişindәn azadetmә, rüsum dәrәcәlәrinin aşağı salınması, malın preferensial gәtirilmәsi
(çıxarılması) üçün tarif kvotaları şәklindә verilәn
güzәştlәr başa düşülür.
Misal olaraq, “Müstәqil Dövlәtlәr Birliyindә malların mәnşә ölkәsinin tәyin edilmәsi Qaydaları haqqında 20 noyabr 2009-cu il tarixli Saziş”inә әsasәn
CT-1 formalı mәnşә sertifikatı tәqdim olunmaqla
qarşılıqlı güzәştlәr tәtbiq edilir.
Hazırda “Mәcburi qәrarlar”ın qeydiyyatının vә
elektron idarәetmә sisteminin yaradılması vә elektron xidmәt kimi xarici ticarәt iştirakçılarına tәqdim
edilmәsi sahәsindә işlәr davam etdirilir vә әn qısa
müddәtdә tәtbiqi prosesi başlanacaqdır.
Onu da qeyd edәk ki, Azәrbaycan Respublikasının
Gömrük Mәcәllәsinin 13-1.1-ci maddәsinә vә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 21 may 2016-cı il
tarixli, 920 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş
“Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üçün “Yaşıl dәhliz” vә digәr buraxılış sistemlәrindәn istifadә Qaydaları”nın tәlәblәrinә
әsasәn hazırda “Mavi dәhliz” buraxılış sisteminin
tәtbiqi ilә әlaqәdar tәdbirlәr hәyata keçirilir.

Gömrük Akademiyasının mәzunlarına
diplomlar tәqdim olunub
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının bakalavriat sәviyyәsini
2019/2020-ci tәdris ili üzrә bitirәn tәlәbәlәrә mәzun diplomları tәqdim olunub.

Bu mәqsәdlә, karantin qaydalarına әmәl edilәrәk
keçirilәn mәrasimdә Akademiyanın rәisi Qulu
Novruzov mәzunlara sonrakı tәhsil mәrhәlәlәrindә
vә hәyatda uğurlar arzulayıb. Qeyd olunub ki,
Akademiyada mart ayından dәrslәr vә imtahanlar, o
cümlәdәn buraxılış işlәrinin müdafiәsi onlayn formatda reallaşdırılıb, dәrslәrdә iştirak vә fәnnlәrin
mәzmununun qavranılması yüksәk sәviyyәdәdir.

Dördüncü kurs tәlәbәlәrinin istehsalat tәcrübәsinin dә karantin dövrünә tәsadüf etmәsinә baxmayaraq, buraxılış işlәrinin müdafiәsi vә sәviyyәsinin ürәkaçan olduğu, prosesin uğurla başa çatdığı
vurğulanıb.
Ötәn il Akademiyadan mәzun olan tәlәbәlәrin
gömrük orqanlarında işlә tәmin olunması barәdә
fәaliyyәtdә uğurlu nәticәlәr әldә etmiş mәzunların
danışan Qulu Novruzov bildirib ki, tәhsildә vә sosial gömrük xidmәtindә fәaliyyәt göstәrmәsi bizim üçün
arzuolunandır.
Sonra mәzunlara diplomlar tәqdim olunub.
2019/2020-ci tәdris ilindә Akademiyadan 40
tәlәbә mәzun olub. Onlardan 19 nәfәri "İqtisadiyyat", 21 nәfәri "Hüquqşünaslıq" ixtisası üzrә bitirib.
Mәzunlar Gömrük Akademiyasının, Azәrbaycanın, o cümlәdәn bir sıra xarici ölkәlәrin tәhsil
ocaqlarında magistratura pillәsindә tәhsillәrini davam etdirәcәklәr.
Qeyd edәk ki, Akademiyada bakalavriat sәviyyәsindә 4 ixtisas - I ixtisas qrupu üzrә "İnformasiya
tәhlükәsizliyi", II ixtisas qrupu üzrә "İqtisadiyyat",
hәmçinin "Beynәlxalq ticarәt vә logistika", III ixtisas qrupu üzrә isә "Hüquqşünaslıq" ixtisasına qәbul
hәyata keçirilir.

200 kiloqramdan artıq narkotik vasitә - heroin aşkar edildi

Azәrbaycan
Respublikasının
gömrük orqanları tәrәfindәn narkotik vasitәlәr vә psixotrop maddәlәrin
qanunsuz dövriyyәsinin qarşısı alınmaqla onların Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn tranzit qaydada
istifadә etmәklә daşınması, bu kimi
transmilli cinayәtlәrin törәdilmәsindә iştirak edәn şәxslәrin ifşa edilәrәk
mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi, onların
müxtәlif ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn
mütәşәkkil cinayәtkar dәstәlәrin digәr üzvlәri ilә әlaqәlәrinin müәyyәn
edilmәsi istiqamәtindә aparılan intensiv әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri vә
istintaq hәrәkәtlәri davam etdirilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn cinayәtkarlıqla mübarizә mәqsәdilә bu kimi transmilli cinayәtlәr
vә onların istintaqı zamanı aşkar edilәn әhәmiyyәtli hallar barәdә mütәmadi olaraq kütlәvi informasiya vasitәlәri ilә ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması tәmin edilir.
Belә mәlumatların davamı olaraq
bildiririk ki, Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә İran İslam Respublikasından Polşa Respublikasına dәmiryolu
nәqliyyatı vasitәsilә külli miqdarda
narkotik vasitәlәrin gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk aparılacağı barәdә әmәliyyat mәlumatı daxil olub.
Daxil olmuş әmәliyyat mәlumatı
әsasında 6 avqust 2020-ci il tarixdә
Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә İran İslam Respublikasından Polşa Respublikasında yerlәşәn şirkәtlәrdәn birinin ünvanına müvafiq sәnәdlәrdә "Gil" yükü daşıdığı әks olunan platforma
"Astara Dәmir Yolu" gömrük postunda saxlanılıb vә üzәrindә olan
konteynerdәki yük kinoloji xidmәt
itinin tәtbiqi ilә yoxlanılıb.
Konteynerdә olan 20 paletdәki
720 әdәd standart ölçülü kisәlәrdә
qablaşdırılmış "Gil" yükünün
yoxlanılması zamanı xidmәti it paletlәrdәn
ikisinә reaksiya verib vә gömrükçülәr hәmin
kisәlәr üzәrindә әsaslı yoxlama aparıb. Bu
zaman hәr paletdә 7 әdәd olmaqla, ümumilikdә 14 kisәdәn qablaşdırmaları ilә birlikdә
ümumi çәkisi 200 kiloqram 800 qram narkotik
vasitә - heroin aşkar edilib.
Faktla bağlı Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Əmәliyyat vә İstintaq Baş İdarәsindә Azәrbaycan Resublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 206.3.2,
234.4.1 vә 234.4.3-cü maddәlәri ilә cinayәt işi
başlanılıb.
İlkin araşdırma zamanı Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn tranzit keçirilmәklә Avropaya aparılması nәzәrdә tutulan külli miqdarda
narkotik vasitәlәrin gizlәdildiyi kisәlәrin üzәrindә Azәrbaycan Respublikasına mәxsus
istehsalçının "Üyüdülmüş Gil, Oğuz dağı, İstehsalçı: Mahmudov İ.İ. VÖEN 8600000742,
Oğuz r-nu, H.Əliyev küç. 60" rekvizitlәrinin
әks olunması gömrük әmәkdaşlarının diqqәtini
cәlb edib.
Araşdırma nәticәsindә müәyyәn edilib ki,
sözügedәn "gil" yükü Azәrbaycan Respublikasının Oğuz rayonunda fәaliyyәt göstәrәn fәrdi
sahibkar tәrәfindәn әvvәllәr qanunamüvafiq
qaydada Azәrbaycan Respublikasından İran
İslam Respublikasına ixrac edilәn vә İran İslam Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn cinayәtkar qrupun üzvlәri tәrәfindәn sonradan hәmin kisәlәrә narkotik vasitәlәr gizlәdәrәk onlardan narkotiklәrin daşınması zamanı istifadә

olunub.
Göründüyü kimi gömrük orqanlarının hәyata keçirdiyi mәqsәdyönlü tәdbirlәr nәticәsindә
törәtdiyi cinayәt әmәllәri ifşa olunan mütәşәkkil cinayәtkar qruplaşmaların üzvlәri (narkoqaçaqmalçılar) öz cinayәtkar әmәllәrindә
Azәrbaycan Respublikasına mәxsus istehsalçıya aid kisәlәrdәn istifadә etmәklә, tәkcә
narkotik vasitәlәrin qaçaqmalçılığı әmәllәrinin
cinayәtkar izlәrini itirmәyә nail olmur,
hәmçinin Azәrbaycan Respublikasında qanuni
istehsal fәaliyyәti ilә mәşğul olan sahibkarların
hәm ölkә daxilindә, hәm dә digәr ölkәlәrdә
işgüzar nüfuzuna xәlәl gәtirәn hәrәkәtlәrә yol
verirlәr.
Nәticәdә, bir daha qeyd etmәk istәyirik ki,
Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn hәyata
keçirilәn transmilli cinayәtlәrlә mübarizә
mәzmun etibarı ilә tәkcә belә cinayәtin predmeti olan qanunsuz mal vә әşyaların dövriyyәdәn çıxarılması, bu cinayәtlәrin törәdilmәsindә iştirak edәn şәxslәrin müәyyәn edilәrәk
mәsuliyyәtә cәlb edilmәsini deyil, hәmçinin
Azәrbaycan Respublikasının sahibkarlıq
fәaliyyәti subyektlәrinin qanuni mәnafeyinin
qorunması ilә yanaşı, Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi, onun beynәlxalq nüfuzunun zәrәr görmәmәsindәn ötәri kompleks tәdbirlәri әhatә
edir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Another successful operation carried out by customs officers
The customs bodies of the Republic of Azerbaijan continue operations to prevent illicit trafficking of drugs and psychotropic substances via the territory of
the Republic of Azerbaijan, to determine and hold accountable the persons
involved in the transnational crimes, find out their relations with other members of organized criminal gangs operating in different countries.
With the view of combating crimes, the State
Customs Committee regularly informs the public
through mass media about the transnational
crimes and important cases found out during their
investigation.
Operation and Investigation Department of
the South Areal Main Customs Office received a
report that a great deal of drugs would be smuggled from the Islamic Republic of Iran to the
Republic of Poland via the railroad transportation.
Basing on the report, on August 6, 2020, the
train said to be carrying "Clay" from the Islamic
Republic of Iran via the territory of the Republic
of Azerbaijan for a company operating in the

Republic of Poland was detained at Astara
Railway customs checkpoint and the cargo was
checked with the help of the dog of the dogtraining service.
While checking "Clay" in 720 standard size
sacks in 20 palettes in the container, the tracker
dog reacted to two of the palettes and the customs officers checked those sacks thoroughly.
200kg 800g of drugs - heroin were found in 14
sacks, 7 in each palette.
Main Operation and Investigation Department
of the State Customs Committee launched a criminal case on articles 206.3.2, 234.4.1 and 234.4.3
of the Criminal Code of the Republic of
Azerbaijan.

During the initial investigation the customs
officers drew attention to the fact that "Ground
clay, Oghuz mountain, Producer: Mahmudov I.I
TIN 8600000742, Oghuz region, H. Aliyev str.
60" was written on the sacks, where drugs were
hidden.
The investigation found out that the "clay"

cargo was exported legally from the
Republic of Azerbaijan to the Islamic
Republic of Iran by a private entrepreneur
operating in Oguz region of the Republic
of Azerbaijan, later members of the criminal gang operating in the Islamic
Republic of Iran used those sacks to hide
drugs.
As seen, using the sacks belonging to a
producer from the Republic of
Azerbaijan, the members of the criminal
gang (drug smugglers), who were determined during the measures taken by the
customs bodies, not only try to cover up
their smuggling actions, but also undermine the business image of the entrepreneurs engaged in legal production activity in the
Republic of Azerbaijan.
Finally, we want to reiterate that the State
Customs Committee's fight against transnational
crimes comprise complex measures aiming to not
only seize illegal goods and items, determine those

involved in such crimes, but also to protect legal
interests of entrepreneurs of the Republic of Azerbaijan, ensure economic security of the Republic
of Azerbaijan and prevent harm to its international
image.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee
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Qaçaqmalçılıq
hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәri
davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
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Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә
dәrman preparatlarının vә siqaretlәrin ölkә әrazisinә gömrük
nәzarәtindәn gizli yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Hәr
iki fakt idarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda qeydә alınıb.
Gürcüstan istiqamәtindәn respublikamıza daxil olan "Mercedes-Benz" vә "Ford" markalı avtomobillәrә gömrük baxışı hәyata keçirilib. Bu zaman nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn 200 hәb, 40 flakon müxtәlif adda dәrman preparatları vә 3000 әdәd "Marlboro" markalı
siqaret aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan әmәliyyat mәlumatı әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Samur” gömrük postunun idxal gömrük
nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi “Mercedes-Benz Sprinter” markalı avtomobilә
gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama nәticәsindә nәqliyyat vasitәsinin ön oturacaqlarının altındakı boşluqlarda gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 11 әdәd “İphone” markalı mobil telefon aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә İran İslam Respublikasından Ukrayna Respublikasına
"Volvo" markalı yük avtomobilindә külli miqdarda narkotik
vasitәlәrin gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk aparılacağı barәdә
әmәliyyat mәlumatı daxil olub. Astara gömrük postunda saxlanılan nәqliyyat vasitәsinin Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn
tranzit keçmәklә İran İslam Respublikasından Ukrayna Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn şirkәtlәrdәn birinin ünvanına
"kişmiş" yükü apardığı mәlum olub.
Ukrayna Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi nәqliyyat
vasitәsi saxlanılıb vә kinoloji xidmәt iti tәtbiq edilmәklә yoxlama
hәyata keçirilib. Bu zaman xidmәti it xüsusi işarә vә hәrәkәtlәrlә
yük maşının qoşqusunun әtraflarına reaksiya verib. Baxış zamanı "kişmiş" yükünün içәrisindә gizlәdilәn xırda formalarda,
ümumi çәkisi 5 kiloqram 200 qram olan qara rәngli, kәskin iyli
narkotik vasitә - tiryәk aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF" markalı yük avtomobili saxlanılıb
vә sürücü sorğu-sual edilib. Hәmin vәtәndaş idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gizlәdilәn vә gömrük nәzarәtinә mütlәq bәyan
edilmәli hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Bundan sonra
avtomobilә baxış keçirilib. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin salonunda olan yorğanın içәrisindә vә ayaqaltı örtüyünün
altında cәmi 8800 әdәd "Marlboro" markalı siqaret aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan
vәtәndaşı saxlanılıb vә sorğu-sual olunub.
Vәtәndaş üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn hәr hansı
predmetin olmadığını bildirib. Daha sonra daxili orqanında narkotik vasitә gizlәtdiyi ehtimal edilәn hәmin şәxs Bilәsuvar Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasına aparılıb vә rentgen müayinәsindәn
keçirilib. Müayinә zamanı onun düz bağırsağında 2 әdәd bükümdә ümumi çәkisi 38 qram olan narkotik vasitә - heroin vә 11
qram psixotrop maddә - metamfetamin aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metamfetamin “Azәrbaycan Respublikasının
әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә
dәrman preparatlarının ölkә әrazisinә gömrük nәzarәtindәn gizli
yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Hәr iki fakt idarәnin
"Qırmızı Körpü" gömrük postunda qeydә alınıb.
Gürcüstan istiqamәtindәn respublikamıza daxil olan "Mercedes-Benz 1223L" vә "Mercedes-Actros 1841 LS" markalı yük
avtomobillәrinә gömrük baxışı hәyata keçirilib. Bu zaman
nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә 40 ampul, 568
hәb müxtәlif adda dәrman preparatları, elәcә dә 420 әdәd "Diox"
markalı çay aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından ölkәmizә piyada yolla gәlәn
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı saxlanılıb vә sorğu-sual edilib. Bu zaman o, üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә
mütlәq bәyan olunmalı hәr hansı bir predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirib.
Yoxlama zamanı vәtәndaşın daxili orqanlarının tibbi müayinәdәn keçirilmәsi zәrurәti yarandığı üçün o, gömrük әmәkdaşlarının müşayiәtilә Bilәsuvar Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasına
aparılıb. Tibbi müayinә nәticәsindә vәtәndaşın daxili orqanı düz bağırsağında, ümumi çәkisi 9 qram olan narkotik vasitә - tiryәk, 3 qram psixotrop maddә - metamfetamin vә 2 qram narkotik vasitә - heroin aşkar edilib.
Xatırladaq ki, metamfetamin adlı preparat “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop
maddәlәrin I Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları üç fakt üzrә
tütün mәmulatlarının ölkә әrazisinә gömrük nәzarәtindәn gizli
yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Hәr üç fakt idarәnin
"Qırmızı Körpü" gömrük postunda qeydә alınıb.
Gürcüstan istiqamәtindәn ölkәmizә daxil olan "DAF",
"Mercedes-Benz 1840 LS" vә "Mercedes-Benz Actros" markalı
avtomobillәrә gömrük baxışı hәyata keçirilib. Bu zaman nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn 6160 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Astara gömrük postunda İran İslam Respublikasından ölkәmizә piyada gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb vә sorğu-sual edilib.
Vәtәndaşın üzәrindә şәxsi yoxlama zamanı qanunla qadağan
olunan heç bir predmet aşkar edilmәyib. Lakin tәkrar sorğu-sualdan sonra o, daxili orqanında narkotik vasitә gizlәtdiyini etiraf
edib. Daha sonra Astara Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasına aparılan
hәmin şәxsin düzbağırsağında 1 büküm, üzәrindә “M40” nişanәsi olan metadon adlı 142 hәb aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metadon “Azәrbaycan Respublikası әrazisindә
dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan narkotik vasitәlәrin II Siyahısı”na
daxildir.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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