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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Dövlәtimizin yürütdüyü
siyasәtin әsasında vәtәndaşların
maraq vә mәnafelәri dayanır
Sosial-iqtisadi tәrәqqinin keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәsindә Azәrbaycan
Respublikasının başlıca mәqsәdlәrindәn biri dә ictimai hәyatın bütün
sahәlәrinin modernlәşdirilmәsi yolu
ilә inkişaf etmiş ölkәlәr sırasına daxil olmaqdır.
Ötәn 18 ildә ölkәmiz Cәnubi Qafqaz regionunun sayılıb-seçilәn, nüfuzlu dövlәtlәrindәn
birinә çevrilib. 2003-2020-ci illәrdә ölkәnin
siyasi vә sosial-iqtisadi hәyatında fundamental
dәyişikliklәr baş verib, iqtisadi siyasәtdә çevikliyin tәmini, struktur dәyişikliklәri ilә institusional islahatların paralel şәkildә aparılması
konkret hәdәflәrә çatmağa imkan yaradıb.
Son illәr milli iqtisadiyyatın sosialyönümlü
olması, insan amilinin ön planda dayanması
xüsusilә diqqәti çәkir. Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyev dәfәlәrlә bildirib ki, dövlәtimizin
yürütdüyü siyasәtin әsasında insan amili, vәtәndaşların maraq vә mәnafelәri dayanır. Dövlәt
başçısının rәhbәrliyi ilә aparılan vә sosialyönümlü mahiyyәti ilә diqqәti çәkәn çoxşaxәli
islahatların әsas hәdәfi inkişaf prosesindә hәr
bir vәtәndaşın iştirakını tәmin etmәk, mövcud
potensialdan hәr bir fәrdin bacarıq vә qabiliyyәtinә görә әdalәtli şәkildә yararlanmaqdır.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dәfәlәrlә vurğuladığı kimi, ölkәdә postneft iqtisadiyyatının formalaşdırılması üçün kompleks,
sistemli vә dinamik iqtisadi islahatların hәyata
keçirilmәsi labüddür. İqtisadi proqnozlara
әsaslanmaqla iqtisadi ideyaların praqmatik
şәkildә gerçәklәşmәsini tәmin etmәk vә güclü
inkişaf arxitekturası formalaşdırmaq dövlәtin
strateji mәqsәdlәrindәndir. Bu mәqsәd vә
hәdәflәrә nail olmaq üçün, ilk növbәdә, strateji
yol xәritәlәrinin hazırlanması vә icrası mәqsәdәuyğun hesab edilir.
Ölkәnin gәlәcәk inkişaf mәrhәlәlәrinin әsas
konturlarının müәyyәnlәşdirilmәsi zәrurәti hәm
dә onunla şәrtlәnir ki, respublikamızda aparılan
islahatlar hәr bir dövrün qlobal çağırışlarına
әsaslanır. Xatırladaq ki, Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin 29 dekabr 2012-ci il tarixli
sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan 2020:
gәlәcәyә baxış” İnkişaf Konsepsiyası konkret
zaman intervalında inkişafın әsas konturlarını
müәyyәnlәşdirmәklә yanaşı, gәlәcәk barәdә
proqnozları da özündә ehtiva edirdi. Konsepsiyanın iqtisadi istiqamәtlәrinә, ilk növbәdә,
qeyri-neft sektorunun genişlәndirilmәsi hesabına davamlı iqtisadi inkişafa nail olunması;
iqtisadiyyatın inkişaf istiqamәtlәrinin şaxәlәndirilmәsinin genişlәnmәsi; ölkәnin ümumi daxili mәhsulunun tәrkibindә, dövlәt büdcәsinin
formalaşmasında tәbii ehtiyatlar amilinin azaldılması vә qeyri-neft amilinin üstünlüyünün
tәmin edilmәsi; iqtisadiyyatda innovasiyaların
tәtbiqinin tәmini üçün güclü motivasiya mexanizmlәrinin yaradılması vә inkişaf etdirilmәsi;
mövcud resurslardan vә coğrafi mövqedәn istifadә olunmaqla Azәrbaycanın bütün bölgәlәrinin sosial-iqtisadi inkişafının müasir tәlәblәr
sәviyyәsindә tәmini; iqtisadiyyatın rәqabәt
qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi vә milli mәhsulların dünya bazarlarında layiqli yer almasına nail
olunması tәdbirlәri daxil idi.
Proqnoz dedikdә hәr hansı iqtisadi sistemin
gәlәcәk vәziyyәti üçün kәmiyyәt vә keyfiyyәt
parametrlәri formasında әsaslandırılmış tәdbirlәr kompleksi başa düşülür. Proqnozlaşdırmada
әsas mәqsәd hәr hansı hadisә, yaxud iqtisadi
proses haqqında әvvәlcәdәn düzgün vә obyektiv tәsәvvürün yaradılmasıdır.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 6
dekabr 2016-cı il tarixli sәrәncamı ilә tәsdiq
edilmiş “Milli iqtisadiyyat vә iqtisadiyyatın
әsas sektorları üzrә Strateji Yol Xәritәsinin başlıca istiqamәtlәri” adlı sәnәd gәlәcәyin iqtisadi
proqnozlaşdırılması vә inkişafın әsas prioritetlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi baxımından son

dәrәcә әhәmiyyәtli olub. Ölkәmizin iqtisadi qurumları ilә yanaşı, yerli vә xarici ekspertlәrin,
tәcrübәli mütәxәssislәrin, mәslәhәtçi şirkәtlәrin
vә elmi tәşkilatların iştirakı ilә, habelә ölkәdә
fәaliyyәt göstәrәn beynәlxalq tәşkilatlarla
sәmәrәli әmәkdaşlıq şәraitindә hazırlanmış
strateji yol xәritәlәri qısa, orta vә uzunmüddәtli
dövrlәri әhatә edir. Sәnәd 2020-ci ilәdәk olan
dövr üçün iqtisadi inkişaf strategiyası vә tәdbirlәr planından, 2025-ci ilәdәk olan dövr üçün
uzunmüddәtli baxışdan vә 2025-ci ildәn sonrakı dövr üçün hәdәf baxışdan ibarәtdir.
Strateji Yol Xәritәsi geniş vә çoxşaxәli hәdәflәri özündә birlәşdirәn konseptual sәnәd olaraq iqtisadiyyatın hәrtәrәfli tәhlilinә әsaslanan
gәlәcәyә baxış bucaqlarını özündә әks etdirir.
Sәnәddә davamlı inkişafın mәqsәd vә prinsiplәrinә uyğun olaraq, iqtisadi artımla sosial
inkişafın vә sosial bәrabәrliyin hәmrәyliyinә
әsaslanan güclü, şәffaf vә açıq iqtisadiyyatın
yaradılması nәzәrdә tutulub.
Nazirlәr Kabinetinin 2019-cu ilin birinci
rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına
vә qarşıda duran vәzifәlәrin müzakirәsinә hәsr
olunmuş iclasında Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyev ölkәmizin gәlәcәk inkişaf perspektivlәri
ilә bağlı deyib: “Dünya dәyişir, vәziyyәt dәyişir,
qarşımızda yeni çağırışlar dayanır. Ona görә biz
daim irәliyә baxmalıyıq ki, ölkәmizi necә
inkişaf etdirәk vә inkişafı dayanıqlı vә uzunmüddәtli edәk”.
Ölkәdә vә regionda, ümumilikdә qlobal planda cәrәyan edәn mürәkkәb siyasi, iqtisadi vә
humanitar proseslәr müasir islahatçı baxışın vә
idarәetmә formalarının tәtbiqini aktuallaşdırdığından dövlәt başçısı rәhbәri olduğu komandanın bu çağırışlara hazır olmasını son dәrәcә
vacib sayır. Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin 2 fevral 2021-ci il tarixli sәrәncamı ilә
tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr” adlı sәnәd
ölkәnin uzunmüddәtli dayanıqlı inkişaf hәdәflәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi vә islahatların
konkret proqramlar әsasında reallaşdırılması

baxımından yeni imkanlar açıb.
2018-ci ilin aprel ayında keçirilmiş prezident
seçkilәrindәn sonra aparılan sistem xarakterli
islahatlar - hökumәtin tәrkibinin yenilәnmәsi,
insan amilinin sosial-iqtisadi islahatların әsas
prioritetinә çevrilmәsi, әn әsası, 2020-ci ildә
әrazilәrimizin Ermәnistanın işğalından azad
edilmәsi sosial-iqtisadi vә innovativ inkişaf sahәlәrindә yeni vәzifәlәr müәyyәnlәşdirib. Sәrәncam ilk növbәdә “2021-2025-ci illәrdә
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” layihәsinin
hazırlanmasını nәzәrdә tutur. Sәrәncamla strategiyanın hazırlanması prosesinә qabaqcıl
beynәlxalq tәşkilat vә ixtisaslaşmış mәslәhәtçi
şirkәtlәrin, aidiyyәti dövlәt orqanlarının (qurumlarının), elmi tәşkilatların, mütәxәssislәrin
vә vәtәndaş cәmiyyәti tәsisatlarının cәlb olunması tapşırılıb.
Sәnәd yaxın vә orta perspektivdә ölkәmizin
qarşısındakı әsas hәdәf vә vәzifәlәrin açıq müzakirә vә dinlәmәlәr әsasında müәyyәnlәşdirilmәsinә, bu zaman cәmiyyәtin sosial gözlәnti vә
istәklәrinin nәzәrә alınmasına imkan verir. Milli
prioritetlәr әsasında hökumәt qarşısında 5 mühüm istiqamәtdә islahat, layihә vә tәdbirlәrin
reallaşdırılması vәzifәsi qoyulub: dayanıqlı,
artan rәqabәt qabiliyyәtli iqtisadiyyat; dinamik,
inklüziv vә sosial әdalәtә әsaslanan cәmiyyәt;
rәqabәtli insan kapitalı vә müasir innovasiyalar
mәkanı; işğaldan azad olunmuş әrazilәrә böyük
qayıdış; tәmiz әtraf mühit vә “yaşıl artım” ölkәsi.
Ümumilikdә sosial rifah sәviyyәsinin davamlı artımı mәqsәdilә yüksәk, dayanıqlı, inklüziv vә özәl tәşәbbüslәrә arxalanan iqtisadi
artımın sürәtlәndirilmәsi, azad edilmiş әrazilәrә
әhalinin qayıdışının tәmini perspektiv üçün
qarşıda duran әsas vәzifәlәr sırasındadır. Sәnәddә şaxәlәndirmә vә qeyri-neft sektorunun inkişafı tәdbirlәrinin davam etdirilmәsi, yerli vә xarici sәrmayәlәrin tәşviqi, şәffaf özәllәşmә strategiyasının hәyata keçirilmәsi, kapital vә sığorta bazarının inkişafı vә digәr mühüm mәsәlәlәr
nәzәrdә tutulub.

Sәnәddәn irәli gәlәn vәzifәlәrin icrası Azәrbaycanın Cәnubi Qafqazın iqtisadi arxitekturasının müәyyәnlәşdirilmәsindә mövcud rolunu
vә statusunu daha da möhkәmlәndirәcәk. Milli
prioritetlәr eyni zamanda Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatının “Dünyamızın transformasiyası:
2030-cu ilәdәk dayanıqlı inkişaf sahәsindә
Gündәlik”dәn irәli gәlәn öhdәliklәrin icrası
istiqamәtindә dә xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Sәnәddә daxili vә xarici tәsirlәrә dayanıqlıq
baxımından makroiqtisadi sabitliyin vә dayanıqlığın güclәndirilmәsi, yeni reallıqlara uyğun
büdcә qaydasına әsaslanan fiskal çәrçivә formalaşdırılması, valyuta ehtiyatlarının dayanıqlı
sәviyyәdә saxlanılması, Dövlәt Neft Fondundan dövlәt büdcәsinә transfert payının tәdricәn
azaldılması, inflyasiyanın idarә olunması vә s.
kimi mühüm vәzifәlәr müәyyәnlәşdirilib.
Son illәr dövlәt başçısının qәtiyyәtlә hәyata
keçirdiyi kadr islahatları - müasir tәfәkkürlü vә
idarәetmә sahәsindә novatorluğu ilә fәrqlәnәn
gәnclәrin irәli çәkilmәsi islahatların miqyasını
vә tempini sürәtlәndirmәk, xidmәt sahәlәrindә
vәtәndaş mәmnunluğunu, idarәçilikdә sәmәrәliliyi vә şәffaflığı tәmin etmәk niyyәtindәn irәli
gәlib. Bu islahatlar dövlәt qulluğunda yaradıcı
düşüncәli, islahatlara meyilli menecer vә
texnokrat baxışlı mәmur elitasının tәmsilçiliyinә imkan yaradıb.
Tәsadüfi deyildir ki, “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr” şәffaflığa xidmәt edәn tәdbirlәrin davam etdirilmәsini dә vacib mәsәlә kimi müәyyәn edib.
Qarşıdakı illәrdә mәhkәmә-hüquq sisteminin
fәaliyyәtindә şәffaflığın artırılması, haqsız rәqabәtin qarşısının alınması, dövlәt investisiyaları
vә dövlәt şirkәtlәrinin fәaliyyәtinin iqtisadi
sәmәrәsinin yüksәldilmәsi, idarәetmәdә müasir
korporativ davranış mәdәniyyәtinin tәtbiqinin
genişlәndirilmәsi, korrupsiya ilә mübarizәnin
güclәndirilmәsi, yeni çağırışlara cavab verәn
müasir dövlәt qulluğu sistemi vә etikasının formalaşdırılması mәsәlәlәri öz hәllini tapmalıdır.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

TAP layihәsinin
yekunlaşdırılması
tarixi nailiyyәtdir
Fevralın 11-dә Cәnub Qaz Dәhlizi Mәşvәrәt Şurası çәrçivәsindә nazirlәrin videokonfrans formatında VII iclası keçirilib.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev iclasda çıxış edib.
Dövlәt başçısı iclas iştirakçılarını Cәnub Qaz Dәhlizinin inşasının başa çatdırılması münasibәtilә tәbrik edib vә ötәn ilin
sonuncu gününün әlamәtdar olduğunu vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Cәnub Qaz Dәhlizinin
sonuncu seqmenti olan TAP layihәsinin yekunlaşdırılması tarixi nailiyyәtdir. Əminәm ki, bizim birgә fәaliyyәtimiz davam
edәcәkdir, çünki yeni plan vә ideyalarımız var. Hәmin plan vә
ideyalar bugünkü iclasda mütlәq müzakirә edilәcәkdir.
Mәn bütün tәrәfdaşlarımıza tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm. Bu nәhәng layihәnin inşasında iştirak edәn dövlәtlәr Gürcüstan, Türkiyә, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya vә İtaliya hökumәtlәrinә minnәtdaram. Avropa Komissiyasına tәşәkkür edirәm, çünki Azәrbaycan vә Avropa Komissiyası 10 il
әvvәl Bakıda Cәnub Qaz Dәhlizinә dair Birgә Bәyanat imzalamışdır. Bu, bizim fәaliyyәtimizin başlanğıc nöqtәsi idi. Bu
10 il әrzindә biz Avropa Komissiyası ilә fәal şәkildә әmәkdaşlıq etmişik vә Azәrbaycan vә Avropa Komissiyası Mәşvәrәt
Şurasının hәmsәdrlәridir.
Mәn ABŞ vә Böyük Britaniya hökumәtlәrinә tәşәkkürümü
bildirmәk istәyirәm. Tәrәfdaşlarımız olan hәr iki ölkәnin hökumәti bizim bütün tәşәbbüslәrimizi hәr zaman dәstәklәmiş,
Azәrbaycan vә onun qonşuları vә tәrәfdaşları ilә birlikdә әvvәllәr dә uğurla hәyata keçirdiyi müxtәlif nәhәng layihәlәrin
icrası zamanı bizә çox güclü dәstәk vermişdir.
Əlbәttә, şirkәtlәr bu layihәyә güclü sadiqlik nümayiş
etdirmәsә idi, onun reallaşması mümkünsüz olardı. Burada hәqiqәtәn dә bu nәhәng enerji layihәsinin hәyata keçirilmәsi ilә
bağlı vahid ideya әtrafında toplaşmış şirkәtlәrdәn ibarәt böyük
bir qrup mövcuddur. Bu mәnada mәn Azәrbaycan vә BP
arasında strateji tәrәfdaşlığın әhәmiyyәtini xüsusi vurğulamaq
istәyirәm. BP bizim strateji tәrәfdaşımızdır, 27 ildir ki, Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn şirkәtdir vә qarşıda hәlә neçә onilliklәr әrzindә әmәkdaşlığımız var. Buraya Azәrbaycanda neft
vә qaz sahәsi, o cümlәdәn resursların nәqli ilә bağlı bütün әhәmiyyәtli layihәlәr daxildir.
Buradan aparıcı beynәlxalq maliyyә tәsisatlarına - Dünya
Bankına, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankına, Asiya İnkişaf Bankına, Avropa İnvestisiya Bankına vә Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankına tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm.
Bu beş böyük beynәlxalq maliyyә institutu layihәdә iştirak
etmiş vә onun hәyata keçirilmәsinә mühüm töhfәlәr vermişdir.
Bu, bir daha onu nümayiş etdirir ki, komanda şәklindә aparılan iş yaxşı nәticә verir. Biz әhәmiyyәtli irәlilәyişә nail olmuşuq. Cәnub Qaz Dәhlizi enerji tәhlükәsizliyi vә enerjinin şaxәlәndirilmәsi layihәsidir. Bu gün enerji tәhlükәsizliyi bütün ölkәlәrin milli tәhlükәsizlik mәsәlәsidir. Enerjinin şaxәlәndirilmәsi dә istehlakçı vә istehsalçı ölkәlәr üçün vacibdir. Belәliklә,
zәnnimcә, biz misilsiz әmәkdaşlıq formatına nail olmuşuq.
Düzgün hesablanmış maraqlar balansı var ki, burada istehsalçı
olan Azәrbaycanın maraqları tranzit vә istehlakçı ölkәlәrin maraqları ilә üst-üstә düşür. Mәhz bunun nәticәsindә bәzilәrinin o
qәdәr dә real hesab etmәdiklәri bir layihәnin hәyata keçirilmәsi mümkün olmuşdur.
Cәnub Qaz Dәhlizi layihәsinә nәzәr saldıqda, onun bir çox
parametrlәr üzrә çox nadir olduğunu görә bilәrik. Onun uzunluğu 3500 kilometrdir vә layihә 7 ölkәni birlәşdirir. Hәmin
ölkәlәr arasında sıx әmәkdaşlıq olmasa idi, onu reallaşdırmaq
mümkünsüz olardı. Boru xәtti çox mürәkkәb coğrafi mәkanlardan, hündürlüyü 2500 metr olan dağlardan, 100 kilometrdәn artıq hissәsi isә Adriatik dәnizinin dibindәn keçir. Cәnub
Qaz Dәhlizi mövcud olan әn yüksәk ekoloji standartlara cavab
verir vә bu, hәmin layihәnin planlaşdırılması vә icrası zamanı
bizim üçün başlıca şәrt olmuşdur.
Layihәnin dәyәrinә gәldikdә, ilkin olaraq dәyәr 44,6 milyard dollar mәblәğindә hesablanmışdı. Lakin sәmәrәli idarәçilik vә düzgün planlaşdırma nәticәsindә layihәnin dәyәri 33
milyard dollara enmişdir. Bunun özü әhәmiyyәtli bir nailiyyәtdir. Çünki adәtәn tikinti layihәlәrinin icrası zamanı dәyәr azalmır, әksinә, artır. Onu da qeyd etmәk istәyirәm ki, Azәrbaycan
layihәyә 10 milyard dollar hәcmindә әhәmiyyәtli maliyyә töhfәsi vermişdir vә biz Cәnub Qaz Dәhlizinin hәyata keçirilmәsinin hәr dörd seqmentindә - “Şahdәniz”, Cәnubi Qafqaz boru
kәmәri, TANAP vә TAP-da iştirak etmişik. Bunların hamısı
bizim komanda şәklindә işlәmәyimizin tәzahürüdür.
Bir daha 10 il әvvәl Bakıda Avropa Komissiyasının o zamankı prezidenti cәnab Barrozu vә mәnim tәrәfimdәn imzalanmış Birgә Bәyanatın әhәmiyyәtini vurğulamaq istәrdim.
Cәnub Qaz Dәhlizinә dair Birgә Bәyanatın imzalanması
hәqiqәtәn dә әlamәtdar hadisә idi. Ancaq hәmin bәyanatın
imzalanması artıq әldә edilmiş irәlilәyişә görә mümkün
olmuşdur. O zaman - 1994-cü ildә Azәrbaycan fәal şәkildә
dünyanın aparıcı enerji şirkәtlәri ilә işlәmәyә başlamış vә
“Əsrin müqavilәsi” imzalamışdır. Bu, bizim enerji strategiyamızın reallaşdırılması istiqamәtindә atılmış vacib addım idi.
Tәrәfdaşlarımıza bәzi mühüm tarixi nailiyyәtlәri xatırlatmaq istәyirәm. 1994-cü il bizim bütün nәhәng layihәlәrimiz
üçün başlanğıc nöqtәsi hesab oluna bilәr. 1996-cı ildә
Azәrbaycan vә beynәlxalq enerji şirkәtlәrindәn ibarәt konsorsium “Şahdәniz” yatağı ilә bağlı müqavilә imzalamışdır. Hazırda hәmin yataq Cәnub Qaz Dәhlizinin yeganә tәbii ehtiyat
mәnbәyidir, ancaq әminәm ki, digәr yataqlardan da әlavә qaz
hәcmlәri olacaqdır. 1997-ci ildә xarici şirkәtlәr tәrәfindәn Xәzәrdә ilk neftin hasil edilmәsi reallığa çevrilmişdir. Azәrbaycan
Xәzәr dәnizindә fәaliyyәt göstәrmәk üçün xarici neft
şirkәtlәrini dәvәt edәn ilk ölkә olmuşdur.
davamı 3-cü sәh.
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Dövlәtimizin yürütdüyü siyasәtin әsasında
vәtәndaşların maraq vә mәnafelәri dayanır
әvvәli 1-ci sәh.
Dövlәt başçısının son 15 ildә imzaladığı fәrman vә sәrәncamlar, milli fәaliyyәt planları cәmiyyәtdә şәffaflıq vә hesabatlılığın daha da yüksәldilmәsi baxımından әhәmiyyәtli olub.
Ötәn müddәtdә ölkә Prezidenti tәrәfindәn imzalanmış “Şәffaflığın artırılması vә korrupsiyaya qarşı mübarizә üzrә Milli
Strategiya vә onun hәyata keçirilmәsi ilә bağlı 2007-2011-ci illәr üçün Fәaliyyәt Planı”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizәyә dair
2012-2015-ci illәr üçün Milli Fәaliyyәt Planı”, Açıq Hökumәtin
tәşviqinә dair (2012-2015, 2016-2018 vә 2020-2022-ci illәr)
milli fәaliyyәt planları qeyd olunan mәqsәdlәrin reallaşdırılması
baxımından mühüm әhәmiyyәtә malikdir.
Son 10 ildә “Asan Xidmәt”, “ASAN Kommunal”, “DOST”
vә s. kimi yeni idarәçilik modellәrinin tәtbiqindә mәqsәd vәtәndaş mәmnunluğunu tәmin etmәk, ictimai hәyatın bütün
sahәlәrindә bürokratik amillәrin aradan qaldırılmasına nail
olmaq, insan amilinin prioritetliyini tәmin etmәkdir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 30 yanvar 2021-ci il
tarixli “Dövlәt Nәzarәti İnformasiya Sisteminin yaradılması
haqqında” fәrmanı milli proritet kimi önә çәkilәn bir sıra mәqsәdlәrin reallaşdırılmasına imkan verir. Belә bir informasiya sisteminin yaradılması Azәrbaycanda son 10 ildә “e-hökumәt”
quruculuğu sahәsindә hәyata keçirilәn sistemli vә ardıcıl innovativ-texnoloji quruculuq prosesinin davamı vә mühüm tәrkib
hissәsidir. Dövlәt Nәzarәti İnformasiya Sistemi Azәrbaycan
Respublikası Prezidentinin fәrman, sәrәncam vә tapşırıqlarının,
elәcә dә Azәrbaycan Respublikası Birinci vitse-prezidentinin vә
Prezident Administrasiyası rәhbәrinin tapşırıqlarının icra
vәziyyәtinә nәzarәtin elektron qaydada hәyata keçirilmәsini
tәmin etmәlidir.
Fәrmana әsasәn yeni sistem yerli icra hakimiyyәti orqanlarının fәaliyyәtinin әsas sәmәrәlilik göstәricilәri әsasında qiymәtlәndirilmәsini tәmin etmәyә imkan verәcәk. Sistemin fәaliyyәti sәmәrәlilik - mümkün qәdәr az resursla nәzәrdә tutulan
nәticәnin әldә olunması; istifadә rahatlığı - informasiya mübadilәsinin әlavә әmәliyyat aparılmadan birbaşa yerinә yetirilmәsi; çeviklik - informasiya sisteminin dәyişәn tәlәblәrә uyğun
olaraq sürәtli yenilәnmәsi vә dәyişdirilmәsi meyarlarına әsaslanacaq.
Yeni informasiya sistemi mәrkәzi vә yerli icra hakimiyyәti
strukturlarına verilәn tapşırıqların yeni texnoloji metodlarla qiymәtlәndirilmәsinә, elektron nәzarәtin tәşkilinә imkan verәcәk.
Bütün bunlar ilk növbәdә ölkәdә insan hüquq vә azadlıqlarının
tәmini baxımından vacib әhәmiyyәt kәsb edir.
“Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlәr”dә sosial siyasәtin tәminatı sahәsindә başlıca
hәdәflәrin aydın vә әhatәli şәkildә әksini tapması da mühüm
mәqam kimi qeyd olunmalıdır. Sәnәddә yüksәk inkişaf yalnız
iqtisadi artım göstәricisi olaraq deyil, hәm dә cәmiyyәtin bütün
üzvlәrinin sosial rifahının yüksәldilmәsi baxımından vacib amil
kimi dәyәrlәndirilir: “İqtisadiyyat inkişaf etdikcә vәtәndaşların
sәrvәt vә gәlirlәrinin, o cümlәdәn әmәkhaqlarının artırılaraq layiqli sәviyyәsi tәmin edilmәli, әmәkhaqqının artımı әmәk mәhsuldarlığının artımı ilә uzlaşdırılmalıdır. Ölkәdә artan gәlirlәr
daha geniş iqtisadi imkanlar yaratmalı, bütün әhali qrupları üçün
sәmәrәli mәşğulluğa vә layiqli әmәyә nail olunmalı, xüsusilә
qadınların iqtisadi imkanlara çıxışı yaxşılaşmalıdır. Mәşğulluqda özәl sektorun payının artması üçün zәruri stimullar yaradılmalı, muzdla işlәyәnlәrin sayında özәl sektor üzrә işәgötürәnlәrin payı üstünlük tәşkil etmәlidir”.
Qarşıdakı 10 ildә ölkәdә aparılacaq iqtisadi islahatlar ümumi
inkişafdan hәr bir vәtәndaşın layiqli şәkildә bәhrәlәnmәsinә,
yüksәk vә әdalәtli sosial tәminat sisteminin, inklüziv cәmiyyәtin
yaradılmasına, paytaxt vә regionların tarazlı inkişafına xidmәt
edәcәk. Yüksәk inkişaf sәviyyәsinә adekvat olaraq cәmiyyәt
üzvlәrinin sosial rifahının, sәrvәt vә gәlirlәrinin, o cümlәdәn
әmәkhaqlarının artırılması, sәmәrәli mәşğulluğun tәmini, mәşğulluqda özәl sektorun payının yüksәldilmәsi, qeyri-formal
mәşğulluğun qarşısının alınması, gәlirlәrin leqallaşdırılması vә
yoxsulluğun sәviyyәsinin azaldılması istiqamәtindә işlәrin
görülmәsi nәzәrdә tutulur.
Sosial-iqtisadi tәrәqqi prosesindә qazanılan nailiyyәtlәrin
miqyasının ildәn-ilә genişlәnmәsi әhalinin bütün tәbәqәlәrinin
hәyat sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması ilә bәrabәr, bu istiqamәtdә
mümkün zәruri tәdbirlәrin uğurla reallaşmasına da yeni imkanlar açıb. Ümumilikdә ölkә vәtәndaşlarına dövlәt qayğısının
artırılması vә onların sosial müdafiәsinin güclәndirilmәsi mәqsәdilә son 15 ildә 50-dәn çox fәrman vә sәrәncam imzalanıb.
Pandemiya şәraitindә bir sıra Avropa ölkәlәrindә büdcә
xәrclәrinin azaldıldığı vә ciddi sosial gәrginliyin müşahidә
edildiyi halda son 1 ildә Azәrbaycanda sosialyönümlü layihәlәrin reallaşdırılmasında hansısa lәngimәyә vә yaxud
çәtinliyә rast gәlinmәyib. Yeni növ koronavirusun geniş yayılmasının iqtisadi fәallığa vә büdcә daxilolmalarına mәnfi tәsirlәrinә rәğmәn 2020-ci ildә pensiya, prezident tәqaüdü,
müavinәt vә ünvanlı sosial yardım üzrә ödәnişlәrә әvvәlki ilә
nisbәtәn 20 faiz vә ya 5 milyard 743 milyon manat çox vәsait
yönәldilib. Bu isә 2019-cu ilә nisbәtәn 1 milyard dollar çoxdur. 2021-ci ildә sosialyönümlü xәrclәrin dövlәt büdcәsi
xәrclәrinin tәrkibindә xüsusi çәkisi 38,9 faiz vә ya 11 milyard
111,9 milyon manat tәşkil edir. Bu vәsaitin 2020-ci illә
müqayisәdә 563,8 milyon manat vә ya 5,3 faiz çox olması
sosial tәminat vә sosial müdafiә tәdbirlәrinin daha da genişlәndirilmәsinә әlverişli imkanlar açır.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Əmәk pensiyalarının indekslәşdirilmәsi haqqında” 5 fevral 2021-ci il tarixli
sәrәncamı ölkәdә aparılan sosialyönümlü siyasәtin davamı
olaraq pandemiyanın davam etdiyi hazırkı şәraitdә dә ölkәnin
qarşıya qoyduğu hәdәflәri inamla gerçәklәşdirdiyini göstәrir.
İndekslәşmә nәticәsindә artım ümumilikdә 1 milyon 140 min
pensiyaçını (pensiyaçıların 93 faizi) әhatә edir. 2020-ci il üzrә
orta aylıq nominal әmәkhaqqının illik artım tempinә müvafiq
olaraq pensiyaların indekslәşdirilmәklә 11,4 faiz artırılması pensiya hüququ әldә etmiş vәtәndaşların sosial rifah halının
yüksәldilmәsi baxımından әhәmiyyәtlidir.
Azәrbaycan 44 günlük Vәtәn müharibәsinin yekunu olaraq
әrazi bütövlüyünü vә suverenliyini tәmin edib. Hazırda respublikamızın qarşısında duran әn ümdә mәsәlә qәlәbәnin әbәdilәşdirilmәsi üçün doğma torpaqlarından köçkün düşәn insanların
öz yerlәrinә qayıdışını tәmin etmәkdir. Bu mәnada “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr”dә
işğaldan azad olunmuş әrazilәrә qayıdışla bağlı xüsusi bәndin
yer almasının mühüm siyasi vә iqtisadi әhәmiyyәti var.
“Böyük Qayıdış” proqramı vәtәndaşlarımızın işğaldan azad

edilmiş әrazilәrdә dayanıqlı mәskunlaşmasında vә hәmin
әrazilәrin ölkәnin iqtisadi sisteminә inteqrasiyasında körpü rolunu oynayacaq. Azәrbaycanın regionda beynәlxalq nәqliyyatlogistika dәhlizinin bәrpası istiqamәtindәki tәşәbbüslәri vә
hәyata keçirdiyi layihәlәr ölkәmizin qlobal bazarlara çıxış imkanlarını artırmaqla yanaşı, işğaldan azad edilmiş әrazilәrin inkişafına da әhәmiyyәtli tәkan verәcәk.
Azәrbaycanın tarixi qәlәbәsinin nәticәlәrinin möhkәmlәndirilmәsi vә әbәdilәşdirilmәsi üçün işğaldan azad olunmuş
bölgәlәrdә әhalinin dayanıqlı mәskunlaşması tәmin edilmәlidir.
Bu mәqsәdlә hәmin әrazilәr cәmiyyәtin әn sağlam, müasir vә
abad yaşayış mühitinә çevrilәcәk, dayanıqlı mәskunlaşma üçün
müasir prinsiplәrә әsaslanan komfortlu yaşayış mühiti yaradılacaq.
Planlı şәkildә görülmüş işlәrlә hәrtәrәfli tәhlükәsiz vә әlverişli
hәyat şәraitinin yaradılması vәtәndaşların mәskunlaşması üçün
әlverişli imkanlar açacaq. Bunun üçün yeni әrazilәrdә layiqli
yaşayışın tәmin edilmәsi, müasir infrastrukturun qurulması, xidmәtlәrin әlçatan olması nәzәrdә tutulur. Bundan başqa, regionun
iqtisadi potensialından sәmәrәli istifadә olunmaqla әhalinin
mәskunlaşma sәviyyәsinin işğaldan әvvәlki sәviyyәyә çatdırılması tәmin edilәcәk.
Milli prioritetdә әksini tapmış mәsәlәlәrin hәlli işğaldan azad
edilmiş әrazilәrin ölkәnin iqtisadi vә sosial simasında tarixi
mövqeyini bәrpa edәcәk. Yeni yanaşmaların, müasir innovasiyaların tәtbiq edildiyi bu bölgә iqtisadi fәaliyyәtin aparıcı
hәlqәlәrindәn birinә çevrilәcәk, ölkәnin digәr regionlarına uyğun inkişaf sәviyyәsinә malik olacaq.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 19 yanvar 2021-ci il
tarixli “Qarabağ Dirçәliş Fondunun fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi
haqqında” (QDF) fәrmanı işğaldan azad edilmiş әrazilәrimizin
dövrün tәlәblәri sәviyyәsindә bәrpası vә yenidәnqurulması
prosesinin ölkәmiz üçün prioritet mәsәlәlәrdәn olduğunu bir
daha tәsdiqlәyib. Qurumun yaradılmasında başlıca mәqsәd işğaldan azad edilmiş әrazilәrimizin bәrpası vә yenidәn qurulması, habelә dayanıqlı iqtisadiyyata, yüksәk rifaha malik regiona çevrilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrә
maliyyә dәstәyinin göstәrilmәsidir.
2021-ci ilin dövlәt büdcәsindә әrazilәrimizin bәrpası vә
yeniqәnqurulması üçün 2,2 milyard manat vәsaitin ayrılması
planlaşdırılan işlәrin әhatә dairәsi, miqyası vә intensivliyi ilә
bağlı әyani mәnzәrә yaradır. Növbәti illәrdә 1,5 milyard manatdan az olmayacaq bu vәsaitlәrdәn mәqsәdyönlü, şәffaf vә
ünvanlı istifadәnin tәmini mәqsәdilә yeni, müsbәt reputasiyalı,
şәffaf idarәetmәyә malik publik hüquqi şәxsin yaradılması

obyektiv zәrurәtdәn irәli gәlir. QDF-nin Müşahidә Şurasında
aidiyyәti bir sıra dövlәt qurumlarının rәhbәrlәrinin tәmsil olunması bәrpa vә yeniqәnqurma işlәri zamanı koordinasiyanın
sürәtlәnmәsinә vә idarәçilikdә sәmәrәliliyin yüksәlmәsinә imkan verәcәk. Mәqsәd hәm dә işğaldan azad olunmuş әrazilәrin
Cәnubi Qafqaz regionunda abad vә müasir zonaya çevrilmәsi
istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin vahid mәrkәzdәn reallaşdırılmasıdır.
“Qarabağ Dirçәliş Fondu” böyük biznes potensialına malik
olan işğaldan azad edilmiş әrazilәrimizә sәrmayәlәr üçün
etibarlı tәminat mexanizmlәri formalaşdırmaqla, eyni zamanda yerli vә xarici sәrmayәlәr tәşviq edәcәk. İşğaldan azad
edilmiş әrazilәrin bәrpası vә inkişafı ilә bağlı kompleks
yanaşmanı tәmin etmәk üçün dörd mәrhәlә üzrә fәaliyyәt
nәzәrdә tutulur: xüsusi idarәetmә forması vә tәhlükәsizlik;
strateji әhәmiyyәtli infrastruktur mәsәlәlәrinin hәlli; sosial
xidmәtlәrin tәmin edilmәsi; iqtisadiyyatın yenidәn qurulması
vә davamlı inkişaf.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş
әrazilәrin mina vә partlamamış hәrbi-sursatdan (PHS) tәmizlәnmәsini tәhlükәsizliyin tәminatı, habelә “Böyük Qayıdış”
proqramı baxımından prioritet mәsәlәlәrdәn biri kimi müәyyәnlәşdirib. Bu zәrurәt onunla şәrtlәnir ki, Ermәnistan beynәlxalq hüquq normalarını pozaraq 30 ilә yaxın müddәtdә işğal
altında saxladığı әrazilәrdә tәkcә tәmas xәttinә yaxın әrazilәri
deyil, ümumilikdә bütün rayon vә şәhәrlәri, yolları, yaşayış
binalarını vә strateji yüksәkliklәri minalayıb.
Azәrbaycan dәfәlәrlә mina basdırılmış әrazilәrin xәritәsini
tәlәb etsә dә, destruktiv mövqe nümayiş etdirәn Ermәnistan
tәrәfi buna mәhәl qoymayıb. Bu, tәcavüzkar ölkәnin kommunikasiyaların bәrpası, qarşılıqlı etimad, sülh vә tәhlükәsizlik
mühitinin formalaşdırılması istiqamәtindәki regional tәşәbbüslәrә qeyri-sәmimi yanaşdığını göstәrir. Ermәnistanın
beynәlxalq hüquqa zidd davranışlarına baxmayaraq, Azәrbaycan güclü iqtisadi potensialı hesabına qısa zamanda
işğaldan azad edilmiş әrazilәri mina vә PHS-lәrdәn tәmizlәmәk vә genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq layihәlәrinin icrasına
başlamaq әzmindәdir.
Azәrbaycan Prezidentinin müvafiq fәrmanı ilә Azәrbaycan
Respublikasının Minatәmizlәmә Agentliyinin yaradılması vә
fәaliyyәtә başlaması әrazilәrimizin mina vә PHS-lәrdәn
tәmizlәnmәsi sahәsindә aparılan işlәrin daha keyfiyyәtlә hәyata
keçirilmәsi, mülki әhalinin mümkün tәhdidlәr barәdә mәlumatlandırılması vә maariflәndirilmәsi baxımından әhәmiyyәtlidir. Dünyanın әn müasir, qabaqcıl minatәmizlәyәn texnika,

maşın, mexanizm vә avadanlıqlarının, elәcә dә minatәmizlәyәn
robotların ölkәmizә gәtirilmәsi bu prosesin daha tәhlükәsiz vә
peşәkar sәviyyәdә reallaşdırılmasına, sonrakı mәrhәlәdә dәymiş
ziyanın dәyәrlәndirilmәsinә vә bәrpa işlәrinin başlanmasına
imkan verәcәk.
Şübhәsiz, gәlәcәyi proqnozlaşdırmadan, inkişafın әsas
mәrhәlәlәrini, görülәcәk işlәrin ardıcıllığını müәyyәn etmәdәn,
mümkün nәticәlәri hesablamadan hansısa ciddi uğurlar qazanmaq mümkün deyil. Hәr bir hökumәtin gәlәcәyә dair tövsiyә,
zәmanәt vermәyә, xüsusәn dövlәtin inkişaf strategiyası vә
taktikası üzrә konkret proqramlar, konsepsiyalar tәqdim etmәyә
qadir olması vacib şәrtdir. Bu baxımdan әminliklә demәk olar
ki, “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlәr” ölkәdә islahatların daha da sürәtlәndirilmәsi, yeni
idarәetmә modelinin formalaşdırılması vә ictimai hәyatın bütün
sahәlәrindә köklü dәyişikliklәrin reallaşdırılması baxımından
yeni imkanlar açır.
İldırım sürәtli qәlәbә vә onun ardınca işğaldan azad edilmiş
әrazilәrdә bәrpa işlәrinә start verilmәsi Azәrbaycan dövlәtinin
sülhә, әminamanlığa vә inkişafa nә dәrәcәdә maraqlı olduğunu
bütün dünyaya bәyan edir.
Qarabağda 30 illik işğal siyasәti yeridәn Ermәnistanın necә
amansız vә dağıdıcı varvar olduğunu artıq dünya dәrk etmәkdәdir. Bizim haqq işimizә dәstәk verәnlәr qurub yaratdıqlarımızı, bütünlükdә sülh tәşәbbüslәrimizi alqışlayır vә tәlqin edir.
Ermәnistan isә özünü dünyaya nә qәdәr “әzabkeş xalq” qiyafәsindә sivil bir cәmiyyәt kimi sırımağa vә sızlayıb ağlayaraq
himayәdarlarının qoltuğuna qısılsa da, törәtdiyi sonsuz vәhşiliklәri artıq gizlәdә bilmir. Dünya ictimaiyyәti ermәni yalanlarına yox, gördüklәrinә, ermәnilәrin әrazilәrimizdә törәtdiklәri
vәhşiliklәrin lal mәnzәrәlәrinә daha çox inanır.
Bu baxımdan Qarabağda başlanan bәrpa-quruculuq işlәri
bütün dünyanın diqqәtini özünә çәkir. Azәrbaycan Prezidenti
işğaldan azad edilәn torpaqları qarış-qarış gәzir, uzun illәr
Ermәnistan rәhbәrliyi vә onun havadarlarının gizlәtdiklәri vәhşiliklәri vә buna göz yuman beynәlxalq tәşkilatları şәxsәn ifşa
edir. Dövlәt başçısı bu barәdә belә açıqlama vermişdir: “Bu
talançılıq, bu vәhşilik, bu düşmәnçilik bütün dünyanın diqqәtini
cәlb etmәlidir. Mәhz buna görә biz oraya jurnalistlәri, diplomatik korpusun nümayәndәlәrini dәvәt edirik. Daha da böyük
sayda dәvәt etmәliyik ki, hәr kәs görsün. Biz tәkcә öz әrazi bütövlüyümüzü bәrpa etmәmişik, biz ermәni faşizmini mәhv
etmişik, ermәni vәhşiliyini mәhv etmişik”.
Mәlum olduğu kimi, azad edilmiş әrazilәrin bәrpasını
mәrkәzlәşmiş qaydada aparmaq üçün qәrargah yaradılmışdır.
Bütün tәkliflәr, tәşәbbüslәr vә ideyalar burada cәmlәnir, analiz
edilir, әn vacib addımların atılmasına qәrar verilir. Azad edilmiş
әrazilәrdә qurulacaq “smart-city”, “smart-village”, yәni “ağıllı
şәhәr”, “ağıllı kәnd” konsepsiyasını, ilk növbәdә, dünyada baş
verәn qlobal cağırışlara cavab kimi qәbul etmәk olar. Belә mükәmmәl yanaşmanın tәtbiqi ona imkan verir ki, hәm Qarabağ
regionu texnoloji investisiyalar üçün maraq mәrkәzinә çevrilsin,
hәm dә digәr regionlarımızda ağıllı şәhәr-kәnd texnologiyalarının tәtbiqi pilot layihәlәr kimi irәli çıxsın.
Araşdırmalar göstәrir ki, müasir dünyada insanların 54 faizi
şәhәrlәrdә yaşayır vә bu nisbәtin 2050-ci ildә 66 faizә çatacağı
gözlәnilir. Əhalinin ümumi artımı ilә birlikdә urbanizasiya
növbәti üç onillikdә daha 2,5 milyard insanın şәhәrlәrә axmasına sәbәb olacaq. Şәhәrlәrә insan axınının getdikcә güclәnmәsi
vә ekosistemlәrin burada cәmlәşmәsi isә iqlim dәyişikliyinә
tәsir edir. Belә ki, qlobal istixana qazı tullantılarının 70 faizdәn
çoxu şәhәrlәrin payına düşür vә bu üzdәn şәhәrlilәr daha çox
mәnfi tәsirlәrә mәruz qalırlar. “Ağıllı şәhәrlәr”in yaranma
konsepsiyası da bu sәbәbdәn gündәmә gәlib.
Dünya liderlәri 2019-cu ildә Osakada keçirilәn G20
Sammitindә ilk dәfә “ağıllı şәhәr” anlayışını ciddi müzakirә
edәrәk bu istiqamәtdә çalışan mövcud müәssisә-tәşkilatları
birlәşdirә bilәn ittifaqın yaradıldığını elan ediblәr. Hәmçinin
şәhәrlәri daha davamlı, әhatәli vә tәhlükәsiz hala gәtirmәk
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Davamlı İnkişaf Mәqsәdlәrindәn biri olaraq müәyyәnlәşdirilib.
Bu baxımdan yüksәk texnologiyaların vә “smart city”
konsepsiyasının işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә tәtbiqi Azәrbaycana dünyada misligörünmәmiş islahatları hәyata keçirmәyә imkan verәcәk. İşğalçıların 30 il әrzindә xaraba qoyduğu
әrazilәri Azәrbaycan yaxın gәlәcәkdә ayağa qaldırmaqla
bölgәdә sülhün vә iqtisadi islahatların davamlı olmasına çalışan
dövlәt imicini tәsdiq edәcәk. “Ağıllı şәhәr” layihәlәrini tәtbiq
etmәklә biz tәhlükәsizlik, vaxt vә rahatlıq, sağlamlıq, әtraf mühitin keyfiyyәti, sosial әlaqә vә vәtәndaş iştirakı, iş yerlәri vә
yaşayış xәrci kimi müxtәlif hәyati keyfiyyәt göstәricilәrinә dә
tәsir edә bilәcәyik.
Bundan başqa, “ağıllı şәhәr” texnologiyaları vәtәndaşların
sağlamlığını vә rifahını yaxşılaşdırmaq gücünә sahib olmaqla
bәrabәr, iqtisadi inkişafın yeni yollarını tәqdim edir. Bәrpa olunan әrazilәrdә müasir texnologiyaların tәtbiqi regionun bәrpa
prosesini sürәtlәndirәcәk, texnoinvestorlar üçün xüsusi maraq
kәsb edәcәk, texnologiya әsaslı investisiyaların axınını sürәtlәndirmәklә yanaşı, Qarabağda innovasiya mәrkәzlәri vә texnoparkların yaradılmasının fundamental әsaslarını tәşkil edәcәk.
Faktiki olaraq qarşıdakı 10 ildә yüksәt texnologiyalar işğaldan
azad edilmiş әrazilәrdә bütün sahәlәr üzrә tәtbiq olunacaq.
“Ağıllı şәhәr” texnologiyaları böyük turizm potensialına malik
Qarabağ regionunda bu sektoru da inkişaf etdirmәk üçün әlavә
imkan yaradacaq. Bu aspektdәn ilk olaraq pilot layihә kimi
Şuşanın “ağıllı şәhәr” konsepsiyası çәrçivәsindә qurulması turizm potensialına әlavә üstünlük verәcәk. Mәsәlәn, Şuşada interaktiv mәlumatverici lövhәlәrin quraşdırılması, turizm xidmәtlәri ilә bağlı mobil tәtbiqlәr, tarixi abidәlәr, keçmiş münaqişәnin
izlәri haqqında mәlumat verәn robot-bәlәdçilәr, intellektual
nәqliyyat sistemi, “yaşıl enerji” istehsalının tәtbiq olunması regiona xarici turist axınına şәrait yaradacaq.
“Ağıllı şәhәr”lә bәrabәr, postkonflikt әrazilәrdә “ağıllı
kәnd” layihәsinin dә hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulub.
Beynәlxalq tәcrübәdә “smart village” dedikdә kәnd әhalisinin
qarşılaşdığı әsas problemlәrin hәlli vә daha önәmli olan kәnd
әrazilәrindә yeni iqtisadi imkanların yaradılması başa düşülür.
“Ağıllı kәnd” texnologiyasının - rәqәmsallaşma, kәnd
hüdudlarından daha geniş çәrçivәdә böyük düşünmә, kәndlә
әtraf bölgәlәr arasında yeni әmәkdaşlıq formatının tәtbiqi
hәmin әrazilәrә sosial innovasiyaların, start-up tipli mikro vә
kiçik sahibkarlığın kәnd әhalisi arasında geniş yayılmasına
şәrait yaradacaq.
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TAP layihәsinin yekunlaşdırılması tarixi nailiyyәtdir
әvvәli 1-ci sәh.
Daha sonra 1999-cu ildә biz Bakıdan Gürcüstanın Supsa
liman şәhәrinәdәk uzanan boru kәmәrini istifadәyә verdik. Bu,
gәlәcәk sәrmayә qoyuluşu baxımından çox vacib idi, çünki buna
qәdәr bizim dünya bazarına çıxışımız yox idi. Azәrbaycan
dәnizә çıxışı olmayan ölkәdir. Bu sәbәbdәn bizim boru kәmәrlәrinә ehtiyacımız var idi vә belәliklә, 1999-cu ildәki nailiyyәtimiz
әhәmiyyәtli dәyişiklik yaratdı.
Daha sonra biz 2006-cı ildә istifadәyә verilmiş Bakı-TbilisiCeyhan әsas neft boru kәmәri ilә bağlı işlәrimizi planlaşdırmağa
başladıq. Bu, Xәzәr dәnizinin Aralıq dәnizi ilә birlәşdirilmәsi
demәk idi. Biz artıq tәchizat marşrutlarının şaxәlәndirilmәsinә
nail olduq. 2007-ci ildә biz Azәrbaycandan Gürcüstana, oradan
isә Türkiyәyә uzanan qaz boru kәmәrinin inşasını başa çatdırdıq.
Bunun özü dә tarixdә bir ilk idi - Azәrbaycan qonşu ölkәlәri tәbii
qaz ilә tәmin etmәyә başladı. Nәhayәt, 2012-ci ildә, Avropa İttifaqı ilә bәyanatın imzalanmasından bir il sonra, biz Azәrbaycan
vә Türkiyә arasında TANAP layihәsinin inşası ilә bağlı müqavilә
imzaladıq. Bu, Cәnub Qaz Dәhlizinin hәyata keçirilmәsi baxımından çox mühüm hadisә idi. 2018-ci ildә TANAP-ın icrası başa çatdıqdan sonra, 2020-ci ildә TAP layihәsi dә yekunlaşdırılmışdır.
Bunların hәr biri әhәmiyyәtli nailiyyәtlәrdir. Bu gün keçmişә
nәzәr saldıqda görürük ki, bütün bu nailiyyәtlәr olmasa idi, birbirimizi tәbrik etdiyimiz bugünkü mәrasim mümkünsüz olardı.
Ancaq biz gәlәcәyә baxmalıyıq. Biz böyük nailiyyәtlәr әldә
etmişik, lakin әminәm ki, bu gün Mәşvәrәt Şurasının toplantısı
çәrçivәsindә iştirakçılar gәlәcәk planlarımızı müzakirә edәcәklәr. Azәrbaycana gәldikdә, biz enerji resurslarımızı inkişaf etdirmәyә davam edәcәyik. Hazırda kәşfiyyat vә hasilat mәrhәlәsindә olan bir neçә yataqla bağlı çox ümidverici perspektivlәr

var. Xüsusilә 400 milyard kubmetr qaz ehtiyatına malik olan
“Babәk” yatağını qeyd edә bilәrәm. “Abşeron” qaz-kondensat
yatağının 350 milyard kubmetr ehtiyatı var vә ümid edirәm ki,
orada hasilat gәlәn il başlayacaqdır. Digәri isә “Ümid” yatağıdır
ki, orada әn azı 200 milyard kubmetr tәbii qaz ehtiyatı mövcuddur. Bunlar tәsdiqlәnmiş ehtiyata malik olan yataqlardır ki, onlar
Xәzәr dәnizinin Azәrbaycana mәxsus sektorunda qaz hasilatına
töhfә verәcәkdir. Kәşfiyyat mәrhәlәsindә olan digәr layihәlәr dә
var vә biz növbәti illәrdә yeni kәşflәrin olacağına ümid edirik.
Belәliklә, şaxәlәndirilmiş bu neft-qaz kәmәrlәri şәbәkәmizin
hasilat gücünün artırılmasına xidmәt edәcәkdir.
Birgә planlarımıza gәldikdә, әminәm ki, bu gün siz İonikAdriatik boru kәmәrinә dair mәsәlәlәri müzakirә edәcәksiniz.
Əlbәttә, TAP-ın başa çatdırılması İonik-Adriatik boru kәmәrinin
inşasına imkan yaradır. Biz Qәrbi Balkan ölkәlәri ilә anlaşma
memorandumlarını artıq imzalamışıq. İonik-Adriatik boru
kәmәri hәyata keçirildikdәn sonra biz tәchizat marşrutlarımızı
şaxәlәndirmәk imkanı әldә edәcәyik vә Qәrbi Balkan dövlәtlәri
üçün dә yeni imkanlar yaradacağıq.
Şaxәlәndirmә haqqında danışarkәn qeyd etmәliyik ki, bizim
layihә yalnız marşrutların deyil, hәm dә mәnbәlәrin
şaxәlәndirilmәsindәn ibarәtdir. Bu, olduqca vacib mәsәlәdir vә
real şaxәlәndirmә demәkdir. Azәrbaycan qazı Avropa üçün yeni,
etibarlı vә uzunmüddәtli mәnbәdir. Çünki bizim tәsdiqlәnmiş
tәbii qaz ehtiyatımız 2,6 trilyon kubmetr tәşkil edir vә yeni
mәlumatlara görә bu hәcm daha da artıq ola bilәr. “Azәri-ÇıraqGünәşli” yatağında “dәrin qaz” adlanan layihәni dә nәzәrә alsaq,
bizim potensialın mәnzәrәsi daha da aydın olar.
Sizlәrә daha bir vacib tәdbirlә bağlı mәlumat vermәk istәrdim.
Bu da Azәrbaycan vә Türkmәnistan arasında “Dostluq” yatağına
dair Anlaşma Memorandumunun imzalanmasıdır. Bu yataq

azәrbaycanlı geoloq vә neftçilәr tәrәfindәn sovet dövründә kәşf
edilmişdir. Yәni, kәşf edilmiş yataqdır. Bu yatağın işlәnilmәsinә
dair baza prinsiplәrinin hazırlanması üçün çox vaxt tәlәb edildi
vә biz onu “Dostluq” adlandırdıq. Bu, Xәzәr hövzәsindә çox
әlamәtdar hadisәdir. Bu ilin yanvar ayında hәmin memorandum
imzalandı vә әminәm ki, tezliklә biz bütün şәrtlәri razılaşdıraraq
yekun müqavilәni imzalayacağıq. Bu, Xәzәr dәnizi vә onun
hüdudlarından kәnarda gәlәcәk enerji әmәkdaşlığı üçün dә çox
faydalı olacaqdır.
Onu da qeyd etmәk istәyirәm ki, Azәrbaycan artıq Xәzәr
dәnizinin şәrq sahilindә olan enerji ehtiyatlarının nәqli üçün
etibarlı tranzit ölkәyә çevrilib. Uzun illәrdir ki, biz Xәzәrin
şәrqindә yerlәşәn tәrәfdaşlarımız üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
kәmәri vә ölkәmizin dәmir yolu sistemi vasitәsilә vacib nәqliyyat marşrutları üzrә tәchizatı tәmin edirik. Yәni, Azәrbaycan
özünü etibarlı tranzit ölkә kimi tәsdiq etmişdir.
Diqqәtinizә çatdırmaq istәdiyim digәr bir mәqam, bizim
bәrpa edilәn enerjiyә dair planlarımızla bağlıdır. Biz hazırda
dünyanın aparıcı enerji şirkәtlәri ilә danışıqlar mәrhәlәsindәyik. Biz artıq onların ikisi ilә inşaat üçün zәruri sәnәdlәri
imzalamışıq. Bunların biri günәş, digәri isә külәk enerjisi
stansiyalarıdır ki, onların toplam gücü 440 meqavatdır. Bu layihәlәr 100 faiz xarici sәrmayә hesabına icra olunacaq. Azәrbaycanın sәrmayә mühiti olduqca münbitdir. Dünya Bankının
hesabatına görә, Azәrbaycan biznes fәaliyyәti üçün imkanlar
baxımından 30 aparıcı dövlәt sırasındadır. Bәrpa olunan enerji
sahәsinә sәrmayәlәrin cәlb edilmәsi bizim bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrinә dair strategiyamıza vә potensialımıza uyğundur.
Bununla yanaşı, işğal edilmiş әrazilәrimizin azad olunmasından sonra hәmin әrazilәrdә günәş, külәk vә su ehtiyatları
vasitәsilә elektrik enerjisinin istehsalı üçün yeni imkanlar

yaranmışdır. Bu baxımdan mәn ölkәlәrinizdәn olan şirkәtlәri
bizim tәrәfdaşlarımız olmağa dәvәt edirәm. Mәn artıq rәsmi
olaraq azad edilmiş әrazilәri “yaşıl enerji” ilә tәmin edilәcәk
bölgә elan etmişәm. Biz artıq master-plan üzәrindә çalışırıq vә
nәhәng su, günәş vә külәk potensialından istifadә edәrәk hәmin
layihәlәri icra edәcәyik.
Daha bir layihә bütün azad olunmuş әrazilәrdә “ağıllı
şәhәrlәr”in yaradılmasıdır ki, bununla bağlı da hazırlıq işlәri
gedir. İşğaldan azad olunmuş әrazilәrin Ermәnistan tәrәfindәn
darmadağın edilmәsini nәzәrә alsaq, bu, böyük bir çağırışdır,
lakin biz bunun öhdәsindәn qısa müddәt әrzindә gәlmәk vә keçmiş köçkünlәrimizi doğma torpaqlarına qaytarmaq mәsәlәsinә
sadiqik. Bununla da ölkәnin imkanlarını, әzmini vә gәlәcәyә
baxışını nümayiş etdirmәk niyyәtindәyik.
Hesab edirәm ki, böyük neft vә qaz potensialına sahib, xam
neft vә neft mәhsullarının, tәbii qaz vә elektrik enerjisi ixracatçısı olan Azәrbaycan böyük mәsuliyyәt nümayiş etdirmәli
vә “yaşıl enerji”yә fәal şәkildә sәrmayә yatırmalıdır. Biz mәhz
bununla mәşğuluq. Bununla bağlı planlarımı bölüşdüm vә
әminәm ki, onlar hәyata keçirilәcәkdir. Sadәcә olaraq, tәrәfdaş
vә dostlarımızı mәlumatlandırmaq istәdim ki, belә imkanlar da
mövcuddur.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışının sonunda
vurğulayıb ki, Cәnub Qaz Dәhlizinin başa çatdırılmasını qeyd
etdiyimiz bir vaxtda biz gәlәcәyә baxmalı, yeni plan vә
ideyalar üzәrindә işlәmәliyik. Ümid edirәm ki, pandemiya
bitdikdәn sonra biz yenidәn Bakıda görüşә bilәcәyik, çünki
Bakı әnәnәvi olaraq Mәşvәrәt Şurasının toplantılarının keçirildiyi şәhәrdir. Fürsәtdәn istifadә edәrәk, birgә fәaliyyәtimizi
davam etdirmәk üçün sizi gәlәn il Bakıya sәfәrә dәvәt edirәm.

Azәrbaycan vә İran gömrük Representatives of
Azerbaijani
and
Iranian
xidmәtlәrinin nümayәndәlәri customs services hold
arasında işçi görüş keçirilib
working meeting

Fevralın 9-da İran İslam
Respublikasının Astara şәhәrindә Azәrbaycan vә İran gömrük xidmәtlәrinin nümayәndәlәri arasında işçi görüş keçirilib. Tәdbir İran İslam Respublikası Gömrük Administrasiyasının dәvәti әsasında baş tutub.

Azәrbaycan tәrәfindәn görüşdә
Dövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük
Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin
Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi
Sәmәd Qaralov, Cәnub Ərazi Baş
Gömrük İdarәsinin rәisi Mirmahmud Miratayev, Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi Dilavәr Fәrzәliyev, Komitәnin digәr mәsul şәxslәri vә Azәrbaycan Respublikasının
Qida Tәhlükәsizliyi Agentliyinin
әmәkdaşı Qalib Əbdülәliyev iştirak edib.
İran tәrәfindәn isә görüşә Gömrük Administrasiyası Beynәlxalq Əlaqәlәr İdarәsinin rәisi
Hossein Kakhki, Ərdәbil Ostanının Gömrük İdarәsinin rәhbәri Pәrviz Tәqәvi, Astara, Bilәsuvar
vә Culfa gömrük-keçid mәntәqәlәrinin rәhbәrlәri
vә İran İslam Respublikası Baytarlıq Xidmәtinin
mәsul vәzifәli şәxslәri qatılıb.
Tәdbirdә Azәrbaycan vә İran arasında mal vә
nәqliyyat vasitәlәrinin keçidinin sürәtlәndirilmәsi
vә tәhlükәsizliyi, iki ölkә arasında tәsdiq olunmuş
beynәlxalq baytarlıq sertifikatı әsasında İran İslam
Respublikasının әrazisindәn tranzit keçmәklә iri

vә xırdabuynuzlu heyvanlar, atlar, diri quş vә quşçuluq mәhsullarının, birgünlük cücәlәr vә damazlıq yumurtaların Azәrbaycan Respublikasından
Naxçıvan Muxtar Respublikasına vә әks istiqamәtdә daşınmasının tәmin edilmәsi mәsәlәlәri
müzakirә olunub.
Giriş sözü ilә çıxış edәn İran İslam Respublikasının Gömrük Administrasiyası Beynәlxalq
Əlaqәlәr İdarәsinin rәisi Hossein Kakhki Azәrbaycan vә İran arasında mövcud әlaqәlәrdәn danışıb, Azәrbaycan-İran әlaqәlәrinin möhkәm
dostluq vә yüksәk strateji tәrәfdaşlıq sәviyyәsindә olduğunu bildirib. İki ölkә arasında ticarәt-iqti-

sadi әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin inkişaf
etdiyi, ticarәt dövriyyәsinin hәcminin
artdığı qeyd edilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi
Dilavәr Fәrzәliyev Azәrbaycan vә
İran arasında qarşılıqlı münasibәtlәrin
strateji әmәkdaşlıq sәviyyәsindә daha
da genişlәndiyini, gömrük orqanlarının da bu әlaqәlәrin inkişafına öz
töhfәsini verdiyini deyib.
Görüş zamanı Azәrbaycan Respublikasının Qida Tәhlükәsizliyi
Agentliyinin şöbә müdiri Qalib Əbdülәliyev iki ölkәnin gömrük xidmәtlәri arasında sıx әmәkdaşlığın
digәr qurumların işinә dә müsbәt
tәsir göstәrdiyini bildirib, iki ölkәnin
müvafiq qurumları arasında әvvәlcәdәn aparılmış sәmәrәli danışıqlar
nәticәsindә beynәlxalq baytarlıq sertifikatının tәtbiqinә razılıq verildiyini diqqәtә
çatdırıb.
Görüşdә Naxçıvan Muxtar Respublikasından
Azәrbaycanın digәr bölgәlәrinә vә әks istiqamәtdә göndәrilәn diri heyvanların vә quşların
İran İslam Respublikasının әrazisindәn tranzit
keçidinin tәmin edilmәsi mәsәlәsinin icrasına
başlanılması ilә bağlı razılıq әldә edilib. Artıq fevralın 10-dan hәmin mәhsulların tranzit keçidi tәmin edilib.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran bәzi mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.

Gömrük Akademiyası ilә
BQXK arasında әmәkdaşlıq
әlaqәlәri müzakirә olunub

Azerbaijan was represented by the head of the
Customs Control Organization and Trade
Facilitation of the State Customs Committee
Samad Garalov, head of the Southern Areal Main
Customs Office Mirmahmud Miratayev, chief of
the International Cooperation Department Dilaver
Farzaliyev, other officials of the Committee and
an employee of the Food Safety Agency of the
Republic of Azerbaijan Galib Abdulaliyev.
Iran was represented by the head of the
International Relations Department of the
Customs Administration Hossein Kakhki, head of
Ardabil Customs Office Parviz Tagavi, heads of
customs checkpoints in Astara, Bilasuvar and
Julfa, and officials of the Veterinary Service of the
Islamic Republic of Iran.
Discussions were held on acceleration and
security of the transit of goods and vehicles
between Azerbaijan and Iran, delivery of cattle,
horses, poultry and poultry products, day-old
chickens and eggs from the Republic of
Azerbaijan to Nakhchivan and in the opposite
direction on the basis of international veterinary
certificates approved by the two countries.

Making a keynote speech at the event, head of
the International Relations Department of the
Customs Administration Hossein Kakhki spoke
about the relations between Azerbaijan and Iran,
said Azerbaijan-Iran relations were on the level of
strong friendship and high strategic partnership. It
was said that trade-economic cooperation was
developing between the two countries, the volume of trade turnover was growing.
Chief of the International Cooperation
Department of the State Customs Committee
Dilaver Farzaliyev said bilateral relations between
Azerbaijan and Iran had enhanced further on the
level of strategic cooperation, customs bodies
were also contributing to developing the relations.
Department chief of the Food Safety Agency
of the Republic of Azerbaijan Galib Abdulaliyev
said close cooperation between the customs services of the two countries also had a positive
impact on the activity of other bodies, as a result
of the productive talks held previously between
the appropriate bodies of the two countries, application of international veterinary certificate had
been approved.
An agreement was reached during the meeting
on ensuring transit of cattle and poultry from
Nakhchivan Autonomous Republic to other
regions of Azerbaijan and in the opposite direction. The transit of those products was ensured
starting from February 10.
Views were exchanged on some issues of
mutual interest.

Discussions held on cooperation
between Customs Academy and ICRC

The Academy of the State Customs Committee and
the International Committee of the Red Cross (ICRC)
üzrә koordinatoru Elvin Mecidov ikitәrәfli office in Azerbaijan held a meeting through video conәmәkdaşlıq, beynәlxalq humanitar hüquq vә ferencing.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası vә Beynәlxalq Qırmızı Xaç
Komitәsinin (BQXK) Azәrbaycan
nümayәndәliyi arasında video-konfrans formatında görüş keçirilib.
Tәdbirdә Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov, nümayәndәliyin rәhbәri xanım Ariane Bauer vә hәr iki qurumun heyәti iştirak
edib.
Görüşdә BQXK-nin Azәrbaycan nümayәndәliyinin Gömrük Akademiyasına beynәlxalq humanitar hüquq üzrә tәklif etdiyi
dәstәyin müxtәlif aspektlәri vә gömrük orqanları әmәkdaşlarının peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsindә Akademiyanın
fәaliyyәtinin sәmәrәsinin artırılması mәqsәdilә gömrük xidmәti әmәkdaşları üçün müvafiq tәlim vә seminarların keçirilmәsi mәsәlәlәri müzakirә edilib.
Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov rәhbәrlik etdiyi xüsusi tәyinatlı ali tәhsil müәssisәsi haqqında geniş mәlumat verib, Akademiyanın BQXK-nin Azәrbaycan nümayәndәliyi ilә faydalı әmәkdaşlığa hazır olduğunu
bildirib.
Nümayәndәliyin rәhbәri xanım Ariane

Representatives of customs services of
Azerbaijan and Iran held a working
meeting in Astara, the Islamic Republic
of Iran, on February 9. The event was
held at the invitation of the Customs
Administration of the Islamic Republic
of Iran.

Bauer әmәkdaşlığa tәşәbbüs göstәrdiyinә görә Akademiyanın rәhbәrliyinә tәşәkkürünü
bildirib, BQXK vә Azәrbaycandakı nümayәndәliyin fәaliyyәti haqqında mәlumat verib.
Nümayәndәliyin ekspertlәri Qumral
Aslanova vә Jalә Əzizova qurumun Azәrbaycanda müxtәlif ali tәhsil müәssisәlәri vә bir
sıra dövlәt qurumları ilә tәlim-tәdris sahәsindә әmәkdaşlıq әlaqәlәri haqqında tәqdimatla
çıxış ediblәr.
Akademiyanın beynәlxalq әmәkdaşlıq

gömrük tәlimi üzrә potensial mövzular,
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının prioritetlәşdirdiyi beynәlxalq humanitar hüquq
sahәlәri haqqında danışıb.
Görüşdә beynәlxalq humanitar hüquq
üzrә tәlәbәlәrin beynәlxalq yarış komandasının yaradılması vә inkişafı, seçmә fәnnlәrin mәzmununun beynәlxalq humanitar
hüquq üzrә mövzularla zәnginlәşdirilmәsi,
yeni seçmә fәnnin yaradılması, yay mәktәbinin, mühazirәlәrin vә tәcrübә proqramının
tәşkil edilmәsi mәsәlәlәri nzәrdәn keçirilib.
Eyni zamanda, Akademiyanın kitabxanasının müvafiq informasiya resursları ilә
tәmin edilmәsi üzrә әmәkdaşlıq sahәlәri,
gömrük orqanlarının әmәkdaşları üçün tәlimlәrdә beynәlxalq humanitar hüquq üzrә tәdris
edilәn mövzuların (gömrük fәaliyyәtinin
tәcili humanitar fәaliyyәtlәrdә rolu, sәrhәddә
ticarәt vә humanitar yardım, tәbii fәlakәtlәr
zamanı gömrük fәaliyyәti vә s.) birgә müәyyәnlәşdirilmәsi imkanları müzakirә edilib.
Görüşün sonunda iki qurumdan olan mәsul
şәxslәrin әmәkdaşlıq sahәlәri üzrә birgә
fәaliyyәtinin tәşkil edilmәsi qәrara alınıb.

Chief of the Academy Gulu Novruzov, head of the office Ariane Bauer and the delegations of both bodies attended the event.
Discussions were held on various aspects of the ICRC's support
for the Customs Academy with regard to the international humanitarian law and the organization of relevant trainings and seminars
for customs officers for increasing the efficiency of the Academy's
activities in improving the professionalism of customs officers.
Chief of the academy Gulu Novruzov gave detailed information about the special higher education institution headed by him
and said that the academy was ready for fruitful cooperation with
the ICRC office in Azerbaijan.
Head of the office Ariane Bauer expressed gratitude to the
Academy’s leadership initiating the cooperation, gave information
about the activity of the ICRC and its office in Azerbaijan.
Experts of the office Gumral Aslanova and Jale Azizov made a
presentation on cooperation between the organization and various
higher educational institutions and numerous government agencies in Azerbaijan.
The Academy’s coordinator for international cooperation Elvin
Majidov spoke about the bilateral cooperation, potential topics on
the international humanitarian law and customs training, spheres
of international humanitarian law prioritized by the World
Customs Organization.

Discussions were held on the establishment and development of
an international competition team of students in international
humanitarian law, enrichment of the content of selective subjects
with topics on the international humanitarian law, creation of a
new selective subject, organization of summer school, lectures
and internship program.
At the same time, discussions were held on the areas of cooperation in providing the Academy's library with appropriate information resources, trainings for customs officers on the international humanitarian law (the role of customs activity in emergency
humanitarian activities, trade on the border and humanitarian
assistance, customs activities in case of natural disasters, etc.).
At the end of the meeting, it was decided to organize joint activities of the authorized officials from the two bodies.
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Gömrük Akademiyasının
fәaliyyәti yüksәk qiymәtlәndirilib
lәşdirәn meyarlar" әsasında baş tutub.
Akkreditasiyanı hәyata keçirәn komissiya
Akademiyanın son beş il әrzindәki fәaliyyәtini
11 istiqamәt üzrә tәhlil edәrәk yekun hesabat
hazırlayıb vә tәhsil ocağının fәaliyyәtini
yüksәk qiymәtlәndirib.
Tәhsil Nazirliyinin Akkreditasiya Şurasının
qәrarı vә Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı Agentliyinin әmri ilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyası xüsusi tәyinatlı ali tәhsil müәssisәsi kimi 2019/2020-ci tәdris ilindәn başlamaqla növbәti 5 il müddәtinә akkreditasiyadan
keçmiş elan olunub.

2019/2020-ci tәdris ilindә Azәrbaycan
Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının akkreditasiyası
keçirilib.
Akkreditasiya Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli qәrarı ilә tәsdiq edilmiş "Tәhsil müәssisәlәrinin akkreditasiyası Qaydaları" vә Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyinin 26 aprel
2011-ci il tarixli әmri ilә tәsdiq edilmiş "Tәhsil
müәssisәsinin fәaliyyәtinin dövlәt tәhsil standartlarının tәlәblәrinә uyğunluğunu müәyyәn-

Akkreditasiya şәhadәtnamәsinin tәqdim edilmәsi mәrasimindә Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı
Agentliyi Keyfiyyәtin Tәminatı Departamentinin rәhbәri Lalә Abbasova bildirib ki, il әrzindә
akkreditasiyadan keçmiş ali tәhsil müәssisәlәri
arasında Akademiya әn yüksәk göstәricilәri nümayiş etdirib. Qeyd edilib ki, Akademiyada dövlәt tәhsil standartlarının tәlәblәrinә uyğun mütәxәssis hazırlığı yüksәk sәviyyәdә hәyata keçirilir.
Akkreditasiyanın nәticәlәrinә hәsr olunmuş
tәdbirdә Akademiya rәisi Qulu Novruzov әldә
edilmiş nailiyyәtlәrin davamlı olması üçün
daha әzmlә çalışmağın vacibliyini bildirib.

Külli miqdarda narkotik vasitә
vә psixotrop maddәlәr aşkarlanıb
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları külli miqdarda narkotik vasitәnin vә
psixotrop maddәlәrin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә
әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.
HNBGİ Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan
mәlumat әsasında, İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşı Babayeva İlahә Əziz qızına mәxsus
çamadan gömrük nәzarәti zamanı saxlanılıb. Yoxlama zamanı
çamadanın içәrisindә malların aşkar edilmәsini çәtinlәşdirәn
üsullardan istifadә etmәklә gizlәdilәn qәhvә qutularının
içindәki sellofan paketlәrdәn 1542 әdәd MDMA (metilendioksimetamfetamin), uşaq yemәyinin içinә yerlәşdirilmiş bir
bükümdә 320,105 qram narkotik vasitә - kokain, çay paketinin
içinә yerlәşdirilmiş sellofan paketdә isә tәsiredici maddәsinin
ümumi miqdarı 87,106 qram olan vә dünyada әn tәhlükәli
narkotik vasitә hesab edilәn MDMB-4en-PİNACA (Bonzay)
maddәsi aşkar edilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin
әmәkdaşları tәrәfindәn narkotik vasitәlәrin çatdırılmalı olduğu
şәxslәri müәyyәn etmәk üçün әmәliyyat tәdbiri hәyata keçir-

ilib. Tәxirәsalınmaz istintaq hәrәkәtlәri ilә cinayәtkar qrupun
digәr üzvlәri Mәmmәdova Lalә İlqar qızı vә Kәrimova Nәrminә Çingiz qızının törәdilmiş cinayәtdә iştirakçı olmalarına
dair әsaslı şübhәlәr müәyyәn edilib. Lalә Mәmmәdovanın
yaşadığı ünvanda keçirilmiş axtarış zamanı 2 bükümdә, ümumi
çәkisi 8,512 qram olan psixotrop maddә - metamfetamin, 502

hәb MDMA (metilendioksimetamfetamin), 8 bükümdә,
ümumi çәkisi 7,337 qram olan narkotik vasitә - kokain vә 70
hәb preqabalin, hәmçinin elektron tәrәzi, narkotik vasitә,
psixotrop vә güclü tәsir edәn maddәlәrin qәbulunda istifadә
edilәn çoxlu sayda alәtlәr, hәmin maddәlәrin alqı-satqısına dair
yazıların olduğu qeydiyyat dәftәrlәri aşkar edilib.
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin müvafiq
maddәlәri ilә tәqsirlәndirilәn şәxs qismindә cәlb edilәrәk onlara hәmin maddәlәrlә ittiham elan edilib vә Yasamal Rayon
Mәhkәmәsinin qәrarına әsasәn barәlәrindә hәbs qәtimkan
tәdbiri seçilib.
Xatırladaq ki, metamfetamin vә MDMA (metilendioksimetamfetamin) "Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı"na,
preqabalin adlı dәrman preparatı isә Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilә tәsdiq edilmiş "Güclü tәsir edәn
maddәlәrin vә onların külli miqdarının Siyahısı"na daxildir.
Aşkar edilәn preqabalin adlı dәrman preparatının tәsiredici
maddәsinin ümumi miqdarı 21 qram, MDMA (metilendioksimetamfetamin) tәsiredici maddәsinin ümumi miqdarı isә
378,402 qramdır.

Информационно-аналитический обзор
Россия и Казахстан ставят
задачу компенсировать в 2021
году спад товарооборота

10 февраля в Москве состоялась встреча
министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова с
министром торговли и интеграции Республики Казахстан Бахытом Султановым.
В ходе встречи сторонами отмечено, что,
несмотря на связанные с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19 ограничения, экономическое взаимодействие
России и Казахстана продемонстрировало
устойчивость к внешним вызовам.
Двусторонний товарооборот за январьноябрь 2020 года сократился в сравнении с
аналогичным периодом 2019 года на 4,6 %
(до 17,2 млрд долл. США). Стороны отметили, что в 2020 году на объемы и динамику
взаимной торговли повлияли противоэпидемические ограничения. По мере их снятия и
нормализации обстановки в 2021 году потери предыдущего года будут компенсированы, и торговый оборот между странами сможет выйти на траекторию устойчивого роста.
Также в ходе встречи стороны предметно
обсудили вопросы дальнейшего двустороннего взаимодействия и партнерства в рамках ЕАЭС.
Достигнута договоренность об организации регулярных контактов на уровне руководства Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства торговли и интеграции Республики
Казахстан в целях развития экономического
сотрудничества между странами в двустороннем и многостороннем форматах.
www.tks.ru

Таможенники пресекли
в Хабаровском крае
контрабандный канал экспорта
лесоматериалов
Главное управление по борьбе с контра-
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бандой ФТС России совместно с хабаровскими таможенниками и УФСБ России по
Хабаровскому краю пресекли контрабандный канал экспорта ценных пород древесины в Китай.
В ходе оперативных мероприятий в
период с декабря 2020 года по январь 2021
года задержано 800 кубометров леса, а
также выявлены факты незаконного экспорта лесоматериалов в Китай на сумму
43 млн рублей. Установлено, что на подконтрольные фигурантам организации в
Хабаровском крае было оформлено три
договора аренды лесных насаждений
общей площадью более 600 га.
Предотвращен незаконный вывоз 26 тыс.
кубометров древесины стоимостью 380
млн рублей.
Таможенники провели проверку хабаровской компании, специализирующейся
на экспорте лесоматериалов, и установили, что фирма предоставляла в таможню
подложные документы, подтверждающие
законность лесозаготовки. Сотрудники
таможенных органов провели обыски в

развития России были поданы комментарии, а представители Торгпредства России
в Турции участвовали в слушаниях, где
повторно довели до Минторга Турции

аргументы российской стороны.
В результате в соответствии с указом
Президента Турецкой Республики № 3472
от 1 февраля 2021 г. не будет введена специальная пошлина в отношении импорта
зубных щеток из России. Это позволит
российским экспортерам беспошлинно
поставлять товары в Турецкую Республику.
Минэкономразвития России продолжит
участвовать в защитных расследованиях и
пересмотрах мер защиты внутреннего
рынка Турции.
www.tks.ru

Россия ограничила ввоз
продукции свиноводства из
Гонконга

Астраханские таможенники
пресекли контрабанду продукции
военного назначения
офисах организации, в пунктах отгрузки
лесоматериалов, в местах проживания
членов преступной группы.
В ходе обысков были изъяты документы, печати, компьютеры, ноутбуки и сотовые телефоны, содержащие информацию
о деятельности группы.
www.customs.gov.ru

Канал незаконного вывоза продукции
военного назначения из России в Республику Беларусь без необходимых разрешительных документов пресекли сотрудники Астраханской таможни и их коллеги из
Управления ФСБ России по Волгоградской области в результате совместных
мероприятий.
Сотрудники таможни установили, что в
2016-2019 годах заместитель директора

Турция либерализует
специальную защитную меру
в отношении импорта
зубных щеток
Российским органам государственной
власти при координации Минэкономразвития России удалось добиться либерализации специальной защитной меры Турции в отношении импорта зубных щеток.
В рамках пересмотра меры Минэконом-
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завода, расположенного в Волгоградской
области, организовал перемещение через
российско-белорусскую границу электронных комплектующих - кварцевых
резонаторов, которые применяются в производстве военной техники. Всего с
использованием международных почтовых отправлений было вывезено около
600 единиц такой продукции.
В ходе проверочных мероприятий
выяснилось, что представители данного
предприятия оборонного комплекса не
обращались для получения соответствующих разрешительных документов (лицензий, перечней, выписок из перечней) с
целью перемещения кварцевых резонаторов через границу России.
www.customs.gov.ru

Россельхознадзор вводит временные
ограничения на экспорт свиней и продукции свиноводства из Гонконга из-за ухудшения ситуации с вирусом африканской
чумы свиней в данном регионе, сообщает
10 февраля пресс-служба ведомства.
Как уточняется, с сегодняшнего дня
вводится запрет на ввоз в Россию из
Гонконга продукции из свинины, диких и
домашних свиней, продуктов убоя свиней, спермы и эмбрионов домашних свиней.
Также запрещается ввоз бывшего в
употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки, ввоз охотничьих
трофеев и сырья из свинины, предназначенного для производства кормов для
животных.
Кроме этого, вводится запрет транзит
по российской территории домашних и
диких свиней, происходящих с территории Гонконга.
www.tks.ru
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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.
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, İstanbulBakı aviareysilә gәlәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Yaşıl
kanal" buraxılış sistemindәn istifadә etmәklә
gömrük nәzarәtindәn
keçәn zaman saxlanılıb
vә çantalarının rentgen
aparatından keçirilmәsi
üçün "Qırmızı kanal"
buraxılış sisteminә yönlәndirilib.
Yoxlama zamanı monitorda şübhәli әşyaların tәsviri
görünüb. Tәkrar baxış nәticәsindә isә vәtәndaşın әl çantalarında әvvәlcәdәn gömrük nәzarәtinә tәqdim olunmayan, şifahi, yazılı vә ya elektron formada bәyan edilmәyәn 14 әdәd
"İphone 12 Pro 128GB", 2 әdәd "İphone 12 Pro Max
128GB", 1 әdәd qutusu vә aksesuarları olmayan "Samsung
A71" markalı mobil telefon, 1 әdәd "Airpods Pro" markalı
qulaqlıq, 4 әdәd "Iphone" markalı mobil telefonlar üçün USB
vә 14 әdәd telefon aksesuarları üçün qab aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda 7 fakt üzrә 9720 әdәd müxtәlif markalı siqaretin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısı alınıb.
İdarәnin
"Qırmızı
Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn
müxtәlif markalı yük
avtomobillәri saxlanılıb
vә gömrük baxışı keçirilib. Sorğu-sual zamanı
sürücülәr idarә etdiklәri
nәqliyyat vasitәlәrindә
gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını
bildiriblәr. Lakin baxış zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc
yerlәrindә 9720 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, "Yalama"
gömrük postunda Rusiya Federasiyasına gedәn qatara gömrük vә sәrhәd xidmәtinin әmәkdaşları ilә birgә baxış keçirilib.
Yoxlama zamanı vaqonun tәkәrlәrinin arasındakı boşluqda
gizlәdilәn, ümumi çәkisi 125 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi
"Mercedes-Benz Atego"
markalı yük nәqliyyat
vasitәsi saxlanılıb. Avtomobilә rentgen qurğusu
ilә baxış keçirilib vә
mal-müşayiәt sәnәdlәrindә uyğunsuzluq aşkar edilib. Tәkrar baxış zamanı
avtomobildә gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәyәn 430 kq bal
vә üzәrindә "Selective" yazılan hәr biri 1 litr olmaqla 10 әdәd
şampun aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
tәhqiqat şöbәsinә daxil olan әmәliyyat mәlumatı әsasında,
"Samur" gömrük postunda Rusiya Federasiyası
istiqamәtindәn gәlәn
Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә
etdiyi "DAF" markalı
yük nәqliyyat vasitәsi
saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin qoşqusunun tәkәrindә, elәcә dә avtomobilin
ehtiyat
tәkәrlәrinin
içәrisindә 90520 әdәd "Parliament Heets" markalı, elәcә dә
28000 әdәd yararsız vәziyyәtdә siqaret aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, 2 fakt üzrә tütün
mәmulatı, mobil telefon vә dәrman preparatlarının qanunsuz
yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısı alınıb.
Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn "Samur" gömrük postunun idxal gömrük
nәzarәt xәttinә daxil
olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiyi "DAF"
markalı yük avtomobillәri saxlanılıb vә sürücülәr sorğu-sual olunublar.
Onlar idarә etdiklәri
nәqliyyat vasitәlәrindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr
hansı predmetin olmadığını bildiriblәr.
Lakin gömrük baxışı zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc
yerlәrindә qutusu vә aksesuarları olmayan 1 әdәd "İphohe 11
Pro MAX 64 GB", 1 әdәd "İphone X Space 256 GB" markalı
mobil telefon, 250 ampul dәrman vasitәsi, hәmçinin 1800
әdәd "Parliament Heets", 680 әdәd "King" markalı siqaretlәr
vә 25 әdәd "Belomorkanal" adlı papiros aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

LİSENZİYA:
Seriya AV №022325
Qeydiyyat
nömrәsi V 125

İndeks 0178

