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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

İlham Əliyev: Heç kim bizi
bundan sonra bu torpaqlardan
tәrpәdә bilmәz!
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla
Əliyeva fevralın 14-dә Füzuli, Zәngilan, Laçın vә Cәbrayıl rayonlarında olublar.
Prezident İlham Əliyev Horadiz-Ağbәnd
dәmir yolu xәttinin tәmәlini qoymaq üçün Füzuli rayonuna gәldi.
Mәlumat verildi ki, ümumi uzunluğu 100
kilometr olan bu dәmir yolu xәttinin strateji
әhәmiyyәti olduqca böyükdür. Çünki bu nәqliyyat infrastrukturu Azәrbaycan vәtәndaşlarının azad olunmuş torpaqlara gediş-gәlişinin
tәminatında әhәmiyyәtli rol oynayacaq vә әn
mühüm mәsәlә Azәrbaycanın әsas hissәsi ilә
Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında birbaşa dәmir yolu nәqliyyat әlaqәsinin yaranmasına böyük töhfә verәcәk.
Dövlәtimizin başçısı Horadiz-Ağbәnd dәmir yolu xәttinin tәmәlini qoydu.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Zәngilan rayonunun Üçüncü Ağalı kәndindә olublar.
Zәngilana gedәrkәn avtomobili özü idarә
edәn Prezident İlham Əliyev dedi ki, Zәngilan
rayonuna gәlmişik. Yolumuz Laçın rayonunadır. Yol boyunca Zәngilan rayonunda da tәdbirlәr var. Yenә dә azad edilmiş torpaqlardayıq.
Torpaqların bәrpası prosesi artıq başlamışdır.
Bura Zәngilan şәhәridir. Biz burada artıq
olmuşuq, yenә dә gәlmişik. Zәngilan şәhәri dә
digәr şәhәrlәr kimi düşmәn tәrәfindәn demәk
olar tamamilә dağıdılmışdır. Bir neçә ev qalmışdır. Burada onların hәrbi hissәsi, polis bölmәsi yerlәşirdi. Bir dә ki, xaricdәn gәlәn ermәnilәr, burada qanunsuz yaşayan ermәnilәr.
Zәngilanı, bax, bu günә qoyub mәnfur düşmәn.
Bütün şәhәrlәrimizin baş planları hazırlanır. Tәqdim olunacaq, müzakirә edilәcәk.
Ondan sonra bәrpa işlәrinә start verilәcәk. Keçәn dәfә Zәngilan şәhәrinә gәlәndә bu bayrağı
burada mәn ucaltdım.
Zәngilan rayonunda birinci “ağıllı kәnd”
layihәsi icra edilәcәk. Bu gün layihәyә start verilir. Artıq ilkin araşdırmalar aparılıb. Bu, dağılmış Ağalı kәndidir. Bәrpa edilәcәk birinci
kәnd mәhz bu kәnddir.
Dövlәtimizin başçısına Zәngilan rayonunun Üçüncü Ağalı kәndindә icra olunacaq
“ağıllı kәnd” layihәsi barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, kәnddә layihәnin icrası әsasәn
5 komponent üzrә aparılacaq. Onlar yaşayış,
istehsal, sosial xidmәtlәr, “ağıllı kәnd tәsәrrüfatı”, alternativ enerji sahәlәridir.
Qeyd edәk ki, Prezident İlham Əliyev çıxışlarında azad olunmuş әrazilәrin “yaşıl enerji” zonasına çevrilәcәyini dәfәlәrlә bildirib.
Ermәni işğalından azad olunmuş әrazilәrin
dövlәtimizin başçısının birbaşa tәşәbbüsü vә
tapşırıqları ilә nәinki bәrpa edilmәsi vә yenidәn qurulması planlaşdırılır, hәtta orada “ağıllı
şәhәr” vә “ağıllı kәnd” konsepsiyalarının reallaşdırılması nәzәrdә tutulur. Hazırkı pandemiya şәraitindә dünya iqtisadiyyatında böyük
problemlәrin yarandığı bir dövrdә Azәrbaycan
Prezidentinin bu tәşәbbüsü bir daha dövlәtimizin gücünü vә qüdrәtini nümayiş etdirir.
İnşa edilәcәk 200 evdәn ibarәt kәndin enerjiyә
olan tәlәbatı yalnız alternativ enerji mәnbәlәrindәn әldә olunacaq.
Dövlәtimizin başçısı görülәcәk işlәrlә bağlı
tapşırıq vә göstәrişlәrini verdi.
Daha sonra dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә qızları Leyla Laçın rayonuna yola düşdülәr.
Yol boyunca Qubadlı rayonunun işğaldan
azad edilәn kәndlәri barәdә danışan Prezident
İlham Əliyev dedi ki, bura Qubadlı rayonunun

Xәndәk kәndidir. Burada da şiddәtli döyüşlәr
gedib. Ordumuz düşmәni buradan qovaraq,
mәhv edәrәk bu әrazilәri dә azad etmişdir.
Düşmәn burada da qanunsuz olaraq mәskunlaşmışdı. Çox ağır şәraitdә yaşayıblar. Baxın,
görün, onların yaşadıqları evlәr it damından
artıq deyil. Mәn deyәndә ki, o vaxt işğal edilmiş torpaqlarda ermәnilәr sәfalәt içindә yaşayırlar, bax, bunu nәzәrdә tuturdum. Aclıq, sәfalәt, qanunsuzluq hökm sürürdü. Belә bәrbad
yollardan istifadә edirdilәr. Bu işıq dirәklәrini
biz torpaqları azad edәndәn sonra quraşdırdıq.
Qubadlı rayonunun Muradxanlı kәndi,
ermәnilәr burada yaşayıblar, buranı da dağıdıblar. Artıq bәrpa işlәri gedir. Bu da Hәkәri
kәndidir. Baxın, nә gündәdir, ermәnilәr bu it
damında yaşayıblar. Dağıdılmış bu evlәr ermәni faşizminin törәtdiyi әmәllәrdir. Bütün
dünya görsün bunları. Bu da onların traktorudur.
Bala Soltanlı kәndi. Burada evlәrin böyük
hissәsi dağıdılıb, amma bәzi evlәrdә düşmәn
qanunsuz mәskunlaşma aparmışdı. Bu da
hәrbi cinayәt sayılır. Bütün bu cinayәtlәrә görә
düşmәn artıq öz payını alıb, cavabını verib,
beynәlxalq müstәvidә dә cavabını verәcәkdir.
Bizim şanlı ordumuz, bax, bu yolla Laçın rayonuna keçmişdir vә Laçın rayonunun bir neçә
kәndini işğaldan azad etmişdir. O cümlәdәn
Gülәbird kәndi dә ordumuz tәrәfindәn işğal-

çılardan azad edilmişdir. Bura Laçın rayonunun cәnub hissәsidir. Ordumuz işğalçılardan
azad etmişdir. Şimal hissәsi isә Ermәnistanın
kapitulyasiyasından sonra bizә qaytarıldı.
Bu da Padar kәndidir.
Qubadlı rayonunun Yusifbәyli kәndi. Bu
kәnd dә düşmәn tәrәfindәn tamamilә dağıdılıb.
Biz indi Laçın rayonuna gedirik. Laçın rayonunun Gülәbird kәndinә. Zәngilan rayonunun İkinci Ağalı kәndindә olduq, kәndin inkişafı ilә bağlı tәqdimat edildi. Bir neçә aydan
sonra İkinci Ağalı kәndinin yenidәn qurulması
prosesinә start verilәcәk. Bu, bәrpa edilәcәk
birinci kәnd olacaq. İkinci Ağalı kәndi “ağıllı
kәnd” konsepsiyası әsasında qurulacaq. Eyni
zamanda, Birinci vә Üçüncü Ağalı kәndlәrinә
qayıdacaq soydaşlarımız da eyni imkanlardan
istifadә edәcәklәr.
İndi isә Mәrdanlı kәndinә daxil oluruq.
Günәş dә çıxır, yolumuzu işıqlandırır. Mәn
demişdim ki, azad edilmiş torpaqlarda bütün
bәrpa işlәri әn yüksәk sәviyyәdә tәşkil olunacaq. Dağılmış bütün bu kәndlәri biz bәrpa
edәcәyik. Baxın, mәnfur düşmәn bizim bütün
yaşayış mәntәqәlәrimizi nә günә salıb. Vandallar, barbarlar işğal dövründә bütün binaları
söküblәr, talayıblar, daşları oğurlayıblar. Hamısını bәrpa edәcәyik.
Bura artıq Laçın rayonunun әrazisidir. Bu,
Hәkәri çayıdır. Görün, nә gözәl çaydır? Çayı-

mızı da düşmәn istismar etmişdir, tәbiәtimizi
dә istismar etmişdir. Biz buna son qoyduq,
düşmәni rәdd etdik.
Artıq Gülәbird kәndindәyik. Gülәbird
kәndini dә düşmәn dağıdıb, talan edib. Gülәbird kәndinә gәlmәyimizin sәbәbi qısa müddәt әrzindә inşa edilmiş su elektrik stansiyasının açılışıdır vә bu layihә azad edilmiş torpaqlarda birinci elektrik stansiyası olacaq,
digәr stansiyalar da tikilәcәk. Azad edilmiş
bütün torpaqlarda su, Günәş, külәk enerjisindәn istifadә edәcәyik.
Prezident, Silahlı Qüvvәlәrin Müzәffәr Ali
Baş Komandanı İlham Əliyev Gülәbird kәndindә Azәrbaycan bayrağını qaldırdı vә çıxış
etdi.
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, bu gün
mәn azad edilmiş torpaqlara yenidәn gәlmişәm. Bu gün bu torpaqlarda bir neçә tәdbir
keçirilir. Bu tәdbirlәrin mәqsәdi azad olunmuş
torpaqları tezliklә bәrpa etmәkdir ki, insanlar
buraya qayıtsınlar vә bu torpaqlara hәyat gәlsin. Bәrpa işlәri arasında elektrik enerjisi
tәchizatı, әlbәttә ki, xüsusi yer tutur. Bu mәqsәdlә müharibәdәn dәrhal sonra ilk günlәrdәn
biz bu işlәrlә mәşğul olmağa başlamışıq. İlk
növbәdә, Şuşa şәhәrini elektrik enerjisi ilә
tәchiz etmәk üçün әmәli addımlara start verilmişdir vә birinci mәrhәlә başa çatıb.
davamı 2-ci sәh.
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Rәsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
16-da İndoneziya Respublikasının ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş
fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Hildi Hamidin etimadnamәsini
qәbul edib.
Etimadnamәsini Prezident İlham Əliyevә tәqdim edәn sәfir
Hildi Hamid dedi ki, İndoneziya Respublikasının Azәrbaycan
Respublikasında fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri tәyin olunmağımla bağlı etimadnamәni vә sәlәfimin geri çağırılması ilә bağlı
mәktubu Sizә tәqdim etmәkdәn şәrәf duyuram. İcazә verin,
hәmçinin Sizә Prezident Coko Vidodonun İndoneziya hökumәti
vә xalqı adından sәmimi salamlarını çatdırım. Prezident Coko
Vidodo İndoneziya ilә Azәrbaycan arasında, xüsusilә iqtisadiyyat
sahәsindә daha güclü әmәkdaşlığın vә ikitәrәfli әlaqәlәrin inkişaf
etdirilmәsi arzusundadır.
Sәfiri salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, sizi görmәyә
çox şadam. Xahiş edirәm mәnim dә әn xoş salamlarımı cәnab
Prezident Coko Vidodoya çatdırın. Mәn bizim әmәkdaşlıqda
sürәtli inkişafı görәcәyimә ümid edirәm. Siz dә qeyd etdiyiniz
kimi, iqtisadi sahәdә daha mühüm tәrәfdaşlıq istiqamәtlәrini
müәyyәn etmәk üçün bizim çox böyük potensialımız var. Əlbәttә
ki, müxtәlif sahәlәrdә әmәkdaşlığımızı genişlәndirmәk üçün güclü siyasi әlaqәlәr çox faydalı olacaq. Biz siyasi sahәdә çox uğurla
әmәkdaşlıq edirik, beynәlxalq tәşkilatlarda, Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatında bir-birimizi dәstәklәyirik. Sözsüz ki, biz sәylәrimizi
Qoşulmama Hәrәkatı Tәşkilatı çәrçivәsindә koordinasiya edirik.
Biz Qoşulmama Hәrәkatında tәşәbbüslәrimizә dәstәk nümayiş
etdirdiyinә görә İndoneziyaya minnәtdarıq.
Bildiyiniz kimi, Qoşulmama Hәrәkatında şәrәfli missiya olan
sәdrliyi üzәrimizә götürәndә mәn dedim ki, Azәrbaycan öz fәaliyyәtindә, atdığı addımlarda beynәlxalq hüququ vә әdalәti müdafiә edәcәk. Biz işğal illәri әrzindә İndoneziya tәrәfindәn Azәrbaycana davamlı dәstәyin göstәrilmәsinә görә xüsusilә minnәtdarıq. İndoneziya BMT Baş Assambleyası, hәmçinin İslam
Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Qoşulmama Hәrәkatı tәrәfindәn qәbul
edilmiş dәstәk xarakterli qәtnamәlәrә hәmişә qoşulmuşdur vә
Azәrbaycanın haqq işini dәstәklәmişdir. Bu dәstәk uzun illәr әrzindә nümayiş etdirilmişdir vә münaqişәnin hәlli üçün bizim
mövqeyimizi, çox möhkәm hüquqi bazanın yaradılması prosesini
güclәndirmişdir. Münaqişә zamanı hökumәtiniz Azәrbaycana
dәstәyini ifadә etmişdir, biz bunu yüksәk qiymәtlәndiririk. Xarici
İşlәr Nazirliyi ermәni işğalçı qüvvәlәrin Azәrbaycan әrazilәrindәn dәrhal, qeyd-şәrtsiz vә tam çıxarılmasını tәlәb edәn BMT
Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin icrasına dәstәk olaraq
bәyanat vermişdir. Biz buna görә sizә çox minnәtdarıq. Hәmçinin
ölkәnizin parlamenti, parlamentinizin bir çox üzvlәri Azәrbaycanla hәmrәy olduqlarını ifadә etmiş vә dәstәyini bildirmişdir.
Bütün bunlar Azәrbaycan xalqına mәlumdur vә bu, Azәrbaycan hökumәti tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilir. İndoneziya
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatında müzakirәlәr zamanı müharibә gedәn vaxt bizim mövqeyimizә güclü dәstәk göstәrәn Qoşulmama
Hәrәkatının digәr üzvlәri arasında olmuşdur. Bildiyiniz kimi, Tәhlükәsizlik Şurasının bәzi üzvlәri yeni qәtnamәlәrin vә qәrarların
qәbul edilmәsi prosesinә başlamaq istәyirdilәr. Bu, әslindә, bizim
әrazilәrin işğaldan azad olunması ilә bağlı haqq işimizi dayandırmaq üçün bir cәhd idi. Bu cәhdlәr vә düşünülmüş bu mәtnlәr Tәhlükәsizlik Şurasının üzv ölkәlәri tәrәfindәn qәbul edilmiş qәtnamәlәrә istinad etmirdi. Belәliklә, İndoneziya Qoşulmama Hәrәkatının üzvü olan digәr dost ölkәlәrlә birlikdә әrazi bütövlüyümüzün
bәrpa edilmәsinin dayandırılmasına yönәlmiş bu cәhdlәrin
qarşısını aldı vә biz bunu çox yüksәk qiymәtlәndiririk. Biz buna
görә minnәtdarıq. Bu, hәmrәyliyin, dәstәyin vә dostluğun ifadәsidir. Belәliklә, bu, bizim әmәkdaşlığın siyasi әsasıdır.
Biz indi irәliyә baxmalıyıq. Azәrbaycan öz әrazilәrini azad etdikdәn vә әrazi bütövlüyünü bәrpa etdikdәn sonra iqtisadi әmәkdaşlıq üçün böyük imkanlar var, hәmçinin işğaldan azad olunmuş
torpaqlarda da. Biz planlaşdırdığımız müxtәlif layihәlәri icra
etmәk, hәmçinin birliyimizi nümayiş etdirmәk üçün İndoneziya
şirkәtlәrini tәrәfdaşlarımız, podratçılarımız qismindә görmәk istәyirik. Bu, bizim planımızdır
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın
16-da Belarus Respublikasının ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş
fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Andrey Ravkovun etimadnamәsini qәbul edib.
Etimadnamәsini Prezident İlham Əliyevә tәqdim edәn sәfir
Andrey Ravkov dedi ki, Belarus Respublikasının Prezidenti
Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun etimadnamәlәrini Sizә
tәqdim etmәyi özümә şәrәf sayıram. Bu etimadnamәlәrlә o, mәnә Belarus Respublikasının Azәrbaycan Respublikasında fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri kimi son dәrәcә mәsuliyyәtli bir missiyanı etibar edir.
Sәfiri salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, vaxtınızın
xoş keçmәsini vә fәal iş arzu edirәm. Mәnim fikrimcә, iş çox olacaq. Ona görә ki, bizim dövlәtlәrarası münasibәtlәrin gündәliyi
yetәrincә genişdir, çox sahәlәri әhatә edir. Son illәr biz hәm siyasi,
hәm iqtisadi sahәlәrdә, hәm dә sәnaye kooperasiyası sahәsindә
fәal qarşılıqlı işlәr görmüşük. Əlbәttә, bu cür fәal qarşılıqlı işlәri
davam etdirmәk niyyәtindәyik.
Əsas mәsәlә ölkәlәrimiz arasında dostluq münasibәtlәridir.
Uzun illәr boyu bu münasibәtlәr böyük potensiala, yaxşı dinamikaya malik olduğunu göstәrir. Ali sәviyyәdә tez-tez әlaqә saxlamağımız, qarşılıqlı sәfәrlәr, әlbәttә, münasibәtlәrimizin inkişafına
böyük tәkan verir vә biz әmәkdaşlığın yaxşı nümunәlәrini görürük. Bu, ticarәt sahәsinә dә aiddir. Hәrçәnd, pandemiya ilә әlaqәdar tәbii ki, bütün ölkәlәrdә ümumi daxili mәhsulun vә әmtәә
dövriyyәsinin azalması müşahidә olunur. Buna baxmayaraq, düşünürәm ki, pandemiyadan sonra biz qısa müddәtdә vәziyyәti bәrpa edәcәyik. Bütövlükdә pandemiyadan әvvәlki son illәrdә bizim
ticari-iqtisadi münasibәtlәrin çox fәal dinamikası, idxal vә ixrac
etdiyimiz malların çeşidinin genişlәnmәsi müşahidә olunurdu.
Əlbәttә, sәnaye kooperasiyası әmәkdaşlığın mühüm istiqamәtidir. Azәrbaycanda Belarus-Azәrbaycan müştәrәk müәssisәlәrinin yaxşı nümunәlәri var. Biz hәtta üçüncü ölkәlәrin bazarlarına
birlikdә çıxırıq. Fikrimcә, bu istiqamәtdә әlavә addımlar atılacaq.
Uzun illәr boyu uğurla hәyata keçirilәn hәrbi-texniki әmәkdaşlıq
mühüm sahәdir. Biz hәrbi-texniki әmәkdaşlığın potensialını artırmaqla, o cümlәdәn yüksәk texnologiyalar sahәsindә dә әmәkdaşlıq edirik. Belәliklә, gündәlik yetәrincә genişdir. Əminәm ki,
Azәrbaycanda olduğunuz müddәtdә siz qarşılıqlı fәaliyyәtin potensialını daha da artırmaq üçün bu mәsәlәlәrlә fәal mәşğul olacaqsınız. Əlbәttә, biz әvvәl olduğu kimi, bundan sonra da beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә bir-birimizi dәstәklәyәcәyik.
Əminәm ki, belә çoxtәrәfli vә çoxplanlı birgә fәaliyyәt bundan
sonra da ölkәlәrimizin yaxınlaşmasına şәrait yaradacaq.
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İlham Əliyev: Heç kim bizi bundan
sonra bu torpaqlardan tәrpәdә bilmәz!
әvvәli 1-ci sәh.
“Azәrişıq” artıq Şuşa şәhәrinә elektrik xәtlәrini çәkib. Şuşa
şәhәrini dayanıqlı elektrik enerjisi ilә tәmin etmәk vә ondan
sonra şәhәrin inkişafını tәmin etmәk üçün “Azәrenerji” Sәhmdar Cәmiyyәti dә Şuşa şәhәrinә yüksәkgәrginlikli xәtlәri çәkir
vә Şuşa şәhәrindә elektrik yarımstansiyası inşa edir.
Bu gün isә Laçın rayonunun cәnub hissәsindәyik, Gülәbird kәndinin әrazisindә. Bu gün Gülәbird kәndindә Su Elektrik Stansiyasının açılışıdır. Laçın rayonu işğaldan azad olunandan heç iki ay keçmәmiş - ay yarımdan sonra artıq burada
Su Elektrik Stansiyası istismara verilir. Bu Su Elektrik Stansiyasının generasiya gücü 8 meqavatdır. Kiçik su elektrik stansiyaları arasında 8 meqavatlıq stansiya orta hәcmli stansiya
sayıla bilәr. Əsas mәsәlә ondadır ki, bu stansiya işә düşәndәn
sonra artıq burada generasiya güclәri yaranır vә belәliklә, biz
tәbiәtimizdәn - Hәkәri çayından sәmәrәli şәkildә istifadә edәcәyik.
Kәlbәcәr-Laçın zonasında su elektrik stansiyaları üçün
tәbii şәrait çox әlverişlidir vә vaxtilә burada bir çox stansiyalar
olub. Mәnfur düşmәn dә işğal dövründә bu stansiyalardan
istifadә edib. Ancaq Ermәnistan kapitulyasiyadan sonra 20
gün әrzindә - dekabrın 1-nә qәdәr demәk olar ki, bütün bu su
elektrik stansiyalarını darmadağın edib, avadanlığı buradan
çıxarıb, stansiyaların binalarını da dağıdıb. O cümlәdәn Gülәbird Su Elektrik Stansiyası düşmәn tәrәfindәn dağıdılmışdır.
Əks-tәqdirdә, bu stansiya elә dekabrın 1-dәn bizә xidmәt
göstәrәcәkdi. Ancaq verilәn tapşırıqlarım qısa müddәt әrzindә
yerinә yetirildi vә bu gün biz 8 meqavat gücündә Gülәbird Su
Elektrik Stansiyasının açılışını qeyd edirik. Bu, azad edilmiş
torpaqlarda istismara verilәn birinci elektrik stansiyasıdır vә
bunun çox böyük әhәmiyyәti, böyük rәmzi mәnası var. Biz
qayıdırıq bu torpaqlara. Biz Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarında
ermәnilәr tәrәfindәn uzun illәr әrzindә qanunsuz istismar edilmiş, onlar tәrәfindәn dağıdılmış bütün su elektrik stansiyalarını bәrpa edәcәyik. Düşmәn tәkcә Laçın rayonu әrazisindә
5 su elektrik stansiyasını dağıdıb. Onların hamısı bәrpa edilәcәk. Kәlbәcәr rayonunun әrazisindә isә 12 su elektrik stansiyası yenidәn qurulacaq. Belәliklә, yalnız Kәlbәcәr vә Laçın
rayonlarında dağıdılmış vә bәrpa edilәcәk stansiyaların generasiya gücü 120 meqavat olacaqdır. Bu, çox böyük generasiya gücüdür. Bu generasiya gücü ilә biz bu әrazilәri bәrpa
edәcәyik, dayanıqlı enerji ilә tәmin edәcәyik. Əgәr biz nәzәrdә tutduğumuz digәr layihәlәrә dә nәzәr salsaq görәrik ki,
bәrpaolunan enerji növlәrinin bu bölgәdә çox böyük potensialı var. Onların arasında әn böyük potensiala “Xudafәrin” vә
“Qız Qalası” su elektrik stansiyaları malik olacaqdır. Bu stansiyaların tikintisi ilә bağlı İran İslam Respublikası ilә razılığa
gәlmişik. Yaxın gәlәcәkdә bu su elektrik stansiyaları tikilәcәk
vә belәliklә, Azәrbaycan tәrәfinә bu stansiyaların fәaliyyәtindәn düşәn generasiya gücü 120 meqavat olacaqdır. Yәni,
biz bir neçә ildәn sonra 120 meqavat “Xudafәrin” vә “Qız
Qalası” stansiyalarından, 120 meqavat isә Kәlbәcәr vә Laçın
rayonlarındakı su elektrik stansiyalarından alacağıq. Bu, 240
meqavat generasiya gücü demәkdir vә bunun üstünlüyü odur
ki, bu, su elektrik stansiyalarıdır vә enerjinin maya dәyәri çox
aşağıdır. Bununla paralel olaraq, artıq göstәriş vermişәm ki,
bizim azad edilmiş bütün digәr torpaqlarda bәrpaolunan enerji
növlәrinin vә yerlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi prosesinә start verilsin. Belә bir göstәriş verildi vә bu gün Zәngilan rayonunda
birinci pilot “ağıllı kәnd” layihәsi dә mәhz bәrpaolunan enerji
ilә tәchiz edilәcәkdir.
Mәn bәyan etmişdim ki, azad edilmiş torpaqlar “yaşıl
enerji” zonası olacaq. Mәn artıq xarici vә yerli investorları dәvәt etmişәm. Onu da bildirmәliyәm ki, bütün әsas işlәri dövlәt
olaraq biz özümüz görürük vә görәcәyik. Xarici vә yerli
investorlar investisiya qoymaqla hәm öz biznes maraqlarını
tәmin edә bilәrlәr vә hәm dә Azәrbaycanı uzunmüddәtli, dayanıqlı, ucuz vә ekoloji cәhәtdәn tәmiz enerji növlәri ilә tәmin
etmәk üçün öz sözlәrini deyә bilәrlәr.
Bizim planlarımız bundan ibarәtdir. Kәlbәcәr vә Laçın
rayonlarında külәk enerjisinin çox böyük potensialı var. Zәngilan, Cәbrayıl rayonlarında daha çox Günәş enerjisinin böyük potensialı var. Artıq ilkin tәdqiqatlar aparılıb vә belәliklә,
biz enerji generasiya güclәrimizi, ötürücü xәtlәrimizi yenidәn
quraraq Qarabağı “yaşıl enerji” zonasına çevirәcәyik.
Mәn bu proqramı elan edәndә bunu nәzәrdә tuturdum vә
bu gün birinci layihә - bax, orada gördüyünüz Gülәbird Su
Elektrik Stansiyası artıq istismara verilir.
Bizim böyük planlarımız var. Biz bәrpa işlәrinә start
verdik. Çalışacağıq ki, minalardan tәmizlәmә işlәri qısa müddәt әrzindә başa çatsın, dәymiş ziyanın qiymәtlәndirilmәsi
aparılsın vә bununla paralel olaraq, artıq infrastruktur layihәlәrinә start verildi. Bu gün Horadizdә Horadiz-Zәngilan-Ağbәnd dәmir yolunun tәmәl daşı qoyuldu. Bu dәmir yolunun
çox böyük strateji әhәmiyyәti var. İlk növbәdә ona görә ki, bu
dәmir yolu azad edilmiş torpaqlara hәm vәtәndaşların gәlmәsi, hәm dә yüklәrin daşınması üçün böyük әhәmiyyәtә malik olacaq. Digәr tәrәfdәn, bu dәmir yolu Naxçıvana gedәcәk.
Noyabrın 10-da imzalanmış Birgә Bәyanatda Naxçıvan dәhlizinin yaradılması ilә bağlı xüsusi müddәa var. Artıq bu işlәrә
start verildi. Bizim tәşәbbüsümüzlә hәyata keçirilәn bu layihә,
әminәm ki, icra edilәcәk. Uzun fasilәdәn sonra Azәrbaycan vә
onun ayrılmaz hissәsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası
dәmir yolu ilә bir-birinә bağlanacaq vә belәliklә, bizim hәm
strateji, hәm iqtisadi, hәm dә siyasi mәqsәdlәrimiz hәyata
keçirilәcәk.
Vәtәn müharibәsinin çoxşaxәli әhәmiyyәti bundan
ibarәtdir - biz hәm doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad
etdik, düşmәni torpaqlarımızdan qovduq, hәm dә ölkәmizin
әrazi bütövlüyünü bәrpa etdik. Bütün dünyaya xalqımızın,
dövlәtimizin qüdrәtini göstәrdik, xalqımızın әyilmәz ruhunu
göstәrdik. Eyni zamanda, ölkәmizin gәlәcәyi ilә bağlı strateji
hәdәflәrә çatmaq üçün әmәli addımlar ataraq önәmli sәnәdlәri
imzaladıq. Noyabrın 10-da imzalanmış Birgә Bәyanat, әlbәttә
ki, Laçın, Kәlbәcәr vә Ağdam rayonunun qaytarılmasını tәmin etdi, bir güllә atmadan biz bu torpaqlara qayıtdıq. Eyni zamanda, Azәrbaycanın onun ayrılmaz hissәsi olan Naxçıvanla
birlәşmәsi dә mәhz o Bәyanatda tәsbit olunur. Hәmçinin bu

dәmir yolu infrastrukturu Türkiyәyә qәdәr uzanacaq vә
belәliklә Azәrbaycanı Türkiyә ilә birlәşdirәn ikinci dәmir yolu
şәbәkәsi yaradılacaqdır. Biz üç il yarım bundan әvvәl BakıTbilisi-Qars dәmir yolunu istismara verdik. Bu da tarixi
nailiyyәt idi. Tarixdә ilk dәfә biz Azәrbaycanı vә Türkiyәni
dәmir yolu ilә birlәşdirdik. İndi isә ikinci dәmir yolu çәkilәcәk
vә eyni zamanda, bu yoldan bütün bölgә ölkәlәri istifadә edә
bilәrlәr. Bölgә ölkәlәri bu yolun tikintisinә dә böyük maraqla
yanaşırlar. Demәk olar ki, bizim bölgәmizdә yerlәşәn ölkәlәr
bu layihәyә öz müsbәt qiymәtini vermişlәr.
Biz tәklif etmişdik ki, bölgәmizin uzunmüddәtli inkişafı,
sabitliyin tәmin edilmәsi vә müharibә risklәrinin sıfra
endirilmәsi üçün bölgәdә nәqliyyat layihәlәrinin xüsusi rolu
vardır vә burada iştirak edәn bütün ölkәlәr ancaq xeyir götürәcәk, fayda götürәcәk. Azәrbaycan Naxçıvanla, Türkiyә ilә
birlәşir. Eyni zamanda, Rusiyadan Ermәnistana dәmir yolu
xәtti açıla bilәr. Bu xәtt yalnız Azәrbaycan әrazisindәn keçә
bilәr. Hәmçinin Rusiya ilә İran arasında Naxçıvan әrazisi ilә
dәmir yolu bağlantısı olacaq. İran ilә Ermәnistan arasında
dәmir yolu bağlantısı olacaq. Türkiyә ilә Rusiya arasında
dәmir yolu bağlantısı olacaq. Yәni, bütün bölgә ölkәlәri bundan ancaq xeyir görәcәklәr.
Onu da bildirmәliyәm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolunun
istismara verilmәsi nәticәsindә artıq Rusiya ilә Türkiyә
arasında bu dәmir yolundan istifadә edәrәk yüklәr daşınmağa
başlamışdır. Görün, biz nә qәdәr böyük uzaqgörәnlik göstәrmişdik, böyük iradә göstәrmişdik. Eyni zamanda, maliyyә
resurslarını sәfәrbәr etmişdik vә bu dәmir yolları bağlantılarını
biz tәmin edirik. Bu, ölkәmiz üçün lazımdır. Çünki bu, ölkәmizin geosiyasi әhәmiyyәtini artırır, iqtisadi gücünü artırır.
Çünki biz etibarlı tranzit ölkәsi kimi bundan böyük maliyyә
gәliri әldә edәcәyik, eyni zamanda, bölgәdә sabitliyin vә sülhün tәmin edilmәsi üçün dә bunun çox böyük әhәmiyyәti var.
Bu, eyni zamanda, ona görә önәmlidir ki, bu gün dә
Ermәnistanda revanşist qüvvәlәr baş qaldırmağa çalışır. Azәrbaycanı növbәti tәxribatlarla, növbәti müharibә ilә hәdәlәmәyә çalışırlar. Onlar anlamalıdırlar ki, biz hәr şeyә diqqәt
yetiririk, hәr şeyә nәzarәt edirik vә heç vaxt imkan verә bilmәrik ki, ermәni faşizmi bir daha başını qaldırsın. Biz ermәni
faşizmini mәhv etmişik. Düşmәni öz doğma torpaqlarımızdan
qovmuşuq. Onları torpaqlarımızdan rәdd etmişik. Ermәnistan
ordusunu demәk olar ki, mәhv etmişik. Ermәnistan ordusu

yoxdur, dağılıb. Hәm texnika dağılıb, hәm canlı qüvvә dağılıb.
Özlәri etiraf edirlәr ki, müharibә zamanı onların 10 min fәrarisi olubdur. Azәrbaycan Ordusunda bir dәnә dә fәrari olmayıbdır. Bu, xalqımızın, Ordumuzun yüksәk mәnәvi ruhunun
tәzahürüdür. Aparılan siyasәtin tәzahürüdür. Biz döyüş meydanında Qәlәbә qazandıq. Biz bu torpaqları vuruşaraq işğalçılardan azad etmişik. Ermәnistanı mәğlub edib mәcbur etdik
ki, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atsın vә Laçın,
Kәlbәcәr, Ağdam rayonlarını mәcbur olub bizә qaytarsın.
Çünki danışıqlar zamanı heç vaxt Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarını bizә qaytarmaq istәmirdi. Danışıqlarda razılığa gәlmәmәsinin әsas sәbәbi dә mәhz bunda idi. Əfsuslar olsun ki, Ermәnistanın vә onun bәzi xarici havadarlarının mövqeyi ondan
ibarәt idi ki, beş rayon Azәrbaycana qaytarılsın, Azәrbaycan
bununla kifayәtlәnsin vә Dağlıq Qarabağa nә vaxtsa müstәqillik verilsin, Kәlbәcәr vә Laçın rayonları Ermәnistanın әbәdi
nәzarәti altında qalsın. Mәn bu tәklifi rәdd etdim.
Hәyat göstәrdi ki, biz güclü iradә, cәsarәt göstәrәrәk
istәdiyimizә nail ola bildik. Laçın rayonunu qaytarmaq fikirlәri belә yox idi onların. Biz gәldiyim yolla gәlәrәk, yol boyunca yerlәşәn bütün rayonları, kәndlәri, şәhәrlәri azad edәrәk, bax, buralara gәldik. Laçın rayonunun cәnub hissәsini
işğalçılardan azad etdik, Gülәbird kәndini azad etdik. Burada
Sәfiyan vә Türklәr kәndlәri yerlәşir, onları da azad etdik vә
Laçın dәhlizinә nәzarәt etmәk üçün hәrbi plasdarm yaratdıq
vә artıq Laçın dәhlizi atәşimiz altında idi. Faktiki olaraq bu
istiqamәtdәn hәrәkәt edәrәk biz strateji әmәliyyatlarımızı
aparmışdıq. Eyni zamanda, әks tәrәfdәn - Xocavәnd rayonundan Şuşa şәhәrinә gedәrәk, dağlardan, dәrәlәrdәn keçәrәk
uğurlu әmәliyyat apara bilmişik. Laçın rayonunun, bax, bu
cәnub hissәsi hәrbi әmәliyyat nәticәsindә azad edilmişdir. Biz
döyüş meydanında düşmәni mәğlub etdik vә tarixi әdalәti
bәrpa etdik.
Laçın rayonu Şuşadan sonra işğala mәruz qalmış ikinci
rayondur. Laçın rayonunun işğal altına düşmәsi faktiki olaraq
Ermәnistanla Dağlıq Qarabağ arasında coğrafi bağlantı
yaratmışdır. Halbuki sovet vaxtında bu bağlantı yox idi. 1992ci il mayın 8-dә Şuşanın işğalından 10 gün keçәndәn sonra
Laçın rayonu işğal altına düşdü. Bu, böyük faciә idi. Hәr bir
rayonun itirilmәsi böyük faciә idi. İnsanlar hәlak olub, insanların әmlakı dağıdılıb, insanlar öz dәdә-baba torpaqlarından
didәrgin salınıb. Eyni zamanda, Laçın rayonunun işğal altına

düşmәsi strateji nöqteyi-nәzәrdәn çox böyük mәğlubiyyәtimiz idi. Laçın rayonunu satanlar, Şuşanı satanlar eyni
adamlardır. Mәn bunu demişәm. Bir daha demәk istәyirәm ki,
Azәrbaycan xalqı bunu bilsin vә heç vaxt unutmasın. AXCMüsavat mәnfur cütlüyü hakimiyyәtә gәlmәk üçün bu torpaqları düşmәnә satıb. O vaxt hakimiyyәti yıxmaq üçün Bakıda
mitinqlәr tәşkil edirdilәr, çaxnaşma tәşkil edirdilәr, hakimiyyәtә gәlmәk üçün istәnilәn satqınlığa hazır idilәr vә bu satqınlığı etdilәr. Şuşanı boşaltdılar. Halbuki onların nәzarәti altında
qüvvәlәr var idi. Şuşa ermәnilәr oraya girәndә, faktiki olaraq,
boş idi. Şuşanı heç kim müdafiә etmirdi. Sonra Laçın rayonunu da satdılar vә ondan sonra heç bir ay keçmәmiş hakimiyyәtә gәldilәr. AXC-Müsavat cütlüyü bu satqınlığı, bu xәyanәti
edib, bu cinayәti törәdib. 1993-cü ilin aprelindә Kәlbәcәr dә
işğal altına düşәndәn sonra qorxaqcasına qaçıb gizlәnib, fәrarilik edib. Azәrbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır, bu
satqınları, bu xainlәri, bu düşmәnlәri unutmamalıdır! Onlar
satıblar bizim torpaqlarımızı. Biz qaytarmışıq bu torpaqları,
qayıtmışıq. Bax, durmuşam burada - Laçın rayonunda. Bu
torpaqları düşmәndәn azad edәn Müzәffәr Ordunun Ali Baş
Komandanı kimi Azәrbaycan bayrağını qaldırmışam vә bu
bayrağın altında Azәrbaycan xalqına doğma Laçın diyarından
müraciәt edirәm. Bizim Qәlәbәmiz tarixi Qәlәbәdir. Biz tarixi
әdalәti bәrpa etdik. Biz öz haqlarımızı bәrpa etdik, biz şәhidlәrimizin qanını aldıq, biz düşmәndәn qisas aldıq vә qayıtmışıq. İndi isә bәrpa işlәri gedir vә gedәcәk. Mәn demişәm,
biz bu bölgәni - Qarabağı cәnnәtә çevirәcәyik. Artıq bütün
göstәrişlәr verilib. Bütün işlәr görülür, planlı şәkildә görülәcәk
vә biz bundan sonra bu torpaqlarda әbәdi yaşayacağıq. Heç
kim bizi bundan sonra bu torpaqlardan tәrpәdә bilmәz. Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azәrbaycandır!
Sonra Prezident İlham Əliyev Hәkәri çayı üzәrindә yerlәşәn 8 meqavat gücündә “Gülәbird” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak etdi.
Ermәni qәsbkarlar işğal dövründә xislәtlәrinә uyğun olaraq digәr yerlәrdәki kimi, bu stansiyanı da darmadağın ediblәr.
Dövlәtimizin başçısının tapşırığı ilә qısa müddәt әrzindә istismara verilәn bu stansiya işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә infrastrukturun yaradılması vә nәzәrdә tutulan digәr işlәrin hәyata keçirilmәsi baxımından böyük önәm daşıyır.
Prezident İlham Əliyev “Gülәbird” Su Elektrik Stansiyasını işә saldı.
Qeyd edәk ki, “Gülәbird” Su Elektrik Stansiyasının istifadәyә verilmәsi tarixi vә әlamәtdar hadisәdir. Bu, işğaldan azad
olunan rayonlarda Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilә istifadәyә verilәn ilk infrastruktur layihәsidir. Bu stansiya tәxminәn
7000 nәfәr әhalinin elektrik enerjisi ilә tәminatında mühüm
rol oynayacaq. Burada istehsal olunan elektrik enerjisi Qubadlı rayonunun Xanlıq kәndini, Laçın rayonunun cәnub hissәsini
vә әrazidә yerlәşәn digәr infrastruktur layihәlәrini elektrik
enerjisi ilә tәmin edәcәk.
Sonra dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә qızları Leyla
Zәngilan rayonundakı Bәsitçay Dövlәt Tәbiәt Qoruğunun
әrazisinә gәldilәr.
Ermәni qәsbkarlar işğal altında saxladıqları dövrdә digәr
әrazilәrdә olduğu kimi, Bәsitçay qoruğunda da ekoloji terror
törәdiblәr. Mәnfur düşmәn qoruğun meşәlik әrazisinin demәk
olar ki, yarısını mәhv edib, ağacların kökünü, oduncağını yandırıb. Burada illәrlә formalaşmış tәbii ekosistemin tarazlığına
ermәni vandalizmi nәticәsindә ciddi zәrbә vurulub.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva
vә qızları Leyla Əliyeva Bәsitçay qoruğunda çinar ağacları
әkdilәr.
Sonra dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә qızları Bәsitçaya balıq buraxdılar.
Prezident İlham Əliyev: Bәsitçay Dövlәt Tәbiәt Qoruğunda çinar ağacları әkdik. Bәsitçay qoruğu 1974-cü ildә ulu
öndәr Heydәr Əliyevin tapşırığı ilә yaradılmışdır. Burada 100
hektardan çox sahәdә nadir çinar ağacları dövlәt tәrәfindәn
qorunurdu. Bu, nadir çinar ağacları meşәsi idi. İşğaldan sonra
mәnfur düşmәn çinarların böyük hissәsini kәsib, doğrayıb,
talayıb vә yandırıb. Bu, ermәni vandalizminin növbәti әlamәtidir. Bu gün Bәsitçay tәbiәt qoruğunun bәrpasına start verildi.
Biz bu qoruğu bәrpa edәcәyik. Əlbәttә ki, burada kәsilmiş
ağacların yaşı tәqribәn 200-300 ilә bәrabәr idi. Ancaq hәr
halda öz borcumuzu yerinә yetirdik.
Eyni zamanda, Bәsitçaya balıqlar da buraxdıq. Bәsitçay da
çox gözәl çaydır. Ümumiyyәtlә, bu bölgә çaylarla zәngindir.
Tәrtәrçay, Xaçınçay, Bәsitçay, Bazarçay, Hәkәri çayı vә digәr
çaylar bundan sonra Azәrbaycan xalqına xidmәt edәcәk. Mәnfur düşmәn işğal dövründә Tәrtәrçayın da suyunun qabağını
kәsmişdir vә bir neçә rayonumuzda yüz min hektardan çox torpaq susuz qalmışdır. Bizә qarşı ekoloji terror törәdilmişdir.
Sonra dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Cәbrayıl rayonunun Soltanlı kәndinә yola düşdülәr.
Prezident İlham Əliyev: Tapşırıq verilib tәdbirlәr görülsün
ki, bu günә qәdәr suvarılmayan 100 min hektar torpaq
sahәlәrinә su verilsin. Belәliklә, 6-7 rayonun kәnd tәsәrrüfatı
sahәsi daha sürәtlә inkişaf edәcәk, mәhsuldarlıq artacaq, fermerlәr, kәndlilәr daha çox pul qazanacaqlar. Evlәri dә, tәbiәti
dә bәrpa edәcәyik. Eyni zamanda, göstәriş vermişdim ki, vaxt
itirmәdәn payızlıq әkin dә aparılsın. Biz qısa müddәt әrzindә
bütün imkanlarımızı, texnikanı, işçi qüvvәsini sәfәrbәr etmişik
vә 7 min hektarda әkin işlәri aparılmışdır. O әkin sahәlәrinә dә
baxacağam. Builki mövsümdә tәqribәn 20-25 min hektarda
әkin işlәri aparılacaq. Yәni, biz vaxt itirmәdәn kәnd tәsәrrüfatını dirçәldәcәyik. Əlbәttә ki, azad edilmiş torpaqların kәnd tәsәrrüfatı potensialı çox böyükdür. İşğalçılar bizim torpağımızdan da istifadә edib qanunsuz gәlirlәr әldә etmişdilәr. İşğal
dövründә әn azı 90 min hektarda taxıl әkilmişdi. Buna da son
qoyuldu. Azad edilmiş torpaqlarda bitkiçilik, meyvәçilik, heyvandarlıq sürәtlә inkişaf edәcәk.
Cәbrayıl rayonunun Soltanlı kәndinin әrazisinә gәlәn Prezident İlham Əliyevә işğaldan azad olunmuş torpaqlarda әkinlәrlә bağlı görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, hazırda әkin sahәlәrinin monitorinqi davam
etdirilir. Əlavә әkin sahәlәri müәyyәn olunduqca yenilәnmiş
tәkliflәr verilir.
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Ticarәtin inkişafının keyfiyyәtcә
yeni modelinin formalaşdırılması
prioritet vәzifәlәrdәn biridir
Fevralın 15-16 tarixlәrindә
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsindә strateji proqnozlaşdırma metodologiyalarından istifadәyә dair Avropa regionu üzrә virtual seminar keçirilib.
Seminarda Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki
Sәfәr Mehdiyev, ÜGT Baş katibinin müavini
Ricardo Trevino Çapa vә tәşkilatın Avropa
regionu üzrә üzv dövlәtlәrin gömrük xidmәtlәrinin nümayәndәlәri iştirak edib.
ÜGT-nin Avropa Regionu üzrә sәdr
müavini qismindә seminarda açılış nitqi ilә
çıxış edәn Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, 2020ci ildә COVID-19 pandemiyasının iqtisadiyyatda vә beynәlxalq ticarәt-tәchizat zәncirinin davamlılığının tәmin olunmasında yaratdığı çәtinliklәrә baxmayaraq, regionun
gömrük xidmәtlәri öz fәaliyyәtini uğurla davam etdirib.
Komitә sәdri Müzәffәr Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rәhbәrliyi altında Azәrbaycan
Ordusunun 44 günlük müharibәdә qazandığı
qәlәbәnin region dövlәtlәrinin gәlәcәk inkişafı vә regional inteqrasiyanın güclәndirilmәsi üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb etdiyini
diqqәtә çatdırıb.
Sәfәr Mehdiyev ölkәmizdә iqtisadiyyatın mövcud vәziyyәtinin dәrindәn tәhlili vә yeni inkişaf
strategiyasının hazırlanması mәqsәdilә Prezident
İlham Əliyevin sәrәncamı әsasında "Azәrbaycan
2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr" adlı strategiya sәnәdinin hazırlanıb tәsdiq
olunduğunu, hәmin proqramdakı prioritet mәsәlәlәrin icrasına gömrük xidmәtinin dә öz töhfәsini

verәcәyini bildirib.
DGK sәdri Azәrbaycan gömrüyünün ticarәtin
asanlaşdırılması vә sürәtlәndirilmәsi, gömrük
әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsi mәqsәdilә gördüyü işlәrdәn, tәtbiq etdiyi layihә vә yeniliklәrdәn
dә danışıb.
İqtisadiyyatdakı qloballaşma proseslәri ilә
yanaşı, böhranların da qlobal xarakter aldığını
diqqәtә çatdıran Sәfәr Mehdiyev bildirib ki, ölkәlәrin iqtisadiyyatlarına dәymiş ziyanın nәticәlәrini

zәiflәtmәk, mürәkkәb iqtisadi mühitә vә dünyada cәrәyan edәn proseslәrin yaratdığı yeni
çağırışlara uyğunlaşmaq üçün ticarәtin inkişafının keyfiyyәtcә yeni modelinin formalaşdırılması prioritet vәzifәlәrdәn biridir.
Komitә sәdri çıxışında ÜGT-nin yeni strategiyasının tәşkilatın gündәlik fәaliyyәtini üzv
dövlәtlәrin gömrük sistemlәrinin inkişafı ilә
bağlı müәyyәn etdiklәri strateji hәdәflәrlә uzlaşdırmasının, cari vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi zamanı beynәlxalq ticarәtdә qlobal dәyişikliklәr, yeni çağırışlar vә proqnozlaşdırıla bilәn inkişaf tendensiyalarının nәzәrә alınmasının vacibliyini vurğulayıb.
Daha sonra Sәfәr Mehdiyev strateji planın
hazırlanması ilә bağlı üzv dövlәtlәrdәn daxil
olan tәkliflәr, ÜGT-nin fәaliyyәtindә aparılan
tәhlillәr vә müәyyәn edilәn risklәr barәdә iştirakçıları mәlumatlandırıb, seminarın gedişindә maraqlı müzakirәlәrin keçirilәcәyinә ümidvar olduğunu bildirib.
ÜGT Baş katibinin müavini Rikardo Trevino Çapa iştirakçıları salamlayaraq әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinin vacibliyindәn, strateji
hәdәflәrin düzgün müәyyәn olunmasının gәlәcәk fәaliyyәtin sәmәrәli şәkildә qurulmasındakı rolundan danışıb. Baş katibin müavini
risklәrin aşkar edilәrәk strateji planda nәzәrә
alınmasının, üzv dövlәtlәrin tәşkilatın fәaliyyәtindә yaxından iştirakının vacibliyini vurğulayıb.
Seminar birinci iş gününü 2020-2021-ci illәr
üzrә Audit Planının qırmızı risk sahәlәrilә mübarizә aparmaq üsulları barәdә interaktiv sessiya ilә
davam etdirib.
Tәdbirin növbәti iş günündә ÜGT-nin strateji
proqnozlaşdırma ilә bağlı yanaşmasına dair interaktiv sessiya keçirilib vә gündәlikdәki digәr
mәsәlәlәr müzakirә edilib.

Logistika sektorunun qiymәtlәndirilmәsi
mövzusunda müzakirәlәr aparılıb
Dünya Bankının ekspertlәri ilә özәl
sektorun diaqnostikası çәrçivәsindә logistika sahәsinin qiymәtlәndirilmәsi
mövzusunda onlayn görüş keçirilib.
Tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin
müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad
Qasımov, Komitәnin aidiyyәti qurumlarının
nümayәndәlәri, Dünya Bankının eksperti Daniel
Saslavski vә bankın nümayәndәlәri iştirak edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini
Cavad Qasımov Dünya Bankı ilә Dövlәt Gömrük
Komitәsi arasında uzunmüddәtli münasibәtlәrin
qurulduğunu vә sәmәrәli әmәkdaşlığın daim inkişaf etdiyini bildirib.
Komitә sәdrinin müavini diqqәtә çatdırıb ki,
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә son illәr
hәyata keçirilәn islahatlar gömrük orqanlarının
kadr potensialı, maddi-texniki vә normativ-hüquqi bazasının güclәndirilmәsinә, elәcә dә ümumdünya gömrük sisteminә inteqrasiya beynәlxalq
miqyasda gömrük әmәkdaşlığının genişlәndirilmәsi vә inkişaf etdirilmәsinә münbit şәrait yaradıb.
Azәrbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin

mütәmadi xarakter daşıdığını vurğulayan Cavad
Qasımov Dünya Bankının dәyәrlәndirmә alәtlәri
vә hesabatları üzrә göstәricilәrin Azәrbaycan
üçün vacib әhәmiyyәt daşıdığını bildirib, biznes
mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamәtindә hәyata
keçirilәn tәdbirlәrin müsbәt nәticә verdiyini diqqәtә çatdırıb.
Komitә sәdirinin müavini Azәrbaycanda biznes
mühitinin әlverişliyinin artırılması mәqsәdilә xüsusi komissiya yaradıldığını vә hәmin qurumun
tәrkibindәki "Sәrhәddә ticarәt" işçi qrupunun

Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyi ilә
fәaliyyәt göstәrdiyini bildirib.
Logistikanın vә ticarәtin inkişafı, o cümlәdәn
bu sahәdә hәyata keçirilәn layihәlәrdәn dә danışan Cavad Qasımov logistik mәrkәzlәrin yaradılması, yeni gömrük-buraxılış mәntәqәlәrinin
açılması vә mövcud buraxılış mәntәqәlәrinin infrastrukturunun genişlәndirilmәsi, hәmçinin,
nәqliyyat dәhlizlәrinin rәqabәt qabiliyyәtliyinin
artırılması mәqsәdilә görülәn işlәr barәdә mәlumat verib.
Dünya Bakının eksperti Daniel Saslavski
tәmsil etdiyi qurumla Dövlәt Gömrük Komitәsi
arasındakı әlaqәlәrdәn mәmnunluqla bәhs edib,
görüşün keçirilmәsi vә özәl sektorun diaqnostikası mәqsәdilә tәqdim olunan mәlumatlara görә
tәşәkkürünü bildirib.
Daniel Saslavski qarşılıqlı әlaqәlәrin daha da
güclәnәcәyinә vә sәmәrәli әmәkdaşlığın beynәlxalq ticarәtin sürәlәndirilmәsinә, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına töhfә verәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Daha sonra görüşdә logistika sektorunun qiymәtlәndirilmәsi, özәl sektorun iqtisadiyyatda iştirak imkanlarının artırılması mövzusunda müzakirәlәr aparılıb.

Sahibkarlar üçün onlayn seminar keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Azәrbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr) Tәşkilatları Milli Konfederasiyasının (ASK) birgә tәşkilatçılığı ilә onlayn seminar keçirilib.
Seminarın açılışında çıxış edәn ASK-nın vitseprezidenti Vüqar Zeynalov tәmsil etdiyi qurum
ilә Dövlәt Gömrük Komitәsi arasında ikitәrәfli
әmәkdaşlıq komissiyasının fәaliyyәti çәrçivәsindә kifayәt qәdәr mәhsuldar görüşlәrin keçirildiyini, sәmәrәli müzakirәlәr aparıldığını bildirib.
Vüqar Zeynalov pandemiya dövründә gömrük әmәkdaşlarının fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirib, yaranan mürәkkәb şәraitә baxmayaraq, gömrük rәsmilәşdirilmәsi tәdbirlәrinin sürәtlә hәyata keçirildiyini, malların sahiblәrinә vaxtında tәhvil verilmәsi üçün bütün zәruri addımların atıldığını vurğulayıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük Nәzarәtinin
Tәşkili vә Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd Qaralov Prezident İlham Əliyev
tәrәfindәn gömrük sistemindә hәyata keçirilәn
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islahatların gömrük-biznes münasibәtlәrinin inkişafına münbit şәrait yaratdığını diqqәtә çatdırıb.
İslahatların uğurla reallaşdırılması mәqsәdilә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin ticarәtin asanlaşdırılması, gömrük-biznes münasibtlәrinin etibarlı
tәrәfdaşlıq müstәvisindә inkişafı üçün mühüm
addımlar atdığını qeyd edәn Sәmәd Qaralov bu
istiqamәtdә hәyata keçirilәn layihәlәrdәn, yeni-

liklәrdәn danışıb.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşları "Yaşıl dәhliz" buraxılış sistemi, birbaşa vә dolayı gömrük tәmsilçiliyi, әqli mülkiyyәt, gömrük ödәnişlәri mövzusunda tәqdimatlarla
çıxış ediblәr.
Onlayn seminarda sahibkarlıq subyektlәrinin
60-dan çox nümayәndәsi iştirak edib.
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Ticarәt dövriyyәsini 15
milyard dollara çatdırmaq
әsas hәdәflәrdәn biridir
Türkiyә ilә Azәrbaycan arasındakı
әmәkdaşlıqda Preferensial Ticarәt Sazişi
mühüm yer tutur. 2019-cu ildә imzalanmış sazişi artıq Türkiyә parlamenti ratifikasiya edib. Martın 1-dәn sәnәdin qüvvәyә minmәsi ticarәt әlaqәlәrimizin inkişafına töhfә verәcәk.
Bu barәdә fevralın 18-dә Ankarada Azәrbaycan
Respublikasının Baş naziri Əli Əsәdovun vә Türkiyә
Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat Oktayın rәhbәrliyi ilә keçirilәn Türkiyә-Azәrbaycan Biznes
Forumunda mәlumat verilib.
Forumda iki qardaş ölkәnin hökumәt nümayәndәlәri, iş adamları, şirkәt rәhbәrlәri, biznes vә ticarәt
sahәlәrini tәmsil edәn tanınmış şәxslәr iştirak ediblәr.
Forumda çıxış edәn Baş nazir Əli Əsәdov Azәrbaycanın 44 günlük Vәtәn müharibәsindә qazandığı Zәfәri tarixi hadisә kimi dәyәrlәndirib. O, şanlı Qәlәbәnin әldә olunmasında Prezident Rәcәb Tayyib Ərdoğan başda olmaqla qardaş Türkiyәnin göstәrdiyi
siyasi, mәnәvi dәstәyә görә minnәtdarlığını bildirib.
Qeyd edilib ki, hazırda Türkiyәdә Azәrbaycan kapitallı 2 minә yaxın şirkәt fәaliyyәt göstәrir. Azәrbaycanlı iş adamları bu baxımdan Qafqaz vә Mәrkәzi
Asiya ölkәlәrindәn olan iş adamları arasında liderdir.
Azәrbaycan-Türkiyә әmәkdaşlığının bütün sahәlәrdә
inkişafına yeni tәkan verildiyi, bunun ölkәlәrimiz
arasında ticarәt dövriyyәsinin, sәrmayә qoyuluşunun,
turist sәfәrlәrinin artmasına, xalqlarımızın bir-biri ilә
daha da yaxınlaşmasına imkan yaradacağı vurğulanıb.
Diqqәtә çatdırılıb ki, mühüm infrastruktur layihәsi
olan Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu xәtti ilә daşınan
yüklәrin hәcmi ötәn il 2 dәfә artıb. Azәrbaycan artıq
3+3 formatında yeni regional әmәkdaşlıq platforması
tәklif edib. Bu platformanın mühüm tәrkib hissәsi
Naxçıvandan keçmәklә Azәrbaycan vә Türkiyәni birlәşdirәcәk yeni dәhlizdir.
Vәtәn müharibәsindә Zәfәrdәn sonra Azәrbaycan
üçün yeni dövr başlayıb. İşğaldan azad edilmiş torpaqların bәrpası vә inkişafı ilә bağlı strategiya hazırlanıb. Bәrpa işlәri başlanıb vә ilkin kontraktlar imzalanıb. Azәrbaycanın ilkin tәrәfdaşı Türkiyәdir. Türkiyә
şirkәtlәri artıq infrastruktur layihәlәrini icra etmәyә
başlayıblar. Zәfәr yolu adlanan Füzuli-Şuşa yolu,
hәmçinin Toğana-Kәlbәcәr yolunun tikintisindә türk
şirkәtlәri iştirak edirlәr. Bundan әlavә, Füzulidә tikilәcәk hava limanının layihәsindә dә türk şirkәtlәrinin
iştirakı nәzәrdә tutulub.
Türkiyә Respublikasının Vitse-prezidenti Fuat
Oktay çıxış edәrәk deyib ki, Türkiyә ilә Azәrbaycan
bir-birinin әn önәmli siyasi müttәfiqi, әsas ticarәt tәrәfdaşı vә sәrmayәçisidir. Azәrbaycan ilә iqtisadi vә
ticarәt münasibәtlәri әn yüksәk sәviyyәyә çatdırılacaq.
Türkiyәnin Azәrbaycanın işğaldan azad olunmuş
әrazilәrinin bәrpasında fәal iştirak edәcәyi, Naxçıvan
ilә Azәrbaycanın digәr bölgәlәri arasında planlaşdırılan dәhlizin açılması ilә Bakının Mәrkәzi Asiya
bölgәsindә önәmli logistik mәrkәz halına gәlәcәyi
vurğulanıb.

O da diqqәtә çatdırılıb ki, nәqliyyat vә tranzit sahәsi
Azәrbaycan vә Türkiyәnin ikitәrәfli әmәkdaşlığında
mühüm sahәlәrdәndir. Bu gün dә hәmin sahәlәrlә
bağlı müzakirәlәr aparılıb. Son illәr Azәrbaycan әrazisindәn Türkiyә vә Orta Asiyaya, elәcә dә әks istiqamәtdә hәrәkәt edәn TIR-ların sayında әhәmiyyәtli
artım müşahidә edilib. 2020-ci ildә dinamika 2019-cu
illә müqayisәdә 74,4 faiz olub.
Bundan başqa, Türkiyәnin Naxçıvanda ticarәt attaşesi tәyin etmәsi, hәmçinin Prezident İlham Əliyevin
sәrәncamına uyğun olaraq, Azәrbaycanın İstanbulda
ticarәt nümayәndәliyinin tәsis edilmәsi ilә işlәrin daha sәmәrәli vә çevik hәyata keçirilәcәyinә әminlik
ifadә edilib.
Azәrbaycanda türkiyәli iş adamlarının geniş tәmsil
olunduğu, Türkiyә vә Azәrbaycan müәssisәlәrinin
qarşılıqlı olaraq sәrmayә qoyuluşunda fәal iştirak etdiklәri bildirilib. Qeyd olunub ki, Azәrbaycan-Türkiyә Birgә İnvestisiya Fondunun tәsis edilmәsi kimi
tәşәbbüslәr, ölkәlәrarası iri müәssisәlәrin vә iri layihәlәrin, xüsusilә birgә texnologiyaların mübadilәsinә
istiqamәtlәnәn layihәlәrin reallaşması qarşıda duran
vәzifәlәrin daha sürәtlә icrasına yardım ola bilәr.
Forumda vurğulanıb ki, iki ölkә arasında ticarәt
dövriyyәsini 15 milyard dollara çatdırmaq әsas hәdәflәrdәn biridir. Türkiyәnin Azәrbaycanla indiyәdәk
400-dәn çox layihә hәyata keçirdiyi, Türkiyә şirkәtlәrinin Qarabağın bәrpası vә yenidәn qurulması prosesindә dә azәrbaycanlı iş adamları ilә sıx әmәkdaşlıq
şәraitindә çalışdıqları bildirilib. İndiyә qәdәr ortaya
qoyulan uğurlu işlәrin infrastruktur layihәlәrindә dә
tәtbiq edilәcәyi deyilib.
Forumdakı çıxışlarda Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum neft vә qaz kәmәrlәrinin, Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolunun, TANAP vә TAP layihәlәrinin bölgәdә iqtisadiyyatın davamlı inkişafına yaratdığı imkanlar yüksәk dәyәrlәndirilib. Birmәnalı şәkildә ifadә olunub ki, Azәrbaycan-Türkiyә qardaşlıq
münasibәtlәri tәkcә iki ölkә vә xalq üçün deyil, böyük
bir coğrafiyada dinamik inkişafı vә firavan hәyatı
tәmin edir.
Diqqәtә çatdırılıb ki, Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyev vә Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanın siyasi iradәlәri vә dostluq münasibәtlәri böyük
perspektivlәr vәd edir.
Biznes forumun sonunda hökumәt üzvlәri vә iş
adamları arasında әmәkdaşlığa dair 11 sәnәd imzalanıb.

Shaping a new model
of trade development is
one of the priorities
Virtual Foresight Strategic
Workshop for European Region
regarding the use of st-rategic
foresight methodologies in determining the strategy of the World
Customs Organization was held
on February 15-16.
Chairman of the State Customs
Committee, customs service ColonelGeneral Safar Mehdiyev, WCO Deputy
Secretary General Ricardo Treviño
Chapa and representatives of the customs services of European Region
member states attended the workshop.
Making a keynote speech at the workshop in
capacity of the WCO Vice-Chair for Europe
Region Safar Mehdiyev said that despite the difficulties in economy and sustainability of the international trade supply chain caused by the
COVID-19 pandemic in 2020, the region's customs services continued functioning successfully.
Chairman of the Committee said the victory
gained by the Azerbaijani Army during the 44-day
war under the leadership of the Victorious
Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev was
of great importance in terms of future development of the states of the region and strengthening
regional integration.
Safar Mehdiyev said a strategy document entitled "Azerbaijan 2030: National Priorities for
Socio-Economic Development" had been worked
out and approved on the basis of President Ilham
Aliyev's decree with the view of analyzing the
current state of the economy and working out a
new development strategy, noted that the customs
service would also contribute to implementing the
priority issues in that program.
Chairman of the State Customs Committee
also spoke about the work done, projects implemented and innovations applied by Azerbaijan's
customs service to facilitate and accelerate trade,
simplify the customs operations.
Drawing attention to the globalization processes in economy and globalization of crises, Safar
Mehdiyev said that shaping a new model of trade
development in order to weaken the damage on
the countries' economies, adjust to the complicat-

ed economic environment and to the new challenges caused by the ongoing global processes
was one of the priorities.
Chairman of the Committee stressed the
importance of adjusting the new WCO strategy to
the strategic goals set by member states on the
development of customs systems, taking into
account global changes in international trade, new
challenges and predictable development trends
when assessing the current situation.
Following this, Safar Mehdiyev informed the
participants about the proposals received from the
member states on the development of the strategic
plan, the analyses of the WCO's activities and the
identified risks, and expressed hope that interesting discussions would be held during the workshop.
Welcoming the participants WCO Deputy
Secretary General Ricardo Treviño Chapa spoke
about the importance of strengthening the cooperation, the role of proper determination of strategic
goals in the effectiveness of future activity.
Deputy Secretary General underlined the importance of identifying risks and taking them into
account in the strategic plan, as well as the close
involvement of member states in the organization's activity.
The first day of the workshop was continued
with an interactive session on the ways of combating red risk areas of the Audit Plan for 2020-2021.
The next day of the event featured an interactive session on the WCO's approach to strategic
foresight and other issues on the agenda.
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Ötәn il әrzindә 18913
hüquqpozma faktı aşkar edilib
2020-ci il әrzindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış vә hüquqmühafizә fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilmiş
kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 18913
hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 509-u cinayәt xarakterli olub,
hәmin faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyalarının vә digәr cinayәt predmetlәrinin dәyәri 693,87 milyon manatdan çox tәşkil edib.
Bu әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli bilinәn
517 nәfәrin (412 Azәrbaycan vәtәndaşı, 105
әcnәbi) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Gömrük orqanları tәrәfindәn (digәr hüquqmühafizә orqanları ilә birlikdә) görülәn tәdbirlәr nәticәsindә 2020-ci il әrzindә narkotik
vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların
prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar 111 fakt aşkar olunub, ümumilikdә 1 ton
490 kq 495 qramdan çox narkotik vasitәlәr,
psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları
qanunsuz dövriyyәdәn götürülüb. Bunların
96%-ni daha tәhlükәli narkotik vasitә olan 1
ton 430 kq 538 qram heroin, 36 kq 702 qramdan çox tiryәk, 5 kq 909 qram hәşiş, 1 kq 169
qramdan çox marixuana, 1 kq 365 qramdan
çox kokain, 15,5 qram metadon, 6 kq 354
qramdan çox metamfetamin, 1 kq 187 qram
MDMA (ekstazi), 9 әdәd klonazepam, 4 kq
600 qram sulfat turşusu, 2 kq 556 qram xlorid
turşusu vә digәr maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
2020-ci il әrzindә narkotiklәrin qanunsuz

dövriyyәsindә şübhәli bilinәn 108 nәfәr: 94
kişi vә 14 qadın olmaqla 79 nәfәr Azәrbaycan
vәtәndaşı, 29 nәfәr әcnәbi (17 İran, 5 Rusiya,
4 Gürcüstan, 1 Ukrayna, 1 Pakistan vә 1 Türkiyә vәtәndaşı) barәsindә müvafiq tәdbirlәr
görülüb, 12 halda bu әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә ifşa edilib.
Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanları
tәrәfindәn aşkar olunan 18404 gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә 2360
hüquqi şәxs (o cümlәdәn 861 xarici hüquqi
şәxs) vә 16064 fiziki şәxs (o cümlәdәn 11301
xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb edilib, göstәrilәn şәxslәrә qarşı 2 066 521,0 manat

cәrimә tәtbiq olunmaqla, dәyәri 338 042,0 manat olan mallar mәhkәmә orqanları tәrәfindәn
müsadirә edilib.
Gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük
sәrhәdindәn keçirilmәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirәrkәn qanunvericiliyin tәlәblәrini
pozan şәxslәrdәn 340 800,0 ABŞ dolları, 2
007 491,0 rus rublu, 110 326,0 manat dәyәrindә 287 әdәd qızıl zinәt әşyaları, 12 848,0 manat dәyәrindә 531 әdәd gümüş zinәt әşyaları,
3418 manat dәyәrindә 62,18 qram qızıl muncuqlar vә s. aşkar olunub.
İstintaq orqanının barәlәrindә axtarış elan et-

diyi 30 nәfәr şәxslә bağlı zәruri әmәliyyataxtarış tәdbirlәri hәyata keçirilәrәk onların yeri
müәyyәn edilib vә istintaq orqanının sәrәncamına verilib.
Gömrük orqanları tәrәfindәn 34 310,0
manat dәyәrindә 34310 әdәd CITES obyekti
olan tibb zәlisi, 449 329,0 manat dәyәrindә
dәrman vasitәlәri, 2767 manat dәyәrindә baytarlıq dәrmanları, 6716 әdәd kosmetika, 1 124
143,0 manat dәyәrindә 668 әdәd mobil telefon
vә 11 377,0 manat dәyәrindә 687 әdәd mobil
telefonların aksesuarları, 321 086,0 manat
dәyәrindә mәişәt texnikası vә әşyaları, 212
103,0 manat dәyәrindә elektronika mәhsulları,
2 әdәd odlu silah, 11 әdәd odlu silahın patronları, 270125 әdәd pirotexniki mәmulatlar, 3
әdәd pnevmatik silah, 500 әdәd pnevmatik
silahın patronları, 90 әdәd soyuq silah, 102
әdәd sәs-siqnal silahının patronları, 143 306,0
manat dәyәrindә tibb lәvazimatları, 263 337,0
manat dәyәrindә geyim әşyaları vә xeyli miqdarda digәr mallar tutulub.
Alkoqollu içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә
tütün mәmulatlarının idxalı zamanı vergidәn
yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün hәyata keçirilәn qәtiyyәtli tәdbirlәr
nәticәsindә isә aksiz markasız vә ya digәr
qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd
göstәrilәn 4 925 826,0 manat dәyәrindә 51
701 539,0 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr, 10 889,0 manat dәyәrindә 481 litrdәn
çox spirtli içkilәr saxlanılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Информационно-аналитический обзор
Таможенники в предпраздничный 639).
Весовой объем оформленных грузов в
период оформляют цветочную
2021 года по сравнению с аналогичпродукцию в ускоренном режиме январе
ным периодом прошлого года увеличился

ФТС России информирует, что в преддверии праздничных дней цветочная продукция оформляется в таможенных органах
Российской Федерации в ускоренном режиме. Одновременно обеспечено ее приоритетное прохождение в российских пунктах
пропуска.
Так, в период с 13 по 16 февраля 2021
года Московским областным центром электронного декларирования (ЦЭДом) выпущено более 431 тонны срезанных цветов и
бутонов - в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (212 тонн).
Заместитель начальника Московской
областной таможни - начальник Центра
электронного декларирования Рафаэль Зверев отметил: «Мы прилагаем все усилия для
того, чтобы сделать таможенный контроль
оперативным и незаметным для законопослушного бизнеса. Для цветочной продукции особенно важна скорость оформления,
поэтому в нашей работе недопустимы задержки и факты необоснованного запроса
дополнительных документов. Уверен, что
предпраздничный рост активности в сегменте цветочной продукции и в дальнейшем не
отразится на сроках выпуска товаров».
Поскольку цветочная продукция требует
особых условий хранения, в Московском
областном ЦЭДе и на постах фактического
контроля было существенно увеличено
количество оформляющих инспекторов,
предприняты дополнительные меры для
минимизации сроков выпуска.
www.customs.gov.ru

Балтийская таможня оформила
3 миллиона тонн грузов за
январь 2021 года
В январе 2021 года внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской
таможни составил 2,54 миллиарда долларов
США.
Внешнеэкономическую деятельность
осуществляли 3524 участника ВЭД.
За январь 2021 года Балтийская таможня
выпустила 22 878 таможенных деклараций
(из них по импорту - 20 239, по экспорту - 2
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на 25% и составил 2,8 миллиона тонн. Весовой объем экспортных грузов увеличился
на 45%, импортных уменьшился на 12%.
В январе 2021 года товары импортировались из 116 стран мира. Основные страныимпортеры: Китай (21%), Эквадор (15%),
Республика Корея (5%), Индия (4,8%),
Германия (4%), Марокко(3,6%), Бразилия
(3,5%), Соединенные Штаты (2,6%), Фарерские острова (2,5%), Испания (2,1%).
В товарной структуре импорта в весовом
объеме лидирующие позиции занимали
фрукты (24%), полимерные материалы
(6,3%), черные металлы (5,4%), оборудование (5%), рыба и ракообразные (5%), органические химические соединения (4,4%),
средства наземного транспорта (3,7%), смешанные химические продукты (3%), продукты переработки овощей, фруктов (2,9%),
электрические машины и оборудование

(2,8%).
Экспорт товаров осуществлялся в 106
стран мира. Основными странами-экспортерами являлись Китай (39%), Турция
(12%), Бразилия (9,9%), Индонезия (8,9%),
Литва (5%), Индия (4,7%), Финляндия
(2,3%), Бельгия (2,2%), Нигерия (1,8%),
Норвегия (1,5%).
В товарной структуре экспорта в весовом
объеме преобладали: руды, шлак и зола
(37%), удобрения (30%), черные металлы
(14%), соль, сера, земли и камень (7,4%),
древесина и изделия из неё (6,8%).
За январь 2021 года Балтийская таможня
перечислила в федеральный бюджет таможенных пошлин и налогов на сумму 38,07
миллиарда рублей, что на 10% больше, чем
за аналогичный период 2020 года.
www.vch.ru

Сотрудники ФТС России
раскрыли незаконный канал
передачи сведений, полученных
из таможенных баз данных
Канал передачи сведений ограниченного
доступа раскрыт Управлением по противодействию коррупции ФТС России, Служ-

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

бой информационной безопасности ФТС
России совместно с сотрудниками Службы
по противодействию коррупции СевероЗападного таможенного управления.

Злоумышленники незаконно получали
данные из единой автоматизированной
информационной системы таможенных
органов (ЕАИСТО) о декларировании товаров, перемещаемых через границу России.
Похищенную информацию они реализовывали недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности, которые
использовали ее для уклонения от уплаты
таможенных платежей.
Схему вывода данных организовала
группа лиц, в состав которой входило должностное лицо Выборгской таможни совместно с другими подозреваемыми. Один из
них широко известен в околотаможенных
интернет-сообществах под псевдонимом
«Xela76».
На основании собранных доказательств
Санкт-Петербургский следственный отдел
на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте
Следственного комитета Российской
Федерации возбудил уголовные дела по ч.3
ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.5
ст.291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет со
штрафом.

Рассматривается вопрос о возбуждении
уголовных дел по статье 183 УК РФ (незаконное разглашение и сбор сведений,
составляющих налоговую тайну).
www.customs.gov.ru
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ФТС России: 24 млрд рублей
доначислили подразделения
таможенного контроля после
выпуска товаров в 2020 году
В 2020 году в целях снижения административной нагрузки на бизнес количество таможенных проверок по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 30% (с 2286 до 1603). При этом
повысилась их эффективность: общая
сумма доначисленных денежных средств
составила 24 млрд рублей (на 39% выше
аналогичного периода 2019 года - 17,2
млрд рублей). Средняя сумма доначислений по результатам одной таможенной
проверки составила 15 млн рублей (в 2
раза выше показателя 2019 года - 7,5 млн
рублей).
Также по результатам проверочной деятельности подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров в 2020
году конфисковано товаров на 304 млн
рублей; иными государственными органа-

ми на основании материалов таможенных
проверок доначислено платежей и наложено штрафов на 3,1 млрд рублей; таможенными и иными органами возбуждено
7,3 тыс. дел об административных правонарушениях (АП) и 348 уголовных дел.
В результате проверочной деятельности
мобильных групп, осуществляемой вблизи
определенных участков государственной
границы РФ с использованием беспилотной авиации Росгвардии и вертолетной
техники ФТС России, в 2020 году проверено более 70 тыс. транспортных средств.
В результате выявлено 5,6 тыс. транспортных средств, перевозивших 77 тыс.
тонн товаров с нарушениями законодательства Российской Федерации (в том
числе 829 тонн санкционной продукции).
Возвращено в сопредельные государства
59 тыс. тонн товаров; уничтожено около 2
тыс. тонн товаров; изъято и задержано для
проведения дополнительных проверочных мероприятий более 16 тыс. тонн товаров.
В отношении перевозчиков возбуждено
1 291 дело об АП и 81 уголовное дело.
www.vch.ru
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Gömrükçü tәlәbәlәr
Vәtәn müharibәsi
dövründә xüsusi
fәallıq göstәriblәr
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının
tәlәbәlәri Vәtәn müharibәsi dövründәn başlayaraq
Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin beynәlxalq alәmә çatdırılması istiqamәtindә xüsusi fәallıq göstәrirlәr.

Tәlәbәlәr pandemiya dövründә dә sosial tәdbirlәrә, könüllülük hәrәkatına qoşularaq, bir sıra layihә vә aksiyalarda
yaxından iştirak edirlәr.
Akademiyanın “İnformasiya tәhlükәsizliyi” ixtisası üzrә II
kurs tәlәbәsi Cabbarzadә Orxan gәnclәr sahәsindә keçirilәn
tәdbirlәrin tәşkilindә, Vәtәn müharibәsindә arxa cәbhәdә vә
qlobal pandemiya ilә mübarizәdә göstәrdiyi könüllülük fәaliyyәtinә görә Nәrimanov Rayon Gәnclәr vә İdman İdarәsi
tәrәfindәn 2 fevral - Azәrbaycan Gәnclәri Günü münasibәtilә
“İlin gәnci” adına layiq görülәrәk tәltif olunan 14 gәncdәn
biri olub.
Eyni zamanda, o, İqtisadiyyat, Əmәk vә Əhalinin Sosial
Müdafiәsi, Tәhsil nazirliklәri vә “Azәrmaş” ASC-nin birgә
tәşәbbüsü ilә yaşı 65-dәn yuxarı tәnha vәtәndaşlar üçün
“Böyüklәrimizi qoruyaq!” adlı sosial aksiyada fәal iştirakına
görә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası tәrәfindәn tәşәkkürnamә ilә tәltif edilәn 12 könüllüdәn
biridir. Orxan Cabbarzadә hәmçinin, Akademiyada "Gәnc
könüllülәr" üzrә koordinator müavini vәzifәsini icra edir.
Ümumilikdә, Akademiyanın 26 tәlәbәsi Vәtәn müharibәsindә, Covid-19 ilә mübarizәdә aktiv ictimai-sosial fәaliyyәtlәrinә görә 2 fevral Azәrbaycan Gәnclәri günü münasibәtilә tәltif edilib.

Sәsgüclәndiricilәrin
içәrisindәn psixotrop
maddә vә narkotik
vasitә çıxdı
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşına mәxsus çamadan
Heydәr Əliyev Beynәlxalq Hava
Limanında rentgen aparatından
kecirilәrkәn monitorda şübhәli
tәsvirlәr müşahidә olunub.
Yoxlama zamanı çamadanda
olan şәxsi әşyaların arasındakı
iki әdәd sәsgüclәndiricinin içәrisindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, ümumilikdә 4 әdәd şәffaf polietilen bükümdә ümumi
çәkisi 302 qram olan 1000 әdәd
MDMA (metilendioksimetamfetamin) psixotrop maddә vә çәkisi 89, 679 qram olan narkotik vasitә - kokain aşkar edilib.
Xatırladaq ki, MDMA (metilendioksimetamfetamin)
"Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan
edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı"na daxildir vә onun
tәsiredici maddәsinin ümumi miqdarı 145 qramdır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Yük avtomobillәrindә
siqaretlәr aşkarlandı
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları üç fakt üzrә siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә
әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda Gürcüstan istiqamәtindәn gәlәn üç
yük nәqliyyat vasitәsi
saxlanılıb vә gömrük
baxışı zamanı hәmin
avtomobillәrdә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, ümumilikdә
8500 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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