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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Prezident İlham Əliyevin
fəaliyyətinin əsas qayəsi xalqa
və dövlətə layiqli xidmətdir
2020-ci ildә qazandığımız tarixi
Zәfәrdәn sonra yeni inkişaf mәrhәlәsinә qәdәm qoyan Azәrbaycan pandemiyanın doğurduğu çәtinliklәrә rәğmәn 2021-ci ili ciddi sosial-iqtisadi inkişaf göstәricilәri ilә başa vurur.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin böyük müdrikliklә müәyyәn etdiyi strategiyanı 2003-cü ildәn inamla davam
etdirәn Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin son 18 ildә ölkәyә rәhbәrliyi
dövründә әldә etdiyimiz uğurlar milli
dövlәtçilik әnәnәlәrinә sadiqlik amilinә söykәnir.
Vәtәn müharibәsinin qürurverici nәticәlәri
fonunda dövlәt başçısının Azәrbaycan vә dünya
siyasәtindә bütün siyasi qütblәrin hesablaşdığı
fenomen liderә çevrilmәsi obyektiv proseslәrin
mәntiqindәn irәli gәlәn danılmaz gerçәklikdir.
Prezident İlham Əliyevin siyasi vә dövlәtçilik
fәaliyyәti, daxili vә xarici siyasәt sahәsindә atdığı addımlar mәntiqi ardıcıllıqla bir-birini tamamlayır. Dövlәt başçısının istәr ölkәdә, istәrsә
dә respublikamızın hüdudlarından kәnarda baş
verәn hadisә vә proseslәrә münasibәti birmәnalı
vә dәqiqdir. Auditoriyanın xarakterindәn asılı olmayaraq Azәrbaycan Prezidenti insanlarla bütün ünsiyyәt anlarında müstәqil dövlәtimizin
qarşısında dayanan yeni planlar, perspektivlәr
haqqında fikir vә düşüncәlәrini aydın şәkildә
çatdırır.
Prezident İlham Əliyev ulu öndәr Heydәr
Əliyev tәrәfindәn formalaşdırılmış möhkәm
tәmәllәr üzәrindә sivil Avropa ölkәsi kimi qurub-yaratmaq, daha da inkişaf etdirmәk istәdiyi
müstәqil Azәrbaycan dövlәtini davamlı uğura
aparan strateji yol xәritәsini dәqiqliklә cıza bilib.
Mәhz bu yol xәritәsi Azәrbaycanı son onillikdә
iqtisadi inkişaf göstәricilәrinә görә bütün dünyada lider dövlәtlәrdәn birinә çevirib. Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TAP, TANAP
kәmәrlәrinin, Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu xәttinin tәşәbbüskarı vә tәminatçısı statusunda çıxış
edәn ölkәmizin Avropa regionunun enerji tәhlükәsizliyi missiyasını öz üzәrinә götürmәsi dә danılmaz reallıqdır.
İqtisadi tәrәqqi amilinin müasir dünyada dövlәtlәrin gücünü şәrtlәndirәn başlıca amil olduğunu düzgün müәyyәnlәşdirәn Prezident İlham
Əliyev ötәn 18 ildә rәhbәrlik etdiyi komandanın
bütün sәylәrini mәhz bu istiqamәtә yönәldib. İqtisadi modernlәşmә siyasәti, habelә müasir çağırışlara әsaslanan strateji yol xәritәlәri qeyri-neft
sektoru vә sahibkarlığın yüksәlişinә tәkan vermәklә, innovativ bilik iqtisadiyyatının formalaşmasına, insan amilinin önә çәkilmәsinә vә sәmәrәli sosial modelin tәtbiqinә imkan yaradıb.
Müasir intibahın elmi-konseptual әsaslarını tәşkil edәn vә hazırda uğurla icra olunan yol xәritәlәri iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi, rәqabәt qabiliyyәtliyinin güclәndirilmәsi, neftdәn asılılığın
aradan qaldırılması, keyfiyyәtli ixrac mәhsullarının artırılması, mәşğulluq sәviyyәsinin yüksәldilmәsi baxımından dayanıqlı inkişafa möhkәm
zәmin yaradır. Yeni iqtisadi şәraitdә sistemli islahatların böyük әzm vә qәtiyyәtlә hәyata keçirilmәsi Azәrbaycanı qarşıya qoyulmuş hәdәfә dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәrindәn birinә çevrilmәk mәqsәdinә doğru inamla aparmaqdadır.
Ötәn 18 ildә Prezident İlham Əliyevin tәsdiq
etdiyi 50-yә yaxın dövlәt proqramı ölkә hәyatının müxtәlif sahәlәrindә islahatların әsasını qoymaqla, inkişaf prosesindә ahәngdarlığı, yüksәk
dinamizmi tәmin edib, ölkәnin mövcud resursları keçid dövrü üçün sәciyyәvi problemlәrin

aradan qaldırılmasına yönәlib. İnkişaf, sosial
tәminat vә infrasrukturyönümlü bu layihәlәr, ilk
növbәdә, hәr bir vәtәndaşın layiqli hәyat tәrzinin
tәminatına, insan hüquq vә azadlıqlarının qorunmasına, dövlәt idarәçiliyinin çevik mexanizmlәr
әsasında hәyata keçirilmәsinә, bir sözlә, vәtәndaş mәmnunluğuna hesablanıb.
Keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәdә sabit vә sürәtli
inkişaf meyarlarına әsaslanan islahatlar - imzalanan fәrman vә sәrәncamlar respublikamızın
postpandemiya dövrünә hazırlanması, sahibkarların hәrtәrәfli dәstәklәnmәsi yolu ilә regionlarda qeyri-neft sektorunun inkişafının sürәtlәndi-

rilmәsi mәramını önә çәkir. Son illәr sahibkarlıq
fәaliyyәti üçün lisenziya vә icazәlәrin sayının
azaldıması, icazәlәrin verilmәsi prosedurlarının
sadәlәşdirilmәsi, o cümlәdәn bu sahәdә elektron
portalın yaradılması, sahibkarların hüquqlarının
qorunması mәqsәdilә Apellyasiya şuralarının
yaradılması, ölkә әrazisindәn tranzit yüklәrin
daşınmasında “bir pәncәrә” prinsipinin tәtbiq
olunması, sahibkarların müraciәtlәrinin birbaşa
cavablandırılmasını hәyata keçirәn, mәlumatlandırma vә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrәn çağrı
mәrkәzlәrinin yaradılması vә s. bu baxımdan
etibarlı sipәr rolunu oynayır.

“Neft bizim üçün mәqsәd deyil, iqtisadiyyatı
inkişaf etdirmәk üçün vasitәdir” deyәn dövlәt
başçısı İlham Əliyevin milli iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi, neft amilindәn asılılığın azaldılması istiqamәtindә yürütdüyü uğurlu siyasәt
pandemiya dövründә real nәticәlәrini vermәyә
başlayıb. Müstәqil respublikamız dünya iqtisadiyyatında neftin qiymәtlәrinin geosiyasi maraqlar әsasında müәyyәnlәşdiyi hazırkı mәrhәlәdә sosial öhdәliklәrini inamla icra edir, eyni
zamanda sahibkarlığın inkişafına xidmәt edәn
islahatları reallaşdırır.
davamı 2-ci sәh.
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Rəsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 21-dә Gürcüstanın müdafiә naziri Cuanşer Burçuladzeni qәbul edib.
Görüşdә Azәrbaycan-Gürcüstan ikitәrәfli dostluq münasibәtlәrinin müxtәlif istiqamәtlәrdә, o cümlәdәn hәrbi әmәkdaşlıq sahәsindә inkişafından mәmnunluq bildirildi.
Gürcüstanın müdafiә nazirinin ölkәmizә sәfәrinin әlaqәlәrin genişlәndirilmәsi işinә töhfә verәcәyinә ümidvarlıq
ifadә olundu.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 21-dә Türkiyә Respublikasının energetika vә tәbii
sәrvәtlәr naziri Fatih Dönmәzi qәbul edib.
Nazir Fatih Dönmәz Türkiyә Respublikasının Prezidenti
Rәcәb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlәtimizin başçısına
çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Türkiyәnin dövlәt başçısının salamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Rәcәb Tayyib Ərdoğana çatdırmağı xahiş etdi.
Görüşdә Azәrbaycanla Türkiyә arasında dostluq vә
qardaşlıq münasibәtlәrinin bütün sahәlәrdә daim inkişaf
etdiyi vurğulandı, enerji sahәsindә әmәkdaşlığın ötәn illәrdә
olduğu kimi davam etdirilmәsi mәmnunluqla qeyd edildi.
Söhbәt zamanı Azәrbaycan vә Türkiyәnin birgә hәyata
keçirdiklәri qlobal enerji layihәlәrinin әhәmiyyәti qeyd olundu, nazir Fatih Dönmәzin sәfәrinin enerji sahәsindә әmәkdaşlığın inkişaf perspektivlәrinin müzakirәsi üçün yaxşı imkan olduğu bildirildi.
Görüşdә Bakıda keçirilәcәk Azәrbaycan-Türkiyә 1-ci
Enerji Forumunun ölkәlәrimiz arasında energetika sahәsindә
әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi, yeni istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi, konkret layihәlәrin müzakirәsi üçün yeni bir
platforma olduğu bildirildi.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
dekabrın 22-dә İran İslam Respublikasının xarici işlәr naziri
Hüseyn Əmir Abdullahianın başçılıq etdiyi nümayәndә
heyәtini qәbul edib.
Dövlәtimizin başçısı Aşqabadda İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid İbrahim Rәisi ilә görüşünü xatırlatdı, bu görüş zamanı gәlәcәk әmәkdaşlıqla bağlı bir çox
mәsәlәlәrin müzakirә edildiyini vә Azәrbaycan-İran dostluq
әlaqәlәrinin bir daha tәsdiqlәndiyini bildirdi.
Hüseyn Əmir Abdullahian İran İslam Respublikasının
Prezidenti Seyid İbrahim Rәisinin salamlarını dövlәtimizin
başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev İranın dövlәt
başçısının salamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi, onun da
salamlarını İran Prezidentinә çatdırmağı xahiş etdi.
İranın xarici işlәr naziri Prezident İlham Əliyevlә İran
Prezidenti Seyid İbrahim Rәisinin Aşqabad görüşünә toxunaraq bu görüşü ölkәlәr arasında әlaqәlәrdә dönüş nöqtәsi
kimi dәyәrlәndirdi.
Söhbәt zamanı siyasi, iqtisadi, enerji, nәqliyyat, humanitar
vә digәr sahәlәrdә әmәkdaşlığın dәrinlәşdirilmәsi üçün birgә
sәylәrin davam etdirilmәsinin vacibliyi vurğulandı.
Görüşdә ikitәrәfli әmәkdaşlığımızın gündәliyinin geniş
olduğu bildirildi vә yaxşı nәticәlәrin әldә edilәcәyinә ümidvarlıq ifadә olundu.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
dekabrın 23-dә Bosniya vә Herseqovina Nazirlәr Şurası sәdrinin müavini vә xarici işlәr naziri Bisera Turkoviçi qәbul
edib.
Qonaq Bosniya vә Herseqovinanın Rәyasәt Heyәtinin
sәdri Şefik Caferoviçin salamlarını dövlәtimizin başçısına
çatdırdı.
Prezident İlham Əliyev Bosniya vә Herseqovinanın Rәyasәt Heyәtinin sәdrinin salamlarına görә minnәtdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Şefik Caferoviçә çatdırmağı xahiş
etdi.
Dövlәtimizin başçısı bu yaxınlarda Bosniya vә Herseqovinanın Rәyasәt Heyәtinin sәdri Şefik Caferoviçlә görüşünü mәmnunluqla xatırladı. Prezident İlham Əliyev Bosniya vә Herseqovinanın Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә vә
Vәtәn müharibәsi dövründә ölkәmizә verdiyi dәstәyi bir
daha yüksәk qiymәtlәndirdi, bunu dostluq vә tәrәfdaşlıq
әlaqәlәrinin mühüm göstәricisi kimi dәyәrlәndirdi. Prezident
İlham Əliyev öz növbәsindә Azәrbaycanın da Bosniya vә
Herseqovinanı dәstәklәdiyini vurğuladı. Dövlәtimizin
başçısı azad olunmuş әrazilәrimizdә ermәnilәr tәrәfindәn 30
ilә yaxın davam edәn işğal dövründә şәhәrlәrin, kәndlәrin,
tarixi vә dini abidәlәrin darmadağın edildiyini bildirәrәk indi
ölkәmizin hәmin әrazilәrdә hәyata keçirdiyi geniş yenidәnqurma vә bәrpa işlәrindәn danışdı.
Bosniya vә Herseqovina Nazirlәr Şurası sәdrinin müavini
vә xarici işlәr naziri Bisera Turkoviç ölkәmizin әldә etdiyi
böyük nailiyyәtlәr münasibәtilә dövlәtimizin başçısına tәbriklәrini çatdırdı vә inkişaf proseslәrinin onda dәrin tәәssürat
doğurduğunu qeyd etdi.
* * *
Dekabrın 24-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvәlәrin Müzәffәr Ali Baş Komandanı İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә oğulları Heydәr
Əliyev Xocavәnd rayonunun Hadrut qәsәbәsinә sәfәr edib,
burada hәrbi hissәnin açılışında iştirak ediblәr.
Müzәffәr Ali Baş Komandan hәrbi hissәyә döyüş
bayrağını tәqdim edib.
Sonra dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә oğulları tәlim
mәrkәzi ilә tanış olub vә tәlim fәaliyyәtini izlәyiblәr.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә ailә üzvlәri dekabrın 24-dә
Hadrut qәsәbәsinә sәfәrdәn sonra Şuşa şәhәrinә gәldilәr.
Dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә ailә üzvlәri Yuxarı
Gövhәr Ağa mәscidini ziyarәt etdilәr.
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Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin əsas
qayəsi xalqa və dövlətə layiqli xidmətdir
әvvәli 1-ci sәh.
Xalq qarşısında verdiyi hәr bir vәdini әmәli fәaliyyәti ilә
doğruldan Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci il 2
fevral tarixli sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr” keyfiyyәtcә yeni
dövrdә Azәrbaycanın inkişaf hәfәflәrini mükәmmәl şәkildә
özündә ehtiva edir. Son bir ildә regionda yeni geosiyasi vәziyyәtin yaranması, işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә geniş bәrpa vә
yenidәnqurma işlәrinin aparılması, dördüncü sәnaye inqilabının
reallaşdırılması istiqamәtindә ardıcıl addımların atılması, habelә
karbohidrogen gәlirlәrindәn asılılığın azaldılması Azәrbaycanda
inkişafın perspektiv hәdәflәrinin dәqiq müәyyәnlәşdirilmәsini
zәruri edir. Respublikamız bu meyillәrә adekvat olaraq postkonflikt vә postpandemiya gündәliyini tәrtib edir. Makro vә fiskal
çәrçivәnin yenilәnmәsi, iqtisadiyyatın strukturunun optimallaşdırılması vә rәqabәtqabiliyyәtliliyin yüksәldilmәsi mәhsuldarlığın artımından asılıdır.
“Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr”in tәsdiq edilmәsi haqqında” sәrәncama әsasәn, “20212025-ci illәrdә sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası” layihәsinin
hazırlanması tәmin edilib. Strategiya layihәsinin hazırlanması
prosesindә müvafiq dövlәt orqanları, beynәlxalq qurumlar vә
vәtәndaş cәmiyyәti institutları ilә yanaşı, elmi tәşkilatların vә
yüksәkixtisaslı mütәxәssislәrin dә iştirakı sәnәdin dәrin elmi
әsaslara söykәndiyinә dәlalәt edir. Bu, gәlәcәk üçün әsas hәdәf
vә vәzifәlәrin açıq müzakirә vә dinlәmәlәrlә müәyyәnlәşdirilmәsinә, bu zaman cәmiyyәtin sosial gözlәntilәrinin vә istәklәrinin nәzәrә alınmasına imkan verir.
İqtisadiyyatın uğurlu inkişafının bariz göstәricilәrindәn biri dә
pandemiya şәraitindә özünün pik hәddinә çatan qlobal maliyyәiqtisadi böhranın ölkәmizә tәsirlәrinin minimum hәddә olmasıdır. Bunu şәrtlәndirәn әsas amillәrdәn biri sözügedәn inkişafı
tәmin edәn mükәmmәl xarakterli bazanın formalaşdırılması,
onun bütün әsas sahәlәri, o cümlәdәn sosial-iqtisadi dәstәk paketini özündә ehtiva etmәsidir. Sosial-iqtisadi sahәdә hәyata keçirilәn mәqsәdyönlü siyasәt son iki ildә Azәrbaycanın pandemiya
ilә mübarizәdә möhtәşәm nailiyyәtlәrә imza atmasına gәtirib
çıxarıb.
Əslindә, inkişafın Azәrbaycan modelinin xarakterik xüsusiyyәtlәrindәn biri dә yaşanan tәrәqqinin bütün ölkә üzrә - proporsional qaydada paylanmasıdır. Yәni bu gün mövcud inkişaf
tәkcә mәrkәzdә yox, siması gündәn-günә dәyişәn regionlarda da
özünü qabarıq büruzә verir. Regionların inkişafı, onların potensialından sәmәrәli qaydada istifadә olunması Prezident
İlham Əliyevin hәr zaman xüsusi diqqәt mәrkәzindә yer alıb.
Fәrәhli haldır ki, bu gün regionların inkişafı sahәsindә Azәrbaycan böyük nailiyyәtlәr әldә edib.
Vәtәn müharibәsindәn sonra dövlәt rәhbәrinin dә qeyd
etdiyi kimi, qazanılan tarixi Zәfәr fonunda Azәrbaycanda islahatlar prosesi daha da sürәtlәnib. Prezident İlham Əliyevin son
sәrәncamları ilә minimum әmәkhaqqının 250 manatdan 300
manata qaldırılması, büdcә tәşkilatlarında çalışan ayrı-ayrı vәtәndaş kateqoriyalarının mәvaciblәrinin, pensiya vә müavinәtlәrin artırılması sosial müdafiә sisteminin getdikcә tәkmillәşdirildiyini göstәrir. Onu da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki,
Prezident İlham Əliyev özünün praqmatik vә rasional addımları ilә respublikada demokratik proseslәrә, hüquqi dövlәt
quruculuğuna, vәtәndaş cәmiyyәtinin bәrqәrar olmasına yeni
tәkan verib, ölkәnin iqtisadi resurslarının bu yöndә sәfәrbәr
olunmasına zәmin yaradıb. Siyasi fәaliyyәtinin әsas istiqamәtlәrini milli-mәnәvi dәyәrlәrin qorunması, azәrbaycançılıq,
xalq amilinin hakim mövqeyә malik olması, qüdrәtli vә müasir
Azәrbaycanın dünya birliyindә tutduğu layiqli mövqenin daha
da güclәndirilmәsi, qarşıya qoyulan mәqsәdlәrә nail olunması
vә bu qәbildәn olan digәr amillәr tәşkil edәn Prezident İlham
Əliyev yeni yüzillikdә ölkәmizin intibahının möhkәm әsaslarını yaratmağa nail olub.
Prezident İlham Əliyev dünyada böyük hörmәt vә nüfuza
malik lider kimi qloballaşma vә inteqrasiya proseslәrindә, beynәlxalq görüşlәrdә vә apardığı yüksәksәviyyәli danışıqlarda
Azәrbaycanın mәnafelәrini uğurla müdafiә edib. Dövlәt başçısının hücum xәtti üzәrindә reallaşdırılan xarici siyasәti sayәsindә
Azәrbaycanın son illәrdә beynәlxalq vә regional problemlәrin
hәllindә rolu vә nüfuzu getdikcә artıb. Milli mәsәlәlәrdә yalnız
bir amili - xalqının vә dövlәtinin milli maraqlarını әsas tutan Prezident İlham Əliyev vәtәnpәrvәr lider olduğunu sübuta yetirmәklә yanaşı, heç bir beynәlxalq gücә boyun әymәdәn, xarici
tәzyiqlәr qarşısında müvazinәtini itirmәdәn xalqımızı milli hәdәflәrә doğru aparmaq әzmini nümayiş etdirib.
Hәlә 2003-cü il oktyabrın 31-dә keçirilmiş andiçmә mәrasimindәki çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev üzlәşdiyimiz
әdalәtsiz münaqişәnin hәllini prioritet hәdәflәrdәn biri kimi
müәyyәnlәşdirәrәk demişdi: “Azәrbaycan heç vaxt bu vәziyyәtlә, torpaqlarının işğal altında qalması ilә barışmayacaqdır.
Hamı bilmәlidir ki, sülh tәrәfdarı olmağımıza baxmayaraq,
müharibәnin yenidәn başlanmamasını vә bu mәsәlәnin sülh yolu
ilә hәllini istәmәyimizә baxmayaraq, bizim sәbrimiz dә tükәnmәz deyildir. Azәrbaycan öz doğma torpaqlarını nәyin bahasına
olursa-olsun azad edәcәkdir”.
Ümummilli lider Heydәr Əliyevin uzaq hәdәflәrә hesablanmış iqtisadi siyasәtini, mükәmmәl ordu quruculuğu strategiyasını әzmlә davam etdirәrәk xalqımızın dәrin mәnәvi-siyasi
dәstәyini qazanan Prezident İlham Əliyev Zәfәrә aparan şәrәfli
yolun yenilmәz fatehinә çevrilib. Dövlәt başçısı torpaqlarımızın
işğaldan azad edilmәsi kimi ağrılı vә çәtin missiyanı ilk gündәn
üzәrinә götürәrәk “güclü ordu - güclü dövlәt” konsepsiyasının
fundamental bazisi olan yeni iqtisadiyyat quruculuğunu daim
xüsusi diqqәtdә saxlayıb. İqtisadi güc amili Azәrbaycanın nüfuzlu beynәlxalq tәşkilatlar, transmilli şirkәtlәr, inkişaf etmiş
ölkәlәrlә iqtisadi-siyasi münasibәtlәrinin dәrinlәşmәsindә mühüm rol oynayıb, eyni zamanda әrazilәrimizin işğalı faktının etirafı, әrazi bütövlüyümüzün tanınması baxımından әhәmiyyәtli
olub. İqtisadi güc diplomatiyanın fundamental sütunu kimi çıxış
edәrәk, ölkәmizin beynәlxalq arenada mövqelәrini möhkәmlәndirib, Ermәnistanın işğalçı siyasәtinin ifşası prosesi sürәtlәnib,
paralel olaraq modern ordu quruculuğu istiqamәtindә ardıcıl
tәdbirlәrin reallaşdırılmasına imkan verib.

Milli maraqları hәr şeydәn üstün tutması vә әn çәtin mәqamlarda belә layiqincә qorumağı bacarması, siyasi iradәsi, qәtiyyәti,
hadisәlәrin inkişaf axarını öncәdәn müәyyәnlәşdirә bilmәsi,
cәsarәtli qәrarlar qәbul etmәsi Ali Baş Komandan İlham Əliyevә
xalqımızın qәlbindә qubara çevrilmiş Qarabağ yarasını әbәdi
olaraq sağaltmağa imkan verib. Ermәnistanın sentyabrın 27-dә
törәtdiyi növbәti hәrbi tәxribatlara - mülki әhalini vә infrastrukturu hәdәfә almasına cavab olaraq, Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin “İrәli!” әmri әsasında ayağa qalxan Azәrbaycan xalqı son әsrlәrdәki tarixinin әn parlaq sәhifәsini yazıb, qüdrәtli Ordumuzun gücü ilә cәmi 44 gün әrzindә işğal damğasını
döyüş meydanında üzәrindәn atmağı bacarıb, milli natamamlıq
kompleksindәn xilas olub.
Vәtәn müharibәsinin nәticәsi olaraq Azәrbaycan Silahlı
Qüvvәlәri Ermәnistanın öz ordusu barәsindә 30 il müddәtindә
formalaşdırdığı saxta “yenilmәzlik” obrazını darmadağın edib,
ermәni cәmiyyәti ilk günlәrdәn ruh düşkünlüyünә uğrayıb, daxili vәziyyәti getdikcә gәrginlәşib. Azәrbaycan apardığı әkshәmlә әmәliyyatları ilә münaqişәnin guya hәrbi yolla hәllinin
olmaması barәdә indiyәdәk sәslәndirilәn iddiaları alt-üst edib.
“Status-kvo”nun vә tәmas xәtti anlayışlarının aradan qalxması
fonunda Ermәnistanın danışıqların uzun illәr әrzindә formalaşmış formatını pozmaq, qondarma Dağlıq Qarabağ rejimini
danışıqlarda tәrәf kimi tanıtdırmaq cәhdlәrinin qarşısı birmәnalı
alınıb.
Noyabrın 10-da imzalanmış üçtәrәfli Bәyanatla hәm dә 30
ildәn çox müddәtdә Vәtәn hәsrәti ilә yaşayan insanların nisgilinә, habelә onların ümidsizliyinә son qoyulması olub. Azәrbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev mәcburi köçkünlәrin әn böyük arzusunu, doğma yurdlarına qayıtmaq amalını
gerçәklәşdirib. 44 günlük müharibә Azәrbaycan xalqının nә
qәdәr vәtәnpәrvәr, böyük xalq olduğunu, milli birliyini, hәmrәyliyini bütün dünyaya sübuta yetirib. Hәmin günlәrdә bir daha
mәlum oldu ki, 30 ilin torpaq hәsrәti, әzabları xalqımızın iradәsini sındırmayıb, onun mübarizә әzmini zәiflәtmәyib. Vәtәn
müharibәsinin әn parlaq nәticәlәrindәn biri dә ondan ibarәtdir ki,
işğal faktına son qoyan Azәrbaycan hәm dә regionda ikinci
ermәni dövlәtinin yaradılması cәhdlәrinin qarşısını birdәfәlik
alıb, “Dağlıq Qarabağ” termini tarixin arxivinә gömülüb. Bu gün
qondarma “Dağlıq Qarabağ” adlı inzibati әrazinin mövcudlu-

ğundan, separatçı rejimә hansısa statusun verilmәsindәn söhbәt
belә gedә bilmәz. Bu, Ermәnistanın әrazilәrimizdә formalaşdırdığı qanunsuz, marionet rejiminin “müstәqilliyi” vә ya ona hansısa statusun verilmәsi ilә bağlı әsassız xülyalarının puç olması
demәkdir.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsselә son sәfәri
zamanı İspaniyanın “El-Pais” qәzetinә müsahibәsindә ölkәmizin
qәtiyyәtli mövqeyini bir daha bәyan edib: “Biz sülh istәyirik,
yetәrincә müharibә oldu. Biz sabitlik, proqnozlaşdırma vә Ermәnistan tәrәfindәn istәnilәn revanşizm cәhdlәri riskinin sıfır sәviyyәdә olmasını istәyirik. Buna görә biz onların bütün manevrlәrini, yenidәn qruplaşmalarını vә bizә tәhlükәli ola bilәcәk hәrbi
potensial yaratmaq üçün bütün cәhdlәrini çox yaxından
izlәyәcәyik. Bunun baş verdiyini görsәk, tәhlükәni dәrhal aradan
qaldıracağıq vә onlar bunu bilirlәr”.
Ümumiyyәtlә, İkinci Qarabağ müharibәsindәn ötәn müddәtdә Ermәnistanın sülh vә sabitliyә maneә yaradan davranışlarını
ifşa edәn Prezident İlham Əliyev bu mәqsәdlә beynәlxalq tәşkilatların, mühüm toplantıların tribunasından diplomatik mәharәtlә
yararlanıb. Dövlәt başçısının Avropaya son sәfәri, Brüsseldә keçirdiyi çoxsaylı görüşlәr, sәslәndirdiyi fikirlәr bu baxımdan
sәmәrәli olub. Ötәn bir ildә Ermәnistan diplomatiyası vә diasporunun Avropa ölkәlәrinә fәal tәsirlәrini neytrallaşdırmağa nail
olmuş Prezident İlham Əliyev qlobal beynәlxalq tәdbirlәrdә
mәhz bu auditoriyaya obyektiv informasiya vә mesajlar ötürmәyә çalışır. Prezident İlham Əliyevin Brüsseldә keçirdiyi görüşlәr
vә NATO baş katibi ilә birgә mәtbuat konfransı zamanı sәslәndirdiyi fikirlәr postmünaqişә mәrhәlәsi ilә bağlı obyektiv mәnzәrәnin formalaşdırılması baxımından mühüm әhәmiyyәtә malikdir.
Prezident İlham Əliyev “El Pais” qәzetinә müsahibәsindә
Azәrbaycanın sülh müqavilәsinin imzalanması üçün Ermәnistana dәfәlәrlә müraciәt etdiyini bir daha xatırladıb. Dövlәt başçısının bu konstruktiv fikirlәri ölkәmizin regionda sülh, sabitlik tәrәfdarı kimi münaqişә vә qarşıdurma sәhifәsinin bağlanmasında,
әdavәt mühitinin aradan qaldırılmasında maraqlı olduğunun, bu
istiqamәtdә ciddi siyasi iradә nümayişinin tәcәssümüdür: “Mәn
dәfәlәrlә açıq bәyanat vermişәm ki, Azәrbaycan Ermәnistanla
sülh danışıqlarına vә sülh razılaşması üzәrindә işlәmәyә başlamağa hazırdır. Bu vaxta kimi Ermәnistan rәhbәrliyindәn heç bir

cavab verilmәmişdir. Mәn bu cür bәyanatları altı aydan çoxdur
ki, dәfәlәrlә etmişәm. Bu, onların sülh istәmәdiyini göstәrir, çünki imzalandığı tәqdirdә sülh razılaşmasının әsas müddәalarından
biri dә hәr iki ölkәnin әrazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması
olacaq vә Ermәnistan Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tanımaq
istәmir”.
Postmüharibә mәrhәlәsindә Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin çıxışlarında yer alan әsas fikirlәrdәn biri dә bundan
ibarәtdir ki, regionda dayanıqlı sülhün, sabitliyin tәmin olunması
Ermәnistanın vә müәyyәn Qәrb dövlәtlәrinin yeni geosiyasi
reallıqları nәzәrә almalarından, konstruktiv yanaşmalarından asılıdır. Ermәnistan rәhbәrliyi әgәr bir neçә ay әvvәlә qәdәr kommunikasiyaların bәrpasına mane olmaq kimi destruktiv mövqe
tutmuşdusa, Azәrbaycanın uğurlu siyasi-diplomatik vә hәrbi
üstünlüyü qarşısında hazırda geri çәkilmәyә mәcbur olub.
Brüsseldә keçirilәn üçtәrәfli görüşdә iki ölkә arasında dәmir yolu
xәttinin bәrpası ilә bağlı razılaşma bir daha tәsdiqlәnib, eyni
zamanda avtomobil yolunun bәrpasına vә Zәngәzur dәhlizinin
hüquqi rejiminin müәyyәnlәşdirilmәsi istiqamәtindә danışıqların
davam etdirilmәsinә qәrar verilib.
Ermәnistan әrazisindәn keçәrәk Azәrbaycanla Naxçıvanı
birlәşdirәcәk yeni avtomobil vә dәmir yollarının çәkilişi daha
sәrfәli, alternativ nәqliyyat-kommunikasiya marşrutu yaratmaqla, tәkcә respublikamızın deyil, ümumәn region dövlәtlәrinin
(Türkiyә, Rusiya, Ermәnistan, habelә Orta Asiya vә Şәrq
ölkәlәri) geoiqtisadi maraqlarına uyğundur. Yeni nәqliyyat-kommunikasiya xәtlәri nәticәsindә Azәrbaycan Naxçıvan MR-ә vә
Türkiyәnin Şәrq hissәsinә daha әlverişli çıxış әldә edәcәk. Bu
yollar eyni zamanda Rusiya Federasiyasının Türkiyәyә
Gürcüstandan kәnar yeni avtomobil vә dәmir yolu marşrutu әldә
etmәsinә imkan yaradacaq.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev son bir ildә işğaldan
azad edilmiş әrazilәrin iqtisadi fәaliyyәtin aparıcı halqalarından
birinә çevrilmәsi vә zamanla ölkәnin digәr regionlarına uyğun
inkişaf sәviyyәsinә çatdırılması üçün bütün zәruri tәdbirlәri
reallaşdırır. Dövlәt әsaslı kapital qoyuluşları ilә yanaşı, mövcud
tәbii resurslar vә әlverişli mühit bu әrazilәrә xarici sәrmayә
axınına zәmin yaradır. “Azәrbaycan 2030: Milli Prioritetlәr”
sәnәdinә әsasәn, işğaldan azad edilmiş әrazilәrin minalardan
tәmizlәnmәsindәn sonra Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi
rayonlarının dirçәldilmәsi, reinteqrasiyası vә inkişafı iqtisadi
siyasәtin әsas istiqamәtlәrindәn biri elan edilib. Ölkә Prezidentinin hәmin әrazilәrә sәfәrlәri zamanı hәr bir rayon, kәnd
vә qәsәbә üzrә genişmiqyaslı abadlıq, quruculuq prosesinin
әsası qoyulur. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrin bәrpası prosesinin vahid yanaşma vә konsepsiya әsasında hәyata keçirilmәsi hәmin әrazilәrin qısa müddәtdә müasir vә abad mәkana
çevrilmәsinә zәmin yaradır.
Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş rayonların baş
planının hazırlanması prosesinә şәxsәn nәzarәt etmәklә әn incә
detalların belә nәzәrә alınmasına, prosesin müasir şәhәrsalma
trendlәrinә uyğunlaşdırılmasına çalışır. Bölgәnin ümumi planının hazırlanması prosesi artıq yekun mәrhәlәdәdir. Son bir ildә
Şuşa, Ağdam, Füzuli vә Cәbrayıl şәhәrlәrinin baş planları hazırlanaraq ictimaiyyәt nümayәndәlәrinin iştirakı ilә tәsdiq edilib.
Hazırda digәr şәhәrlәrin baş planlarının hazırlanması işi sürәtlә
davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilә Ağdam, Füzuli vә Cәbrayıl rayonlarının әrazilәrindә yaşayış binalarının tәmәlinin qoyulması Böyük qayıdışın yaxın illәrdә reallaşacağına
әminlik yaradır. Regionda sabitliyin әldә edilmәsi xarici investisiya axınının sürәtlәnmәsi vә azad edilmiş әrazilәrdә münbit
biznes mühitinin formalaşmasına yaxşı imkanlar açıb. Bu baxımdan Ağdam Sәnaye Parkının, “Araz Vadisi İqtisadi Zonası”
Sәnaye Parkının tәmәlinin qoyulması, buraya potensial rezident
vә investorların cәlb edilmәsi istiqamәtindә müvafiq işlәrin
aparılması xüsusi qeyd olunmalıdır.
İşğaldan azad edilmiş әrazilәrin bәrpası vә inkişafı baxımından quru vә hava nәqliyyatı infrastrukturlarının formalaşdırılması istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. 2021-ci il oktyabrın 26-da istifadәyә verilmiş
Füzuli Beynәlxalq Hava Limanı, hazırda inşası sürәtlә davam
etdirilәn Zәngilan vә Laçın beynәlxalq hava limanları regionda
tәkcә investisiya qoyuluşlarına deyil, hәm dә turizmin inkişafına әlverişli şәrait yaradır. Son bir ildә Şuşa, Füzuli, Kәlbәcәr,
Cәbrayıl, Zәngilan, Qubadlıda yarımstansiyaların, “Gülәbürd”
vә “Kәlbәcәr-1” Su Elektrik stansiyalarının istifadәyә verilmәsi, habelә “Yaşıl enerji” konsepsiyasının tәtbiqinә hazırlıq
istiqamәtindә atılan addımlar bölgәnin dayanıqlı enerji tәminatına zәmin yaradır.
Qarabağın yenidәn qurulması ilә yanaşı, qarşıda Azәrbaycanda dәrin islahatların hәyata keçirilmәsi, әhalinin hәyatının vә
rifahının daha yüksәk sәviyyәyә qaldırılması sahәsindә sistemli
tәdbirlәrin davam etdirilmәsi kimi vacib vә mәsuliyyәtli vәzifә
dayanır. Hәdәf Azәrbaycanı yaşamaq vә işlәmәk üçün әn rahat
vә cazibәdar mәmlәkәtә çevirmәkdir. Qarşıdakı illәrdә daha
cәsarәtli addımların atılması, yeni hәyat standartlarının bәrqәrar
edilmәsi naminә fәdakarlıqlar göstәrilmәsi üçün bütün әsaslar:
niyyәt, iradә, tәcrübә vә resurslar mövcuddur. Qarabağı azadlığına qovuşdurduqdan sonra Prezident İlham Əliyevin üzәrinә
düşәn tarixi missiya mәhz belә bir Azәrbaycanı yaratmaqdan
ibarәtdir. İndiyәdәk onun titanik sәylәri nәticәsindә bu sahәdә
silsilә layihәlәr hәyata keçirilib, möhtәşәm uğurlar qazanılıb.
Xalqın hәyatı dәyişib. Qarşıda onu daha gözәl, daha firavan
etmәk vәzifәsi dayanır.
Müzәffәr Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin
qәtiyyәtli, prinsipial, milli maraqları әsas tutan liderlik
missiyası ölkә vәtәndaşlarının böyük sevinc vә mәmnunluğu
ilә qarşılanır. Azәrbaycanın Vәtәn müharibәsindәki layiqli
qәlәbәsi Prezident İlham Əliyevin son bir ildә regional vә qlobal miqyasda nüfuzunu daha da artırıb, bu ilin yekunları üzrә
dünyanın әn uğurlu liderlәri sırasında yer almasını tәmin edib.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev hәr addımında milli
maraq vә mәnafelәri uca tutur, ölkә vәtәndaşlarının arzu vә
istәyini gerçәklәşdirmәk üçün böyük әzmkarlıqla çalışır.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fәaliyyәtinin әsas
qayәsi xalqa vә dövlәtә sәdaqәtli, layiqli xidmәt vә vәtәndaş
mәmnunluğu prinsiplәri üzәrindә qurulub.

№ 36 (1222)

Biznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər
üzrə Komissiyanın "Sərhəddə ticarət"
işçi qrupunun iclası keçirilib
diyi davamlı iqtisadi inkişaf strategiyasının nәticәsi
olaraq 2021-ci ildә dә bütün sahәlәrdә mühüm nailiyyәtlәr әldә olunduğunu vurğulayıb. Bu baxımdan
"Sәrhәddә Ticarәt" işçi qrupunun da üzәrinә düşәn
öhdәliklәri yerinә yetirmәyә çalışdığını qeyd edәn

Dekabrın 22-dә Biznes Mühiti vә Beynәlxalq Reytinqlәr üzrә Komissiyanın
"Sәrhәddә ticarәt" işçi qrupunun genişlәndirilmiş iclası keçirilib.
İclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci
müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı İsmayıl
Hüseynov, Komitәnin aidiyyәti strukturlarının әmәkdaşları, Biznes Mühiti vә Beynәlxalq Reytinqlәr üzrә
Komissiyanın Katibliyi, İqtisadiyyat, Maliyyә, Energetika nazirliklәri, Qida Tәhlükәsizliyi, Kiçik vә Orta
Biznesin İnkişafı, Vәtәndaşlara Xidmәt vә Sosial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt agentliklәri vә aidiyyәti tәşkilatların Fәaliyyәt Planının icrasına bilavasitә cәlb
olunan mәsul şәxslәri, özәl sektorun tәmsilçilәri iştirak edib.
İşçi qrupun rәhbәri qismindә iclasa sәdrlik edәn
Komitә sәdrinin birinci müavini İsmayıl Hüseynov
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hәyata keçir-
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İsmayıl Hüseynov sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi, vaxt vә vәsait itkisinin minimuma endirilmәsi istiqamәtindә tәkmillәşdirilmәlәrin aparıldığını diqqәtә çatdırıb.
Bu istiqamәtdә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn hәyata keçirilәn layihә vә yeniliklәrin mühüm
әhәmiyyәt daşıdığını vurğulayan İsmayıl Hüseynov
"Yaşıl dәhliz" istifadәçilәrinin sayının artdığını vә idxal-ixrac әmәliyyatlarının ümumilikdә xeyli hissәsinin onların payına düşdüyünü bildirib.
Eyni zamanda, Rusiya ilә sәrhәddә tikintisi davam
edәn "Xanoba", Türkiyә Respublikası ilә sәrhәddә
yeni inşa edilәn "Sәdәrәk" gömrük postlarının, digәr
gömrük-keçid mәntәqәlәrindә aparılan tikinti vә yenidәnqurma işlәrinin dә beynәlxalq ticarәtin asan vә
sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsinә, sahibkarlar üçün

münbit şәraitin yaradılmasına, ixrac vә tranzit potensialımızın artırılmasına, bir sözlә, "Sәrhәddә ticarәt"
indikatoru üzrә ölkәmizin mövqeyinin daha da güclәnmәsinә öz töhfәsini verәcәyinә әminlik ifadә edilib.
Biznes Mühiti vә Beynәlxalq Reytinqlәr üzrә Komissiyanın Katibliyinin rәhbәri Vüsal Şıxәliyev işçi
qrupun fәaliyyәtindәn mәmnunluqla bәhs edib vә
aparılan araşdırmalar nәticәsindә "Sәrhәddә ticarәt"
indikatoru üzrә irәlilәyişin olduğunu, vaxt vә vәsaitә
qәnaәt baxımından müsbәt nәticәlәrin әldә edildiyini
bildirib. Katibliyin rәhbәri dövlәt qurumları ilә yanaşı, özәl sektorun nümayәndәlәrinin dә tәmsil olunduğu ekoloji tәmiz nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin tәşviqi üzrә müvafiq altqrupun ötәn dövr әrzindә
sәmәrәli vә mәhsuldar fәaliyyәt göstәrdiyini, bunun
da dövlәt-biznes dialoqunun bariz nümunәsi olduğunu diqqәtә çatdırıb.
Daha sonra iclasın gündәliyindәki mәsәlәlәr "Sәrhәddә ticarәt" işçi qrupunun 2021-ci il üzrә
fәaliyyәtinin yekunları, "Sәrhәddә ticarәt işçi qrupunun 2022-ci il üçün Fәaliyyәt Planı"nın layihәsi
müzakirә edilib, "Ekoloji tәmiz nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin stimullaşdırılması vә tәşviqi
sahәsindә qiymәtlәndirmәlәrin aparılması, tәkliflәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üzrә 2022-ci
il üçün Yol Xәritәsi"nin yekun layihәsinin tәqdimatı keçirilib vә "Azәrbaycanda "e-Pәncәrә" ("Ewindow") sisteminin tәtbiq edilmәsi" ilә bağlı mәlumat verilib.
İclasda özәl sektorun nümayәndәlәri çıxış edәrәk
dövlәt-biznes dialoqu platforması çәrçivәsindә sәmәrәli әmәkdaşlığa görә tәşәkkürlәrini bildirib vә bu
sahәdә gәlәcәkdә dә davamlı әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin qurulması ilә bağlı müvafiq tәkliflәrini sәslәndiriblәr.
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Qlobal Konteyner
Daşımalarına Nəzarət
Proqramı çərçivəsində
əməkdaşlıq daha da
genişləndirilir
Dekabrın 22-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsinin nümayәndә heyәti ilә görüş keçirilib.
Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük
xidmәti general-leytenantı Əsgәr
Abdullayev vә Komitәnin aidiyyәti qurumlarının әmәkdaşları,
BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsinin Mәrkәzi
Asiya üzrә regional tәmsilçisi
Aşita Mittalın rәhbәrlik etdiyi
nümayәndә heyәti iştirak edib.
Görüş "2022-2025-ci illәr üçün
Azәrbaycan Respublikası ilә
BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi arasında әmәkdaşlıq üzrә yol xәritәsi"nin müzakirәsi, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı vә
BMT-nin birgә layihәsi olan Qlobal Konteyner
Daşımalarına Nәzarәt Proqramı çәrçivәsindә
әmәkdaşlığın daha da genişlәndirilmәsi mәqsәdilә keçirilib.
DGK sәdrinin müavini Əsgәr Abdullayev
BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi ilә әmәkdaşlıqdan mәmnunluqla bәhs edib
vә gömrük әmәkdaşlarının potensialının artırılması, mәlumat mübadilәsi vә digәr istiqamәtlәrdә işgüzar әlaqәlәrin hüquqpozmalarla mübarizә sahәsinә mühüm töhfәlәr verdiyini bildirib.
Komitә sәdrinin müavini bu il Azәrbaycan
gömrük orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri nәticәsindә 2 ton
800 kq-dan artıq narkotik vasitәnin aşkar edilәrәk qanunsuz dövriyyәdәn çıxarıldığını, bunun da әsas hissәsini heroinin tәşkil etdiyini diqqәtә çatdırıb. O da qeyd olunub ki, 44 günlük
Vәtәn Müharibәsindә әldә olunan qәlәbә nәticәsindә Azәrbaycanın sәrhәdlәrini bәrpa etmәsi
nәzarәtsiz әrazilәrdәn narkotiklәrin qanunsuz
daşınmasının qarşısını alıb.
Əsgәr Abdullayev Qlobal Konteyner Daşımalarına Nәzarәt Proqramı çәrçivәsindә sәmәrәli әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin qurulduğunu

vurğulayıb vә Azәrbaycan gömrüyünün hüquqpozmalara qarşı mübarizәyә yönәlәn sәylәri
dәstәklәdiyini bildirib.
BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә
İdarәsinin Mәrkәzi Asiya üzrә regional tәmsilçisi Aşita Mittal tәmsil etdiyi qurumla Azәrbaycan arasında sәmәrәli әlaqәlәrin qurulmasında DGK-nın rolunu yüksәk qiymәtlәndirib,
narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizәdә ölkәmizin gömrük orqanlarının
әldә etdiyi nәticәlәrdәn mәmnunluqla bәhs
edib.
Azәrbaycan gömrüyünün müasir texnologiyalardan istifadә etmәklә ticarәt yolları üzәrindә sәmәrәli nәzarәt sistemi formalaşdırdığını
bildirәn Aşita Mittal digәr ölkәlәrin dә bu
tәcrübәdәn faydalanacağına әminliyini ifadә
edib.
Daha sonra görüşdә "2022-2025-ci illәr üçün
Azәrbaycan Respublikası ilә BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi arasında
әmәkdaşlıq üzrә yol xәritәsi", Qlobal Konteyner Daşımalarına Nәzarәt Proqramı çәrçivәsindә әmәkdaşlığın daha da genişlәndirilmәsi
vә qarşılıqlı maraq doğuran digәr mәsәlәlәrlә
bağlı fikir mübadilәsi aparılıb.

"e.customs.gov.az" portalı və
"Smart Customs" mobil tətbiqinin Cooperation is being further
yeni versiyalarının təqdimatı enhanced as part of the Global
Dekabrın 23-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin "e.customs.gov.az" portalı
vә "Smart Customs" mobil tәtbiqinin
yeni versiyalarının tәqdimatı keçirilib.
Media nümayәndәlәri üçün keçirilәn tәdbirdә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika Baş İdarәsinin rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Tәmkin Xәlilov, Rәqәmsal Gömrük
İnzibatçılığı İdarәsinin rәisi Rauf Quliyev vә Komitәnin aidiyyәti strukturlarının nümayәndәlәri iştirak
ediblәr.
Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika Baş İdarәsinin rәisi Tәmkin Xәlilov bildirib ki, gömrük orqanları tәrәfindәn sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, xarici iqtisadi ticarәt fәaliyyәti zamanı şәffaflığın tәmin edilmәsi, gömrük işinin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә gömrük infrastrukturunun vә әsasәn
Komitәnin mövcud informasiya sistemlәrinin inkişaf
etdirilmәsi sahәsindә mütәmadi olaraq işlәr görülür.
Baş İdarә rәisi vurğulayıb ki, Komitә tәrәfindәn yeni
informasiya texnologiyalarına әsaslanan elektron
xidmәtlәr hazırlanır vә vәtәndaşların istifadәsinә tәqdim olunur. "e.customs.gov.az" portalı, "Smart Customs" mobil tәtbiqi vә "Ticarәt Statistikası Portalı" da
gömrük orqanları tәrәfindәn hazırlanan növbәti elektron xidmәt layihәlәridir.
Qeyd olunub ki, Komitә tәrәfindәn vәtәndaşlara
göstәrilәn xidmәt sәviyyәsinin daha da yüksәldilmәsi
mәqsәdilә bu ildәn elektron gömrük xidmәtlәrinin
vahid sistemdә cәmlәşdiyi "e.customs.gov.az" portalı
istifadәyә verilib. Hazırda portal üzәrindәn xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәxslәrin
istifadәsi üçün 13 elektron xidmәt tәqdim edilir. Ya-

xın gәlәcәkdә portal üzәrindәn göstәrilәn elektron
xidmәtlәrin sayının 30-a qәdәr artırılması planlaşdırılır. Portal Azәrbaycan, rus vә ingilis dillәrindә fәaliyyәt göstәrir.
Vebportalın istifadәsinin anlaşıqlı olması üçün
elektron xidmәtlәr aidiyyәti üzrә bölünmüş şәkildә
müvafiq menyulardan ibarәt olmaqla әks olunur.
"Rәy vә tәkliflәr" bölmәsindә istifadәçilәr tәrәfindәn
ünvanlanan tәkliflәr nәzәrә alınaraq e-xidmәtlәrin davamlı olaraq yenilәnmәsi hәyata keçirilir. Eyni zamanda, portalın interfeysi bütün yaş qrupları üzrә istifadәçilәr üçün sadә, rahat vә әlçatan şәkildә layihәlәndirilib. Portalda istifadәyә verilmiş hәr bir elektron
xidmәt üzrә yazılı vә videotәlimat, daha çox istifadә
olunan digәr qurumların portallarına keçidlәr yerlәşdirilib.
Yeniliklәrdәn biri dә odur ki, portalda qeydiyyatdan keçmiş istifadәçilәr üçün "Bildiriş" vә "Elanlar"
funksiyaları әlavә olunub. "Bildiriş" funksiyası vasitәsilә istifadәçilәr aparılan gömrük әmәliyyatlarına

dair mәlumatları әldә edә bilirlәr. Bu xidmәt xüsusi
ilә gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı idxalatçılar
üçün çox vacibdir. Belә ki, gömrük bәyannamәsi tәqdim edildikdәn sonra bәyannamәnin icra vәziyyәtini
"Bildiriş" xidmәti vasitәsi ilә izlәyә bilәrlәr.
Portalda bәzi xidmәtlәrin İP hәllәri tәqdim olunur.
Artıq 8 bank vә 100-dәn çox poçt vә kuryer şirkәtlәri
bu hәllәrdәn istifadә edir.
Eyni zamanda, "e.customs.gov.az" portalında
daha çox istifadә edilәn elektron xidmәtlәrin mobil
versiyaları "Smart Customs" mobil tәtbiqi üzәrindәn
tәqdim olunur. Hazırda istifadәyә verilmiş 13 elektron xidmәtdәn 5-i mobil tәtbiqә inteqrasiya edilib.
"Smart Customs" mobil tәtbiqinin vizual vә texniki baxımdan tәkmillәşdirilmiş versiyasına bir çox
funksionallıqlar әlavә olunub. Xarici ticarәt iştirakçıları "e.customs.gov.az" portalındakı bilidirişlәri artıq
"Smart Customs" mobil tәtbiqi vasitәsilә dә izlәyә bilәcәklәr.
Ümumiyyәtlә, bu ilin 11 ayında Dövlәt Gömrük
Komitәsinin tәqdim etdiyi elektron xidmәtlәrdәn istifadә sayı 10 milyon 832 mindәn çox olub.
2021-ci ilin 11 ayı әrzindә tәkcә "e.customs.gov.az" portalı vә "Smart Customs" mobil tәtbiqi üzәrindәn 5 milyon 557 mindәn çox Elektron Ticarәt Bәyannamәsi gömrük orqanlarına tәqdim edilib.
Ümumilikdә, 166 min nәfәrdәn çox istifadәçi portlada qeydiyyatdan keçib. Mobil tәtbiq istifadәçilәrinin
sayı 358 min nәfәrdәn çoxdur. Onlardan 222 min
nәfәri Android, 136 min nәfәri isә İOS platformasının
istifadәçilәridir.
Tәdbir çәrçivәsindә Rәqәmsal Gömrük İnzibatçılığı İdarәsinin rәisi Rauf Quliyev tәtbiq edilәn yeniliklәrlә bağlı xüsusi tәqdimatla çıxış edib.

"Smart Customs" ilin mobil tətbiqi oldu
Dövlәt Gömrük Komitәsi "NETTY-2021"
Azәrbaycan Milli İnternet Mükafatına layiq
görülüb.
Dekabrın 18-dә "NETTY-2021" Azәrbaycan Milli
İnternet Mükafatının 16-cı mükafatlandırma mәrasimi baş
tutub. “NETTY” akademiklәri bu il müsabiqәdә iştirak
edәn milli vebsaytlar, sosial sәhifәlәr vә proqramlar
arasında әn yaxşılarını seçiblәr. Müsabiqәdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika Baş
İdarәsinin "Smart Customs" tәtbiqi layihәsi ilә iştirak edib.
Ekspert şurası vә virtual münsiflәr heyәtinin sәsvermә
nәticәlәrinә әsasәn, iştirakçı saytların siyahısından mükafatların nominantları olan vebsaytlar, proqramlar vә İT
layihәlәr seçilib. "Dövlәt vә Cәmiyyәt" nominasiyası üzrә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin "Smart Customs" layihәsi
"NETTY-2021" Azәrbaycan Milli İnternet Mükafatında

ilin mobil tәtbiqi olub.
Xatırladaq ki, 2021-ci il yanvarın 1-dәn tәkmillәşdirilmiş "Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә - Elektron Ticarәt"
(Smart Customs) layihәsinin tәtbiqinә başlanılıb.
Bu layihә elektron ticarәtin daha şәffaf vә sürәtli şәkildә
hәyata keçirilmәsinә, xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә,
vaxt itkisinin aradan qaldırılmasına, şәffaflığın tәmin
olunmasına, vәtәndaş-mәmur tәmasının minimuma endirilmәsinә, gömrük statistikasının düzgün aparılmasına,
mövcud resurslardan sәmәrәli şәkildә istifadә edilmәsinә
şәrait yaradıb.
Onu da qeyd edәk ki, 2004-cü ildә tәsis edilәn, 2005-ci
ildәn keçirilәn “NETTY” Azәrbaycan Milli İnternet
Mükafatı - Ümumdünya Şәbәkәsinin milli seqmentinin vә
ümumiyyәtlә İT bazarının inkişafı üçün yaradılmış informasiya texnologiyaları sahәsindә Azәrbaycanın birinci peşәkar mükafatıdır.

Container Control Programme
A meeting with the delegation of the
UN Office on Drugs and Crime
(UNODC) was held at the State Customs Committee on December 22.
The meeting was attended by deputy chairman of the State Customs Committee, customs
service Lieutenant-General Asgar Abdullayev,
employees of the Committee’s relevant bodies,
Regional Representative of the UN Office on
Drugs and Crime in Central Asia Ashita Mittal.
The event was held with the view of discussing the roadmap on cooperation between the
Republic of Azerbaijan and UN Office on Drugs
and Crime for 2022-2025, further enhancing the
cooperation as part of the Global Container
Control Programme of the UN Office on Drugs
and Crime and World Customs Organization.
Deputy chairman of the State Customs
Committee Asgar Abdullayev expressed satisfaction with the cooperation with the UN Office
on Drugs and Crime, said the customs officers
were making significant contributions to
increasing potential, exchange of information
and relations in other directions were contributing to fighting irregularities.
Deputy chairman of the Committee said
more than 2.8 tons of drugs, mostly heroin, had

been seized as a result of the operation carried
out by Azerbaijan’s customs bodies that year. It
was said that restoration of Azerbaijan’s borders
as a result of the victory gained in the 44-day
Patriotic War prevented smuggling of drugs
through the uncontrolled territories.
Asgar Abdullayev underlined that productive
cooperation had been established as part of the
Global Container Control Programme, said
Azerbaijan’s customs body supported the efforts
for fighting irregularities.
Regional Representative of the UN Office on
Drugs and Crime in Central Asia Ashita Mittal
highly appreciated the role of the State Customs
Committee in establishing relations with
Azerbaijan, expressed satisfaction with the
results gained by our country’s customs bodies
in fighting illicit drug trafficking.
Noting that the Azerbaijani customs had
formed an effective system of control over trade
routes using modern technologies, Ashita Mittal
expressed confidence that other countries would
also benefit from this experience.
Views were exchanged on the roadmap on
cooperation between the Republic of Azerbaijan
and UN Office on Drugs and Crime for 20222025, further enhancement of the cooperation as
part of the Global Container Control Programme and other issues of mutual interest.

Smart Customs named mobile
application of the year
application of the year in NETTY-2021
The State Customs Committee was mobile
Azerbaijan National Internet Prize.
awarded NETTY-2021 Azerbaijan NaIt should be noted that the upgraded “Simplitional Internet Prize.
fied Declaration - E-Trade” (Smart Customs)
The 16th awarding ceremony of NETTY2021 Azerbaijan National Internet Prize was
held on December 18. This year NETTY academics have chosen the best among the national
websites, social media accounts and programs.
The State Customs Committee participated in
the competition with the Smart Customs application project of the Main Department for
Innovations and Statistics.
According to the results of the voting by
expert council and virtual jury, the websites, programs and IT projects were chosen among the
list of the participating websites. In the State and
Society nomination, Smart Customs project of
the State Customs Committee was named the

was launched on January 1, 2021.
This project has created conditions for ensuring more transparent and faster e-commerce,
improving the level of service, eliminating time
loss, ensuring transparency, minimizing contact
between citizens and officials, conducting accurate customs statistics, using available resources
efficiently.
It should also be noted that established in
2004 NETTY Azerbaijan National Internet Prize
has been held since 2005. It is the first professional award in the sphere of information technologies established for the development of the
national segment of the Worldwide Web and
generally IT market.
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Azәrbaycan Respublikası xarici Gömrükçü idmançımız
ticarәtinin gömrük statistikası dünya rekorduna imza atıb
Moskva şәhәrindә
pauerliftinq idman növü
üzrә dünya çempionatında Dövlәt Gömrük
Komitәsi "Azәrterminalkompleks" Birliyinin
әmәkdaşı Ramin Süleymanzadә dünya rekordunu tәzәlәyәrәk qızıl medal qazanıb.

01.01.2021 - 31.10.2021

60 kq çәkidә yarışlarda
iştirak edәn Ramin Süleymanzadә pauerliftinq idman növünün "Squat" hәrәkәtindә 160 kq, "Benchpress" hәrәkәtindә 116 kq
vә "Deadlift" hәrәkәtindә
206 kq qaldıraraq yeni
dünya rekorduna imza atıb.
Hәmçinin, idmançımız 3
hәrәkәtin cәmindә 482 kq
toplayaraq yeni dünya rekorduna adını yazdırıb.
Xatırladaq ki, Ramin Süleymanzadә Vәtәn müharibәsinin iştirakçısıdır.

Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizə
tədbirləri davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.

DGK Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika Baş İdarәsi
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Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, külli miqdarda dәrman preparatının Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn bәyan etmәdәn keçirilmәsi cәhdinin qarşısı alınıb. İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә gәlәn "Scania" markalı yük avtomobili saxlanılıb
vә sürücü sorğu-sual olunub. Vәtәndaş idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr
hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı isә hәmin
avtomobildә müxtәlif adda 347 qutu vә 211 flakon dәrman vasitәlәri aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF" markalı yük nәqliyyat
vasitәsi "Samur" gömrük postunun idxal-gömrük nәzarәti xәttindә saxlanılıb vә stasionar rentgen qurğusundan keçirilib. Şübhәli
tәsvirlәrin müşahidә olunduğu avtomobilin yoxlanılması zamanı
yük yerindә mal-müşayiәt sәnәdlәrindә qeyd olunmayan 149.800
әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Astara gömrük postunda
tranzit gömrük proseduru altında qeydiyyatdan keçmәklә İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına "tütün" yükü aparan
"DAF" markalı yük nәqliyyat vasitәsi gömrük nәzarәti zamanı
saxlanılıb vә avtomobilin sürücüsü sorğu-sual olunub. Vәtәndaş
idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib.
Daha sonra nәqliyyat vasitәsinә kinoloji xidmәt iti tәtbiq edilmәklә gömrük yoxlaması hәyata keçirilib vә bu zaman xidmәti it
avtomobilin kabinәsinin müxtәlif yerlәrinә reaksiya verib. Tәkrar
yoxlama zamanı isә avtomobilin kabinәsindә, sürücü oturacağının
üzlüyünün altında olan boşluqda vә qabda olan "plov" yemәyinin
içәrisindә 2 әdәd bükümdә, ümumi çәkisi 12,1 qram olan narkotik
vasitә - tiryәk aşkar olunub.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda Gürcüstandan ölkәmizә gәlәn Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF" markalı yük avtomobili saxlanılıb. Yoxlama zamanı hәmin avtomobildә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, 585 әyarlı qızıldan hazırlanan, ümumi çәkisi 222 qram olan
zәrgәrlik mәmulatı - 3 әdәd sancaq, 6 әdәd kulon, 7 әdәd üzük, 15
cüt sırğa, 7 әdәd boyunbağı vә 26 әdәd qolbaq aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda ölkәmizә gәlәn "DAF", "Volvo" vә 4 әdәd "MercedesBenz" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb vә sürücülәri sorğusual olunub. Onlar idarә etdiklәri yük nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr. Lakin yoxlama zamanı hәmin
avtomobillәrdә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 11.000 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkar edilib.
* * *
Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә
Türkiyә Respublikasına, oradan da tәyinat ölkәsi Belçika Krallığına gedәn 36AA961 dövlәt nömrә nişanlı "SCANİA" markalı
nәqliyyat vasitәsinә Şahtaxtı dövlәt sәrhәdindәn buraxılış mәntәqәsindә rentgen qurğusu vasitәsilә baxış keçirilib vә nәqliyyat
vasitәsinin sürücü tәrәfindәki yanacaq çәnindә şübhәli tәsvirlәr olduğundan әsaslı yoxlamaya cәlb olunub.
Gömrük baxışı hәyata keçirilәn zaman әmәkdaşların sayıqlığı
nәticәsindә nәqliyyat vasitәsinin yanacaq çәnindә xüsusi olaraq
hazırlanmış vә aşkarlanması çәtinlәşdirilmiş saxlanc yerindә gizlәdilmiş maye halında tәmiz çәkisi 242 kiloqram 280 qram olan
narkotik vasitә - heroin aşkar olunub.
Qeyd olunan faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin İstintaq bölmәsi tәrәfindәn Azәrbaycan
Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 206.2-ci maddәsi ilә (qaçaqmalçılıq yolu ilә narkotik vasitәlәrin gömrük nәzarәtindәn kәnar
vә ya ondan gizli keçirilmәsi) cinayәt işi açılıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda ölkәmizә gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiklәri 2 әdәd "DAF" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb. Gömrük baxışı zamanı hәmin yük nәqliyyat vasitәlәrindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә mütlәq bәyan edilmәyәn
17.529 hәb, 2 sprey, 65 flakon, 20 ampula vә 16 әdәd olmaqla 57
adda müxtәlif markalı dәrman vasitәlәri aşkar olunub.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda Gürcüstandan gәlәn "DAF" markalı yük avtomobili
saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub. Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә dә, üzәrindә olan gödәkcәnin cibindәki sellofan torbada qablaşdırması ilә birgә çәkisi
36 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır
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