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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azәrbaycan doğru yolda
inamla addımlayır
Azәrbaycan Ermәnistanın işğal
siyasәtinә son qoymaqla bölgәdә
sabitliyi vә tәhlükәsizliyi möhkәmlәndirdi. İkinci Qarabağ müharibәsinin nә vaxtsa baş verәcәyi qaçılmaz idi. Ona görә ki, danışıqlar
prosesi heç bir nәticә vermirdi. Ermәnistan imitasiya ilә mәşğul idi,
danışıqlar prosesindә iştirak edәn
tәşkilat vә dövlәtlәr isә beynәlxalq
hüququn Azәrbaycanın tәrәfindә
olmasına baxmayaraq, problemin
hәllinә laqeyd yanaşırdılar. Bu da
nәticә etibarilә işğal siyasәtinin
dәstәklәnmәsi anlamına gәtirib çıxarırdı.
Ümumiyyәtlә, 44 günlük müharibәyә qәdәr ayrı-ayrı siyasi mәrkәzlәrin mövqeyi, problemә yanaşmaları Azәrbaycanın işğal faktı ilә barışmasına
yönәlmişdi. Çünki Azәrbaycan әrazilәrinin zәbt
edilmәsinә, yüz minlәrlә azәrbaycanlının mәcburi
köçkün vәziyyәtindә yaşamasına olan laqeydlik,
Qarabağın Azәrbaycan әrazilәri olduğunu tәsbit
edәn beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinin
nәzәrә alınmaması, Ermәnistana hәrtәrәfli siyasi
dәstәyin göstәrilmәsi başqa cür düşünmәkdәn
başqa yol qoymurdu.
Prezident İlham Əliyev yerli vә xarici media
nümayәndәlәri üçün keçirdiyi mәtbuat konfransında Azәrbaycan hәqiqәtlәrini dünyaya bir daha
bәyan etdi. 30 ilә yaxın bir müddәtdә torpaqlarımızı işğal altında saxlayan ermәni faşizminә aid
çox mәqamlar yenidәn açıqlandı. Şanlı qәlәbәmizdәn söhbәt getdi.
Konfransın bütün mәzmunundan qırmızı xәtlә
keçәn әsas mövzulardan biri dә tәbii ki, işğaldan
azad edilmiş әrazilәrimizin bәrpası vә neçә illәrdir
mәcburi köçkün hәyatı sürәn sakinlәrinin oraya
qaytarılması oldu. Lakin başdan-başa viran qoyulmuş o yerlәrdә insanlar yalnız köklü quruculuq işlәri aparıldıqdan sonra yaşaya bilәrlәr.
Prezident İlham Əliyevin dә dediyi kimi: “Ərazilәrin minalanması ilә bәrabәr, burada hәr şey,
bütün infrastruktur tamamilә dağıdılıb, şәhәrlәr
yoxdur, qayıdası yer yoxdur. Praktiki olaraq bütün
kәndlәr dağıdılıb. Mәn azad edilmiş әrazilәrdә
dәfәlәrlә olmuşam, maşınla yüzlәrlә kilometr yol
gedirsәn vә yalnız dağıdılmış kәndlәri görürsәn,
heç yerdә bircә bina da yoxdur. Ağdamda bircә
bina da yoxdur. Tәkcә qismәn dağıdılmış bir mәscid qalıb, ondan da ermәnilәr atәşin tәshih edilmәsi üçün oriyentir vә müşahidә mәntәqәsi kimi
istifadә ediblәr, oradan baxırlarmış ki, Azәrbaycan qoşunları orada hәrәkәt edir, yoxsa yox? Füzulidә bircә bina da yoxdur. Hәtta bayraq sancmağa yer yox idi. Biz bayrağı bayraq dirәyindәn
asdıq. Cәbrayılda da eyni vәziyyәtdir. Zәngilanda,
Qubadlıda bir neçә ev qalıb, onlarda da qanunsuz
mәskunlaşdırma aparılmışdır”.
Ona görә indi әrazilәrin minalardan tәmizlәnmәsi vә bununla yanaşı, ziyanın qiymәtlәndirilmәsi aparılır. Şәhәrlәrin vә kәndlәrin inkişafının
baş planlarının tәrtib edilmәsinә dair tapşırıqlar
verilib. Pilot layihәlәrә, o cümlәdәn “Ağıllı kәnd”
layihәsinә artıq başlanıb. Bu layihә Zәngilan rayonunun üç kәndindә - Birinci, İkinci, Üçüncü
Ağalı kәndlәrindә hәyata keçirilәcәk. Cari ilin
sonuna qәdәr layihәnin başa çatması gözlәnilir.
Orada bütün lazımi infrastruktur qurulacaq, әkin
sahәlәri bәrpa edilәcәk vә sonra tәqribәn 1000-ә
yaxın insan yerlәşәcәk. Belә pilot layihәlәr çox
ola bilәr, indi onlarınn üzәrindә iş gedir.
Böyük şәhәrlәrin baş planları tәrtib edilmәlidir.
Mәsәlәn, Ağdam şәhәrindә işğaldan әvvәl 40 minә yaxın insan yaşayırdı. İndi әhalinin sayı, әlbәttә, artıb. Odur ki, 50 minlik, bәlkә dә 70 minlik bir
şәhәr salınmalıdır. Tәkcә yaşayış evlәri deyil,
mәktәblәr, xәstәxanalar inşa edilmәlidir, bütün
infrastruktur yaradılmalıdır. Bu işlәr işğaldan azad
olunmuş bütün bölgәlәri әhatә etmәlidir.
Füzulidә hava limanının tikintisinә başlanıb.
Ərazinin minalardan tәmizlәnmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr operativ surәtdә hәll olunur. Bu, beynәlxalq hava limanı olacaq. Onun uçuş-enmә zolaqları әn ağır yük tәyyarәlәri dә daxil olmaqla bütün
növ tәyyarәlәri qәbul edә bilәcәk. İşlәr plan üzrә

getsә, aeroport bu il payızın әvvәlindә istifadәyә
verilәcәk. Hava limanının hazır olması hәm әrazilәrin bәrpası üçün xaricdәn alacağımız yüklәrin
tez çatdırılmasına, hәm dә qonşu dövlәtlәrin vәtәndaşlarının Şuşa şәhәrinә rahat gedib-gәlmәsinә
imkan verәcәk.
Bununla eyni vaxtda Şuşa şәhәrinә iki avtomobil yolu çәkilir. Onlardan birinә Prezident İlham
Əliyev “Zәfәr yolu” adını verib. Çünki Azәrbaycanın xüsusi tәyinatlı qoşunları Şuşa şәhәrinә
mәhz hәmin yolla meşәlәrdәn vә vadilәrdәn keçәrәk gediblәr. Nisbәtәn aran әrazidәn keçәn digәr
yol da hava limanından birbaşa gediş-gәlişi tәmin
edәcәk. Qarabağın mühüm logistika mәrkәzinә
çevrilәcәyindәn burada aeroport tikmәk planları
tәkcә Füzuli ilә mәhdudlaşmır. Elәcә dә Azәrbaycanı onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә birlәşdirәn, hәmçinin ölkәmizi Türkiyә ilә vә eyni
zamanda Rusiyanı Türkiyә ilә birlәşdirәn dәhliz
açılması barәdә olan böyük planlar reallaşacaq.
Bu il әrazilәrin bәrpası üzrә kifayәt qәdәr geniş
xüsusi investisiya proqramı tәsdiq edilib. Bağlanmış müqavilәlәr әsasında ilk ödәnişlәrin hәyata
keçirilmәsinә başlanır.
Hәyat göstәrir ki, müsbәt meyillәr üstünlük tәşkil edәndә hәr bir layihә özündәn sonra digәr layihәni dә gәtirib çıxarır. Azәrbaycan Prezidenti
enerji sektorunda indiyәdәk gerçәklәşәn layihәlәrimizi misal gәtirdi: “Biz birinci addımı atanda
bәlkә dә tәsәvvür etmirdik ki, bu gün nә qәdәr böyük layihәlәr icra edәcәyik. Birinci neft kәmәri Azәrbaycanı, Xәzәr dәnizini Qara dәnizlә birlәşdirәn, 99-cu ildә istismara verilәn Bakı-Supsa kәmәri görün nәyә gәtirib çıxardı. Ondan sonra neçә layihә icra edildi. Sәrmayә qoyuluşu, yeni kәşfiyyatlar, eyni zamanda “Cәnub qaz dәhlizi”. Bu
layihәnin icrası ilә bağlı olan mәsәlәlәrdә artıq 7
ölkә birlәşib vә indi bu, özlüyündә yeni bir әmәkdaşlıq formatı yaradır. Eyni mәnzәrәni biz burada
da görә bilәrik. Ancaq bir şәrtlә ki, burada hәr
hansı gizli mәqamlar, fikirlәr olmasın, sәmimiy-

yәt, qarşılıqlı inam vә maraqların bölgüsü olsun”.
İşğaldan azad edilmiş әrazilәrdә indi artıq kәnd
tәsәrrüfatı fәaliyyәtinә dә başlanıb, 7 min hektardan çox әrazidә payızlıq buğda әkilib. Bunun
üçün әvvәlcә әrazi minalardan tәmizlәnib. Bu sahәdә dә Azәrbaycan geniş beynәlxalq әmәkdaşlığa hazırdır vә müxtәlif şirkәtlәrdәn çoxlu tәkliflәr daxil olur. Müәyyәn iş növlәri barәdә müxtәlif ölkәlәrdәn sifarişlәr alınır. Bunlar şәhәrlәrin
planlaşdırılması, obyektlәrin, o cümlәdәn infrastruktur obyektlәrinin, yolların, körpülәrin, elektrik
stansiyalarının tikintisi ilә bağlıdır.
Postmüharibә dövrü hәqiqәtәn yeni perspektivlәr açır. Əmәkdaşlıq, qarşılıqlı ticarәt, kommunikasiyaların açılması, yeni nәqliyyat dәhlizlәrinin açılması üçün nadir imkanlar yaranır. Prezident İlham Əliyev müharibә başa çatdığına görә
әcnәbi investorların Azәrbaycana daha fәal şәkildә sәrmayә qoyacaqlarına әmin olduğunu ifadә
etdi. Hәlә müharibәdәn әvvәl iki iri beynәlxalq
şirkәtin ümumi hәcmi 440 meqavata bәrabәr
günәş vә külәk elektrik stansiyaları tikintisinә sәrmayә yatırması barәdә müqavilәlәr imzalandığını
vә azad edilmiş әrazilәrdә dә bunun üçün yaxşı
imkanlar olduğunu xatırladaraq dedi: “KәlbәcәrLaçın zonasında külәk stansiyaları, çünki orada
çox güclü külәklәr olur, Zәngilan-Cәbrayıl zonasında isә günәş stansiyaları, çünki orada günәş
şüalarının il әrzindә miqdarı da çox böyükdür vә
әgәr belә demәk olarsa, günәş şüalarının keyfiyyәti dә buna imkan verir. Belәliklә, bu gün Azәrbaycanın müvafiq strukturlarına әcnәbi tәrәfdaşlarla bu mәsәlәlәr üzәrindә işlәmәk tapşırığı verilib. Yәni bu, çox böyük perspektivә malikdir. Üstәlik, dediyim kimi, biz artıq Qarabağı “yaşıl enerji” zonası elan etmişik vә bunun üçün, ilk növbәdә, investorları gözlәyirik”.
Prezident hәmçinin bütün işlәrә dost ölkәlәrdәn
olan şirkәtlәrin cәlb edilәcәyini bildirdi. Belә ki,
Türkiyәdәn olan şirkәtlәr artıq müxtәlıf layihәlәrdә yer alıblar. Strateji önәm daşıyan Füzuli-Şuşa

avtomobil yolunun inşası ilә bağlı türk şirkәtlәri
artıq fәaliyyәtdәdirlәr. Onlar eyni zamanda Göygöl bölgәsindәn Kәlbәcәrә çәkilәn yolda da işlәyirlәr. Türkiyә şirkәtlәrinin buradakı fәaliyyәti
üçün yeni imkanlar yaranacaq. Çünki inşaatda, infrastruktur işlәrindә vә digәr sahәlәrdә böyük tәcrübәlәri var.
İran şirkәtlәri dә dağıdılmış әrazilәrdә yenidәnqurma işlәrindә iştirak etmәkdә maraqlıdırlar.
Xudafәrin su anbarının birgә istifadәsi müzakirә
edilib. Elektrik stansiyalarının inşasına dair İran
tәrәfi ilә razılıq әldә olunub. Artıq Xudafәrin vә
Qız qalası elektrik stansiyalarının tikintisi ilә
bağlı büdcә ayrılıb. Onların ümumi istehsal gücü
280 meqavat olacaq vә bu hәcm iki ölkә arasında
bölüşdürülәcәk. Elәcә dә işlәrә Rusiya şirkәtlәri
dә cәlb edilәcәk.
Bir sözlә, görülәcәk işlәrin hәcmi böyükdür.
İşğaldan 10 min kvadratkilometrdәn çox әrazi
azad edilib. Odur ki, Azәrbaycanın bütün dostları
üçün kifayәt qәdәr iş olacaq. Bәs insanlar öz doğma torpaqlarına, yurd-yuvalarına nә vaxt qayıdacaqlar? Prezident İlham Əliyev dedi ki, bizim yarışacağımız әsas tәrәf müqabili zamandır. Aydındır ki, dövlәt başçısı maksimum qısa müddәt әrzindә o insanların yurd hәsrәtinә son qoyaraq onları mәrhәlәli şәkildә öz kәndlәrinә, şәhәrlәrinә
qaytarmaqda qәrarlıdır. Hәm dә bu, orada yaşayış
üçün әn yaxşı şәrait yaradılandan sonra hәyata
keçirilәcәk: “Onlar layiqli yaşamağa vә müasir
dünyanın bütün nemәtlәrindәn istifadә etmәyә
layiqdirlәr. Bu әrazilәri bәrpa etmәk üçün bizim
siyasi iradәmiz dә, maliyyә resurslarımız da var
vә biz bunu edәcәyik”.
Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan
Füzuli, Zәngilan, Laçın vә Cәbrayıl rayonlarına
növbәti gәlişindә dә bölgәyә әvvәlki sәfәrlәrindә
olduğu kimi, bir sıra infrastruktur layihәlәrinin
açılış vә tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak etmiş,
mühüm siyasi bәyanatlar vermişdir.

davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 9-da Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin Xarici әlaqәlәr komissiyasının sәdri Akif Çağatay Kılıçın başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Nümayәndә heyәtinin üzvlәrini salamlayan Prezident
İlham Əliyev dedi ki, sizin sәfәriniz, әlbәttә, böyük önәm daşıyır. Çünki parlamentlәrarası әlaqәlәrimiz dә çox uğurla inkişaf
edir. Hәm ikitәrәfli formatda, hәm beynәlxalq tәşkilatlar
çәrçivәsindә daim bir yerdәyik, bir-birimizi dәstәklәyirik. Əlbәttә ki, İkinci Qarabağ müharibәsi zamanı Türkiyә tәrәfindәn
göstәrilәn dәstәk, bildiyiniz kimi, bütün Azәrbaycan xalqını
çox mәmnun etdi. Biz bunu çox yüksәk qiymәtlәndiririk. Bu
gün bizim bölgәmizdә yeni vәziyyәt yaranmışdır, yeni reallıq
yaradılmışdır. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişәsi tarixdә qaldı,
artıq hәll edildi, bitdi. İndi gәlәcәyә baxmalıyıq vә bölgәmizdә
әmәkdaşlıq haqqında düşünmәliyik, xüsusilә nәqliyyat layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi, Zәngәzur dәhlizinin açılması çox
önәmli mәsәlәlәrdәn biridir. Əminәm ki, birgә sәylәrlә buna
da nail olacağıq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 10-da Macarıstanın xarici işlәr vә ticarәt naziri Peter Siyartonu videoformatda qәbul edib.
Macarıstanlı naziri salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi
ki, ölkәmizә sәfәr etmәyiniz müsbәt haldır vә bizim söhbәt
aparmaq üçün imkanımız olacaq. Bilirәm ki, bir neçә ay әvvәl
siz hәmkarınızla ikitәrәfli iqtisadi komissiyanın işi ilә әlaqәdar
mәsәlәlәri müzakirә etmisiniz. Mәnә bu barәdә mәlumat verilib vә hesab edirәm ki, işlәr düzgün istiqamәtdә gedir. Azәrbaycan vә Macarıstan müxtәlif sahәlәrdә fәal әmәkdaşlığı davam etdirmәlidir. Biz Avropa Komissiyası ilә әlaqәlәrimizdә
sizin dәstәyinizә görә minnәtdarıq. Azәrbaycan vә Macarıstan
iqtisadiyyat vә ticarәt sahәlәrindә әmәkdaşlığı fәallaşdırmalıdır. Xüsusilә dә, işğal altında olan әrazilәrimizin azad edilmәsindәn sonra orada yenidәnqurma sahәsindә çoxlu imkanlar mövcuddur. Mәn artıq bir neçә dәfә bunu ictimai şәkildә
bәyan etmişәm ki, biz dost ölkәlәrdәn olan şirkәtlәri әmәkdaşlığa dәvәt edәcәyik. Macarıstan Azәrbaycanın әn yaxın
dostlarındandır. Əminәm ki, Macarıstan şirkәtlәrinin dә azad
edilmiş әrazilәrdә bizimlә birlikdә çalışmaqla bağlı çoxlu imkanları olacaq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 10-da Avropa İttifaqının Cәnubi Qafqaz üzrә xüsusi nümayәndәsi Toivo Klaarı qәbul edib.
Görüşdә Azәrbaycanla Avropa İttifaqı arasında әmәkdaşlığın perspektivlәri barәdә fikir mübadilәsi aparıldı. Söhbәt
zamanı bölgәdә yaranmış yeni geosiyasi vәziyyәt, postmüharibә şәraiti, Azәrbaycanın işğaldan azad edilmiş әrazilәrindә
bәrpa vә yenidәnqurma işlәrinin aparılması, regional nәqliyyat
layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәsәlәlәri müzakirә olundu.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 11-dә Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının yeni prezidenti xanım Odil Reno-Bassonu vә bankın rәhbәrliyinin digәr nümayәndәlәrini videoformatda qәbul edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki,
sizinlә gәlәcәk planlarımız barәdә söhbәt etmәk imkanına görә
şadam. İlk növbәdә, mәn Bankın Azәrbaycana göstәrdiyi bu
diqqәtә görә minnәtdarlığımı ifadә etmәk istәrdim. Düşünürәm ki, demәk olar son 30 ildә biz çox güclü tәrәfdaşlıq әlaqәlәri qurmuşuq. Bank ölkәnin transformasiyasında, iqtisadiyyatımızın şaxәlәndirilmәsindә bizi dәstәklәyib. Hazırda bizim
әsas mәqsәdimiz işğaldan azad edilmiş әrazilәrin bәrpasıdır.
Münaqişәnin vә müharibәnin faktiki sonu olan bәyanatın imzalanmasından yalnız dörd ay keçmәsinә baxmayaraq, biz
artıq işlәrә başlamışıq. Əlbәttә ki, biz bu mәsәlәlәrdә Avropa
Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı ilә әmәkdaşlığa güvәnirik.
Mәn işğaldan azad olunmuş torpaqları “yaşıl enerji” zonası
elan etmişәm. Biz әsasәn bәrpa olunan enerji mәnbәlәrindәn,
su, günәş vә külәk mәnbәlәrindәn istifadә etmәyi planlaşdırırıq. Bizim böyük beynәlxalq enerji şirkәtlәri ilә yaxşı iş
tәcrübәmiz var. Yeri gәlmişkәn, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı bu investisiya layihәlәrinin maliyyәlәşdirmәsindә
iştirak edir. Ümid edirik, eyni tәcrübә azad edilmiş әrazilәrdә
dә tәtbiq olunacaqdır.
Söhbәt zamanı Azәrbaycanla Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı arasında әmәkdaşlığın sәviyyәsindәn mәmnunluq
ifadә olundu, bu әmәkdaşlığın daha da dәrinlәşdirilcәyinә
әminlik bildirildi. Görüşdә nәqliyyat, bәrpa olunan enerji,
“Gәncә - Green City” layihәsi, “Azәrbaycan Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyi”, telekommunikasiya, bank sektoru vә işğaldan azad
edilmiş rayonlarda hәyata keçirilәn vә icra olunacaq layihәlәrlә bağlı mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev martın 12-dә - Daxili Qoşunların yaranması günündә Daxili İşlәr Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Bakının Sabunçu rayonunda yeni inşa olunan “N”
saylı hәrbi hissәsinin açılışında iştirak edib.
Azәrbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevә
görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi. Bildirildi ki, hәrbi hissәdә şәxsi heyәtin xidmәt, mәişәt, sıra vә döyüş hazırlığı sәviyyәsinin yaxşılaşdırılması tәdbirlәri çәrçivәsindә qәrargah vә
әsgәr kazarması, yemәkxana, tibb, qarovul, texniki nәzarәt,
buraxılış mәntәqәlәri, digәr kömәkçi binalar inşa olunub,
idman şәhәrciyi yaradılıb. Yeni binalar zәruri avadanlıq vә
inventarla tәchiz edilib. Mövcud binalar isә әsaslı tәmir olunub. Hәrbi hissәdә mәrkәzlәşdirilmiş havalandırma, yanğından mühafizә vә videomüşahidә sistemlәri quraşdırılıb.
Prezident, Ali Baş Komandan hәrbi hissәdә yeni inşa edilәn
qәrargah, әsgәr yataqxanası, tibb mәntәqәsi vә yemәkxana ilә
tanış oldu. Diqqәtә çatdırıldı ki, hәrbi hissәdә xidmәti yüksәk
sәviyyәdә aparmaq üçün bütün imkanlar yaradılıb.
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Azәrbaycan doğru yolda
inamla addımlayır
әvvәli 1-ci sәh.
Çünki döyüşlәr tarixi qәlәbәmizlә başa çatsa da,
düşmәn tәrәfi hәlә dә müxtәlif bәhanәlәrlә beynәlxalq alәmi çaşdırmaqla mәşğuldur.
Dövlәt başçısının bu sәfәrlәri xarici ölkәlәr
tәrәfindәn dә diqqәtlә izlәnilir. Bunun nәticәsidir ki,
bir çox ölkәlәrin kütlәvi informasiya vasitәlәri Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş әrazilәrә
sәfәrlәri vә verdiyi bәyanatlara geniş yer ayırırlar.
Prezident növbәti sәfәri zamanı Horadiz-Ağbәnd
dәmir yolu xәttinin tәmәlini qoydu. Mәlum olduğu
kimi, bu yeni xәttin çәkilmәsi mühüm strateji әhәmiyyәt daşıyır. Belә ki, hәmin nәqliyyat infrastrukturu vәtәndaşlarımızın azad edilmiş әrazilәrә sәfәrlәrini asanlaşdırmaqla yanaşı, Azәrbaycanın әsas hissәsi
ilә Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında birbaşa
әlaqәnin yaranması baxımından da önәmlidir. Bir
mühüm cәhәt isә odur ki, bu marşrut tezliklә region
ölkәlәrinin qarşılıqlı әlaqәlәrinin genişlәnmәsınә öz
töhfәsini verәcәk. Bundan әlavә, hәmin dәmir yolu
xәtti Asiya ilә Avropa arasında yüklәrin daşınmasını
sürәtlәndirmәklә beynәlxalq әhәmiyyәt qazanacaq.
Dövlәt başçısı yeni çәkilәn dәmir yolu xәttinin vacibliyini qeyd edәrәk demişdir: “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 görәcәkdir”.
Dövlәt başçısı sәfәr zamanı hәmçinin düşmәn tәrәfinә ciddi xәbәrdarlıq da etdi. Mәlumdur ki, Ermәnistanda bir sıra siyasi qüvvәlәr uğradıqları acı mәğlubiyyәtlә barışmaq istәmirlәr. Bu ölkәdә revanşist
qüvvәlәr baş qaldırmaqdadır. Yeni müharibәdәn, qisasçılıqdan, hәtta işğaldan azad olunan әrazilәrimizin yenidәn geri qaytarılmasından da dәm vururlar.
Bu azmış kimi, Nikol Paşinyan hakimiyyәtini devirib 10 noyabr sazişinә әmәl etmәyәcәklәrini dә açıq
şәkildә bildirirlәr. Prezident İlham Əliyev mәhz hәmin qüvvәlәrә bir daha ciddi xәbәrdarlıq edәrәk ağıllarını başlarına yığmasını mәslәhәt gördü.
Azәrbaycan isә Ermәnistanda sәslәnәn boş çağırışlara әhәmiyyәt vermәdәn özünün işğaldan azad
olunan bölgәlәrindә başladığı işlәri uğurla davam
etdirir. Quruculuq-bәrpa işlәrinә infrastruktur layihәlәri ilә başlanması tәsadüfi deyil. Çünki bu rayonlarda infrastruktur yaratmadan quruculuq işlәrini sürәtlә hәyata keçirmәk mümkün deyil. Bu üzdәn dövlәt
başçısı bәyan etdi ki, bölgәnin inkişafı üçün ilk növbәdә mükәmmәl infrastruktur yaradılmalıdır. Hazırda bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn layihәlәr bütün
sahәlәri әhatә edir. Bunlar bölgәnin hәm iqtisadi, hәm
sosial inkişafının tәmin olunması üçün önәmlidir.
Hәmin layihәlәr ilk növbәdә yol vә elektrik enerjisi sahәlәrini әhatә edir. Bu sahәlәr üzrә infrastrukturun yaradılması bölgәdә digәr sosial-iqtisadi
layihәlәrin icrası üçün mühüm faktordur. Dövlәt başçısı sәfәr zamanı vurğuladı ki, mәqsәd azad olunmuş
torpaqların tezliklә bәrpa edilmәsi, insanların doğma
yurdlarına qayıtması vә bu torpaqlarda hәyatın canlanmasıdır. Odur ki, enerji vә yol layihәlәrinә önәm
verilir. Şuşanı elektrik enerjisi ilә tәmin etmәk üçün
yüksәkgәrginlikli xәtlәr çәkilir vә şәhәrdә elektrik
yarımstansiyası inşa olunur. Tezliklә yüksәkgәrginlikli elektrik xәtlәrinin digәr istiqamәtlәrә dә çәkilmәsi hәyata keçirilәcәk.
Bölgәnin özünün dә enerji istehsal etmәk potensialı yüksәkdir. Belә ki, işğaldan azad edilәn әrazilәrdәn çoxlu çaylar axır. Bu da hәmin yerlәrdә su elektrik stansiyalarının inşasına imkan verir. İşğal illәrindә Laçın rayonunda 5, Kәlbәcәrdә isә 12 su elektrik stansiyası fәaliyyәt göstәrib. Ermәnilәrin verdiklәri mәlumata görә, işğalçı ölkә elektrik enerjisinә
olan tәlәbatının 30 faizini bu bölgәnin hesabına tәmin edib. Düşmәn bu әrazilәri tәrk edәrkәn xislәtinә
uyğun olaraq hәmin stansiyaların bütün avadanlıqlarını aparıb, apara bilmәdiyini isә dağıdıb.
Prezident İlham Əliyevin göstәrişi ilә hәmin
stansiyaların bәrpası sürәtlә hәyata keçirilir. Dövlәt
başçısı Laçın rayonundakı “Gülәbird” Su Elektrik
Stansiyasının tәmirdәn sonra istismara verilmәsi mәrasimindә dedi: “Verilәn tapşırıqlarım qısa müddәt
әrzindә yerinә yetirildi vә bu gün biz 8 meqavat gücündә “Gülәbird” Su Elektrik Stansiyasının açılışını
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”.
Bölgәnin elektrik enerjisinә olan tәlәbatının
ödәnilmәsindә İran İslam Respublikası ilә birlikdә
tikilәn “Xudafәrin” vә “Qız qalası” su elektrik stansiyaları da mühüm rol oynayacaq. İnşası başa çatdıqdan sonra bu stansiyalardan Azәrbaycan tәrәfinә
düşәn generasiya gücü 120 meqavat olacaq. Eyni zamanda işğaldan azad olunan torpaqların suvarılmasında bu iki stansiya xüsusi rol oynayacaq.
İşğaldan azad olunan әrazilәrdә ekoloji cәhәtdәn
tәmiz, bәrpaolunan enerji növlәrinin yaradılması
üçün dә geniş imkanlar mövcuddur. Dövlәt başçısı
bәyan etdi ki, bu torpaqlar “yaşıl enerji” zonası olacaq. Belә ki, Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarında külәk,
Zәngilan, Cәbrayılda isә günәş enerjisinin istehsalı
üçün böyük imkanlar var.
Artıq Qarabağ bölgәsindә infrastrukturun bәrpasına başlanıb. Tezliklә hәmin әrazilәrdә digәr quruculuq-abadlıq işlәri vә sosial-iqtisadi layihәlәr dә icra
edilәcәk. Bunun üçün indidәn zәruri infrastruktur
qurulur ki, bәrpa prosesindә heç bir problem yaranmasın. İnfrastruktur layihәlәrinin sürәtlә hәyata keçirilmәsi dövlәt başçısının bu sahәdә işlәrin tezliklә
başa çatdırılması üçün verdiyi tapşırıqların vaxtında
yerinә yetirilәcәyindәn xәbәr verir.

Ölkәmizin әrazi bütövlüyünün, müstәqilliyinin vә
konstitusiya quruluşunun müdafiәsi uğrunda şәhid
olmuş döyüşçü ailәlәrinin vә әlillәrin mәnzil-mәişәt
şәraitinin yaxşılaşdırılması, onların yeni mәnzillәrlә
tәminatı da Prezident İlham Əliyevin sosial siyasәtinin әsas istiqamәtlәrindәn biridir.
Bu sahәdә icra olunan işlәrin nәticәsini sosial cәhәtdәn xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar öz hәyatlarında hiss edirlәr. Şәhid ailәlәri, Qarabağ müharibәsi
әlillәri vә onlara bәrabәr tutulan şәxslәrin mәnzilmәişәt mәsәlәlәrinin hәlli daim diqqәt mәrkәzindәdir.
Tәkcә son 2 ildә bu kateqoriyaya aid vәtәndaşlara
göstәrilәn diqqәt vә qayğıya nәzәr yetirsәk bunun şahidi olarıq. Belә ki, şәhid ailәlәri, Qarabağ müharibәsi әlillәri vә onlara bәrabәr tutulan şәxslәrә 2019cu ildә 800, 2020-ci ildә 1572 mәnzil verilib. Bu günә qәdәr isә ümumilikdә 9200-ә yaxın şәhid ailәsi,
müharibә әlili dövlәt tәrәfindәn mәnzillәrlә tәmin
edilib. Müharibә әlillәrinә 7200-ә yaxın minik avtomaşını verilib.
Bakının Ramana qәsәbәsindәki yaşayış kompleksindә şәhid ailәlәrinә vә müharibә әlillәrinә mәnzillәrin tәqdim olunması mәrasimindә Prezident İlham
Əliyev bir daha bu mәsәlәyә toxunaraq vurğulayıb
ki, dövlәt şәhid ailәlәri, müharibә әlillәri üçün әlindәn
gәlәni edir. Prezidentin bu sahәdәki siyasәti birmәnalıdır. Dövlәt başçısının 25 yanvar 2021-ci il tarixli
“Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyünün,
müstәqilliyinin vә konstitusiya quruluşunun müdafiәsi ilә әlaqәdar әlilliyi müәyyәn edilmiş şәxslәrin vә

şәhid ailәlәrinin sosial-mәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә bağlı bir sıra tәdbirlәr haqqında” sәrәncamı
da hәmin kateqoriyadan olan әhali qruplarına Prezidentin xüsusi qayğısının növbәti tәzahürüdür.
Sәrәncam 2020-ci ildә ordumuzun hәyata keçirdiyi hәrbi әmәliyyatlar zamanı şәhidlik zirvәsinә
yüksәlәn qәhrәmanlarımızın ailәlәrinin vә bu müharibә ilә әlaqәdar әlilliyi müәyyәn edilәn şәxslәrin dә
yaxın dövrdә mәnzil vә ya fәrdi evlә tәminatını nәzәrdә tutur.
Dövlәt başçısı şәhid ailәlәri ilә görüşdә bir daha
qeyd edib ki, hәm Birinci, hәm İkinci Qarabağ
müharibәsindә şәhid olmuş övladlarımızın Bakıda,
Sumqayıtda, Abşeron rayonunda yaşayan ailәlәrinә
bu ilin sonuna qәdәr mәnzillәr verilәcәk. Yәni dövlәt
bu proqramı Bakı, Sumqayıt vә Abşeron rayonunda
bu ilin sonuna qәdәr tam icra edәcәk. Digәr şәhәr vә
rayonlarda yaşayan şәhid ailәlәri üçün binaların,
fәrdi evlәrin tikintisi davam etdirilir. Yaxın gәlәcәkdә
bu proqram tam icra olunacaq.
Göstәrilәn rәqәmlәr bir daha dövlәtin bu kateqoriyadan olan insanlara qayğısının bariz nümunәsidir. Azәrbaycan bu sahәdә dә dünya miqyasında әn
qabaqcıl yerlәrdәdir.
Prezidentin dә söylәdiyi kimi, dünyada müharibәlәr, itkilәr çox olub. O qәdәr dә uzaq olmayan tarixә
nәzәr salsaq, görәrik ki, müxtәlif ölkәlәrdә müharibәlәrdә hәlak olmuş insanların yaxınlarına heç vaxt
bizdәki qәdәr qayğı, diqqәt göstәrilmәyib: “Onu da
bildirmәliyәm ki, Ermәnistan ordusunda da itkilәr
olub vә İkinci Qarabağ müharibәsindә müxtәlif rә-

qәmlәr sәslәnir. Bizdә olan mәlumata görә, tәqribәn
6-7 min işğalçı mәhv edilibdir. Onların birinin dә
ailәsinә Ermәnistan dövlәti heç bir yardım etmәyib.
Ümumiyyәtlә, Ermәnistanda bizdә olan proqram
mövcud deyil. Müharibәdә hәlak olmuş insanların
yaxınlarına nәinki ev, bir daxma da verilmir. Hәr şey
müqayisәdә ölçülür. Bizim bu sahәdәki siyasәtimiz
birmәnalıdır. Bu siyasәt mәnәvi normalara әsaslanır
vә Vәtәn uğrunda canından keçmiş insanların yaxınları dövlәt tәrәfindәn bundan sonra da qayğı ilә, diqqәtlә әhatә olunacaqlar. Son illәr müavinәtlәrin, pensiyaların mәblәğinin artırılması göz qabağındadır.
Azәrbaycan dövlәti bu siyasәti bundan sonra da davam etdirәcәk”.
Prezident İlham Əliyevin vә Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın şәhid ailәlәrinә, Qarabağ
müharibәsi әlillәri vә onların ailә üzvlәrinә göstәrdiyi diqqәt vә qayğı hәr zaman yüksәk dәyәrlәndirilib.
Hәm dövlәt başçısının, hәm dә Mehriban Əliyevanın mütәmadi olaraq bu kateqoriyaya aid insanlarla
görüşmәsi, sәmimi söhbәt etmәsi, İlham Əliyevin
“ev almayan şәhid ailәsi qalmayacaq” fikrini bәyan
etmәsi deyilәnlәri bir daha tәsdiqlәyir. Prezident bu
xoşmәramlı, humanist missiyası ilә hәr kәsә şәhid
ailәlәrinә münasibәtin necә olmasının nümunәsini
göstәrir.
Prezident İlham Əliyevin şәhid ailәlәrinә vә müharibә әlillәrinә xüsusi qayğısı nәticәsindә mәnzil vә
fәrdi evlә tәminat proqramı 2021-ci ildә 2 dәfәyә qәdәr genişlәnәcәk. Bu il 3 minә yaxın şәhid ailәsi vә
müharibә әlili mәnzil vә fәrdi evlә tәmin olunacaq.

Fevralın 25-dә Ramana qәsәbәsindәki yaşayış
kompleksindә şәhid ailәlәrinә vә müharibә әlillәrinә
mәnzillәrin tәqdim olunması bu istiqamәtdә görülәn
işlәrin uğurla vә daha geniş miqyasda davam etdirildiyini göstәrir.
Bir sözlә, Prezident İlham Əliyev ölkәnin әrazi bütövlüyünün, müstәqilliyinin vә konstitusiya quruluşunun müdafiәsi ilә әlaqәdar әlilliyi müәyyәn edilmiş şәxslәrin vә şәhid ailәlәrinin sosial-mәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması ilә bağlı bir sıra tәdbirlәr
haqqında imzaladığı sәrәncam bir daha tәsdiq edir
ki, dövlәt hәr zaman bu kateqoriyadan olan vәtәndaşlarımızın yanındadır vә bütün mәsәlәlәr ölkә başçısının daim diqqәt mәrkәzindәdir.
İkinci Qarabağ müharibәsindә hәrbi-siyasi qәlәbәmiz regionda yeni reallıqlar yaratmaqla yanaşı,
dünya ictimaiyyәtinin diqqәtini Azәrbaycana yönәltdi. İndi dünya Azәrbaycandan, onun qәtiyyәtli lideri
İlham Əliyevdәn danışır. Hәlә Vәtәn savaşı dövründә 30-a yaxın xarici KİV-ә müsahibәsi ilә Azәrbaycanın informasiya müharibәsindә qәlәbәsini tәmin
edәn Prezident İlham Əliyev bu gün qalib Sәrkәrdә
kimi postmüharibә dövrünün reallıqlarını izah edir
vә regionun inkişaf xәritәsini müәyyәnlәşdirir.
Bu bir hәqiqәtdir ki, beynәlxalq media qurumları
Azәrbaycanla bağlı heç zaman indiki qәdәr geniş vә
әhatәli mәlumat yaymayıblar. Əvvәllәr Azәrbaycan
hәqiqәtlәri ilә bağlı susqunluq nümayiş etdirәn xarici
KİV-in әmәkdaşları indi mövcud reallığı öz gözlәri
ilә görür vә qiymәt verirlәr. Yәni ölkәmizdә gedәn
proseslәr artıq kәnardan deyil, Azәrbaycana sәfәrlәr
edilmәklә izlәnilir. Çoxsaylı xarici jurnalistlәr işğaldan azad edilmiş әrazilәrimizdә olaraq ermәnilәrin
törәtdiklәri vәhşiliklәrin düzgün dәyәrlәndirilmәsini
aparırlar.
Prezident İlham Əliyevin keçirdiyi mәtbuat konfransında 35-dәn çox xarici media orqanının 50-yә
yaxın sualını dәqiqliklә, mәntiqlә, faktlar әsasında
cavablandırması vә әsl hәqiqәtlәri bәyan etmәsi hәm
dә dünya birliyinә bir mesaj idi. Prezident bir daha
bәyan etdi ki, bölgәdәki sabitlik tәkcә Azәrbaycan
üçün deyil, bütün xalqların vә ölkәlәrin sülhә, sabitliyә vә inkişafa ehtiyacı var. Dünya ictimaiyyәti növbәti dәfә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nә
qәdәr uzaqgörәn, müdrik siyasi xadim olduğunu gördü.
Prezident әsl lider kimi, yüksәk diplomatik bacarıqla beynәlxalq media qurumları vasitәsilә baş verәn bütün hadisәlәrә aydınlıq gәtirdi. Mәğlub Ermәnistana yenә dә vәziyyәtdәn qurtuluş yolunu göstәrdi. Qeyd etdi ki, ilk növbәdә Ermәnistan hakimiyyәti
10 noyabr Bәyanatının müddәalarını icra etmәlidir.
Əks-tәqdirdә, onlar üçün daha da böyük problemlәr
yarana bilәr. Atәşkәs vә üçtәrәfli Bәyanatın icrası ilә
bağlı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin bir müddәt
öncә verdiyi reaksiyaya nәzәr yetirsәk, hәr şey aydın
olar. Belә ki, Rusiya Prezidentinә ünvanlanan “Ermәnistan bu bәyanatın icrasından boyun qaçırmaq
istәsә nә olacaq” sualına cavabında Vladimir Putin
dedi ki, bu, Ermәnistan üçün sui-qәsd olacaq.
Prezident İlham Əliyev hәmçinin tәxribat xarakterli dezinformasiyalara da әtraflı, mәntiqli vә dәqiq
şәkildә cavab vermәklә göstәrdi ki, Azәrbaycana
qarşı belә ucuz kampaniyaların aparılması mümkünsüzdür. Çünki zaman-zaman Azәrbaycana qarşı belә
çirkin kampaniyalar aparılıb vә onların hamısı fiaskoya uğrayıb. Bu gün isә qalib ölkәyik vә real faktlara, tarixi hәqiqәtlәrә әsaslanan tәbliğat hәr zaman
zәfәr qazanır. Prezident bölgәdә uzunmüddәtli sülhün tәmin edilmәsinin istiqamәtlәrini dә göstәrәrәk
ümumilikdә regionun gәlәcәk inkişafı üçün bütün
imkanların mövcud olduğunu söylәdi.
Müharibә başa çatdığı üçün artıq diqqәtlәr gәlәcәyә yönәlmәlidir. Çünki postmüharibә dövrü
әmәkdaşlıq, kommunikasiyaların açılması, nәqliyyat dәhlizlәrinin yaradılması üçün imkanlar yaradır.
Prezident İlham Əliyev bәyan etdi ki, regionun inkişafı naminә icra edilәcәk hәr bir layihә özündәn sonra digәr layihәnin reallaşmasına real zәmin yaradacaq. Bu gün artıq regionun gәlәcәk inkişafı üçün
yeni şәrait yetişib. Nikbinliyә sәbәb olan digәr amil
odur ki, qonşu dövlәtlәr dә Azәrbaycanla eyni mövqeni bölüşürlәr. Regionun yüksәlişi üçün inteqrasiya
layihәlәrinin icrası ilә bağlı fikir ayrılığı yoxdur.
Əgәr tәkcә Zәngәzur dәhlizinә fikir versәk görәrik
ki, bu, yalnız Rusiya, Azәrbaycan, Türkiyә, İran vә
Ermәnistanın maraqlarına cavab vermir. Bu, bütün
regionun maraqlarına cavab verir. Yәni Avrasiyanın
yeni bir nәqliyyat damarı açıla bilәr.
Prezident İlham Əliyev Ermәnistana bu mәsәlә ilә
bağlı da mesaj ünvanladı. Bildirdi ki, Ermәnistan da
regionda gedәn proseslәrin tәrkib hissәsi ola bilәr,
әgәr üzәrinә düşәn öhdәliklәri icra edәrsә. Əgәr icra
etmәzsә, növbәti dәfә bu tarixi şansı itirә bilәr, 90-cı
illәrdәki kimi... Reallaşacaq layihәlәr yenә dә bu ölkәdәn yan keçәcәk, Ermәnistan bir quruş da mәnfәәt
görmәyәcәk. Yәni bu günün reallığını qәbul etmәsәlәr, yenә dә eyni aqibәtlә üzlәşәcәklәr. Azәrbaycan
isә әmәkdaşlığa hazırdır vә hesab edir ki, bu әmәkdaşlıq bölgәdә uzunmüddәtli sülhün әsas tәminatçısı
ola bilәr.
Azәrbaycan, Türkiyә, Rusiya vә İran arasında regionun gәlәcәyi ilә bağlı aydın fikir var. Ona görә dә
Ermәnistan buna qarşı addım atmağa cәhd etmәmәlidir. Onun siyasi, hәrbi vә iqtisadi konfiqurasiyasının asılı vәziyyәtdә olması bunu şәrtlәndirir.
Azәrbaycan bu regionun tәrkib hissәsi olaraq hәr
zaman uğurlu әmәkdaşlığın nümunәsi kimi qiymәtlәndirilib. Yәni Azәrbaycan regionun mәsuliyyәtli
ölkәsidir. Yeni reallıqlar da göstәrir ki, Azәrbaycan
doğru yolda inamla addımlayır. Prezident bunu belә
qiymәtlәndirdi: “Bizim strateji baxışımız var. Biz nә
istәyirik, bu günә qәdәr nә istәmişik, bundan sonra
nә istәyirik. Bu arzulara, hәdәflәrә çatmaq üçün nә
etmәliyik? Bizdә çox aydın baxış vә tәsәvvür var.
Biz bu ümumi plan çәrçivәsindә bundan sonra da öz
addımlarımızı atacağıq vә yeni nailiyyәtlәr, uğurlar
da olacaqdır”.
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Azәrbaycan vә Rusiya gömrük Обсуждены перспективы
orqanları arasında әlaqәlәrin связей между таможенными
структурами
Азербайджана
perspektivlәri müzakirә edilib
и России

Martın 9-da Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri
Mixail Boçarnikovla görüşüb.

Görüşdә Komitәnin aidiyyәti strukturlarının әmәkdaşları vә Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki sәfirliyinin gömrük
mәsәlәlәri üzrә müşaviri Georgiy Pesçanskix iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycan ilә Rusiya
arasında mehriban qonşuluq vә sәmәrәli
әmәkdaşlıq münasibәtlәrindәn danışıb,
әlaqәlәrin inkişafında hәr iki ölkәnin dövlәt başçılarının xüsusi rolunu qeyd edib.
Bildirilib ki, faydalı әmәkdaşlıq gömrük
orqanlarının da fәaliyyәtindә öz әksini tapıb, istәr
beynәlxalq, istәr regional sәviyyәli görüşlәrdә vә
tәdbirlәrdә qarşılıqlı dәstәk nümayiş etdirilib.
İki ölkә arasında ticarәt dövriyyәsinin daim artdığını qeyd edәn Sәfәr Mehdiyev gömrük orqanlarının da bu sahәyә mühüm töhfә verdiyini vurğulayıb. Xüsusilә qarşılıqlı mәlumat mübadilәsi, gömrük әmәkdaşlığının güclәndirilmәsi sahәsindә iki
ölkәnin gömrük orqanları arasında mühüm sәnәdlәrin imzalandığını diqqәtә çatdıran Komitә sәdri qarşıya qoyulan mәsәlәlәrin icrası mәqsәdilә çevik vә
sәmәrәli addımların atıldığını qeyd edib. Sәfәr Mehdiyev bu il dә iki ölkә arasında ticarәt dövriyyәsinin
artacağına, әlaqәlәrin daha da inkişaf edәcәyinә

ümidvar olduğunu vurğulayıb.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә mәlumat
verәn Komitә sәdri tәtbiq edilәn yeniliklәr hesabına
şәffaflığın tәmin olunduğunu, dövlәt büdcәsinә ödәnilәn vәsaitlәrin bir neçә dәfә artdığını, qaçaqmalçılıqla, xüsusilә narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizәdә mühüm nailiyyәtlәrin әldә
edildiyini bildirib.
Azәrbaycan-Rusiya sәrhәdindә inşa olunan
"Xanoba" gömrük postunun ilin sonunadәk istifadәyә verilәcәyinә ümid etdiyini bildirәn Sәfәr Mehdiyev, bununla da iki ölkә arasında sәrhәdkeçmә
proseslәrinin sürәtlәnәcәyini, tranzit daşımaların
hәcminin artacağını, beynәlxalq ticarәtin daha asan

vә maneәsiz şәkildә hәyata keçirilmәsi
üçün münbit şәrait yaranacağını vurğulayıb.
Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki
fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Mixail Boçarnikov Azәrbaycan-Rusiya münasibәtlәrindәn mәmnunluqla danışıb vә Dövlәt
Gömrük Komitәsi sәdrinin iki ölkәnin
gömrük orqanlarının fәaliyyәti vә hәmin
fәaliyyәtin qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı fikirlәrini bölüşdüyünü bildirib. Sәfir cari ildә iki ölkә arasındakı ticarәt dövriyyәsinin
artacağına, gömrük mәsәlәlәri üzrә müşavir Georgiy Pesçanskixin fәaliyyәtә başlamasının gömrük orqanları arasındakı münasibәtlәrin daha da möhkәmlәnmәsinә öz
töhfәsini verәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki
sәfirliyinin gömrük mәsәlәlәri üzrә
müşaviri Georgiy Pesçanskix Azәrbaycan
gömrükçülәrinin bilik vә peşәkarlıq sәviyyәsindәn
mәmnunluqla bәhs edib, iki ölkә arasında ticarәt
dövriyyәsinin artırılması, qarşılıqlı әmәkdaşlığın
güclәndirilmәsi istiqamәtindә fikirlәrini bölüşüb.
Görüşün sonunda Sәfәr Mehdiyev Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki sәfirliyinin yeni tәyin olunan gömrük mәsәlәlәri üzrә müşaviri Georgiy Pesçanskixә gәlәcәk fәaliyyәtindә uğurlar arzulayıb vә
ümidvar olduğunu bildirib ki, yeni tәyinat qarşılıqlı
münasibәtlәrә, gömrük orqanları arasında sәmәrәli
әmәkdaşlığa töhfә verәcәk.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Press conference held on the outcomes
of 2020 and upcoming tasks
A press conference on the outcomes of
2020 and upcoming tasks was held with
the participation of the chairman of the
State Customs Committee, customs service Colonel-General Safar Mehdiyev on
March 4.

Addressing the conference, the chairman of the
State Customs Committee Safar Mehdiyev spoke
about the historic victory gained by the brave
Azerbaijani army in the Patriotic war under the
leadership of Victorious Supreme Commander-inChief Ilham Aliyev, said that 2020 would go down
in Azerbaijan’s history as the year of victory.
The chairman of the committee said the customs
bodies had taken all necessary steps for successful
implementation of the preventive measures taken
by President Ilham Aliyev and First Vice-President
Mehriban Aliyeva to protect the health of the population and ensure sustainability of import-export
operations amid hard socio-economic situation
caused by the COVID-19 pandemic that started
early in 2020. It was underlined that within a short
period of time special equipment had been installed
at the customs checkpoints to disinfect trucks, and

pedestrian crossings had been provided with
thermal imagers and necessary disinfectants to
check individuals.
Safar Mehdiyev also said that despite the
hard situation caused by the pandemic, difficulties in economy had been minimized as a
result of the resolute steps taken by the leader
of the country. The State Customs Committee
built its activity in line with the requirements of the pandemic, took necessary
steps to ensure sustainability of importexport operations and the customs bodies
had a success in 2020, too.
Then, the chairman of the Committee
made a special presentation for the media
representatives regarding the customs bodies’ activity in 2020.
Speaking about the customs statistics of foreign trade, monthly dynamics of import-export

operations in 2020, Safar Mehdiyev said last year
the customs bodies collected 3 938 242 000 billion
manats customs payments and transferred to the
state budget while forecast was 3 830 000 000 billion manats.
Giving information about the budget revenues,
the role of the State Customs Committee in budget

revenues, Safar Mehdiyev underlined that the
reforms carried out by the head of state to ensure
transparency, eliminate the “shadow economy” had
created conditions for the customs bodies to produce successful results.
It was noted that 41% of total imports were taxed
last year. The import duty exemptions accounted for
59 percent of total imports, and the VAT exemptions
for 26 percent of total imports. The chairman of the
committee said that recently some experts had made
incorrect calculations based on the statistics of foreign trade turnover, and subsequently the figures
had led to the formation of an unrealistic opinion
about the activities of customs bodies in the society.
It was said that the customs bodies had built its
activity in line with the requirements of the legislation and the public was regularly informed about it.
The chairman of the Committee said that 430 foreign trade participants in import and 235 foreign
trade participants in export had been given the right
to use the "Green Corridor" gating system launched
in 2019, and "Green Corridor" users accounted for
40 percent of total imports and 32.8 percent of total
exports.
Then, the questions of the media representatives
were answered.

Peşәkarlıq sәviyyәsinin The level of professionalism
is being upgraded
yüksәldilmәsi tәmin edilir
Gömrük orqanlarının vәzifәli
şәxslәri üçün Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Yük Hәdәflәmә
Sisteminin tәtbiqi ilә bağlı videokonfrans formatında 5 günlük tәlim keçirilib.
Mәqsәd Dövlәt Gömrük Komitәsi sisteminә daxil olan gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin peşә vә ixtisas biliklәrini
artırmaq vә onların peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәkdir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı arasında 27 aprel
2020-ci il tarixindә Yük Hәdәflәmә Sisteminin (YHS) proqram tәminatının tәtbiq

edilmәsi üzrә Müqavilә imzalanıb. YHS
yüklәrә dair mәlumatların toplanmasına,
saxlanmasına vә mübadilә edilmәsinә
imkan yaratmaqla risklәrin qiymәtlәndirilmәsi vә idarәedilmәsi üçün hazırlanmış
bir proqramdır.
Bu sistem yüksәk riskli yüklәrin müәyyәnlәşdirilmәsinә vә aşağı riskli yüklәrin
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn
keçidinin sürәtlәndirilmәsinә, bununla da
ticarәtin asanlaşdırılmasına vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә imkan yaradır.
Tәlim iştirakçıları risklәrin idarә edilmәsi mәqsәdilә YHS proqramının funksiyalarını, imkanlarını öyrәnib, mәlumatları
tәhlil etmәk vә risklәri qiymәtlәndirmәk
bacarıqlarına yiyәlәniblәr.

Five-day training on Cargo Targeting System of the World
Customs Organization was held for the customs officials
through videoconferencing. The aim is to improve professional and specialty knowledge, upgrade professionalism of the
officials of customs bodies falling under the system of the
State Customs Committee.
On April 27, 2020, the State
Customs Committee and the
World Customs Organization signed a Contract on applying software of the Cargo Targeting System. CTS is a program developed
for risk assessment and management through collecting, storing
and exchanging on cargo data.
This system allows identifying

high-risk cargo and accelerating
the crossing of low-risk cargo through customs checkpoints, thereby facilitating trade and ensuring
security.
The participants learned the
functions and capabilities of the
CTS program for risk management, mastered the skills to analyse the data and assess risks.

Председатель Государственного комитета таможни, генералполковник таможенной службы
Сафар Мехтиев 9 марта встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджане Михаилом
Бочарниковым.
Встреча прошла с участием сотрудников соответствующих структур Комитета и
советника по вопросам таможни Посольства Российской Федерации в нашей стране Георгия Песчанских.
Председатель Госкомитета таможни
Сафар Мехтиев рассказал об эффективном
сотрудничестве между Азербайджаном и
Россией, которое основывается на принципах добрососедства, подчеркнул особую
роль глав двух государств в развитии связей. Было отмечено, что плодотворное сотрудничество, безусловно, отражается и на
работе таможенных органов, а на встречах
и мероприятиях как международного, так и
регионального уровня страны оказывают
друг другу взаимную поддержку.
Коснувшись постоянного роста товарооборота между двумя государствами, Сафар Мехтиев подчеркнул важный вклад
таможенных структур в данную сферу.
Особо отметив взаимный обмен информацией, а также подписание значимых документов между таможенными органами
двух стран в области повышения квалификации сотрудников данных структур, председатель Комитета подчеркнул, что приняты соответствующие эффективные шаги
для решения предстоящих задач. Сафар
Мехтиев выразил надежду на то, что в текущем году также будут увеличиваться товарооборот и развиваться связи между
двумя странами.
Коснувшись реформ, реализуемых в
таможенной системе Президентом Ильхамом Алиевым, председатель Комитета рассказал, что в результате внедренных новшеств обеспечена прозрачность, в несколько раз увеличился размер средств, выплаченных в государственный бюджет, дос-

тигнуты значительные успехи в борьбе с
контрабандой, особенно с незаконным оборотом наркотических веществ.
Выразив надежду на открытие до конца
текущего года таможенного поста «Ханоба», строящегося на границе Азербайджана с Россией, Сафар Мехтиев подчеркнул,
что это ускорит процессы пересечения границ между двумя странами, увеличит
объем транзитных перевозок, создаст благоприятные условия для более комфортного и беспрепятственного осуществления
операций по международной торговле.
Чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Азербайджане
Михаил Бочарников выразил удовлетворение нынешним уровнем азербайджанороссийских связей и поддержал высказывания председателя Государственного комитета таможни в связи с оценкой деятельности таможенных структур обеих стран.
Посол выразил уверенность в том, что в
текущем году товарооборот между двумя
странами возрастет, а начало деятельности
советника по вопросам таможни Георгия
Песчанских внесет свой вклад в дальнейшее укрепление связей между таможенными органами двух государств.
В свою очередь, советник по вопросам
таможни Посольства Российской Федерации в нашей стране Георгий Песчанских с
удовлетворением отметил высокий уровень знаний и квалификации таможенников Азербайджана, поделился мнениями
по поводу увеличения товарооборота, укрепления взаимного сотрудничества между двумя странами.
В завершение встречи глава Госкомитета таможни Сафар Мехтиев пожелал новоназначенному советнику по вопросам таможни Посольства Российской Федерации
в Азербайджане Георгию Песчанских
успехов в деятельности и выразил уверенность в том, что новое назначение внесет
большой вклад в развитие взаимных связей
и эффективного сотрудничества между
таможенными органами двух стран.
Управление по связям с прессой и
общественностью ГКТ

Logistika sahәsinin
qiymәtlәndirilmәsi
mövzusunda görüş keçirilib
Dünya Bankının ekspertlәri ilә özәl sektorun diaqnostikası çәrçivәsindә logistika sahәsinin qiymәtlәndirilmәsi mövzusunda növbәti 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 mütәxәssislәri iştirak edib.
DGK sәdrinin müavini Cavad
Qasımov Dünya Bankının mütәxәssislәri ilә keçirilәn görüşlәrin ikitәrәfli münasibәtlәrin şaxәlәndirilmәsindә, yeni prioritet
istiqamәtlәrin müәyyәnlәşdirilmәsindә xüsusi
әhәmiyyәtә malik olduğunu vurğulayıb.
Cavad Qasımov Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Ticarәtin Asanlaşdırılması Sazişinin
gömrük orqanları tәrәfindәn tәtbiqi, avtomatlaşdırılmış sistemlәr, Sәlahiyyәtli İqtisadi
Operator, tranzit mәsәlәlәri vә rәqәmsallaşdırma, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
operativ buraxılış sistemi vә ekspress yüklәrin
sürәtli rәsmilәşdirilmәsi barәdә mәlumatları
mütәxәssislәrin diqqәtinә çatdırıb.
Komitә sәdrinin müavini xüsusilә fiziki
şәxslәr tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn keçirilәn qeyri-kommersiya mәqsәdli yüklәrin vә
poçt daşımalarının rәsmilәşdirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәr barәdә geniş mәlumatları
tәqdim edib. Bildirilib ki, beynәlxalq poçt daşımaları vә daşıyıcı şirkәtlәr tәrәfindәn gәtirilәn yüklәrin sürәtli rәsmilәşdirilmәsinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn "Smart Customs" mobil tәtbiqi vә www.e.customs.gov.az internet portalı
istifadәyә verilib. Bu da şәxslәrin sifariş etdiklәri malları gömrük orqanlarına gәlmәdәn birbaşa ünvanlarında әldә etmәlәrinә imkan yaradıb.
Hәmçinin, bu sahәdә gömrük rәsmilәşdirilmәsi, daşıma xidmәtlәrinin daha da tәkmillәşdirilmәsi, malların әn qısa zaman müddәtindә

şәxslәrә tәhvil verilmәsi mәqsәdilә yeni vahid
logistik mәrkәz ideyasının layihәlәndirildiyi
vә layihәnin icrasından sonra poçt daşımalarında vaxt itkisinin minimuma endirilәcәyi
barәdә iştirakçılara mәlumat verilib.
Logistikanın vә ticarәtin inkişafı, o cümlәdәn bu sahәdә hәyata keçirilәn layihәlәrdәn
danışan Cavad Qasımov Gürcüstanla sәrhәddә
yerlәşәn "Qırmızı Körpü" gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsinin yaxınlığında inşa edilmiş
Ticarәtin Asanlaşdırılması Mәrkәzinin fәaliyyәti barәdә mәlumat verәrәk, digәr gömrüksәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin dә yaxınlığında bu tip mәrkәzlәrin inşasının planlaşdırıldığını diqqәtә çatdırıb.
Mütәxәssislәrә, hәmçinin yeni gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin açılmasına dair
infrastruktur layihәlәri barәdә mәlumat verilib.
Dünya Bankının eksperti Daniel Saslavski
logistika sektorunun qiymәtlәndirilmәsi vә
özәl sektorun diaqnostikası çәrçivәsindә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn göstәrilәn
mütәmadi dәstәyә görә dәrin minnәtdarlığını
bildirib, hazırlanacaq hesabatın nәticәlәrinin
beynәlxalq ticarәtin sadәlәşdirilmәsindә mühüm rol oynayacağına әminliyini ifadә edib.
Sonra görüşdә logistika sektorunun qiymәtlәndirilmәsinin aparılması, özәl sektorun iqtisadiyyatda iştirak imkanlarının artırılması
mövzusunda müzakirәlәr aparılıb.
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Gömrük Akademiyasının
magistrantlarının attestasiyası keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının magistratura sәviyyәsindә “Gömrük işi”
vә “Beynәlxalq hüquq” ixtisaslaşmaları üzrә
II kursda tәhsil alan magistrantların
2020/2021-ci tәdris ilinin payız semestrinin
yekunları ilә әlaqәdar onlayn formatda attestasiyası keçirilib.
Akademiyanın elmi işlәr üzrә rәis müavini, professor
Cәmilә Namazovanın sәdrliyi ilә keçirilәn iclasda “İxtisas fәnlәri” kafedrasının müdiri Elvin Əlirzayev magistrantların ötәn semestrdәki fәaliyyәtlәrinin nәticәlәri vә
mövcud vәziyyәt haqqında mәlumat verib. O, hәr iki
ixtisaslaşma üzrә magistrantların tәdris planına uyğun
olaraq auditoriya fәnlәrindәn müvәffәq olduqlarını diqqәtә çatdırıb.
Elvin Əlirzayev “Gömrük işi” ixtisaslaşması üzrә tәhsil alan
magistrantların cari tәdris ilinin payız semestrindә elmi-pedaqoji tәcrübәni uğurla yerinә yetirdiklәrini deyib. Hazırda ma-

gistrantların Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq struktur
bölmәlәrindә elmi-tәdqiqat tәcrübәsi keçmәklә bәrabәr, dissertasiya işinin yerinә yetirilmәsi vә ona müvafiq praktiki mәlu-

matların әldә olunaraq elmi işlәrindә tәtbiqindәn danışıb.
Hәmçinin, qeyd edilib ki, elmi-pedaqoji tәcrübәlәrini
davam etdirәn “Beynәlxalq hüquq” ixtisaslaşması üzrә
magistrantlar müvafiq fәnlәrdә iştirak edir, dәrslәrin
aparılması qaydalarına, fәnn müәllimlәrinin tәlimatlarına
vә pedaqoji tәcrübәsinә yiyәlәnirlәr. Bundan sonra onlar
Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq struktur bölmәlәrindә 4 hәftәlik elmi-tәdqiqat tәcrübәsinә göndәrilәcәklәr.
Akademiyanın elmi işlәr üzrә rәis müavini, professor
Cәmilә Namazova hәr bir magistrantın gördüyü işlәr barәdә hesabatını dinlәyәrәk öz tövsiyәlәrini verib. Cәmilә
Namazova magistrantlara dissertasiya işlәrinin yazılmasıyla yanaşı, elmi nәşrlәrinin dә olmasının vacibliyini
bildirib vә bunun üçün Akademiyanın yaratdığı imkanlardan yararlanmağı mәslәhәt görüb. Rәis müavini bu
imkanlar içәrisindә Akademiyanın kitabxanasının üzv
olduğu beynәlxalq nәşrlәrdәn, xüsusilә dә beynәlxalq elektron
mәlumat bazalarına çıxış imkanlarından bәhs edib.

Информационно-аналитический обзор
США введут пошлины на
импорт фосфорных удобрений
из России и Марокко

Комиссия по международной торговле
США (ITC) приняла утвердительное
решение о необходимости введения пошлин на импорт фосфорных удобрений из
России и Марокко.
По результатам начатого летом 2020
года расследования ITC установила, что
импорт фосфорных удобрений из этих
стран наносит ущерб местным производителям, сообщил инициатор расследования - североамериканская Mosaic.
Основываясь на решении комиссии,
министерство торговли США введет компенсационные пошлины на ввоз фосфорных удобрений из России и Марокко.
Ставки пошлин ранее были определены
на уровне 9,19% для "ФосАгро", 47,05%
для "ЕвроХима", 17,2% - для остальных
российских производителей, 19,97% - для
марокканской OCP. Пошлины вводятся
сроком на 5 лет.
Пошлины начнут действовать с апреля,
однако уже сейчас таможня США собирает с импортеров денежные депозиты на
основании установленных ставок для
гарантии оплаты возможных пошлин.
Интерфакс

ФТС России: данные об
экспорте-импорте России за
январь 2021 года

По данным таможенной статистики, в
январе 2021 года внешнеторговый оборот
России составил 43,4 млрд долл. США и
по сравнению с январем 2020 года сократился на 8,7%. Сальдо торгового баланса
сложилось положительное в размере 9,7
млрд. долл. США, что на 5,2 млрд долл.
США меньше, чем в январе 2020 года.
Экспорт России в январе 2021 года
составил 26,6 млрд долл. США и по сравнению с январем 2020 года сократился на
14,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,6%, на страны
СНГ - 13,4%.
Основой российского экспорта в январе
2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес
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которых в товарной структуре экспорта
составил 55,7% (в январе 2020 года 66,4%). В товарной структуре экспорта в
страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 59,1% (в январе 2020 года
- 71,4%), в страны СНГ - 33,6% (27,7%).
Импорт России в январе 2021 года составил 16,8 млрд долл. США и по сравнению
с январем 2020 года увеличился на 3,0%. На
долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ - 10,6%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на
машины и оборудование - 47,3% (в январе 2020 года - 44,8%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,7%
(в январе 2020 года - 47,8%), из стран
СНГ - 18,4% (20,2%).
www.tks.ru

"Спутник V" доставят в
Марокко в марте и апреле
Российская вакцина от коронавируса
"Спутник V" будет доставлена в Марокко

весной. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения королевства Халед Айт Талеб.
По его словам, которые приводит
информационный портал "360", вакцина
"будет доставлена двумя партиями - в
марте и апреле 2021 года".
Ранее Минздрав Марокко зарегистрировал на 1 год в рамках ускоренной процедуры "Спутник V" для применения на
территории королевства.
28 января король Мухаммед VI дал
старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса, привившись первой дозой вакцины в королевском дворце в Фесе. Вакцинация бесплатна для всех граждан. Она коснется 80%
населения Марокко (около 30 млн человек). К вечеру 11 марта вакцинированы
уже более 4,13 млн человек.
К настоящему моменту власти Марокко используют во время крупномасштабной общенациональной кампании по вакцинации две вакцины - от китайской
лаборатории Sinopharm и британскошведской AstraZeneca.
ТАСС

тыс. куб. м деловой древесины и лесома"Газпром" и Монголия
согласовали план по газопроводу териалов, в Республику Корея и Японию по 2,6 тыс. куб. м.
"Союз Восток"
Небольшая партия леса (41,8 куб. м) из

"Газпром" и правительство Монголии
согласовали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы по
работе над проектом газопровода "Союз
Восток", который будет зарубежным продолжением "Силы Сибири - 2". Об этом
сообщило управление информации российской компании.
Планируется, что газопровод "Союз
Восток" будет использоваться для поставок российского газа в Монголию и Китай. Экспортная мощность газопровода
"Сила Сибири - 2" может превысить более чем в 1,3 раза мощность "Сила Сибири", которая составляет 38 млрд кубометров в год.
Китайский рынок считается одним из
приоритетных для российского газа.
"Силой Сибири" осуществляются поставки в северо-восточные регионы страны.
Трубопроводный газ также экспортируется в Китай из Средней Азии - поставки
идут в западные области, а остальные
объемы экспорта приходятся на сжиженный природный газ (СПГ), который главным образом обеспечивает потребности
прибрежных районов. Маршрут "Союз
Восток" позволит доставить российский
газ сразу в густонаселенные области цен-

трального Китая, а также подключить к
газопроводу монгольских потребителей.
Российская газета

В Китай из Приморья в
феврале экспортировано 429,8
тонн деревянных палочек

Приморья направлена в Камбоджу.
Кроме того, Управлением Россельхознадзора в феврале оформлены на экспорт
в КНР 6,8 тыс. куб. м шпона и один кубометр крепежа в Узбекистан.
Большая часть экспортированной продукции приморского происхождения.
Кроме того, через приморские фитосанитарные посты направлены на экспорт
партии лесоматериалов из Хабаровского
края, Амурской, Вологодской, Кировской, Свердловской, Иркутской и Архангельской областей, Республики Бурятия и
других регионов России.
Управлением Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области проконтролировано соответствие
подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям стран-импортеров.
На экспортные партии оформлено 1 тыс.
573 фитосанитарных сертификата.

Интерфакс

Россия последовательно
снижает зависимость от доллара
В двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том
числе в рамках ЕАЭС, Россия последовательно наращивает переход на национальные валюты и уходит от зависимости
от доллара, заявил Председатель Госдумы
Вячеслав Володин.
"Россия последовательно уходит от
зависимости от доллара. Например, в
рамках ЕАЭС у нас расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов.
Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией",
- сказал он журналистам.
Володин отметил, что в конце февраля
Россия поменяла валютную структуру
средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену и
китайский юань с долями 5% и 15% соответственно. Доли доллара США и евро
были снижены с 45% до 35%. Доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%.
www.pnp.ru

Через Приморье в феврале направлено
на экспорт 173,86 млн куб. м лесоматериалов, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по краю и
Сахалинской области.
В том числе в Китай в феврале экспортировано 429,8 тонн деревянных палочек.
Основной объем экспорта составляет
деловая древесина (125,5 тыс. куб. м) и
пиломатериалы (41,5 тыс. куб. м).
В КНР в феврале направлено 161,8
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Aksiz markasız
siqaretlәrin realizә
edilmәsinin qarşısı
alınıb
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş
İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilmiş xeyli miqdarda aksiz markasız siqaretlәrin realizә
edilmәsinin qarşısını alıblar.
Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsi Əmәliyyat İdarәsinin
Narkotiklәrlә mübarizә şöbәsinә әvvәlcәdәn daxil olan mәlumat әsasında әmәliyyat tәdbiri keçirilib. Bakı şәhәri Nәsimi rayonu әrazisindә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı idarә etdiyi "Kia Sorento" markalı nәqliyyat vasitәsindә olan siqaretlәri şәrti alıcı qismindә cәlb edilmiş gömrük әmәkdaşına satmaq istәyәrkәn saxlanılıb.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin arxa yük yerindә 5
әdәd karton qutunun içәrisindә Azәrbaycan Respublikasına
mәxsus aksiz markası olmayan 1470 qutu "Parliament
Silver Blue", 1030 qutu "Parliament Agua Blue" markalı siqaretlәr, hәmçinin, avtomobilin arxa yük yerinin döşәmәsinin altında, zavod konstruksiyasında nәzәrdә tutulmayan
boşluqda 990 qutu "Marlboro Touch", 20 qutu "Sobranıe
superslims less smoke smell", 4 qutu "Marlboro touch less
smell" markalı siqaretlәr aşkar edilib.
Avtomobilin sürücüsü şifahi sorğu-sual zamanı Abşeron
rayonu, Masazır qәsәbәsindә qohumunun yaşadığı fәrdi
yaşayış evindә әlavә olaraq Azәrbaycan Respublikasına
mәxsus aksiz markası olmayan siqaretlәri saxladığını bildirib.
Dәrhal әmәliyyat tәdbirlәri davam etdirilәrәk qeyd edilәn әraziyә baxış keçirilib. Burada daha 8 әdәd karton qutuda Azәrbaycan Respublikasının müvafiq aksiz markası ilә
markalanmayan 1000 qutu "Parliament Silver Blue", 500
qutu "Parliament Agua Blue", 1980 qutu "Marlboro touch"
vә 500 qutu "Marlboro double mix" markalı siqaretlәr aşkar
edilib.
Bununla da, hüquqpozma predmeti olaraq, ümumilikdә
7494 qutu xarici markalı siqaretlәr aşkar edilәrәk götürülüb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin Əmәliyyat İdarәsinә daxil olan digәr mәlumat әsasında, Astara şәhәri әrazisindә siqaretlәrin "Renault Megane" markalı minik avtomobilinә yüklәnәrәk daşındığı
müәyyәn edilib.
Əmәliyyat tәdbiri zamanı "Renault Megane" markalı
avtomobilin sürücüsü sorğu-sual olunub vә avtomobilә
gömrük baxışı keçirilmәsi mәqsәdilә "Astara" gömrük postunun inzibati әrazisinә gәtirilib. Yoxlama zamanı avtomobildә 2 әdәd karton qutuda Azәrbaycan Respublikasının
müvafiq aksiz markası ilә markalanmayan müxtәlif adda
1440 әdәd siqaret aşkarlanıb.
Hәr iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

Aksiz markasız spirtli
içkilәri satmaq
istәyәrkәn saxlanıldı
Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin әmәkdaşları Azәrbaycan Respublikasının gömrük
әrazisinә qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilmiş xeyli miqdarda
aksiz markası olmayan spirtli içkilәrin realizә edilmәsinin
qarşısını alıblar.
Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsi Əmәliyyat İdarәsinin
Narkotiklәrlә mübarizә şöbәsi vә Qәrb Ərazi Baş Gömrük
İdarәsi Əmәliyyat-Tәhqiqat İdarәsinin әmәkdaşlarının birgә
әmәliyyat tәdbiri nәticәsindә Ağstafa rayonu әrazisindә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı idarә etdiyi "MercedesBenz" markalı nәqliyyat vasitәsindә olan spirtli içkilәri şәrti
alıcı qismindә cәlb edilmiş gömrük әmәkdaşına satmaq istәyәrkәn saxlanılıb.
Sonra Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Tovuz gömrük
postunda avtomobilә gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı
nәqliyyat vasitәsindә 1 litr hәcmindә, ümumilikdә 90 әdәd
"Nemiroff Delikat" markalı spirtli içki aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Bәyan olunmayan
mallar aşkar edilib
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü"
gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn "İveco" vә
"Renaut" markalı yük nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb vә baxış keçirilib.
Yoxlama zamanı yük nәqliyyat vasitәsindә gömrük orqanına bәyan edilmәyәn 550 kapsul, 120 hәb, 16 flakon qida
әlavәlәri, hәmçinin 10 әdәd әtir, müxtәlif adda boyalar vә 184
әdәd üzәrindә "Wirelock" yazılan qablaşdırmada yapışqan
maye aşkarlanıb.
Hәr iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

Dәrmanları gömrükdәn
gizlәtmәk istәdi
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları dәrman preparatlarının ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qanunsuz olaraq keçirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.
Azәrbaycandan tranzit keçmәklә Rusiya Federasiyasına
göyәrti yükü aparan hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi
"Renault" markalı yük avtomobili "Astara" gömrük postunun
idxal yoxlama xәttindә saxlanılıb. Yük nәqliyyat vasitәsinә
rentgen qurğusunda baxış keçirilәn zaman dartıcıda şübhәli
cizgilәr müşahidә edilib. Tәkrar yoxlama nәticәsindә isә avtomobilin kabinәsindә - tavanın üzәrindә olan boşluqda gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 1900 hәb müxtәlif adda dәrman
preparatları aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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