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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azərbaycanın və regionun inkişafında
yeni dövr, yeni era başlayır
Azәrbaycanın İkinci Qarabağ
müharibәsindәki qәlәbәsi regionda
yeni reallıqlar yaradıb. Bu qәlәbә
eyni zamanda Azәrbaycanın iqtisadi qüdrәtinin daha da artması üçün
real zәmin formalaşdırıb.
Postmüharibә dövrünün reallıqlarını dәyәrlәndirәn Prezident İlham Əliyev bütün çıxışlarında regionda әsas inkişaf istiqamәtlәrini
müәyyәnlәşdirmәklә yeni yol xәritәsinin konturlarını tәqdim edir. Hәmçinin bölgәdә uzunmüddәtli sülhün tәmin edilmәsinin istiqamәtlәrini dә göstәrәrәk ümumilikdә regionun gәlәcәk inkişafı üçün bütün imkanların mövcud olduğunu söylәyir.
44 günlük Vәtәn müharibәsindә әldә edilәn
qәlәbәdәn sonra ölkәmizin hәyatında yeni
dövr başlayıb, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda quruculuq, bәrpa prosesinә start verilib. Bütün bu mәsәlәlәr İlham Əliyevin
“Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlәr” strategiyasında aydın
şәkildә öz әksini tapıb. Növbәti onillikdә ölkәnin sosial-iqtisadi inkişafına dair beş milli prioritet müәyyәnlәşdirilib. Bu prioritetlәr, әlbәttә ki, Vәtәn müharibәsindә әrazi bütövlüyünü tәmin edәn Azәrbaycanın gәlәcәk yüksәlişinә hәdәflәnib.
Ölkәmiz hәm dә region üçün yaxşı gәlәcәk
qurmağa hazır olduğunu nümayiş etdirir. Dövlәt başçısı bu mәsәlәyә toxunaraq vurğulayıb
ki, Azәrbaycan artıq yenidәnqurma işlәrinә, bütün region ölkәlәri üçün vә nәticәdә regionda
sabitlik üçün faydalı olacaq layihәlәri hәyata
keçirmәyә başlayıb. Çünki Azәrbaycan öz öhdәliklәrinә sadiqdir vә müharibәdәn sonra da
çox konstruktiv yanaşma nümayiş etdirir. Bu
reallıqlar isә uzunmüddәtli olacaq. Tarixi zәfәr
nәticәsindә işğaldan azad edilmiş әrazilәrin
malik olduğu potensialın ölkәmizin ümumi
iqtisadiyyatına yönәldilmәsi dayanıqlı inkişafa
böyük tәkan verәcәk.
Novruz bayramı әrәfәsindә İlham Əliyevin
Füzuli, Xocavәnd vә Şuşaya növbәti sәfәri
çәrçivәsindә sәslәndirdiyi qәtiyyәtli fikirlәr dә
bir daha göstәrdi ki, Azәrbaycanın qalib Sәrkәrdәsi bölgәnin inkişafını şәrtlәndirәcәk layihәlәrin reallaşmasında maraqlıdır. Hәtta işğalçı Ermәnistan belә 10 noyabr bәyanatının bütün
bәndlәrinә әmәl edәcәyi tәqdirdә bu proseslәrin
iştirakçısına çevrilә bilәr.
Hazırda Azәrbaycan dövlәti Horadiz-Ağbәnd
dәmir yolu xәttinin, Füzuli Beynәlxalq Hava
Limanının, Füzuli-Hadrut vә Hadrut-CәbrayılŞükürbәyli, elәcә dә Füzuli-Şuşa yolunun
çәkilmәsi prosesini reallaşdırır. İcra edilәn digәr
layihәlәr dә ümumilikdә Azәrbaycanın gücünü,
qüdrәtini bir daha nümayiş etdirir.
Mövcud vәziyyәti çox müsbәt qiymәtlәndirәn Prezident İlham Əliyev dә vurğulayır ki, bu
gün artıq regionun gәlәcәk inkişafı üçün nadir
imkanlar yaranıb. Nikbinliyә sәbәb olan digәr
amil isә odur ki, qonşu dövlәtlәr dә Azәrbaycanla eyni mövqeni bölüşürlәr. Regionun gәlәcәk inkişafı, inteqrasiya layihәlәrinin icrası ilә
bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Postmüharibә dövrü
doğrudan da yeni imkanlar açır, әmәkdaşlıq,
qarşılıqlı ticarәt, kommunikasiyaların açılması,
yeni nәqliyyat dәhlizlәrinin yaradılması üçün
çox nadir imkanlar formalaşdırır.
Böyük qәlәbә hәm Azәrbaycan, hәm dә qonşu dövlәtlәr qarşısında yeni imkanlar açdı. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrimizdә qurulacaq
nәqliyyat-logistika imkanları, әlbәttә ki, ilk
növbәdә regionda tәhlükәsizliyin, sabitliyin, rifahın vә qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığın formalaşmasını tәmin edәcәk.
Martın 31-dә Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurasının videokonfrans formatında qeyriformal Zirvә görüşündә çıxış edәn Qazaxıstanın birinci Prezidenti, Türk Şurasının fәxri sәdri
Nursultan Nazarbayev dә vurğuladı ki, İkinci
Qarabağ müharibәsi ilә bağlı bәyanatın imzalanması böyük İpәk yolunun çiçәklәnmәsi üçün
yeni imkanlara yol açır vә Çinin “Bir kәmәr, bir

yol” tәşәbbüsündәn istifadә etmәklә Xәzәr dәnizinin rolunu artırır.
Zirvә görüşündә çıxış edәn Prezident İlham
Əliyev isә bir daha tәrәfdaş ölkәlәrә mesaj ünvanlayaraq işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә yaradılacaq yeni nәqliyyat dәhlizinin imkanlarından yararlanmağa çağırdı. Azәrbaycanın artıq
Zәngәzur dәhlizi üzәrindә çox fәal iş apardığını
deyәn Prezident İlham Əliyev bәyan etdi ki, işlәr yekunlaşdıqdan sonra qәdim Azәrbaycan
torpağı olan Zәngәzur türk dünyasının birlәşmәsi rolunu oynayacaq. Çünki Zәngәzurdan
keçәn nәqliyyat, kommunikasiya, infrastruktur
layihәlәri bütün türk dünyasını birlәşdirәcәk,
eyni zamanda digәr ölkәlәr üçün әlavә imkanlar
yaradacaq.
Prezident mәğlub Ermәnistana da o yolu göstәrdi. Bildirdi ki, bu imkanlardan Ermәnistan da
yararlana bilәr. Çünki bu ölkәnin hazırda müttәfiq olduğu Rusiya vә qonşu olduğu İranla dәmir yolu әlaqәsi yoxdur. Bu dәmir yolu әlaqәsi
Azәrbaycan әrazisindәn keçә bilәr: “Azәrbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikası vasitәsilә
Türkiyә ilә birlәşir, Orta Asiya Avropa ilә birlәşir. Yәni yeni nәqliyyat dәhlizi yaranmaqdadır.
Artıq Azәrbaycan bu işlәrә start vermişdir.
Əminәm ki, tәrәfdaş ölkәlәr dә bu imkanlardan
istifadә edәcәklәr”.
Göründüyü kimi, böyük qәlәbә hәm dә ölkәmiz qarşısında geniş iqtisadi imkanlar açıb. İlham Əliyevin yeni inkişaf konsepsiyası әsasında reallaşacaq yeni qlobal layihәlәr Azәrbaycana iqtisadi vә siyasi dividendlәr gәtirәcәk.
İkinci Qarabağ müharibәsindәki hәrbi-siyasi
qәlәbә ilә Azәrbaycan hәm dә bölgәdәki statusunu bir qәdәr dә möhkәmlәndirdi. İndi qalib
ölkә kimi Azәrbaycan qaydaları özü müәyyәnlәşdirir, diktә edir, tәrәfdaşlarına, müttәfiqlәrinә
yeni әmәkdaşlıq tәkliflәrini ortaya qoyur. Bütün
görüş vә çıxışlarında, müsahibәlәrindә regionda yaranan qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlıq imkanlarından söz açan Prezident İlham Əliyev yeni
reallıqların çoxşaxәli münasibәtlәrin daha dinamik inkişafına xidmәt göstәrdiyini bәyan edir.
Bu fikirlәri ilә dövlәt başçısı İlham Əliyev

qonşu ölkәlәrә regionun gәlәcәk inkişafı üçün
real imkanların mövcud olduğunu göstәrәrәk
qeyd edir ki, bütün bunlar, ilk növbәdә, bölgәdә
uzunmüddәtli sülhün tәmin olunmasını şәrtlәndirir. Regionun inkişafı naminә icra edilәcәk
hәr bir layihә özündәn sonra digәr layihәnin
gerçәklәşmәsinә real zәmin yarada bilәr.
Hәtta işğalçı Ermәnistan da proseslәrin tәrkib
hissәsi ola bilәr, әgәr üzәrinә düşәn öhdәliklәri,
yәni 10 noyabr Bәyanatının şәrtlәrini tam olaraq icra edәrsә... Yox, әgәr bu baş vermәsә, Ermәnistan növbәti dәfә tarixi şansı itirәcәk vә
reallaşacaq layihәlәr yenә dә bu ölkәdәn yan
keçәcәk. İşğalçı ölkә istәnilәn layihәdәn mәnfәәt görmәyәcәk. Ermәnistan üçün daha da
böyük problemlәr yaranacaq.
Ermәnistan özünü heç olmasa, bundan sonra
normal, sivil qonşu kimi apararsa, nәinki itirәr,
әksinә, qazana bilәr. Artıq neçәnci dәfәdir ki,
Prezident İlham Əliyev Ermәnistana düşdüyü
acınacaqlı durumdan, iqtisadi bataqlıqdan qurtuluş yollarını göstәrir. Bu da bir daha onu demәyә әsas verir ki, dövlәtimizin başçısı nәinki
Azәrbaycanın, hәtta qonşu vә tәrәfdaş ölkәlәrin
dә iqtisadiyyatının inkişafına kömәk etmәk
üçün tәşәbbüslәr irәli sürür. Bu, ilk növbәdә,
Azәrbaycan Prezidentinin humanizm prinsiplәrinә hәr zamankı kimi sadiqliyinin nümunәsidir.
Bütün dövrlәrdә tam müstәqil siyasәt yürüdәrәk hәyata keçirdiyi uğurlu diplomatiya ilә
Azәrbaycanı tarixinin әn qüdrәtli dövlәtinә çevirәn Prezident İlham Əliyev bu gün postmüharibә dövrünün reallıqlarını müәyyәnlәşdirir.
Son 17 ildә milli maraqlara cavab verәn siyasәt hәyata keçirmәklә ölkәmizin beynәlxalq nüfuzunu gündәn-günә yüksәldәn dövlәt başçısı
İlham Əliyevin yeni inkişaf strategiyası Azәrbaycana hәm dә mühüm tәrәfdaşlar qazandırmaqdadır. Bu gün hәmin tәrәfdaşlar işğaldan
azad edilmiş torpaqlarımızda reallaşacaq layihәlәrin iştirakçısı olmaqda maraqlıdırlar.
Azәrbaycan Prezidenti hәmin tәrәfdaşları
hәm İqtisadi Əmәkdaşlıq Tәşkilatının, hәm dә
Türk Şurasının zirvә görüşlәrindә dә Qarabağ-

da reallaşacaq layihәlәrdә iştirak etmәyә çağırmışdı.
Ancaq onu da xüsusi olaraq vurğulamalıyıq
ki, Qarabağda reallaşacaq istәnilәn layihәni
Azәrbaycan öz gücünә gerçәklәşdirә bilәr. Nәzәrә alsaq ki, qlobal pandemiya ilә mübarizә
tәdbirlәri bütün ölkәlәr kimi Azәrbaycan
iqtisadiyyatına da tәsirsiz ötüşmәyib, buna baxmayaraq hәyata keçirilәcәk istәnilәn layihәnin
reallaşması üçün dövlәtin iqtisadi qüdrәti yetәrlidir. İşğaldan azad olunmuş әrazilәrin bәrpası
vә yenidәn qurulması ilә bağlı vәzifәlәrin icrası
üçün 2021-ci ilin dövlәt büdcәsindә ilkin olaraq
2,2 mlrd. manat maliyyә tәminatının ayrılması
da bunu tәsdiqlәyәn reallıqdır.
Digәr bir müsbәt amil isә ölkәmizin strateji
valyuta ehtiyatlarının 51,2 milyard dolları ötmәsidir. Bu ehtiyatlar xarici borc hәcmini 5,8
dәfә üstәlәyir. Bu hәm dә o demәkdir ki, Azәrbaycan dövlәti istәnilәn vaxt bütün xarici borcu
ödәyә bilәr.
Bütün bunlar Davos İqtisadi Forumunun son
hesabatında da әksini tapıb. Sәnәddә qeyd edilir
ki, Azәrbaycan iqtisadi inkişaf vә infrastruktur
layihәlәrinin icrası baxımından inkişaf etmiş
ölkәlәri qabaqlayıb. Özü dә bütün bunlar dövlәtin öz hesabına reallaşıb, yәni Azәrbaycan
kimdәnsә kömәk istәmәyib, borc almayıb.
Azad edilmiş torpaqlarımızda reallaşacaq
mühüm infrastrukturlar, qlobal layihәlәr isә onu
demәyә әsas verir ki, artıq Azәrbaycanın vә regionun inkişafında yeni dövr, yeni era başlayır.
Bu layihәlәrin gerçәklәşmәsi isә regional
inkişaf, әmәkdaşlıq, bağlılıq üçün daha әlverişli
imkanlar yaradacaq. Tezliklә xarici investorların da azad edilmiş torpaqlarımızda yeni layihәlәrә sәrmayә yatırmaları, әlbәttә ki, iqtisadiyyatımızın daha da yüksәlişini tәmin edәcәk. Azәrbaycan hәm Qarabağın şöhrәtini özünә qaytaracaq, hәm dә iqtisadi dividendlәr qazanacaq.
Bütün bunlar isә Azәrbaycanın Cәnubi Qafqaz
regionunda әn sabit, әn qüdrәtli vә lider ölkә
statusunun, mövqeyinin daha da möhkәmlәnmәsini şәrtlәndirәcәk.
davamı 2-ci sәh.
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Rəsmi xronika
Aprelin 5-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Zaur Mikayılovu Azәrbaycan Meliorasiya vә Su Tәsәrrüfatı Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin sәdri vәzifәsinә tәyin olunması ilә әlaqәdar videoformatda qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, meliorasiya vә su tәsәrrüfatı prioritet sahәlәrdәn biridir. Mәn bu sahәyә hәmişә çox
böyük diqqәt göstәrmişәm. Bu gün, indiki şәraitdә bu sahәnin
әhәmiyyәti daha da artır. Son illәr әrzindә bu sahәnin inkişafı
üçün çox böyük işlәr görülmüşdür, ancaq әldә edilmiş nailiyyәtlәrlә kifayәtlәnmәmәliyik, biz bu sahәyә müasir menecment gәtirmәliyik. Harada ki, müasir menecment, müasir
idarәetmә, dürüstlük, tәmizlik, vicdan varsa, orada nәticә dә
olacaqdır. Sizi bu vәzifәyә tәyin edәrkәn bu tövsiyәlәrimi verәrәk әmin olduğumu bildirmәk istәyirәm ki, siz bu yüksәk
etimadı doğruldacaqsınız
* * *
Aprelin 6-da Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının İsveçrәnin
Cenevrә şәhәrindә yerlәşәn mәnzil qәrargahında tәşkilatın Baş
direktoru Tedros Adhanom Qebreyesusun tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin videomüraciәti tәqdim olunub.
Prezident İlham Əliyev videomüraciәtindә bildirib ki, biz
1950-ci ildәn etibarәn hәr il aprelin 7-dә Ümumdünya Sağlamlıq Gününü qeyd edirik. Lakin 2021-ci ildә sağlamlığın
әhәmiyyәti daha da artmışdır. Müasir, davamlı, yüksәkkeyfiyyәtli sәhiyyә sisteminә sahib olmaq hәr bir ölkә üçün prioritetdir. Hazırda Azәrbaycanda sәhiyyә sistemindә әhәmiyyәtli
dәyişikliklәr baş verir. Azәrbaycan icbari tibbi sığorta tәtbiq
etmәklә ilkin tibbi yardımı güclәndirir, tәcili tibbi yardım
xidmәtlәrini yenilәyir, ölkәdә elektron sәhiyyә platforması vә
dövlәt sәhiyyә hesablarını istifadәyә vermәklә rәqәmsallaşmanı tәmin edir.
Azәrbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı qlobal sәylәri
sәfәrbәr edәn ilk ölkәlәrdәn biri olub. Builki Ümumdünya
Sağlamlıq Günü “Daha әdalәtli vә daha sağlam dünyanın qurulması” mövzusuna hәsr olunub. Bu mәnada peyvәndlәrin
bәrabәr vә әdalәtli şәkildә paylanması mәsәlәsi mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Biz pandemiyanın öhdәsindәn yalnız birlikdә gәlәcәk vә normal hәyata qayıdacağıq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 8-dә İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Baş katibi Yusif bin
Əhmәd әl-Osaymini qәbul edib.
Baş katibi salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki,
gәldiyinizә görә tәşәkkür edirәm. Siz bizi müntәzәm olaraq
ziyarәt edirsiniz. Bu, bizim әmәkdaşlığımızın vә sizin ölkәmizә münasibәtinizin çox yaxşı nümayişidir. Əvvәla, söhbәtimizә başlamazdan әvvәl mәn İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı vә
Azәrbaycan arasında әmәkdaşlığın inkişafına verdiyiniz müstәsna töhfәyә görә sizi Azәrbaycanın dövlәt ordeni - “Dostluq”
ordeni ilә mükafatlandırmaq istәyirәm.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Dostluq” ordenini
Yusif bin Əhmәd әl-Osayminә tәqdim etdi.
Prezident İlham Əliyev hәmçinin Azәrbaycan vә Ermәnistan arasında münaqişәnin hәll olunması ilә bağlı Azәrbaycana
davamlı dәstәyinә görә Baş katib Yusif bin Əhmәd әl-Osayminә minnәtdarlığını bildirdi.
Baş katib Yusif bin Əhmәd әl-Osaymin onu vә Tәmas
Qrupuna daxil olan ölkәlәrdәn nümayәndә heyәtini dәvәt etdiyinә vә hadisәlәrin necә cәrәyan etdiyini görmәk imkanının
yaradılmasına görә Azәrbaycan Prezidentinә tәşәkkür etdi.
Baş katib vurğuladı ki, mәn Sizinlә olan şәxsi münasibәtimizә
böyük dәyәr verirәm, bu, hәr zaman belә olub vә belә dә davam edәcәk.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti Volkan Bozkırı qәbul edib.
Volkan Bozkırı salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki,
xoş gәlmisiniz. Sizinlә dәfәlәrlә görüşmüşdük, Bakıda siz dәәlәrlә olmusunuz. Amma bu dәfә BMT Baş Assambleyasının
prezidenti kimi sәfәr edirsiniz. Çox gözәl hadisәdir. Şadam ki,
Azәrbaycana sәfәr edirsiniz. Bildirmәliyәm, biz fәxr edirik ki,
qardaş ölkәnin nümayәndәsi BMT Baş Mәclisinin prezidentidir. Bilirәm ki, COVID-ә baxmayaraq, 75-ci sessiya uğurla
davam edir vә burada sizin böyük sәylәriniz vardır.
BMT qurumları ilә bizim әnәnәvi sıx әlaqәlәrimiz olubdur
vә bu әlaqәlәr davam edir. Müharibәdәn sonrakı dövr әrzindә
tәmaslar daha fәal olub vә bu tәmaslar davam etdirilәcәk vә
әlbәttә ki, bundan sonra BMT dünyanın aparıcı qurumu kimi
postmünaqişә dövründә dә fәal olmalıdır.
BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının prezidenti
Volkan Bozkır dedi ki, hәqiqәtәn dә Azәrbaycana BMT Baş
Assambleyasının sәdri olaraq ilk sәfәrimi etmәkdәn böyük
mәmnunluq vә qürur duyuram. Azәrbaycan BMT üçün çox
önәmli bir ölkәdir. Zati-alinizin pandemiya dövründә rәhbәrlik etdiyi BMT-nin xüsusi sessiyası hәqiqәtәn tam zamanında vә son dәrәcә önәmli nәticәlәr ortaya qoyan bir toplantı oldu. Sizin aylarla sürәn sәylәriniz, әslindә, mәnә sәdrlik etmәk qürurunu bәxş etdi vә bu baxımdan Sizә tәşәkkür
borcluyam.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aprelin 9-da Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru İqor Krasnovu
qәbul edib.
Görüşdә Azәrbaycan Respublikası ilә Rusiya Federasiyası
arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin müxtәlif sahәlәrdә uğurla
inkişaf etdiyi qeyd olundu. Bildirildi ki, ölkәlәrimizin prokurorluq orqanları arasında hәyata keçirilәn qarşılıqlı faydalı
әmәkdaşlıq әlaqәlәrimizin genişlәnmәsi işinә töhfә vermәklә
bәrabәr, ölkәlәrimiz qarşısında duran tәhdidlәr, müasir çağırışlar, cinayәtkarlığa qarşı mübarizә işindә mühüm rol oynayır.
Söhbәt zamanı әmәkdaşlığımızın bundan sonra da genişlәnәcәyinә әminlik ifadә olundu, perspektiv mәsәlәlәr müzakirә edildi.
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Azərbaycanın və regionun inkişafında
yeni dövr, yeni era başlayır
әvvәli 1-ci sәh.
Sadalananlara әsasәn deyә bilәrik ki, 2021-ci ildәn keyfiyyәtcә yeni strateji mәrhәlәyә daxil olan
Azәrbaycan Prezident İlham Əliyevin inkişaf strategiyası vә dәrin islahatları ilә siyasi vә iqtisadi
qüdrәtini daha da yüksәldәcәk.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
Azәrbaycan Ordusunun 30 ilә yaxın işğal altında
qalmış әrazilәrimizi azad etmәsi ilә bütün dünya
ermәni faşizminin törәtdiyi vәhşiliyin şahidi oldu.
Özünü “mәdәni” vә “qәdim” xalq kimi tәqdim
edәn millәtin nәyә qadir olduğunu hamı bir daha
gördü. Hәtta illәrlә ermәni işğalına göz yumanlar
hәqiqәti etiraf etmәk mәcburiyyәtindә qaldılar.
Mübaliğәsiz demәk olar ki, istәr müharibә dövründә, istәrsә dә sonra Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin
dünyaya çatdırılmasında Prezident İlham Əliyevin
müstәsna xidmәtlәri var. Dövlәt başçısı mütәmadi
olaraq işğaldan azad olunmuş bölgәlәrә sәfәrlәrә
gedir, müxtәlif infrastruktur obyektlәrinin tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak edir, hәyata keçirilәn layihәlәrin icrasını şәxsi nәzarәtindә saxlayır.
Ən mühüm mәsәlәlәrdәn biri dә odur ki, dövlәt
başçısı sәfәrlәri zamanı ermәni vәhşiliyinin iç üzünü açıb dünyaya göstәrir. Prezidentin sәslәndirdiyi
bәyanatlar hәm dә xarici ölkәlәrә verilәn mesajdır.
Axı ermәnipәrәst dairәlәr hәlә dә müxtәlif bәhanәlәrlә yenidәn status mәsәlәsini gündәmә gәtirmәyә çalışırlar. Dövlәt başçısının “status cәhәnnәmә getdi” demәsi isә belә çağırışlara tutarlı cavabdır.
Prezident İlham Əliyevin işğaldan sonra genişmiqyaslı bәrpa-quruculuq işlәrinә böyük әhәmiyyәt vermәsi dә tәsdadüfi deyil. Dövlәt başçısı xarici şirkәtlәri dә bu prosesә cәlb etmәklә mәsәlәni
siyasi müstәvidәn iqtisadi müstәviyә keçirmәyi
qarşıya mәqsәd qoyub. Biz bu günlәr Prezidentin
Azәrbaycan qazının dünya bazarına çıxarılması ilә
bağlı apardığı siyasәtin şahidi olduq. Dövlәt başçısı hәmin layihәlәri hәyata keçirәrkәn iqtisadi
amillәri önә çәkәrәk siyasi maraqları da peşәkarcasına tәmin etmişdir.
İndi dә işğaldan azad edilәn әrazilәrin bәrpası
zamanı sınaqdan uğurla çıxan bu siyasәtdәn istifadә olunur. Zәngәzur dәhlizinin bәrpası Azәrbaycanla yanaşı, Rusiya, İran vә Türkiyәnin dә ciddi
maraqları çәrçivәsindәdir. Ermәnilәr dә bunu
bildiyi üçün hәmin layihәnin icrasına müxtәlif
bәhanәlәrlә mane olmaq istәyirlәr. Prezident
İlham Əliyev bu barәdә danışarkәn bildirib ki, biz
Ermәnistanı buna mәcbur edәcәyik. Artıq hәmin
layihәnin icrasına ölkәmizlә bәrabәr Rusiya vә
İran da qoşularaq Ermәnistandan bunu tәlәb edir.
Çünki müharibәnin bitmәsi regionda yeni
reallıqlar yaradıb vә qonşu ölkәlәrimiz iqtisadi әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsindә maraqlıdır. Prezident İlham Əliyev martın 15-dә Füzuli vә Xocavәnd rayonlarına sәfәri zamanı bölgәlәrdә hәyata
keçirilәn infrastruktur layihәlәrin әhәmiyyәtini
vurğulayaraq demişdir: “Yenә işğaldan azad edilmiş torpaqlardayam. Bu gün Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun tәmәlini qoyacağam. Bu avtomobil yolunun inşası işğaldan azad edilmiş әrazilәrin
bәrpası üçün böyük әhәmiyyәt daşıyır. Bu, birinci
layihә deyil. Artıq bir neçә yol layihәsi icra edilmәkdәdir. Azad edilmiş torpaqların bәrpasına başlanmışdır. Füzulidәn Şuşaya yol çәkilir - Zәfәr
yolu çәkilir. Eyni zamanda Bәrdә-Ağdam yolunun
çәkilişi yaxın gәlәcәkdә icra edilәcәkdir. Horadizdәn Zәngilana qәdәr yol çәkilәcәk. Bir sözlә, müharibәdәn dörd ay keçmәsinә baxmayaraq, böyük
quruculuq işlәri başlanmışdır”.
Dövlәt başçısı tarixi qәlәbәmizә kölgә salmaq,
onun miqyasını kiçiltmәk istәyәnlәrә da tutarlı
cavab verir. Belә ki, müharibә nәticәsindә tәkcә 7
rayonumuz işğaldan azad edilmәyib, ordumuzun
qәlәbәsi sayәsindә keçmiş vilayәtin xeyli әrazisi
dә düşmәn işğalından azad olunub vә bu yerlәrә
özümüzdәn başqa heç kim sahib çıxa bilmәz.
Prezident İlham Əliyev Hadrut qәsәbәsindә milli
bayrağımızı qaldıraraq demişdir: “Bu bayraq burada әbәdi dalğalanacaq. Biz azәrbaycanlılar bundan sonra öz dәdә-baba torpaqlarımızda әbәdi yaşayacağıq. Bütün dağıdılmış şәhәrlәri, kәndlәri
yenidәn quracağıq, hәyat qayıdacaq, insanlar qayıdacaq vә biz bütün dünyaya bir daha xalqımızın
böyüklüyünü göstәrәcәyik. Xocavәnd bizimdir,
Qarabağ Azәrbaycandır!”
Bәşәriyyәt yaranandan müharibәsiz ötüşmәyib.
İnsanlıq tarixi çoxlu sayda dәhşәtli, ağrılı savaşlara
şahidlik edib. Bu gün dә planetimizin müxtәlif
yerlәrindә xalqların taleyindә dәrin iz buraxan,
ona ağır maddi-mәnәvi zәrbә vuran, mәhrumiyyәtlәrә düçar edәn qanlı münaqişәlәr, müharibәlәr
hökm sürür.
Azәrbaycan da müharibә, daha dәqiq desәk, Ermәnistanın işğal siyasәti ilә üzlәşmiş, torpaqlarımızın bir qismi işğal olunmuşdu. Lakin xalqımız
heç vaxt işğalla barışmadı, günlәrin birindә әrazilәrimizin azad olunacağı ilә bağlı ümidini heç
vaxt itirmәdi. O günü isә Prezident İlham Əliyev
yetişdirdi. Hәyata keçirdiyi siyasәtlә, atdığı addımlarla İlham Əliyev hәmin tarixi yaxınlaşdırdı
vә ötәn ilin 44 günlük Vәtәn müharibәsi xalqımızın milli mücadilәsinә çevrilәrәk işğal altındakı
torpaqlarımızın azad edilmәsi ilә nәticәlәndi.
Mәlum olduğu kimi, İkinci Qarabağ müharibәsinә qәdәr cәmiyyәtimizdә torpaqlarımızın işğaldan azad edilmәsi ilә bağlı müxtәlif çağırışlar edilirdi. Amma unudulurdu ki, müharibә başlayacağı
tәqdirdә biz yalnız Ermәnistanla döyüşmәyәcәkdik. Hәm dә torpaqlarımızın hәrb yolu ilә azad
olunacağı tәqdirdә biz dünya ermәniliyinә, ermәni
lobbisinә vә tәәssübkeşlәrinә qarşı döyüşmәli ola-

caqdıq. Ona görә Prezident İlham Əliyev Azәrbaycana rәhbәrliyinin ilk günündәn bu mәsәlәdә
ulu öndәr Heydәr Əliyevin müәyyәn etdiyi siyasi
kursa uyğun olaraq bütün bunları nәzәrә aldı.
Çünki atılan istәnilәn ehtiyatsız addım onsuz da
әdalәtsizliyin, ikili standartların baş alıb getdiyi,
beynәlxalq hüququn işlәmәdiyi bir şәraitdә
әleyhimizә işlәyә bilәrdi.
Bu gün dönüb geriyә baxanda görürük ki, Prezident İlham Əliyevin torpaqlarımızın azad edilmәsinә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәti kompleks xarakter
daşıyıb. Bu illәrdә ordumuzun döyüş imkanlarının
artırılmasını prioritet mәsәlә kimi daim diqqәt
mәrkәzindә saxlayan dövlәt başçısı Ermәnistanın
işğal siyasәtinin beynәlxalq sәviyyәdә ifşa olunması üçün olduqca sәmәrәli siyasi-diplomatik fәaliyyәt hәyata keçirib. Bunun da nәticәsindә yeni
müharibәnin olacağı tәqdirdә dünya ermәniliyinin
başlada bilәcәyi xarici tәhdid vә tәzyiqlәrin qarşısı
alınıb, onlar tamamilә neytrallaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyev bu barәdә deyib: “Biz
Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı hәqiqәtlәri beynәlxalq müstәvidә dünya ictimaiyyәtinә çatdırmalı
idik vә çatdıra bildik. Beynәlxalq tәşkilatlarda fәal
işlәyirdik vә bizә sәrf edәn, hәqiqәti әks etdirәn,
beynәlxalq hüququ әks etdirәn, ona әsaslanan vacib qәrar-qәtnamәlәri qәbul etdirә bildik. Bu, Qәlәbәmizin hüquqi әsası idi, haqq-әdalәtin bәrpasının hüquqi әsası idi. Biz iqtisadi güc toplamalı idik
vә topladıq. Son illәr әrzindә Azәrbaycan qәdәr
sürәtlә inkişaf edәn ölkә bәlkә dә dünyada yoxdur.
Biz hәrbi güc toplamalı idik vә bu istiqamәt birinci
dәrәcәli vәzifә idi. Tәsadüfi deyil ki, mәnim prezi-

dentlik dövrümdә hәrbi xәrclәr hәr zaman birinci
yerdә idi vә bunu mәn deyirdim, bәyan edirdim ki,
biz hәrbi xәrclәrimizi bundan sonra da artırmalıyıq. Biz müharibәyә hazırlaşmalıyıq, hazırlaşırıq. Açıq deyirdim bütün dünyaya vә deyirdim ki,
әgәr düşmәn öz xoşu ilә torpaqlarımızdan çıxmasa, biz düşmәni qovacağıq. Belә dә oldu”.
Azәrbaycan işğal siyasәtindәn әl çәkmәyәn,
beynәlxalq hüquqa mәhәl qoymayan Ermәnistanı
güc yolu ilә cәzalandırdı. Qeyd etdiyimiz kimi,
Prezident İlham Əliyev buna nail olmaq üçün hazırlıq işlәrini müxtәlif istişamәtlәrdә hәyata keçirdi vә qarşıda duran taleyüklü problemi sәrkәrdә
qәtiyyәti ilә hәll etdi.
Əlbәttә, bu yolda Azәrbaycanın güclәnmәsinә
xidmәt edәn әn mühüm mәsәlәlәrdәn biri dövlәt
başçısı İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi müstәqil
siyasәt oldu. Mәlumdur ki, dünyada dövlәtlәrin
nüfuzunu müәyyәn edәn bir sıra sәbәblәr var.
Bunların arasında әn mühümü tәbii ki, әhәmiyyәtindәn asılı olmayaraq hәr bir sahәdә yürüdülәn
siyasәtin mәzmunu vә mahiyyәtidir. Bu gün dövlәtin nüfuzu ilә yanaşı, hәm dә ona göstәrilәn beynәlxalq etimadı da mәhz bu sәbәb meydana çıxarır. Digәr tәrәfdәn, bütün dövlәtlәr milli maraqlarına cavab verәn siyasәt hәyata keçirmәyә çalışır,
lakin hamısı buna nail ola bilmir.
Azәrbaycan böyük dövlәt deyil, amma Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü müstәqil siyasәtin
әhatә dairәsi böyükdür. Müstәqil enerji vә iqtisadi
siyasәt yürütmәk, qlobal mәsәlәlәrdә öz mövqeyini ifadә etmәk bugünkü reallıqlar baxımından kifayәt qәdәr mühüm mәsәlәlәrdir. Mәhz müstәqil

siyasәtin nәticәsidir ki, Azәrbaycanın karbohidrogen ehtiyatları Avropa vә dünya bazarlarına çatdırılır. Müstәqil siyasәtin nәticәsidir ki, artıq 3 peykimiz fәzadadır. Azәrbaycan o dövlәtlәrdәndir ki,
xarici siyasәtini tam müstәqil hәyata keçirir vә
Ermәnistan kimi kәnardan tәlimat almır. “Azәrbaycan dünya miqyasında nadir ölkәlәrdәndir ki,
tam müstәqil şәkildә öz daxili, xarici siyasәtini
aparır, öz dostlarını özü seçir, heç kimin qabağında
baş әymir, heç kimә hesabat vermir. Ancaq Azәrbaycan xalqının iradәsi Prezident kimi mәnim
üçün әsas mәsәlәdir. Son illәrin tarixi göstәrdi ki,
bütün cәhdlәrә baxmayaraq, heç kim Azәrbaycanı
öz müstәqil yolundan döndәrә bilmәdi”, - deyә
Prezident İlham Əliyev bu barәdә danışarkәn bildirib.
Azәrbaycan Ermәnistanla aparılan danışıqlarda
da tam müstәqil siyasәt yürütdü. Bu illәrdә ölkәmizә qarşı çox tәzyiqlәr oldu. Ermәnistanın işğal
siyasәtinә hüquqi don geydirilmәsi üçün respublikamıza bir çox siyasi basqılar oldu. Lakin Azәrbaycan milli maraq vә mәnafelәrinә zidd olan heç
bir razılaşmaya getmәdi. Bu gün Azәrbaycan hәr
bir sahәdә müstәqil siyasәtin tәntәnәsini yaşayır.
Bu siyasәti inamla hәyata keçirәn Prezident İlham
Əliyev Vәtәn müharibәsinin qalib sәrkәrdәsi kimi
hәm dә Cәnubi Qafqazda yeni reallıqlar yaradıb.
Regionda hәyata keçirilәcәk yeni layihәlәrin,
çәkilәcәk kommunikasiyaların müәllifi dә Azәrbaycandır. Bütün bunlar bir daha tәsdiq edir ki,
Azәrbaycanı öz müstәqil yolundan döndәrmәk
mümkün deyil.
Azәrbaycan xalqı bu baharı tamamilә fәrqli әh-

vali-ruhiyyәdә qarşıladı. Son 30 ilә yaxın müddәtdә ilk dәfә olaraq Novruz bayramını ürәkdolusu,
tәntәnә ilә qeyd etdik. Çünki bu il Novruz tonqalları hәm dә işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda
qalandı. 30 ilә yaxın idi ki, düşmәn tapdağında
olan torpaqlarımız Novruza hәsrәt idi. Müzәffәr
Ordumuz ötәn ilin cәmi 44 günlük Vәtәn müharibәsindәki qәlәbә ilә xalqımızın bu mәnәvi iztirabına son qoydu. Ali Baş Komandan İlham Əliyev
ölkәmizin әrazi bütövlüyünü bәrpa etmәklә hәm
dә Novruz bayramını Qarabağa qaytardı. Artıq
azad olunmuş bütün torpaqlarımızdan - doğma
Qarabağımızdan baharın xoş qoxusu gәlir.
Buna görә Prezident İlham Əliyevin Şuşada,
Cıdır düzündә qaladığı bayram tonqalı böyük
rәmzi mәna daşıyır. Çünki bu tonqal Azәrbaycanın hәm döyüş meydanındakı Zәfәrinin, hәm dә
xalqımızın mәnәvi Qәlәbәsinin tәcәssümü idi. Bununla Azәrbaycan Prezidenti torpaqlarımızın
işğaldan azad edildiyini bir daha dünyaya çatdırdı.
Bu bayram tonqalı ilә Prezident İlham Əliyev bir
daha Şuşanın Azәrbaycan şәhәri olduğunu dünyaya bәyan etdi.
“Gün gәlәcәk vә bu gün hәlә dә işğal altında
olan bütün torpaqlarda Azәrbaycan bayrağı qaldırılacaq”. Prezident İlham Əliyev bu sözlәri 3 il
әvvәl, 2018-ci il aprelin 11-dә keçirilәn seçkilәrdә
ona göstәrilәn böyük etimada görә xalqımıza
müraciәtindә demişdi. Prezident İlham Əliyevin
çıxışlarında bu mәzmunlu ifadәlәr çoxdur. Çünki
dövlәt başçısının hәr bir çıxışında, görüşlәrindә,
müraciәtlәrindә, tәbriklәrindә torpaqlarımızın işğaldan azad olunması mәsәlәsi prioritet idi. Prezident İlham Əliyev hәr zaman bәyan edirdi ki, danışıqlar nәticәsiz qalacağı tәqdirdә güclü Azәrbaycan Ordusu öz sözünü deyәcәk.
Hәr Novruz günlәrindә isә xalqımızın әn böyük
arzusu vә niyyәti növbәti bayramın Qarabağda
qeyd edilmәsi barәdә olurdu. Xalqımız o günün
mütlәq yetişәcәyinә, bayram tonqallarının Qarabağda qalanacağına әmin idi. Çünki hәr kәs öz
rәhbәrinә, Ali Baş Komandana inanırdı.
44 günlük Vәtәn müharibәsindә qazanılan böyük Qәlәbә o günü yetişdirdi vә Prezident İlham
Əliyev xalqımıza builki Novruz tәbrikini Şuşadan
ünvanladı: “Biz bu il Novruz bayramını Şuşada,
Cıdır düzündә qeyd edirik. Bu, tarixi hadisәdir.
2004-cü ildәn başlayaraq, hәr il mәn Azәrbaycan
xalqını Novruz bayramı münasibәtilә tәbrik edәrkәn deyirdim ki, biz öz doğma torpaqlarımıza
qayıdacağıq. Deyirdim ki, biz ölkәmizin әrazi bütövlüyünü bәrpa edәcәyik. Deyirdim ki, biz Novruz bayramını torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra Qarabağda qeyd edәcәyik vә bu gün
gәldi. Bu gün biz Novruz bayramını qәdim şәhәrimizdә, Azәrbaycanın mәdәniyyәt paytaxtı Şuşada
qeyd edirik. Bu, tarixi hadisәdir”.
Torpaqlarını işğaldan azad etmәk üçün ölkәmiz
yalnız Ermәnistanla döyüşmәli deyildi. Azәrbaycan bu müharibәdә qalib gәlmәk üçün dünya ermәniliyini, ermәni tәәssübkeşlәrini dә mәğlub etmәli, neytrallaşdırmalı idi. Eyni zamanda ordumuz әn müasir döyüş imkanlarına malik olmalı,
Ermәnistanın Azәrbaycan torpaqlarını işğal etmәsi
ilә bağlı beynәlxalq hüquqi baza möhkәmlәndirilmәli idi.
Müraciәtindә “Mәn demişdim ki, hәr şeyi vaxtında etmәk lazımdır. Nәyi, nә vaxt, necә etmәk
lazımdır, bilirәm. Mәnim üçün torpaqların azad
edilmәsindәn daha ümdә vәzifә heç vaxt olmamışdır”, - deyәn dövlәt başçısı İlham Əliyevin ilk
dәfә prezident seçildiyi 2003-cü ildәn bәri hәyata
keçirdiyi fәaliyyәt göstәrir ki, olduqca müdrik
diplomatiya, siyasi uzaqgörәnlik vә zәrgәr dәqiqliyi ilә Azәrbaycanı bu qәlәbәyә doğru aparmışdır.
Bu illәrdә aparılan hazırlıq işlәrindә lüzumsuz
tәlәskәnliklәrә yol verilmәmiş, gәrәksiz addımlar
atılmamışdır. Ordumuzun döyüş imkanlarının
artırılması, beynәlxalq dәstәyin tәmin olunması,
düşmәnin gözlәnilәn beynәlxalq tәzyiqlәrinin
neytrallaşdırılması istiqamәtindә bütün işlәr
ardıcıllıqla, sistemli şәkildә hәyata keçirilmişdir.
Ona görә bu gün dönüb arxaya baxanda bir daha
görürük ki, ötәn illәrdә torpaqlarımızın azad edilmәsi Prezident İlham Əliyev üçün ümdә vәzifә
olmuşdur.
Bәli, Zәfәrә gedәn yolda mәnәvi hazırlıq sahәsindә böyük irәlilәyişlәr әldә olundu. Gәnc nәsil
vәtәnpәrvәr ruhda böyüyәrәk formalaşdı. Vәtәn
müharibәsindә döyüşәnlәrin әksәriyyәti Birinci
Qarabağ müharibәsini görmәsәlәr dә, düşmәnә
nifrәt hissi ilә yetişmişdilәr. Ən vacib mәsәlәlәrdәn biri dә odur ki, Azәrbaycan cәmiyyәtindә güclü milli vә siyasi hәmrәylik mövcuddur vә bütün
bunlar böyük Qәlәbәyә gedәn yolda mühüm amillәr idi.
Bu illәr әrzindә davam edәn nәticәsiz danışıqlar
prosesindә Azәrbaycana çox böyük tәzyiqlәr dә
oldu, lakin Prezident İlham Əliyev ölkәmizin mәnafelәrini qәtiyyәtlә qorudu, Ermәnistanın maraqları naminә münaqişәnin güc yolu ilә hәllinә qarşı
çıxanların, hәrb variantını istisna edәnlәrin tәkliflәrini yaxına buraxmadı.
Belәliklә, Prezident İlham Əliyev müdrik vә
uzaqgörәn siyasәti ilә torpaqlarımızın işğaldan
azad edilmәsi tarixini yetişdirdi vә cәmi 44 gün
әrzindә bunu reallaşdırdı. Dövlәt başçısının dediyi
kimi, hazırlaşdıq vә düşmәni mәğlub etdik: “Yaxınlaşdırdıq, hazırlaşdıq, gәldik düşmәni mәğlub
etdik, mәhv etdik. Gәlmişik vә burada dayanmışıq. Müzәffәr Ordunun Ali Baş Komandanı kimi
dayanmışam qәdim Azәrbaycan torpağında vә
heç kim bundan sonra bizi buradan çıxara bilmәz”.
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"Yaşıl Marafon" kampaniyası
çərçivəsində ağacəkmə aksiyasına
Dövlət Gömrük Komitəsi də qoşuldu

Türkdilli dövlətlər
arasında gömrük
sahəsində əməkdaşlıq
uğurla davam etdirilir

IDEA İctimai Birliyi, Ekologiya vә Tәbii
Sәrvәtlәr Nazirliyinin birgә tәşkilatçılığı ilә
hәyata keçirilәn "Yaşıl Marafon" kampaniyası çәrçivәsindә növbәti ağacәkmә aksiyası keçirilib.

Aprelin 5-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә Türk Dünyası Əmәkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) tәşkilatçılığı ilә Türkiyә vә Özbәkistan respublikalarının nümayәndә heyәtlәri ilә görüş keçirilib.

"Yaşıl Marafon" kampaniyası çәrçivәsindә
ağacәkmә aksiyasına Dövlәt Gömrük Komitәsi dә
qoşuldu
IDEA İctimai Birliyi, Ekologiya vә Tәbii
Sәrvәtlәr Nazirliyinin birgә tәşkilatçılığı ilә hәyata
keçirilәn "Yaşıl Marafon" kampaniyası çәrçivәsindә
növbәti ağacәkmә aksiyası keçirilib.
Bakının Xocasәn qәsәbәsindә aprelin 4-dә keçirilәn aksiyaya Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları da qoşulub. Ağacәkmә aksiyasında Ekolo-

giya vә Tәbii Sәrvәtlәr naziri Muxtar Babayev,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev
dә iştirak edib.
Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin, IDEA
İctimai Birliyinin, Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşlarının vә könüllülәrin iştirakı ilә 2 hektar
әrazidә 1600-dәn artıq müxtәlif cinsli ağac әkilib.
Qeyd edәk ki, bu il yaz vә payız әkin mövsümlәrindә ölkә üzrә 1 milyona yaxın ağac әkilәcәk.

GUAM üzv dövlətlərin sərhədlərindən tranzit
malların keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi
layihəsi müzakirə edilib
Aprelin 6-da Demokratiya vә
İqtisadi İnkişaf Naminә Tәşkilat GUAM-ın Ticarәtә vә Nәqletmәyә
Yardım layihәsi üzrә Rәhbәredici
Komitәsinin onlayn formatda
növbәti görüşü keçirilib.
Tәdbirә Azәrbaycan tәrәfindәn Dövlәt
Gömrük Komitәsinin aidiyyәti strukturlarının rәhbәrlәri vә mәsul şәxslәri qatılıb.
Görüşdә mәqsәd rәqәmsal texnologiyaların tәtbiqi vasitәsilә tranzit malların GUAM
üzv dövlәtlәrinin sәrhәdlәrindәn keçirilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә layihәni müzakirә
etmәk olub. Elәcә dә üzv ölkәlәrdә gömrük
sahәsindә hәyata keçirilmiş yeniliklәrә dair
mәlumat mübadilәsinin aparılması, mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn keçirilmәsi zamanı prosedurların sadәlәşdirilmәsi ilә әlaqәdar qarşılıqlı fәaliyyәtin güclәndirilmәsi, iqtisadiyyat, ticarәt vә nәqliyyat sahәlәrindә
әmәkdaşlığın dәrinlәşdirilmәsi mәsәlәlәrinә baxılıb.
İştirakçıları salamlayan GUAM Katibliyinin

proqram koordinatoru Sәbuhi Tәmirov GUAM üzv
ölkәlәrinә gömrük әmәkdaşlığı sahәsindә göstәrdiklәri diqqәtә görә tәşәkkürünü bildirib.
Sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin gömrük
işinin tәşkilindә informasiya texnologiyalarının
tәtbiqinin daha da genişlәndirilmәsi ilә bağlı elektron xidmәtlәrindәn bәhs edәn tәqdimat olub.
Azәrbaycan tәrәfinın tәqdimatında "Fiziki şәxs-

lәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya
mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların
gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli
vә sadәlәşdirilmiş qaydaları"na edilmiş
dәyişikliklәr, "Nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn keçmәsinin tәnzimlәnmәsi mәqsәdilә yaradılan
elektron növbә sistemi" layihәsi, 1 iyun 2020ci il tarixindә fәaliyyәtә başlamış "Ümumi
Tranzit Proseduru Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi
Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş
Tranzit Sisteminә (YKTS) qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinә Dәstәk" tvinninq layihәsi vә gömrük orqanları sistemindә görülәn
digәr işlәr öz әksini tapıb.
Daha sonra Gürcüstan, Moldova vә Ukrayna
tәrәfinin nümayәndәlәri çıxış edәrәk öz ölkәlәrindә
gömrük sahәsindә tәtbiq olunan yeniliklәrlә bağlı
әtraflı mәlumat verib, qarşılıqlı әlaqәlәrin daha da
güclәnәcәyinә vә sәmәrәli әmәkdaşlığın beynәlxalq
ticarәtin sürәtlәndirilmәsinә, biznes mühitinin daha
da yaxşılaşdırılmasına töhfә verәcәyinә әmin
olduqlarını ifadә ediblәr.

Обсужден проект совершенствования
транзитных перевозок через границы
государств-членов ГУАМ

Dövlət Gömrük Komitəsinin
yeni layihəsi təqdim olunub

Очередная встреча Руководящего комитета по проекту содействия торговле и транспортировке Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ состоялась 6 апреля в
онлайн-формате. На мероприятии с азербайджанской стороны
приняли участие руководящие и ответственные лица соответствующих структур Государственного комитета таможни.

Aprelin 7-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin "Ticarәt Statistikası Portalı" layihәsinin tәqdimatı keçirilib.

Встреча была организована с
целью обсуждения проекта по совершенствованию транзитных перевозок через границы стран-участниц ГУАМ посредством применения цифровых технологий. Кроме
того, программа встречи включала
обмен информацией по новшествам, внедренным в сфере таможни в странах-участницах организации, обсуждение вопросов по усилению взаимодействия в связи с
упрощением процедур в таможенно-пропускных пунктах при перевозке товаров и транспортных
средств, углублению сотрудничества в области экономики, в частности в сфере торговли и транспорта.
Поприветствовав участников мероприятия, координатор программ
Секретариата ГУАМ Сабухи Темиров выразил благодарность странам-участницам ГУАМ за внимание
в деле таможенного сотрудничества.
Затем состоялась презентация,
посвященная электронным услугам
в связи с дальнейшим расширением
внедрения информационных технологий в организации таможенного
дела Государственного комитета
таможни.
С азербайджанской стороны в
презентацию были включены из-

менения в «Льготные и упрощенные правила перевозки физическими лицами через таможенные границы товаров, не предусмотренных
для производства или коммерческих целей», проект «Системы
электронной очереди, созданной с
целью координации перевозки
транспортных средств через таможенно-пропускные пункты», стартовавший с 1 июня 2020 года твиннинговый проект «Поддержки Государственному комитету таможни
Азербайджанской Республики в
процессе подключения к Конвенции общей процедуры транзита,
Конвенции упрощения регистрации при торговле товарами и Новой
компьютеризированной транзитной
системе», а также рассказывалось о
других работах, выполненных в
системе таможенных органов.
Далее выступили представители
Грузии, Молдовы и Украины, предоставив подробную информацию
о новшествах, внедренных в таможенной области в их странах, выразив уверенность в дальнейшем усилении взаимодействия и подчеркнув, что эффективное сотрудничество станет стимулом в улучшении
международной торговли и, в
целом, бизнес-среды.

Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Bakı şәhәrindәki Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә
keçirilәn tәqdimat mәrasimindә Dövlәt
Gömrük Komitәsi Katibliyinin rәisi Anar
Süleymanov, Komitәnin aidiyyәti strukturlarının әmәkdaşları vә jurnalistlәr
iştirak edib.
Anar Süleymanov bildirib ki, Dövlәt
Gömrük Komitәsi sahibkarlıq mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması, xarici iqtisadi
ticarәt fәaliyyәti zamanı şәffaflığın tәmin
edilmәsi, gömrük prosedurlarının vә
sәrhәdkeçmә proseslәrinin sadәlәşdirilmәsi mәqsәdilә mütәmadi olaraq informasiya texnologiyalarına әsaslanan innovativ layihәlәr hәyata keçirir. "Ticarәt
Statistikası Portalı" da gömrük orqanları
tәrәfindәn hazırlanan növbәti layihәdir.
Vurğulanıb ki, "Ticarәt Statistikası
Portalı"nı yaratmaqda әsas mәqsәd maraqlı tәrәflәr üçün Azәrbaycan Respublikasının ticarәt dövriyyәsini vizual olaraq sadә vә maraqlı şәkildә tәqdim etmәkdir.
Anar Süleymanov diqqәtә çatdırıb ki,
bu portal Xarici İqtisadi Fәaliyyәt iştirakçılarına ölkәdәki bazarı tәhlil etmәk,
eyni zamanda, vahid rәqәmsal mәkanda
statistik mәlumatları әldә etmәk imkanı
verәcәk. Portal sahibkarlıq fәaliyyәti ilә
mәşğul olmaq istәyәn maraqlı tәrәflәrә
statistik mәlumatları tәqdim edәrәk

Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin
müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov, Komitәnin aidiyyәti
strukturlarının rәhbәrlәri, TDƏŞ Baş
Katibinin müavinlәri Qismәt Gözәlov,
Mirvohid Azimov, Özbәkistan Nәqliyyat
nazirinin müavini Abdusamat Muminov,
bu ölkәnin gömrük vә nәqliyyat qurumlarının nümayәndәlәri, Türkiyә Beynәlxalq Daşıyıcılar Assosiasiyasının direktorlar heyәtinin rәhbәri Alper Özel iştirak
ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin
müavini Cavad Qasımov TDƏŞ çәrçivәsindә әmәkdaşlıqdan mәmnunluqla
bәhs edib vә bu әmәkdaşlığın gömrük sahәsindә dә uğurla davam etdirildiyini diqqәtә
çatdırıb. Ölkәmizin tranzit potensialının artırılması istiqamәtindә mühüm addımların atıldığını vurğulayan Komitә sәdrinin müavini
bu mәqsәdlә tәcrübә vә elektron mәlumat
mübadilәsinin genişlәndirilmәsinin vacibliyindәn bәhs edib.
Cavad Qasımov bir sıra ölkәlәrlә sözügedәn sahәdә razılaşmaların әldә olunduğunu vә
bunun da gömrük risklәrinin sәmәrәli şәkildә
idarә olunması ilә yanaşı, gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә, sәrhәdkeçmә pro-

seslәrinin sürәlәndirilmәsinә münbit şәrait
yaratdığını bildirib. O da qeyd olunub ki,
beynәlxalq ticarәtin inişafı, tranzit imkanlarının daha da genişlәndirilmәsi mәqsәdilә
Azәrbaycan irimiqyaslı layihәlәr hәyata
keçirir vә türkdilli dövlәtlәr arasında әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi bu sahәyә mühüm
töhfә verәcәk.

Daha sonra TDƏŞ Baş Katibinin müavinlәri Qismәt Gözәlov, Mirvohid Azimov,
Özbәkistan Nәqliyyat nazirinin müavini Abdusamat Muminov vә digәr şәxslәr çıxış edәrәk türkdilli dövlәtlәr arasında gömrük sahәsindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi, tranzit daşımalarının artırılması, mәlumat mübadilәsinin güclәndirilmәsi ilә bağlı fikirlәrini
bildirib, Azәrbaycan gömrüyünün rәqәmsallaşma, informasiya texnologiyalarının vә
"bir pәncәrә" prinsipinin tәtbiqi istiqamәtindәki tәcrübәsinin öyrәnilmәsinin vacibliyini
vurğulayıblar.

Turkic-speaking states
successfully continue
cooperation in the
field of customs
Turkic World Cooperation Council
organized a meeting with the delegations of Turkey and Uzbekistan at the
State Customs Committee on April 5.
The meeting was attended by deputy chairman of the State Customs Committee, customs
service Major-General Javad Gasimov, heads
of relevant structures of the Committee, Deputy
Secretaries General of the Turkic World
Cooperation Council Gismet Gozalov, Mirvohid Azimov, Deputy Minister of Transport of
Uzbekistan Abdusamat Muminov, representatives of customs and transport agencies, head of
the Board of Directors of the Turkish International Transporters Association Alper Ozel.
Deputy chairman of the State Customs
Committee Javad Gasimov expressed satisfaction with the cooperation as part of the Turkic
World Cooperation Council, said the cooperation in the customs sphere was also developing
successfully. Underlining that important steps
were being taken to improve our country’s transit potential, deputy chairman of the Committee
spoke about the importance of enhancing exc-

hange of experience and electronic exchange
of information.
Javad Gasimov said agreements had been
reached with a number of countries, this had
created favorable conditions for effective management of customs risks, facilitation of customs procedures and acceleration of border
crossing processes. It was noted that Azerbaijan
was implementing massive projects to develop
the international trade, further enhance the transit opportunities, strengthening of cooperation
among the Turkic-speaking states would contribute to this sphere.
Following this, Deputy Secretaries General
of the Turkic World Cooperation Council Gismet Gozalov, Mirvohid Azimov, Deputy
Minister of Transport of Uzbekistan
Abdusamat Muminov and others shared their
views on enhancing cooperation among the
Turkic-speaking states in the field of customs,
increasing transit transportation, strengthening exchange of information, underlined the
importance of studying Azerbaijani customs
bodies’ experience in terms of digitalization,
application of information technologies and
one-stop-shop principle.

State Customs Committee
presents new project
onların daha dәqiq biznes araşdırması
aparmasına dәstәk olacaq. Bu da öz növbәsindә ticarәtdә rәqabәt qabiliyyәtliliyin
artırılmasına zәmin yaradacaq.
O da qeyd olunub ki, portalin tәqdim
etdiyi digәr yenilik Azәrbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal
nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının vә ixrac gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri haqqında mәlumatları daha
müasir formatda maraqlı tәrәflәrә çatdırmaqdır. Eyni zamanda, sahibkarlıq fәaliyyәti ilә bağlı idxal vә ya ixrac zamanı
malların rәsmilәşdirilmәsi üçün tәlәb olunan sәnәdlәr vә sәnәdi verәn orqanın adı
portal vasitәsilә publik qaydada tәqdim
olunur.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsi
Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika Baş
İdarәsinin rәis müavini Eldar Abbasov
xüsusi tәqdimatla portal barәdә әtraflı
mәlumat verib.
"Ticarәt Statistikası Portalı"nı Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika Baş İdarәsi hazırlayıb
vә portala www.stats.customs.gov.az
elektron ünvanı vasitәsilә daxil olmaq
mümkündür.

The presentation of the Trade Statistics Portal project of the State Customs
Committee was held on April 7.
The presentation ceremony held at the
Regional Office for Capacity Building for the
World Customs Organization Europe Region
in Baku was attended by chief of the Secretariat of the State Customs Committee Anar
Suleymanov, representatives of the Committee’s appropriate structures and journalists.
Anar Suleymanov said in order to further
improve the business environment, ensure
transparency in foreign economic trade, simplify customs and border crossing procedures,
the State Customs Committee regularly implemented innovative projects based on information technologies. The Trade Statistics Portal is
another project developed by the customs
authorities.
It was underlined that the main goal in creating the Trade Statistics Portal was to visually
present the trade turnover of the Republic of
Azerbaijan to the interested parties in a simple
and interesting manner.
Anar Suleymanov said that the portal
would allow participants of foreign economic

activity to analyze the market in the country,
obtain statistics in a single digital space. The
portal will provide statistics to the interested
parties and support them in conducting more
accurate business study. This, in its turn, will
increase the competitiveness of trade.
It was also noted that another innovation
presented by the portal was to provide information on the nomenclature of foreign economic activity of the Republic of Azerbaijan,
the rates of import customs duties and export
customs duties to the interested parties in a
more modern format. At the same time, the
documents required for the registration of
goods during the import or export in connection with entrepreneurial activity and the name
of the authority issuing the document are made
public through the portal.
Then, deputy chief of the Main Department
of Technological Innovations and Statistics of
the State Customs Committee Eldar Abbasov
gave detailed information about the portal
through a special presentation.
The Trade Statistics Portal was developed
by the Main Department of Technological
Innovations and Statistics of the State Customs
Committee and one can visit the portal
through www.stats.customs.gov.az.
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Dövlət Gömrük Komitəsi Mətbuat və
İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin məlumatı
Ötәn gün bәzi kütlәvi informasiya
vasitәlәrindә Hesablama Palatasının
2020-ci il üzrә fәaliyyәtinә dair hesabatına istinadәn 7 bank vasitәsilә ölkәdәn
nağd xarici valyutanın çıxarılması prosesindә Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük
İdarәsindә aparılmış yoxlamalar çәrçivәsindә gömrük inzibatçılığı sahәsindә
natamamlıqların olduğu barәdә mәlumatlar yayımlanıb. Dövlәt Gömrük Komitәsi bildirir ki, bu iddialar tamamilә
әsassızdır vә gömrük orqanları qanunvericiliyә uyğun olaraq üzәrlәrinә düşәn vәzifәlәri tam yerinә yetiriblәr.
Hüquqi şәxs olan rezidentlәr tәrәfindәn valyuta
sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasına köçürülmәsi vә nağd şәkildә gәtirilmәsi, habelә Azәrbaycan
Respublikasından köçürülmәsi vә nağd şәkildә
çıxarılması Azәrbaycan Respublikasının “Valyuta
tәnzimi haqqında” Qanununun 8.3 maddәsinә uyğun
olaraq hәyata keçirilir.
Azәrbaycan Respublikasında fәaliyyәt göstәrәn
kommersiya bankları tәrәfindәn tәqribәn 1.1 milyard

manat ekvivalentindә nağd xarici valyuta vәsaitlәrinin ölkәdәn kәnara çıxarılması rәsmi qaydada vә
qanunvericiliyin tәlәblәrinә müvafiq olaraq hәyata
keçirilib, bütün ixrac faktları üzrә gömrük bәyannamәlәri mövcuddur.
Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının da
tәsdiq etdiyi kimi bu növ әmәliyyatlar bankların xarici banklardakı müxbir hesablarına mәdaxil edilmәsi

(müxbir hesabın möhkәmlәndirilmәsi) mәqsәdini
daşımışdır. Belә ki, yerli kommersiya bankları xarici
müxbir banklardakı hesablarının tәlәb olunan qalıq
hәcmini (cash collateral) tәmin etmәsә öz müştәrilәrinin idxal әmәliyyatları üzrә ödәniş tapşırıqlarını,
o cümlәdәn sәnәdli әmәliyyatlar üzrә tranzaksiyalarını yerinә yetirә bilmәzlәr. Yәni, kommersiya
banklarının xarici müxbir banklardakı öz hesablarına nağd vәsait aparması normal bank fәaliyyәti
praktikasına vә milli qanunvericiliyә tamamilә uyğundur.
Aparılan nağd vәsaitin xaricdәki müxbir hesaba
mәdaxil olunmasına “gömrük nәzarәti” barәdә
kütlәvi informasiya vasitәlәrindә yayılan fikrә dair
bildiririk ki, Dövlәt Gömrük Komitәsinin ölkәmizdәn ixrac edilәn hәr hansı malın, o cümlәdәn nağd
valyuta vәsaitin tәyinat ünvanına çatıb-çatmamasına nәzarәt etmәk kimi funksiyası vә öhdәliyi
yoxdur.
Nağd vәsaitin xaricә göndәrilmәsi halında isә kommersiya banklarının bu ixrac әmәliyyatları onların
balansında mütlәq әks olunur vә nağd vәsaitlәrin balans hәrәkәtinә nәzarәt aidiyyәti qurumun funksiyalarına aiddir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

"Mədəni sərvətlərin və saxta xalça
məhsullarının müəyyən edilməsi"
mövzusunda təlim keçirilib
Martın 31-dә Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyindә "Mәdәni sәrvәtlәrin vә saxta
xalça mәhsullarının müәyyәn edilmәsi" mövzusunda tәlim keçirilib.

Tәlim "Azәrbaycan Respublikasında xalça sәnәtinin qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә dair 20182022-ci illәr üçün Dövlәt Proqramı"nın icrasını tәmin
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etmәk, bu sahәdә gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin peşә vә
ixtisas biliklәrini artırmaq mәqsәdilә tәşkil edilib.
Tәlimdәn öncә gömrükçülәr
muzeyin eksponatları ilә tanış
olublar.
Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyinin eksponatların mühafizәsi
üzrә direktor müavini Mira Mәmmәdxanova tәlimin açılışında muzeyin yaranma tarixi, fәaliyyәt istiqamәtlәri vә nümayiş olunan
eksponatlar haqqında mәlumat verib. Azәrbaycan xalçalarının tarixi, xalçaçılıq mәktәblәri, xalq tәtbiqi sәnәti nümunәlәri vә
ona aid әşyalar barәdә çıxış edib.
Mira Mәmmәdxanova mәdәniyyәt sәrvәtlәrinin qanunsuz olaraq ölkәyә gәtirilmәsi vә ölkәdәn çıxarılmasının qarşısının
alınması mәqsәdilә yaradılan ekspert komissiyalarının fәaliyyәti barәdә mәlumat
verib, eyni zamanda, Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyinin Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
bu istiqamәtdә sәmәrәli әmәkdaşlığını
yüksәk qiymәtlәndirib.
Daha sonra DGK Gömrük Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş
İdarәsinin Sәrnişin Dәhlizlәrinin İdarәolunması şöbәsinin rәisi Vasif Qurbanov çıxış
edәrәk tәlimin tәşkilinә görә Azәrbaycan
Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi vә
Azәrbaycan Milli Xalça Muzeyinә Dövlәt Gömrük
Komitәsi adından tәşәkkürünü bildirib.

Beynəlxalq yük daşımalarını
həyata keçirən şirkətlərin
nümayəndələri ilə görüş
keçirilib
Aprelin 6-da Dövlәt Gömrük Komitәsindә beynәlxalq
yük daşımalarını hәyata keçirәn şirkәtlәrin nümayәndәlәri ilә görüş keçirilib.
Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Gömrük Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin rәisi Şahin Əlәsgәrov, Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi Dilavәr Fәrzәliyev, Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki sәfirliyinin gömrük mәsәlәlәri üzrә
müşaviri Georgiy Pesçanskix vә Azәrbaycan
Beynәlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasının nümayәndәlәri iştirak edib.
Tәdbirdә Azәbraycan vә Rusiya arasındakı
gömrük-sәrhәd keçid mәntәqәlәrindәn yük
nәqliyyat vasitәlәrinin sәrәdkeçmә proseslәri,
dövri olaraq yaranan növbәlәr, Rusiya tәrәfdә
Azәrbaycan daşıyıcı şirkәtlәrinә qanunvericiliyin tәtbiqi zamanı cәrimәlәrin hesablanması, sürücülәrin sәrhәd-keçid mәntәqәlәrindә
saxlanılması ilә bağlı mәsәlәlәr müzakirә olunub.
Qeyd olunub ki, Azәrbaycan-Rusiya sәrhәdindә yerlәşәn gömrük-keçid mәntәqәlәri
beynәlxalq ticarәtin vә tranzitin hәyata keçirilmәsindә mühüm rol oynayır vә daşımaların

sürәtli, asan şәkildә reallaşdırılması üçün iki
ölkәnin gömrük qurumları arasında sәmәrәli
әmәkdaşlıq münasibәtlәri mövcuddur.
Hazırda gömrük-keçid mәntәqәlәrindә yenidәnqurma işlәri aparılır vә bu il әrzindә daha
bir gömrük-keçid mәntәqәsinin tikintisi başa
çatdırılaraq istifadәyә verilmәsi nәzәrdә tutulur. Bu da sәrhәdkeçmә proseslәrinin vә yük
daşımalarının sürәtlәndirilmәsinә şәrait yaradacaq.
Görüşdә Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki sәfirliyinin gömrük mәsәlәlәri üzrә
müşaviri Georgiy Pesçanskix daşıyıcı şirkәtlәrin nümayәndәlәrinin gömrük, nәqliyyat vә
sәrhәdkeçmә proseslәri ilә bağlı suallarını
cavablandırıb, onları narahat edәn mәsәlәlәrin
araşdırılacağını vә mümkün kömәyin göstәrilәcәyini bildirib.

Состоялась встреча с
представителями компаний
по международным
грузоперевозкам
В
Государственном
комитете таможни 6
апреля состоялась встреча с представителями
компаний по международным грузоперевозкам.

Azәrbaycan xalçası adı altında xaricdә istehsal
edilәn saxta xalçaların ölkәmizә idxalının vә satışının
qarşısının alınması, bu sahәdә qaçaqmalçılıq halları
ilә ciddi mübarizә aparıldığını deyәn Vasif Qurbanov
keçirilәn tәlimin gәlәcәkdә gömrük әmәkdaşlarının
peşә bacarıqlarının vә bilik sәviyyәsinin artırılmasına
töhfә verәcәyinә әminliyini ifadә edib.
Daha sonra "Azәrbaycan Respublikasında xalça
sәnәtinin qorunmasına vә inkişaf etdirilmәsinә dair
2018-2022-ci illәr üçün Dövlәt Proqramı"nın icrası
ilә bağlı geniş müzakirәlәr aparılıb, gömrükçülәri
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Tәlim zamanı ekspertlәr orijinal Azәrbaycan xalçalarını başqa ölkәlәrdә istehsal edilәn, yaxud saxta
xalçalardan ayırd etmәyin yolları, elәcә dә әl ilә toxunan vә sәnaye üsulu ilә hazırlanan xalçaların fәrqli
cәhәtlәri barәdә iştirakçılara mәlumat veriblәr.
"Mәdәni sәrvәtlәrin vә saxta xalça mәhsullarının
müәyyәn edilmәsi" mövzusunda tәlimlәr mütәmadi
olaraq davam edәcәk.
Tәlimin tәşkilati işlәrindә "Könüllü gömrükçü"lәr
dә iştirak ediblәr.

Во встрече приняли участие
начальник Главного управления
организации работы таможенных
пограничных пропускных пунктов Государственного таможенного комитета Шахин Алескеров,
начальник Управления международного
сотрудничества Дилавер Фарзалиев, советник по таможенным вопросам Посольства
Российской Федерации в нашей стране
Георгий Песчанских, а также представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.
В рамках мероприятия стороны обсудили процесс пересечения грузовыми транспортными средствами таможенно-пропускных пунктов между Азербайджаном и
Россией, возникающие очереди, а также
расчет штрафов для азербайджанских компаний-грузоперевозчиков на российской
стороне и задержки водителей на погранично-пропускных пунктах.
Было подчеркнуто, что таможенно-пропускные пункты, расположенные на азербайджано-российской границе, играют
важную роль в осуществлении международной торговли и транзитных перевозок,

отмечено наличие эффективного сотрудничества между таможенными структурами
двух стран для обеспечения быстрого и
легкого осуществления перевозок.
В данный момент на таможенно-пропускных пунктах ведутся работы по реконструкции, в течение текущего года планируется завершить строительство и ввести в
эксплуатацию еще один таможенно-пропускной пункт. В свою очередь, это позволит ускорить процессы пересечения границы и осуществления грузоперевозок.
В ходе встречи советник по таможенным вопросам Посольства Российской
Федерации в Азербайджане Георгий Песчанских ответил на вопросы представителей компаний-перевозчиков о таможенных, транспортных и пограничных процессах, пообещав, что будут изучены все
волнующие их вопросы, после чего будет
оказана всевозможная помощь.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizə tədbirləri davam edir
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları dörd fakt üzrә rına bәyan edilmәyәn 8 әdәd "İphone 12 Pro" markalı mobil
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozsiqaret
vә
narkotik
vasitәnin
qanunsuz
yolla
ölkә
әrazisinә
gәti
telefon,
6
әdәd
hәmin
telefonlara
mәxsus
boş
qutu
vә
USB
şöbәsinә
daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından
malarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı müril
mәsi
cәhdinin
qarşısını
alıblar.
İdarәnin
"Qırmızı
Körpü"
gömkabel
aşkarlanıb.
"Samur"
gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil
barizә tәdbirlәrini davam etdirir.
rük postunda Gürcüstan istiqamәtindәn gәlәn "Mercedes-Benz",
olan "Volvo" markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb. Hәmin ölkә
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları külli
miqdarda brilyant qaşların qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә әrazisinә
gәtirilmәsinin qarşısını alıblar.
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşına mәxsus çamadan Heydәr Əliyev Beynәlxalq
Aeroportunda rentgen aparatından keçirilәn zaman monitorda
şübhәli әşyaların tәsviri müşahidә edilib. Daha sonra vәtәndaş
yoxlama otağına dәvәt olunub. Yoxlama zamanı hәmin çamadanda olan "Tiffany Glucose" peçenye paketlәrinin içәrisindә,
ümumilikdә 10 әdәd sellofan bükümdә müxtәlif ölçülü 441
qram brilyant qaşlar aşkar edilib.
Ədliyyә Nazirliyi Mәhkәmә Ekspertizası Mәrkәzinin rәyinә
әsasәn, aşkar olunan brilyant qaşların ümumi kütlәsi 2171 karat,
orta qiymәti, tәxminәn 224 min manat tәşkil edir.

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

"Scania", "DAF" vә "İveco" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb. Gömrük baxışı zamanı hәmin nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 5600 әdәd siqaret vә "DAF" markalı
yük avtomobilinin sürücüsünә mәxsus gödәkçәnin cibindә isә
qutusu ilә birgә çәkisi 21 qram olan narkotik vasitә - marixuana
aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından "Samur" gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan "DAF" markalı yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb. Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi hәmin avtomobilә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı
nәqliyyat vasitәsinin gizli saxlanc yerlәrindә gömrük orqanla-

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

Redaksiyanın ünvanı:
AZ 1007
Bakı şәhәri,
Koveroçkin küçәsi, 30a
Tel.: (012) 404 22 00

* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları narkotik
vasitәlәrin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin
qarşısını alıblar. İran İslam Respublikasından ölkәmizә daxil
olan yük vaqonları "Astara Dәmir Yolu" gömrük postunda saxlanılıb. Vaqonlara gömrük baxışı keçirilәrkәn yük platformasının
ön hissәsinin sol alt tәrәfindә ağ rәngli sellofan paketdә 1 әdәd
bağlama aşkar edilib. Yoxlama zamanı bağlamanın içәrisindә
olan 3 әdәd bükümdә üzәrindә "M40" nişanәsi olan 200 әdәd
metadon adlı hәb vә ümumi çәkisi 97 qram olan narkotik vasitә
- heroin aşkar edilib.
Xatırladaq ki, metadon "Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan narkotik vasitәlәrin II Siyahısı"na daxildir.
* * *
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vәtәndaşının idarә etdiyi avtomobilә gömrük baxışı keçirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin kabinәsindә gömrük
orqanlarına bәyan edilmәyәn 3240 kapsul dәrman vasitәlәri vә
avtomobilin kabinәsinin tavan hissәsindә әşyaları qoymaq üçün
nәzәrdә tutulan yerdә isә 1 әdәd "İphone 11 Pro 64 GB" markalı
mobil telefon aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 2 fakt üzrә
siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin
qarşısını alıblar. İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda
Gürcüstan istiqamәtindәn gәlәn "Mercedes-Benz" vә "DAF"
markalı yük avtomobillәri saxlanılıb. Gömrük baxışı zamanı
nәqliyyat vasitәlәrindә 3600 әdәd siqaret aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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