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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Ötәn il ölkәmizin dayanıqlı
inkişafı tәmin olunub
Yanvarın 13-dә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin
yekunlarına hәsr olunmuş müşavirә keçirilib.
Dövlәtimizin başçısı müşavirәdә giriş nitqi söylәdi. Prezident
İlham Əliyev bildirdi ki, bütövlükdә 2019-cu il ölkәmiz üçün uğurlu
il olmuşdur. İlin әvvәlindә qarşımıza qoyduğumuz bütün vәzifәlәr
uğurla icra edildi, ölkәmizin dayanıqlı inkişafı tәmin olundu.
Belәliklә, hәm siyasi, hәm iqtisadi, hәm dә sosial sahәlәrdә böyük
uğurlar әldә edilmişdir. Azәrbaycan sabitlik şәraitindә yaşamışdır.
Sabitlik hәr bir ölkәnin inkişafı üçün әsas şәrtdir.
Biz il әrzindә müxtәlif yerlәrdә gәrginliyin artmasını görürdük.
Qanlı toqquşmalar, müharibәlәr, kütlәvi etiraz aksiyaları, polis
zorakılığı, insan haqlarının kobudcasına pozulması, demokratik
dәyәrlәrin tapdalanması - bütün bunlar dünyanın demәk olar ki,
bütün yerlәrindә müşahidә olunurdu. Avropada, Asiyada, Latın
Amerikasında, postsovet mәkanında, bizim bölgәmizdә, Yaxın
Şәrqdә, dünyada gәrginlik artır. Azәrbaycan isә sabitlik mәkanı kimi
inkişaf edir. Azәrbaycanda sabitliyin tәminatçısı Azәrbaycan
xalqıdır. Azәrbaycan xalqının iradәsi Azәrbaycanda sabitliyin әsas
tәminatçısıdır. Xalq tәrәfindәn bizә göstәrilәn dәstәk, bizim
siyasәtimizә verilәn yüksәk qiymәt hәm bizi daha da ruhlandırır vә
eyni zamanda, ölkәmizdә siyasi vә iqtisadi sahәlәrdә sabitliyi tәmin
edir. Sabitlik pozulanda ölkәlәrdә böhran, xaotik proseslәr baş verir,
ölkәlәr böyük zәrәr görürlәr. Biz bunu 1990-cı illәrin әvvәllәrindә öz
tariximizdә görmüşük. Azәrbaycanda sabitlik pozulmuşdu, ölkә
böhran içindә idi, bizim böyük itkilәrimiz olmuşdur. Amma artıq 26
ildir ki, Azәrbaycan sabitlik şәraitindә yaşayır vә bu illәr әrzindә
ölkәmiz çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Deyә bilәrәm ki, ölkәmiz
әsrә bәrabәr inkişaf yolu keçmişdir vә bu gün Azәrbaycan dünya
miqyasında güclü ölkәlәr sırasındadır.
Keçәn il bizim beynәlxalq mövqelәrimiz daha da möhkәmlәndi.
Azәrbaycanda bir neçә mötәbәr beynәlxalq tәdbir keçirilmişdir. Bu
tәdbirlәr ölkәmizin dünyadakı mövqeyini hәm әks etdirir, hәm dә
möhkәmlәndirir. Azәrbaycan dünya müstәvisindә çox etibarlı
tәrәfdaş kimi tanınır vә bizim beynәlxalq gücümüz dә ildәn-ilә artır.
İl әrzindә ölkәmizә 40-dan çox dövlәt vә hökumәt başçısı sәfәr
etmişdir, hәm ikitәrәfli formatda, hәm dә beynәlxalq tәdbirlәrdә
iştirak üçün. Eyni zamanda, bizim qonşu dövlәtlәrin dövlәt vә
hökumәt başçıları ilә çoxsaylı görüşlәrim olubdur vә bu görüşlәr çox
önәmlidir. Çünki qonşularla münasibәtlәrin qurulması hesab edirәm
ki, hәr bir ölkә üçün prioritet olmalıdır. Azәrbaycanın öz qonşuları
ilә çox möhkәm vә qarşılıqlı maraqlar әsasında formalaşmış
әlaqәlәri mövcuddur. Bu әlaqәlәr keçәn il daha da möhkәmlәndi.
Eyni zamanda, keçәn il Azәrbaycana Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin sәfәri Avropa İttifaqı ilә Azәrbaycan arasındakı әlaqәlәri dә
әks etdirir. Bu sәfәr bu әlaqәlәrә böyük töhfә vermişdir. Bildiyiniz
kimi, hazırda Avropa İttifaqı ilә biz yeni saziş üzәrindә işlәyirik vә
ümid edirәm ki, bu işlәr nәticә verәcәkdir.
Ölkәmizdә Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurasının Zirvә
Görüşü keçirilmişdir vә Azәrbaycan bu tәşkilata sәdrliyi öz üzәrinә
götürmüşdür. Eyni zamanda, ölkәmizdә Qoşulmama Hәrәkatının
Zirvә Görüşü keçirilmişdir. Bu Zirvә Görüşü çәrçivәsindә 120 üzv
ölkәnin yekdil qәrarı ilә Azәrbaycan BMT-dәn sonra bu ikinci böyük beynәlxalq tәsisata sәdrliyi öz üzәrinә götürmüşdür. Bu faktı xüsusilә qeyd etmәk istәyirәm. Çünki Qoşulmama Hәrәkatında birlәşәn bәzi ölkәlәr, belә demәk mümkündürsә, bir-biri ilә yola getmirlәr, ölkәlәr arasında münaqişәlәr, ixtilaflar var. Buna baxmayaraq,
bütün ölkәlәr Azәrbaycanın namizәdliyini dәstәklәdi. Bu, bir daha
onu göstәrir ki, beynәlxalq arenada bizә olan hörmәt vә etimad yüksәk sәviyyәdәdir.
Dünya dini liderlәrinin II Zirvә Görüşü ölkәmizdә keçirilmişdir.
Azәrbaycana 70 ölkәnin dini liderlәri gәlmiş, bizim reallıqlarımızla
tanış olmuş vә ölkәmizdә dinlәrarası, mәdәniyyәtlәrarası istiqamәtdә görülmüş işlәrә yüksәk qiymәt vermişlәr.
Azәrbaycanda UNESKO-nun Dünya İrs Komitәsinin sessiyası
keçirilmişdir. Bu da dünya miqyasında çox mötәbәr tәdbirdir. Bu
sessiya çәrçivәsindә Şәki Xan Sarayı, Şәkinin mәrkәzi hissәsi
UNESKO-nun Dünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Hesab edirәm
ki, bu, çox böyük hadisәdir. Çünki bu günә qәdәr Qobustan vә
İçәrişәhәr, Şirvanşahlar sarayı bu mötәbәr siyahıya daxil edilmişdir.
Hesab edirәm ki, Şәki Xan Sarayının bu siyahıda olması hәm
әdalәtlidir, hәm dә bizim növbәti böyük uğurumuzdur.
Mәn bir beynәlxalq tәdbirә dә diqqәt yetirmәk istәrdim. Bu da
keçәn il Vaşinqtonda keçirilmiş Dünya Astronavtika Konqresidir.
Bu, astronavtika sahәsindә әn mötәbәr tәdbirdir. Bu konqres çәrçivәsindә Dünya Astronavtika Konqresinin 2022-ci ildә Azәrbaycan-

da keçirilmәsi haqqında qәrar qәbul edilmişdir. Bu da çox önәmli
hadisәdir - hәm konqresin keçirilmәsi böyük hadisәdir, eyni zamanda, Bakı ilә bәrabәr, daha üç böyük şәhәr bu yarışda iştirak edirdi Rio-de-Janeyro, Sinqapur vә Dehli şәhәrlәri. Bu çәtin yarışda Azәrbaycan qalib gәldi. Yәni, bu, bizim gördüyümüz işlәrә böyük diqqәtdir vә bütövlükdә Azәrbaycana göstәrilәn növbәti etimaddır. Onu
da bildirmәliyәm ki, tәxminәn 50 il bundan әvvәl - 1973-cü ildә Sovet İttifaqında cәmi bir dәfә Dünya Astronavtika Konqresi keçirilmişdir, özü dә Bakı şәhәrindә. O vaxt Heydәr Əliyevin sәylәri nәticәsindә sovet mәkanında mәhz Bakı bu konqresin keçirilmәsi üçün
seçilmişdir. Tәxminәn 50 ildәn sonra növbәti dәfә Bakıda bu konqres
keçirilәcәk, artıq müstәqil Azәrbaycanın paytaxtı Bakı şәhәrindә.
Beynәlxalq müstәvidә bir çox önәmli hadisәlәr baş verdi. Sadәcә
olaraq, mәn әsas mәsәlәlәrә diqqәt yetirirәm. Artıq dediyim faktlar
әyani şәkildә göstәrir ki, beynәlxalq mövqelәrimiz kifayәt qәdәr
möhkәmdir vә keçәn il bu mövqelәr daha da möhkәmlәnmişdir.
Bizim hәrbi potensialımız da möhkәmlәndi. Keçәn il bir çox
silahlar, sursatlar, hәrbi texnika alınmışdır vә Azәrbaycanda istehsal
olunmuşdur. Tәsadüfi deyil ki, Azәrbaycan Ordusu hәrbi potensialına, maddi-texniki tәchizatına vә döyüş qabiliyyәtinә görә dünyada
52-ci yerdәdir. Keçәn il әldә edilmiş nәticәlәr, o cümlәdәn hәrbi
şәhәrciklәrin tikilmәsi, tәmiri, yeni müasir texnika ilә tәchizat
mәsәlәlәrinin hәlli bizim hәrbi gücümüzü daha da artırmışdır.
Keçәn il iqtisadi sahәdә böyük müsbәt nәticәlәr әldә edilmişdir.
Bu nәticәlәr göstәrir ki, bizim siyasәtimiz düşünülmüş siyasәtdir.
Hesab edirәm ki, Azәrbaycan 2019-cu ildә iqtisadi sahәdә qarşıda
duran bütün vәzifәlәri uğurla icra etmişdir. Tәkcә rәqәmlәrә baxanda demәk kifayәtdir ki, 2019-cu il iqtisadi inkişaf baxımından ölkәmiz üçün uğurlu olmuşdur. Dünya Bankı Azәrbaycanı 20 әn islahatçı ölkә siyahısına salmışdır, bu, böyük nailiyyәtdir. Bu, onu göstәrir
ki, ölkәmizdә aparılan köklü islahatlar aparıcı beynәlxalq qurumlar
tәrәfindәn dә tәqdirlә qәbul edilir. Deyә bilәrәm ki, bütövlükdә 2019-

cu il dәrin islahatlar ili olmuşdur - hәm siyasi, iqtisadi, sosial sahәlәrdә, hәm dә kadr vә struktur islahatları sahәlәrindә. Bu islahatlar
inkişafımızın bundan sonra daha da uğurlu olacağına imkan verәcәk,
o cümlәdәn iqtisadi artım daha da böyük rәqәmlәrlә ölçülәcәkdir.
Hesab edirәm ki, keçәn il iqtisadi sahәdә әldә edilmiş nәticәlәr
qәnaәtbәxşdir. Belәliklә, ümumi daxili mәhsul 2,2 faiz artmışdır, bu,
yaxşı nәticәdir, xüsusilә nәzәrә alsaq ki, qeyri-neft sektorunda bu
artım 3,5 faizdir. Sәnaye istehsalı 1,5 faiz artmışdır, ancaq qeyri-neft
sektorunda sәnaye istehsalı 14 faiz artmışdır. Bu da son illәr әrzindә
sәnaye sahәsindә görülmüş işlәrin tәzahürüdür. Azәrbaycanda
sәnaye istehsalı hәm dövlәt vәsaiti hesabına, hәm dә özәl sektorun
fәaliyyәti nәticәsindә artmışdır. Əminәm ki, bu artım bundan sonra
da dayanıqlı olacaqdır.
Kәnd tәsәrrüfatı tәxminәn 7 faiz artmışdır. Xüsusilә bitkiçilikdә
bu artım daha böyük olmuşdur - 10 faizdәn çox. Bu da görülmüş
işlәrin nәticәsidir. İnflyasiya cәmi 2,6 faiz, әhalinin pul gәlirlәri isә
7,4 faiz olmuşdur. Yәni, bu, onu göstәrir ki, әhalinin pul gәlirlәri
inflyasiyanı üstәlәyib. Belәliklә, әhalinin real gәlirlәri artmışdır.
Hesab edirәm ki, bu, hәr bir ölkә üçün әsas mәsәlәlәrdәn biridir.
Bizim qeyri-neft ixracımız 14 faiz artmışdır. Bu da çox yaxşı
nәticәdir. Son illәrdә özәl sektorun fәaliyyәtinә göstәrilәn diqqәt,
güzәştli kreditlәrin verilmәsi, subsidiyalarla bağlı aparılan islahatlar
vә digәr tәdbirlәr bu artımı şәrtlәndirdi.
Valyuta ehtiyatlarımız isә 6,4 milyard dollar artmışdır vә rekord
hәddә - 51 milyard dollara çatmışdır. Bildirmәliyәm ki, adambaşına
düşәn valyuta ehtiyatlarına görә Azәrbaycan MDB mәkanında birinci yerdәdir. Xarici ticarәt dövriyyәsinin müsbәt saldosu isә 6 milyard dollar tәşkil edir vә bu, çox gözәl göstәricidir. Deyә bilәrәm ki,
dünya ölkәlәrinin mütlәq әksәriyyәtindә xarici ticarәt dövriyyәsindә
mәnfi saldo müşahidә olunur, bizdә isә müsbәt saldodur.
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Dövlәt Gömrük Komitәsindә Əlәt Azad İqtisadi
Zonasının baş plan konsepsiyası müzakirә edilib

Dövlәt Gömrük Komitәsi vә “Caspian European
Club” arasında fәal әmәkdaşlıq vә dialoq qurulub

Yanvarın 14-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti generalleytenantı Sәfәr Mehdiyev Əlәt Azad İqtisadi Zonasının müvәqqәti idarәetmә
qurumunun sәdri Valeh Əlәsgәrovla
görüşüb.

Yanvarın 16-da Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi ilә “Caspian European Club”un birgә
işçi qrupunun iclası keçirilib.
İclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini,
gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov, aidiyyәti qurumların rәhbәrlәri vә “Caspian European Club”
vә “Caspian American Club”ın sәdrinin birinci müavini
vә baş icraçı direktoru Telman Əliyevin rәhbәrlik etdiyi
nümayәndә heyәti iştirak edib.
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ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

20 Yanvar 30 il...
Milyonlarla azәrbaycanlının qәlbinә azadlıq toxumu
sәpәn 20 Yanvar faciәsinin 30-cu ildönümü tamam
olur… 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nә keçәn gecә
sovet ordusunun Azәrbaycanda törәtdiyi qanlı hadisәlәr
xalqımızın milli bütövlüyünü tәsdiqlәyәn әn böyük
hadisәlәrdәn biri kimi tarixin yaddaşına hәkk edilib. 20
Yanvar faciәsi bizi yumruq kimi birlәşdirdi vә bütün
dünya azәrbaycanlılarının gücünü, birliyini ifadә etdi.
Bu hadisә nәinki Azәrbaycanı, bütün dünyanı lәrzәyә gәtirsә
dә, o zaman yerli hakimiyyәt orqanları baş verәnlәrin üzәrindәn
sükutla keçmәyә çalışır, xalqın milli faciәsinә laqeyd münasibәtlәrini ortaya qoyaraq Kremlin qәzәbinә tuş gәlmәk istәmirdilәr. O ağır vә faciәli günlәrdә xalqın sәsini eşitmәk istәyәn yox
idi. Sovet hakimiyyәt orqanları bu qanlı hadisәyә heç bir reaksiya vermәdilәr. Azәrbaycan xalqına qarşı soyqırımı aktının hәyata keçirildiyini ilk olaraq cәsarәtlә bütün dünyaya bәyan edәn
isә ulu öndәr Heydәr Əliyev oldu.
Heydәr Əliyev vәtәndaş qeyrәti vә hәqiqi vәtәnpәrvәrlikdәn
doğan cәsarәtli bәyanatı ilә dünya azәrbaycanlılarını ayağa qaldırdı, xalqın siyasi iradәsini ifadә etdi. Baş verәn hadisәlәri hüquqa, demokratiyaya, hüquqi dövlәt quruculuğu prinsiplәrinә
zidd hesab edәn Heydәr Əliyev yüzlәrlә insanın qәtlә yetirilmәsini Azәrbaycan xalqına qarşı cinayәt adlandıraraq hadisәyә
siyasi qiymәt verilmәsini tәlәb etdi.
1990-cı ilin yanvarından sonra hakimiyyәtdә olan qüvvәlәrin
bu mәsәlәdә ilk vәzifәsi faciәni tәhlil etmәk, günahkarları üzә
çıxarmaq vә dövlәt sәviyyәsindә siyasi-hüquqi qiymәt vermәk
olsa da, faktiki olaraq heç bir tәdbir görülmәdi. 1990-cı il yanvarın 22-dә çağırılan Azәrbaycan Ali Sovetinin fövqәladә sessiyası öz işini yarımçıq qoydu vә sonrakı sessiyalarda bu mәsәlәnin müzakirәsini davam etdirmәdi. Ali Sovetin yanvar hadisәlәrini tәdqiq etmәli olan komissiyasının da işi başa çatdırılmamış
qaldı.
1990-cı ilin iyulunda Moskvadan Vәtәnә qayıdan Heydәr
Əliyevin tәşәbbüsü ilә hәmin il noyabr ayının 21-dә Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Mәclisinin qәrarı ilә 20 Yanvar faciәsinә ilk dәfә siyasi-hüquqi qiymәt verildi. Azәrbaycan xalqının ümumi rәyini özündә tәcәssüm etdirәn bu qәrar Heydәr Əliyev qәtiyyәtinin tәzahürü kimi tarixә düşdü. Heydәr Əliyev hәlә
sovet imperiyasının mövcud olduğu bir dövrdә heç nәdәn çәkinmәdәn öz millәtinin hüquqlarını müdafiә etmәkdәn qorxmadığını sübut etdi. Sәnәddә 20 Yanvar faciәsinә siyasi-hüquqi
qiymәtin verilmәsi respublika rәhbәrliyindәn tәlәb edilirdi.
Ölkәmiz müstәqillik qazandıqdan sonra da 1993-cü ilә qәdәr
iqtidarda olanların heç biri faciә ilә bağlı әsl hәqiqәti aşkar etmәyә özündә cәsarәt tapmadı. 20 Yanvar hadisәlәrinә siyasi-hüquqi
qiymәt verilmәsi ilә bağlı kifayәt qәdәr vaxtları vә imkanları
olsa da, heç kim bunu etmәdi. Baxmayaraq ki, hadisәyә siyasihüquqi qiymәtin verilmәsi istiqamәtindә çox iş gömәk olardı.
Yalnız ümummilli lider Heydәr Əliyevin ölkә rәhbәrliyinә
qayıdışından sonra 1994-cü ilin 20 Yanvar hadisәlәrinin hüquqi
müstәvidә әsl mahiyyәti onun tәşәbbüsü vә bilavasitә iştirakı ilә
açıqlandı. 1994-cü il yanvarın 12-dә keçirdiyi müşavirәdә ulu
öndәr Heydәr Əliyev bu barәdә deyirdi: “...Xalqa tәcavüz olunmuş, günahkarlar isә hәlә müәyyәnlәşdirilmәmişdir. Görünür ki,
ötәn yaxın illәrdәki sovetlәr birliyi, respublika rәhbәrliyi, mәsul
şәxslәr öz mәnafelәri naminә bu böyük faciәnin әsl mahiyyәtini
xalqa bәyan etmәmişlәr”.
Ulu öndәrin 20 Yanvar faciәsinin 4-cü ildönümünün keçirilmәsi ilә bağlı 1994-cü il yanvarın 5-dә imzaladığı fәrmanda hәm
dә Milli Mәclisә hadisәyә tam siyasi-hüquqi qiymәt vermәsi
tövsiyә olunurdu. Bu qiymәt xalqımızın müstәqillik yolunda çarpışmasının dolğun mәnzәrәsini әks etdirmәli idi. 1994-cü ilin
mart ayının 29-da respublika parlamenti “1990-cı il yanvarın 20dә Bakıda törәdilmiş faciәli hadisәlәr haqqında” qәrar qәbul etdi.
Belәliklә dә 20 Yanvar faciәsi mәhz Heydәr Əliyevin prinsipial
vә ardıcıl mübarizәsindәn sonra öz hüquqi-siyasi qiymәtini aldı.
Heydәr Əliyev 20 Yanvar şәhidlәrinin xatirәsinin әbәdilәşdirilmәsinә, onların ailәlәrinә dövlәt qayğısının guclәndirilmәsinә
hәr zaman böyük diqqәtlә yanaşırdı. Ulu öndәr hәr il yanvarın
20-dә Şәhidlәr xiyabanına gәlәrәk ziyarәt edir, şәhid ailәlәri ilә
görüşür, onların qayğıları ilә maraqlanırdı. Bu gün Şәhidlәr
xiyabanında ucalan “Əbәdi mәşәl” abidә kompleksi dә mәhz
Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә şәhidlәrin xatirәsinә ehtiram әlamәti olaraq inşa olunub. Ulu öndәr 31 mart 1998-ci il tarixdә “20
Yanvar Şәhidi” fәxri adının tәsis edilmәsi haqqında fәrman
imzalayıb. 29 dekabr 1998-ci ildә “20 Yanvar Şәhidi” fәxri adı
haqqında Əsasnamә tәsdiq edilib. Heydәr Əliyevin 2000-ci il
yanvarın 17-dә imzaladığı fәrmanla isә 1990-cı ilin faciәli yanvar günlәrindә şәhid olmuş oğul vә qızlarımıza “20 Yanvar
Şәhidi” fәxri adı verilib.
Heydәr Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirәn
Prezident İlham Əliyev şәhidlәrin xatirәsinin uca tutulmasına,
onların ailәlәrinin sosial mәsәlәlәrinin yoluna qoyulmasına
xüsusi diqqәt göstәrir, hәr il yanvarın 20-dә Şәhidlәr xiyabanını
ziyarәt edәrәk “Əbәdi mәşәl” abidә kompleksinin önünә әklil
qoyur. Dövlәt başçısı bildirib ki, Azәrbaycan övladları 1990-cı il
yanvarın 20-dә xalqımızın qәhrәmanlıq salnamәsinә parlaq
sәhifә yazdılar: “20 Yanvarda sovet rejiminin hәrbi, siyasi vә
mәnәvi tәcavüzünә mәruz qalmış Azәrbaycan xalqı öz tarixi
qәhrәmanlıq әnәnәlәrinә sadiq olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azәrbaycanda haqq-әdalәtin müdafiәsi yolunda
canlarından keçmiş Vәtәn övladları Qanlı Yanvarda xalqımızın
qәhrәmanlıq salnamәsinә parlaq sәhifә yazdılar. Sovet
hakimiyyәtinin süqutundan vә Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin bәrpa edilmәsindәn sonra bir müddәt başları hakimiyyәt
uğrunda mübarizәyә qarışmış Azәrbaycan rәhbәrlәri xalqımıza
qarşı törәdilmiş bu ağır cinayәtin sәbәblәrinin araşdırılması, ona
siyasi-hüquqi qiymәt verilmәsi vә cinayәtkarların müәyyәn
edilmәsi istiqamәtindә mәqsәdyönlü iş aparmadılar.

davamı 4-cü sәh.

2

. 18 yanvar 2020-ci il

CUSTOMS NEWS ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

№ 1 (1157) .

Ötәn il ölkәmizin dayanıqlı
inkişafı tәmin olunub
әvvәli 1-ci sәh.
Bu, sözsüz, hәm manatın mәzәnnәsinin sabit vәziyyәtdә saxlanmasına, hәm dә bütövlükdә makroiqtisadi vәziyyәtin sabit olmasına
xidmәt göstәrәcәkdir. Belәliklә, iqtisadi sahәdә әldә edilmiş nәticәlәr
vә rәqәmlәr artıq bir daha tәsdiqlәyir ki, bizim siyasәtimiz düşünülmüş vә nәticәyә hesablanmış siyasәtdir.
Vergi vә gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar nәticәsindә xәzinәyә plandan әlavә 1 milyard manat vәsait daxil edilmişdir. Bu, öz
növbәsindә imkan verdi ki, biz çox geniş sosial paketi әhaliyә tәqdim edәk vә bunu etdik. Hesab edirәm ki, hәm müasir Azәrbaycanın
tarixindә, hәm dә MDB mәkanında bu dәrәcәdә böyük sosial paket
bu günә qәdәr reallaşmamışdır. Bu, bizim bu sahәdә birinci
tәşәbbüsümüz deyil. Yaxşı xatırlayırıq ki, sovet vaxtından qalmış vә
bir növ dondurulmuş әmanәtlәrin qaytarılmasında da biz bu әmanәtlәri vәtәndaşlar üçün әn mәqbul prinsip әsasında, әn mәqbul әmsalla qaytardıq vә bu sahәdә dә MDB mәkanında birinci olduq. Ötәn
il hәyata keçirilәn sosial paket 4,2 milyon insanı әhatә etdi vә vәtәndaşların maddi vәziyyәti yaxşılaşdı. Minimum әmәkhaqqı 2 dәfә,
minimum pensiya 70 faiz, bәzi müavinәtlәr 50 faiz, bәzi müavinәtlәr
2 dәfә artırılmışdır. Bir sözlә, keçәn il aparılmış islahatlar nәticәsindә
biz әldә edilmiş әlavә gәlirlәri, ilk növbәdә, mәhz sosial sahәyә yönәltdik. Mәn keçәn ilin әvvәlindә bunu bәyan etmişdim. Demişdim
ki, yığılacaq bütün әlavә vәsait sosial sahәyә yönәldilәcәkdir vә
bunu da etdik. Hәr zaman olduğu kimi, sözümüzün üstündә dururuq.
Sosial sahәdә gedәn müsbәt proseslәr vә vәtәndaşların rifah halının
yaxşılaşdırılması bizim üçün prioritet mәsәlә olaraq qalır.
Əlbәttә, uğurlu iqtisadi siyasәt nәticәsindә sosial infrastrukturla
bağlı böyük işlәr görülmüşdür, 60 tibb müәssisәsi, 84 mәktәb tikilmiş vә tәmir edilmişdir. Mәktәblәrdәn 50-si modul tiplidir. Bu mәktәblәr kiçik vә ucqar kәndlәrdә inşa edilib. Bu, onu göstәrir ki, ölkәmizin hәr bir yerindә gedәn proseslәr ümumi inkişafımızın potensialından bәhrәlәnir.
İnfrastruktur layihәlәri icra edildi, elektrik enerjisi sahәsindә “Şimal-2” elektrik stansiyası istismara verildi. Bu stansiyanın istehsal gücü 400 meqavatdır. Bununla paralel olaraq Mingәçevir İstilik Elektrik
Stansiyasında vә digәr mövcud stansiyalarda aparılmış tәmir-bәrpa
işlәri nәticәsindә biz tәxminәn 400 meqavat itirilmiş generasiya
gücünü bәrpa etdik. Belәliklә, keçәn il 800 meqavat әlavә generasiya
gücü әldә etdik. Əlbәttә ki, bu, hәm bizim tәlәbatımızı tam ödәyir,
hәm dә böyük ixrac imkanımız yaranmışdır. Hazırda bizim tәlәbatımızdan artıq 1000 meqavat generasiya güclәrimiz var. Elektrik tәsәrrüfatının yenilәnmәsi istiqamәtindә görülәn tәdbirlәri nәzәrә alsaq,
demәk kifayәtdir ki, bu istiqamәtdә çox ciddi iş aparılıbdır.
Ölkәmizdә qazlaşdırma 96 faizә çatmışdır. Qazılmış 345 subartezian quyusu yüzlәrlә kәndin su ilә tәminatını yaxşılaşdıracaq.
Onu da bildirmәliyәm ki, bu il 400-dәn çox subartezian quyusu qazılacaq. Artıq bütün rayonların kәndlәrinin adları siyahıda var vә biz il
әrzindә investisiya proqramı çәrçivәsindә bunu edәcәyik.
Yol tikintisinә gәldikdә, bu il hәm magistral, hәm dә şәhәrlәrarası,
kәndlәrarası vә qәsәbәdaxili yollarla bağlı böyük layihәlәr icra edilәcәk. Bakı-Sumqayıt-Rusiya sәrhәdi yeni yolunun, Gәncә-Gürcüstan sәrhәdi yolunun, Astara-İran sәrhәdi yolunun tikintisi nәzәrdә
tutulubdur. Keçәn il 1300 kilometr yol çәkilmişdir. Biz tәqribәn min
kilometr planlaşdırırdıq, ancaq il әrzindә Prezidentin ehtiyat fondundan vә dövlәt büdcәsindәn yaranmış әlavә gәlirlәr hesabına 1300
kilometr uzunluğunda yol çәkdik.
İnfrastruktur layihәlәri keçәn ilin әvvәlindә qәbul edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dördüncü Dövlәt Proqramı çәrçivәsindә
hәyata keçirilir. Bu, beşillik proqramdır. Bundan әvvәlki üç proqram
müvәffәqiyyәtlә icra edildi. Əminәm ki, dördüncü proqramın icrasında da heç bir problem olmayacaq. Belәliklә, hesab edirәm ki, proqram başa çatanda artıq bizim bütün infrastruktur layihәlәrimiz, o
cümlәdәn sosial infrastrukturla bağlı layihәlәr öz hәllini tapacaqdır.
Keçәn ilin әvvәlindә Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı rayonlarında böyük
zәlzәlә baş vermişdi. Xoşbәxtlikdәn heç bir insan itkisi olmamışdır.
Ancaq minlәrlә ev dağıntıya mәruz qaldı. Zәlzәlәdәn dәrhal sonra
bölgәdә olarkәn vәtәndaşlara söz verdim ki, qış gәlәnә qәdәr bütün
evlәr yenidәn tikilәcәk, tәmir olunacaq, bәrpa edilәcәk. Hәmişә olduğu kimi, yenә dә sözümüzün üstündә durduq vә artıq zәlzәlәnin
bütün әsas fәsadları aradan qaldırıldı, minlәrlә yeni ev tikildi, tәmir
olundu, bәrpa edildi. Bu, bir daha onu göstәrir ki, vәtәndaşların problemlәrinin hәlli diqqәt mәrkәzindәdir.
Mәn bunu әvvәllәr dә demişәm, bir daha demәk istәyirәm ki, Azәrbaycanda mülkiyyәtin sığortalanması prosesi ilә bağlı çox böyük maariflәndirmә işlәri aparılmalıdır. Vәtәndaşlar bilmәlidirlәr ki, evlәr,
әmlak sığortalanmalıdır. Nәzәrә alsaq ki, Azәrbaycanda bu sahәdә böyük boşluqlar var, dövlәt bütün maliyyә yükünü öz üzәrinә götürübdür. Əlbәttә, bu, böyük vәsait tәlәb edirdi, ancaq yenә dә deyirәm, vәtәndaşların rahatlığı, onların rifahı, normal yaşayışı bizim üçün әsas
mәsәlәdir. Ancaq hesab edirәm ki, bu il vә bundan sonrakı illәrdә
әmlakın sığortalanması, o cümlәdәn maariflәndirmә ilә bağlı çox ciddi
addımlar atılmalıdır. Bu mәsәlә ilә bağlı müxtәlif tәdbirlәr keçirilmәlidir, atılacaq addımlar haqqında vәtәndaşlara әtraflı mәlumat verilmәlidir. Hökumәtә tapşırıram ki, bu mәsәlәyә diqqәt yetirsin. Eyni zamanda, bu, ölkәmizin sığorta sektorunun inkişafına müsbәt tәsir göstәrәcәkdir.
Keçәn il TANAP qaz kәmәri istismara verildi. Hesab edirәm ki,
bu, tarixi nailiyyәtdir. Çünki TANAP Cәnub Qaz Dәhlizinin әsas
hissәsidir. Mәhz 2012-ci ildә TANAP üzrә imzalanmış sazişdәn sonra “Şahdәniz-2” qaz-kondensat yatağının işlәnilmәsi üçün sanksiya
verilmişdir. Əgәr TANAP imzalanmasaydı, “Şahdәniz-2”nin işlәnilmәsi başlamayacaqdı vә bu gün biz bu әlavә qaz hәcmini әldә edә
bilmәyәcәkdik. Bu, böyük problemlәr yarada bilәrdi. Ona görә hәm
TANAP üzrә sazişin imzalanması, hәm dә bu qaz kәmәrinin vaxtından әvvәl istismara verilmәsi vә nәzәrdә tutulmuş vәsaitә çox böyük
qәnaәt edilmәsi doğrudan da böyük tarixi nailiyyәtimizdir. Cәnub
Qaz Dәhlizinin qalan dördüncü layihәsi dә uğurla icra edilir. TAP layihәsinin icra sәviyyәsi 90 faizi keçibdir. Əminәm ki, biz bu il TAPın istismara verilmәsini dә nәzәrdә tutulmuş vaxtda qeyd edәcәyik.
Bir mәsәlәni dә diqqәtә çatdırmaq istәyirәm. Bu da o mәsәlәdir
ki, görülmüş bütün işlәr, o cümlәdәn beynәlxalq arenadakı mövqelәrimiz, bir çox ölkәlәrlә dostluq münasibәtlәrimizin qurulması,
ölkәmizdә hökm sürәn sabitlik vә әmin-amanlıq - bütün bunlar turizmin inkişafına böyük tәkan vermişdir. Çünki mәn dәfәlәrlә demişәm ki, turizmin inkişafı yalnız tarixi abidәlәrlә, yaxud da hansısa
diqqәti, marağı cәlb edәn mәsәlәlәrlә mәhdudlaşmır. Bugünkü dünyada elә bir bölgә yoxdur ki, orada problem olmasın, özü dә çox ciddi problem. Qeyd etdiyim kimi, müharibәlәr, qarşıdurmalar, çevrilişlәr, kütlәvi etirazlar, polis zorakılığı, insan haqlarının tapdalanması әlbәttә, o ölkәlәrdә ki, dediyim bütün bu mәnzәrә mövcuddur, orada
turist axını da tәnәzzülә uğrayır.
Azәrbaycanda mövcud olan sabitlik, beynәlxalq mövqelәrimizin
möhkәmlәnmәsi, ölkәmizdә keçirilmiş beynәlxalq tәdbirlәr turizmin
inkişafına xidmәt göstәrir. Ötәn il turistlәrin sәfәrlәri rekord hәddә
çatıb - 3 milyon 170 min xarici qonaq ölkәmizә gәlmişdir. Mәnә verilәn mәlumata görә, tәkcә bank kartları ilә xarici turistlәr Azәrbaycanda 1 milyard 260 milyon manat pul xәrclәmişlәr. Ancaq bütövlükdә nәzәrә almalıyıq ki, gәlәn turistlәr әsasәn qonşu ölkәlәrdәndir vә
bizdә olduğu kimi, orada da hәlә ki, nağd hesablaşmalar üstünlük
tәşkil edir. Ümumi hesablama göstәrir ki, xarici turistlәr Azәrbaycanda bütövlükdә 4,3 milyard manat pul xәrclәyiblәr. Mәn bunu manatla
deyirәm, amma, әslindә, bu, valyutadır. Bu valyuta, eyni zamanda, bir
növ ixrac növüdür. Bizim makroiqtisadi vәziyyәtimizin sabit
olmasında da bunun çox böyük rolu var. Əlbәttә, biz әsas valyutanı
neft-qaz satışından qazanırıq. Halbuki qeyri-neft sektorunda ixracın
14 faiz artması indi bu sektordan da valyuta axınını tәmin edir.
Turizmin inkişafı bundan sonra da diqqәt mәrkәzindә olacaqdır.
Sonra aidiyyәti qurumların rәhbәrlәri 2019-cu ilin yekunları vә

qarşıda duran vәzifәlәr haqqında mәlumat verdilәr.
Öz növbәsindә, Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev çıxış edәrәk bildirdi ki, 2019-cu il Komitә üzrә makrogöstәricilәr baxımından uğurlu bir il olmuşdur.
Belә ki, 2018-ci ilin ilkin proqnoz göstәricilәri ilә müqayisәdә
2019-cu ildә gömrük ödәnişlәrindәn faktiki olaraq 1 milyard 970
milyon әlavә vәsait toplanaraq dövlәt büdcәsinә köçürülmüşdür.
Azәrbaycan Prezidentinin rәhbәrliyi ilә bütün sahәlәrdә aparılan
uğurlu islahatların nәticәsi olaraq gömrük sistemindә dә son iki ildә
aparılan islahatlar sayәsindә әvvәlki illәrlә müqayisәdә keçәn il bir
milyard, bu il 2 milyarda yaxın vәsaitin dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin edilmişdir. Bu da iki dәfәdәn çoxdur.
2019-cu ilin büdcә proqnozu 3 milyard 702 milyon manat nәzәrdә tutulmuşdu. Büdcәnin icrası isә 4 milyard 408 milyon manat tәşkil etmiş, dövlәt büdcәsinә 706,6 milyon manat әlavә vәsait köçürülmüş vә icraya 119,1 faiz әmәl olunmuşdur. 2019-cu il әrzindә vergitutma bazası әvvәlki illәrlә müqayisәdә eyni sәviyyәdә qalmışdır.
Belә ki, idxal mallarına 50 faiz hәcmindә vergi imtiyazı verilib,
ümumiyyәtlә, güzәştlәr tәtbiq olunur. Azәrbaycan Respublikasına
idxal olunan mallara tәtbiq edilәn gömrük rüsumları üzrә azadolmanın hәcmi 65 faiz, idxal olunan mallara tәtbiq edilәn әlavә dәyәr vergisinin azadolmanın hәcmi isә 35 faiz tәşkil edib. Ümumilikdә bu
kontekstdә görülәn işlәr nәticәsindә kölgә iqtisadiyyatı ilә bağlı mübarizә vә risklәrin idarә edilmәsi mәrkәzi tәrәfindәn mәlumatların
әvvәlcәdәn sistemә ötürülmәsi ilә şәffaflıq tәmin olunmuş, xüsusilә
dә digәr ölkәlәrdәn, ixracatçı ölkәlәrdәn mәlumatların sistemә daxil
olması ilә sahibkarların qiymәt azaltma tendensiyası 2019-cu ildә
azalmışdır. Bu sahәdә aparılan ciddi nәzarәt funksiyalarına baxmayaraq, yenә dә 900 milyon dollara yaxın malların dәyәrini aşağı
salmağa cәhdlәr edilmişdir, bunun qarşısı alınmış vә 300 milyondan
artıq әlavә vәsaitin dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin edilmişdir.
Ticarәtçilәrin, xarici ticarәt iştirakçılarının әn böyük uğurlarından
biri 2019-cu ildә “Yaşıl dәhliz”in tәtbiqi ilә bağlı verilmiş Fәrmandır.
Bu Fәrmanın icrasına fevralın 1-dәn başlanılmışdır vә 530-a yaxın
xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçısına hәm idxalda, hәm ixracda bu status tanınmış vә qısa müddәtdә illik 8 milyard dollara yaxın ticarәt
dövriyyәsi hәyata keçirilmişdir. Bu layihә özlüyündә dünyada ilk
olmaqla yanaşı, әn modern layihәlәrdәn biri kimi qәbul olunur. Eyni
zamanda, iki istiqamәtdә sahibkarlar bundan mәmnunluğunu
bildirir. Birinci istiqamәt sahibkarların on milyonlarla әlavә vәsaitin
gәlir olaraq kassalarında qalmasına yönәlmişdir. Bu layihәnin tәtbiqi
ilә sahibkarlar logistika vә anbar xәrclәrindәn azad olunur. Eyni zamanda, ikinci mәsәlә şәffaflığın tam tәmin olunmasıdır. Qanuni ticarәtlә mәşğul olan sahibkarlar gömrük orqanlarına gәlmәdәn vә heç
bir gömrük mәmuru ilә tәmasa girmәdәn bütün әmәliyyatlarını elektron şәkildә idarә edir vә rәsmilәşdirmәni başa çatdırırlar.
Elektron xidmәtlәrlә bağlı qeyd edilmәlidir ki, sahibkarlara 4 milyondan artıq elektron xidmәt göstәrilmişdir vә bunun sayına vә hәcminә görә Komitәnin xidmәtlәri ilk yerlәrdә dayanır. Ümumiyyәtlә, qaçaqmalçılıqla mübarizә sahәsindә aparılan işlәr 2019-cu ildә dә böyük
nәticәlәrin әldә edilmәsinә sәbәb olmuşdur. Qaçaqmalçılıqla bağlı gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizә genişlәndirilmiş vә 13 min 443
hüquqpozma faktı aşkar edilmişdir. Onlardan 866-sı cinayәt xarakterli
faktlar olmuşdur ki, bunun da әksәriyyәtini narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә mәşğul olanlar tәşkil etmişdir. Xüsusilә dә gömrük
orqanları tәrәfindәn 2 tondan çox narkotik vasitә aşkarlanaraq dövriyyәdәn çıxarılmışdır. 2019-cu ildә qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәrkәn
tutulan malların ümumi dәyәri 300 milyon dollardan artıq olmuşdur.
Dövlәt başçısının yol infrastrukturu ilә bağlı tapşırıqlarına uyğun
olaraq yolların yenidәn tamamilә qurulması tranzit potensialımızın
artmasını labüd edirdi vә bu tendensiya ilә artıq son iki ildә tranzit
potensialımız әvvәlki illәrlә müqayisәdә 2 dәfәdәn çox artıb. Sәrhәd-keçid mәntәqәlәrindә sıxlığın aradan qaldırılması mәqsәdilә
Azәrbaycan Prezidentinin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq mәntәqәlәr yeni avadanlıqla tәchiz edilib. Hәm tırların, hәm dә minik
avtomobillәrinin rahat keçidini tәmin etmәk mәqsәdilә yeni rentgen
qurğuları quraşdırılır vә bu işlәr cari ildә dә davam etdirilәcәk.
Çıxışının sonunda Sәfәr Mehdiyev onu da bildirib ki, 2018-ci illә
müqayisәdә 2019-cu ildә 2 milyon daha çox vәtәndaş giriş vә çıxış
hәyata keçirmişdir. Bunun 3 milyon 170 min nәfәrini xarici turistlәr
tәşkil edib. Qalanları isә mütәmadi olaraq xarici ölkәlәrә gedib-gәlәn
Azәrbaycan vәtәndaşlarıdır. Bu axının qarşılanması, onlara xüsusi
xidmәt göstәrilmәsi, hәm insanların, hәm dә yüngül nәqliyyat vasitәlәrinin yoxlanması üçün rentgen qurğuları alınıb. Sәrhәddә sıxlığın
aradan qaldırılması ilә bağlı artıq Komitә hökumәtdә dә müzakirәlәr
aparıb. Dövlәt başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq gәlәcәkdә hәm
ixracı vә idxalı, hәm dә tranzit potensialımızı qarşılamaq mәqsәdilә
istәr qәrb, istәrsә dә şimal istiqamәtindә yeni keçid mәntәqәlәrinin tikilmәsi işinә başlanılıb vә bu işlәr 2020-ci ildә dә davam etdirilәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev әmin olduğunu bildirdi ki, bu il dә
gömrük sahәsindә aparılan islahatlar davam etdirilәcәk vә bu, bizә
imkan verәcәk ki, biz yenә dә plandan әlavә vәsait toplayaq vә büdcәmizә daxil edәk.
Dövlәt başçısı qeyd etdi ki, gömrük-keçid mәntәqәlәri ilә bağlı
verdiyim tapşırıqlar icra edilir. Çalışın ki, bizim bütün keçidlәrimiz
әn yüksәk sәviyyәdә tәmir edilsin. Çünki biz vaxtilә bütün keçid
mәntәqәlәrini yenidәn qurmuşuq, amma artıq vaxt keçib, on ildәn
çox vaxt keçib. Ona görә orada yeni avadanlığın quraşdırılması, vәtәndaşlar, maşınlar üçün daha rahat keçidin tәmin edilmәsi mәsәlәlәrinә dә mütlәq baxmaq lazımdır. Sәrhәd Xidmәti ilә birlikdә bu
sahәdә dә maariflәndirmә işlәri aparılmalıdır, hәm vәtәndaşlar arasında, hәm dә sizin işçilәriniz arasında. Çünki hәlә dә bәzi hallarda
şikayәtlәr daxil olur, bәzi vәtәndaşlar şikayәt edirlәr, hәm yerli vәtәndaşlar, hәm xarici vәtәndaşlar ki, kobudluq, hörmәtsizlik göstә-

rilir. Bu hallara yol vermәk olmaz. Hәr bir gömrük-keçid mәntәqәsi,
hәr bir hava limanı ölkәmizin giriş qapısıdır vә hәr gәlәn qonaq ilkin
tәәssüratı oradan әldә edir. Azәrbaycan vәtәndaşları da çox rahat
keçmәlidirlәr vә xarici qonaqlar da. Bizim sәrhәdlәrimiz cinayәtkarlar üçün, qaçaqmalçılar üçün bağlı olmalıdır, ancaq dostlarımız üçün
açıq olmalıdır. Ona görә burada bu tarazlığı tәmin etmәk üçün daha
da fәal işlәmәk lazımdır.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev müşavirәdә yekun nitqi söylәdi. Dövlәtimizin başçısı bildirdi ki, artıq bu gün aparılan müzakirәlәr hәm keçәn il görülmüş işlәrә yekun vurur, eyni zamanda, bu il
görülәcәk işlәrlә bağlı açıq-aydın mәnzәrә formalaşır. Əminәm ki,
bu il dә uğurlu olacaqdır.
Bir mәsәlәyә dә münasibәt bildirmәk istәrdim. Son vaxtlar siz dә
bunu görürsünüz, Ermәnistanın baş naziri öz ölkәsinin dırnaqarası
uğurları haqqında danışarkәn Ermәnistanı Azәrbaycanla müqayisә
edir. Onun gәldiyi qәnaәtә görә, Ermәnistan Azәrbaycanı bir çox
parametrlәr üzrә qabaqlayır. Bәri başdan bildirirәm vә bunu heç
sübut etmәyә ehtiyac yoxdur ki, belә bir fәrziyyәnin heç bir әsası
yoxdur. Azәrbaycan Ermәnistanı bütün әsas parametrlәr üzrә böyük
fәrqlә qabaqlayır. Bunu tәsdiqlәmәk üçün, sadәcә olaraq, bir neçә
hadisәni vә bir neçә rәqәmi sәslәndirmәk istәrdim.
Bildiyiniz kimi, Azәrbaycan 2011-ci ildә 155 ölkәnin dәstәyi ilә
BMT Tәhlükәsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Yәni, bu,
özlüyündә böyük bir göstәricidir. Birinci növbәdә, ona görә ki, biz ilk
dәfә bu böyük, şәrәfli missiyaya nail olduq vә o vaxt müstәqilliyimizin cәmi 20 yaşı tamam olmuşdu. Digәr tәrәfdәn, bu, Azәrbaycanın
beynәlxalq nüfuzuna bilavasitә dәlalәt edәn amillәrdәn biri idi. Çünki
dünya birliyinin mütlәq әksәriyyәti bizә inandı, bizә etimad göstәrdi
vә bizә öz sәsini vermişdi. Bu hadisә ilә bağlı mәn әvvәlki dövrlәrdә
kifayәt qәdәr geniş mәlumat vermişdim. Amma bir mәsәlә hәmişә
diqqәtdәn kәnarda qalır, bir çoxları bunu bilmir. Hәqiqәt isә ondan
ibarәtdir ki, 2011-ci ildә bizdәn әvvәl Ermәnistan da öz namizәdliyini
vermişdi. Ancaq biz namizәdliyi verәndәn sonra onlar götür-qoy etdilәr vә gördülәr ki, bizimlә rәqabәtdә onlar 100 faiz uduzacaqlar, çox
sakitcә, qorxaqcasına öz namizәdliyini geri götürdülәr. Çünki bilirdilәr ki, BMT-dә biz onlara böyük fәrqlә qalib gәlәcәyik vә belәliklә,
onlar rüsvay olacaqlar. Yәni, bu, 9 il bundan әvvәl baş vermiş hadisәdir vә onu göstәrir ki, beynәlxalq müstәvidә Ermәnistanın vә Azәrbaycanın hörmәti vә çәkisi nә dәrәcәdә fәrqlәnir. BMT Tәhlükәsizlik
Şurasına seçilmәyimiz bizim böyük siyasi vә diplomatik qәlәbәmizdir vә eyni zamanda, Ermәnistan üzәrindә böyük qәlәbә idi.
2016-cı ildә Ermәnistan dinc Azәrbaycan әhalisinә qarşı hәrbi
tәxribat törәdib vә bu tәxribat nәticәsindә bir neçә dinc vәtәndaş hәlak olub. Onların arasında uşaqlar da olub. Azәrbaycan buna cavab
olaraq uğurlu әks-hücum әmәliyyatı keçirәrәk Ağdәrә, Füzuli, Cәbrayıl rayonlarının bir hissәsini, minlәrlә hektar torpağı işğalçılardan
azad etdi vә o torpaqlarda Azәrbaycan bayrağı ucaldıldı. Bu, bizim
hәrbi qәlәbәmiz idi. Növbәti hәrbi qәlәbә 2018-ci ildә tәmin edilmişdir. Uğurlu Naxçıvan әmәliyyatı nәticәsindә 10 mindәn çox hektar әrazi işğalçılardan, ermәni silahlı qüvvәlәrindәn tәmizlәndi vә bir
neçә önәmli strateji yüksәklik azad edildi. Bu yüksәkliklәr imkan
verir ki, biz Ermәnistanın strateji kommunikasiyalarına tam nәzarәt
edә bilәk. Bu, bizim ikinci hәrbi qәlәbәmiz idi.
Dünyanın әn güclü orduları reytinqindә Azәrbaycan 52-ci, Ermәnistan isә 96-cı yerdәdir. O cümlәdәn hava gücü üzrә Azәrbaycan
63-cü, Ermәnistan 86-cı yerdәdir. Dәniz gücü üzrә Azәrbaycan 67ci yerdәdir, Ermәnistanda dәniz yoxdur. Tank gücü üzrә Azәrbaycan
32-ci, Ermәnistan 78-ci yerdәdir. Mәnbә “Global Firepower 2019”
hesabatıdır.
İndi әsas makroiqtisadi göstәricilәrә diqqәt yetirirәm. Belәliklә,
2019-cu ildә Azәrbaycanın ümumi daxili mәhsulu dollar ekvivalentindә 47,6 milyard dollardır, Ermәnistanda isә cәmi 13 milyard
dollar. Alıcılıq qabiliyyәtinә görә Azәrbaycan 187 milyard dollar daxili mәhsula sahibdir, Ermәnistan 33 milyard, fәrq 5,6 dәfәdir.
Adambaşına düşәn ümumi daxili mәhsul Azәrbaycanda 4800 dollar,
Ermәnistanda 4500 dollardır. Alıcılıq qabiliyyәtinә görә adambaşına
düşәn ümumi daxili mәhsul Azәrbaycanda 18 min 600 dollar, Ermәnistanda 11 min dollardır. Valyuta ehtiyatları Azәrbaycanda 51 milyard dollar, Ermәnistanda 2 milyard dollardır, fәrq 25 dәfәdir. Xarici
ticarәt dövriyyәsi Azәrbaycanda 33,6 milyard, Ermәnistanda 7,4
milyard dollardır, fәrq 4,5 dәfәdir. İxrac - Azәrbaycan 19,6 milyard,
Ermәnistan 2,4 milyard, fәrq 8,1 dәfәdir. Müsbәt saldo Azәrbaycanda 6 milyard dollar, Ermәnistanda mәnfi saldo 2,6 milyard dollardır. Sәrmayә qoyuluşu - keçәn il Azәrbaycana 13,5 milyard dollar
qoyulubdur, Ermәnistana 900 milyon, fәrq 15 dәfәdir. Xarici dövlәt
borcu - Azәrbaycanın xarici dövlәt borcu 7,9 milyard dollar, Ermәnistanın 6 milyard dollardır. Azәrbaycanda xarici dövlәt borcu ümumi daxili mәhsulun 17 faizini tәşkil edir, Ermәnistanda 40 faizdәn
çoxdur. Valyuta ehtiyatları Azәrbaycanda xarici dövlәt borcundan
6,4 dәfә çoxdur, Ermәnistanda xarici dövlәt borcu valyuta ehtiyatlarından 2,3 dәfә çoxdur. Adambaşına düşәn xarici borc Azәrbaycanda
799 dollar, Ermәnistanda 1900 dollardır.
Əmәkhaqları vә pensiyalara dair mәlumatı tәqdim edirәm. Belәliklә, 2019-cu ilin dekabr ayında Azәrbaycanda orta әmәkhaqqı 723
manat - bu, 425 dollar tәşkil edir, Ermәnistanda 369 dollar. Alıcılıq
qabiliyyәtinә görә orta әmәkhaqqı üzrә Azәrbaycan MDB-dә ikinci,
Ermәnistan doqquzuncu yerdәdir. Minimum pensiya Azәrbaycanda
200 manat, yәni 118 dollar, Ermәnistanda 55 dollardır. Minimum
pensiyaya görә Azәrbaycan MDB-dә ikinci, Ermәnistan doqquzuncu yerdәdir. Minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyәtinә görә Azәrbaycan MDB-dә birinci, Ermәnistan onuncu, yәni axırıncı yerdәdir.
Orta pensiya Azәrbaycanda 262 manat, yәni 154 dollar, Ermәnistanda 84 dollardır. MDB-dә orta pensiyaya görә Azәrbaycan dördüncü,
Ermәnistan sәkkizinci yerdәdir. Orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyә-

tinә görә Azәrbaycan MDB-dә ikinci, Ermәnistan axırıncı - onuncu
yerdәdir. Yoxsulluq sәviyyәsi Azәrbaycanda 4,8 faiz, Ermәnistanda
24 faizdir, fәrq beş dәfәdir. Şәhid ailәlәrinә vә müharibә әlillәrinә
2019-cu ildә Azәrbaycanda 934 mәnzil verilibdir, Ermәnistanda
sıfır. Bütövlükdә Azәrbaycanda bu kateqoriyadan olan insanlara
7590 mәnzil verilib, Ermәnistanda, bildiyimә görә, belә proqram
mövcud deyil. Tәkcә keçәn il bu kateqoriyadan olan insanlara 600
avtomobil verilib, Ermәnistanda sıfır. Bütövlükdә bu kateqoriyadan
olan insanlara 6750 avtomobil verilib, Ermәnistanda sıfır.
Keçirik Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun qlobal rәqabәtlilik hesabatına. Belәliklә, 2019-cu ildәki bәzi rәqәmlәri tәqdim etmәk istәrdim. İqtidarın uzunmüddәtli strategiyasına görә Azәrbaycan dünyada onuncu, Ermәnistan 59-cu yerdәdir. İqtidarın siyasi
sabitliyi tәmin etmәsi - Azәrbaycan 11-ci, Ermәnistan 58-ci yerdәdir.
Mәhkәmә azadlığı - Azәrbaycan 39-cu, Ermәnistan 67-ci yerdәdir.
Polis orqanlarına etimad - Azәrbaycan 30-cu, Ermәnistan 44-cü yerdәdir. Yolların keyfiyyәti - Azәrbaycan 27-ci, Ermәnistan 91-ci yerdәdir. Dәmir yolu xidmәtlәrinin sәmәrәliliyi - Azәrbaycan dünya
miqyasında 11-ci, Ermәnistan 67-ci yerdәdir. Hava yolları xidmәtlәrinin sәmәrәliliyi - Azәrbaycan 12-ci, Ermәnistan 67-ci yerdәdir.
İnternet istifadәçilәrinin sayına, yәni әhali üzrә payına görә faizlә
Azәrbaycan 43-cü, Ermәnistan 77-ci yerdәdir. Əhali arasında rәqәmsal biliklәr üzrә Azәrbaycan 19-cu, Ermәnistan 50-ci yerdәdir.
Ümumi daxili mәhsul, alıcılıq qabiliyyәti pariteti üzrә Azәrbaycan
69-cu, Ermәnistan 120-ci yerdәdir.
İndi keçirik idman sahәsinә. Azәrbaycan 2019-cu ildә dünya vә
Avropa çempionatlarında 775 medal qazanıb, onlardan 271-i qızıl
medaldır. Ermәnistan cәmi 222 medal qazanıb, onlardan 61-i qızıldır. 2019-cu ildә II Avropa Oyunlarında Azәrbaycan 28 medal qazanıb, Ermәnistan 11 medal. 2019-cu ildә keçirilmiş gülәş üzrә Avropa
çempionatında Azәrbaycan 13 medal qazanıb, o cümlәdәn 4 qızıl,
Ermәnistan 3 medal qazanıb, bir qızıl.
Keçirik intellektual idman növü olan şahmatda әldә edilәn nәticәlәrә. 2019-cu ildә Avropa çempionatında sәkkiz yaşlı şahmatçılar
arasında Dinarә Hüseynova qızıl medal qazanaraq Avropa çempionu
olmuşdur, Sәadәt Bәşirli vә Yusif Kәrimli bürünc medal qazanmışlar. On dörd yaşlı şahmatçılar arasında Ayan Allahverdiyeva Avropa
çempionu olmuşdur. Qadınlardan ibarәt milli komandamız Avropa
çempionatında Ermәnistana qalib gәlәrәk bürünc medal qazanmışdır. Gәnclәrin dünya çempionatında on dörd yaşlılar arasında Aydın
Süleymanlı dünya çempionu olmuşdur. Teymur Rәcәbov isә dünya
kubokunun sahibi olmuşdur. 2016-cı il Rio Olimpiya Oyunlarında
Azәrbaycan 18 medal qazanıb, Ermәnistan cәmi 4 medal. Medalların sayına görә Azәrbaycan 14-cü yeri tutubdur.
Digәr önәmli bir mәsәlә ondan ibarәtdir ki, Azәrbaycan faşizmin
qәhrәmanlaşdırılmasına qarşı ardıcıl mübarizә aparır, Ermәnistan isә
faşistlәri qәhrәmanlaşdırır. Faşist cәlladı olan Njdeyә İrәvanın mәrkәzindә 6 metrlik abidә ucaldılıb. Bu qanlı cinayәtkar SMERŞ tәrәfindәn hәbs edilib, 25 il mәhkum edilib, hәbsxanada ölüb vә reabilitasiya olunmayıb. Belә bir adamın şәrәfinә İrәvanda abidә qoyulur
vә Ermәnistanın baş naziri bu cәlladı Soljenitsın vә Molotovla eynilәşdirir. Njdenin mәşhur kәlamı var: Almaniya uğrunda ölәn Ermәnistan uğrunda ölür vә o, bunu İkinci Dünya müharibәsi zamanı demişdi. Bu, artıq onun mәnfur xislәtini әks etdirәn ifadәdir. Ona görә
bu sahәdә dә Azәrbaycan hәqiqәtin tәrәfindәdir, Ermәnistan isә şәr
qüvvәlәrin tәrәfindәdir.
Nüfuzlu “News & World Report” mәtbu orqanı tәrәfindәn aparılmış tәhlilә әsasәn dünyanın әn güclü ölkәlәrinin siyahısı müәyyәn
edilmişdir. Siyahıda cәmi 80 ölkәnin adı var vә Azәrbaycan bu siyahıda güclü ölkәlәr arasında 45-ci yerdәdir. Ermәnistanın isә ümumiyyәtlә, adı belә yoxdur. İqtisadi inkişafın templәrinә görә isә
bizim yerimiz dünya miqyasında 35-cidir.
Azәrbaycan dünya әhәmiyyәtli nәhәng layihәlәr icra edir. Onların
arasında Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kәmәrlәri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TANAP qaz kәmәrlәri var. Cәnub
Qaz Dәhlizi bu il istismara verilәcәk. Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu
istifadәyә verilib vә bu yol vasitәsilә yükdaşımaların hәcmi ildәn-ilә
artır. Bakı-Tbilisi-Qars Şәrq-Qәrb nәqliyyat dәhlizinin tәrkib hissәsidir. Biz bu layihәni qonşu ölkәlәrlә - Türkiyә vә Gürcüstan ilә uğurla
icra etdik. Digәr qonşularımızla - Rusiya vә İran ilә Şimal-Cәnub
nәqliyyat dәhlizi üzrә işlәr uğurla gedir vә demәk olar ki, bu dәhliz
fәaliyyәt göstәrir. Sadәcә olaraq, bu dәhlizi daha da sәmәrәli etmәk
üçün növbәti addımlar atılır. Bu nәhәng enerji vә nәqliyyat layihәlәri
Ermәnistandan yan keçib. Bu, bizim qonşularımızdır, eyni zamanda,
Rusiya istisna olmaqla, Ermәnistanın da qonşularıdır. Yәni, biz qonşularla dostluq, әmәkdaşlıq, sәmimiyyәt әsasında münasibәtlәri qurmuşuq vә mәhz buna görә bu layihәlәrә nail olmuşuq. Ermәnistan isә
әsrlәrboyu qonşulara xor gözlә baxır, qonşulardan nәsә qoparmaq istәyir, onların torpağına iddia edir, tarixi saxtalaşdırır, tarixi abidәlәri
saxtalaşdırır vә özününkülәşdirmәyә cәhd edir. Fәrq bundan ibarәtdir.
Ermәnistanı bu enerji vә nәqliyyat layihәlәrindәn biz tәcrid etmişik vә bunu heç vaxt gizlәtmәmişik. Mәn hәlә bir neçә il bundan әvvәl demişdim ki, biz Ermәnistanı regionda bizim iştirakımızla reallaşdırılan bütün önәmli layihәlәrdәn tәcrid edәcәyik vә biz buna nail olduq, hәmişә olduğu kimi sözümüzә sadiq qaldıq. Ermәnistan bu gün
bizim sәylәrimiz nәticәsindә siyasi, iqtisadi, investisiya, enerji vә nәqliyyat dalanıdır. Torpaqlarımızdan çıxmayana qәdәr bu vәziyyәt belә
dә qalacaq. Belәliklә, Ermәnistan rәhbәrliyi növbәti dәfә saxta mәlumat әsasında Ermәnistanı Azәrbaycanla müqayisә etmәk istәsә, yaxşı
fikirlәşsin. Çünki idman dili ilә desәk, Azәrbaycan ali liqada, Ermәnistan isә üçüncü liqadadır vә getdikcә bu fәrq daha da böyüyәcәk.
Bilirsiniz, әvvәllәr mәn Azәrbaycanı heç bir ölkә ilә heç vaxt müqayisә etmәmişәm. Biz işimizi kimisә qabaqlamaq üçün görmürük.
Biz işimizi Azәrbaycan xalqı, dövlәti naminә görürük, sadәcә olaraq,
Ermәnistanın növbәti yalanlarını ifşa etmәk üçün mәcbur olub, bu
müqayisәli tәhlili sizә vә Azәrbaycan xalqına tәqdim etdim. Özü dә
mәnim gәtirdiyim rәqәmlәr hәqiqәti әks etdirir, Ermәnistanın gәtirdiyi rәqәmlәr növbәti әfsanәdir, növbәti yalandır.
İndi 2020-ci il başlayıb, uğurla başlayıb. Deyә bilәrәm ki, bir neçә
gün bundan әvvәl Bakıda iki böyük investorla iki layihә imzalanıb,
İcra Müqavilәsi imzalanıb. Bu, bәrpa olunan enerji növlәrinin yaradılması istiqamәtindә çox önәmli addımdır. İki böyük elektrik stansiyası tikilәcәk - biri külәk, biri Günәş. Bu hadisәnin önәmi ondadır ki,
vәsaiti investorlar qoyacaqlar. Yәni, bu, bizә göstәrilәn inamdır, Azәrbaycanın uzunmüddәtli inkişafına göstәrilәn dәstәkdir. İki stansiyanın
istehsal gücü 440 meqavat olacaqdır. Bu, çox böyük stansiyalardır, regionda әn böyük Günәş vә külәk elektrik stansiyalarıdır. Biz özümüz
dә bәrpa olunan enerji növlәrini yaradırıq, 50 meqavatlıq stansiya
inşa edildi. İndi 84 meqavatlıq stansiyanın layihәlәndirmә işlәri tamamlanır, bunu da biz edәcәyik. Bizim enerji balansımızda bәrpa
olunan enerjinin payı hazırda tәqribәn 17-18 faizdir. Bizim uzunmüddәtli strategiyamıza görә, biz bunu әn azı 30 faizә çatdırmalıyıq. Onu
da bildirmәliyәm ki, müsabiqәdә 9 şirkәt iştirak etmişdir. Yәni, özü
dә 9 әn böyük şirkәt Azәrbaycana bәrpa olunan enerjini istehsal
etmәk üçün vәsait qoymağa hazırdır. Sadәcә olaraq, iki şirkәt seçildi,
hansıların ki, şәrtlәri daha yaxşı idi. Ancaq o demәk deyil ki, qalan
şirkәtlәr kәnarda qaldılar, biz onları da dәvәt edirik. Qoy, onlar öz
tәkliflәrinә bir daha baxsınlar, şәrtlәri bizim üçün, ölkәmiz üçün daha
mәqbul etsinlәr vә buyursunlar, onlar üçün Azәrbaycanda kifayәt qәdәr yer var. Allaha şükür, Azәrbaycan hәm Günәşlә, hәm külәklә zәngin ölkәdir, müasir enerji infrastrukturu var. Yenә dә Davosun hesabatında enerjinin әlçatanlığına görә Azәrbaycan dünyada ikinci yerdәdir. İxracımız da var, keçәn il 60 milyon dollardan çox ixrac etmişik. Ona görә әminәm ki, bәrpa olunan enerji növlәrinin yaradılması
bizim üçün növbәti prioritet sahә olacaq. Nazirlәr Kabinetinә tapşırıram ki, müsabiqәdә iştirak etmiş şirkәtlәrin tәkliflәrinә baxılsın, onlar dәvәt olunsun, onlarla fәrdi qaydada danışıqlar aparılsın vә onlar
da oxşar layihәni Azәrbaycanda icra etsin.
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Dövlәt Gömrük Komitәsindә Əlәt General plan concept of Elet
Azad İqtisadi Zonasının baş plan Free Economic Zone discussed
at
State
Customs
Committee
konsepsiyası müzakirә edilib
Yanvarın 14-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәfәr Mehdiyev Əlәt
Azad İqtisadi Zonasının müvәqqәti
idarәetmә qurumunun sәdri Valeh
Əlәsgәrovla görüşüb.
Geniş tәrkibdә keçirilәn görüşdә DGK
sәdrinin müavini, gömrük xidmәti generalmayoru Cavad Qasımov, Komitәnin aidiyyәti strukturlarının rәhbәrlәri, Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi sәdrinin
müavini İlqar İsbatov, “Garland İnternational” mәslәhәtçi şirkәtinin nümayәndәlәri vә
digәr rәsmi şәxslәr iştirak edib.
Qonaqları sәmimiyyәtlә salamlayan Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev öncә gömrük sistemindә hәyata keçirilәn islahatlardan bәhs edib. Diqqәtә çatdırılıb ki,
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan
gömrük sistemindә aparılan islahatlar gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә, ölkәnin ixrac vә tranzit potensialının artmasına, şәffaflığın tәmin olunmasına, beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılmasına, gömrük
işinin müasir tәlәblәrә uyğun qurulmasına şәrait yaradıb.
Sәfәr Mehdiyev onu da qeyd edib ki, coğrafi baxımdan Şimal-Cәnub, Şәrq-Qәrb nәqliyyat dәhlizlәri
üzәrindә yerlәşәn ölkәmiz beynәlxalq ticarәtdәki rolunu daha da artırır vә bu baxımdan Azәrbaycan Respublikası xüsusilә region dövlәtlәri ilә bütün sahәlәr-

dә olduğu kimi, gömrük işinin tәşkili istiqamәtindә
dә sәmәrәli vә işgüzar münasibәtlәrin qurulmasına
önәm verir.
Azәrbaycanın regionun mühüm nәqliyyat vә
logistika mәrkәzinә çevirilmәsi istiqamәtindә mühüm layihәlәrin hәyata keçirildiyini diqqәtә çatdıran
Komitә sәdri Əlәt Azad İqtisadi Zonasının yaradılmasının Azәrbaycan, elәcә dә region üçün әhәmiyyәtindәn bәhs edib. Gömrük prosedurlarının hәyata
keçirilmәsi ilә bağlı hәr hansı problemin olmayacağını qeyd edәn DGK sәdri mükәmmәl qanunvericilik bazasına malik, tam elektronlaşdırılmış gömrük
sisteminin imkanlarının bu cür layihәlәrin uğurla

reallaşdırılmasına öz töhfәsini verәcәyinә
әminliyini ifadә edib.
Əlәt Azad İqtisadi Zonasının müvәqqәti
idarәetmә qurumunun sәdri Valeh Əlәsgәrov son illәr aparılan davamlı islahatların
ölkәmizin iqtisadi qüdrәtinin daha da
güclәnmәsinә, elәcә dә gömrük xidmәtinin dinamik inkişafına tәkan verdiyini
bildirib.
Diqqәtә çatdırılıb ki, Şimal-Cәnub, ŞәrqQәrb nәqliyyat dәhlizlәri Azәrbaycanı regionun mühüm nәqliyyat vә logistika mәrkәzinә çevirmәk strategiyasının tәrkib hissәsi
olub vә bu dәhlizlәrin kәsişmәsindә yerlәşәn
ölkәmiz tranzit imkanlarının genişlәndirilmәsindә hәlledici rol oynayır. Yeni limanın
әrazisi dә daxil olmaqla әtraf әrazidә yaradılacaq Əlәt Azad İqtisadi Zonası mühüm
nәqliyyat qovşağı olan limanı tranzit vә
daşımalar üçün daha geniş imkanlarla tәmin edәcәk.
Azad İqtisadi Zona beynәlxalq yükdaşıma vә
Avropa-Asiya logistika zәncirlәrindә aparıcı rol oynamaqla yanaşı, yerli istehsalın tәşviqinә dә öz töhfәsini verәcәk.
Sonra “Garland İnternational” mәslәhәtçi şirkәtinin eksperti Coi Tobin Əlәt Azad İqtisadi Zonasının
baş plan konsepsiyasının tәqdimatını keçirib.
Tәqdimat başa çatdıqdan sonra bәzi mәsәlәlәrlә
bağlı fikir mübadilәsi aparılıb, rәy vә tәkliflәr dinlәnilib, görüş iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Dövlәt Gömrük Komitәsi vә “Caspian European
Club” arasında fәal әmәkdaşlıq vә dialoq qurulub
Yanvarın 16-da Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә “Caspian
European Club”un birgә işçi qrupunun
iclası keçirilib.

İclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov,
aidiyyәti qurumların rәhbәrlәri vә “Caspian European Club” vә “Caspian American Club”ın sәdrinin
birinci müavini vә baş icraçı direktoru Telman Əliyevin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti iştirak edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini Cavad

Qasımov fәal әmәkdaşlığa, sahibkarların
üzlәşdiklәri problemlәrin üzә çıxarılmasında
vә onların hәlli üzrә tәkliflәrin öyrәnilmәsindәki birgә işә görә “Caspian European Club”a
minnәtdarlığını bildirib.
“Son bir neçә ildә bizim birgә işçi qrup
biznes nümayәndәlәrini narahat edәn
müxtәlif mәsәlәlәrin müzakirәsindә çox
fәal iştirak edib. Tәklif edirәm, bu toplantılar hәr ay keçirilsin ki, biz dә görülmüş
işlәrә yekun vura vә operativ hәlli tәlәb
olunan mәsәlәlәrә dәrhal reaksiya verә
bilәk”, - deyә Cavad Qasımov bildirib.
Cavad Qasımov Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә gömrük sistemindә
hәyata keçirilәn islahatlar, ticarәtin asanlaşdırılması, gömrük prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi, şәffaflığın, vәtәndaş mәmnuniyyәtinin
tәmin olunması vә kölgә iqtisadiyyatının aradan
qaldırılması istiqamәtindә müәyyәnlәşdirilәn
hәdәflәrdәn danışıb.
Sәdr müavini qarşıya qoyulan mәqsәdlәrin
yerinә yetirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәrdәn,
hәyata keçirilәn layihәlәrdәn, tәtbiq edilәn yeniliklәrdәn bәhs edib vә tәdbir iştirakçılarını gәlәcәk hәdәflәr barәdә mәlumatlandırıb.
“Caspian European Club” vә “Caspian American
Club”ın sәdrinin birinci müavini vә baş icraçı direk-

toru Telman Əliyev, iclasda “Caspian European
Club” nәqliyyat komitәsinin tәmsilçilәrinin iştirak etdiyini vә onların öz fәaliyyәtlәri dövründә hәr gün
Dövlәt Gömrük Komitәsinin nümayәndәlәrilә ünsiyyәtdә olduqlarını bildirib.
Telman Əliyev sıx әmәkdaşlığa vә konstruktiv
dialoqa görә Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyinә tәşәkkür edib vә bundan sonra hәr ay iqtisadiyyatın müxtәlif sektorlarının tәmsilçilәrinin fikir, problem vә tәkliflәrini öyrәnәcәklәrini, onları әhәmiyyәtliliyinә vә mürәkkәbliyinә uyğun olaraq sistemlәşdirib birgә işçi qrup çәrçivәsindә müzakirәyә çıxaracaqlarını söylәyib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsindә kollegiya iclası keçirilib
Yanvarın 10-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsindә
beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin on birinci sessiyasından
irәli gәlәn vәzifәlәr vә 2019-cu il әrzindә
görülmüş işlәr müzakirә olunub.
Bu mәqsәdlә keçirilәn kollegiya iclasında mәruzә
ilә çıxış edәn Komitә sәdri, gömrük xidmәti generalmayoru Sәhәt Hәbibbәyli qeyd edib ki, hesabat dövrü
әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn iqtisadi tәhlükәsizliyin qorunması vә hüquq-mühafizә fәaliyyәtinin
yerinә yetirilmәsi, әhalinin keyfiyyәtli idxal mәhsulları
ilә tәmin edilmәsi vә daxili bazarın qorunması istiqamәtindә işlәr genişlәndirilәrәk davam etdirilib.
Vurğulanıb ki, hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә olunan gömrük xidmәtinin modernlәşmәsi, iş şәraitinin
daha da yaxşılaşdırılması diqqәtdә saxlanılıb. Sәdәrәk
Gömrük İdarәsi üçün 18 hektar әrazidә beynәlxalq
standartlara uyğun qurulan müasir kompleksin inşasının qısa vaxta başa çatdırılması üçün işlәr sürәtlәndirilib. Gömrük orqanlarında 13 әdәd Almaniya istehsalı
olan yeni rentgen-nәzarәti qurğusunun, vәtәndaşların
üzәrlәrindә olan malların aşkarlanmasına imkan verәn
2 әdәd müasir “B-skan” aparatının quraşdırılması
gömrük nәzarәtinin sürәtli vә mükәmmәl formada hәyata keçirilmәsinә imkan yaradıb.
Qeyd olunub ki, hesabat dövründә iş prosesinin avtomatlaşdırılması vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi
istiqamәtindә işlәr davam etdirilib, bütün gömrük orqanlarında “Sәrhәdkeçmә vaxtının ölçülmәsi sistemi”
tәtbiq olunmağa başlanılıb. Şahtaxtı-Poldәşt gömrüksәrhәd buraxılış mәntәqәsinin iş vaxtı 4 saat artırılaraq
16 saata çatdırılıb. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan marşrutu
üzrә hәrәkәt edәn sәrnişin avtobuslarına tәtbiq olunan
gömrük nәzarәti tam sadәlәşdirilib.
Malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üçün “Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin tәtbiqinә başlanılması xarici ticarәt iştirak-

çılarının işini daha da asanlaşdırıb. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinә müraciәt
etmiş biznes subyektlәrinin fәaliyyәti araşdırılaraq iki
müәssisәyә “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn istifadә üçün icazә verilib.
Komitә sәdri qeyd edib ki, 2019-cu il әrzindә muxtar respublika gömrük orqanları tәrәfindәn dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması mәqsәdilә qarşıya qoyulmuş
proqnoz-tapşırığa 115,44 % әmәl olunub. Toplanmış
gömrük ödәnişlәri Naxçıvan Muxtar Respublikasının
büdcә gәlirlәrinin 12,88 faizini tәşkil edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının mühüm göstәricisi olan xarici
ticarәt dövriyyәsinin vәziyyәtini tәhlil edәn Komitә
sәdri xarici ticarәt әlaqәlәrinin genişlәndiyini, ixrac
potensialının güclәndiyini önә çәkib. Qeyd olunub ki,
hesabat dövründә 63 ölkә ilә ticarәt әmәliyyatları aparılıb, ixracın hәcmi artıb. İxrac әmәliyyatları әsasәn
İran İslam Respublikası, Türkiyә Respublikası, Gürcüstan, Rusiya Federasiyası vә Yәmәn Respublikası
ilә hәyata keçirilib.
2019-cu il әrzindә gömrük sahәsindә hüquqpozma
hallarına qarşı mübarizә istiqamәtindә sәylәr artırılıb,
әmәliyyat-axtarış fәaliyyәti genişlәndirilib. Narkotik
vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә bağlı qeydә alınmış
2 cinayәt faktı üzrә ümumilikdә 8,2 kq narkotik vasitә
aşkarlanıb.
İclasda vurğulanıb ki, daxili bazarda yerli istehsalın
xüsusi çәkisinin artırılması, idxal olunan mәhsulların
keyfiyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi, azad rәqabәt
mühitinin yaradılması vә inhisarçılığın qarşısının alınması istiqamәtindә dә fәaliyyәt davam etdirilib. 2019cu ilin muxtar respublikada “Ailә tәsәrrüfatları ili” elan
olunması ilә әlaqadar xaricdәn ailә tәsәrrüfatlarının
formalaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsi üçün gәtirilәn
mallara gömrük güzәştlәri tәtbiq olunub.
Gömrük orqanları tәrәfindәn xaricdәn idxal istiqamәtindә gәtirilәn malların, o cümlәdәn qida mәhsullarının keyfiyyәtinә ciddi nәzarәt olunduğunu vurğula-

yan Komitә sәdri bu mәqsәdlә 40 tona yaxın әrzaq vә
qeyri-әrzaq mәhsulunun muxtar respublika әrazisinә
buraxılmadığını, 20 tona yaxın malın isә mәhv edildiyini qeyd edib.
Muxtar respublika gömrük sistemindә peşәkar
inkişaf proqramının uğurla icra olunduğunu önә çәkәn
Sәhәt Hәbibbәyli gömrük әmәkdşalarının bilik vә bacarıqlarının artırılması, tәkmillәşdirmә kurslarının vә
attestasiyaların tәşkili istiqamәtindә görülәn işlәrdәn
dә danışıb. “Əsas mәqsәd gömrük sistemini xarici fәaliyyәt iştirakçılarına vә vәtәndaşlara xidmәt edәn orqana çevirmәkdir”, - deyәn Komitә sәdri gömrük orqanlarında nizam-intizama nәzarәtin güclәndirildiyini, öz
vәzifәlәrini layiqincә yerinә yetirmәyәn әmәkdaşlar
barәsindә lazımi tәdbirlәrin görüldüyünü, işin keyfiyyәtinin artırılması üçün ciddi islahatların hәyata keçirildiyini önә çәkib. Qeyd olunub ki, il әrzindә 28 әmәkdaş işdәn azad olunub, 202 әmәkdaş intizam mәsuliyyәtinә cәlb edilib.
Kollegiya iclasında Komitәnin Gömrük әmәliyyatlarının vә risklәrin idarә edilmәsi bölmәsinin rәisi
İsmayıl Mәmmәdovun dövlәt proqramlarının icrası,
daxili bazarın qorunması vә gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin artırılması, Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinin rәis әvәzi Mahir Orucovun hüquqpozmalara
qarşı mübarizә, Naxçıvan Gömrük Ekspertizası
İdarәsinin rәisi Sәrxan Abbasovun gömrük ekspertizası vә әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin olunması
istiqamәtlәrindә 2019-cu il әrzindә görülmüş işlәrlә
әlaqәdar mәruzәlәri dinlәnilib. “Naxçıvanterminalkompleks” Birliyinin rәisi Namiq Şıxәliyev dә hesabat mәruzәsi ilә çıxış edib.
Kollegiya iclasına yekun vuran Naxçıvan MR
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәhәt Hәbibbәyli
gömrük işinin keyfiyyәtinin artırılması, әmәliyyataxtarış fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, nizam-intizama
ciddi әmәl edilmәsi, büdcә öhdәliyinin vә qarşıya
qoyulmuş digәr vәzifәlәrin vaxtında icra olunması ilә
bağlı konkret tapşırıqlar verib.

On January 14, chairman of the State Customs
Committee, customs service
Lieutenant-General Safar
Mehdiyev met with chairman of the temporary management structure of Elet
Free Economic Zone Valeh
Alasgarov.

General plan concept of Elet
Free Economic Zone discussed
at State Customs Committee
On January 14, chairman of
the State Customs Committee,
customs service LieutenantGeneral Safar Mehdiyev met with chairman of
the temporary management structure of Elet
Free Economic Zone Valeh Alasgarov.
The meeting was attended by deputy chairman of the State Customs Committee, customs
service Major-General Javad Gasimov, heads of
the Committee’s structures, deputy chairman of
the State Committee for City Building and
Architecture Ilgar Isbatov, representatives of
Garland International consulting company and
other officials.
Welcoming the guests, chairman of the State
Customs Committee Safar Mehdiyev first
talked about the reforms carried out in the customs system. It was said that the reforms carried
out in Azerbaijan’s customs system under the
leadership of President Ilham Aliyev created
conditions for facilitating customs procedures,
increasing the country’s export and transit
potential, ensuring transparency, facilitating the
international trade, building the customs system
in line with modern requirements.
Safar Mehdiyev also said that our country
located on the North-South, East-West transport
corridors increases its role in the international
trade, in this regard the Republic of Azerbaijan
attaches importance to establishing productive
relations with the states of the region in all
spheres, including customs system.
Noting that important projects were being
implemented to turn Azerbaijan into an important transport and logistic hub of the region,
chairman of the Committee talked about the importance of Elet Free Economic Zone for Azer-

baijan and for the region. Noting that there would
be no problems with regard to the customs procedures, chairman of the State Customs Committee expressed confidence that the capabilities
of the fully digitalized customs system having
perfect legislative basis would contribute to the
successful implementation of such projects.
Chairman of the temporary management structure of Elet Free Economic Zone Valeh Alasgarov said the recent reforms had given an impetus to strengthening the economic power of
our country and developing the customs service.
It was said that the North-South, East-West
transport corridors were a part of the strategy to
turn Azerbaijan into an important transport and
logistic hub of the region and our country located at the crossroads of those corridors was playing a key role in enhancing transit opportunities.
Elet Free Economic Zone will provide the port,
an important transport hub with wider opportunities for transit and transportation. The Free
Economic Zone will play the leading role in the
international transportation and Europe-Asia
logistic chains and contribute to promotion the
local production.
Expert of Garland International consulting
company Joe Tobin made a presentation of the
general plan concept of Elet Free Economic
Zone.
Views were exchanged, proposals made on
some issues after the presentation, the participants’ questions were answered.
Press and Public Affairs Department
of the State Customs Committee

Sahibkarlara gömrük
islahatları barәdә
mәlumat verilib
Ötәn hәftә Bakı Baş
Gömrük İdarәsindә üçüncü
şәxslәr üçün mal idxal edәn
şirkәtlәrin nümayәndәlәri
ilә görüş keçirilib.
Görüşdә Bakı Baş Gömrük
İdarәsinin rәhbәrliyi, Vergilәr
Nazirliyi İdxal-ixrac Əmәliyyatları
üzrә Nәzarәt Baş İdarәsinin әmәkdaşları vә üçüncü şәxslәr üçün mal
idxal edәn şirkәtlәrin nümayәndәlәri iştirak edib.
Tәdbirdә Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn beynәlxalq ticarәtin
asanlaşdırılması, ölkәnin ixrac vә

tranzit potensialının güclәndirilmәsi, idxal-ixrac
әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsi, vәtәndaş
mәmnuniyyәtinin vә şәffaflığın tәmin edilmәsi
mәqsәdilә gömrük sistemindә aparılan islahatlar

barәdә mәlumat verilib.
Qeyd olunub ki, islahatlar nәticәsindә vәtәndaş-mәmur tәması minimuma endirilib, mal vә nәqliyyat
vasitәlәrinin sәrhәdkeçmә proseslәri sürәtlәndirilib, gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesi sadәlәşdirilib,
uçotun düzgün qurulması vә maliyyә nәzarәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә yeniliklәr tәtbiq olunub.
Görüşdә gömrük bәyannamәsinin
doldurulması prosesindә tәtbiq edilәn
tәkmillәşdirmәlәr barәdә dә mәlumat
verilib. Xüsusilә, gömrük bәyannamәsinin 31-ci qrafasının doldurulması zamanı malların әtraflı vә dәqiq tәsvir
edilmәsinin vacibliyi vurğulanıb.
Sonda şirkәt nümayәndәlәrinin tәkliflәri
dinlәnilib, onların sualları cavablandırılıb.

Tәlәbәlәr “Könüllü gömrükçü”
dәstәlәrindә aktiv şәkildә
tәmsil olunurlar
Bu il Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının tәlәbәlәri arasında könüllülәrin fәaliyyәtinin ictimai hәyatda rolu vә
gәnclәrin özlәrini tәsdiq etmәsindә әhәmiyyәti ilә bağlı tәbliğat-tәşviqat işlәrinin güclәndirilmәsi nәzәrdә tutulub.
Mәqsәd “Könüllü gömrükçülәr” dәstәsinә
cәlb olunacaq tәlәbәlәrin sayını artırmaqdır.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının
rәisi Qulu Novruzov deyib ki, könüllülük hәrәkatı hәm dә vәtәnpәrvәrlik mәktәbi, öz xalqına,
dövlәtinә, milli-mәnәvi dәyәrlәrә bağlılıq vә
xidmәt örnәyidir. O, Akademiyada gәnclәrin vә-

tәnpәrvәrlik, milli-mәnәvi dәyәrlәrә hörmәt,
Vәtәnә mәhәbbәt ruhunda yetişdirilmәsi istiqamәtindә tәlim-tәrbiyә işlәrinin aparıldığını qeyd
edib.
Qulu Novruzov 2020-ci ildә bu istiqamәtdә
tәdbirlәrin davam etdirilәcәyini diqqәtә çatdırıb.
Bildirib ki, ötәn il ilk “Könüllü gömrükçü” dәstәlәrinә Akademiyanın 62 tәlәbәsi cәlb olunub,
onlardan 51 nәfәri könüllülük fәaliyyәtini müvәffәqiyyәtlә başa vuraraq sertifikat alıb.
Xatırladaq ki, Azәrbaycan Prezidentinin
müvafiq sәrәncamına әsasәn, 2020-ci il Azәrbaycan Respublikasında “Könüllülәr ili” elan
edilib.
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әvvәli 1-ci sәh.
Onlar bu mәsәlәdә heç maraqlı da deyildilәr, çünki hәmin
cinayәtin törәdilmәsinin mәsuliyyәti bu vә ya digәr dәrәcәdә
onların da üzәrinә düşürdü. Yalnız Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr Əliyevin ölkә rәhbәrliyinә qayıdışından sonra, 1994-cü ildә 20 Yanvar hadisәlәrinin mahiyyәti mәhz onun
tәşәbbüsü vә bilavasitә iştirakı ilә açıqlandı, onlara siyasi-hüquqi
qiymәt verildi vә cinayәti törәdәnlәrin adları ictimaiyyәtә çatdırıldı”.
Prezident İlham Əliyev 1990-cı ilin yanvarında şәhid olmuş
oğul vә qızlarımızın xatirәsinin әbәdilәşdirilmәsi, adlarının uca
tutulması, onların ailәlәrinin, övladlarının sosial müdafiәsinin
güclәndirilmәsi üçün mühüm qәrarlar vermişdir. Dövlәt başçısının 19 yanvar 2006-cı il tarixli “20 Yanvar şәhidinin ailәsi üçün
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tәqaüdünün tәsis edilmәsi haqqında” fәrmanı ilә şәhid ailәlәrinә dövlәt qayğısını artırmaq mәqsәdilә tәqaüd verilir. Prezident İlham Əliyevin “1990-cı
ilin 20 Yanvar hadisәlәri ilә әlaqәdar әlil olmuş şәxslәrә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tәqaüdünün tәsis edilmәsi
haqqında” 19 yanvar 2011-ci il tarixli fәrmanı ilә isә 20 Yanvar
hadisәlәri ilә әlaqәdar әlil olmuş şәxslәrә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin tәqaüdü verilir.
Bu gün Bakının әn yüksәk nöqtәlәrindәn birindә hәr bir
azәrbaycanlı üçün müqәddәs and yerinә çevrilmiş bir ünvan var.
Bu, 20 Yanvar faciәsi qurbanlarının vә Ermәnistanın hәrbi tәcavüzünә qarşı döyüşlәrdә hәlak olanların dәfn edildiyi Şәhidlәr
xiyabanıdır. Mәhz Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
tәşәbbüsü ilә Şәhidlәr xiyabanında әsaslı tәmir vә yenidәnqurma
işlәri aparılıb.
Azәrbaycan Prezidentinin 20 Yanvar faciәsinin otuzuncu
ildönümü haqqında 13 dekabr 2019-cu il tarixli sәrәncamında
deyilir: “Azәrbaycan tarixinә Qanlı Yanvar faciәsi kimi daxil
olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisәlәrindәn otuz il keçir. Xalqımız
indiyәdәk bu faciәnin ağrı-acısı ilә yaşayır.
1987-ci ilin sonlarında yenidәn ortaya atılmış qondarma Dağlıq Qarabağ problemi Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünün pozulmasına, torpaqlarımızın işğalına, Ermәnistanda vә Dağlıq Qarabağda yaşayan yüz minlәrlә azәrbaycanlının öz doğma yurdlarından qovulmasına yönәlmişdi. Keçmiş Sovet İttifaqının iki respublikası arasında başlanan bu münaqişә XIX-XX yüzilliklәrdә
ermәnilәrin Azәrbaycan torpaqlarında ardıcıl mәskunlaşdırılması, habelә xalqımıza qarşı mәqsәdyönlü şәkildә aparılmış
etnik tәmizlәmә vә soyqırımı siyasәtinin növbәti mәrhәlәsi idi.
Ermәnistan SSR-in respublikamıza әrazi iddialarına, radikal
ermәni millәtçilәri tәrәfindәn qızışdırılan separatizmә vә soydaşlarımız әleyhinә törәdilәn kütlәvi zorakılıqlara SSRİ rәhbәrliyinin bilavasitә vә ya dolayısı ilә dәstәk vermәsi, habelә Azәrbaycanın o zamankı rәhbәrlәrinin cinayәtkar qәtiyyәtsizliyi vә milli
maraqlara zidd addımları xalqımızı respublikanın әrazi bütövlüyünün qorunması naminә ayağa qalxmağa sövq etdi. Belәliklә,
respublikada geniş sosial spektrli xalq hәrәkatı yarandı vә proseslәrin gedişi onun tәdricәn milli azadlıq hәrәkatına çevrilmәsinә zәmin yaratdı”.
Sәrәncamda qeyd edilir ki, Azәrbaycan xalqının haqqәdalәtin bәrqәrar edilmәsi uğrunda sәsini hiddәtlә ucaldaraq
imperiya buxovlarından birdәfәlik qurtulmağa can atmasından
tәşvişә düşәn SSRİ rәhbәrliyi, әslindә, sovet totalitar rejiminin
süqutunu daha da sürәtlәndirәn müdhiş cinayәtә әl atdı. Mәrkәzi
hakimiyyәt 1990-cı il yanvar ayının 19 dan 20-nә keçәn gecә
beynәlxalq hüquq normalarını vә ölkә qanunlarını büsbütün tapdalamaqla, әhalini xәbәrdar etmәdәn Bakı şәhәrindә fövqәladә
vәziyyәtin tәtbiqinә başladı. Sovet Ordusu hissәlәrinin, xüsusi
tәyinatlı dәstәlәrin, daxili qoşunların iri kontingentinin vә hәtta
SSRİ-nin ermәnilәrin sıx yaşadığı digәr regionlarından olan
ehtiyatdakı hәrbçilәrin iştirakı ilә hәyata keçirilmiş hәrbi tәcavüz
nәticәsindә paytaxtda dinc әhaliyә divan tutuldu, yüzlәrlә insan
qәtlә yetirildi, yaralandı vә itkin düşdü. Hәmin qәtliamdan bir
gün sonra, yanvarın 21-dә xalqımızın böyük oğlu Heydәr Əliyev
Azәrbaycanın Moskvadakı daimi nümayәndәliyinә gedәrәk
Bakıda kütlәvi qırğın törәtmiş SSRİ hakimiyyәtini vә
Azәrbaycanın yarıtmaz rәhbәrliyini kәskin ittiham edәn bәyanat
verdi. Azәrbaycan xalqının mәruz qaldığı bu dәhşәtli vә amansız
terroru dünyanın mütәrәqqi qüvvәlәri dә qәtiyyәtlә pislәdi.
Onu da bildirәk ki, Azәrbaycan Prezidentinin 20 Yanvar
faciәsinin otuzuncu ildönümü haqqında sәrәncamına әsasәn
müvafiq tәdbirlәr planı hazırlanıb.
Plana әsasәn respublikanın şәhәr vә rayonlarında, idarә vә
tәşkilatlarda 20 Yanvar gününün Azәrbaycanın suverenliyi, müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizәnin rәmzi kimi
qeyd olunması ilә bağlı tәdbirlәr, 20 Yanvar hadisәlәrinin mahiyyәtini әks etdirәn konfrans, toplantı vә mühazirәlәr tәşkil edilir,
mәdәniyyәt ocaqlarında faciәyә hәsr olunmuş tamaşalar, bәdii vә
sәnәdli filmlәr nümayiş olunur. 20 Yanvar faciәsinin otuzuncu
ildönümü ilә bağlı tәdbirlәr kütlәvi informasiya vasitәlәrindә dә
geniş işıqlandırılır.
Dünya ictimaiyyәtinin diqqәtini bu faciәyә yönәltmәk mәqsәdilә Azәrbaycanın xarici ölkәlәrdәki diplomatik nümayәndәliklәri vә icmaları vasitәsilә müvafiq tәdbirlәr keçirilir, dünyanın
aparıcı kütlәvi informasiya vasitәlәrindә, elәcә dә televiziya kanallarında vә internet şәbәkәlәrindә 20 Yanvar hadisәlәri barәdә
müxtәlif dillәrdә materialların hazırlanması, nәşri vә yayılması
tәmin olunur.
Bir sıra digәr tәdbirlәrlә yanaşı, paytaxt ictimaiyyәtinin
yanvarın 20-dә Şәhidlәr xiyabanına ziyarәtinin tәşkili, saat
12:00-da bütün ölkә әrazisindә şәhidlәrin xatirәsinin bir dәqiqәlik sükutla yad edilmәsi, respublikanın şәhәr vә rayonlarında,
kәnd vә qәsәbәlәrindә 20 Yanvar faciәsinin otuzuncu ildönümü
ilә әlaqәdar hüzn әlamәti olaraq Azәrbaycanın dövlәt bayraqlarının endirilmәsi planlaşdırılıb.
30 il әvvәl, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nә keçәn gecә sovet
rejiminin hәrbi, siyasi vә mәnәvi tәcavüzünә mәruz qalmış
Azәrbaycan xalqı öz tarixi qәhrәmanlıq әnәnәlәrinә sadiq olduğunu göstәrdi. Haqq-әdalәtin müdafiәsi yolunda canlarından
keçmiş vәtәn övladları o qanlı gündә xalqımızın qәhrәmanlıq
salnamәsinә parlaq sәhifә yazdılar. Tariximizә hәm dә milli
qürur günü kimi düşәn 1990-cı ilin 20 Yanvarında Azәrbaycan
xalqı azad, suveren vә müstәqil yaşamağa layiq olduğunu bütün
dünyaya çatdırdı.
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