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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Dövlət proqramlarının icrası
bölgələrimizin simasını
tamamilə dəyişib
Ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafında vә
әhalinin sosial rifahının daha da yaxşılaşmasında regionların sosial-iqtisadi tәrәqqisinin mühüm rolu vә әhәmiyyәti danılmaz reallıqdır. Bölgәlәrin inkişafı hәmçinin әrzaq tәhlükәsizliyinin vә mәşğulluğun tәmin edilmәsindә önәmli rola malikdir.
Ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafında vә әhalinin
sosial rifahının daha da yaxşılaşmasında regionların sosial-iqtisadi tәrәqqisinin mühüm rolu vә
әhәmiyyәti danılmaz reallıqdır. Bölgәlәrin inkişafı hәmçinin әrzaq tәhlükәsilziyinin vә mәşğulluğun tәmin edilmәsindә önәmli rola malikdir.
Prezident İlham Əliyevin regionlara müntәzәm sәfәrlәri vә hәmin sәfәrlәr çәrçivәsindә çoxsaylı obyektlәrin açılış vә tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak etmәsi, eyni
zamanda yeni layihәlәrin gerçәklәşmәsi üçün
sәrәncamlar imzalaması isә bu inkişafa әlavә
tәkan verir.
2004-cü ildәn hәyata keçirilәn regionların
sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlәt proqramlarının icrası bölgәlәrimizin simasını tamamilә
dәyişmişdir. Mәhz bu proqramların icrası sayәsindә regionlarda minlәrlә sosial-iqtisadi obyektlәr fәaliyyәtә başlamış vә nәticәdә hәm
yerlәrdә әhalinin mәşğulluğu tәmin olunmuş,
hәm dә qeyri-neft mәhsullarının istehsalı artmışdır.
Daşkәsәn rayonundakı “AzerGold” QSC-nin
“Çovdar” İnteqrәolunmuş Regional Sahәsinin
fәaliyyәti dә qeyri-neft sektorunun inkişafına
yönәldilmişdir. Bu müәssisәnin fәaliyyәtә
başlaması sayәsindә ölkәdә qeyri-neft sahәsindә qızılın ixracı yüksәk sәviyyәyә yüksәlmişdir.
2016-cı ildә QSC-nin “Çovdar” qızıl mәdәni
fәaliyyәtә başlayandan indiyәdәk burada 252
min unsiya qızıl istehsal edilmişdir. Qarşıdakı
illәr әrzindә hasilatın daha da artırılaraq 338
min unsiya qızıl istehsalına nail olmaq proqnozlaşdırılmışdır. İstehsalın düzgün qurulması,
müasir texnika vә texnologiyalardan istifadә
edilmәsi nәticәsindә ölkә iqtisadiyyatına xarici
valyutada 640 milyon manata yaxın vәsait cәlb
olunmuşdur. Onu da qeyd edәk ki, indiyәdәk
ümumilikdә 245 min unsiyadan çox qızıl vә
434 min unsiyadan artıq gümüş ixrac edilmişdir.
Gәlәcәkdә Zәngilandakı Vecnәli vә Kәlbәcәrdәki Söyüdlü qızıl yataqlarının istismara verilmәsi bu sahә üzrә ölkәmizin ixrac potensialını daha da artıracaq.
Mәlumdur ki, Azәrbaycan neft-qazla yanaşı,
zәngin filiz yataqlarına da malikdir. Ölkәmiz
sovet dönәmindәn bu sahәdә zәngin tәcrübә
әldә etmişdir. İndi hәmin yataqların müasir texnika vә texnologiyalardan istifadә edilmәklә istismar olunması daha yüksәk gәlirә imkan yaradacaq. Hәm dә bu işlәr әtraf mühitә ziyan
vurmadan hәyata keçirilәcәk.
Dövlәt başçısının müvafiq sәrәncamı ilә metallurgiya sәnayesini inkişaf etdirmәk mәqsәdilә
“Daşkәsәn Dәmir Filiz” MMC “AzerGold”un
fәaliyyәt sahәsinә daxil edilmişdir. Mәqsәd qısa
müddәt әrzindә dәmir filiz yataqlarının istismara verilmәsini vә metal qırıntılarını әvәzlәyәn,
hәmçinin daha keyfiyyәtli metallurgiya mәhsullarının istehsalı üçün xammala olan tәlәbatın
tәmin edilmәsini yaxşılaşdırmaqdır.
Amma ölkәmizdә iqtisadi layihәlәrlә yanaşı,
sosial infrastrukturun yaradılmasına da xüsusi
diqqәt yetirilir. Prezident İlham Əliyevin bölgәlәrә sәfәrlәri zamanı bu cür obyektlәrin açılışını
etmәsi dә bunun tәsdiqidir.
Belә müәssisәlәrdәn biri Naftalan Mәrkәzi
Sanatoriyasıdır. Ümumiyyәtlә, Naftalan qәdim-

dәn öz müalicәvi nefti ilә mәşhur olmuşdur. Bu
sağlamlıq ocağına vaxtilә SSRİ-nin müxtәlif
yerlәri ilә yanaşı, xarici ölkәlәrdәn dә gәlirdilәr.
Şәhәrdә infrastrukturun qurulmasına vә sağlamlıq ocaqlarının imkanlarının genişlәndirilmәsinә ümummilli lider Heydәr Əliyev böyük
qayğıkeşlik göstәrmişdir. Bu kiçik şәhәrdә
müalicә olunanların rahatlığı üçün ulu öndәrin
tәşәbbüsü ilә 1977-ci ildә hava limanı tikilәrәk
istifadәyә verilmişdir. Lakin Ermәnistanın işğalçı siyasәti başlayandan hava limanının fasilәsiz atәşә tutulması 1997-ci ildә onun fәaliyyәtinin dayandırılmasına sәbәb olmuşdur. Vәtәn müharibәsi zamanı da ermәnilәr bu şәhәri
dәfәlәrlә atәşә tutmuşlar.
Bu gün Naftalandakı kurort-sanatoriya
müәssisәlәrindә 1000 nәfәrdәn çox işçi çalışır.
Yeni sanatoriya da hәm şәhәr әhalisinin mәşğulluğunun tәminatına әlavә imkan verәcәk,
hәm dә turistlәrin sayını artıracaq. Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, son illәr Naftalan şәhәrindә müasir tәlәblәrә cavab verәn 10-dan çox
istirahәt vә sağlamlıq mәrkәzi istifadәyә verilmişdir. Bu gün şәhәrdәki sağlamlıq mәrkәzlәri

gün әrzindә 3 minә yaxın turistә xidmәt göstәrmәk imkanına malikdir. Hәmin müәssisәlәrdә xidmәtin yüksәk olması әcnәbilәr üçün
dә cәlbedicidir. Pandemiyadan öncә - 2019-cu
ildә 60 ölkәdәn 1200-dәn çox turist şәhәrdәki
müәssisәlәrin xidmәtindәn istifadә etmişdir.
Nәzәrә alsaq ki, cari il Naftalanda daha 4 sanatoriya kompleksinin açılışı gözlәnilir, onda
pandemiya qadağalarının sәngiyәcәyi halda
şәhәrә daha çox әcnәbi qonağın gәlәcәyi
şübhәsizdir. Elә bu reallığın özü ölkә iqtisadiyyatının әsasәn qeyri-neft sektoruna köklәndiyini göstәrir.
Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, dövlәt başçısı
bu yaxınlarda Azәrbaycan Televiziyasına
verdiyi müsahibәdә ölkә iqtisadiyyatı ilә bağlı
geniş mәlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, cari
ilin 6 ayında ölkә iqtisadiyyatında müsbәt
dinamika müşahidә edilir. OPEC+ razılaşmasının yerinә yetirilmәsi ilә bağlı sәnaye
istehsalında 0,3 faiz azalma olsa da, qeyri-neft
sәnayesindә 16,6 faiz artım var vә bu rәqәmin
ilin sonunda daha da yüksәlmәsi gözlәnilir.
Müsahibәdәn mәlum olur ki, 6 ayda ümumi

mәhsul ixracında 15, qeyri-neft mәhsullarının
ixracında isә 27 faiz artım qeydә alınmışdır.
İxracın artması xarici ticarәtdә müsbәt saldonun
yaranmasına da öz tәsirini göstәrmişdir. Cari
ilin birinci yarısında müsbәt saldonun dәyәri
3,4 milyard dollardır vә ilin sonuna qәdәr bu rәqәmin 6-7 milyard dollar olması proqnozlaşdırılır. Onu da qeyd edәk ki, hazırda koronavirus pandemiyası ilә bağlı dünyanın әksәr
ölkәlәrindә saldo mәnfidir. Ölkәmizin bu
sahәdә әldә etdiyi uğurlar göstәrir ki, aparılan
islahatlar iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafını
vә xarici tәsirlәrә çevik cavab vermәk qabiliyyәtini tәmin edir.
Prezident vurğulamışdır ki, yarım ildә valyuta ehtiyatlarımız da 1 milyard dollar artmışdır.
İndi ölkәmizin 52 milyard dollar valyuta ehtiyatı var. Dünyanın inkişaf etmiş ölkәlәri sürәtlә
borclanmaya getdiyi halda, ölkәmizin belә bir
problemi yoxdur. Halbuki inkişaf etmiş bir çox
ölkәlәrdә borc ümumi daxili mәhsulun 100,
bәzәn 120 faizini tәşkil edir. Azәrbaycanda isә
bu rәqәm cәmi 19 faizdir.
davamı 2-ci sәh.
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Rəsmi xronika
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 26-da Türkiyәnin Ədalәt vә İnkişaf Partiyası sәdrinin birinci müavini
Numan Kurtulmuşun rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtini
qәbul edib.
Görüşdә Azәrbaycanla Türkiyә arasında dostluq vә qardaşlıq münasibәtlәrinin bütün sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Dövlәt başçıları arasında mütәmadi tәmasların
әlaqәlәrimizin genişlәnmәsindә xüsusi rolu vurğulandı.
Söhbәt zamanı Yeni Azәrbaycan Partiyası ilә Ədalәt vә
İnkişaf Partiyası arasında әmәkdaşlıq mәsәlәlәri müzakirә
olundu. Qeyd edildi ki, partiyalar arasında әlaqәlәr ikitәrәfli
münasibәtlәrin inkişafında mühüm rol oynayır. Eyni
zamanda, ölkәlәrimizin müxtәlif qurumlarının nümayәndәlәrinin qarşılıqlı sәfәrlәrinin әhәmiyyәtinә toxunuldu.
Görüşdә әmәkdaşlığın perspektivlәri әtrafında fikir
mübadilәsi aparıldı, ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәrin
bundan sonra da genişlәnәcәyinә әminlik ifadә olundu.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 27-dә Türkiyә Böyük Millәt Mәclisinin sәdri Mustafa Şentopun başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Görüşdә Türkiyә Böyük Millәt Mәclisi sәdrinin ölkәmizә
sәfәrinin Azәrbaycanla Türkiyә arasında әlaqәlәrin daha da
möhkәmlәnmәsi işinә töhfә verәcәyi qeyd edildi. Mustafa
Şentopun başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtinin Şuşaya edәcәyi sәfәrin önәminә toxunularaq bildirildi ki, Azәrbaycan
vә Türkiyә prezidentlәri arasında imzalanan müttәfiqlik
münasibәtlәri haqqında Şuşa Bәyannamәsi әlaqәlәrimizin
daha yüksәk sәviyyәyә qalxmasına xidmәt edir. Söhbәt zamanı Azәrbaycanla Türkiyә arasında bütün sahәlәrdә
uğurlu işbirliyinin olduğu vurğulandı.
Bakıda keçirilәcәk Azәrbaycan, Türkiyә vә Pakistan parlament sәdrlәrinin birinci üçtәrәfli görüşünün önәmi qeyd
edilәrәk bildirildi ki, bu görüş üç ölkә arasında mövcud olan
birliyi nümayiş etdirir. Vurğulandı ki, Azәrbaycan, Türkiyә
vә Pakistan arasında qardaşlıq әlaqәlәri mövcuddur. Hәm
Türkiyә, hәm dә Pakistanın Vәtәn müharibәsinin ilk anlarından Azәrbaycana dәstәyinin mühüm rolu qeyd edildi.
Söhbәt zamanı üç ölkә arasında әmәkdaşlığın geniş mәnada Avrasiyada yeni işbirliyi çәrçivәlәri formalaşdırdığı
bildirildi. Görüşdә Azәrbaycan vә Türkiyә parlamentlәrarası әmәkdaşlığının da uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı, ölkәlәrimiz arasında dostluq vә qardaşlıq münasibәtlәrinin
bundan sonra da möhkәmlәnәcәyinә vә genişlәnәcәyinә
әminlik ifadә olundu.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 27-dә
Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatının qubernatoru Con Kevin Stittin başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini
qәbul edib.
Görüşdә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatının
qubernatoru Con Kevin Stittin Azәrbaycana sәfәrinin әhәmiyyәtinә toxunuldu. Azәrbaycanla ABŞ arasında ikitәrәfli
münasibәtlәrin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, ölkәmizin
ABŞ-ın ayrı-ayrı ştatları, o cümlәdәn 2000-ci ilin әvvәllәrindәn Oklahoma ştatı ilә әmәkdaşlığından mәmnunluq
ifadә olundu.
Con Kevin Stitt Zәngilan rayonuna edәcәyi sәfәrinin
Azәrbaycanın hәmin әrazilәrdә icra etdiyi “yaşıl enerji” vә
“ağıllı kәnd” layihәlәri ilә yaxından tanış olmağa imkan
yaradacağına ümid etdiyini bildirdi.
Oklahoma Milli Qvardiyası ilә Azәrbaycanın Müdafiә
Nazirliyinin tәxminәn 20 ildir әmәkdaşlıq etdiyi vә indi bu
әmәkdaşlığın daha geniş tәrәfdaşlıq formatına çevrildiyi
vurğulandı.
Söhbәt zamanı Oklahoma ştatı ilә kәnd tәsәrrüfatı
sahәsindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәrinә toxunuldu, azәrbaycanlı
tәlәbәlәrin bu ştatda kәnd tәsәrrüfatı üzrә tәhsil aldıqları
mәmnunluqla qeyd edildi. Görüşdә әmәkdaşlığın perspektivlәri әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 27-dә Pakistan Milli Assambleyasının sәdri Əsәd Qeysәrin başçılıq
etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul edib.
Milli Assambleyanın sәdri dövlәtimizin başçısını 44 günlük Vәtәn müharibәsindә qazanılan Qәlәbә münasibәtilә
tәbrik edәrәk Pakistan xalqının bu Zәfәri Azәrbaycan xalqı
ilә birlikdә qeyd etdiyini dedi.
Görüşdә Pakistan Milli Assambleyasının sәdrinin
ölkәmizә sәfәrinin ikitәrәfli münasibәtlәrin gәlәcәk inkişafı
baxımından önәmi qeyd edildi. Hәmçinin Pakistan, Türkiyә
vә Azәrbaycan parlamentlәrinin sәdrlәrinin üçtәrәfli görüşünün әhәmiyyәti vurğulandı, bu görüşün qardaş ölkәlәr
arasında üçtәrәfli tәrәfdaşlığın inkişafı işinә xidmәt etdiyi
qeyd olundu, Pakistan vә Azәrbaycanın bütün mәsәlәlәrdә
hәr zaman bir-birini dәstәklәyәn qardaş ölkәlәr olduğu bildirildi.
Görüşdә İkinci Qarabağ müharibәsi zamanı Pakistanın
dәstәyinә görә minnәtdarlıq ifadә edildi, müharibәnin ilk
günlәrindәn dost ölkәnin rәhbәrliyinin Azәrbaycanı dәstәklәdiyi vә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü ilә bağlı önәmli
bәyanatlar verdiyi qeyd olundu.
Söhbәt zamanı ölkәlәrimizin bütün beynәlxalq tәşkilatlarda bir-birini dәstәklәdiklәri vurğulandı. Prezident İlham Əliyev Pakistana sәfәrini mәmnunluqla xatırladaraq
әmәkdaşlığın müxtәlif sahәlәrdә daha da genişlәndirilmәsinin zәruriliyini qeyd etdi.
Görüşdә Pakistan Milli Assambleyasının sәdrinin Şuşaya
edәcәyi sәfәrin әhәmiyyәtinә toxunuldu vә bu, ölkәlәrimiz
arasında münasibәtlәrin inkişafının bariz nümunәsi kimi
dәyәrlәndirildi. Söhbәt zamanı ölkәlәrimizin parlamentlәri
arasında әmәkdaşlığın inkişafı mәmnunluqla qeyd edildi.
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Dövlət proqramlarının icrası
bölgələrimizin simasını tamamilə dəyişib
әvvәli 1-ci sәh.
Dövlәt başçısı müsahibәsindә işğaldan azad
edilәn әrazilәrdә görülәn işlәr barәdә dә geniş söhbәt açmışdır. Bildirmişdir ki, hәmin әrazilәrdә 3
aeroport tikilir, “Zәfәr” yolunda görülәn işlәrin
sentyabr ayında tamamlanması gözlәnilir. Bununla paralel olaraq, Füzuli-Şuşa, 4-6 zolaqlı HoradizAğbәnd, Zәngilan-Qubadlı-Laçın yolları çәkilir,
yüksәk dağlıq rayonu olan Kәlbәcәrә rahat gedibgәlmәk üçün Göygöl rayonu әrazisindәn Ömәr
aşırımı üzәrindәn yolun tikintisi aparılır. Hәmin
yoldan ilin bütün fәsillәrindә istifadә etmәk mümkün olacaq.
İnkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, iqtisadi tәrәqqinitәmin edәn әsas amillәrdәn biri kapital qoyuluşudur. Sәrmayә qoyuluşunda fasilәlәr
yaranarkәn bir müddәt iqtisadi dinamikada da
gerilәmә müşahidә olunur. Buna görә hәr bir
hökumәt iqtisadiyyatın fasilәsiz kapitallaşdırılmasında maraqlıdır.
Azәrbaycan da dünyanın bu tәcrübәsindәn örnәk götürәrәk hәlә müstәqilliyimizin ilk illәrindәn
sәrmayә yatırımına xüsusi әhәmiyyәt verir. Ölkә
iqtisadiyyatını dirçәltmәk mәqsәdilә hәmin dövr
neft sәnayesinә xarici investisiya cәlb etmәk üçün
“Əsrin müqavilәsi”nin imzalanmasını xatırlatmaq
kifayәtdir. Hәmin sazişin imzalanması ölkәmizin
inkişafında müstәsna rol oynadı. Müqavilә imzalanandan sonra neft sәnayesi ilә yanaşı, bu sahәyә
yaxın olan digәr istehsal vә xidmәt sahәlәrinә dә
kapital qoyulmağa başlandı. Bu isә tәdricәn ölkә
iqtisadiyyatının bütün sahәlәrinin canlanmasına
imkan verdi. Çünki sonrakı mәrhәlәdә neftdәn әldә edilәn gәlirlәr, әsasәn, iqtisadiyyatın digәr sektorlarına yönәldilirdi. İlk növbәdә, infrastruktur
layihәlәrinin icrasına böyük miqdarda yatırımlar
qoyulurdu. Nәticәsi göz qabağındadır. Bu gün
Azәrbaycan Asiya ilә Avropanı birlәşdirәn nәhәng
tranzit ölkәdir. “Şimal-Cәnub” marşrutunda da
açar ölkә bizik. Əlәt Beynәlxalq Ticarәt Limanı
isә regionumuzda әn böyük yükötürücü qabiliyyәti olan nәqliyyat infrastrukturudur.
Azәrbaycan beynәlxalq әhәmiyyәtlik hava
limanlarının sayına görә dә regionda liderdir. Bu
üzdәn beynәlxalq maliyyә tәşkilatları vә Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumu Azәrbaycanı dünyada mükәmmәl nәqliyyat infrastrukturuna malik
ölkә kimi dәyәrlәndirirlәr.
Sәrmayә qoyuluşunun bir istiqamәti dә özәl
sektordur. Mәlumdur ki, ötәn әsrin 90-cı illәrindә
Azәrbaycanda sahibkarlar sinfi yenicә formalaşırdı vә mәhsul istehsalında, xidmәtlәrin göstәrilmәsindә onların payı çox az idi. Bazar iqtisadiyyatının başlıca tәlәbi isә özәl sektorun inkişafıdır.
Odur ki, sahibkarlara güzәştli kreditlәrin verilmәsi
vә digәr tәdbirlәr sayәsindә yeni özәl istehsal vә
xidmәt sahәlәrinin yaradılması üçün kapital
qoyuluşu artırıldı. Bununla ölkәdә özәl sektorda
kiçik, orta, iri istehsal vә xidmәt sahәlәri canlanmağa başladı vә nәticәdә real sektorda sahibkarların payı dinamik şәkildә artdı.
Dövlәt Statistika Komitәsinin cari ilin yanvariyun ayları üzrә açıqladığı rәqәmlәrә görә, sәnayedә qeyri-dövlәt sektorunun payı 81,9 faiz
olub. Ümumi istehsalın 90,7 faizi sәnaye mәhsullarının istehsalı, 9,3 faizi isә sәnaye xarakterli
xidmәtlәrin göstәrilmәsi hesabına yaradılıb. Bu
dövrdә ölkәnin iqtisadi vә sosial sahәlәrinin inkişafı üçün bütün maliyyә mәnbәlәrindәn әsas kapitala 5 milyard 919,4 milyon manat vәsait yönәldilib. Ümumi sәrmayәnin 34,6 faizi dövlәt, 65,4
faizi qeyri-dövlәt sektorunun sәrmayәdarları tәrәfindәn qoyulub. Daxili mәnbәlәrdәn әsas kapitala
yönәldilәn vәsaitin dәyәri isә sәrmayәlәrin 61
faizini tәşkil edib.
Dünya iqtisadiyyatının koronavirus pandemiyası üzündәn çәtinlik çәkdiyi bir dövrdә Azәrbaycan iqtisadiyyatına xarici sәrmayә qoyuluşu da
davam edir. Hesabat dövründә xarici müәssisә vә
tәşkilatlar tәrәfindәn әsas kapitala 2 milyard 309,1
milyon manat vәsait yönәldilib. Xarici ölkәlәr vә
beynәlxalq tәşkilatların vәsaiti hesabına әsas kapitala qoyulan vәsaitin 2 milyard 37,3 milyon manatı Birlәşmiş Krallıq, ABŞ, Türkiyә, Yaponiya,
İsveçrә, Norveç, Virgin adaları, Malayziya, Fransa, Rusiya vә İran sәrmayәdarlarına mәxsus olub.
Bu gün Azәrbaycan dövlәti Prezident İlham
Əliyevin hәyata keçirdiyi siyasәtin parlaq uğurları
sayәsindә tarixin inkişaf istiqamәtini dәyişir. Bu
istiqamәti bütün bәşәriyyәt üçün faydalı olan,
tәrәqqiyә, insanların rifahına xidmәt edәn yeni bir
mәcraya yönәldir. Tutduğumuz yol isә yalnız sülhdәn keçir. Azәrbaycan on illәr boyu danışıqlar aparanda da, 44 günlük müharibә ilә neçә illәrin problemlәrini hәll edәndә dә nә istәdiyini yaxşı bilirdi.
Bu müharibә bizә torpaqlarımızı düşmәndәn
tәmizlәmәk, dondurulmuş münaqişәnin buzunu
әritmәk, yeni reallıqlar yaratmaq, haqq-әdalәti
bәrpa etmәk, mәcburi köçkünlәrimizin әzәli torpaqlarına qayıdışına nail olmaq üçün lazım idi.
Müharibә başa çatan kimi Azәrbaycan azad
әrazilәrini yenidәn qurur, abadlaşdırır. Regiondan
dünyaya yeni qapılar açır. İşğaldan azad edilmiş
rayonlarımızda yollar çәkilir. Bu torpaqların dünyaya, sivilizasiyaya açıq olması üçün hava limanları tikilir. Dünya iqtisadiyyatı üçün yeni imkanlar yaradır. Hәr kәsi, bütün qonşu ölkәlәri bu
imkanlardan birgә faydalanmağa çağırır. Hamını
sülhü qorumaqdan ötrü çalışmağa, yeni inkişaf
imkanları yaratmağa, tәrәqqiyә mane olan әngәllәri ortadan götürmәyә dәvәt edir. Prezident İlham
Əliyevin irәli sürdüyü hәr tәklifin, verdiyi hәr

bәyanatın, fәrmanın, sәrәncamın arxasında real
icra mexanizmlәri, aydın, dәqiq gözlәntilәr durur.
Azәrbaycan bütün addımları ilә, hәyata keçirdiyi
tәdbirlәrlә, qazandığı uğurlarla firavan gәlәcәyin
mәnzәrәsini yaradır.
Prezident İlham Əliyevin 7 iyul 2021-ci ildә imzaladığı tarixi bir fәrman cәmiyyәtdә böyük maraqla qarşılandı vә son günlәrin әsas müzakirә
mövzularından oldu. Fәrman ölkәmizdә iqtisadi
rayonların yeni bölgüsü haqqındadır. Vәtәn müharibәsindәki parlaq qәlәbәmiz nәticәsindә işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda bәrpa proseslәrinin getdiyi, gәlәcәk inkişafın tәmin olunması,
zәruri infrastrukturun yaradılması vә әhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamәtindә genişmiqyaslı layihәlәrin reallaşdırıldığı indiki günlәrimizdә belә bir fәrman müstәsna әhәmiyyәt daşıyır.
Yeni bölgü qeyd edilәn әrazilәrin zәngin iqtisadi
potensialından, tәbii sәrvәtlәrindәn vә geniş turizm imkanlarından sәmәrәli istifadә olunmasına
şәrait yaradacaq. Bu әrazilәrin bәrabәr inkişafını
tәmin edәcәk. Bütün işlәrin vahid proqram әsasında aparılmasına imkan verәcәk.
Fәrmanın daha bir tarixi mәqamı isә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonunun yaradılmasıdır. Zәngәzur
dağ silsilәsi ilә әhatә olunan, Laçın vә Kәlbәcәrdәn Naxçıvana qәdәr böyük bir әrazini tutan Zәngәzur yaylasının şәrq hissәsindә, Ermәnistanla
sәrhәddә yerlәşmiş vә eyni coğrafi mәkanda,
tarixәn birlikdә, habelә uzun illәr 1861-ci ildә yaradılmış Zәngәzur qәzasının tәrkibindә olmuşdur.
Bununla da әnәnәvi sosial-iqtisadi, tarixi-mәdәni
bağlılıqlara malik Zәngilan, Qubadlı, Cәbrayıl,
Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarının vahid iqtisadi rayonda birlәşdirilmәsi zәrurәt idi.
Bundan başqa, Ağdam, Şuşa, Füzuli, Tәrtәr,
Xocavәnd, Xocalı rayonları vә Xankәndi şәhәri,
habelә Qarabağ bölgәsinә aid olan Ağcabәdi vә
Bәrdә rayonları da daxil olmaqla, özünәmәxsus
zәngin tarixi-mәdәni irsә malik qәdim Qarabağ
bölgәsinin bәrpası vә sürәtli inkişafının tәmin edilmәsi üçün yeni Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması da vacib idi.
Hәmçinin fәrmanda Gәncә-Qazax vә Aran iqtisadi rayonlarının tәrkibinә yenidәn baxılıb. Bu,
hәmin bölgәlәr üzrә dә planlaşdırma işinin sәmәrәliliyinin artırılmasına, iqtisadi idarәetmәdә çevikliyin tәmin olunmasına kömәk göstәrәcәk.
Ümumilikdә Azәrbaycan Respublikasındakı iqtisadi rayonların sayı 14-ә çatdırılıb.
Bu addım düşmәndәn tәmizlәnmiş әrazilәrimizin tez bir zamanda dirçәlişinә vә әhalinin qayıdışı
prosesinin sürәtlәnmәsinә xidmәt edәcәkdir. Ən
önәmlisi isә “Dağlıq Qarabağ”, “Aran Qarabağ”
vә başqa bu cür terminlәrin artıq tarixә qovuşduğu
bir daha öz tәsdiqini tapdı. Bu fәrmanla Azәrbaycan Şәrqi Zәngәzur torpaqlarını da işğaldan azad
etdiyini bütün dünyaya göstәrdi. Tarixәn xalqımıza mәxsus olmuş Qәrbi Zәngәzur torpaqlarına
isә Azәrbaycan dövlәti qlobal iqtisadi layihәlәri ilә
daxil olur.
Zәngәzur dәhlizi tez bir zamanda fәaliyyәtә başlayacaq vә Azәrbaycan Naxçıvanla quru әlaqәlәrini bәrpa edәrәk qlobal kommunikasiyalar üçün
bütün dünyaya yeni imkanlar yaradacaq.
Ümumәn, Azәrbaycan Prezidentinin bütün qәrarları kimi, bu addımında da kompleks yanaşma,
digәr fәrman vә sәrәncamlarla hәmahәnglik görünür. Fәrmandan bir gün әvvәl, 6 iyul 2021-ci il
tarixindә dә dövlәt başçısı bir neçә mühüm sәrәn-

cam imzalamışdı. Bunlardan biri “2020-ci il
sentyabrın 27-dәn başlayaraq Ermәnistan Respublikası silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә tәcavüzü nәticәsindә zәrәr vurulmuş obyektlәrin bәrpası vә tәmir-tikinti işlәrinin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı әlavә tәdbirlәr
haqqında”dır.
Sәrәncama әsasәn, Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü
nәticәsindә dәymiş ziyanın aradan qaldırılması ilә
bağlı zәrәr vurulmuş obyektlәrin bәrpası vә tәmirtikinti işlәrinin hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Dövlәt
Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsinә 30 milyon
manat vәsait ayrılır.
Hәrbi tәcavüz nәticәsindә mülki әhaliyә vә
dövlәtә mәxsus nәqliyyat vasitәlәrinә, sahibkarlıq
fәaliyyәti subyektlәrinә dәymiş ziyanın aradan
qaldırılması mәsәlәlәri dә diqqәtdәn kәnarda qalmır. Eyni tarixli daha bir sәrәncamla Prezidentin
Ehtiyat Fondundan İqtisadiyyat nazirliyinә bu
mәqsәdlә 5 400 000 manat mәblәğindә vәsaitin
ayrılması nәzәrdә tutulur.
Digәr sәrәncam isә eyni sәbәbdәn mülki әhalinin әmlakına dәymiş ziyanla bağlı maddi yardım
ödәnilmәsi barәdәdir. Bununla әlaqәdar olaraq
Prezidentin Ehtiyat Fondundan Maliyyә nazirliyinә 5 200 000 manat mәblәğindә vәsait ayrılır.
Dövlәtimiz Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәrinin
tәcavüzü nәticәsindә ölkәmizin kәnd tәsәrrüfatına
dәymiş ziyanı da aradan qaldırmaq әzmindәdir.
Dövlәt rәhbәrimizin müvafiq sәrәncamında bu
mәqsәdlә Kәnd Tәsәrrüfatı nazirliyinә 1 400 000
manat mәblәğindә vәsaitin ayrılması tәsbit edilib.
Bütün bunlar bir tәrәfdәn, Azәrbaycan dövlәtinin daim öz vәtәndaşının yanında olmasını, istәnilәn probleminin hәllinә kömәyini, dәstәk әlini
ondan әsirgәmәmәsini göstәrir, eyni zamanda ölkәmizin iqtisadi gücünә dәlalәt edir. Bu addımlar
hәm dә onu nümayiş etdirir ki, heç bir mәsәlә
dövlәt rәhbәrliyinin nәzәr-diqqәtindәn kәnarda
deyil. Bütün işlәr planlaşdırılmış şәkildә, öz vaxtında, vәdәsindә sistemli qaydada hәyata keçirilir
vә prosesә ciddi nәzarәt tәmin olunur. Ölkәmiz
yenilәnir. Bu yenilik ruhu hәr yerdә, hәr an özünü
hiss etdirir vә insanlarımızın arzuları ilә üst-üstә
düşür. Bu yeniliklәrlә Azәrbaycan özünü növbәti
inkişaf mәrhәlәlәrinә hazırlayır.
Azәrbaycan dövlәti hәrbi tәcavüz nәticәsindә
ölkә iqtisadiyyatına, ayrı-ayrı vәtәndaşlarımıza
dәymiş ziyanın aradan qaldırılmasını düşmәndәn
azad edilmiş torpaqlarımızın minalardan tәmizlәnmәsinә vә bu әrazilәrdә tikinti-quruculuq tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә, hәmçinin bu әrazilәrin
gәlәcәk strateji inkişafına paralel olaraq aparır.
Prezident İlham Əliyevin diplomatik uğurları
sayәsindә Ağdam, Füzuli vә Zәngilan rayonlarının
mina xәritәlәrinin düşmәndәn tәhvil alınması da
bu baxımdan son dәrәcә әhәmiyyәtlidir. Bununla,
ilk növbәdә, insan itkilәrinin qarşısı alınır. Torpaqların qarış-qarış minalardan tәmizlәnmәsinә sәrf
olunan vaxta qәnaәt edilir. İnvestorların bu әrazilәrә cәlb olunmasına şәrait yaranır. Azәrbaycan
minaların tәmizlәnmәsinә sәrf olunacaq yüksәk
xәrclәrә dә qәnaәt etmiş olur. Ən әsası isә ermәnilәrin illәr әrzindә xarabazara çevirdiklәri şәhәr,
kәnd vә qәsәbәlәrimizdә tikinti-quruculuq işlәrinin sürәtlә aparılması, әhalinin doğma yurdlarna
qayıtması, bu torpaqlarda yenidәn hәyatın canlanması üçün imkanlar yaranır.
Ağdam, Füzuli vә Zәngilanın mina xәritәlәrinin

әldә edilmәsi bu bölgәlәrdә iqtisadi quruculuq vә
mәskunlaşma prosesinә tәkan verәcәk. Mina xәritәlәrini әldә etmәklә Azәrbaycan hәm dә Qarabağda nәqliyyat-logistika layihәlәrini dә daha
sürәtlә reallaşdırmaq imkanı qazanır.
44 günlük Vәtәn savaşını parlaq qәlәbә ilә başa
vuraraq torpaqlarımızı ildırım sürәti ilә işğaldan
azad etmiş Azәrbaycan dövlәti tikinti-quruculuq
işlәrinin miqyası ilә göstәrir ki, eyni sürәtlә
әrazilәrimizi dә dirçәltmәk gücündәdir. Düşmәndәn tәmizlәnmiş yurd yerlәrimizә abad yollar
çәkilir. Lazımi infrastruktur qurulur. Kәnd tәsәrrüfatı potensialından istifadә üçün müvafiq addımlar atılır. Vandal ermәnilәrin ekologiyaya vurduqları ziyanların aradan qaldırılması mәqsәdilә
başlanğıc işlәr görülür. Yaxın illәrdә bu bölgәni
Azәrbaycanın vә ümumәn, regionun әsas inkişaf
mәrkәzlәrindәn birinә çevirmәkdәn ötrü ardıcıl
tәdbirlәr hәyata keçirilir.
Mәlum olduğu kimi, qәlәbәdәn sonrakı ilk günlәrdә Azәrbaycan Prezidenti Füzulidә beynәlxalq
hava limanının tәmәlini qoyub. Ermәnilәr Füzuli
boyda şәhәrdә hәr yeri yandırıb dağıtmışdılar. Dağıntı o sәviyyәdә idi ki, hәrbçilәrimiz әrazini
düşmәndәn azad edәndә dövlәt bayrağımızı
ucaltmağa salamat bir tikili tapa bilmәmışdılәr. Bu
gün isә Füzulidә beynәlxalq hava limanı inşa edilir
vә bu әhәmiyyәtli infrastruktur obyektinin qısa
zamanda istifadәyә verilmәsi nәzәrdә tutulur. Şuşanın Azәrbaycan mәdәniyyәtinin paytaxtı elan
olunmasından, dövlәt rәhbәrimizin iştirakı ilә bu
qәdim şәhәrimizdә “Xarıbülbül” festivalının keçirilmәsindәn, ardınca Türkiyә Respublikasının
Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanla “Şuşa Bәyannamәsi”nin imzalanmasından sonra belә bir hava
limanının әhәmiyyәti daha aydın görünür.
Şuşada mütәmadi olaraq beynәlxalq sәviyyәdә
tәdbirlәrin tәşkili nәzәrdә tutulur. Tәbii ki, bunun
üçün Füzulu Beynәlxalq Hava limanı qonaqların
gәlişini daha asan vә tәhlükәsiz formada tәmin
edәcәk. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın xarici platformalarda tәbliği, investisiyanın cәlbi,
tәdricәn tikinti bumunun yaşandığı azad bölgәlәrimizә yük daşmalarının hәyata keçirilmәsi üçün
belә infrastruktur obyektlәri çox önәmlidir. Füzuli
Beynәlxalq Hava Limanı gәlәcәk perspektivdә
Azәrbaycan vә Türkiyә arasında yük daşımalarının daha rahat hәyata keçirilmәsinә imkan
verәcәk. Belә ki, yüklәr Füzuli Beynәlxalq Hava
Limanına daha rahat şәkildә daşına vә Naxçıvan
dәhlizindәn qardaş ölkәyә aparıla, elәcә dә әksmarşrutla daşımalar hәyata keçirilә bilәr.
Azәrbaycan bununla özünün tranzit potensialını
güclәndirir. Beynәlxalq daşımanın daha sәmәrәli
olması üçün alternativ yollar yaradır. Eyni zamanda bölgәdә sülhün, sabitlik vә inkişafın tәmin
olunmasından ötrü hәr kәsin faydalana bilәcәyi
imkanlar formalaşdırır.
Mәdәniyyәt paytaxtımız olan Şuşada bәrpayenidәnqurma işlәri intensiv şәkildә davam etdirilmәkdәdir. Şuşaya “Zәfәr” yolu çәkilir. Şәhәrin
bir sıra tarixi binaları, yaşayış mәntәqәlәri, abidәlәri restavrasiya olunur. İnfrastruktur sistemi yenilәnir. Yeni mәktәb, mәscid dә daxil olmaqla bir neçә obyektin tәmәli qoyulub vә inşaat işlәri hәyata
keçirilir. Qısa müddәtdәn sonra böyük turizm axını olacaq. Şuşada interaktiv mәlumatverici lövhәlәrin quraşdırılması, turizm xidmәtlәri ilә bağlı
mobil tәtbiqlәrin, tarixi abidәlәr, keçmiş münaqişәnin izlәri haqqında mәlumat verәn robot-bә-

lәdçilәrin, intellektual nәqliyyat sisteminin, “yaşıl
enerji” istehsalının tәtbiqi nәzәrdә tutulur. Bütün
bunlar ölkәmizә turist axınını daha da sürәtlәndirәcәk.
Mayın 28-dә Respublika Günündә Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyev Ağdam rayonundan olan
ziyalıların iştirakı ilә şәhәrin bәrpasının tәmәlini
qoydu. Ağdamın Baş planı media vasitәsilә ölkә
ictimaiyyәtinә dә tәqdim olundu. Tikinti prosesi
sürәtlә davam etdirilir. Qısa müddәtdә burada
müasir şәhәrsalmanın әn son nailiyyәtlәrini özündә birlәşdirәn misilsiz bir şәhәr salınacaq. Müasir
Ağdam - Ağdam şәhәrinin özünü, rayona daxil
olan kәndlәri әhatә edәcәk. Şәhәr iki dәfә böyüdülәcәk, 2450 hektar sahә şәhәrәtrafı yaşıllıq zonasını, bağları әhatә edәcәk. Şәhәrin әhalisinin
100 min nәfәr olması nәzәrdә tutulur. Bu da
Ağdama Qarabağın әn böyük, Azәrbaycanın isә 6cı böyük şәhәri statusunu qazandıracaq. İlkin olaraq şәhәrdә 1750 fәrdi ev vә 23 min mәnzilli binalar olacaq. Şәhәr әrazisinin 23 faizi meşә vә park
sahәlәrindәn (yaşıllıq sahәsi) ibarәt olacaq. Ağdamda bir meşә parkı da (125 hektar) salınacaq.
Mәşğulluq sabitliyini tәmin etmәk üçün şәhәrin
yaxınlığında sәnaye zonası (sәnaye parkları) salınacaq. Burada estetik komponent dә unudulmayıb. Şәhәrdә süni gölün yaradılması nәzәrdә
tutulur. Hәmçinin şәhәrdәn 2 kanal keçәcәk. Kanallar üzәrindә körpülәr olacaq. Şәhәr - tarixi mәrkәz, inzibati әrazi, yaşayış әrazisi, yaşıl zona vә
sәnaye, әkinçilik zonaları olmaqla bölgәlәrә bölünәcәk. Tarixi mәrkәzdә İmarәt saray kompleksi,
Qarabağ xanlarının mәqbәrәsi, Şahbulaq qalası vә
yeni bir mәscid olacaq.
Şәhәr mәrkәzi Qarabağ şәhәrlәrinin әnәnәvi
memarlığı üslubunda inşa edilәcәk. İnzibati
mәrkәz futbol stadionundan (30 min nәfәrlik), inzibati binalardan, teatrdan, konsert salonundan vә
Qarabağ Universitetindәn ibarәt olacaq. Hәmçinin
şәhәrdә Qәlәbә muzeyi vә açıq hava konsert salonunun olduğu park da salınacaq.
Hәr fәrdi evә kәnd tәsәrrüfatı ehtiyacları üçün 45 hektarlıq torpaq sahәsi ayrılacaq. Suqovuşan vә
Xaçınçay su anbarları vә artezian mәnbәlәri su
tәchizatı üçün istifadә edilәcәk.
Ağdam insanlar üçün komfortlu şәhәr olacaq.
Ona görә dә şәhәrdә böyük piyada vә velosiped
yolları şәbәkәsi qurulacaq. Şәhәrin nәqliyyat sistemi dairәvi olacaq. Magistral yollardan başqa,
tramvay xәtti dә nәzәrdә tutulub. Azәrbaycanda
ilk dәfә olaraq burada “ağıllı şәhәr” sistemi tәtbiq
edilәcәk.
Zәngilan rayonunun Ağalı kәndindә dә dövlәt
rәhbәrimizin iştirakı ilә ilk “ağıllı kәnd” layihәsinin tәmәli qoyulub vә inşaat işlәri davam etdirilmәkdәdir. Kәnddә layihәnin icrası, әsasәn, 5 komponent üzrә hәyata keçirilir. Bunlar yaşayış, istehsal, sosial xidmәtlәr, “ağıllı kәnd tәsәrrüfatı”,
alternativ enerji sahәlәridir. Burada inşa edilәn 200
evdәn ibarәt kәndin enerjiyә olan tәlәbatı yalnız
alternativ enerji mәnbәlәrindәn әldә olunacaq.
Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında dәfәlәrlә
bildirib ki, azad olunmuş әrazilәrimiz “yaşıl enerji” zonasına çevrilәcәk. Tәmiz әtraf mühit vә “yaşıl artım” ölkәsi olmaq Azәrbaycanın 2030-cu ilәdәk nәzәrdә tutduğu Milli Prioritetlәrdә dә öz
әksini tapıb. Azad torpaqlarımızda tikinti-quruculuq tәdbirlәri dә buna uyğun hәyata keçirilir.
İşğaldan azad edilmiş әrazilәrdә yüksәk texnologiyaların vә “ağıllı şәhәr”, “ağıllı kәnd” konsepsiyasının tәtbiqi Azәrbaycana dünyada misli görünmәmiş dәyişikliklәr hәyata keçirmәk imkanı
verir. İşğalçıların 30 il әrzindә xaraba qoyduqları
әrazilәri ayağa qaldırmaqla Azәrbaycan bölgәdә
sülhün vә iqtisadi inkişafın davamlı olmasına çalışan dövlәt mövqeyini bütün dünyaya nümayiş etdirir. “Ağıllı şәhәr”, “ağıllı kәnd” layihәlәrini tәtbiq etmәklә Azәrbaycan tәhlükәsizlik, vaxt vә rahatlıq, sağlamlıq, әtraf mühitin keyfiyyәti, sosial
әlaqә vә vәtәndaş iştirakı, iş yerlәri vә yaşayış xәrci kimi müxtәlif hәyat keyfiyyәti standartları formalaşdırır.
Belә texnologiyalar vәtәndaşların sağlamlığını
vә rifahını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, iqtisadi inkişafın yeni yollarını tәqdim edir. Bәrpa olunan әrazilәrdә müasir texnologiyaların tәtbiqi regionun
dirçәliş prosesini sürәtlәndirir, texnologiyalar sahәsinә maraq göstәrәn investorlar üçün xüsusi
maraq kәsb edir, investisiyaların axınını sürәtlәndirir. Eyni zamanda Qarabağda innovasiya mәrkәzlәri vә texnoparkların yaradılmasının fundamental әsaslarını formalaşdırır. Bu, Azәrbaycanın
dünyanın aparıcı ölkәlәrinin şirkәtlәrinin dә bu
әrazilәrdәki bәrpa-yenidәnqurma işlәrindә iştirakında marağını nümayiş etdirir. Hәmin ölkәlәrin
vә onlara aid şirkәtlәrin qarşılıqlı maraqları ilә
bölgәdә yaxın gәlәcәk üçün çox әhәmiyyәtli inkişaf imkanları formalaşır.
“Ağıllı şәhәr” texnologiyaları böyük turizm
potensialına malik Qarabağ regionunda bu sektoru
inkişaf etdirmәk üçün geniş şәrait yaradacaq. XXI
әsrin innovativ müharibәsini apararaq torpaqlarımızı düşmәn tapdağından azad edәn Azәrbaycan
dövlәti indi dә yeni minilliyin texnologiyaları ilә
şәhәr vә kәndlәrimizi yenidәn qurur. Bütün bunlar
tәkcә iqtisadi imkanlar hesabına başa gәlәn
layihәlәr deyil. Bundan ötrü zәruri infrastruktur tәminatı, peşәkar kadr potensialı, geniş xarici әlaqәlәr vә s. tәlәb olunur. Azәrbaycanın tikinti-quruculuq işlәrini belә sürәtlә hәyata keçirmәsi onu
göstәrir ki, ölkәmiz iqtisadi nailiyyәtlәrlә yanaşı,
bütün bunlara da vaxtında nail ola bilir.
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İctimai Şuraya namizədlərin irəli
s ü r ü lməsi prosesi başlayıb
Dövlәt Gömrük Komitәsi yanında İctimai
Şuranın yaradılması mәqsәdilә Şura üzvlüyünә namizәdlәrin irәli sürülmәsi vә qeydiyyatı prosesi başlayıb.
Bu mәqsәdlә Komitә sәdrinin müvafiq sәrәncamına әsasәn İctimai Şuraya seçkilәrin tәşkili üçün
Seçki Komissiyası yaradılıb. Seçki Komissiyasının
17 iyul 2021-ci il tarixli qәrarı ilә 23 iyul 2021-ci il

tarixdәn 23 avqust 2021-ci il tarixәdәk İctimai Şura
üzvlüyünә namizәdlәrin irәli sürülmәsi vә qeydiyyatı
elan olunub.
Qeyd edәk ki, İctimai Şura 13 nәfәrdәn ibarәt tәrkibdә seçilәcәk.
Namizәdliyini irәli sürmәk istәyәn şәxslәr aşağıdakı linkdәn әtraflı mәlumat ala bilәrlәr: https://customs.gov.az/az/elanlar
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük orqanlarının fəaliyyəti və qarşıda
duran vəzifələr müzakirə olunub
Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizә vә
ticarәt-tәchizat zәncirinin tәhlükәsizliyinin tәmin
olunması mәqsәdilә muxtar respublikanın bütün
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә dezinfeksiya işlәri müntәzәm şәkildә aparılıb, lazımi profilaktik tәdbirlәr davam etdirilib.
Gömrük orqanlarında kadr potensialının güclәndirilmәsi vә әmәkdaşların peşәkarlığının artırılması
mәqsәdilә ixtisaslaşma vә tәkmillәşmә proqramlarının hәyata keçirildiyini vurğulayan Komitә sәdri
"Avtonәqliyyat vasitәlәri üzәrindә gömrük baxışının
aparılması" mövzusunda tәlimlәrdә 84 әmәkdaşın
iştirak etdiyini, "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn keçirilәn yüklәrin müayinәsi vә sәrnişin keçid zallarında işin tәşkili" mövzusunda tәlimlәrin
davam etdirildiyini qeyd edib.
Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Mәclisinin beşinci sessiyasında Dövlәt Gömrük
Ötәn hәftә Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsindә altıncı çağırış Komitәsinin üzәrinә qoyulmuş tapşırıqların yerinә
istiqamәtindә görülәcәk işlәrdәn dә
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin beşinci sessiyasından irәli gәlәn vәzifәlәr vә 2021- yetirilmәsi
danışan Komitә sәdri daxili bazarın qorunması vә
ci ilin birinci yarısı әrzindә görülmüş işlәr müzakirә olunub.
idxalın tәnzimlәnmәsi ilә bağlı verilmiş tapşırıqların
icrasının nәzarәtdә saxlanılacağını qeyd edib.
Bu mәqsәdlә keçirilәn kollegiya iclasında Komitә
Sәhәt Hәbibbәyli elektron bәyanetmә işinin sürәtMuxtar
respublikanın
dünya
iqtisadiyyatına
sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәhәt inteqrasiyasının mühüm göstәricisi olan xarici ticarәt lәndirilmәsi,
mallara aid kodların düzgün vә sürәtli
Hәbibbәyli qeyd edib ki, hesabat dövrü әrzindә göm- dövriyyәsinin vәziyyәtini tәhlil edәn komitә sәdri xa- şәkildә verilmәsinin
tәmin edilmәsi, rәsmilәşmә mәrük orqanları tәrәfindәn iqtisadi tәhlükәsizliyin vә rici ticarәt әlaqәlәrinin genişlәndiyini, ixrac poten- murlarının bacarıq sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi, gömdaxili bazarın qorunması, hüquq-mühafizә fәaliyrük
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sahәsindә
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mәhsulları ilә tәmin edilmәsi, ixracın stimullaşdırılması vә gömrük xidmәtinin keyfiyyәtinin artırılması ixracın hәcmi 57,8 % artıb. İxrac әmәliyyatları әsasәn keyfiyyәtinә nәzarәtin artırılması, standartlara uyğun
İran, Gürcüstan, Yәmәn, Əfqanıstan, Polşa, İtaliya, olmayan malların idxalının qarşısının alınması, ailә tәistiqamәtindә fәaliyyәt davam etdirilib.
sәrrüfatları vә sahibkarlıq subyektlәri ilә әmәkdaşlığın
Vurğulanıb ki, hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә olu- Rusiya vә Türkiyә ilә hәyata keçirilib.
güclәndirilmәsi, ixracın tәşviqi ilә bağlı әlavә tәdbirlәƏmәliyyat-axtarış
fәaliyyәtinin
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yüklәrә nәzarәt daha da güclәndirilib, saxta valyutanı
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olunmuş 12 milyon 798 min manata qarşı 14 milyon
Sonda kollegiya iclasının qәrar hissәsi oxunaraq
275 min manat vәsait toplanaraq proqnoz-tapşırığa malaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsi üçün gәtirilәn
qәbul edilib.
mallara gömrük güzәştlәri tәtbiq olunub.
111,5 % әmәl edilib. Nağdsız әmәliyyatların hәcminin artırılması üçün gömrük orqanlarında ödәmә
terminallarından istifadә diqqәtdә saxlanılıb.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında gömrük orqanlarının vәzifәli şәxslәrinin peşәkarlıq sәviyyәsinin yüksәldilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә gömrük orqanlarında fәaliyyәt
göstәrәn kinoloqlar üçün ixtisasartırma tәlimlәri başa çatıb.

Tәlimlәrin dinlәyicilәri
Hava Nәqliyyatında Baş
Gömrük İdarәsi, Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi vә Kinoloji Mәrkәzin tәlimçilәri
vә instruktor-kinoloqları
olub.
İlk dәfә tәşkil olunan spesifik tәlimlәr kinoloqların peşәkar hazırlıqlarının artırıl-

Xeyli miqdarda zərgərlik
məmulatları aşkarlanıb
üzük-sırğa dәsti aşkar olunub. Şәxsi

Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat yoxlama zaman isә sәrnişin üzәrindәn
İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, İstanbul-Bakı aviareysi ilә gәlәn 1 әdәd bükümü çıxararaq gömrük
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb.
әmәkdaşlarına tәqdim edib. Hәmin
çәrkәn monitorda şübhәli predmetlәrin
tәsvirlәri görünüb vә tәkrar baxış keçirilmәsi üçün vәtәndaş yoxlama otağına
dәvәt olunub.
Yoxlama zamanı, vәtәndaşa mәxsus
çamadanda olan şәxsi әşyaların içәrisindә 80 әdәd boyunbağı vә 1 әdәd

bükümdә ağ rәngli metaldan hazırlanmış 118 әdәd boyunbağı aşkar olunub.
Aşkarlanan vә ümumi çәkisi 284
qram tәşkil edәn 198 әdәd boyunbağı
vә 1 әdәd üzük-sırğa dәstinin qızıldan
hazırlanmış zәrgәrlik mәmulatları olduğu müәyyәnlәşib.
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Birinci Bakı Beynəlxalq
Hepatologiya və Qaraciyər
Transplantasiyası
Günləri keçirilib
İyulun 28-29 tarixlәrindә Birinci Bakı Beynәlxalq Hepatologiya vә Qaraciyәr Transplantasiyası Günlәri keçirilib.
Onlayn elmi tәdbir Dövlәt Gömrük
Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsi Elmi-Tәcrübi vә Tәdris Mәrkәzinin, Mәrkәzi Gömrük Hospitalının vә rәsmi tәrәfdaş Florence Nightingale Xәstәxanalar Qrupunun
birgә tәşkilatçılığı ilә baş tutub.
28 İyul - Ümumdünya Hepatit Gününә
hәsr edilmiş tәdbirdә açılış nitqi ilә çıxış
edәn Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi, tibb xidmәti generalmayoru Ceyhun Mәmmәdov hepatit xәstәliyinin insanlar vә ümumilikdә dünya
üçün tәhlükәli bәşәri bir problem olduğunu vurğulayıb. İdarә rәisi qlobal sәviyyәdә
diqqәt mәrkәzindә olan bu mәsәlә ilә
әlaqәdar ölkәmizdә dövlәt tәrәfindәn atılan kompleks addımlardan bәhs edib.
Ceyhun Mәmmәdov bu il Azәrbaycanda yeni yaradılacaq Orqan Donorluğu
vә Transplantasiyası üzrә Koordinasiya
Mәrkәzinin meyitdәn orqanların alınması,
orqan gözlәyәn xәstәlәrin reyestrinin yaradılması, transplantasiya üçün orqanların
ölkә üzrә paylanması vә bundan irәli gәlәn
mәsәlәlәrin hәllindә öz müsbәt töhfәsini
verәcәyinә vә bütün bunların hepatit xәstәlәrindә göstәrişlәrә әsasәn orqan transplantasiyası әmәliyyatlarının daha geniş
şәkildә hәyata keçirilmәsinә yardımçı olacağına ümid etdiyini bildirib.
İdarә rәisi vurğulayıb ki, bu tәdbir Mәrkәzi Gömrük Hospitalının hәlә dә koronavirusla öz mübarizәsini davam etdirdiyi
bir dövrdә keçirilir vә Hospitalın bütün
kollektivi bu günlәrdә yalnız koronavirus
xәstәlәrinә tibbi yardım göstәrir. Ceyhun
Mәmmәdov Hospital üçün bеlә çәtin zamanda hәkimlәrin bu tәdbirin tәşkili vә
keçirilmәsindә göstәrdiklәri böyük hәvәs
vә sәylәrini çox yüksәk dәyәrlәndirdiyini
bildirib.
Tәdbirin rәsmi açılış hissәsindә Florence Nightingale Xәstәxanalar Qrupunun
icraçı direktoru Sinan Nazif Aran, Dövlәt
Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin
Elmi Tәcrübi vә Tәdris Mәrkәzinin rәisi Rәşad
Mahmudov vә Mәrkәzi Gömrük Hospitalı Cәrrahiyyә vә Orqan Transplantasiyası şöbәsinin
rәisi Mircәlal Kazımi dә çıxış ediblәr.
Sonra tәdbirdә İstanbul Florence Nightingale
Xәstәxanasının professoru Fehmi Tabak vә
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının şöbә rәisi Namiq
Novruzun moderatorluğu ilә "Viral Hepatitlәr"
panelinә start verilib. Azәrbaycan vә Türkiyә
yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrinin mәruzәlәri
dinlәnilib, sual-cavab sessiyaları vә müzakirәlәr
keçirilib. Sonra tәdbir İstanbul Florence

Nightingale Xәstәxanasının professoru İrfan
Koruk vә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının
hәkimi Aynur Sәfiyevanın moderatorluğu ilә
"Uşaq vә böyüklәrdә autoimmun vә metabolik
qaraciyәr xәstәliklәri" paneli ilә davam edib.
Ümumiyyәtlә, 300-dәn çox mütәxәssisin
iştirakı ilә keçirilәn ikigünlük tәdbirdә yerli vә
beynәlxalq mütәxәssislәr tәrәfindәn 24 mәruzә
tәqdim edilib. Onu da qeyd edәk ki, Mәrkәzi
Gömrük Hospitalının rәsmi “Facebook”
sәhifәsi üzәrindәn canlı yayımlanan tәdbir
Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyinin
"Davamlı Tibbi Tәhsil üzrә elm vә tәdris
tәdbirlәrinin akkreditasiya Qaydaları" әsasında
akkreditasiya olunaraq 16 DTT balı qazanıb.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizə tədbirləri davam edir
* * *
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük Hava Nәqliyyatında
Baş Gömrük İdarәsinin
hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmal- әmәkdaşları külli miqdarda xarici valyutanın
çılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindavam etdirir.
dәn bәyan etmәdәn keçirilmәsi cәhdinin qarşı-

Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları zәrgәrlik mәmulatlarının Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn bәyan etmәdәn keçirmә cәhdinin qarşısını alıblar.
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan
әmәliyyat mәlumatı әsasında, İstanbul-Bakı
aviareysi ilә gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı "Yaşıl kanal" buraxılış sistemi vasitәsilә
gömrük nәzarәt zonasını tәrk etmәk istәyәrkәn
saxlanılıb, "Qırmızı Kanal" buraxılış sisteminә
ması mәqsәdilә keçirilib. yönlәndirilib. Vәtәndaşın yüklәri monitordan
İyulun 16-dan başlayan tә- keçәn zaman şübhәli predmetlәrin tәsviri görülimlәr 10 gün davam edib. nüb. Yoxlama zamanı vәtәndaşın әl çantasının
Tәlimlәrdә hәm nәzәri bilik- içәrisindәki sellofan paketdә әvvәlcәdәn gömlәr, hәm dә praktik bacarıq- rük orqanına tәqdim edilmәyәn, elektron vә ya
ların aşılanması ilә bağlı yazılı formada bәyan olunmayan qızıl zәrgәrlik
mәşğәlәlәr keçirilib. Sonda mәmulatları - 13 cüt sırğa vә 1 әdәd tәk sırğa, 12
dinlәyicilәrin bilik sәviyyәsi- әdәd üzük-sırğa-kulon dәsti, 4 әdәd üzük-sırğa
nin ölçülmәsi mәqsәdilә dәsti, 3 әdәd kulonlu boyunbağı, 3 әdәd boyunqiymәtlәndirmә aparılıb.
bağı, 2 әdәd kulon, üzәrindә kiçik ölçülü qaşlar
olan 2 әdәd qolbaq vә 1 әdәd üzük aşkar olunub.
Aşkar edilәn predmetlәr qızıldan hazırlanmış,
ümumi çәkisi 326 qram olan zәrgәrlik mәmulatlarıdır.
* * *
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları ölkә әrazisinә qanunsuz yollarla gәtirilәn külli
miqdarda aksiz markasız siqaretlәrin realizә
edilmәsinin qarşısını alıblar.
Baş İdarәnin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "Mercedes-Benz"
markalı avtomobillә külli miqdarda aksiz markasız siqaretlәrin Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrindә realizә edilmәsi barәdә әmәliyyat mәlumatı
daxil olub. Mәlumat tәsdiqini tapdıqdan sonra
yaradılmış әmәliyyat qrupu Bakı şәhәri Yasamal rayonu әrazindә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri hәyata keçirib vә "Mercedes-Benz" markalı
avtomobil saxlanılıb. Baxış zamanı avtomobildә Azәrbaycan Respublikasına mәxsus aksiz
markası ilә markalanmayan cәmi 120.000 әdәd
müxtәlif markalı siqaretlәr aşkarlanıb.

Kinoloqlar üçün təlimlər başa çatıb

Vәtәndaş gömrük nәzarәti zonasına
daxil olarkәn müvafiq qanunvericiliyә
әsasәn mütlәq qaydada bәyan etmәli
olduğu әşyaları gömrük orqanına әvvәlcәdәn bildirmәyib, şifahi, yazılı,
elektron formada bәyan etmәyib. Ona
mәxsus baqaj rentgen aparatından ke-

. 30 iyul 2021-ci il

CUSTOMS NEWS ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

sını alıblar.
Bakı-İstanbul aviareysi ilә gedәn xarici ölkә
vәtәndaşı gömrük nәzarәti zonasına daxil olarkәn xarici valyutanı gömrük orqanına әvvәlcәdәn bildirmәyib, şifahi, yazılı vә ya elektron
formada bәyan etmәyib. Ona mәxsus baqaj
rentgen aparatından keçәrkәn monitorda şübhәli predmetlәrin tәsvirlәri görünüb vә tәkrar
baxış keçirilmәsi üçün vәtәndaş yoxlama otağına dәvәt olunub. Yoxlama zamanı vәtәndaşın
әl çantası vә çamadanından ümumilikdә 52.000
ABŞ dolları aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumatlar әsasında, iki fakt üzrә müxtәlif mәhsulların qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi
cәhdinin qarşısı alınıb. İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn
"İveco" vә "Mercedes-Benz" markalı yük nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb, sürücülәri sorğu-sual
olunublar. Sürücülәr idarә etdiklәri nәqliyyat
vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә
bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr. Gömrük yoxlaması zamanı isә
avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә 1000
әdәd aksiz markası olmayan "Marlboro" markalı siqaret vә 440 әdәd müxtәlif adda dәrman
preparatları aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat
әsasında, Rusiya Federasiyasından gәlәn
"DAF" markalı iki yük avtomobilinә "Samur"
gömrük postunun idxal gömrük nәzarәt xәttindә baxış keçirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli
saxlanc yerlәrindә 250 hәb, 124 flakon müxtәlif
adda dәrman preparatları, 12 әdәd kosmetoloji
maye, 16 әdәd implant gellәri, şprits üçün
iynәlәr, elәcә dә 32 әdәd müxtәlif markada vә
ölçüdә spirtli içkilәr aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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Федеральная таможенная служба разрабатывает
мобильное приложение для физических лиц. Чтобы приложение стало максимально удобным для пользователей,
проводится опрос о сервисах, которые необходимо включить в приложение.
Один из будущих сервисов мобильного приложения
сейчас есть в «Личном кабинете» на сайте ФТС России
прямо со смартфона. Чтобы опробовать его необходимо:
1) Перейти в раздел «Личный кабинет» на официальном
сайте ФТС России или по ссылке (авторизация возможна
через портал «Госуслуги»); 2) Заполнить электронную
форму пассажирской таможенной декларации; 3) Сохранить уникальный идентификационный номер пассажирской таможенной декларации (УИН); 4) При пересечении
таможенной границы ЕАЭС представить сотруднику
таможни УИН и документ, удостоверяющий личность.
www.customs.gov.ru

ФТС России разрабатывает
мобильный сервис для граждан

Таможня Гонконга конфисковала
три крупные партии наркотиков
В Гонконге сотрудники таможни за две недели изъяли
три крупнейшие за 20 лет партии разных наркотиков,
которые оцениваются в общую сумму более 230 млн гонконгских долларов ($29,6 млн). Об этом сказал на прессконференции представитель таможенных органов Ли
Камвин, передает Корреспондент.net со ссылкой на ТАСС.
«Мы видим, что в условиях пандемии коронавируса
наркосиндикаты стали рисковать и пытаются переправлять за один раз крупные партии наркотиков. При этом
методы контрабанды стали более изощренными», - отметил он. Так, среди бутылок с маслом авокадо, поставленных по воздуху из Мексики, сотрудники правоохранительных органов обнаружили жидкий метамфетамин,
стоимость которого оценивается в $10 млн. Вместе с тем
в морском контейнерном порту таможенники выявили 61
кг героина, спрятанного в коробках с лапшой быстрого
приготовления. Также на одном из складов города было
изъято 72 кг кокаина, помещенного среди разнообразных
продуктов для здорового питания. По этому делу задержаны пять человек, ведется следствие.
www.24.kz

В 1 полугодии 2021 года подразделения
таможенного контроля после выпуска
товаров ФТС России доначислили
14 млрд рублей
За 1 полугодие 2021 года подразделения таможенного
контроля после выпуска товаров ФТС России провели 914
таможенных проверок, по результатам которых в отношении организаций было доначислено 14 млрд рублей. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года эффективность работы выросла на 29% (10,7 млрд рублей).
Средняя сумма доначислений по результатам одной таможенной проверки выросла на 14% и составила более 15
млн рублей.
По результатам проверочной деятельности таможенных органов конфискованы товары общей стоимостью
489 млн рублей. Таможенные и иные органы возбудили
более 5 тыс. дел об административных правонарушениях
и свыше 270 уголовных дел. На основании материалов
таможенных проверок иные государственные органы
доначислили в отношении организаций платежей и наложили штрафов на сумму более 3 млрд рублей.
www.customs.gov.ru

На Киевской таможни изъяли
30 тонн контрабанды
Сотрудники Государственного бюро расследований
совместно с департаментом противодействия контрабанде изъяли 30 тонн товара на столичной таможне.
В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся обыски
на центральных сортировочных станциях операторов
почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.
Предварительно установлено, что один из почтовых
перевозчиков длительное время завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под
видом простых почтовых перевозок.
Таким образом перевозчик избегал уплаты налогов.
Только в июле этот экспортер завез в Украину более
150 тонн товара, не уплатив больше 30 млн гривен налога.
Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к
схеме, в том числе среди сотрудников таможни.
www.pravda.com.ua

Мобильная группа Самарской
таможни выявила крупную партию
контрафактной одежды
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Две фуры с товарами легкой промышленности, имеющими признаки контрафактности, задержали сотрудники
Самарской таможни.
Грузовые транспортные средства, следовавшие из
Республики Казахстан в Москву, были остановлены
мобильной группой Самарской таможни в районе села
Большая Глушица (Самарская область). В ходе таможенного досмотра в грузовых отсеках обнаружено порядка 10
тыс. единиц товаров легкой промышленности. Спортивная одежда, в том числе футболки и головные уборы, поименованы известными торговыми марками, такими как
ADIDAS, NIKE, HUGO BOSS, LOUIS VUITTON и др.
Правообладатели товарных знаков подтвердили признаки контрафактности и незаконного использования объектов интеллектуальной собственности. Общий ущерб
компаниям составил порядка 48 млн рублей. Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни
совместно с ГИБДД Большечерниговского района и
Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской
области.
www.customs.gov.ru
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