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ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azərbaycan inkişaf etmiş
ölkələr sırasında layiqli yerini
daha da möhkəmləndirəcək
İqtisadi qüdrәti möhkәm olan dövlәt
bütün sahәlәrdә uğur qazanmağa qadirdir. Son 18 ildә yaranan potensial
Azәrbaycana Cәnubi Qafqazın vә әtraf
regionların iqtisadiyyatlarını dәyişdirmәyә qadir böyük layihәlәrin tәşәbbüskarı olmaq imkanı verib. Ölkәmiz regional iqtisadiyyatın lokomotivi olaraq
dünyada enerji tәhlükәsizliyi ilә bağlı
etibarlı tәrәfdaşlardan birinә çevrilib.
Bütün bunlar, әlbәttә ki, Azәrbaycanın
regionda iqtisadi rolunu daha da yüksәldib, ölkәyә böyük uğurlar qazandırıb.
Düzdür, qlobal pandemiya dövründә iqtisadiyyatımız zәrәr görüb. Amma bu böhran ölkәmizin ümumi sosial-iqtisadi inkişaf tempinә,
hәtta regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair
dövlәt proqramlarının icrasına belә tәsir göstәrә
bilmәyib. Ölkәdә heç bir sosial layihә tәxirә salınmayıb. Tәkcә son 6 ayın statistik göstәricilәrinә nәzәr yetirsәk görәrik ki, artıq bir çox sahәlәrdә yüksәliş dә var. Ölkә iqtisadiyyatı 2 faiz,
qeyri-neft sektoru 5 faiz, qeyri-neft sәnayesi
16,6 faiz, kәnd tәsәrrüfatı 5,6 faiz artıb. Valyuta
ehtiyatlarımız 1 milyard dollar artaraq 52 milyarda yüksәlib. Hazıda valyuta ehtiyatlarımız
xarici dövlәt borcundan tәxminәn 6 dәfә çoxdur.
Bu gün isә qalib dövlәt kimi Azәrbaycan qarşısında çox böyük imkanlar açılıb. Bunu nәzәrә
alan Prezident İlham Əliyev növbәti illәrdә hәrtәrәfli tәrәqqi üçün yeni Milli Prioritetlәr müәyyәnlәşdirib. Bütün dövrlәrdә baş verә bilәcәk
neqativlәrә qarşı әvvәlcәdәn tәdbirlәr görәn,
mühüm qәrarlar qәbul edәn dövlәt başçısı yeni
dövrdә dә Azәrbaycanın daha qüdrәtli dövlәtә
çevrilmәsi, növbәti onillikdә sosial-iqtisadi inkişafının yüksәlişinin tәmini üçün yol xәritәsi
hazırlayıb. Sosial-iqtisadi inkişafa dair hazırlanan prioritetlәr özündә beş istiqamәti cәmlәşdirir - dayanıqlı artan rәqabәtqabiliyyәtli iqtisadiyyat, dinamik, inklüziv vә sosial әdalәtә әsaslanan cәmiyyәt, rәqabәtli insan kapitalı vә müasir innovasiyalar mәkanı, işğaldan azad olunmuş
әrazilәrә böyük qayıdış, tәmiz әtraf mühit vә
“yaşıl artım” ölkәsi.
Qarşıdakı 10 illik müddәti әhatә edәn bu vacib
iqtisadi sәnәd eyni zamanda postmüharibә dövrünün reallıqlarını özündә әks etdirir. Hәmçinin
növbәti onillikdә iqtisadi artımın davamlı olmasını, milli iqtisadiyyatın daha da şaxәlәndirilmәsini tәmin etmәk baxımından tamamilә yeni
imkanlar açır. Milli Prioritetlәr ölkәmizin bütün
sahәlәrdә sürәtli inkişafına tәkan verәn vәzifәlәrin müәyyәn olunması baxımından xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. Mütәxәssislәr Milli Prioritetlәri mühüm dövlәt konsepsiyası adlandırırlar.
Qeyd edilir ki, sәnәddә nәzәrdә tutulan tәdbirlәr
hәddindәn artıq geniş vә çoxşaxәlidir. Bu sәnәd
hәmçinin bir çox dövlәt orqanları qarşısında mühüm vәzifәlәr qoyur. Ona görә dә Milli Prioritetlәrә әsasәn, müxtәlif proqram vә layihәlәr hazırlanmaqdadır.
İkinci Qarabağ müharibәsindә şanlı qәlәbәdәn
sonra yaranan reallıq göz önündәdir. Qarşıya qoyulan bir nömrәli prioritet mәsәlә işğaldan azad
olunmuş әrazilәrdә bәrpa vә quruculuq işlәri
aparmaq, yeni infrastrukturların yaradılmasına,
sәrmayәlәrin cәlb edilmәsinә nail olmaq, bir
sözlә, Qarabağı yenidәn cәnnәtmәkana çevirmәkdir.
Prezident beş prioritetin iki bәndini (işğaldan
azad olunmuş әrazilәrә böyük qayıdış vә tәmiz
әtraf mühit, “yaşıl artım” ölkәsi) mәhz bu istiqamәtә uyğun müәyyәnlәşdirib. Çünki işğaldan
azad olunmuş әrazilәr böyük iqtisadi potensiala
malikdir vә tәbii ki, Azәrbaycan bu potensialdan

maksimum yararlana bilәr. Bu iki istiqamәtin
uğurlu icrası da onu demәyә әsas verir ki, tezliklә Qarabağın iqtisadi imkanlarından әldә edilәcәk dividendlәr ölkәnin qüdrәtinin daha da yüksәlişi üçün real zәmin yarada bilәr. Çünki Qarabağda dağ-mәdәn sәnayesi, metallurgiya, yeyinti sәnayesi, trikotaj, turizm, aqrar vә “yaşıl enerji” kimi sahәlәrin böyük inkişaf potensialı var.
Yeni beynәlxalq vә regional nәqliyyat-logistika
dәhlizinin bәrpa olunması isә ölkәmizin qlobal
bazarlara çıxış imkanlarını artırmaqla yanaşı,
işğaldan azad edilmiş әrazilәrin inkişafına da
әhәmiyyәtli tәkan verәcәk.
Dövlәt büdcәsi hesabına Qarabağda 2,2 milyard manatlıq sәrmayәnin qoyuluşu da tәsdiq
edir ki, işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә yaradılacaq iqtisadi infrastrukturlar dayanıqlı inkişafa

böyük imkan yaradacaq. Eyni zamanda xarici
dövlәtlәrin iri şirkәtlәri dә bu gün işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda investisiya yatırımına böyük
maraq göstәrirlәr. Artıq Türkiyә, İtaliya, Böyük
Britaniya, Pakistan, İsrail kimi dövlәtlәrdәn Qarabağın bәrpasına sәrmayә axını başlayıb.
Hazırda işğaldan azad olunmuş әrazilәrimizdә
inşa olunan mühüm infrastrukturlara nәzәr yetirsәk görәrik ki, bu gün Qarabağda Bәrdә-Ağdam
avtomobil yolu, Zәfәr yolu, Füzuli-Şuşa magistral yolu, Horadiz-Ağbәnd yolu, Zәngilan-Qubadlı-Laçın yolu, Füzuli-Hadrut, Füzuli-Cәbrayıl yolları, Kәlbәcәrә rahat çatmaq üçün Göygöldәn Ömәr aşırımı üzrә yollar çәkilir. Hәmçinin Kәlbәcәr, Laçın rayonlarında hәrbi әhәmiyyәtli yollar çәkilir.
Prezident İlham Əliyev iyulun 28-dә Kәlbәcәr

vә Laçın rayonları әrazisindә yol infrastrukturunun tikintisi ilә bağlı tәdbirlәr haqqında sәrәncam imzalayıb. Sәrәncama әsasәn sözügedәn iki
rayon әrazisindә yol infrastrukturunun tikintisi
mәqsәdilә Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci
il dövlәt büdcәsindә işğaldan azad olunmuş әrazilәrin yenidәn qurulması vә bәrpası üçün nәzәrdә tutulan vәsaitdәn 10 milyon manat ayrılıb.
Üç aeroport tikilir. Ağdam şәhәri Baş Plana
uyğun olaraq yenidәn qurulur. Füzulinin, Cәbrayılın baş planlarının ilkin versiyası Prezidentә
tәqdim edilib. İndi müfәssәl plan üzәrindә iş
aparılır. Yaxın aylarda Füzuli vә Cәbrayıl şәhәrlәrinin baş planı ictimaiyyәtә tәqdim edilәcәk.
Zәngilan şәhәrinin baş planının hazırlanması
prosesinә artıq başlanılıb.
Prezident İlham Əliyev Daskәsәnә sәfәri çәr-

çivәsindә Azәrbaycan Televiziyasına verdiyi
müsahibәdә vurğulayıb ki, ilin sonuna qәdәr
azad edilmiş torpaqlarda - hәm Qarabağda, hәm
dә Şәrqi Zәngәzurda bütün elektrik tәsәrrüfatı
qurulacaq. Günәş elektrik stansiyası, yeni ötürücü xәtlәr, transformatorlar, yarımstansiyalar,
elektrik stansiyaları tikilәcәk. Onu da vurğulayaq ki, Azәrbaycan bütün bu işlәri heç kimdәn
yardm almadan öz hesabına edir. Xarici şirkәtlәr
bu işlәrә cәlb edilib, amma podratçı kimi. Bütün
vәsait dövlәt büdcәsindәn xәrclәnir.
Əminliklә deyә bilәrik ki, Prezident İlham
Əliyevin müәyyәn etdiyi Milli Prioritetlәr qarşıdakı 10 il әrzindә ölkәmizdә müşahidә olunan
sosial-iqtisadi inkişafı tamamilә vә keyfiyyәtcә
yeni mәrhәlәyә yüksәldәcәk vә Azәrbaycan inkişaf etmiş ölkәlәr sırasında layiqli yerini daha
da möhkәmlәndirәcәk.
Dövlәt başçısının iyulun 7-dә iqtisadi rayonların yeni bölgü ilә bağlı imzaladığı fәrman da
uzaqgörәn iqtisadi vә siyasi planın tәrkib hissәsi
oldu. Sәnәddә vurğulanır ki, hazırda işğaldan
azad edilmiş әrazilәrin bәrpası, gәlәcәk inkişafının tәmin olunması, zәruri infrastrukturun yaradılması vә әhalinin doğma torpaqlarına qayıdışı
istiqamәtindә genişmiqyaslı tәdbirlәr hәyata keçirilir. Qeyd edilәn әrazilәrin zәngin iqtisadi potensialından, tәbii sәrvәtlәrindәn vә geniş turizm
imkanlarından sәmәrәli istifadә etmәklә onların
bәrabәr inkişafının tәmin edilmәsi üçün nәzәrdә
tutulan bütün işlәrin vahid proqram әsasında aparılmasının mәqsәdәmüvafiqliyi әrazilәri işğaldan
azad edilmiş rayonların iqtisadi rayonlar üzrә
bölgüsünә yenidәn baxılmasını şәrtlәndirir.
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 olmaları vә әnәnәvi sosial-iqtisadi, tarixi-mәdәni bağlılıqları Zәngilan, Qubadlı, Cәbrayıl, Laçın vә Kәlbәcәr rayonlarının vahid iqtisadi rayonda birlәşdirilmәsini zәruri edir.
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, әsrarәngiz tәbiәtә malik olan
qәdim Qarabağ bölgәsinin bәrpası vә sürәtli
inkişafının tәmin edilmәsi üçün yeni Qarabağ
iqtisadi rayonunun da yaradılması vacib idi.
Sәnәdә әsasәn bu mәqsәdlә yeni iqtisadi rayonlar yaradıldı - Qarabağ iqtisadi rayonu (Xankәndi şәhәri, Ağcabәdi, Ağdam, Bәrdә, Füzuli, Xocalı, Xocavәnd, Şuşa vә Tәrtәr rayonları) vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonu (Cәbrayıl, Kәlbәcәr,
Qubadlı, Laçın vә Zәngilan rayonları).
Ümumilikdә iqtisadi rayonların sayı 10-dan
14-ә yüksәldi. Çünki Azәrbaycan iqtisadiyyatı
üç dәfәdәn çox böyüyüb, iqtisadiyyatın regional
vә sektoral strukturu dәyişib, habelә Qarabağın
iqtisadi dövriyyәyә qayıtması vә regional kommunikasiyaların, o cümlәdәn Zәngәzur dәhlizinin açılması perspektivi yeni reallıqlar yaradıb.
İqtisadçılar hesab edirlәr ki, yeni reallıq iqtisadi rayonlaşdırmaya yeni yanaşmanı әsaslandırır.
Azәrbaycanda iqtisadi rayonların yeni bölgüsü,
xüsusәn Qarabağın bәrpası vә inkişafı istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin sәmәrәliliyinin
artırılmasına töhfә verәcәk. Ölkәdә iqtisadi idarәetmәdә çevikliyin tәmin olunmasına, institusional islahatlar aparılmasına xidmәt edәcәk.
Xüsusәn dә iqtisadi rayonlar üzrә planlaşdırma
işinin sәmәrәliliyini artıracaq. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı, eyni zamanda Qarabağın inkişaf strategiyası da iqtisadi rayonların
yeni bölgüsünә uyğunlaşdırılacaq.
davamı 2-ci sәh.
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Azərbaycan inkişaf etmiş
ölkələr sırasında layiqli yerini
daha da möhkəmləndirəcək
әvvәli 1-ci sәh.
Bәli, Azәrbaycan postmüharibә dövründә
keyfiyyәtcә yeni strateji mәrhәlәyә daxil olub.
İkinci Qarabağ müharibәsindә qazandığımız
şanlı qәlәbәdәn sonra ölkәmizdә mahiyyәt etibarilә tam yeni dövr başlayıb. XXI әsrin innovativ müharibәsini apararaq torpaqlarımızı düşmәn tapdağından azad edәn Müzәffәr Ali Baş
Komandan İlham Əliyev bu gün yeni minilliyin
texnologiyaları ilә Qarabağı yenidәn qurur. Özü
dә daha möhtәşәm, daha әzәmәtli. “Dәmir
yumruq” әmәliyyatı ilә işğaldan azad edilmiş
torpaqlarımız hazırda dәmir iradә ilә müasir
formada bәrpa olunur.
Azәrbaycan dövlәti böyük tikinti-quruculuq
işlәrinin geniş miqyası ilә dünyaya göstәrir ki,
vandal ermәnilәrin 30 ildә darmadağın etdiklәri
Qarabağı qısa müddәtdә yenidәn dirçәltmәk
gücündәdir. Özü dә kimdәnsә maliyyә dәstәyi
almadan. Hәr zaman düşünülmüş addımlar
atan, qәtiyyәtli qәrarlar qәbul edәn Prezident İlham Əliyev mәhz bu dövr üçün qısamüddәtli,
ortamüddәtli, uzunmüddәtli hәdәflәr müәyyәn
edib. İndi hәyata keçirilәn bütün proseslәr bu
hәdәflәrin uğurla reallaşmasına yönәlib. Bütün
bu işlәr dövlәt başçısının “Azәrbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr”
strategiyasında da aydın şәkildә öz әksini tapıb.
Belә ki, növbәti onillikdә ölkәnin sosial-iqtisadi
inkişafına dair reallaşdırılacaq beş milli prioritet
müәyyәnlәşdirilib. Bu prioritetlәr, әlbәttә ki,
Vәtәn müharibәsindә әrazi bütövlüyünü tәmin
edәn Azәrbaycanın gәlәcәk yüksәlişinә hәdәflәnib.
Bu gün Qarabağda böyük tikinti bumu yaşanır. Tezliklә azad olunmuş әrazilәrimiz “yaşıl
enerji” zonasına çevrilәcәk. Çünki işğaldan
azad edilmiş әrazilәrdә yüksәk texnologiyaların
vә “ağıllı şәhәr”, “ağıllı kәnd” konsepsiyasının
tәtbiqi Azәrbaycana dünyada misli görünmәmiş
dәyişikliklәr hәyata keçirmәyә imkan verәcәk.
Hәmçinin tarixi zәfәr nәticәsindә işğaldan azad
edilmiş әrazilәrin malik olduğu potensialın
ölkәmizin ümumi iqtisadiyyatına yönәldilmәsi
dayanıqlı inkişafa böyük tәkan verәcәk. Bu çәrçivәdә bölgәdә tәhlükәsizliyin, sabitliyin, rifahın vә qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığın formalaşması, elәcә dә iqtisadi vә ticarәt әlaqәlәrinin inkişaf etdirilmәsi Azәrbaycanın bölgәdәki rolunu daha da güclәndirәcәk.
Ötәn il tarixi zәfәr yaşadıq vә 30 illik Qarabağ
hәsrәtimizә son qoyuldu. Prezident İlham Əliyevin diplomatik mәharәti, prinsipiallığı, dәmir
iradәsi, Azәrbaycan Ordusunun zәfәr yürüşü
nәticәsindә әrazilәrimizin işğaldan azad edilmәsi Ermәnistanı kapitulyasiyaya vә әrazilәri
boşaltmağa mәcbur etdi. Azәrbaycan Ordusu
savaş zamanı geri qaytarılan әrazilәrimizlә yanaşı, heç bir itki, şәhid vermәdәn, qan tökülmәdәn Ağdam, Laçın vә Kәlbәcәrә dә daxil oldu.
44 günlük Vәtәn müharibәsindәn sonra Ali Baş
Komandan ön cәbhәdә әldә olunan qәlәbәni
diplomatik masada da rәsmilәşdirdi.
Noyabrın 20-dә Ağdamın azad edilmәsindәn
cәmi 3 gün sonra Prezident İlham Əliyevin vә
birinci xanım Mehriban Əliyevanın Ağdam şәhәrinә sәfәr etmәlәri ictimaiyyәt vә ağdamlılar
tәrәfindәn yüksәk sevinc vә coşqu ilә qarşılandı. Bu dәfә Müzәffәr Ali Baş Komandan Ağdama Qalib Sәrkәrdә kimi gәlmişdi vә xalqa
müraciәtindә dә bәyan etdi ki, Ağdam rayonu
tezliklә әvvәlki şöhrәtini yenidәn özünә qaytaracaq, Azәrbaycanın әn inkişaf etmiş bölgәlәrindәn birinә çevrilәcәk.
Bu sәfәrin sәhәri günü, noyabrın 24-dә Prezident işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә başlanacaq tikinti-quruculuq işlәri vә “Böyük Qayıdış”
konsepsiyasına әsasәn, hәyata keçirilәcәk işlәrin tәrkib hissәsi olaraq 2 sәrәncam imzaladı.
İlk sәrәncama әsasәn, noyabrın 10-da imzalanan Bәyanatda nәzәrdә tutulmuş müddәaların
icrasından irәli gәlәn, habelә işğaldan azad edilmiş әrazilәrimizdә sosial-iqtisadi, humanitar,
tәşkilati vә digәr tәxirәsalınmaz mәsәlәlәrin
hәlli, elәcә dә bu sahәdә fәaliyyәtin әlaqәlәndirilmәsi mәqsәdilә Əlaqәlәndirmә Qәrargahı
yaradıldı.
İkinci sәnәdә әsasәn, ümumi uzunluğu 45
kilometr olan Bәrdә-Ağdam dәmir yolu xәttinin
layihәlәndirilmәsi vә tikintisi üçün Prezidentin
Ehtiyat Fondundan ilkin olaraq beş milyon
manat vәsait ayrıldı. Bu, işğaldan azad edilmiş
әrazilәrimizdә hәyata keçirilәcәk ilk layihәlәrdәn biri oldu. Onu da xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev vә Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva müharibәdәn öncә dә hәr
zaman Ağdamın sosial-iqtisadi inkişafını diqqәtdә saxlayıblar. Prezidentin göstәriş vә tapşırıqlarına әsasәn, rayonun işğal altında olmayan
44 yaşayış mәntәqәsindә son illәrdә müxtәlif
dövlәt proqramları çәrçivәsindә geniş tikintibәrpa vә abadlıq-quruculuq işlәri görülüb,
Olimpiya İdman Kompleksi, Muğam Mәrkәzi,

Mәrkәzi Rayon Xәstәxanası vә digәr sosialyönümlü obyektlәr tikilib, Ağdam Dövlәt
Dram Teatrının binası әsaslı tәmir olunub,
xalçaçılıq müәssisәsi yaradılıb. 6600-dәn çox
mәcburi köçkün ailәsi üçün salınmış 18 yeni
qәsәbәdә 18 ümumtәhsil vә 3 musiqi mәktәbi,
12 tibb vә 10 mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәsi
inşa edilib, qaz, elektrik, içmәli su xәtlәri çәkilib, yol-nәqliyyat infrastrukturu yaxşılaşdırılıb,
digәr mühüm layihәlәr hәyata keçirilib.
Elә Prezidentin işğaldan azad edilmiş әrazilәrlә bağlı tәsdiqlәdiyi ilk Baş plan da Ağdam
şәhәri ilә bağlı oldu. Mayın 28-dә - Respublika
Günündә Ağdamda tarixi hadisә baş verdi. 27
ildәn sonra düşmәn tapdağından qurtulmuş qәdim Ağdam şәhәrinin yerindә yeni, möhtәşәm
şәhәrin tәmәlqoyma mәrasimi keçirildi. Bu tәmәl daşı, әslindә, Azәrbaycan dövlәtçilik tarixinin әbәdi divarlarına qoyulan yeni bir qat, yeni
bir mәrhәlәnin başlanğıcı idi. Bәrpa gününün,
tәmәlqoyma mәrasiminin 28 May - Respublika
Günü keçirilmәsi tәsadüfi deyildi, tarixi qәlәbәmizin müstәqilliyimizlә bağlılığının tәcәssümü
idi.
Yaşadığımız postmüharibә dövründә kifayәt
qәdәr çağırışlar mövcuddur. Azәrbaycan regionda postmüharibә dövrünün gündәliyinin
böyük qismini müәyyәn edib. Prezident İlham
Əliyevin hücum siyasәti, vaxtında atılmış addımlar sayәsindә ölkәmiz müharibәdәn sonrakı
vәziyyәtә dә tam nәzarәt edir vә bütün işlәr
uğurla aparılır. Bununla yanaşı, Ermәnistanın
özündә belә siyasi gündәliyin müәyyәn hissәsi
mәhz Azәrbaycan tәrәfindәn formalaşdırılır. Bu
gün nәinki regionda, hәtta artıq dünya miqyasında әn çox danışılan mövzulardan biri dә
Zәngәzur dәhlizinin açılması mәsәlәsidir.
Prezident İlham Əliyev konkret olaraq bәyan
edib ki, Azәrbaycanın mövqeyi dәyişmәz olaraq qalır vә Zәngәzur dәhlizi mütlәq açılmalıdır. Ermәnistan bunu nә qәdәr tez dәrk etsә,
onlar üçün o qәdәr dә yaxşıdır. Əlbәttә ki, bu
dәhlizin açılması Ermәnistan da daxil olmaqla
bölgәnin inkişafına, region xalqlarının maraqlarına xidmәt edәcәk. Hәmçinin yeni regional
әmәkdaşlıq formatı üçün әlverişli zәmin yaradacaq. Ona görә dә bu dәhlizin vә digәr kommunikasiyaların açılması Ermәnistandakı hazırkı ağır vә acınacaqlı vәziyyәtdәn yeganә çıxış
yoludur. Tәәssüf ki, Ermәnistan rәhbәrliyi vә
bәzi qüvvәlәr hәlә dә bunu dәrk etmәk istәmirlәr.
Tәbii ki, müharibәdәn sonra sülh danışıqlarının başlanması, kommunikasiyaların açılması
gözlәnilәn idi. Azәrbaycan dәfәlәrlә әn yüksәk
sәviyyәdә buna hazır olduğunu bәyan etmişdi.
Lakin hәlә dә yeni reallıqlarla barışmaqda çә-

tinlik çәkәn Ermәnistan müxtәlif bәhanәlәrlә bu
prosesdәn yayınır. Ancaq yaxşı anlayır ki, tarixi
zәrurәtә çevrilәn bu yeni reallığı vә onun şәrtlәrini qәbul etmәdәn uzun illәr әrzindә düşdüyü
bataqlıqdan heç vaxt çıxa bilmәyәcәk. Zәngәzur dәhlizinin açılması, әlbәttә ki, tarixi zәrurәtdir. Yәni bütün bu proseslәr Azәrbaycan ilә birlikdә Ermәnistan üçün dә yeni bir dövrün başlanğıcıdır. Zәngәzur dәhlizindә fәaliyyәtә başlayacaq dәmir yolu ilә ermәnilәr dә rahatlıqla
İrana, Rusiyaya vә bütün dünyaya çıxa, belәliklә, özlәri özlәrini saldıqları blokadadan xilas
edә bilәcәklәr.
Görünәn odur ki, Qarabağın iqtisadi imkanlarından әldә edilәcәk dividendlәr ölkәnin qüdrәtinin daha da yüksәlişi üçün real zәmin yaradacaq. Yeni beynәlxalq vә regional nәqliyyatlogistika dәhlizinin bәrpa olunması isә ölkәmizin qlobal bazarlara çıxış imkanlarını artırmaqla
yanaşı, işğaldan azad edilmiş әrazilәrin inkişafına da әhәmiyyәtli tәkan verәcәk.
Qeyd etdiyimiz kimi, koronavirus pandemiyası ilә bağlı dünya iqtisadiyyatında durğunluq
yarandığı yaxşı mәlumdur. O üzdәn bir çox ölkәlәrin iqtisadiyyatında indiyәcәn azalma müşahidә edilir. Bu azalma isә daha çox xammal
ixracatçısı olan ölkәlәrdә qeydә alınır. Ancaq
iqtisadiyyatı şaxәlәnmiş, sәnayesi inkişaf etmiş
ölkәlәr itkilәri aşağı sәviyyәdә saxlamağa nail
olurlar.
Azәrbaycanın da ixrac etdiyi mәhsullar sırasında neft-qaz әsas yer tutur. Lakin Prezident
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә vaxtında aparılan
islahatlar, qeyri-neft sәnayesinin inkişafı, aqrar
sektora verilәn dәstәk, xidmәt sahәlәrinin,
xüsusilә turizmin inkişafı ölkәmizә pandemiya
dövründә iqtisadi dayanıqlığı maksimum qorumağa imkan vermişdir.
Azәrbaycan dünyada hәm dә üzәrinә götürdüyü öhdәliklәri mәsuliyyәtlә yerinә yetirәn
dövlәt kimi tanınır. Prezidentin dediyi kimi, sözümüzlә әmәlimiz üst-üstә düşür. Bunun nәticәsidir ki, cari ilin 6 ayının göstәricilәrinә görә,
ölkә üzrә qeyri-neft sәnayesindә 16,6 faiz artım
qeydә alınıb. Dövlәt başçısı bu barәdә danışarkәn demişdir ki, belә bir yüksәk artım dünyanın
heç bir ölkәsindә müşahidә olunmayıb. Bu nailiyyәtin әldә edilmәsinin әsas sәbәbi qeyri-neft
sektorunun inkişafına verilәn dәstәkdir. Bu dәstәk hesabına ölkәdә müasir dövrün tәlәblәrinә
cavab verәn ixracyönümlü mәhsulların istehsalı
ildәn-ilә artır. Hazırda ölkәmizdә yüzlәrlә ixracyönümlü müәssisәlәr fәaliyyәt göstәrir.
İxracyönümlü mәhsul istehsalının artması isә
daha çox ölkәlәrlә ticarәt әmәliyyatlarının aparılmasına imkan verir. Yeri gәlmişkәn qeyd
edәk ki, cari ilin yanvar-iyun aylarında Azәr-

baycan dünyanın 171 ölkәsi ilә idxal-ixrac әmәliyyatları hәyata keçirib. Hesabat dövründә
xarici ticarәt dövrüyyәmizin dәyәri 14 milyard
202,26 milyon dollar olub. Hәmin mәblәğin 8
milyard 811,10 milyon dolları ixracın, 5 milyard 391,16 milyon dolları idxalın payına düşüb ki, bu da 3 milyard 419,94 milyon dollar
mәblәğindә müsbәt saldo demәkdir.
İxracatımızda qeyri neft-qaz mәhsullarının
payı da artır. Bu fakt onu göstәrir ki, ölkәmiz
ixracyönlü mәhsulların istehsalına üstünlük
verir. Azәrbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlılığını tәmin edәn başlıca faktor da budur.
Cari ilin 6 ayında qeyri-neft mәhsullarının
ixracında plastik kütlә vә ondan hazırlanan
mәmulatlar, alüminium vә ondan hazırlanan
mәmulatlar, elektrik enerjisi, sement üstünlük
tәşkil edir. Kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә әn çox
ixrac olunan mәhsullar meyvә-tәrәvәz, pambıq lifi, şәkәr, bitki vә heyvan mәnşәli piylәr
vә yağlar, hәmçinin alkoqollu vә alkoqolsuz
içkilәr, çay, meşә fındığı vә xurmadır. Tәrәvәz
mәhsullarının isә ixracında pomidorun payı
daha çoxdur.
İqtisadi İslahatların Tәhlili vә Kommunikasiya Mәrkәzinin “İslahat icmalı”nda qeyd edilir
ki, cari ilin 6 ayında Azәrbaycanın qeyri-neft
sektorunda 5,1 faizlik artım qeydә alınıb. Beynәlxalq Valyuta Fondu Avropanın inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrindә 4,4, Latın Amerikası vә
Karib ölkәlәrindә 4,6, Yaxın Şәrq vә Mәrkәzi
Asiyada 3,7 vә Sub-Sahara Afrikada 3,4 faiz iqtisadi artım proqnozlaşdırıb. Göründüyü kimi,
Azәrbaycanın qeyri-neft sektorunun bu ilin ilk
6 ayındakı artım tempi sadalanan ölkә qrupları
üzrә 2021-ci ilin iqtisadi artım proqnozlarını
üstәlәyir.
Dövlәt idarәetmә islahatları, o cümlәdәn, vergi-gömrük inzibatçılığının tәkmillәşmәsi, şәffaflaşdırma vә “kölgә iqtisadiyyatı” ilә mübarizә nәticәsindә ölkәmizdә dövlәt büdcәsinin
gәlirlәri dә artıb. Dövlәt idarәetmә islahatlarının
aparılması, dövlәt müәssisәlәrindә korporativ
idarәetmәnin genişlәndirilmәsi, vergi-gömrük
administrasiyasının tәkmillәşdirilmәsi, fiskal
institutların islahatı, büdcә vәsaitlәrindәn sәmәrәli vә şәffaf istifadәnin artırılması, elektron
hökumәtin әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi,
ASAN, DOST, “Azexport” kimi platformaların
güclәndirilmәsi nәticә etibarı ilә şәffaflıq,
hesabatlılıq vә sәmәrәliliyin daha da yüksәldilmәsinә sәbәb olub.
İqtisadiyyatın inkişafı, büdcә gәlirlәrinin artması dövlәtә vәtәndaşların sosial mәsәlәlәrinin
hәllinә daha geniş imkanlar yaradır. Bunun
nәticәsidir ki, Azәrbaycanda sosial ödәnişlәr
son 3 ildә 60 faizdәn çox, o cümlәdәn minimum

pensiya 82, orta pensiya 60, orta müavinәt 100
vә ünvanlı sosial yardım 72 faiz artıb. Hazırda
ölkә üzrә yaşayış minimumu 196 manat olduğu
halda, orta pensiya 360 vә minimal әmәkhaqqı
250 manatdır.
Mәlum hәqiqәtdir ki, müharibәlәr ölkәlәri
fәlakәtә sürüklәyir, onları әn ağır mәnәvi vә
iqtisadi itkilәrin mәngәnәsindә boğur. Azәrbaycanın әrazilәrinin 30 il işğal altında qalması xalqımız üçün hәr cәhәtdәn böyük itkilәrә sәbәb olmuşdur. Hәmin müddәt әrzindә
dağıdılan şәhәr vә kәndlәrin, talan edilәn iqtisadiyyatın, mәhv edilәn infrastrukturun, yerlә
yeksan edilәn abidәlәrin dәyәri milyardlarla
ölçülür.
Ərazisi o qәdәr dә böyük olmayan Azәrbaycan üçün bu itkilәr әslindә әn ağır fәlakәtlәrlә
nәticәlәnә bilәrdi vә ölkәmiz birdәfәlik dibi görünmәyәn uçurumlara yuvarlanardı, әgәr 44
günlük Vәtәn savaşında biz bu işğala son qoymasaydıq. Bәli, Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi
ilә Ordumuz cәmi 44 günlük Vәtәn müharibәsindә düşmәni darmadağın edәrәk Qarabağdan
işğalçıları iti qovan kimi qovdu. 30 ilә yaxın
mifik qәlәbәsi ilә lovğalanmaqdan köynәyinә
sığmayan işğalçı Ermәnistan isә acınacaqlı
vәziyyәtә düşdü. Vә hәmin vәziyyәt günü bu
gün dә onu qarabaqara izlәyir.
Ermәnistanın tәnәzzülü ilә Azәrbaycanın
intibahı arasından möhtәşәm mәnәvi bir sәdd
keçir. Bu sәdd iqtidar-xalq birliyi ilә hörülәrәk
bizim vәtәn, torpaq vә bayraq sevgimizlә ucalıb. 44 günlük savaşda әn böyük tarixi qәlәbәmiz düşmәni mәğlub etmәyimizlә yanaşı, birbirimizә bağlanmağımız, yumruq kimi birlәşmәyimiz, iqtidarın vә xalqın vәhdәtindәn yaranan möhtәşәm gücә nail olmağımızdır. Bu birlik bizә inamla irәli, yeni iqtisadi uğurlara sarı
addımlamağa imkan verir.
Müharibә başa çatdıqdan sonra ölkәmiz iqtisadi islahatların yeni mәrhәlәsinә adlayıb. Bu
gün dә, savaşdan öncә dә olduğu kimi, sosialiqtisadi, xüsusәn islahatlar sahәsindә uğurlarımız davam edir. İqtisadi İslahatların Tәhlili vә
Kommunikasiya Mәrkәzinin sonuncu “İslahat
icmalı” bu baxımdan xüsusi maraq doğurur.
Qeyd edәk ki, bu icmal Azәrbaycanın kağızsız
ticarәt sahәsindә regional liderliyinә hәsr olunmuşdur.
BMT-nin Asiya vә Sakit Okean Komissiyasının (UNESCAP) “Transsәrhәd kağızsız ticarәtә hazırlığın qiymәtlәndirilmәsi” layihәsinin
cari il üzrә sorğusunun nәticәsinә görә, Azәrbaycan 2019-cu illә müqayisәdә 5 faiz artım
nümayiş etdirәrәk ümumilikdә 86,02 faizlә
hәm qonşu (Rusiya 84,95, Gürcüstan 82,8, İran
77,42, Ermәnistan 62,37, Türkiyә 86,02 faiz),
hәm dә MDB-yә üzv ölkәlәrlә müqayisәdә ilk
yerdә qәrarlaşmışdır. Onu da diqqәtә çatdırmaq
lazımdır ki, bütün dünya üzrә ortalama göstәrici
64,95, inkişaf etmiş ölkәlәr üzrә isә 81,86 faizdir.
“İslahat icmalı”nda qeyd olunur ki, Prezident
İlham Əliyev tәrәfindәn bu sahәdә aparılan geniş islahatlar nәticәsini verir. Belә ki, “Rәqәmsal Ticarәt Qovşağı” portalının yaradılması vә
“Rәqәmsal Ticarәt Qovşağı kimi Azәrbaycan
Respublikasının mövqeyinin güclәndirilmәsi
vә xarici ticarәt әmәliyyatlarının genişlәndirilmәsi ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında” Prezidentin fәrmanından irәli gәlәn tapşırıqların yerinә yetirilmәsi transsәrhәd ticarәt prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә gәtirib çıxarmış, elektron vә kağızsız ticarәtin, xüsusilә dә transsәrhәd kağızsız ticarәtin inkişafını stimullaşdırmışdır. Tәsadüfi deyil ki, Azәrbaycan reytinqin
transsәrhәd kağızsız ticarәt alt indikatoru üzrә 2
il müddәtinә 33 faiz artım әldә etmiş vә bu
sahәnin inkişaf sürәtinә görә qlobal sәviyyәdә
öncül müvqeyә sahib olmuşdur.
Gömrük sahәsindә aparılmış islahatlar “Yaşıl Dәhliz”, “Avtomatlaşdırılmış Gömrük
Sistemi” vә “Bir pәncәrә” elektron sisteminin
yaradılması, gömrük bәyannamәlәrinin elektron qaydada doldurulması vә sertifikatların
elektron formada tәqdim edilmәsi, elәcә dә
gömrük rüsumları vә vergilәrinin elektron formada ödәnilmәsi Azәrbaycanda ticarәt prosedurlarının sadәlәşdirilmәsinә xidmәt etmәklә,
reytinqdә dә “tam icra” kimi qiymәtlәndirilәrәk
mövqeyimizin yaxşılaşdırılmasına sәbәb olmuşdur. Eyni zamanda Azәrbaycanın 20 fevral
2021-ci il tarixdәn qüvvәyә minәn “Asiya-Sakit
Okeanında Sәrhәdlәrarası Kağızsız Ticarәtin
Asanlaşdırılması Çәrçivә Sazişi”ni imzalayan
ilk dövlәtlәrdәn olması da qlobal müstәvidә ölkәnin bu sahәdә mövqeyinin yaxşılaşdırılmasına faydasını vermişdir.
Qısası, aydın görünәni budur: Azәrbaycanın
30 illik mübarizәsinin nәticәsi olan 44 günlük
müharibәdәki ildırım sürәtli qәlәbәsi ölkәmizi
vә onun iqtisadiyyatını elә yeni mәrhәlәyә qaldırıb ki, onu etiraf etmәmәk mümkün deyil.
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Azərbaycan gömrük əməkdaşları Özbəkistanın ölkəmizdəki
səfiri
Dövlət
Gömrük
və Rusiya nümayəndə heyəti Komitəsinin Akademiyası
arasında görüş keçirilib
və Kinoloji Mərkəzinin
Rusiya Federasiyasının Azәrbaycandakı
sәfirliyinin gömrük mәsәlәlәri üzrә müşaviri
Georgiy Pesçanskixın rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti Şimal Ərazi Baş Gömrük
İdarәsinin Rusiya Federasiyası ilә sәrhәddә
yerlәşәn "Samur" vә "Xanoba" gömrük
postlarının fәaliyyәti ilә tanış olub.

Avqustun 5-dә "Samur" gömrük postunda keçirilәn görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Şimal Ərazi

Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Pәrviz Rәhimov,
Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi Dilavәr
Fәrzәliyev, Gömrük Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin rәis müavini Mübariz Mustafayev, Rusiya Federasiyasının ölkәmizdәki
sәfirliyinin gömrük mәsәlәlәri üzrә müşaviri Georgiy Pesçanskix, Rusiya İxrac Mәrkәzinin Azәrbaycan nümayәndәliyinin rәhbәri Nuri Quliyev, Rusiya
Federasiyasının ölkәmizdәki ticarәt nümayәndәsi
Ruslan Mirsayapov iştirak ediblәr.

Görüşdә iki ölkә arasında ticarәt әlaqәlәrinin
inkişaf etdirilmәsinin vacibliyinә toxunulub,
malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin sәrhәdkeçmә
proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi vә sinxronlaşdırılması, gömrük-keçid mәntәqәlәrindә yaranan
mövsümi sıxlıqların aradan qaldırılması üçün birgә fәaliyyәtin tәşkilinә dair mәsәlәlәr müzakirә
olunub.
Eyni zamanda, dәmir yolu vasitәsilә daşınan
yüklәrin hәcminin artırılması istiqamәtindә fikir
mübadilәsi aparılıb, sәrhәdkeçmә proseslәrindә
qarşıya çıxan problemlәrin operativ şәkildә aradan qaldırılması üçün iki ölkәnin gömrük orqanları arasında tәşkil olunan işçi qrupu sәviyyәsindә
әmәkdaşlığın daha da güclәndirilmәsinin vacibliyi vurğulanıb.
Görüş çәrçivәsindә Rusiya nümayәndә heyәti
"Xanoba" gömrük postunda aparılan tikinti işlәri ilә
dә tanış olub.
Bildirilib ki, sözügedәn gömrük-keçid mәntәqәsinin fәaliyyәtә başlaması hәr iki ölkәnin idxalixrac imkanlarını daha da yüksәldәcәk, sәrhәdkeçmә
proseslәrinin asan vә sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsinә, regiondakı nәqliyyat dәhlizlәrinin cәlbediciliyinin vә bu dәhlizlәr vasitәsilә daşınan yüklәrin
hәcminin artmasına şәrait yaradacaq.

Azərbaycan gömrükçüləri təcrübələrini
özbəkistanlı həmkarları ilə bölüşüblər
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin (DGK) әmәkdaşları gömrük işinin müxtәlif sahәlәri üzrә
әldә etdiklәri qabaqcıl tәcrübәni özbәkistanlı hәmkarları ilә bölüşüblәr.
Bu mәqsәdlә avqustun 4-dә hәr iki ölkәnin
gömrük әmәkdaşları arasında onlayn formatda
görüş keçirilib.
Görüşdә DGK Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi Dilavәr Fәrzәliyev ölkәlәrimiz arasında bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük işinin tәşkili istiqamәtindә dә sәmәrәli vә işgüzar
münasibәtlәrin qurulduğunu bildirib. İdarә rәisi
bu tәdbirin dә әmәkdaşlığın vә qarşılıqlı tәcrübә
mübadilәsinin inkişafına töhfә verәcәyini vurğulayıb.
Tәdbirdә Azәrbaycan gömrüyünün informasiya
texnologiyalarının tәtbiqi, sәrhәdkeçmә proseslәri,
gömrük nәzarәtinin tәşkili vә digәr sahәlәrdә әldә
etdiyi qabaqcıl tәcrübә barәdә tәqdimatlar keçirilib,

son illәr tәtbiq edilәn layihәlәr barәdә mәlumat verilib.
DGK Rәqәmsal Gömrük İnzibatçılığı İdarәsinin
rәisi Rauf Quliyev Dövlәt Gömrük Komitәsinin Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sisteminin iş prinsipi, sәrhәdkeçmә proseslәrindә informasiya texnologiyalarının tәtbiqi, gömrük nәzarәtinin asan vә sür-

әtli şәkildә hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә
reallaşdırılan yeniliklәr, "E-növbә" vә "Sürәtli
keçid" layihәlәri barәdә özbәkistanlı hәmkarlarını mәlumatlandırıb.
DGK Gömrük Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin әmәkdaşı
Emin İsmayılov isә "Gömrük-sәrhәd keçid
mәntәqәlәrindә tәtbiq edilәn gömrük prosedurları vә әmәliyyatları" mövzusunda tәqdimatla çıxış edib. Tәqdimatda nәqliyyat vasitәlәrinin sәrhәdkeçmә proseslәri, gömrüksәrhәd keçid mәntәqәlәrindә tәtbiq edilәn yeniliklәr, sanitar, fitosanitar nәzarәt tәdbirlәri,
"Yaşıl dәhliz" buraxılış sistemindәn istifadә
hüququnun әldә olunması qaydaları, sistemin
hәm gömrük xidmәti, hәm dә xarici ticarәt iştirakçıları üçün faydalarından bәhs edilib.
Sonda Özbәkistan gömrük xidmәti әmәkdaşlarının sualları cavablandırılıb vә tәcrübә mübadilәsi, әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi baxımından
belә görüşlәrin davamlı şәkildә keçirilmәsi qәrara
alınıb.

fəaliyyəti ilə tanış olub
Avqustun 3-dә Özbәkistan Respublikasının Azәrbaycandakı fövqәladә vә
sәlahiyyәtli sәfiri Bahrom Aşrafxanov Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası vә Kinoloji Mәrkәzinin fәaliyyәti ilә tanış olub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında keçirilәn görüşdә Akademiyanın
rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru
Qulu Novruzov tәhsil ocağının yaranması
vә fәaliyyәti barәdә mәlumat verib.
Bildirilib ki, 2014-cü ildәn tәdrisin
başladığı Gömrük Akademiyasında hazırda 5 ixtisas üzrә mütәxәssis yetişdirilir.
Tәdris müasir metodologiya vә dәrs vәsaitlәri hesabına aparılır, tәlәbәlәrin dil bacarıqlarının inkişaf etdirilmәsinә xüsusi
diqqәt yetirilir. Eyni zamanda Akademiyada gömrük әmәkdaşlarının peşәkarlıq sәviyyәsinin güclәndirilmәsi vә sahәvi biliklәrinin artırılması mәqsәdilә davamlı
şәkildә tәlimlәr keçirilir.
Qulu Novruzov onu da bildirib ki, beynәlxalq әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi, tәhsildә müasir yanaşmaların, әn son yeniliklәrin tәtbiqinә, tәcrübә vә tәlәbә mübadilәsinә xüsusi önәm verәn Gömrük Akademiyası dünyanın tanınmış ali tәhsil ocaqları ilә işgüzar әlaqәlәr qurulması sahәsindә mühüm addımlar atır.
Özbәkistan gömrük orqanları vә bu ölkәnin gömrük sahәsindә ixtisaslaşan ali
tәhsil ocaqları ilә әlaqәlәrdәn dә danışan
Qulu Novruzov qarşılıqlı münasibәtlәrin
güclәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Özbәkistan Respublikasının Azәrbaycandakı fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri
Bahrom Aşrafxanov iki ölkәnin münasibәtlәrindәn bәhs edib vә gömrük orqanlarının da qarşılıqlı әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinә töhfә verdiyini bildirib.
Sәfir Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyevlә görüş zamanı mövcud әlaqәlәrin daha
da inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә sәmәrәli müzakirәlәrin aparıldığını xatırladıb.
Azәrbaycan gömrük sistemindә hәyata
keçirilәn islahatlara toxunan Bahrom Aşrafxanov Azәrbaycan gömrüyünün müasir avadanlıqlarla tәchiz edildiyinin vә effektiv fәaliyyәt göstәrdiyinin şahidi olduğunu
bildirib, narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsinә
qarşı mübarizәdә әldә olunan nәticәlәri yüksәk
qiymәtlәndirib.
Azәrbaycan gömrük xidmәti vә Gömrük
Akademiyasının tәcrübәsinin öyrәnilmәsi vә
tәtbiqinә önәm verdiyini vurğulayan sәfir qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsinin, birgә fәaliyyәtin vә
tәlimlәrin tәşkilinin vacibliyini diqqәtә çatdırıb.
Görüşdә Gömrük Akademiyasının fәaliyyәti
ilә bağlı tәqdimatdan sonra Bahrom Aşrafxanov Akademiyanın auditoriyaları ilә tanış olub,
ona tәdris prosesi barәdә mәlumat verilib.

Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin Kinoloji Mәrkәzinin fәaliyyәti ilә tanış olan sәfirә
mәlumat verilib ki, Mәrkәz 2003-cü ildә yaradılıb vә 2015-ci ildәn Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının regional mәrkәzi statusunu alıb.
Mәrkәzin rәisi İlkin Osmanov qeyd edib ki,
rәhbәrlik etdiyi qurum kinoloqların hazırlanması, elәcә dә narkotik vasitәlәr, partlayıcı maddәlәr, odlu silahlar vә döyüş sursatının axtarışı
üzrә xidmәti itlәrin tәlimi üzrә ixtisaslaşıb.
Daha sonra xidmәti itlәrin tәlim prosesi vә
Mәrkәzin fәaliyyәti haqqında videoçarx nümayiş etdirilib.

Meeting held between customs
officers of Azerbaijan and Uzbekistan Uzbekistan’s Ambassador to our country
Employees of the State Customs Committee
of the Republic of Azerbaijan shared their best
practices in various areas of customs with
their Uzbek counterparts.
An online meeting was held between the customs
officers of the two countries on August 4.
During the meeting, chief of the International
Cooperation Department of the State Customs
Committee Dilaver Farzaliyev said that effective relations had been established between the two countries
in all spheres, including customs. The head of the
department underlined that the event would also contribute to developing cooperation and exchange of

experience.
The event featured presentations on the best practices of the Azerbaijani customs service regarding the
application of information technology, border crossing procedures, organization of customs control and
other areas, information was given on the projects
implemented over the recent years.
Chief of the Digital Customs Administration of the
State Customs Committee Rauf Guliyev informed
his Uzbek counterparts about the working principle
of the Common Automated Management System of
the State Customs Committee, application of information technologies in border crossing procedures,
innovations for easy and fast customs control, Equeue and Speedy Crossing projects.

Emin Ismayilov, a representative of the Main
Department for Organization of Customs Border
Checkpoints of the State Customs Committee, made
a presentation on the theme “Customs procedures and
operations applied at customs checkpoints”. The
presentation focused on the border crossing procedures of vehicles, innovations at customs checkpoints, sanitary and phytosanitary control measures, rules for obtaining the right to use the “Green Corridor”
gating system, the benefits of the system for both customs services and foreign trade participants.
The questions of Uzbekistan’s customs service
were answered and it was decided to hold such meetings on a regular basis in terms of exchanging experience and strengthening cooperation.

Состоялась встреча между сотрудниками Госкомитета
таможни Азербайджана и российской делегацией
Делегация во главе с советником Посольства Российской Федерации в Азербайджане по вопросам таможни Георгием
Песчанских побывала на расположенных
на границе с Российской Федерацией таможенных постах «Самур» и «Ханоба» Северного Территориального Главного таможенного управления.
На встрече, состоявшейся 5 августа в таможенном посту «Самур», принимали участие начальник Северного территориального Главного таможенного управления Государственного комитета
таможни Парвиз Рагимов, начальник Управления
Международного сотрудничества Дилавер
Фарзалиев, заместитель начальника Главного

управления организации работы таможенных
пограничных пропускных пунктов Мубариз
Мустафаев, советник Посольства Российской
Федерации в Азербайджане по таможенным вопросам Георгий Песчанских, глава Азербайджанского представительства Российского экспортного центра Нури Гулиев, торговый представитель
Российской Федерации в нашей стране Руслан
Мирсаяпов.
В ходе встречи была затронута необходимость
развития торговых связей между двумя странами,
обсуждены вопросы по организации совместной
деятельности в целях ускорения и синхронизации процессов перевоза через границу товаров и
транспортных средств, устранения сезонной
плотности на таможенно-пропускных пунктах.
Наряду с этим, участники встречи обменялись
мнениями по вопросам увеличения объема же-

лезнодорожных грузоперевозок, подчеркнули
важность дальнейшего усиления сотрудничества
на уровне рабочей группы между таможенными
органами двух стран с целью оперативного
устранения проблем, возникающих в процессах
пересечения границы.
В рамках встречи российская делегация ознакомилась со строительными работами, проводимыми на таможенно-пропуском пункте «Ханоба».
Было отмечено, что начало работы данного
таможенно-пропускного пункта повысит импортно-экспортные возможности обеих стран,
упростит и ускорит процессы пересечения границы, позволит сделать более привлекательным
транспортные коридоры в регионе и увеличить
объем грузовых перевозок посредством данных
коридоров.

familiarizes himself with the activity of
the Academy and Dog Training Center
of the State Customs Committee
On August 3, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic
of Uzbekistan to Azerbaijan Bahrom Ashrafkhanov familiarized himself with the
activity of the Academy and Dog Training
Center of the State Customs Committee.
During the meeting held at the Academy of
the State Customs Committee, chief of the
Academy, customs service Major-General Gulu
Novruzov gave information about the establishment and activity of the educational institution.
It was said that the Customs Academy established in 2014 was training specialists on 5 specialties. The education is based on modern
methodology and teaching aids, special attention is paid to the improvement of the students’
language skills. Trainings are regularly held at
the Academy to upgrade the customs officers’
professionalism and improve their knowledge.
Gulu Novruzov also added that the Customs
Academy attached special importance to strengthening the international cooperation, applying
modern approaches, innovations in education,
exchanging experience and students, was taking
important steps to establish relations with the
world’s popular educational institutions.
Speaking about the relations with Uzbekistan’s customs bodies and the country’s educational institutions specialized on customs, Gulu
Novruzov underlined the importance of
strengthening mutual relations.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Uzbekistan to Azerbaijan Bahrom Ashrafkhanov spoke about the relations between the two countries, said the cus-

toms bodies were also contributing to strengthening the mutual cooperation.
The ambassador mentioned that productive
discussions on further improvement of the relations had been held during the meeting with
chairman of the State Customs Committee of
the Republic of Azerbaijan, customs service
Colonel-General Safar Mehdiyev.
Drawing attention to the reforms carried out
in the Azerbaijani customs system, Bahrom
Ashrafkhanov noted that the Azerbaijani customs had been provided with modern equipment, and praised the results achieved in the
fight against drug trafficking.
Emphasizing the importance of studying and
applying the experience of Azerbaijan’s Customs
Service and the Customs Academy, the ambassador stressed the importance of mutual exchange
of experience, joint activities and training.
After the presentation on the activities of the
Customs Academy, Bahrom Ashrafkhanov
familiarized himself with the lecture halls of the
Academy and was informed about the education process.
Afterwards, the ambassador familiarized
himself with the activity of the Dog Training
Center of the State Customs Committee and
was informed that the Center was established in
2003 and received the status of a regional center
of the World Customs Organization in 2015.
The head of the center Ilkin Osmanov said
that the facility specialized in training cynologists, as well as tracker dogs for searching
drugs, explosives, firearms and ammunition.
Then a video was screened on the training
process of tracker dogs and the activity of the
Center.
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Bu ilin birinci yarısında
gömrük orqanları tərəfindən 9364
hüquqpozma faktı aşkar edilib
ni pozan şәxslәrdәn 81450 (sәksәn bir min dörd yüz әlli) ABŞ
dolları, 1548000 (bir milyon beş yüz qırx sәkkiz min) rus rublu,
6820 (altı min sәkkiz yüz iyirmi) gürcü larisi, 753028 manat dәyәrindә 3359 әdәd qızıl zinәt әşyaları vә sikkәlәr, 1 322 820
manat dәyәrindә 11 308 karat qiymәtli daşlar vә s. aşkar olunub.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn
33315 manat dәyәrindә 33315 әdәd CITES obyekti olan tibb zәlisi, 234537 manat dәyәrindә dәrman vasitәlәri, 242370 manat
dәyәrindә qida әlavәlәri, 205898 manat dәyәrindә 2011 әdәd
kosmetika, 441150 manat dәyәrindә 266 әdәd mobil telefon vә
236 әdәd mobil telefonların aksesuarları, 133288 manat dәyәrindә mәişәt texnikası vә әşyaları 1 әdәd pnevmatik silah, 358
әdәd soyuq silah, 20077 manat dәyәrindә tibb lәvazimatları vә
xeyli miqdarda digәr mallar tutulub.
2021-ci ilin ilk 6 ayı әrzindә kontrafakt, keyfiyyәtsiz vә ya
istifadәyә yararsız mallarla mübarizә sahәsindә dә proflaktik tәd-

2021-ci ilin ilk yarımili әrzindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyataxtarış vә hüquq-mühafizә fәaliyyәtinin güclәndirilmәsi
istiqamәtindә hәyata keçirilәn kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 9364 hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 217-si cinayәt xarakterli faktlar olub vә hәmin
faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyalarının vә digәr cinayәt
predmetlәrinin dәyәri 3 milyon manatdan çox tәşkil edib. Bu
әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli bilinәn 220 nәfәrin (185 Azәrbaycan vәtәndaşı, 35 әcnәbi) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyul 2019-cu il tarixli, 1334 saylı Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının qanunsuz

Gömrük Akademiyasının
əməkdaşları üçün maliyyə
savadlılığı vebinarları
başa çatıb
Ötәn ay Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının 20-dәn çox әmәkdaşı üçün 7 vebinar tәşkil
edilib.
Tәlimlәr “Maliyyә savadlılığı vә e-resurslar”, “İstehlakçı
büdcәsi”, “Rәqәmsal ödәnişlәrin üstünlüklәri”, “Vәtәndaşlar
üçün sığorta xidmәtlәri”, “İstehlak kreditinin xüsusiyyәtlәri”, “Zaminlik vә ödәniş potensialının hesablanması” vә
“İpoteka krediti” mövzularını әhatә edib.
Vebinarlar Mәrkәzi Bankın İstehlakçılarla iş departamentinin Maliyyә savadlılığı şöbәsinin әmәkdaşları Vüsal Hәsәnov vә Lamiyә Qaralova, Ödәniş sistemlәri vә hesablaşmalar departamentinin әmәkdaşı Araz Hәsәnzadә, o cümlәdәn Azәrbaycan Bank Tәdris Mәrkәzinin ekspertlәri Rauf
Ağayev, Pәrviz Quliyev vә Ruqiyyә Hacızadә tәrәfindәn
aparılıb.
Seminarda iştirakçılar Mәrkәzi Bankın tәşәbbüsü ilә
yaradılmış elektron resurslarla әtraflı tanış olublar, bu vә ya
digәr maliyyә mәsәlәlәrinin hәlli üçün Mәrkәzi Bankın
xidmәtlәrindәn vә informasiya resurslarından istifadә qaydaları barәdә mәlumat әldә ediblәr.
Maliyyә biliklәri vә bacarıqlarının artırılmasına yönәlmiş
tәdbirlәrin tәşkili üçün gәlәcәkdә dә әmәkdaşlığın davam
etdirilmәsi nәzәrdә tutulur.

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

dövriyyәsinә vә narkomanlığa qarşı mübarizәyә dair 2019-2024cü illәr üçün Dövlәt Proqramı”nın icrasını tәmin etmәk vә gömrük sәrhәdindәn narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsinin qarşısını
almaq mәqsәdilә gömrük orqanları tәrәfindәn (o cümlәdәn digәr
hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә) görülmüş qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә 2021-ci ilin ilk yarımili әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyәsi ilә әlaqәdar 22 fakt aşkar olunub.
Bu faktlar üzrә ümumilikdә 977 kq 296 qramdan çox narkotik
vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz
dövriyyәdәn götürülüb. Onların 92,4%-ni daha tәhlükәli
narkotik olan heroin tәşkil edib, 903 kq 454 qram heroin, 44 kq
646 qram hәşiş, 25 kq 658 qramdan çox tiryәk, 17 qramdan çox
marixuana, 89 qramdan çox kokain, 8,53 qram metadon, 3 kq
275 qramdan çox metamfetamin, 145 qram MDMA (ekstazi) vә
digәr maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
2021-ci ilin ilk 6 ayı әrzindә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsindә şübhәli bilinәn 23 nәfәr: 22 kişi vә 1 qadın olmaqla 10
nәfәr Azәrbaycan vәtәndaşı, 13 nәfәr әcnәbi (4 İran, 3 Rusiya, 1
Ukrayna vә 5 Türkiyә vәtәndaşı) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb, 2 halda bu әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә ifşa edilib.
Narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları

4 halda İrandan, 2 halda Türkiyәdәn, 1 halda Fransadan Azәrbaycana gәtirilәrkәn, 15 halda isә tranzit yolla (6 halda İranAzәrbaycan-Rusiya, 4 halda İran-Azәrbaycan-Ukrayna, 2 halda
İran-Azәrbaycan-Gürcüstan, 1 halda İran-Azәrbaycan-Çexiya, 1
halda İran-Azәrbaycan-Qazaxıstan, 1 halda İran-AzәrbaycanTacikistan) keçirilәrkәn saxlanılıb.
Hesabat dövründә hәmçinin gömrük orqanlarının әmәkdaşları
tәrәfindәn 8 fakt üzrә ümumilikdә 92,4 qram (38,4 qram preqabalin, 8,1 qram sibutramin, 44,55 qram tramadol vә 1,35 qram
zopiklon) güclü tәsiredici maddәlәr vә 27900 әdәd sibutramin
qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
2021-ci ilin ilk yarımili әrzindә Azәrbaycan Respublikası
gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar olunan 9147 gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә 823 hüquqi şәxs (o cümlәdәn 196 xarici hüquqi şәxs) vә 8332 fiziki şәxs (o cümlәdәn
6416 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb edilib, göstәrilәn
şәxslәrә qarşı 1 milyon 153 min 170 manat cәrimә tәtbiq olunmaqla, dәyәri 224 min 657 manat olan mallar mәhkәmә orqanları tәrәfindәn müsadirә edilib.
Gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәtalar әsasәn - malların
vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük sәrhәdindәn gömrük nәzarәtindәn gizlәdilmәklә keçirilmәsi, bәyan edilmәmәsi vә ya düzgün bәyan edilmәmәsi, malların, nәqliyyat vasitәlәrinin vә ya
onlara aid sәnәdlәrin müәyyәn edilmiş müddәtdә tәyinat gömrük
orqanına çatdırılmaması, onların gömrük әrazisindәn müәyyәn
edilmiş müddәtdә kәnara aparılmaması, yaxud hәmin әraziyә
qaytarılmaması, qısa idxal bәyannamәsinin mallar gömrük әrazisinә gәtirilmәzdәn әvvәl elektron formada verilmәmәsi, gömrük
ödәnişlәrinin (borcunun) ödәnilmәsindәn yayınma ilә әlaqәdar
olub.
“Valyuta tәnzimi haqqında” Qanuna vә digәr qanunvericilik
aktlarına әsasәn gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirәrkәn qanunvericiliyin tәlәblәri-

birlәr güclәndirilib. Gömrük orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn
tәdbirlәr nәticәsindә istifadәyә yararsız hesab olunmuş 720 әdәd
“Marlboro touch" markalı, 120 әdәd “Parliament super slim”
markalı siqaretlәr, 18 әdәd 1000 ml “Nemiroff Delikat” markalı,
11 әdәd 700 ml “Kremlin Award” markalı, 30 әdәd 1000 ml
“Russian Standart Platinum” markalı, 15 әdәd 1000 ml “Russian
Standart ST.Petersburg” markalı, 8 әdәd 700 ml “Beluga” markalı, 6 әdәd 1000 ml “Chivas Regal 18” markalı, 6 әdәd 700 ml
“Chivas Regal 18” markalı, 6 әdәd 500 ml “Chivas Regal 18”
markalı spirtli aşkar edilәrәk hüquqpozmanın predmeti kimi götürülüb.
Hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn alkoqollu içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә tütün mәmulatlarının idxalı zamanı vergidәn yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının
pozulması hallarının qarşısının alınması üçün hәyata keçirilmiş
qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә aksiz markasız vә ya digәr qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd göstәrilәn 97251,1
manat dәyәrindә 495380 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr,
105596 manat dәyәrindә 1637 litrdәn çox spirtli içkilәr saxlanılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Информационно-аналитический обзор
Россия снизила экспорт пшеницы
Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1
июля 2021 года) по 29 июля экспортировала 1,2 миллиона тонн
пшеницы, что на 39,8% ниже показателя на аналогичную дату
прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.
По оперативным данным Федеральной таможенной
службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с
государствами ЕАЭС за июль), всего в текущем сельхозгоду
из России по состоянию на 29 июля было экспортировано
1,6 миллиона тонн зерновых культур, что на 38,9% ниже
показателя за аналогичный период прошлого сезона.
В том числе поставки ячменя сократились на 38,1% и
составили 0,4 миллиона тонн, а экспорт кукурузы - на
38,2%, до 0,07 миллиона тонн.
По данным Международного совета по зерну, которые
приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по
состоянию на 29 июля составила 259 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 12 долларов (на 4,9%).
www.1prime.ru

Ввоз мобильных телефонов и
микроволновок предлагают упростить
Минцифры разработало законопроект об упрощенной процедуре ввоза в Россию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ) гражданского назначения,
таких как рации, мобильные телефоны, слуховые аппараты,
микроволновые печи, магнитно-резонасные томографы.
Поправки предлагается внести в закон "О связи".

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

Сегодня устройства ввозятся в Россию на основании
выданной Минпромторгом лицензии на импорт товаров,
заключения (разрешения) Роскомнадзора, а также сведений
о включении в Единый реестр РЭС и ВЧУ, при ввозе которых в ЕАЭС не требуется разрешительного документа. При
этом, чтобы получить лицензию на импорт товаров в
Минпромторге, необходимо согласовать заявление в том же
Роскомнадзоре - даже для тех моделей, ввоз которых ранее
уже был согласован.
В то же время в России ведется реестр устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию
РФ, - этим занимается Роскомнадзор. Минцифры предлагает
задействовать этот реестр в лицензировании импорта товаров. Чтобы получить лицензию, нужно будет, чтобы сведения об устройствах содержались в реестре. Тогда импортеру
не придется согласовывать заявление на получение документа, а получить его он сможет по принципу "одного окна".
www.pnp.ru

ФТС России: о перечислении
средств в федеральный бюджет
За 7 месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 3 546 млрд рублей. Это на
29% больше прогнозного задания.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года ФТС
России увеличила поступления в федеральный бюджет на 1
154 млрд рублей.
Платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 2
406 млрд рублей, что на 38% больше по сравнению с анало-
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гичным периодом прошлого года.
Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС России, составила 1 042 млрд рублей или
29% от общей суммы перечислений ведомства.
www.customs.gov.ru

Гашиш в наушниках обнаружили
в пункте пропуска "Брест"
В пункте пропуска "Брест" пресечен ввоз на территорию
Евразийского экономического союза гашиша, сообщили
БЕЛТА в Брестской таможне.
Автомобиль “Fiat” под управлением 53-летней гражданки Беларуси прибыл на погранпереход из Швейцарии. При
опросе женщина заявила об отсутствии у нее запрещенных
к перемещению товаров.
Между тем во время проведения таможенных операций
поведение служебной собаки указало на возможное наличие наркотических средств в автомобиле. Под водительским сидением инспекторы обнаружили корпус наушника,
внутри которого находилось твердое вещество темно-зеленого цвета, визуально схожее с наркотиком.
По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, это был гашиш.
Брестский межрайоный отдел Следственного комитета
возбудил в отношении гражданки уголовное дело по ч.1
ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических
средств) Уголовного кодекса.
www.belta.by
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Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
zәrgәrlik mәmulatlarının Azәrbaycan Respublikasının gömrük
sәrhәdindәn bәyan etmәdәn keçirmә cәhdinin qarşısını alıblar.
HNBGİ Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan әmәliyyat
mәlumatı әsasında, İstanbul-Bakı aviareysi ilә gәlәn Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşı "Yaşıl kanal" buraxılış sistemi
vasitәsilә gömrük nәzarәt zonasını tәrk etmәk istәyәrkәn saxlanılıb vә "Qırmızı kanal" buraxılış sisteminә yönlәndirilib.
Vәtәndaşın yüklәri monitordan keçәn zamana şübhәli predmetlәrin tәsviri görünüb.
Yoxlama zamanı vәtәndaşa mәxsus әl çantasının içәrisindә
gömrük nәzarәtinә tәqdim edilmәyәn, yazılı, elektron vә şifahi
formada bәyan olunmayan, ümumi çәkisi 146 qram qızıl zәrgәrlik mәmulatları - 16 әdәd kulon, 9 әdәd qolbaq, 5 әdәd sikkә,
3 әdәd üzük, 2 cüt sırğa, 1 әdәd kulonlu boyunbağı vә 1 әdәd sancaq aşkar edilib.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
dәrman preparatlarının 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
Respublikasının vәtәndaşı gömrük nәzarәtindәn keçәrkәn saxlanılıb vә yoxlama otağına dәvәt olunub.
Yoxlama zamanı vәtәndaşa mәxsus çamadanın içәrisindәki
şәxsi әşyaların arasında gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn 74 әdәd vә 18 qutu müxtәlif adda dәrman preparatları,
10 әdәd krem, boş dәrman qutuları vә onlara aid tәlimatlar aşkar
edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda Gürcüstandan gәlәn "Mercedes-Benz" vә "İveco"
markalı nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb vә sürücülәr sorğu-sual
olunub. Sürücülәr idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin
olmadığını bildiriblәr. Gömrük baxışı zamanı isә avtomobillәrin
gizli saxlanc yerlәrindә 3229 hәb vә 363 әdәd müxtәlif adda
dәrman preparatları, 2600 әdәd siqaret aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından
gәlәn "DAF" vә "Mercedez-Benz" markalı yük avtomobillәrinә
"Samur" gömrük postunun idxal gömrük nәzarәt xәttindә baxış
keçirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc
yerlәrindә 5708 hәb, 3150 kapsul, 590 ampula, 10 flakon müxtәlif adda dәrman preparatları, 1780 әdәd tibbi şam vә kremlәr,
elәcә dә 1 әdәd "Canon" markalı fotoaparat vә hәmin fotoaparata
mәxsus aksesuarlar aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları külli miqdarda siqaretin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә әrazisinә gәtirilmәsi
cәhdinin qarşısını alıblar.
İdarәnin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından gәlәn "Foton" markalı yük avtomobilinә rentgen qurğusunda
baxış keçirilib. Baxış zamanı monitorda avtomobilin kabinәsinin
bir neçә hissәsindә siqaretә bәnzәr tәsvirlәr müşahidә edilib.
Əsaslı yoxlama zamanı isә avtomobilin kabinәsinin çöl vә daxili hissәlәrindә olan boşluqlarda "Senator White Line", "Milano"
vә "Walden" adlı cәmi 31.400 әdәd aksiz markasız siqaretlәr
aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda Gürcüstandan Azәrbaycana "Mercedes-Benz Actros"
markalı yük nәqliyyat vasitәsilә gәlәn İran İslam Respublikasının
vәtәndaşı saxlanılıb.
Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı
predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı isә avtomobilin salonunda, arxa yataq yerinin üzәrindә olan yorğanın içәrisindә 100 әdәd "Tramadol" adlı dәrman preparatı aşkar edilib.
Xatırladaq ki, "Tramadol" Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilә tәsdiq edilmiş "Güclü tәsir edәn maddәlәrin vә
onların külli miqdarının Siyahısı"na daxildir.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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