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ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Bundan sonra qalib xalq və müzəffər
ölkə kimi əbədi yaşayacağıq
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev oktyabrın 3-dә Tәrtәr vә Bәrdә rayonlarında,
oktyabrın 4-dә Cәbrayıl rayonunda sәfәrdә olub.
Dövlәtimizin başçısı Tәrtәr şәhәrinin mәrkәzindә ulu öndәr
Heydәr Əliyevin abidәsini ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi qoydu.
Sonra Prezident İlham Əliyev Tәrtәr rayonunun Suqovuşan qәsәbәsinә vә Talış kәndinә gedәn avtomobil yollarının açılışını
edib. Ümumi uzunluğu 28,5 kilometr, eni 9 metr olan yol 2 hәrәkәt zolağından ibarәtdir. Suqovuşan qәsәbәsinә vә Talış kәndinә
gedәn avtomobil yolları uzun müddәt düşmәn tapdağı altında olduğundan tamamilә sıradan çıxmış vә dağılmışdır.
Azәrbaycan Prezidenti oktyabrın 3-dә Tәrtәr rayonunda TalışTapqaraqoyunlu-Qaşaltı-Naftalan avtomobil yolunun tәmәlini dә
qoyub. Tәrtәrin Talış kәndindәn Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kәndini keçmәklә Naftalan şәhәrinә doğru yeni yolun
inşası yolboyu yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәrinin sakinlәrinin rahat
gediş-gәlişini tәmin etmәklә bәrabәr bölgәnin sosial-iqtisadi inkişafına töhfә verәcәk. Bu yolun istifadәyә verilmәsi nәticәsindә
Tәrtәr şәhәri ilә yanaşı alternativ olaraq Naftalan şәhәrindәn dә
bu istiqamәtdә hәrәkәt etmәk mümkün olacaq. Yolun ümumi
uzunluğu 22 kilometr tәşkil edәcәk.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Tәrtәr rayonunun Talış
kәndindә Azәrbaycan bayrağını ucaldıb. Dövlәtimizin başçısı çıxış edәrәk dedi ki, Talış kәndi düz bir il bundan әvvәl Azәrbaycan
Ordusu tәrәfindәn işğalçılardan azad edildi. Bir ildәn sonra mәn
buradayam, Azәrbaycan torpağında, azad edilmiş Talış kәndindә
vә Azәrbaycan bayrağını Talış kәndindә ucaltmışam.
Bir il bundan әvvәl burada şiddәtli döyüşlәr gedib, şәhidlәrimiz
olub. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin. Talış kәndinin işğaldan azad edilmәsi uğurlu әmәliyyatlarımız arasında xüsusi yerә malikdir. Çünki burada çox güclü istehkamlar qurulmuşdu,
düşmәn burada bir neçә müdafiә xәtti qurmuşdu vә әlbәttә ki, bizi
buradan gözlәyirdi. Bir çox әmәliyyatlarda biz düşmәnin gözlәmәdiyi yerlәrdәn әks-hücum etmişdik. Ancaq bu istiqamәtdә, burada döyüş meydanı kifayәt qәdәr ensizdir, kifayәt qәdәr mәhduddur, ona görә, tәbii ki, düşmәn bizi burada gözlәyirdi vә biz
dә gәldik, heç nәyә baxmadan gәldik. Qan tökәrәk, şәhidlәr verәrәk gәldik, Talış vә Suqovuşan kәndlәrini düz bir il bundan әvvәl
işğaldan azad etdik. Bu, bizә çox böyük strateji üstünlük verdi.
Bu, bir daha göstәrdi ki, Azәrbaycan Ordusunun qabağında Ermәnistan ordusu acizdir, dayana bilmәz vә Qәlәbә uzaqda deyil.
Bu gün Azәrbaycanın suverenliyi bu bölgәdә tam tәmin edilib,
bir il әrzindә böyük infrastruktur işlәri görülüb. Əsas odur ki, burada Azәrbaycan vәtәndaşları sülh, әmin-amanlıq şәraitindә yaşayacaqlar. Əlbәttә ki, biz Talış kәndini bәrpa edәcәyik, buraya hәyat qayıdacaqdır.
Sonra Prezident İlham Əliyev Talış kәndindә ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılmış alban-udi kilsәsindә olub. Dövlәtimizin başçısı
dedi ki, bu da qәdim alban kilsәsidir. Görün, ermәnilәr bu kilsәni
nә günә salıblar. Sonra da deyәcәklәr ki, guya bu, ermәni kilsәsidir. Ermәni kilsәsi olsaydı, bu günә salardılar?! Tarixi abidә kimi
qorunacaq. Azәrbaycanda bütün dini abidәlәr dövlәt tәrәfindәn
qorunur. Bütün dini konfessiyaların abidәlәri bundan sonra da
qorunacaqdır. Biz bu qәdim alban kilsәsini dә bәrpa edәcәyik.
Ermәnilәr 30 il әrzindә bu bölgәni ancaq dağıdıblar.
Daha sonra kәnddәki rus-pravoslav kilsәsindә olan Prezident
İlham Əliyev dedi ki, bu da Talış kәndindә yerlәşәn rus-pravoslav
kilsәsidir. Bunu da ermәnilәr dağıdıblar. Görün, nә gündәdir,
daşları da söküblәr, divarları da söküblәr. İndiki vәziyyәti bax, budur. Biz bu kilsәni dә bәrpa edәcәyik, tәmir edәcәyik. Ermәnilәrdәn fәrqli olaraq biz bütün dini abidәlәrә hörmәtlә yanaşırıq.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-dә Tәrtәr rayonunun Suqovuşan qәsәbәsindә Azәrbaycan bayrağını ucaldıb.
Dövlәtimizin başçısı çıxış etdi vә bildirdi ki, bir il bundan әvvәl,
oktyabrın 3-dә Suqovuşan qәsәbәsi işğaldan azad edilmişdir. Bu,
çox әlamәtdar hadisә idi, müharibәnin ilk günlәrindә strateji qәsәbәni işğaldan azad etmәk böyük uğurumuz idi, böyük qәlәbәmiz idi. Bu qәsәbәnin işğaldan azad edilmәsi zamanı şәhidlәrimiz
oldu, qazilәrimiz oldu. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin,
yaralananlara şәfa versin.
Biz keçәn ayın 27-dә Anım Gününü keçirәrkәn Vәtәn uğrunda
hәlak olmuş qәhrәman şәhidlәrimizin xatirәsini bir daha böyük
hörmәtlә yad etdik.
Suqovuşan qәsәbәsinin azad edilmәsi strateji nöqteyi-nәzәrdәn
çox böyük әhәmiyyәt kәsb edirdi. Çünki bu qәsәbәnin yerlәşmәsi
müharibәnin gedişatında önәmli rol oynayırdı vә qәsәbәnin әlimizdә olması bizә gәlәcәk әmәliyyatlarımızda üstünlük tәşkil
edirdi. Düşmәn yәqin ki vә tәbii ki, bilirdi, biz bu istiqamәtdәn
hәrәkәtә keçәcәyik. Talış kәndi vә Suqovuşan qәsәbәsi bir gündә
- keçәn il oktyabrın 3-dә işğaldan azad edilmişdir. Burada çox
güclü istehkamlar qurulmuşdu, bir neçә müdafiә xәtti tәşkil edilmişdi. Bütün strateji yüksәkliklәrdә, qәsәbәyә gedәn yüksәkliklәrdә düşmәn yerlәşmişdi. Azәrbaycan Ordusu böyük qәhrәmanlıq vә fәdakarlıq göstәrәrәk şiddәtli döyüşlәr nәticәsindә Talışı vә

Suqovuşanı işğaldan azad etdi. Suqovuşan qәsәbәsinin vә Talış
kәndinin azad edilmәsinin digәr әhәmiyyәtli tәrәfi ondan ibarәtdir ki, birinci azad edilmiş kәndlәrdәn sonra, - birinci kәndlәr
sentyabrın 27-dә müharibәnin ilk günündә azad edilmişdi - 6
kәnd, - oktyabrın 3-nә qәdәr hәr hansı bir yaşayış mәntәqәsi azad
edilmәmişdi. Bunun tәbii sәbәblәri var idi, hazırlıq gedirdi, manevrlәr gedirdi, şiddәtli döyüşlәr gedirdi. Ancaq müharibәnin ilk
günündә әldә edilmiş qәlәbәlәrdәn sonra növbәti yaşayış mәntәqәlәrinin azad edilmәsi, әlbәttә ki, ordumuza, xalqımıza әlavә
güc, mәnәvi güc verdi vә müharibәnin yeddinci günündә sәkkiz
kәndin azad edilmәsi, o cümlәdәn keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtinin әrazisindә yerlәşmiş bu kәndlәrin azad edilmәsi
bizә böyük mәnәvi üstünlük verirdi.
Bu kәndlәrin strateji әhәmiyyәti ondadır ki, burada düşmәnin
çox böyük canlı qüvvәsi yerlәşmişdi. Bu kәndlәrin azad olunması
bizim bu bölgәdәki strateji yollara da nәzarәtimizi tәmin etdi vә
düşmәnin canlı qüvvәsinin hәrәkәti üçün, manevrlәri üçün çox
böyük problemlәr yaradıldı, mәhdudiyyәt yaradıldı. Talış kәndinin vә Suqovuşan qәsәbәsinin yerlәşdiyi әrazidә düşmәnin çox
böyük canlı qüvvәsi yerlәşmişdi vә demәk olar ki, müharibәnin
son gününә qәdәr bu canlı qüvvә digәr әmәliyyatlarda iştirak edә
bilmirdi. Birinci növbәdә ona görә ki, strateji yollar artıq bizim
nәzarәtimizdә idi, ikincisi ona görә ki, әgәr buradan düşmәn öz
canlı qüvvәsini başqa yerlәrә çәksәydi, әlbәttә, Azәrbaycan Ordusu bu istiqamәtdә bundan sonra da böyük dәrәcәdә irәlilәyә
bilәrdi. Ona görә bizim taktiki addımlarımız vә manevr etmәk
imkanlarımız düşünülmüş addımlar idi vә demәk olar ki, burada
düşmәnin böyük bir hәrbi birlәşmәsi iflic vәziyyәtdә qalmışdı.
Suqovuşan qәsәbәsinin әhәmiyyәti, eyni zamanda, ondadır ki,
burada Suqovuşan su anbarı yerlәşir. Su anbarının çox böyük strateji әhәmiyyәti var. Bu su anbarı Sәrsәng su anbarı ilә bәrabәr

ulu öndәr Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә 1976-cı ildә inşa edilmişdir. Bu su anbarlarının әsas mәqsәdi keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayәtinin inzibati hüdudlarının kәnarında yerlәşәn rayonlara - Tәrtәr, Bәrdә, Ağdam, Goranboy vә digәr rayonlara su
vermәk idi. İşğal zamanı mәnfur düşmәn bizә qarşı ekoloji terror
da törәdirdi, su terroru törәdirdi. Hәtta Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının sessiyalarının birindә bu mәsәlә ilә bağlı xüsusi
mәruzә tәqdim olunmuşdu vә mәruzә qәbul edilmişdi, qәtnamә
qәbul edilmişdi. Ermәnistan dövlәti ittiham edilmişdi vә bu, bizim böyük uğurumuz idi. Tәsadüfi deyil ki, ondan sonra bu mәruzәni hazırlayanlara qarşı ermәni lobbi tәşkilatları mәnәvi terror
siyasәti aparmağa başlamışdı. İşğal dövründә ermәnilәr yay mövsümündә suyu kәsirdilәr, qış mövsümündә isә suyu buraxırdılar.
Yayda bizim kәndlilәrimiz, fermerlәrimiz susuz qalırdı, qışda isә
suyu buraxıb daşqınlara sәbәb olan tәbii fәlakәt törәdirdilәr. Yәni
bu, bir daha göstәrir ki, biz hansı çirkin düşmәnlә üz-üzәydik.
Onlar bütün imkanlardan istifadә edib bizә daha böyük ziyan vurmaqla mәşğul idilәr. Suqovuşan qәsәbәsinin azad edilmәsi vә su
anbarının bizim nәzarәtimizә keçmәsi nәticәsindә artıq Ermәnistan dövlәtinin bu imkanları da onların әlindәn çıxdı. İndi buraya
biz hakimik. Bu il Suqovuşan su anbarından istifadә edәrәk 30 il
әrzindә ilk dәfә olaraq Tәrtәr vә digәr rayonlara su verildi. Bu günә qәdәr suvarılmayan, yaxud da ki, az suvarılan 30 min hektar
torpağa bu qәsәbәnin azad edilmәsi nәticәsindә su verilmişdir vә
indi kanallarda tәmir işlәri gedir. Bizim azad edilmiş torpaqlarda
- Şәrqi Zәngәzur vә Qarabağ iqtisadi zonalarında mövcud olan su
ehtiyatlarının sәmәrәli şәkildә istifadәsi ilә bağlı konkret addımlar atılır vә çox ciddi proqram icra edilmәkdәdir. Artıq su mәnbәlәrinin bütün xәritәlәri tәrtib edilib vә yeni su anbarlarının tikintisi
gündәlikdә duran mәsәlәdir.
Eyni zamanda, vaxtilә sovet dövründә su anbarının yanında ulu

öndәr Heydәr Əliyev tәrәfindәn iki su elektrik stansiyası inşa
edilmişdi. Müharibә zamanı düşmәn bu stansiyaları da dağıtmışdır. Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarında 30-dan çox su elektrik stansiyası müharibә zamanı vә müharibәdәn sonra ki, onlara bu rayonlardan çıxmağa vaxt verilmişdi, ermәnilәr onları dağıtmışdılar,
onların bәrpası gedir. O cümlәdәn, ilk növbәdә, “Suqovuşan-1”
vә “Suqovuşan-2” su elektrik stansiyalarının bәrpası ilә bağlı işlәr
görülmәyә başlanmışdır vә artıq bu stansiyalar işlәk vәziyyәtdәdir. Onlar yenidәn quruldu, yenidәn tikildi. Bu, bir daha bizim
gücümüzü vә siyasәtimizi göstәrir. Biz infrastruktur layihәlәrinin
icrası ilә bağlı çox ciddi addımlar atırıq vә müharibәnin başa
çatmasından hәlә bir il keçmәyib, görün nә qәdәr böyük işlәr görülür. Bu bölgәni elektrik enerjisi vә su ilә tәmin etmәk üçün Suqovuşan qәsәbәsinin xüsusi әhәmiyyәti var. Bu qәsәbәnin azad
edilmәsinin digәr önәmli tәrәfi, bir daha demәk istәyirәm ki, mәnәvi-psixoloji üstünlüyümüzün daha da möhkәmlәndirilmәsidir.
İndi әgәr müharibәnin xronologiyasına baxsaq, görәrik ki,
sentyabrın 27-dә 6 kәnd, Murovdağ silsilәsi, Ağdәrә dağları, oktyabrın 3-dә isә 8 kәnd, o cümlәdәn Suqovuşan qәsәbәsi vә Talış
kәndi azad edildi. Oktyabrın 4-dә bir çox kәndlәr azad edildi, o
cümlәdәn Cәbrayıl şәhәri.
Yәni, bu, ordumuza әlavә güc verdi, mәnәvi ruh verdi. Bu mәnәvi üstünlüyü biz müharibәnin son gününә qәdәr, son dәqiqәsinә qәdәr saxlamışdıq. Düşmәn artıq başa düşmәyә başladı ki,
onların bütün tәbliğatı, bütün yalanları, sadәcә olaraq, uydurmadır. Çünki baxmayaraq ki, düşmәnin tәbliğatı taktiki gerilәmә
haqqında gecә-gündüz yalan informasiyalar yayırdı, bu haqda cәfәng mәlumatlar ötürürdü. Bu, dünya hәrb praktikasında yәqin ki,
bir yenilikdir. Onlar orada artıq götürdüyümüz şәhәr vә kәndlәrimizi döyüş gedәn kәnd vә şәhәrlәr kimi tәqdim edirdilәr. Ancaq
real hәyatda, real döyüşlәrdә artıq hәr kәs hәr şeyi görürdü. O
cümlәdәn Ermәnistan ordusunda xidmәt edәn şәxsi heyәt görürdü ki, biz qәlәbә çalırıq, biz qabağa gedirik, bizi heç bir qüvvә
dayandıra bilmәz. Əgәr hәrbi nöqteyi-nәzәrdәn götürülmәsi
demәk olar ki, mümkünsüz sayılan Talış vә Suqovuşan Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn götürülübsә, onlar tam yәqin edә bilәrdilәr
ki, bundan sonra da Qәlәbә salnamәmiz davam edәcәk.
Əlbәttә ki, Ermәnistan ordusu, şәxsi heyәt dәrin mәnәvi-psixoloji sarsıntı içindә idi. Onların gözü qorxmuşdu vә әlbәttә, bundan sonrakı dövrdә - oktyabrın 3-dәn müharibәnin son dәqiqәlәrinә qәdәr Ermәnistan ordusu qorxu içindә idi. Tәsadüfi deyil ki,
Ermәnistan ordusunda on mindәn çox fәrari olmuşdur. Onlar
görürdülәr ki, bizim qabağımızda dura bilmirlәr. Görürdülәr ki,
onların hakimiyyәti onlara yalan danışır, onları ölümә göndәrir.
Mәnasız әmәliyyatlar hәyata keçirir ki, bu әmәliyyatlar nәticәsindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin şәxsi heyәti faktiki olaraq
qurban kimi verilir. On min fәrarisi olan ordu, әlbәttә ki, müqavimәt göstәrә bilmәzdi.
Bundan sonrakı dövrdә Azәrbaycan Ordusunun, Silahlı
Qüvvәlәrimizin şanlı Zәfәr yürüşü davam etmişdir. Düzdür, bәzi
yerlәrdә Ermәnistan tәrәfi dirәniş göstәrirdi, müqavimәt göstәrirdi, bәzi yerlәrdә bizә çәtinliklәr yaradırdı. Amma bu, müharibәdir. Özü dә otuz il әrzindә böyük istehkamlar qurmuş tәrәf, - bu
dağlara baxın, bunlar hamısı tәbii istehkamlardır, - әlbәttә ki, onların özlәrini müdafiә etmәk üçün imkanları var idi. Ancaq artıq
bilirdilәr ki, bizim qabağımızda dura bilmәzlәr. On min fәrari
artıq hәr şeyi göstәrir.
Bu gün Suqovuşanda vә Talış kәndindә olarkәn bir daha xalqımızın, Silahlı Qüvvәlәrimizin qәhrәmanlığını görürәm. Buraya
gәlәn hәr kәs bunu görür vә görәcәk. Çünki bu yerlәri işğaldan
azad etmәk, ölümә getmәk, bax, xalqımızın böyüklüyünü göstәrir.
Bu gün hәr iki kәnddә Dövlәt bayrağını ucaldaraq şәhidlәrimizin әziz xatirәsinә bir daha ehtiramımı bildirirәm. Azәrbaycan
xalqına da tәşәkkürümü bildirirәm ki, müharibә dövründә bir
yumruq kimi birlәşib orduya dayaq oldu, mәnә arxa oldu vә biz
bunun hesabına düşmәnin başını әzdik, Qәlәbә çaldıq. Bundan
sonra qalib xalq vә müzәffәr ölkә kimi әbәdi yaşayacağıq.
Oktyabrın 3-dә Tәrtәrdә “Suqovuşan-1” vә “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik stansiyalarının yenidәnqurmadan sonra açılışı
olub.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib. Dövlәtimizin başçısına “Suqovuşan-1” stansiyasında görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, Müzәffәr Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan Ordusunun 2020-ci ilin oktyabrın
3-dә işğaldan azad etdiyi Tәrtәr rayonunun Suqovuşan qәsәbәsindәki “Suqovuşan-1” vә “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik
Stansiyalarının ümumi gücü 7,8 meqavatdır. Ermәni qәsbkarları
döyüşlәr zamanı 4,8 meqavat gücündә “Suqovuşan-1” vә 3 meqavat gücündә “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik stansiyalarının
yararlı ehtiyat hissәlәrini söküb daşıyıb, apara bilmәdiklәrini isә
dağıdıblar. Hәmçinin döyüşlәr zamanı bu elektrik stansiyalarına
ciddi ziyan dәyib vә nәticәdә onlar tamamilә yararsız vәziyyәtә
düşüb.
davamı 2-ci sәh.
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Bundan sonra qalib xalq və müzəffər
ölkə kimi əbədi yaşayacağıq
әvvәli 1-ci sәh.
Prezident İlham Əliyev “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik Stansiyası ilә dә tanış oldu. Dövlәtimizin başçısı stansiyaları işә saldı.
Qeyd edәk ki, “Suqovuşan-1” vә “Suqovuşan-2” Kiçik
Su Elektrik stansiyaları işğaldan azad olunmuş әrazilәrin,
xüsusilә Suqovuşan vә Talış qәsәbәlәrinin elektrik enerjisi
ilә tәmin olunmasında mühüm rol oynayacaq. Hәmçinin
burada istehsal olunan elektrik enerjisi paylayıcı şәbәkәnin
yeni çәkilәn xәtlәri vasitәsilә digәr istiqamәtlәrә dә ötürülәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev Suqovuşan su anbarında
görülәn işlәrlә tanış oldu.
Oktyabrın 3-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Vәtәn müharibәsi zamanı Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin "Smerç" raketlәri ilә hücumu nәticәsindә
Tәrtәr şәhәrinin sakini Sahib İsmayılovun dağılmış evinә
baxıb vә onun әvәzinә inşa edilәn yeni evdә yaradılan şәraitlә dә tanış olub.
Sonra Prezident İlham Əliyev Tәrtәr şәhәrinin mәrkәzindә Ermәnistan silahlı birlәşmәlәri tәrәfindәn rayona
müxtәlif tipli reaktiv yaylım atәşi sistemlәri vә artilleriya
qurğularından atılmış mәrmilәrә baxıb.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 3-dә
Bәrdә rayonuna sәfәrә gәlib. Dövlәtimizin başçısı Bәrdә
şәhәrinin mәrkәzindә ulu öndәr Heydәr Əliyevin abidәsini
ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi qoydu.
Oktyabrın 3-dә Bәrdә Peşә Liseyinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, liseyin 5
bloklu tәdris korpusunda sinif otaqları, laboratoriyalar, silah kabineti, idman vә akt zalları, yemәkxana, emalatxana,
iclas zalı vә digәr zәruri otaqlar vardır. Burada şagirdlәrin
mükәmmәl peşә biliklәrinә yiyәlәnmәsi üçün hәr cür şәrait
yaradılıb.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 4-dә isә
Cәbrayıl rayonunda sәfәrdә olub.
Prezident İlham Əliyev “KamAZ” ASC ilә “Gәncә Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyinin birgә servis mәrkәzinin tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak edib. Dövlәtimizin
başçısı burada Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikası
Baş nazirinin müavini, sәnaye vә ticarәt naziri Albert
Kәrimov vә “KamAZ” ASC-nin baş direktorunun müavini
Rüstәm Şamsutdinovla görüşüb.
Tatarıstan Respublikasının Baş nazirinin müavini Füzuli
Beynәlxalq Hava Limanına endiklәrini bildirib vә bu hava
limanının yüksәk sәviyyәdә yaradıldığını qeyd edib. Bildirilib ki, son illәrdә Azәrbaycanla Rusiya arasında strateji
tәrәfdaşlığa әsaslanan dostluq münasibәtlәri bütün digәr
sahәlәrdә olduğu kimi, iqtisadi sahәdә dә uğurla inkişaf
edir. Azәrbaycanın Rusiyanın ayrı-ayrı regionları, o cümlәdәn Tatarıstan Respublikası ilә sәmәrәli qarşılıqlı әmәkdaşlıq münasibәtlәri var. Yük maşınlarının istehsalı üzrә
dünyanın aparıcı şirkәtlәrindәn olan “KamAZ”ın Cәbrayılda “Gәncә Avtomobil Zavodu” İstehsalat Birliyi ilә birgә
servis mәrkәzinin yaradılması bunun göstәricisidir.
“Araz Vadisi İqtisadi Zonası” Sәnaye Parkında yaradılacaq regional servis mәrkәzinin ümumi әrazisi 1,5 hektar
olacaq. Ərazidә satış zalı, maliyyә xidmәtlәri şöbәsi, xidmәt bürosu, menecer şöbәlәri, tәmir zonası ustalarının ofislәri vә ehtiyat hissәlәri anbarının yerlәşәcәyi inzibati bina,
yük avtomobillәri vә kәnd tәsәrrüfatı texnikalarına xidmәt
üçün qulluq blokları, tәmir sexlәri, avtoyuma vә dayanacaq
fәaliyyәt göstәrәcәk. Mәrkәzdә “KamAZ” ilә yanaşı, digәr
yük avtomobillәri, elәcә dә kәnd tәsәrrüfatı texnikalarına, o
cümlәdәn traktor vә kombaynlara texniki servis xidmәti
göstәrilәcәk. Burada 36 yeni iş yerinin yaradılması nәzәrdә
tutulur.
Oktyabrın 4-dә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonunda yaradılacaq “Araz Vadisi
İqtisadi Zonası” Sәnaye Parkının tәmәlini qoyub. Dövlәtimizin başçısına sәnaye parkı haqqında mәlumat verildi.
Bildirildi ki, Cәbrayıl rayonunda yaradılacaq sәnaye parkı 200
hektar әrazini әhatә edәcәk. Ərazi kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
emalı, sәnaye, sosial vә texniki zonalara bölünәcәk. Burada logistika vә ticarәt mәrkәzi, anbar komplekslәri, topdan vә pәrakәndә satış obyektlәri, TIR parkı, gömrük, yanacaqdoldurma,
avtomobil vә digәr texnikaların tәmiri mәntәqәlәrinin yaradılması planlaşdırılır. Sәnaye Parkında tikinti üçün üzlük vә izolyasiya materialları, müxtәlif qatqı maddәlәri, metal konstruksiya istehsalı müәssisәlәrinin tәşkili nәzәrdә tutulur. Parkın әrazisindә,
hәmçinin kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qablaşdırılması, meyvәtәrәvәz konservlәri, süd vә әt mәhsulları istehsalı vә emalı, şәrab,
yem, gübrә istehsalı, ipәkçilik müәssisәlәrinin, soyuducu kameraların qurulması, kiçik istehsal vә xidmәt sahәlәrinin yaradılması planlaşdırılır.
Oktyabrın 4-dә Cәbrayıl rayonunda 110/35/10 kilovoltluq
“Cәbrayıl” yarımstansiyasının açılışı olub. Prezident İlham Əliyev yarımstansiyanın açılışında iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısına yarımstansiyada yaradılan şәrait
barәdә mәlumat verildi. Bildirildi ki, 44 günlük Vәtәn müharibәsindә işğaldan azad edilәn Cәbrayıl rayonuna Füzulidәki “Şükürbәyli” yarımstansiyasından uzunluğu 31 kilometr olan 110
kilovoltluq ikidövrәli 1-ci vә 2-ci “Cәbrayıl” hava xәtlәri çәkilib.
“Cәbrayıl” yarımstansiyası, ilk növbәdә, bu rayonda yerlәşәn
hәrbi obyektlәri, yeni yaradılan sosial-iqtisadi infrastruktur layihәlәrini, elәcә dә rayonun ümumi şәhәrsalma konsepsiyasına
әsasәn, Cәbrayıl şәhәrini vә bütövlükdә rayonun bütün kәndqәsәbәlәrini elektrik enerjisi ilә tәmin edәcәk.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev daha sonra Cәbrayılda
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin hәrbi hissә kompleksinin açılışını
edib.
Prezident, Silahlı Qüvvәlәrin Müzәffәr Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin açılış mәrasimindә iştirak etmәsi münasibәtilә
hәrbi hissәdә mәrmәr yaddaş daşı vә lövhәsi quraşdırılıb.
Hәrbi hissәnin silah vә döyüş texnikası arsenalına “Harop” vә
“Quzğun” zәrbәendirici pilotsuz uçuş aparatları, tank әleyhinә
dәzgahlı qumbaraatanlar, tank әleyhinә idarә olunan raketlәr,
120 millimetrlik vә 82 millimetrlik minaatanlar, zenit qurğuları
vә digәr müasir silah sistemlәri, atıcı, qrup vә snayper silahları,
müşahidә vә gecәgörmә cihazları, termal qurğular vә nişangahlar, xüsusi tәyinatlı avadanlıqlar, hәmçinin zirehli transportyorlar,
yüksәk keçidli avtomobillәr, zirehli döyüş maşınları daxil edilib.

Dövlәtimizin başçısının tapşırığına әsasәn işğaldan azad olunan
әrazilәrdә zәruri sәrhәd müdafiә vә mühafizә infrastrukturunun
yaradılması üzrә fәaliyyәtlәr davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev zirehli döyüş avtomobilini idarә etdi,
“Harop” pilotsuz uçuş aparatlarına baxdı.
Oktyabrın 4-dә Cәbrayıl Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasının
tәmәlqoyma mәrasimi keçirilib. Azәrbaycan Prezidenti İlham
Əliyev mәrasimdә iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, Baş Plan layihәsinә
әsasәn şәhәrin cәnub hissәsindә yerlәşәcәk yeni xәstәxananın
ümumi әrazisi 2,6 hektardır. 150 çarpayılıq xәstәxana binasında
yoluxucu xәstәliklәr korpusu vә bir sıra texniki tәyinatlı binalar
olacaq. Burada rayon sakinlәrinә yüksәk sәviyyәdә tibbi xidmәt
göstәrmәk üçün hәr cür şәrait yaradılacaq. Belәliklә, öz doğma
yurdlarına qayıdacaq rayon sakinlәri bu tibb ocağının istifadәyә
verilmәsi ilә hәrtәrәfli tibbi xidmәtlә әhatә olunacaqlar.
Prezident İlham Əliyev Cәbrayıl Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasının tәmәlini qoydu.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Cәbrayıl şәhәrindә akademik Mehdi Mehdizadә adına tam orta mәktәbin tәmәlqoyma
mәrasimindә iştirak edib. Dövlәtimizin başçısına mәktәbdә yaradılan şәrait barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, 960 şagirdin tәhsil alacağı yeni mәktәb binasında
hәr cür inventarla tәchiz olunmuş sinif otaqları, fәnn kabinetlәri
fәaliyyәt göstәrәcәk. Mәktәbin hәyәtindә geniş idman meydançası tikilәcәk ki, bu da sağlam nәslin yetişmәsi üçün vacib amillәrdәndir. Bir sözlә, doğma torpaqlarına geri dönәn cәbrayıllı şagirdlәr әn müasir tәlәblәrә cavab verәn tәhsil ocağında oxuyacaqlar. 145 yaşlı bu tam orta mәktәblә yanaşı, Cәbrayıl şәhәrindә
daha 3 mәktәbin tikilmәsi dә nәzәrdә tutulur.
Prezident İlham Əliyev mәktәbin tәmәlini qoydu.
Oktyabrın 4-dә Cәbrayıl şәhәrindә ilk çoxmәnzilli yaşayış mәhәllәsinin tәmәlqoyma mәrasimi keçirilib. Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev mәrasimdә iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısına mәlumat verilib ki, 10,5 hektar әrazini
әhatә edәn yaşayış mәhәllәsi mәrhәlәli şәkildә tikilib istifadәyә
verilәcәk. İlk mәrhәlәdә 5 bina tikilәcәk vә buraya 200-ә yaxın
ailә, yәni 654 sakin köçürülәcәk. Mәhәllәdә 4, 5 vә 6 mәrtәbәli
yaşayış, o cümlәdәn digәr tәyinatlı binalar olacaq. Bu mәhәllәdә
vә ümumiyyәtlә, şәhәrin mәrkәzindә tikilәcәk binaların fasad vә
eyvanlarına tarixiliklәri qorunmaqla, müasir görkәm verilәcәk.
Prezident İlham Əliyev yaşayış mәhәllәsinin tәmәlini qoydu.

Azәrbaycan Prezidenti daha sonra Cәbrayıl ictimaiyyәtinin
nümayәndәlәri ilә görüşüb, Memorial Kompleksin vә şәhәrin
bәrpasının tәmәl daşını qoyub.
Prezident İlham Əliyev әvvәlcә Cәbrayıl ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә görüşüb. Dövlәtimizin başçısı görüşdә çıxış edib
vә bildirib ki, cәbrayıllılarla müzәffәr Ordumuzun Qәlәbәsindәn
sonra ilk görüşümdür vә bu görüşü mәhz oktyabrın 4-dә keçirmәk xüsusi mәna daşıyır. Çünki düz bir il әvvәl mәhz oktyabrın
4-dә Azәrbaycan Ordusu Cәbrayıl şәhәrini işğalçılardan azad etdi vә bu gün bu şanlı tarixi birlikdә qeyd etmәk üçün mәn cәbrayıllıları onların öz yurduna, vәtәninә dәvәt etdim. Ona görә
“Cәbrayıla xoş gәlmisiniz” demәk sözlәri ilә öz çıxışıma başlayıram. Amma әminәm ki, bundan sonra mәn Cәbrayıla gәlәndә
hәmişә cәbrayıllılar mәnә “Xoş gәlmisiniz, cәnab Prezident” deyәcәklәr.
Buna nail olmaq üçün әmәli işlәr aparılır vә bu gün artıq bir
neçә obyektin tәmәl daşı qoyuldu. Bu gün Cәbrayıl şәhәrinin baş
planının tәqdimatı olacaqdır vә fәal işlәr başlamışdır. Bu gün bir
ilә görülmüş işlәrә qiymәt verәrkәn, әlbәttә, görürük ki, dövlәtimizin, xalqımızın nә qәdәr böyük potensialı var. Çünki ermәnilәr
tәrәfindәn tamamilә dağıdılmış әrazilәrә cәmi bir ildәn sonra
hәyatı qaytarmaq, insanları qaytarmaq böyük potensialdan xәbәr
verir. Biz bütün güclәri sәfәrbәr etmişik vә edәcәyik ki, qısa
müddәt әrzindә Cәbrayılı vә bütün başqa rayonlarımızı yenidәn
quraq, bәrpa edәk. Buraya gәlәn hәr bir insan bu dağıntıları görür
vә ermәni vәhşiliyinin, ermәni vandallığının şahidi olur. Bu vәhşilik, bu vandallıq işğal dövründә törәdildi. Müharibә dövründә
bu qәdәr dağıntılar ola bilmәzdi. İşğal dövründә ermәnilәr bütün
evlәri, binaları kәrpic-kәrpic sökәrәk talançılıqla, soyğunçuluqla
mәşğul olurdular vә bütün dünya buna göz yumurdu. Bunu görәn beynәlxalq tәşkilatlar, bunu görәn Ermәnistanın havadarları
buna, sadәcә olaraq, biganә qalırdılar, göz yumurdular. Amma
bu gün bütün dünya bunu görür vә bunu görmәk istәmәyәnlәr dә
görmәlidirlәr. Çünki Cәbrayıl şәhәrindәn demәk olar ki, әsәrәlamәt qalmayıb. Cәmi beşmәrtәbәli iki bina qalıbdır, onlardan
da ermәni hәrbçilәri istifadә edirdilәr vә keçmiş xәstәxananı onlar hәrbi hissәyә çevirmişdilәr. Bundan başqa bütün binaları, bütün tarixi abidәlәri yerlә-yeksan etdilәr.
Oktyabrın 4-ü bizim tariximizdә әbәdi qalacaq. Çünki oktyabrın 4-dә Cәbrayıl şәhәri işğalçılardan azad edildi vә bu Qәlәbәnin çox böyük mәnası var idi. Çünki ilk dәfә olaraq müharibәnin
birinci hәftәsindә şәhәr, rayon mәrkәzi azad edilmişdi. Bunun

çox böyük rәmzi mәnası var idi. Bu, bizim Ordumuza әlavә güc verdi, inam verdi. Bu Qәlәbәdәn sonra bizim şanlı
Ordumuz öz tarixi missiyasını digәr yerlәrdә dә icra etmişdir. Cәbrayıllılar yaxşı bilirlәr ki, müharibәnin ilk günündә
Cәbrayılın iki kәndi işğalçılardan azad edilmişdir - Böyük
Mәrcanlı vә Nüzgar kәndlәri, Füzuli rayonunun 4 kәndi bizim birinci uğurumuz idi. Amma ondan sonra bir hәftә әrzindә şiddәtli döyüşlәr getdiyi zaman hәr hansı bir yeni yaşayış mәntәqәsini azad etmәk mümkün olmamışdır. Yәni,
müharibәnin obyektiv gedişatı bunu diktә edirdi vә oktyabrın 3-dә Suqovuşan qәsәbәsi vә Talış kәndi, eyni zamanda, Cәbrayıl rayonunun bir neçә kәndi işğalçılardan
azad edildi. Bu, Ordumuza әlavә mәnәvi güc verdi.
Oktyabrın 4-dә cәbrayıllıları vә bütün Azәrbaycan xalqını mәn bu xoş müjdә ilә sevindirmişdim - Cәbrayıl şәhәri
azad edilmişdir! Bir il bundan әvvәlki dövrә qayıtsaq Qәlәbәmizin әzәmәtini bir daha görәrik. Çünki müharibә getdiyi zaman, әlbәttә, bizim gündәlik fәaliyyәtimiz qәlәbәni
möhkәmlәndirmәk, işğal edilmiş bütün torpaqları azad
etmәkdәn ibarәt idi. Yәni, әldә edilmiş uğurları tәhlil etmәk
üçün heç vaxt yox idi vә buna heç gәrәk dә yox idi. Amma
bu gün müharibәdәn vә Cәbrayılın azad olunmasından bir
il keçmәsindәn sonra bunu daha dәqiq vә aydın tәhlil edәrkәn görürük ki, bu Qәlәbәnin çox böyük әhәmiyyәti olmuşdur. Eyni zamanda, mәhz burada, bu әrazidә düşmәn
bir neçә xәtdәn ibarәt istehkamlar qurmuşdu vә bu istehkamları yarmaq çox böyük qәhrәmanlıq vә fәdakarlıq tәlәb
edirdi. Bizim әsgәr vә zabitlәrimiz, sözün әsl mәnasında,
ölümә gedirdilәr. Biz şәhidlәrimizin canı-qanı bahasına öz
doğma torpaqlarımıza qayıtmışıq. Fürsәtdәn istifadә edәrәk bir daha әziz şәhidlәrimizin xatirәsini yad etmәk
istәyirәm. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin.
Cәbrayıl әmәliyyatının әhәmiyyәti, eyni zamanda, ondan ibarәt idi ki, Cәbrayıl azad olunandan sonra o vaxt işğal
altında olan bizim digәr rayonlara uğurlu addımlarımız
mümkün olmuşdur. Cәbrayıldan sonra Zәngilan, ondan
sonra Qubadlı vә Laçın rayonunun cәnub hissәsi işğalçılardan azad edildi. Belәliklә, Laçın dәhlizini biz tam nәzarәtә
götürә bildik. Mәn demişәm, bir daha demәk istәyirәm ki,
Soltanlı vә Əmirvarlı kәndlәri uğrunda bir neçә gün çox
şiddәtli döyüşlәr gedirdi vә bu, o yerlәrdәn biri idi ki, Ermәnistan ordusu orada dirәniş göstәrmişdi vә orada böyük
istehkamlar qurulmuşdu.
Yәni bir neçә gün bizә lazım oldu ki, strateji әhәmiyyәt
daşıyan o kәndlәri azad edәk vә ondan sonra artıq Zәngilanın azad edilmәsi labüd idi. Deyә bilәrәm ki, Zәngilan
şәhәrini Ermәnistan ordusu demәk olar ki, az müdafiә edirdi. Artıq onların gözlәrini qorxu o qәdәr tutmuşdu ki, onlar
silahları yerә qoyub qaçırdılar. Eyni zamanda, Füzuli, Cәbrayıl әmәliyyatlarından sonra Hadruta yolumuz açıldı. Oktyabrın 9-da Hadrut qәsәbәsi azad edildi vә Şuşaya yolumuz açıldı. Hәm dә Cәbrayıl әmәliyyatının çox böyük әhәmiyyәti var idi vә deyә bilәrәm ki, hәlledici әhәmiyyәti var
idi. Çünki biz düşmәnin müdafiә xәttini mәhz bu istiqamәtdә yara bilmişik.
Cәbrayılın azad olunması artıq beş il bundan әvvәl başlamışdı. Aprel döyüşlәri nәticәsindә Cocuq Mәrcanlı kәndinә insanları qaytarmaq üçün imkanlar әldә edildi. Strateji
yüksәkliklәr işğalçılardan azad olunandan sonra Cocuq
Mәrcanlıya hәyatın qayıtması artıq mümkün olmuşdur vә
bu, bizim önәmli qәlәbәmiz idi. Çünki bu, uzun fasilәdәn,
atәşkәsdәn sonra ilk böyük qәlәbәmiz idi. Düzdür ermәnilәr o vaxt bu qәlәbәni kiçiltmәk istәmişdilәr. Hәtta bәyan
edirdilәr ki, bu, o qәdәr dә böyük әhәmiyyәt daşıyan әrazilәr deyil vә sanki Ermәnistan tәrәfi qalib gәlmişdi. Mәn
hәlә o vaxt deyirdim ki, biz gәlmişik, onların qazdıqları
sәngәrlәrdә yerlәşmişik, necә ola bilәr ki, Ermәnistan burada qalib gәlib?! Biz o vaxt böyük әrazini, әlbәttә ki, o vaxt
üçün böyük әrazini - bir neçә min hektarı azad etmişdik vә
tәqribәn 9-10 min hektar әraziyә nәzarәti әlimizә keçirmişdik. Tәkcә bu istiqamәtdә yox, eyni zamanda, Ağdәrә istiqamәtindә çox önәmli strateji yüksәkliklәri biz o vaxt götürdük
ki, İkinci Qarabağ müharibәsindә bu yüksәkliklәrin çox böyük
әhәmiyyәti olmuşdur. O vaxt biz haqlı olaraq Aprel döyüşlәrindәki qәlәbәni Ordumuzun şanlı Qәlәbәsi kimi qeyd edirdik vә
bizim qayıdışımızın da başlanğıcı mәhz o vaxt olmuşdur. Cocuq
Mәrcanlıya qayıdış Böyük Qayıdışın başlanğıcı idi. Mәnim
xatirimdәdir, o vaxt Dövlәtqaçqınkomun sәdri Əli Hәsәnovdan
soruşmuşdum ki, belә bir fikrim var, Cocuq Mәrcanlı sakinlәrini
öz kәndinә qaytaraq. O vaxt orada bir ailә - Oktay Hәziyevin
ailәsi yaşayırdı. Dedim ki, siz öyrәnin görün gәlmәk istәyirlәr, istәmirlәr? Artıq uzun müddәt keçib, bәzilәri Bilәsuvarda, bәzilәri
Bakıda işlәyirlәr, indi iş yerlәri var, qayıtmaq istәyirlәr, yoxsa
yox? Bir müddәt keçәndәn sonra Əli müәllim mәnә dedi ki,
demәk olar onların hamısı qayıtmaq istәyir. Bu, mәni çox sevindirdi. Çünki o vaxt müxtәlif fikirlәr var idi ki, torpaqlar azad olunarsa, mәcburi köçkünlәr qayıdacaq, qayıtmayacaq, onların bir
çoxları o yerlәri görmәyiblәr, onların uşaqları, nәvәlәri. Ancaq o
sözlәr bir daha göstәrdi ki, xalqımız nә qәdәr böyük xalqdır.
Dәrhal göstәriş verdim vә Dövlәtqaçqınkom qısa müddәt әrzindә böyük bir qәsәbәni saldı vә mәn 2017-ci ildә o qәsәbәnin
açılışına gәlmişdim. O vaxt mәrhәlәli şәkildә 150 evdәn ibarәt
qәsәbә salındı, mәktәb, tibb mәntәqәsi tikildi. Şuşa mәscidinin
bәnzәri olan mәscid inşa edildi, iş yerlәri üçün imkanlar yarandı.
Mәn Cocuq Mәrcanlıda olarkәn demişdim ki, bu gün Şuşa
mәscidinin - Gövhәr ağa mәscidinin bәnzәrini biz burada inşa
etmişik, bu, rәmzi mәna daşıyır. Şuşa işğaldan azad olunandan
sonra ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılmış bütün mәscidlәrimizi bәrpa edәcәyik. Dörd il keçәndәn, daha doğrusu üç il keçәndәn sonra artıq bu sözlәr hәyatda öz yerini tapmışdır.
Yәni, bizim “Böyük Qayıdış”ımız Cәbrayıldan başlamışdır vә
İkinci Qarabağ müharibәsindәki birinci ciddi uğurumuz da mәhz
Cәbrayıl şәhәri ilә, Cәbrayıl rayonu ilә bağlıdır. Bu, ölkәmizin tarixindә әbәdi qalacaq bir hadisәdir. Çünki İkinci Qarabağ müharibәsindәki Qәlәbәmiz tarixi qәlәbәdir. Buna bәnzәr Qәlәbә xalqımızın çoxәsrlik tarixindә olmamışdır. Bütün xalq bu Qәlәbәni
әldә etmәk üçün birlәşdi, Ordumuzun arxasında durdu vә Ordumuz Ali Baş Komandanın әmrlәrini lәyaqәtlә yerinә yetirdi. Bir
daha demәk istәyirәm ki, qәhrәmanlıq, fәdakarlıq göstәrәrәk, qan
tökәrәk, şәhidlәr verәrәk biz tarixi әdalәti bәrpa etdik, düşmәni öz
torpağımızdan qovduq, düşmәnә lazımi dәrsi verdik. Düşmәn bizim qabağımızda diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı vә bundan sonra
Azәrbaycan xalqı әbәdi olaraq qalib xalq kimi yaşayacaq.
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Dövlət Gömrük Komitəsinin Dövlət Gömrük Komitəsinin
sədri
BP
şirkətinin
regional
sədri türkiyəli həmkarı vitse-prezidenti ilə görüşüb
ilə görüşüb
Oktyabrın 7-dә İzmir şәhәrindә
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki
Sәfәr Mehdiyev vә Türkiyә Respublikası Ticarәt nazirinin müavini, Gömrük Administrasiyasının rәhbәri Rıza Tuna Turaqay
arasında görüş keçirilib.
Görüş Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri
Sәfәr Mehdiyevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan
nümayәndә heyәtinin Türkiyәyә işğüzar sәfәri çәrçivәsindә baş tutub.
Türkiyә Respublikası Ticarәt nazirinin
müavini, Gömrük Administrasiyasının rәhbәri Rıza Tuna Turaqay Azәrbaycan vә Türkiyә arasında iqtisadi, siyasi, mәdәni әlaqәlәrin
hazırkı durumunu yüksәk qiymәtlәndirib, bu
әlaqәlәrin daha da dәrinlәşdirilmәsi üçün geniş
imkanların olduğunu bildirib.
İqtisadi әlaqәlәrdә gömrük orqanlarının da
üzәrinә mühüm vәzifәlәrin düşdüyünü qeyd
edәn Rıza Tuna Turaqay iki ölkәnin uyğun qurumları arasında qarşılıqlı әmәkdaşlığın daha
da möhkәmlәndirilmәsinin perspektivlәrindәn

bәhs edib.
Rıza Tuna Turaqay Vәtәn müharibәsindә qazanılan qәlәbә münasibәtilә Azәrbaycan xalqına tәbriklәrini çatdırıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr
Mehdiyev Türkiyә ilә Azәrbaycan arasında tarixi әnәnәlәrә söykәnәn strateji tәrәfdaşlıq münasibәtlәrindәn mәmnunluqla bәhs edib, iki
ölkәnin dövlәt başçılarının apardığı mәqsәdyönlü siyasәtin bütün sahәlәrdә әlaqәlәrin güc-

lәnmәsindә mühüm rol oynadığını bildirib.
44 günlük Vәtәn müharibәsi zamanı Azәrbaycanın haqq
işinә dәstәyә görә Türkiyә
dövlәtinә vә xalqına minnәtdarlığını bildirәn Sәfәr Mehdiyev bu gün Türkiyә-Azәrbaycan dostluğunun, qardaşlığınin әn yüksәk zirvәdә olduğunu vurğulayıb. Komitә sәdri bu әmәkdaşlığın sadәcә iki
ölkәnin xalqlarının deyil, eyni
zamanda, region ölkәlәrinin
rifahının yüksәldilmәsindә,
sülhün bәrpasında mühüm rol
oynadığını diqqәtә çatdırıb.
Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә ölkәdә hәr bir sahәdә olduğu kimi, iqtisadiyyatda da әldә olunan nailiyyәtlәr,
o cümlәdәn gömrük xidmәtindә tәtbiq edilәn
yeniliklәr barәdә mәlumat verib.
Sonra görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr barәdә fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Oktyabrın 5-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev BP
şirkәtinin Azәrbaycan, Gürcüstan vә
Türkiyә regionunda kommunikasiya
vә xarici әlaqәlәr üzrә vitse-prezidenti
Bәxtiyar Aslanbәyli ilә görüşüb.

Sәfәr Mehdiyev müstәqil Azәrbaycanın yeni
neft strategiyasının ulu öndәr Heydәr Əliyevin
adı ilә bağlı olduğunu vә dövlәtçilik tarixindә
xüsusi yer tutduğunu, bu strategiyanın bu gün dә
uğurla icra edildiyini vurğulayıb.
Tarixә "Əsrin müqavilәsi" kimi daxil olan sazişin imzalanmasından sonra ilkin neftin әldә
olunması, bu istiqamәtdә layihәlәrin hәyata keçirilmәsindә BP şirkәti tәrәfindәn çox mühüm işlәr görüldüyünü qeyd edәn Sәfәr Mehdiyev, ötәn illәr әrzindә adı çәkilәn şirkәtlә gömrük orqanları arasında mövcud әlaqәlәrdәn dә mәmnunluqla söhbәt açıb.
Komitә sәdri bu sahәdә gömrük orqanlarının üzәrinә
düşәn vәzifәlәrin layiqincә yerinә yetirildiyini, gömrük
nәzarәtinin vә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin daha operativ surәtdә aparılması üçün ardıcıl tәdbirlәrin hәyata
keçirildiyini bildirib.
Son illәr Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә hәyata keçirilәn mütәrәqqi islahatlardan bәhs edәn Sәfәr
Mehdiyev, dövlәt başçısının tәşәbbüsü ilә tәtbiq olunan
yeniliklәr hesabına gömrük işinin bütün sahәlәrindә
mühüm nailiyyәtlәr әldә olunduğunu, sahibkarlar üçün
daha әlverişli biznes mühitinin yaradıldığını vә xarici

ticarәt әmәliyyatlarının daha da stimullaşdırıldığını
diqqәtә çatdırıb.
BP şirkәtinin Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә
regionunda kommunikasiya vә xarici әlaqәlәr üzrә vitse-prezidenti Bәxtiyar Aslanbәyli Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә birbaşa qurulan әlaqәlәri, qarşılıqlı әmәkdaşlığı yüksәk qiymәtlәndirib.
Şirkәtin hәyata keçirdiyi irimiqyaslı layihәlәrin
icrasında gömrük orqanlarının müstәsna rolundan danışan qonaq gömrük sistemi ilә әmәkdaşlığın yüksәk
sәviyyәdә olduğunu, bu әlaqәlәrin daha da genişlәnәcәyinә әminliyini bildirib.
Sonra görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәrlә
bağlı fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemi Chairman of State Customs
daim təkmilləşdirilir və sistemdən Committee meets with BP
Regional Vice President
istifadə daha da sadələşdirilir
Mәlum olduğu kimi, “Yaşıl dәhliz”
buraxılış sistemi idxal-ixrac әmәliyyatlarında qanunvericiliyә riayәt
edәn xarici ticarәt iştirakçıları üçün
daha әlverişli şәraitin yaradılması,
gömrük sәrhәdindәn mal dövriyyәsinin sürәtlәndirilmәsi yolu ilә ölkәnin
ixrac potensialının güclәndirilmәsi
mәqsәdilә tәtbiq edilib.
Eyni zamanda, bu sistemin tәtbiqindә mәqsәd Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının tövsiyәlәrinә vә qabaqcıl beynәlxalq tәcrübәyә uyğun olaraq, xarici ticarәt iştirakçılarında könüllü riayәt mәdәniyyәtinin formalaşdırılması, risk
qiymәtlәndirilmәsi әsasında gömrük nәzarәti
formalarının icrası, mallar vә nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә gömrük
nәzarәtinin daha çevik vә şәffaf hәyata keçirilmәsi, idxal-ixrac әmәliyyatlarında mәmursahibkar münasibәtlәrini müasir idarәçilik
prinsiplәri әsasında qurmaqla beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılmasıdır.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin fәlsәfәsi
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Çәrçivә
Standartlarına uyğun olaraq işlәnilib vә dünya
tәcrübәsindә geniş tәtbiq edilәn etibarlı tәrәfdaş
proqramlarına aiddir. Bu layihәnin tәtbiqi ölkәmizdә xarici ticarәt fәaliyyәti sahәsindә inqilabi
dönüş olub vә gömrük orqanları ilә tәrәfdaş
olan, öz biznes prosesindә ölkә qanunvericiliyini rәhbәr tutan şәxslәrә münasibәtdә gömrük
prosedurlarının vә gömrük işi sahәsindә müxtәlif әmәliyyatların sadәlәşdirilmәsini ehtiva
edir.
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 21
dekabr 2018-ci il tarixli, 427 saylı Fәrmanı ilә
tәsdiq edilmiş “Xarici ticarәt iştirakçılarının
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnu әldә etmәsi, hәmin hüququn
dayandırılması, lәğvi vә bәrpası Qaydası”nda
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin istifadәçilәrinә bir çox üstünlüklәr verilir. Bu da biznes
mühitinin inkişafı ilә yanaşı, gömrük işinin
aparılmasının sadәlәşdirilmәsinә, sәrhәd-keçid
mәntәqәlәrinin vә gömrük rәsmilәşdirilmәsi
mәrkәzlәrinin yüklülüyünün azaldılmasına sәbәb olur.
Bu üstünlüklәrә - malların vә nәqliyyat vasi-

tәlәrinin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn daha sürәtli keçidinin tәmin edilmәsi,
gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә, ticarәtin asanlaşdırılması mәrkәzlәrindә vә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin hәyata keçirilmәsi
üçün müәyyәn edilmiş digәr yerlәrdә gömrük
orqanlarının göstәrdiklәri xidmәtlәrin prioritet
qaydada yerinә yetirilmәsi, gömrük auditinin
tәtbiqi ilә fiziki gömrük yoxlamalarının minimuma endirilmәsi, malların gömrük ekspertizasının aparılması xidmәtlәrinin prioritet qaydada hәyata keçirilmәsi, gömrük orqanlarının
razılığı әsasında gömrük әrazisinә gәtirilәn vә
bu әrazidәn aparılan malların gömrük rәsmilәşdirilmәsinin gömrük orqanlarının әmәkdaşları
tәrәfindәn iş yerindәn kәnarda vә iş vaxtından
kәnar saatlarda aparılması aiddir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindә daimi istifadәçi statusunu әldә edәn biznes subyektlәri
idxal-ixrac әmәliyyatları zamanı xüsusi üstünlüklәrә dә malikdirlәr. Belә biznes subyektlәri
ölkә әrazisinә idxal olunan malları birbaşa anbarlarına apara, gömrük bәyannamәsi tәqdim
olunduğu tәqdirdә, gömrük orqanlarının razılığı әsasında malların daşındığı nәqliyyat vasitәlәrindәn gömrük eynilәşdirmә vasitәlәrini
(plombları vә s.) müstәqil qaydada çıxarıb mallarını boşalda bilәrlәr.
Eyni zamanda, ixrac etdiklәri malların daşındığı nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük orqanlarının
tanıdığı eynilәşdirmә vasitәlәrini (plomblar, möhürlәr, ştamplar vә s.) müstәqil qaydada tәtbiq
edәrәk gömrük orqanına getmәdәn, ixrac olunan mallara vә nәqliyyat vasitәlәrinә dair mәlumatları özündә әks etdirәn gömrük bәyannamәsini elektron qaydada gömrük orqanlarına tәqdim etmәklә, malları bәyan etdiyi gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsinә birbaşa göndәrirlәr.
Göründüyü kimi, “Yaşıl dәhliz” buraxılış

sistemindәn daimi istifadә hüququ
әldә etmiş şәxslәr onların biznes
mühitini genişlәndirmәyә imkan
verәn mühüm üstünlüklәrә malikdir
vә gömrük nәzarәtinin sadәlәşdirilmiş formalarından yararlanırlar.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindә
daimi istifadәçi statusunu әldә etmiş
xarici ticarәt iştirakçıları verilәn tәkcә
bir üstünlükdәn yararlanaraq, yük
nәqliyyat vasitәlәrinin terminallara
deyil, birbaşa öz anbarlarına göndәrilmәsi
nәticәsindә
vaxta
sәrfiyyatlarını aradan qaldırmaqla yanaşı, külli
miqdarda vәsaitә dә qәnaәt edirlәr. Onlar
tәrәfindәn bu sahәdә elektron xidmәtlәrin
istifadәsi nәticәsindә mәmur-vәtәndaş tәması
minimuma endirilәrәk yüklәrin boşaldılması
sәlahiyyәti bilavasitә şәxslәrin özlәrinә verilib.
Əlbәttә, göstәrilәn sadәlәşdirilmәlәrin arxa
planında ilk öncә peşәkar gömrük әmәkdaşları,
gömrük sisteminin Vahid Avtomatlaşdırılmış
İnformasiya Sistemi, risklәrin idarә edilmәsinә
әsaslanan müasir gömrük nәzarәti metodları
dayanır. Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
müxtәlif istiqamәtlәrdә qәbul edilmiş Fәaliyyәt
Planları vә Yol Xәritәlәri әsasında, hәmçinin
“Yaşıl dәhliz” istifadәçilәri arasında keçirilmiş
sorğular nәticәsindә “Yaşıl dәhliz” buraxılış
sistemi daim tәkmillәşdirilir vә sistemdәn
istifadә daha da sadәlәşdirilir.
“Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi
istifadә hüququnun әldә olunması ilә әlaqәdar
2019-cu ildәn etibarәn 1003 xarici ticarәt iştirakçısı müraciәt edib. Bunlardan 254 xarici ticarәt iştirakçısına ixrac әmәliyyatları üzrә, 470
xarici ticarәt iştirakçısına idxal әmәliyyatları
üzrә, ümumilikdә isә 724 xarici ticarәt iştirakçısına “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququ verilib.
Onu da bildirәk ki, 2021-ci ilin ilk 8 ayı
әrzindә “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn
daimi istifadә hüququnu әldә edәn xarici ticarәt
iştirakçılarının xarici ticarәt dövriyyәsindә idxal әmәliyyatları üzrә payı 41,53%
(3.052.484.420 ABŞ dolları), ixrac әmәliyyatları üzrә isә 29,83% (3.858.703.440 ABŞ
dolları) tәşkil edib. Eyni zamanda, kәnd tәsәrrüfatı vә yeyinti mәhsullarında idxal әmәliyyatları 63,87% (850.615.640 ABŞ dolları),
ixrac әmәliyyatları 46,12% (219.244.650 ABŞ
dolları) tәşkil edib.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizə
tədbirləri uğurla həyata keçirilir
Azәrbaycan gömrük orqanları göm- gizli saxlanc yerlәrindә 363 flakon vә şprislәrdә müxtәlif markalı siqaret aşkar olunub.
* * *
rük hüquqpozmalarına, elәcә dә qa- müxtәlif adlı dәrman preparatları aşkar edilib.
Şimal
Ərazi
Baş
Gömrük İdarәsinin Əmә*
*
*
çaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı liyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat
tәdbirlәrini davam etdirir.
Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn әsasında, Rusiya Federasiyasından "Samur"
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda "Mercedes-Benz" vә
"Man" markalı yük nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb, avtomobillәrin sürücülәri sorğu-sual olunub.
Hәmin şәxslәr idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr. Gömrük baxışı zamanı isә avtomobillәrin

"DAF" markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb.
Avtomobilin sürücüsü sorğu-sual zamanı idarә
etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı
predmetin olmadığını bildirib. Lakin gömrük
baxışı zamanı avtomobilin dartıcısı ilә qoşqusu
arasında olan suqabı vә hava filtrinin içәrisindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 10.400 әdәd

gömrük postunun idxal-gömrük nәzarәti xәttinә
daxil olan, Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiyi "MAN" vә "Volvo" markalı yük
avtomobillәri saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә bәyan
edilmәyәn 1720 әdәd "Parliament Heets" markalı siqaret vә 12 әdәd spirtli içki aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

On October 5, chairman of the State Customs
Committee, customs service Colonel-General
Safar Mehdiyev met with Bakhtiyar Aslanbayli,
BP Vice president communications and advocacy, Azerbaijan, Georgia and Turkey region.
Safar Mehdiyev underlined that Azerbaijan’s new oil
strategy was associated with the name of the national
leader Heydar Aliyev, had a special place in the history
of statehood and this strategy was being successfully
implemented.
Safar Mehdiyev underlined that after the Contract of
the Century was signed, BP had done a great job in the
implementation of projects in this regard, spoke about
the relations between the company and the customs
bodies.
Chairman of the Committee said the customs bodies
were fulfilling their duties properly, constant measures
were underway with regard to the customs control and
customs clearance.

Speaking about the progressive reforms carried out
under the leadership of President Ilham Aliyev over the
recent years, Safar Mehdiyev said thanks to the innovations applied on the initiative of the head of state, important achievements had been gained in all spheres of customs system, more favorable business climate had been
created for entrepreneurs and foreign trade operations
had been boosted.
Bakhtiyar Aslanbayli, BP Vice president communications and advocacy, Azerbaijan, Georgia and Turkey
region, highly appreciated the relations, mutual cooperation with the State Customs Committee.
Speaking about the exceptional role of the customs
bodies in the implementation of large-scaled projects,
the guest said the cooperation with the customs system
was the on high level, expressed confidence that the
relations would further enhance.
Views were exchanged on the issues of mutual interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Xarici ticarət iştirakçıları üçün
yeni imkanların yaradılması
işləri davam etdirilir
Dövlәt Gömrük Komitәsi sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, xarici iqtisadi ticarәt fәaliyyәti zamanı şәffaflığın tәmin
edilmәsi, gömrük işinin tәkmillәşdirilmәsi
mәqsәdilә gömrük infrastrukturu vә әsasәn
Komitәnin mövcud informasiya sistemlәrinin
inkişaf etdirilmәsi sahәsindә mütәmadi olaraq işlәr görür.
Komitә tәrәfindәn yeni informasiya texnologiyalarına әsaslanan yeni elektron xidmәtlәr hazırlanır vә vәtәndaşların istifadәsinә tәqdim olunur. “e.customs.gov.az”
portalı, “Smart Customs” mobil tәtbiqi vә Ticarәt Statistikası Portalı da gömrük orqanları tәrәfindәn hazırlanan
növbәti elektron xidmәt layihәlәridir.
Bu ildәn vәtәndaşlara göstәrilәn xidmәt sәviyyәsinin
daha da yüksәldilmәsi mәqsәdilә elektron gömrük xidmәtlәrinin vahid sistemdә cәmlәndiyi “e.customs.gov.
az” portalı istifadәyә verilib. Hazırda portal üzәrindәn
vәtәndaşlar, tәşkilatlar vә xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçılarına 11 elektron xidmәt tәqdim edilir. “e.customs.
gov.az” portalı ilә paralel olaraq “Smart Customs” mobil tәtbiqi dә istifadәyә verilib. Tam olaraq istifadәyә verilәn 11 xidmәtdәn 4-ü mobil tәtbiqә inteqrasiya olunub.
Ümumilikdә mobil tәtbiqdә 5 elektron xidmәtin istifadәsi tәmin edilib.
Komitә tәrәfindәn bu il istifadәyә verilәn xidmәtlәrdәn biri dә Ticarәt Statistikası Portalıdır (stats.customs.
gov.az). Ticarәt Statistikası Portalını yaratmaqda әsas
mәqsәd gömrük-biznes әlaqәlәrinin daha da inkişaf etdirilmәsi, maraqlı tәrәflәrә Azәrbaycan Respublikasının
ticarәt dövriyyәsini vizual olaraq sadә vә maraqlı şәkildә tәqdim etmәkdir. Bu portal vahid mәkanda statistik
mәlumat әldә etmәk imkanı verir. Eyni zamanda, portalda xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası elektron xidmәti yaradılıb. Sözügedәn elektron xidmәtdә
mal mövqeyinә uyğun axtarış etdikdә, idxal vә ixrac
әmәliyyatlarına dair xüsusi icazә tәlәb olunan mallar,
elәcә dә xüsusi icazә sәnәdlәri verәn qurumlar haqqında
mәlumatlar öz әksini tapır.

Ümumiyyәtlә, bu ilin 8 ayında Dövlәt Gömrük Komitәsinin tәqdim etdiyi elektron xidmәtlәrdәn istifadә
sayı 6 milyon 835 mindәn çox olub.
2021-ci ilin 8 ayı әrzindә tәkcә “e.customs.gov.az”
portalı vә “Smart Customs” mobil tәtbiqi üzәrindәn 3,5
milyon әdәd Elektron Ticarәt Bәyannamәsi gömrük
orqanlarına tәqdim edilib. 60 min nәfәrә yaxın istifadәçi
portalda qeydiyyatdan keçib. Mobil tәtbiqdәn istifadә
edәnlәrin sayı isә 182 min nәfәrә yaxındır. Onlardan
114 min nәfәri “Android”, 68 min nәfәri isә “iOS” platformasının istifadәçilәridir.
Müasir platformaların imkanlarından istifadә edәrәk
innovativ hәllәrin tәtbiqi Dövlәt Gömrük Komitәsi
üçün daim әsas prioritet istiqamәtlәrdir. Dövlәt Gömrük
Komitәsi gәlәcәkdә dә biznes-gömrük әlaqәlәrinin tam
elektronlaşdırılması, xarici ticarәt iştirakçıları üçün yeni
imkanların yaradılması istiqamәtindә fәaliyyәtini davam etdirәcәk.
Onu da bildirәk ki, Komitә tәrәfindәn xarici ticarәt iştirakçıları üçün “e.customs.gov.az” portalı vasitәsilә tәqdim edilәcәk elektron xidmәtlәrin sayının 30-a çatdırılması nәzәrdә tutulub. Xarici ticarәt iştirakçıları “e.customs.gov.az” portalında “Sәxsi kabinet”lәrinә daxil olmaqla tәqdim edilәn elektron xidmәtlәrdәn istifadә edә
bilәcәklәr.
Bu xidmәtlәrin mәrhәlәli şәkildә “Smart Customs”
mobil tәtbiqinә inteqrasiyası da nәzәrdә tutulub. Yaxın
günlәrdә “Smart Customs” mobil tәtbiqinin vizual vә
texniki baxımdan tәkmillәşdirilmiş versiyasının ictimaiyyәtә tәqdim olunması planlaşdırılır. Yeni versiyaya
bir çox funksionallıqlar әlavә olunub. Xarici ticarәt iştirakçıları “e.customs.gov.az” portalındakı bilidirişlәri artıq “Smart Customs” mobil tәtbiqi vasitәsilә dә izlәyә
bilәcәklәr.
Nәzәrdә tutulan elektron xidmәtlәrdәn biri dә sәrnişinlәr üçün sadәlәşdirilmiş bәyannamәdir. Sadәlәşdirilmiş bәyannamә daha geniş vә әhatәlidir. Sadәlәşdirilmiş
bәyannamәnin “Smart Customs” mobil tәtbiqindә aktivlәşdirilmәsi sahәsindә işlәr aparılır vә növbәti ildәn
tәtbiq edilmәsi nәzәrdә tutulur.
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Dövlət Gömrük Komitəsinə dəstək
tvinninq layihəsi uğurla icra olunur
Oktyabrın 7-dә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakı şәhәrindәki Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Regional Ofisindә "Avropa
Birliyindә tranzit prosedurunun qanunvericilik çәrçivәsi: gömrük idarәlәrinin rolu, zәmanәtlәr, sadәlәşdirmәlәr, sorğu vә bәrpa prosedurları" mövzusunda seminar keçirilib.
Tәdbir "Ümumi Tranzit Proseduru Konvensiyası,
Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә
(NCTS) qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinә dәstәk" tvinninq layihәsi çәrçivәsindә tәşkil olunub.
Seminarda Dövlәt Gömrük Komitәsi Katibliyinin rәisi,
layihә rәhbәri Anar Süleymanov, İqtisadiyyat vә Nәqliyyat,
Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar nazirliklәrinin nümayәndәlәri, layihәnin rezident tvinninq mәslәhәtçisi Antonio Lo Parco
vә işçi qrupun İtaliyadan olan üzvlәri iştirak ediblәr.
Layihә rәhbәri Anar Süleymanov qarşıya qoyulan yeni strateji
hәdәflәri, Azәrbaycan hökumәtinin uzun illәrdir hәyata keçirdiyi
islahatları, ölkәmizdә tranzit dәhlizlәrin rәqabәt qabiliyyәtinin

Support to the State
Customs Committee
Twinning Project being
implemented successfully

yüksәldilmәsi ilә bağlı cağırışları nәzәrә alaraq, seminarın әhәmiyyәtini diqqәtә çatdırıb.
Sözügedәn layihәni Dövlәt Gömrük Komitәsinin ötәn ilin
iyunundan icra etdiyini, aidiyyәti qurumların da mәlumatlı olduğunu deyәn Anar Süleymanov, gәlәcәkdә müvafiq normaların
hazırlanmasında hәmin orqanların әmәkdaşlarının da birbaşa

prosesә cәlb olunmasını mәqsәdәuyğun hesab edib.
Diqqәtә çatdırılıb ki, layihәnin bütün detalları ilә bağlı sәmәrәli iş aparılıb, ciddi irәlilәyişlәr әldә olunub.
Layihәnin rezident tvinninq mәslәhәtçisi Antonio Lo Parco layihәnin icra prosesindәn mәmnunluqla danışıb vә Azәrbaycanda tranzit marşrutunun inkişafına fayda verәcәyini
bildirib. İqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәrindә Azәrbaycanla
İtaliyanın uğurla әmәkdaşlıq etdiyi vә bu әlaqәlәrin inkişafı
üçün geniş imkanların olduğu vurğulanıb.
İtaliyanın Gömrük vә İnhisar Agentliyinin әmәkdaşları
Marco Ciampi vә Guiseppe Tomasi Morgano da çıxışlarında
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә әmәkdaşlıqdan mәmnun olduqlarını, bugünәdәk layihә ilә bağlı sәmәrәli iş aparıldığını
qeyd ediblәr.
Daha sonra seminarda Ümumi Tranzit Proseduruna vә
Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә giriş, Ümumi
Tranzit Proseduru: gömrük vә iqtisadi operatorlar üçün üstünlüklәr, tranzit prosedurları: gömrük idarәlәrinin vәzifәlәri,
Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminin әsas sütunları
mövzularında müzakirәlәr aparılıb. Tranzit proseduru ilә bağlı
Avropa Birliyindә qanunvericilik çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
mәsәlәlәrә dә toxunulub.
Seminarın sonunda İtaliyanın Gömrük vә İnhisar Agentliyinin
әmәkdaşları iştirakçıların suallarını cavablandırıblar.

Gömrük Akademiyası Şanxay
Gömrük Kolleci ilə əməkdaşlıq
müqaviləsi imzalayıb
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası ilә Şanxay
Gömrük Kolleci arasında әmәkdaşlıq müqavilәsinin
onlayn imzalanma mәrasimi keçirilib.

On October 7, a workshop on the theme “Legislative framework of the transit procedure in the
European Union: the role of customs offices, guarantees, facilitations, inquiry and recovery procedures” was held in Baku at the Regional Office for
Capacity Building for the World Customs Organization (WCO) Europe Region.
The event was organized as part of the Twinning Project
“Support to the State Customs Committee of the Republic of
Azerbaijan in the accession to the Convention on a Common
Transit Procedure, Convention on Simplification of
Formalities in Trade in Goods and implementation of the New
Computerised Transit System (NCTS)”. The workshop was
attended
by chief of the Secretariat of the State Customs Committee
Anar Suleymanov, representatives of the Ministry of Economy
and the Ministry of Transport, Communications and High
Technologies, resident twinning advisor Antonio Lo Parco and
Italian members of the working group.
Project manager Anar Suleymanov underlined the importance of the workshop taking into account new strategic goals,
reforms carried out by the Azerbaijani government for many
years, calls to increase competitiveness of transit corridors in
our country.
Noting that the State Customs Committee launched the project last June and the relevant bodies were informed about it,
Anar Suleymanov said it was advisable to involve in the
process the employees of those bodies to work out appropriate
norms in the future.
It was noted that effective work had been done with regard
to all the details of the project, significant progress had been
made.
Resident twinning advisor Antonio Lo Parco expressed satisfaction with the implementation of the project, said it would
contribute to improving the transit route in Azerbaijan. It was
underlined that Azerbaijan and Italy were cooperating successfully in different spheres of economy and there were vast
opportunities to enhance the relations.
Addressing the event, representatives of Italy’s Customs and
Monopolies Agency Marco Giampi and Guiseppe Tomasi
Morgano praised the cooperation with the State Customs
Committee, said productive work had been done with regard
to the project.
Following this, discussions were held on accession to the
Convention on a Common Transit Procedure, the New
Computerised Transit System, Common Transit Procedure:
advantages for customs and economic operators, transit procedures: duties of customs offices, basics of the New
Computerised Transit System. Debates were also held on
issues on the transit procedure realized in the European Union
within the legislative framework.
At the end of the workshop, the representatives of Italy’s
Customs and Monopolies answered the participants’ questions.
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Xatırladaq ki, Gömrük Akademiyası Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının Regional Tәlim Mәrkәzi statusunu, Şanxay Gömrük
Kolleci isә Çin Xalq Respublikası Baş Gömrük Administrasiyasının tәlim qurumu vә ÜGT-nin Asiya-Sakit Okean ölkәlәri üçün
regional tәlim mәrkәzi statuslarını daşıyır.
Mәrasimdә Gömrük Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov,
Şanxay Gömrük Kollecinin rektoru Konq Yuhao vә hәr iki ali
tәhsil müәssisәsinin müvafiq struktur bölmәlәrinin әmәkdaşları
iştirak ediblәr.
Gömrük Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov Akademiya haqqında mәlumat verib, onun qәrargahı Avstraliyada yerlәşәn Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri Şәbәkәsinin Regional Ofisi kimi
fәaliyyәtini qeyd edib. Bildirilib ki, Gömrük Akademiyası Azәrbaycandan BMT-nin Qlobal Sazişinә üzv olan ilk vә yeganә ali
tәhsil müәssisәsi, elәcә dә BMT-nin “Mәsuliyyәti İdarәetmә Tәhsilinin Prinsiplәri” proqramının Azәrbaycan üzrә әlaqәlәndirici
qurumudur.
Akademiyanın rәisi Azәrbaycanın Avropa-Asiya nәqliyyat
qovşağında yerlәşmәsinin әhәmiyyәtini, qlobal ticarәtdә tranzit
ölkә kimi xüsusi rolunun müharibәdәn sonrakı dövrdә yüksәlmәsini diqqәtә çatdırıb. Azәrbaycanın yaradacağı Zәngәzur dәhlizinin Avropa ilә Çin arasındakı qlobal ticarәtin asanlaşdırılmasına vә tәchizat zәncirinin sәmәrәliliyinә xidmәt edәcәyi, eyni zamanda, gömrük xidmәti kadrlarının peşәkarlığının bu dinamikaya uyğun inkişaf etdirilmәsinin önәmi vurğulanıb.

Qulu Novruzov 2021/2022-ci tәdris ilindә Akademiyanın beş
tәlәbәsinin Şanxay Gömrük Kollecinin beynәlxalq akademik mübadilә proqramına qәbul edilmәsinә görә kollecә tәşәkkürünü bildirib
vә bunun daha böyük tәrәfdaşlığa doğru ilk addım olduğunu deyib.
Şanxay Gömrük Kollecinin rektoru Konq Yuhao iki qurum
arasında önәmli oxşarlıqların vә ortaq maraqların olduğunu vurğulayıb. Rektor Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası ilә
qarşılıqlı maraq doğuran sahәlәrdә vә yüksәk keyfiyyәtli resursların qarşılıqlı şәkildә paylaşılması istiqamәtindә yeni әmәkdaşlıq platformasının tәşkil edilәcәyini diqqәtә çatdırıb.
Sonra Qulu Novruzov vә Konq Yuhao Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası ilә Şanxay Gömrük Kolleci arasında әmәkdaşlıq müqavilәsini imzalayıb, qarşılıqlı fәaliyyәt vә әmәkdaşlıqda bir-birlәrinә vә kollektivlәrә uğur arzulayıblar.

Chief of the Customs Academy Gulu Novruzov gave information about the Academy, underlined its activity as the Regional
Office of the International Network of Customs Universities
headquartered in Australia. It was said that the Customs Academy
is the first and only Azerbaijani educational institution to become
a member of the UN Global Compact and is the coordinating
body of the UN Principles for Responsible Management
Education for Azerbaijan.
Chief of the Academy underlined the importance of
Azerbaijan’s location in Europe-Asia transport hub, increase of
its special role as a transit country in the global trade during the
post-war period. It was emphasized that Zangazur corridor to be
established by Azerbaijan would facilitate global trade between
Europe and China and contribute to the productivity of the supply
chain.
Gulu Novruzov expressed his gratitude to the College for
A virtual ceremony was held to sign a contract on admission
of five students of the Academy to the international
cooperation between the Academy of the State Customs academic exchange program of Shanghai Customs College in
Committee and Shanghai Customs College.
2021-2022 academic year, said it was the first right step towards
greater partnership.
It should be noted that the Customs Academy holds the status
Rector of Shanghai Customs College Yuhao Cong underlined
of the Regional Training Center of the World Customs that both institutions had shared interests. Rector said that a new
Organization, Shanghai Customs College holds the statuses of cooperation platform would be set up with the Academy of the
the training body of the General Administration of Customs of State Customs Committee for sharing high-quality resources.
the People’s Republic of China and WCO Asia-Pacific regional
Following this, Gulu Novruzov and Yuhao Cong signed the
training center.
contract on cooperation between the Academy of the State
Chief of the Customs Academy Gulu Novruzov, rector of Customs Committee and Shanghai Customs College, wished
Shanghai Customs College Yuhao Cong and employees of success to each other and the staffs in mutual activity and coopappropriate structural units of both educational institutions attend- eration.
ed the ceremony.

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

Белорусские таможенники пресекли два
факта незаконного ввоза автомобилей
Сотрудники Оперативной таможни установили факты
ввоза на территорию Евразийского экономического союза
грузового и легкового автомобилей с видоизмененными
VIN-номерами, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
В первом случае в пункт пропуска "Григоровщина" из
Латвии прибыло грузовое транспортное средство марки
Renault 2003 года выпуска, в котором перевозился фенопласт. При проведении таможенных операций в отношении
автопоезда сомнение вызвала подлинность VIN-номера
тягача, в связи с чем была назначена экспертиза.
Во втором случае при проведении специального мероприятия оперативники проверили ввоз из Латвии легкового
автомобиля Land Rover Discovery-4 2016 года выпуска. У
сотрудников таможни также возникли сомнения в подлинности идентификационного номера.
Государственный комитет судебных экспертиз по
Минску подтвердил предположения таможенников: и в
одном, и во втором случае VIN-номера были изменены.
Общая стоимость автомобилей, по предварительной оценке, составила более Br100 тыс.
www.belta.by

В «Козловичах» обнаружили
контрабанду на 40 тысяч рублей
В автопоезде DAF, следовавшем из Франции на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи», выявлена крупная партия незадекларированного товара стоимостью более 40 тыс. рублей.
Согласно представленным к таможенному оформлению
документам в транспортном средстве, принадлежавшем
польскому перевозчику, перемещались эфиры целлюлозы,
однокомпонентные клеи, грунт-концентрат, ножи и шпатели, шпатлевки.
Вместе с тем, при таможенном досмотре брестские таможенники установили, что в грузовом отсеке помимо задекларированного товара находятся 48 емкостей с полиуретановым растворителем, около 2 тонн сырья для применения
в лакокрасочной промышленности, а также 25 кг эфира целлюлозы.
Недекларирование данных товаров послужило бы основанием для освобождения от уплаты таможенных платежей
в размере свыше 12 тыс. рублей.
www.customs.gov.by

Североосетинскими таможенниками
выявлено свыше 93 тысяч пачек
немаркированных сигарет

Customs Academy and Shanghai Customs
College sign a contract on cooperation
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Северо-Осетинская таможней и Роспортебнадзором по
РСО-Алания продолжается проведение проверочных мероприятий на внутреннем рынке республики по выявлению,
пресечению реализации и хранения товаров без наличия
обязательной маркировки средствами идентификации.
Накануне, в одном из магазинов г. Владикавказа, в ходе
проведения таможенного осмотра помещений и территорий
магазина сотрудниками таможни и Роспотребнадзора установлен факт хранения и реализации свыше 1000 пачек сигарет, не маркированных в установленном порядке средствами идентификации.
Необходимо отметить, что с начала текущего года по
настоящее время Северо-Осетинской таможней во взаимодействии с Роспотребнадзором было выявлено 93283 пачек
сигарет с нарушениями обязательной маркировки средствами идентификации.
www.vch.ru

Таможенники в Москве пресекли
деятельность преступной группы
Контрабандный канал пересылки марихуаны в Россию
из США пресекли сотрудники Главного управления по
борьбе с контрабандой ФТС России и Шереметьевской
таможни совместно с Главным управлением на транспорте
МВД России. Из незаконного оборота изъято более 1,7 кг
наркотиков.
При проверке международных почтовых отправлений
таможенники в Шереметьево выявили посылку, внутри
которой находилось три пакета с веществом растительного
происхождения и две бутылки с вязкой жидкостью.
Экспертиза установила, что в пакетах перемещалась марихуана, а в бутылках - гашишное масло.
В результате оперативно-разыскных мероприятий при
силовой поддержке таможенного СОБРа в Москве задержана преступная группа из четырех граждан Российской
Федерации.
www.customs.gov.ru

С 1 января 2022 года в ЕАЭС вводится в
действие новая ТН ВЭД и Единый
таможенный тариф ЕАЭС
В ТН ВЭД ЕАЭС вносятся изменения, связанные с
вступлением в силу Седьмого издания Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров, принятого по
результатам очередного пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией на регулярной основе. Ставки ввозных таможенных пошлин в новой
редакции ЕТТ ЕАЭС сохранятся на действующем уровне.
1 января 2022 года вступает в силу седьмое издание
Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), которая является международной основой единой
ТН ВЭД ЕАЭС.
Издание ГС 2022 года - это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО)
на постоянной основе.
По информации ВТамО, новое издание ГС содержит
более 350 серий поправок, обусловленных изменениями
характера и структуры мировой торговли, социальными и
экологическими вопросами глобального характера.
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) на протяжении 2020–2021 годов осуществлялась работа по приведению единой ТН ВЭД ЕАЭС и Единого таможенного тарифа
(ЕТТ) ЕАЭС в соответствие с международной основой.
www.tks.ru
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