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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Zəngilan ölkəmizin nəqliyyatlogistika mərkəzinə çevriləcək
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın
20-dә Zәngilan rayonunda sәfәrdә olublar.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva rayonun Ağalı kәndindә hәyata keçirilәn “Ağıllı kәnd” layihәsi çәrçivәsindә görülәn işlәrlә tanış oldular. İlk “Ağıllı kәnd” layihәsinin tәmәli 2021-ci ilin aprelindә dövlәtimizin başçısı tәrәfindәn
qoyulub.
Mәlumat verildi ki, layihәnin icrası ilә bağlı 110 hektardan çox
әrazidә tikinti işlәri aparılır. İnnovativ tikinti materiallarından istifadә olunmaqla tam izolyasiya olunmuş 200 fәrdi ekoloji evin,
ikimәrtәbәli 4 qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird yerlik mәktәbin
vә 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi sürәtlә davam etdirilir.
Kәnddә yaradılacaq “Ağıllı mәktәb”dә distant tәhsilin aparılması
üçün bütün imkanlar olacaq. Yeraltı kommunikasiya işlәrindәn
içmәli su, çirkab vә sel suları xәtlәrinin qazma işlәrinә başlanılıb.
Park meydanında nәzәrdә tutulmuş fәvvarәnin әrazisindә abadlıq
işlәri yekunlaşıb. Fәvvarәdә quraşdırılacaq memarlıq abidәsi hazırlıq mәrhәlәsindәdir. Burada müasir şәhәrsalma standartları tәtbiq olunacaq. Piyada vә velosiped yolları çәkilәcәk. Bir sözlә, öz
doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlәr üçün hәrtәrәfli şәrait olacaq.
Onu da qeyd edәk ki, burada kәnd tәsәrrüfatının tәşkili vә inkişafı ilә bağlı bir sıra işlәr görülәcәk. Artıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı mәqsәdilә istifadә olunacaq torpaq sahәlәri
müәyyәnlәşdirilib vә lazımi innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb. “Ağıllı kәnd tәsәrrüfatı”nda müasir suvarma sistemlәrindәn istifadә olunacaq. Bundan әlavә, “Ağıllı kәnd” layihәsi üçün
әkin planı hazırlanıb. Planda nәzәrdә tutulmuş torpaq sahәlәrinin
әkinә yararlılığı qiymәtlәndirilib vә әkin üçün hazırlığa başlanılıb. Əkin planına әsasәn müәyyәnlәşdirilәn 600 hektar әrazidәn
412 hektarının minalardan tәmizlәnmәsi üçün müvafiq işlәr aparılıb. “Ağıllı kәnd”dә kәnd tәsәrrüfatı fәaliyyәtinin bәrpası vә
inkişafı üçün müvafiq şәraitin yaradılması mәqsәdilә layihә çәrçivәsindә ictimai fermanın qurulması nәzәrdә tutulur. Fermada
250 baş iribuynuzlu vә 600 baş xırdabuynuzlu mal-qaranın saxlanması mümkün olacaq. Burada “Ağıllı idarәetmә sistemi” data
vә tәhlil mәrkәzindәn hәyata keçirilәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Zәngilan Beynәlxalq Hava Limanında tikinti işlәrinin gedişi
ilә tanış olublar.
Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma hava limanında görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, uçuş-enmә zolağının uzunluğu 3 min metr olan
hava limanında tikinti işlәrinә bu ilin may ayında başlanılıb.
Zәngilan Hava Limanı bütün növ tәyyarәlәri, o cümlәdәn ağır
yük tәyyarәlәrini qәbul etmәk imkanına malik olacaq.
Qeyd edәk ki, rayonun coğrafi yerlәşmәsi vә burada olan imkanlar Zәngilanı beynәlxalq nәqliyyat-logistika mәrkәzinә çevirmәk üçün әlverişli şәrait yaradır. Bundan әlavә, bu hava limanı
Zәngilanın gәlәcәk uğurlu sosial-iqtisadi inkişafında böyük rol
oynayacaq. Tikinti işlәrinin 2022-ci ildә tamamlanması
planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin Zәngilan rayonunda yerlәşәn hәrbi
hissә kompleksindә yaradılan şәraitlә dә tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban Əliyevaya
kompleks barәdә mәlumat verildi.
Prezident, Silahlı Qüvvәlәrin Müzәffәr Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevin tapşırığına әsasәn, işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә zәruri sәrhәd müdafiә vә mühafizә infrastrukturunun yaradılması üzrә fәaliyyәtlәr davam etdirilir. Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin Azәrbaycan Respublikasının İran vә Ermәnistanla dövlәt
sәrhәdlәrinin Zәngilan rayonu әrazisindәn keçәn hissәlәrinin mühafizәsini hәyata keçirәn yeni hәrbi hissә kompleksi 15 hektar
әrazini әhatә edir. Buraya qәrargah binası vә әsgәr yataqxanası,
şәxsi heyәtin xidmәtinin yüksәk sәviyyәdә aparılması üçün lazımi şәraitlә tәmin edilmiş iş otaqları, yemәkxana vә digәr tikililәr daxildir. Kompleksdә hәrbi hissәnin tәyinatına uyğun xidmәtidöyüş fәaliyyәtinin tәşkilinә, hәrbi qulluqçuların peşәkar vә döyüş qabiliyyәtlәrinin yüksәldilmәsinә, şәxsi heyәtin hәrbi biliklәrinin vә mәnәvi-psixoloji hazırlığının tәkmillәşdirilmәsinә imkan verәn zәruri şәrait yaradılıb.
Dövlәtimizin başçısına hәrbi hissәnin xidmәti istifadәsindә
olan zirehli döyüş maşınları, atıcı silahlar, qumbaraatanlar, iriçaplı
pulemyotlar, zenit qurğuları vә digәr texniki vasitәlәr tәqdim
olundu. 44 günlük Vәtәn müharibәsi zamanı Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin şәxsi heyәti dә torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında, dövlәt sәrhәdinin bәrpası kimi çox mühüm vә müqәddәs
bir missiyanın uğurla hәyata keçirilmәsindә böyük şücaәt vә qәhrәmanlıq göstәrib. Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin hәrbi qulluqçuları
yüksәk peşәkarlıq nümayiş etdirәrәk düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr
vurub vә işğalçıları torpaqlarımızdan qovub.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Zәngilan rayonunda Rәqәmsal Yarımstansiyanın tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma Zәngilanda tikilәcәk
Rәqәmsal Yarımstansiya vә rayonun elektrik tәchizatı sxemi
barәdә mәlumat verildi. Bildirildi ki, 35/10 kV-luq 240 kilometrlik vә 0.4 kV-luq 1050 kilometrlik elektrik veriliş xәtti tamamilә
yenidәn qurulacaq. Ənәnәvi tәchizat sxemindәn fәrqli olaraq,
yeni struktur şәbәkә iqtisadi baxımdan daha sәmәrәlidir. Yeni qurulacaq şәbәkәdә “Ağıllı şәhәr”, “Ağıllı kәnd” layihәlәrinin infrastrukturu üçün bütün imkanlar mövcud olacaq.
Qeyd edәk ki, Prezident İlham Əliyevin “Azәrbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş әrazilәrindә “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilә bağlı tәdbirlәr haqqında” Sәrәncamında qarşıya qoyulan vәzifәlәrin icrası mәqsәdilә “Azәrişıq” ASC tәrәfindәn Paylayıcı Şәbәkәlәrin Yaşıl Enerji Zonası tәlәblәri üzәrindә
qurulmasına start verilib, “Ağıllı şәbәkәlәr” konsepsiyasının tәmәl elementlәrindәn biri olan Rәqәmsal Yarımstansiya layihәsi

işlәnib hazırlanıb. Bu cür yarımstansiyalar elektrik şәbәkәsinin
vәziyyәti haqqında bütün mәlumatları toplayır, emal edir, avadanlığın rәqәmsal formatda idarә olunmasını tәşkil edir. Nәzarәt,
mühafizә vә idarәetmә sistemlәrinin innovativ hәll layihәsi olan
bu yarımstansiyalarda optik rәqәmsal ölçmә transformatorlarının
vә yeni nәsil rәqәmsal avadanlıq komplekslәrinin işlәnib hazırlanması tәmin edilir, bütün ölçülәr yüksәk dәqiqliklә aparılır. Avtomatlaşdırma insan amilinin şәbәkәnin işinә tәsirini azaltmağa, etibarlılığını artırmağa vә elektrik enerjisinin ötürülmәsi zamanı itkilәri minimuma endirmәyә imkan verir. Hәmçinin enerjinin әldә
olunması dәyәri vә istismar xәrclәri azalır. Rәqәmsal yarımstansiyalarda iş alınan vә ötürülәn elektrik enerjisinin miqdarına görә
multifunksional rejimdә qurulur, cihaz vә avadanlıqlar bir-birilә
koordinasiya vәziyyәtindә işlәyir, әmәliyyatlar paylayıcı şәbәkәnin tәlәblәrinә avtomatik uyğunlaşdırılır, informasiya vә texniki
tәhlükәsizlik sistemlәrinin qәrarvermә qabiliyyәti tәmin edilir. Ən
әsası, “Yaşıl enerji” mәnbәlәri şәbәkәyә inteqrasiya olunur.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rəsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva oktyabrın 22dә Bakıda DOST İnklüziv İnkişaf vә Yaradıcılıq Mәrkәzinin
açılışında iştirak ediblәr.
Prezident İlham Əliyevә, birinci xanım Mehriban Əliyevaya
vә qızları Leyla Əliyevaya DOST İnklüziv İnkişaf vә Yaradıcılıq Mәrkәzindә yaradılan şәrait barәdә mәlumat verildi.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәmizdә hәyata
keçirilәn dövlәt siyasәtindә sosial sahәnin inkişafına vә hәssas
tәbәqәnin sosial mәsәlәlәrinin hәllinә daim xüsusi diqqәt yetirilir. Bu istiqamәtdә dövlәt sәviyyәsindә icra olunan layihәlәrlә
yanaşı, Azәrbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın tәşәbbüslәri dә xüsusi әhәmiyyәti ilә seçilir. Bu baxımdan
DOST İnklüziv İnkişaf vә Yaradıcılıq Mәrkәzinin yaradılmasını
da qeyd etmәk olar. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tәşәbbüsü ilә yaradılan Mәrkәzin әsas mәqsәdi әlilliyi olan
şәxslәrin, o cümlәdәn, müharibә әlillәrinin, şәhid ailәlәri üzvlәrinin, habelә sosial cәhәtdәn hәssas qrupların yaradıcı potensialının, istedadlarının, digәr bacarıqlarının ortaya çıxarılmasına vә
inkişafına kömәk etmәkdir. Mәrkәzin tikintisi “PAŞA Holding”
tәrәfindәn maliyyәlәşdirilib, arxitektura, layihәlәndirmә vә tәşkilati dәstәk isә “Cobalt Architecture and Design” şirkәti tәrәfindәn tәmin edilib. Mәrkәz sosial tәrәfdaşlıq prinsipinә uyğun
olaraq Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinin tabeliyinә verilib.
Mәrkәzdә kulinariya, audio-sәsyazma, floristika vә landşaft
dizaynı, metal vә ağacoyma, xalçaçılıq, tikiş, toxuma vә tikmә,
keramika, tәsviri sәnәt, musiqi vә rәqs studiyaları fәaliyyәt göstәrәcәk.
Mәrkәzin açıq havada müxtәlif tәdbirlәrin keçirilmәsi üçün
geniş hәyәtyanı sahәsi dә var. Burada reabilitasiya mәqsәdi ilә
meditasiya, yoqa vә digәr fiziki tәlimlәrin, müxtәlif sәrgilәrin,
satış-sәrgi yarmarkalarının tәşkili, floristika vә landşaft dizaynı
üzrә tәlimlәrin, hәmçinin pavilyon kimi istifadә edilәrәk inklüziv televiziya verilişlәrinin çәkilmәsinә şәrait var.
Mәrkәzin 121 nәfәrlik auditoriyasında kinoteatr vә teletamaşaların tәqdimatı mümkündür. Sәhnәdә müasir plastika,
musiqili janr üslublu vә emosional teatr quruluşlarının, müxtәlif
musiqili konsert proqramlarının, dövlәt әhәmiyyәtli tәdbirlәrin
keçirilmәsi üçün şәrait yaradılıb. Burada sosial müәssisә sakinlәri üçün ödәnişsiz film nümayişlәri planlaşdırılır. Sәhnәdә eyni
vaxtda 25-30 nәfәr tәrkibdә teatr tamaşalarının vә konsertlәrin
keçirilmәsi mümkündür.
Prezident İlham Əliyevә, birinci xanım Mehriban Əliyevaya
vә qızları Leyla Əliyevaya Əmәk vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi
Nazirliyinin reallaşdırdığı “Bәrabәrik” televiziya layihәsi vә inklüziv teatrlarla bağlı mәlumat verildi.
Mәrkәzdә kitabxana da yaradılıb. Burada Azәrbaycan milli
әdәbiyyatına, hәmçinin xarici dillәrdә müxtәlif peşә vә sәnәt
tәdrisinә dair kitablar var. Kitabxanada görmә mәhdudiyyәtli
şәxslәrin bәdii yaradıcılığının inkişafı üçün brayl әlifbası ilә
kitablardan ibarәt guşәlәrin yaradılması, әlilliyi olan şәxslәrin
kitablarının tәqdimatının, mәşhur yazıçıların iştirakı ilә qiraәt
günlәrinin, yerli vә xarici yazarların imza günlәrinin keçirilmәsi
nәzәrdә tutulur.
İnklüziv İnkişaf vә Yaradıcılıq Mәrkәzindә 60 nәfәr işçi heyәt
vә “Könüllü DOST” üzrә 20 nәfәr könüllü fәaliyyәt göstәrәcәk.
* * *
Oktyabrın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla
Əliyeva Milli Gimnastika Arenasının yeni mәşq binasında yaradılan şәraitlә tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevә, birinci xanım Mehriban Əliyevaya
vә qızları Leyla Əliyevaya Milli Gimnastika Arenasının әrazisindә yerlәşәn yeni mәşq binasında yaradılan şәrait barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, Milli Gimnastika Arenasının yeni mәşq binasının
tikintisi ötәn ilin sentyabrında başa çatdırılıb. Burada kişi vә
qadın idman gimnastikası, bәdii gimnastika, batut gimnastikası,
ümumilikdә gimnastikanın 7 növü üzrә mәşqlәr keçirilir. Binada mәşqçi vә hәkim otaqları, hәmçinin gimnastlar üçün istirahәt
otaqları, fitnes vә xoreoqrafiya zalları fәaliyyәt göstәrir. Burada
hovuz da yaradılıb. Yeni binada eyni vaxtda 100 nәfәr mәşq edә
bilәr. Binanın ikinci mәrtәbәsindә idmançıların yaşayışı üçün 60
çarpayılıq 19 otaq vardır. Bir sözlә, Milli Gimnastika Arenasının
yeni mәşq binasında tәlim-mәşq toplantıları tәşkil etmәk, gimnastikanın müxtәlif növlәri üzrә tәlim keçmәk vә beynәlxalq
yarışların yüksәk sәviyyәdә tәşkili üçün hәrtәrәfli şәrait
yaradılıb. Yeri gәlmişkәn, gәlәn ay burada batut gimnastikası
üzrә Dünya Çempionatının keçirilmәsi nәzәrdә tutulur. Ümumilikdә isә gәlәn il Milli Gimnastika Arenasında bir sıra mötәbәr beynәlxalq yarışların tәşkili planlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә
qızları Leyla Əliyeva gimnastların mәşqlәrinә baxdılar vә xatirә
şәkli çәkdirdilәr.
Qeyd edәk ki, Prezident İlham Əliyev Azәrbaycanın dünyanın nüfuzlu idman ölkәsinә çevrilmәsinә, respublikanın hәr
yerindә müasir idman infrastrukturunun yaradılmasına, yeniyeni idman obyektlәrinin tikilib istifadәyә verilmәsinә, bu sahәnin maddi-texniki bazasının möhkәmlәndirilmәsinә, idmanın
bütün növlәrinin inkişaf etdirilmәsinә hәmişә xüsusi diqqәt
yetirib. Dövlәtimizin başçısının vә birinci xanımın iştirakı ilә
2014-cü ildә Bakıda istifadәyә verilәn Milli Gimnastika Arenası
idmanın bu növünün inkişafına geniş imkanlar açıb, gәnc nәslin
gimnastikaya olan hәvәsinin artırılması işindә mühüm rol oynayıb.
Xüsusi olaraq vurğulayaq ki, Azәrbaycan Gimnastika Federasiyasının әldә etdiyi böyük uğurlar Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın Azәrbaycan Gimnastika Federasiyasına
rәhbәrliyi sayәsindә mümkün olub. Belә ki, 2002-ci ildәn
Azәrbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti olan Mehriban Əliyevanın fәaliyyәti nәticәsindә ölkәdә idmanın bu
növünün inkişaf mәrhәlәsi başlayıb, gimnastika ilә mәşğul olan
idmançıların beynәlxalq yarışlarda qazandığı uğurlarının sayı
artıb.
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әvvәli 1-ci sәh.
Bәrpa olunan enerji mәnbәlәrinin şәbәkәlәrә inteqrasiyası
rәqәmsal yarımstansiyada avtomatik idarә edildiyindәn elektrik enerjisi tәchizatında fasilәlәrin yaranması tam aradan qaldırılır. İstehlakçılar yarana bilәcәk texniki fasilә barәdә mәlumatı onlayn qaydada әvvәlcәdәn alır.
Diqqәtә çatdırıldı ki, Kәlbәcәrdә hәrbi hissәlәri elektrik enerjisi ilә tәchiz etmәk üçün 132 kilometrlik yeni xәtt çәkilәcәk,
42 kilometrlik xәtt isә bәrpa olunacaq. Hazırda bu istiqamәtdә
işlәr davam edir.
Prezident İlham Əliyev Rәqәmsal Yarımstansiyanın tәmәlini
qoydu.
Hәmin gün Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyeva “Azәrenerji” ASC-nin 110/35/10 kV-luq
“Zәngilan” yarımstansiyasının açılışında da iştirak ediblәr.
Prezident İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban Əliyevaya yarımstansiya barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, Müzәffәr Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi ilә
Azәrbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi Zәngilan rayonunun elektrik enerjisi ilә tәchiz edilmәsi üçün “Azәrenerji” ASC
tәrәfindәn genişmiqyaslı işlәr hәyata keçirilib. Elektroenergetika infrastrukturu tamamilә dağıdılmış Zәngilan rayonuna Füzulidәki “Şükürbәyli” yarımstansiyasından ümumi uzunluğu
110 kilometr olan ikidövrәli 110 kV-luq elektrik verilişi xәtti
çәkilib. Hava xәttinin ildırımdan mühafizәsi vә yarımstansiyalararası siqnalların ötürülmәsi üçün zәruri işlәr görülüb.
Yarımstansiya binası müasir avadanlıqla tәchiz olunub, 25
MVA gücündә 2 transformator quraşdırılıb. Gәlәcәkdә şәbәkәnin genişlәndirilmәsi nәzәrә alınaraq lazımi infrastruktur
yaradılıb. Burada mikro-SCADA dispetçer idarәetmә sistemi
qurulub ki, bu da yarımstansiyanın iş rejiminә real zamanda
nәzarәt olunmasına vә göstәricilәrin “Azәrenerji” ASC-nin
SCADA sisteminә ötürülmәsinә imkan verir.
Qeyd edәk ki, işğala qәdәr 40 min nәfәrdәn çox әhalisi olan
Zәngilan rayonunun ümumi enerji tәlәbatı orta hesabla 7 MVt
olub. Hazırda әrazisindә hava limanı, qızıl, mis yataqları, dağeko, aqro vә mәdәni turizm, “Ağıllı şәhәr”, “Ağıllı kәnd” dә
daxil olmaqla qeyri-әhali abonentlәrin vә 50 mindәn çox
әhalinin mәskunlaşması proqnozlaşdırılan Zәngilanda 2040-cı
il üçün elektrik enerjisi tәlәbatının 40 MVt-dan artıq olacağı
gözlәnilir. Mәhz bu sәbәbdәn dә Zәngilan rayonunun vә ümumilikdә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonunun gәlәcәk inkişaf istiqamәtlәri nәzәrә alınaraq artacaq güc tәlәbatlarının qarşılanması mәqsәdilә yeni çәkilәn 110 kV-luq ikidövrәli elektrik
verilişi xәttinin gücötürmә qabiliyyәti 150-160 MVt-dır.
“Zәngilan” yarımstansiyası, ilk növbәdә, Zәngilan rayonunda
yerlәşәn hәrbi hissәlәri, sәrhәd xidmәtinin obyektlәrini, bir sıra
infrastruktur layihәlәri hәyata keçirәn müxtәlif dövlәt strukturlarının, yol-tikinti şirkәtlәrinin obyektlәrini elektrik enerjisi
ilә tәmin edәcәk.
Prezident İlham Əliyev “Zәngilan” yarımstansiyasını işә saldı.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Zәngilan rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә görüşüblәr.
Rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәrini salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, uzun fasilәdәn sonra - 27 il ermәni
işğalından sonra artıq Zәngilan Vәtәnә qayıtdı, qaytardıq. Şanlı
Ordumuz qәhrәmanlıq göstәrәrәk Zәngilan şәhәrini vә bir neçә
kәndi mәhz düz bir il bundan әvvәl işğalçılardan azad etdi vә
belәliklә, 27 illik işğala son qoyuldu. İndi mәn “Xoş gәlmisiniz” deyirәm, çünki mәn sizi dәvәt etmişәm ki, bu gözәl tarixi
birlikdә burada qeyd edәk. Amma bundan sonra mәn Zәngilana gәlәndә zәngilanlılar “Xoş gәlmisiniz” deyәcәklәr.
Milli Mәclisin deputatı İmamverdi İsmayılov dövlәtimizin
başçısına tәşәkkür edәrәk dedi ki, Siz bizi artıq mәcburi köçkünlükdәn çıxarmısınız. Zәngilan çox bәrәkәtli torpağa malik
olan bir diyardır, gözәl meşәlәri, tәbii sәrvәtlәri, filiz yataqları, çayları vә dünyada ikinci, Avropada birinci olan tәbii çinar meşәlәri - saymaqla qurtaran deyil. Amma cәnab Prezident, vaxt var idi ki, biz gәlirdik Horadizә, sonra da Cocuq
Mәrcanlıya, oradan hәsrәtlә boylanırdıq öz yurdumuza.
Amma taleyin hökmünә bax, dünәn ayağımızla gәlә bilmәdiyimiz, maşınımızla gәlә bilmәdiyimiz diyarımıza indi hәtta
müasir hava limanı olan tәyyarәlәrimizlә gәlә bilirik. Çox sağ
olun, var olun. Arzularımızdan Qarabağdakı reallığa gәldik.
Gördüklәrimiz düşüncәlәrimizi çox geridә qoyub. Bu gün ulu
öndәrimiz, böyük tarixi şәxsiyyәt olan Heydәr Əliyevin ruhu
şaddır. Çünki zәngilanlılar Heydәr Əliyevin xilaskarlıq mis-

siyasını heç vaxt unutmurlar vә unutmayacaqlar. Əgәr o,
böyük tarixi şәxsiyyәt olmasaydı, 1993-cü ildә zәngilanlılar
özünü Araza vurar, yolları hәr yerdәn bağlanmış vә Araza
qәrq olmuş camaat növbәti Xocalı sakinlәrinin taleyini yaşayacaqdı. İndi taleyin әdalәtli mәntiqinә baxın. Heydәr Əliyev
zәngilanlıların xilaskarı oldu, Siz isә Zәngilanın xilaskarı oldunuz.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, Zәngilan doğrudan da çox
füsunkar tәbiәtә malik olan bir diyardır. Mәn ilk dәfә Zәngilana
keçәn ilin sonlarında gәldim, dekabr ayında vә o vaxt heyran
oldum bu diyara. Əzәmәtli dağlar, yaşıl meşәlәr, çaylar, iqlim bura doğrudan da Azәrbaycanın әn gözәl yerlәrindәn biridir vә
mәqsәdimiz dә odur ki, Zәngilanı yenidәn quraq. Çünki köhnә
Zәngilandan bir şey qalmayıb. Siz indi görürsünüz, mәnfur
düşmәn demәk olar ki, bütün binaları dağıtmışdır. Bir neçә
bina qalıb ki, orada hәrbçilәr yerlәşirdi. Qalan bütün binaları,
bütün kәndlәrin binalarını bir mәqsәdlә dağıtmışlar ki, biz
buraya qayıtmayaq. Amma biz qayıtmışıq, şanlı Ordumuz düz
bir il bundan әvvәl Azәrbaycan bayrağını Zәngilanda qaldırdı
vә düşmәni bu torpaqlardan qovdu. Zәngilan azad olunandan
sonra artıq yolumuz Qubadlıya açıldı vә beş gün sonra Qubadlı
azad olundu, ondan sonra da Laçın dәhlizinә çıxdıq. Laçın dәhlizinә çıxdıqda demәk olar, düşmәn dә bildi ki, artıq müqavimәt göstәrmәyin mәnası qalmayıb.
Amma indi Zәngilanın yeni dövrü başlayır vә şәhәrin baş
planı artıq hazırlanır. Bir xarici şirkәt müsabiqәdә qalib gәldi vә
hesab edirәm ki, yaxın aylarda baş plan tәqdim edilәcәk. Bütün
bu tәbii gözәllik nәzәrә alınaraq müasir, çox gözәl bir şәhәr
qurulacaq, hәmçinin dә kәndlәr. Siz dә bilirsiniz ki, azad edilmiş bütün torpaqlarda birinci “Ağıllı kәnd” layihәsi mәhz Zәngilan rayonunda hәyata keçirildi.
Aprel ayında Ağalı kәndinin tәmәli qoyuldu. Bu gün mәn
buraya gәlmәzdәn әvvәl işin gedişatı ilә tanış oldum. Artıq bәzi
binalar hazırdır vә çalışacağıq ki, gәlәn ilin әvvәli, bәlkә dә bu
ilin sonu zәngilanlıları Zәngilana köçürmәyә başlayaq.
Bu, hamımızın qәlәbәsidir, Azәrbaycan xalqının qәlәbәsidir.
Çünki xalqımız işğal dövründә әyilmәdi, vәziyyәtlә barışmadı,
öz doğma torpaqlarını unutmadı. Hәtta bu torpaqları görmәyәn
gәnclәr dә bu torpaqların azad edilmәsi eşqi ilә yaşamışlar vә
ölümә gedәn dә mәhz onlar oldu. Birinci sırada gedәn mәhz o
uşaqlar idi ki, işğaldan sonra dünyaya gәliblәr vә bәlkә dә işğal
dövründә onların 5-10 yaşı var idi. Yәni, bu, onu göstәrir ki,
xalqımız müqәddәs Zәfәr gününü gözlәyirdi, bütün çәtinliklәrә, әzab-әziyyәtlәrә baxmayaraq, bu günü gözlәyirdi vә ina-

nırdı ki, bu gün gәlәcәk vә biz dә, sadәcә olaraq, bütün xalqımızı sәfәrbәr etmәk, gәnclәri vәtәnpәrvәrlik ruhunda tәrbiyә
etmәk üçün sәylәr göstәrdik. Əlbәttә ki, ordumuzu güclәndirdik, iqtisadiyyatı güclәndirdik, beynәlxalq mövqelәrimizi
genişlәndirdik vә istәdiyimizә nail olduq, tarixi әdalәtә nail olduq.
Bu gün sizinlә bәrabәr buradayıq. Mәn dördüncü dәfәdir
ki, Zәngilana gәlirәm. Dekabr ayında gәlmişdim, o vaxt
vәziyyәtlә tanış olduq. Ondan sonra fevral ayında gәlmişdim,
o vaxt ermәnilәr tәrәfindәn bir çox hissәsi dağıdılmış Bәsitçay qoruğunda çinar ağacları әkdik. Aprel ayında gәlәndә
hava limanının tәmәli qoyuldu. İndi oraya baş çәkdim, artıq
zolağın torpaq işlәri hazırlanır. Bilirsiniz ki, sovet vaxtında
Zәngilanda hava limanı yox idi. Amma indi nәinki hava
limanı, beynәlxalq hava limanı olacaq vә Zәngilan ölkәmizin
nәqliyyat-logistika mәrkәzinә çevrilәcәk. Çünki Zәngәzur
dәhlizi buradan keçir, dәmir yolu, Horadiz-Ağbәnd avtomobil yolu tikilir. Zәngәzur dәhlizinin açılması ilә bağlı son
hadisәlәr onu göstәrir ki, istәdiyimizә nail oluruq. Birinci
mәrhәlәdә Ermәnistan tәrәfi müqavimәt göstәrsә dә, indi
özlәri artıq buna razılaşıblar. Burada, әlbәttә ki, yumşaq
desәk, bizim rolumuz az deyil. Ona görә artıq avtomobil yolunun açılışı mәsәlәsi hәll olunur, dәmir yolu mәsәlәsi hәll
olunur. Bu gün Moskvada Azәrbaycan, Rusiya, Ermәnistan
baş nazirlәrinin müavinlәri növbәti dәfә görüşәcәklәr vә
bizim mövqeyimiz orada bir daha sәslәnәcәk.
Belәliklә, Zәngilanda müasir logistika-nәqliyyat mәrkәzi,
yük tәyyarәlәri, sәrnişin tәyyarәlәri, dәmir yolu qovşağı, avtomobil yolları - bütün infrastruktur qurulacaq, paralel olaraq
tәbiәtin qorunması, çayların qorunması. Bilirsiniz ki, Oxçuçayı
ermәnilәr nә günә qoymuşlar. Oxçuçay tәbii fәlakәt zonasıdır.
Oradan götürülәn analizlәr göstәrir ki, zәhәrli maddәlәrin
hәcmi normadan bәlkә dә 10 dәfә, 20 dәfә artıqdır. Biz bu çayları tәmizlәyәcәyik vә burada dağ-mәdәn sәnayesi inkişaf
edәcәk. Vejnәli qızıl yatağını ermәnilәr xarici şirkәtlәrlә birlikdә qanunsuz olaraq istismar edirdilәr. O xarici şirkәtlәrin mәhkәmәyә verilmәsi prosesinә start verdik, yaxın gәlәcәkdә eşidәcәksiniz. Onların bu işdәn boyun qaçırmaq cәhdlәri demәk
olar ki, imkansızdır. Çünki hәr şey göz qabağındadır. Başqa
ölkәnin әrazisindә qanunsuz işlәr görüb, buradan qızılı qanunsuz olaraq daşıyıb vә dünya bazarlarında satıb. Biz onlarla әlbir
olanları da mәsuliyyәtә cәlb edәcәyik. Beynәlxalq hüquqşünasları da cәlb etdik.
Artıq turizm, kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat, logistika, әtraf

mühitin qorunması vә әlbәttә ki, insanlar üçün şәraitin yaradılması istiqamәtindә işlәr görülür. İndi Ağalı kәndi inşa edilir, Zәngilan şәhәrinin baş planı tәsdiq olunandan sonra burada da inşaat işlәrinә start verәcәyik. Zәngilan ölkә üzrә çox
müasir vә böyük әhәmiyyәtә malik olan bölgәyә çevrilәcәkdir. Şübhәm yoxdur, bunu sizinlә birlikdә edәcәyik vә sizin dә mәslәhәtinizә ehtiyac olacaq. Ona görә ki, baş plan
tәqdim olunandan sonra gәrәk ictimaiyyәt dә öz fikrini desin.
Çünki siz - burada yaşamış insanlar yaxşı bilirsiniz, harada nә
olub. Yәqin ki, siz dә bu dağıntıları görüb yadınıza salırsınız
ki, burada nә olub.
Mәn birinci dәfә gәlәndә Mincivana getdim, orada dәmir
yolu stansiyasının önündә Azәrbaycan xalqına müraciәt etdim.
Orada demәk olar ki, hәr şey dağıdılıb. Bir şey yoxdur, dәmir
yollarını onlar çoxdan daşıyıb aparmışdılar. O relslәrdәn tank
әleyhinә istehkamlar qurmuşdular. Stansiyanın binası da tamamilә dağılmış vәziyyәtdә idi.
Buradan Naxçıvana yol açılacaq. Oradan da Türkiyәyә, oradan da Avropaya.
Sakinlәr Prezident İlham Əliyevә tәşәkkür edәrәk dedilәr ki,
biz 27 il idi ki, hәmişә oktyabrın 30-u dost-tanışla müzakirә
edirdik ki, Zәngilanın işğalı günü gәlir, nә edәk, nә tәdbir
keçirәk? Daim o qәmi, qüssәni yaşayırdıq. Sağ olun ki, biz bu
gün artıq Zәngilanın işğaldan azad olunmasının bir illiyini
qeyd edirik. Siz az öncә qeyd etdiniz ki, Zәngilan böyük nәqliyyat dәhlizinә çevrilir vә bu, bölgәnin inkişafına çox böyük
tәsir göstәrәcәk. Dünyanın super güclәri bu gün nәqliyyat dәhlizlәri uğrunda mübarizә aparırlar. Siz böyük işlәrә imza atmısınız. Bütün zәngilanlılar, bütün Azәrbaycan bu işdә Sizә uğurlar arzulayır. Biz Sizi hәmişә dәstәklәyirik, yanınızdayıq.
Uğurlar arzulayırıq.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, işğal tarixi artıq tarixdә qaldı,
әbәdi silindi. İndi yeni tarix var - 20 oktyabr tarixi. Allah bütün
şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin. Biz torpaqlarımızı onların canıqanı bahasına işğalçılardan azad etmişik. Şәhid olmuş hәr bir
insan, gәnc bizim ürәyimizdә, Azәrbaycan xalqının ürәyindә
әbәdi yaşayacaq. Şәhidlәrin adlarının әbәdilәşdirilmәsi üçün
әmәli işlәr gedir, bundan sonra da gedәcәk.
Anım Günündә tәşkil olunan yürüş bütün Azәrbaycan xalqının birliyini göstәrdi, şәhidlәrimizin xatirәsinә olan hörmәtimizi göstәrdi. Yürüşdә aparılan portretlәr mәnim göstәrişimlә
gözәl bir xatirә kimi şәhid ailәlәrinә tәqdim edildi. Çünki onlar
bizimlә olmasalar da, bu Zәfәr yürüşünә bizimlә bәrabәr çıxıblar. Yәni, bütün Azәrbaycan o gün orada idi. Onların ruhu bu
gün şaddır. Onlar az yaşayıblar, dünyadan gәnc gediblәr, şәhid
olaraq gediblәr. Amma onlar hәr zaman ürәyimizdә yaşayacaqlar.
Sizin simanızda onların valideynlәrinә mәn Prezident, Ali
Baş Komandan kimi öz tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm.
Çünki doğrudan da bizim şәhidlәrimiz şüurlu şәkildә ölümә
gedirdilәr. Hamımız yaxşı bilirik ki, ağır döyüşlәrdә o istehkamları yarmaq, oradan keçmәk, dağlara qalxmaq, dağlara
dırmaşmaq, xüsusilә Şuşa әmәliyyatı tarixdә bәlkә dә misli
görünmәmiş qәhrәmanlıq nümunәsidir. Bunu ancaq milli
ruhda böyüyәn insanlar edә bilәrdilәr. Sizin kimi valideynlәr
onları milli ruhda böyüdüb Vәtәnә bәxş etdiniz. Onlar da öz
hәyatlarını Vәtәnә bәxş etdilәr. Mәn sizi ürәkdәn tәbrik edirәm, tәşәkkürümü bildirirәm vә qucaqlayıram, bağrıma basıram.
Bu gün yarımstansiyanın da açılışını etdik. Mәnә mәlumat
verildi ki, sovet vaxtında Zәngilan rayonunun ümumi enerji
tәlәbatı cәmi 7 meqavat idi, çünki әhali o qәdәr dә çox deyildi.
İndi isә biz gәlәcәk inkişafı nәzәrә almaq şәrti ilә yarımstansiyanı 50 meqavatlıq etdik. Bir dә ki, әhali artıb. İşğala qәdәr
Zәngilan rayonunun әhalisi tәqribәn 30 mindәn bir qәdәr çox
idi. İndi 45 minә çatıb vә әminәm ki, zәngilanlıların hamısı
gәlib burada, belә bir gözәl yerdә, doğma vәtәndә yerlәşәcәk.
Biz indi mәscidi dә bәrpa edirik. Heydәr Əliyev Fondu mәscidin bәrpası ilә mәşğuldur, artıq orada lövhәlәr dә qoyulub.
Biz dә burada olanda simvolik olaraq tәmәl daşını da qoyduq.
Onu da bәrpa edәcәyik… Bütün ağacları qırıblar. Kәsib daşıyıblar ağacları. Biz Bәsitçayda olanda gördük ki, hәtta kötüklәri yandırıblar. Kәsiblәr ağacları, yandırıblar. Bәsitçay qoruğunun bir hissәsi qalıb, ora 100 hektardan böyük bir әrazi idi.
Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bu gün tarixi gündür.
Tarix hәmişә olacaq. 20 oktyabr hәm zәngilanlılar üçün, hәm
bütün xalqımız üçün әbәdi bir Zәfәr günü kimi qalacaq. Çünki
azad edilmiş hәr bir şәhәrin azad olunma günü tarixi Zәfәr günüdür.
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Dövlət Gömrük Komitəsinin
Dövlət Gömrük Komitəsinin
sədri "Xanoba" gömrük postunda Akademiyasında Müstəqilliyin
aparılan tikinti işləri ilə tanış olub Bərpası Günü qeyd olunub
müvafiq tapşırıqların icra vәziyyәtini öyrәnib, inşaat işlәrini hәyata keçirәn mütәxәssislәrlә söhbәt edib, tapşırıq vә tövsiyәlәrini verib.
Qeyd edәk ki, inşaat işlәri başa çatdıqdan sonra
gömrük postunun buraxılış qabiliyyәtinin artması ilә yanaşı, әn müasir avadanlıqlarla tәchiz edilmәsi dә nәzәrdә tutulur. Bundan başqa "Xanoba"
gömrük postu Şimal-Cәnub nәqliyyat dәhlizi
vasitәsilә yüklәrin daha sürәtli daşınmasına,
sәrhәdkeçmә proseslәrinin asanlaşdırılmasına,
ölkәmizin tranzit imkanlarının genişlәnmәsinә,
xüsusilә Azәrbaycan-Rusiya sәrhәdindә yaranan
növbәlәrin tam -aradan qaldırılmasına şәrait yaradacaq.

Azәrbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin sәrәncamı ilә inşa olunan "Xanoba" gömrük postunda tikinti işlәri uğurla davam etdirilir.
Oktyabrın 22-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr
Mehdiyev Rusiya Federasiyası ilә sәrhәddә yerlәşәn Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Xanoba" gömrük postunda aparılan tikinti işlәri ilә
tanış olub.
Gömrük-keçid mәntәqәsindә hәyata keçirilәn
tikinti vә yenidәnqurma işlәri ilә bağlı Komitә
sәdrinә әtraflı mәlumat verilib. Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri postda gömrük rejimi zonasında, idxal-ixrac nәzarәt xәttlәrindә, postun inzibati

binasında tikinti işlәrinin gedişatı ilә maraqlanıb,

DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük işi sahəsində beynəlxalq
əlaqələr möhkəmləndirilir
Gömrük işi sahәsindә beynәlxalq
әlaqәlәrin möhkәmlәndirilmәsindә
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı ilә
әmәkdaşlıq mühüm rol oynayır. Azәrbaycan Gömrük Xidmәti 1992-ci ildәn
bu günәdәk ÜGT ilә sıx әmәkdaşlıq
edir.
Mәlum olduğu kimi, 2019-cu il aprelin 25-26
tarixlәrindә Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şәhәrindә keçirilәn Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatı Avropa Regionu Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәrinin Konfransında Azәrbaycan Respublikası
2 il müddәtinә bütün Avropa ölkәlәrinin dәstәyi ilә
ÜGT Gömrük Əmәkdaşlıq Şurasının sәdr müavini,
Avropa Regionu üzrә rәhbәri vәzifәsinә seçilib,
2019-cu il iyunun 27-29 tarixlәrindә keçirilәn ÜGT
Şurasının 133/134-cü sessiyalarında isә rәsmi
qәrarla qeyd olunan vәzifәyә tәsdiq edilib.
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük sistemindә dә aparılan
ciddi islahatların mәntiqi nәticәsidir ki, Azәrbaycan
Respublikası ÜGT Gömrük Əmәkdaşlıq Şurasının
sәdr müavini, Avropa Regionu üzrә rәhbәri seçilib.
Özünün sәdr müavinliyi dövründә Azәrbaycan
Gömrük Xidmәti Avropa regionunda iqtisadi inkişafın, beynәlxalq ticarәt-tәchizat zәncirinin davamlığının vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsinә, tәşkilatın gәlәcәk fәaliyyәtindә yeni çağırışlara cavab verәn
strategiyaların müәyyәnlәşdirilmәsinә, eyni zamanda, Avropa Regionu ölkәlәri arasında sәmәrәli әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәti
ilә seçilib.
Azәrbaycan Gömrük Xidmәti ÜGT-nin Avropa
Regionu üzrә rәhbәrliyi zamanı bir sıra tәklif vә tәşәbbüslәrlә çıxış edib. Öncә qeyd edәk ki, Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin Avropa regionu ölkәlәrinin diqqәtinә çatdırılması üçün Azәrbaycan Gömrük Xidmәti
ÜGT-nin Avropa Regionu üzrә rәhbәrliyi dövründәn
sәmәrәli istifadә edib.
44 günlük Vәtәn müharibәsi dövründә Ermәnistanın Azәrbaycan Respublikasına qarşı işğalçı siyasәti, işğal nәticәsindә bir milyondan artıq azәrbaycanlının qaçqın vә mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşmәsi, Ermәnistanın işğal etdiyi әrazilәrdә azәrbaycanlı dinc әhaliyә qarşı etnik tәmizlәmә hәyata keçirmәsi, elәcә dә BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının
münaqişә ilә bağlı qәbul etdiyi dörd qәtnamәnin
Ermәnistan tәrәfindәn icra edilmәmәsi, müharibәnin
sәbәb olduğu insan tәlәfatı, Azәrbaycan Respublikasının Müzәffәr Ali Baş Komandanı cәnab İlham Əli-

yevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan torpaqlarının
Ermәnistan işğalından azad edilmәsi vә ölkәmizin
әrazi bütövlüyü uğrunda aparılan müharibәnin haqq
savaşının olması hәqiqәti ilә bağlı ÜGT-nin bütün
üzvlәrinә, yәni 183 üzvünә, ÜGT Şurasının sәdri vә
müavinlәrinә fәrdi mәktublar göndәrilmәklә, hәmçinin, 20 noyabr 2020-ci il vә 8 iyun 2021-ci il tarixlәrindә keçirilәn ÜGT-nin Avropa Regionu üzrә
Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәrinin konfranslarında bu
barәdә mәlumat verilmәklә bu istiqamәtdә geniş iş
aparılıb.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatına üzv olan ölkәlәr coğrafi bölgü prinsipi әsasında 6 regiona bölünür
ki, bunlardan әn böyüyü 53 ölkәnin daxil olduğu
Avropa Regionudur. Bu regiona daxil olan ölkәlәr
arasında Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının әn ali
işçi orqanları olan Siyasi Komissiya, Maliyyә Komitәsi vә Audit Komitәsindә tәmsilçilik mәsәlәlәri
Bergen Anlaşması adlandırılan sәnәdlә tәnzimlәnir.
Sәnәdә әsasәn, region ölkәlәri müvafiq altqruplara bölünüb vә hәr altqrupa yuxarıda adı çәkilәn orqanlarda tәmsilçilik üçün mәhdud sayda yer ayrılıb.
Ali orqanlarda tәmsilçilik altqruplara daxil olan
ölkәlәrin müәyyәn etdiyi rotasiya qaydası üzrә hәyata keçirilir. Altqruplardan biri dә ÜGT-nin büdcәsinә
әn çox üzvlük haqqı ödәyәn әsas ianәçilәr altqrupudur.
2019-cu ildә Rusiya Federasiyası bu altqrupda İspaniya Krallığını әvәz edib vә İspaniya heç bir altqrupda yer ala bilmәyib. Bununla әlaqәdar, Bergen
Anlaşmasında mәcburi olaraq altqrupu tәrk etmiş
üzvün başqa altqrupda yer alması ilә bağlı tәnzimlәyici müddәaların olmaması sәbәbindәn Azәrbaycan Gömrük Xidmәti qeyd edilәn Anlaşmanın yeni
redaksiyasının hazırlanması vә İspaniyanın altqruplardan birinә daxil edilmәsi ilә bağlı tәşәbbüslә
çıxış edәrәk müvafiq işçi qrupun yaradılmasını tәklif
edib.

Tәklifi region ölkәlәri yekdilliklә dәstәklәyib.
Sәdrliyi Azәrbaycan Gömrük Xidmәti tәrәfindәn
edilәn işçi qrupun hәyata keçirdiyi mürәkkәb vә
gәrgin işin nәticәsi olaraq Bergen Anlaşmasının
yeni redaksiyası üçün hazırlanan tәkliflәr region
ölkәlәrinin diqqәtinә çatdırılıb. İspaniyanın müvәqqәti olaraq altqruplardan birindә yer alması
barәdә razılıq әldә olunub vә hazırda bu iş davam
etdirilir.
Bununla yanaşı, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının illik hesabatına dair sorğu vәrәqәsinin Avropa Regionu üzv dövlәtlәrindәn alınması üçün
ÜGT Katibliyinә tәqdim edilmәsindә dәstәk
göstәrilib, elәcә dә ÜGT-nin Hüquq Mühafizә
Komitәsinin sessiyasında müzakirә edilmәsi
mәqsәdilә Avropa Regionu üçün bir neçә әsas
hüquq-mühafizә prioritetlәri regionun üzv dövlәtlәri
ilә birgә müәyyәn edilәrәk ÜGT Katibliyinә
göndәrilib. Hәmçinin qeyd etmәk lazımdır ki, ÜGTnin Qlobal Mәlumat vә Araşdırma Strategiyası
Layihәsi Qrupuna tәqdim edilmiş namizәdliklәr
әsasında 3 üzv dövlәt müәyyәn edilәrәk adı çәkilәn
layihә qrupuna daxil olunması üçün ÜGT Katibliyinә tәqdim edilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının Avropa Regionu üzrә rәhbәrliyi zamanı
ÜGT-nin strategiyasının müәyyәnlәşdirilmәsindә
strateji proqnozlaşdırma, tәşkilatın 2022-2025-ci
illәr üzrә Strateji Planının hazırlanması, Özәl Sektorla Mәşvәrәt Qrupuna (ÜGT-nin Baş katibini, Siyasi
Komissiyasını vә ÜGT üzvlәrini gömrük vә beynәlxalq ticarәt mәsәlәlәri barәdә mәşvәrәt xarakterli
mәlumatla tәmin edir - red.) Avropa regionundan
namizәdlәrin müәyyәn edilmәsi, Siyasi Komissiya
vә Şura sessiyalarının formatının müzakirәsi vә
region üçün maraqlı digәr mәsәlәlәrlә bağlı bir sıra
tәşәbbüslәrdә fәal iştirak edәrәk ÜGT-nin fәaliyyәtinә öz töhfәsini verib.
Onu da әlavә edәk ki, 2021-ci ilin martında
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi vә
Şura sәdri, eyni zamanda, Şuranın sәdr müavinlәrinin iştirakı ilә onlayn formatda görüş keçirilib. Görüşdә mәqsәd ÜGT-nin Siyasi Komissiyası vә Şurasının iclaslarının nәticәlәrinә әsasәn hәyata keçirilәn
fәaliyyәtlәrin davam etdirilmәsi üçün növbәti tәdbirlәrin planlaşdırılması, xüsusilә dә iş metodlarının
vә prioritetlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi olub.
Görüş zamanı koronavirus pandemiyasının
dünyada yaratdığı mürәkkәb şәraitdәn bәhs edilib,
pandemiya zamanı gömrük orqanlarının әhәmiyyәtli
rolunun fonunda fәaliyyәtlәrin fasilәsizliyinin tәmin
etdirilmәsi mәsәlәlәrinә diqqәt çәkilib, gömrük
orqanlarının gәlәcәk fәaliyyәtdә prioritetlәri barәdә
fikir mübadilәsi aparılıb.

Oktyabrın 18-dә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Akademiyasında dövlәt müstәqilliyinin bәrpasının 30-cu
ildönümünә hәsr olunmuş
tәdbir keçirilib.
Tәdbirdә öncә Dövlәt himni sәslәndirilib vә ölkәmizin müstәqilliyi,
әrazi bütövlüyü uğrunda şәhid olmuş soydaşlarımızın әziz xatirәsi bir
dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov bildirib ki, bu il keçirilәn Müstәqilliyin Bәrpası Günü әvvәlki illәrә
nәzәrәn olduqca fәrqlidir. Bu il Müzәffәr Ali Baş Komandanımızın,
şanlı Ordumuzun vә qәdirbilәn xalqımızın birgә sәyi nәticәsindә bayram qәlәbә ovqatı ilә qeyd edilir.
Akademiya rәisi vurğulayıb ki,
Azәrbaycan özünün әsl müstәqilliyini ümummilli lider Heydәr Əliyevin hakimiyyәtә qayıdışından sonra
әldә edib. Mәhz ulu öndәrin zәngin
siyasi tәcrübәsi, yüksәk idarәçilik bacarığı,
vәtәnә olan tükәnmәz sevgisi Azәrbaycanın
dövlәt müstәqilliyini tәhlükәdәn qurtardı. Ulu
öndәrin siyasi kursunu uğurla davam edәn
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyev
dönәmindә isә Azәrbaycan zәfәrә doğru gedәn
yolda daha әmin addımlarla irәlilәdi vә nәhayәt
ötәn il zәfәr bizim oldu.
Akademiyanın müәllimi Samir Hәsәnov
Azәrbaycan xalqının müstәqillik yolundakı tari-

xinә nәzәr salaraq müstәqil Azәrbaycan Respublikasının 18 oktyabrdan etibarәn möhkәm
әsaslar üzәrindә yeni inkişaf xәtti tutduğunu
vurğulayıb, 1993-cü ildәn başlayaraq dövlәt
müstәqilliyinin möhkәmlәndirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәr vә atılan mәqsәdyönlü addımlar haqqında tәdbir iştirakçılarına geniş mәlumat verib.
Sonra Müstәqilliyin Bәrpası Gününә hәsr
edilmiş videoçarx nümayiş olunub vә tәdbir bәdii hissә ilә davam edib.

Dövlət Gömrük Komitəsi
Mətbuat və İctimaiyyətlə
Əlaqələr İdarəsinin məlumatı
Azәrbaycan Respublikası
humanizm, qarşılıqlı hörmәt
vә mehriban qonşuluq prinsiplәrindәn çıxış edәrәk vә
xoş niyyәt nümayiş etdirәrәk
İran İslam Respublikasının
vәtәndaşları Barzegar Haghı
Jafar Ghazanfar vә Norouzı
Shahroud Heıdar müvafiq
razılaşmaya әsasәn oktyabrın
21-i sәhәr saatlarında öz
ölkәlәrinә qaytarılıb.
Xatırladaq ki, adı çәkilәn şәxslәr malları sәnәdlәrdәn vә gömrük eynilәşdirilmәsi vasitәlәrindәn aldatma yolu ilә istifadә etmәklә
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirmәlәri, habelә
Azәrbaycan Respublikasının mühafizә olunan
dövlәt sәrhәdini müәyyәn edilmiş sәnәdlәr olmadan vә nәzarәt-buraxılış mәntәqәlәrindәn
kәnarda, qanunsuz olaraq keçdiklәrinә görә
saxlanılmışdılar.
* * *
Bәzi kütlәvi informasiya vasitәlәrindә İranRusiya birgә Ticari Palatasının direktorlar
şurasının üzvü Seyid Cәlalifәrin verdiyi açıqlamaya istinadәn Astara gömrük-sәrhәd keçid
mәntәqәsinin İran tәrәfindә böyük sıxlığın
yarandığı barәdә mәlumatlar yayılıb vә bunu
guya Azәrbaycan tәrәfinin İran-Azәrbaycan
münasibәtlәrinin gәrginlәşmәsi fonunda qәsdәn
etdiyi vurğulanıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bildirir ki, bu kimi

mәlumatlar әsassızdır vә hәqiqәtә uyğun deyil.
Astara gömrük-sәrhәd keçid mәntәqәsi güclәndirilmiş iş rejimindә fәaliyyәtini davam etdirir
vә İrandan Azәrbaycana son on gündә әvvәlki
günlәrlә müqayisәdә daha çox yük nәqliyyat
vasitәsinin keçidi tәmin olunub ki, İran rәsmisi
bu statistikanı da öz ölkәsinin müvafiq qurumlarından rahatlıqla әldә edә bilәr.
İran tәrәfindә yaranan sıxlığa gәlincә isә
qeyd edәk ki, bu, sırf İran tәrәfindә yaranan
problemlәrdәn qaynaqlanır. Belә ki, oktyabrın
15-dәn 16-na qәdәr 10 saat әrzindә İran tәrәfindә kompüter sistemindә yaranan nasazlıq
vә bu müddәt әrzindә yük avtomobillәrinin
keçidinin tәmin edilmәmәsi, elәcә dә İranın
Astara şәhәrindә meyvә-tәrәvәz anbarlarında
yüklәmә-boşaltma әmәliyyatlarında mövcud
olan uzun növbәlәr sıxlığın yaranmasına
sәbәb olub.
İran tәrәfindәki problemlәrdәn qaynaqlanan
sıxlıqda Azәrbaycanı günahlandırmaq vә buna
siyasi don geyindirmәk yolverilmәzdir vә
tәәssüf doğurur.

Sərhədkeçmə əməliyyatları üzrə risk
qiymətləndirilməsinin tam avtomatlaşdırılması Gömrükçü tələbələr bilik
layihəsi uğurla icra olunur
yarışında uğurla çıxış ediblər

Ötәn ildәn Dövlәt Gömrük Komitәsi sәrhәdkeçmә әmәliyyatları üzrә risk qiymәtlәndirilmәsinin tam avtomatlaşdırılması layihәsinin tәtbiqinә başlayıb.

Layihәnin әsas mәqsәdi yük nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn daha
sürәtli keçidinin tәmin olunması ilә yanaşı,
Komitәnin sәrәncamında olan resursları daha riskli
sahәlәrә yönәltmәk, elәcә dә ticarәt-tәchizat zәncirinin davamlılığının tәmin olunması üzrә risklәri minimallaşdırmaqdır.
Qeyd olunan sistem ayrı-ayrılıqda hәr bir yük
nәqliyyat vasitәsinin sәrhәdkeçmә әmәliyyatı üzrә
müәyyәn olunmuş risk meyarlarına әsasәn mәlumatları emal edir, onlara riyazi qaydada müәyyәn olunmuş xüsusi çәkini vermәklә әmәliyyatın risk dәrәcәsini hesablayır, bununla da risk әsaslı gömrük nәzarәti
formasını seçmәyә imkan yaradır. Eyni zamanda,

qeyd olunan yanaşma aparılmış gömrük nәzarәti tәdbirlәri nәticәlәrinin tәhlil olunmaqla sistemin tәkmillәşdirilmәsinә imkan yaradır.
Layihәnin miqyası nәzәrә alınaraq onun icrası 3
әsas mәrhәlәyә bölünüb:

1-ci mәrhәlә - mövcud mәlumatların
toplanması, tendensiyaların tәhlili, risk
indikatorlarının müәyyәn olunması, risk
profillәrinin yaradılması vә nәticә olaraq
alqoritmin formalaşdırılması üçün riyazi vә
statistik modelin qurulması;
2-ci mәrhәlә - qurulmuş modelin nә
dәrәcәdә sәmәrәli ola bilәcәyini qiymәtlәndirmәk üçün real әmәliyyatlar üzәrindә
sınaqlardan keçirilmәsi, alınmış nәticәlәr
әsasında boşluqların aradan qaldırılması vә
tәkmillәşdirmә işlәrinin aparılması;
3-cü mәrhәlә - hazırlanmış modelin avtomatlaşdırılması mәqsәdilә texniki tapşırığın hazırlanması vә gömrük orqanlarının
Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sisteminә inteqrә edilmәsidir.
Hazırda layihәnin birinci vә ikinci mәrhәlәlәri
uğurla başa çatıb vә 3-cü mәrhәlә üzrә işlәr icra olunmaqdadır.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasının komandası
“Nә? Harada? Nә zaman?”
intellektual bilik yarışında
uğurla çıxış edib.
Bakı Gәnclәr Mәrkәzi vә Azәrbaycan Tәlәbә Gәnclәr Tәşkilatları
İttifaqının birgә tәşkilatçılığı ilә keçirilәn bilik yarışı 18 Oktyabr - Müstәqilliyin Bәrpası Gününә hәsr olunub.
Azәrbaycanın 10 fәrqli ali tәhsil
müәssisәsinin iştirak etdiyi gәrgin vә
maraqlı mübarizәdә Gömrük Akademiyasının komandası adını qaliblәr sırasına yazdıraraq 3-cü yerә sahib çıxıb.
Yarışın sonunda qalib komandalara medal

vә sertifikatlar tәqdim edilib.
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21 октября в Центре международной торговли (Москва)
стартовал Международный таможенный форум - 2021.
Форум был открыт панельной сессией «Функционирование единой сети электронных таможен и ЦЭД». Целью
мероприятия стало обсуждение условий для открытого диалога между таможенными органами и представителями
бизнес-кругов по вопросам, связанным с функционированием Центров электронного декларирования и внедрением
диспетчеризации деклараций на товары.
Участие в диалоге приняли и.о. руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, дополнительный
директор по работе с системами Главного управления косвенных налогов и таможни Индии Сингх Атул, руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Назарий Скрыпник, заместитель начальника Московской областной таможни - начальник Центра электронного
декларирования Рафаэль Зверев и др.
Руслан Давыдов рассказал об итогах завершившегося в
прошлом году реформирования таможенных органов. Он
подчеркнул, что автоматизация процессов освобождает
инспектора от рутинных операций и повышает производительность труда.
Об объемах декларирования крупнейшего импортно
ориентированного ЦЭД и планах по дальнейшей автоматизации процессов рассказал начальник Центра электронного
декларирования Московской областной таможни Рафаэль
Зверев.
Позитивное влияние цифровизации и автоматизации
таможенных органов на деятельность участников ВЭД
отметил начальник управления экспортно-импортных операций АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» Сергей Некрылов. Он подчеркнул, что электронное
декларирование стало большим преимуществом, которое
позволило свести к нулю контакт между инспектором и декларантом, а также ускорить процессы оформления товаров.
Во время сессии также состоялся прямой мост с
Центрами электронного декларирования, во время которого
участникам дискуссии в режиме онлайн была продемонстрирована работа ЦЭД.
www.customs.gov.ru

В Москве стартовал Международный
таможенный форум

Россия и Казахстан обсудили вопросы
поставок и транзита российских
энергоресурсов
Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Александр Новак провёл встречу с Министром
энергетики Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым.
Стороны обсудили текущее и перспективное двустороннее взаимодействие двух стран, а также многостороннее
сотрудничество в сфере энергетики. В частности, были
затронуты вопросы поставок и транзита российских нефти
и нефтепродуктов, природного газа через территорию
Казахстана, перспективы взаимодействия по линии АНО
"Институт нефтегазовых технологических инициатив",
текущее партнёрство стран в рамках добычи углеводородов
Каспийского бассейна.
Также обсуждалась возможность организации поставок
природного газа с приграничных территорий Российской
Федерации для восточной части Казахстана.
www.tks.ru

Россиянка пыталась провезти через
границу более 6,5 кг серебряных изделий
Гражданка Российской Федерации, следуя на легковом
автомобиле «Mercedes» через пункт таможенного оформления «Варшавский мост» намеревалась незаконно ввезти из
Польши на территорию ЕАЭС более 6,5 кг серебряных
изделий.
При прохождении таможенного контроля пассажирская
таможенная декларация гражданкой не подавалась. А при
осмотре её личных вещей брестские таможенники обнаружили порядка двух тысяч единиц ювелирных изделий:
цепочки, кольца, браслеты, серьги, подвески.
Серебряные изделия были направлены на экспертизу в
Государственный комитет судебных экспертиз Республики
Беларусь. По итогам оценки общая стоимость изделий
составила почти 110 тыс. рублей.
www.customs.gov.by

Таможенники в Калининграде пресекли
незаконный вывоз 20 кг янтаря в Литву
Сотрудники Калининградской областной таможни пресекли незаконный вывоз 21,62 кг янтаря различных фракций через таможенный пост МАПП Чернышевское в
Литовскую Республику.
В ходе проведения таможенного досмотра грузовика и
вскрытия стационарных ящиков, предназначенных для хранения паллет и инструментов, оперативники таможни обнаружили пластиковую канистру, наполненную жидкостью. В
ней находились сокрытые от таможенного контроля мокрые
куски натурального янтаря желто-коричневого цвета, различной формы, средней фракции, россыпью.
Согласно заключению эксперта, представленные на экспертизу объекты являются механически необработанным
янтарем, рыночная стоимость которого на территории
Российской Федерации поставляет 200 тыс. рублей.
www.customs.gov.ru

Водитель большегруза спрятал от
таможенников 4,2 тыс. штук
бритвенных кассет
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35-летний гражданин Республики Беларусь, следуя из
Германии через пункт пропуска «Козловичи», предпринял
попытку незаконно ввезти на территорию Евразийского
экономического союза свыше 4,2 тысяч штук бритвенных
кассет для станков и медикаменты в ассортименте. Водитель сокрыл товар от таможенного контроля в технологических отсеках грузового автомобиля «Mercedes-Benz».
При прохождении таможенного контроля пассажирская
таможенная декларация гражданином не подавалась, устное заявление о перемещении товаров подлежащих обязательному письменному декларированию не поступало.
Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила почти 37 тысяч белорусских рублей.
www.customs.gov.by
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