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Azərbaycan və Rusiya bütün
istiqamətlər üzrə qarşılıqlı
münasibətlərin səviyyəsini daha
da yüksəltmək əzmindədir
Noyabrın 26-da Soçidә Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev ilә Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin arasında
ikitәrәfli görüş olub.
Prezident İlham Əliyevi salamlayan Prezident Vladimir Putin görüşә gәlmәyә razılıq verdiyi üçün Azәrbaycan dövlәt başçısına tәşәkkür
etdi. Rusiya Prezidenti dedi ki, çoxlu suallar yığılıb qalıb. Əlbәttә, Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlaması ilә әlaqәdar bizim üçtәrәfli görüşümüz diqqәt mәrkәzindә olacaq. Mәn indicә
öz hәmkarlarımla - Sizin yaxşı tanıdığınız vә
iqtisadiyyat problemlәri, nәqliyyat dәhlizlәrinin
açılması mәsәlәlәri ilә mәşğul olan Rusiya hökumәtinin Baş nazirinin müavini, müdafiә naziri, mәlum olduğu kimi nizamlanma işinә әhәmiyyәtli töhfә verәn Sәrhәd Xidmәtinin tabe olduğu Federal Tәhlükәsizlik Xidmәtinin direktoru ilә söhbәt edirdim.
Ümumiyyәtlә, orada suallar çoxdur, lakin hәr
halda bizim ikitәrәfli görüşümüzü ondan başlamaq istәrdim ki, gәlәn il ölkәlәrimiz arasında
diplomatik münasibәtlәr yaradılmasının 30 illiyi
tamam olur. Şübhәsiz, bu elә bir hadisәdir ki,
onu müvafiq şәkildә qeyd etmәli olacağıq. Bununla әlaqәdar demәk istәrdim ki, bizim strateji
tәrәfdaşlığımız çox uğurla inkişaf edir. Bunu
demәk kifayәtdir ki, pandemiya ilә bağlı bütün
mәsәlәlәrә vә bununla әlaqәdar iqtisadiyyatda
mәhdudiyyәtlәrә baxmayaraq, hәr halda bu ilin
9 ayı әrzindә bizdә әmtәә dövriyyәsinin hәcmi
11 faiz artıb. Bu, yaxşı göstәricidir. Rusiyanın
900 müәssisәsi Azәrbaycanda işlәyir. Azәrbaycan iqtisadiyyatına Rusiya tәrәfindәn 4,5 milyard birbaşa investisiya qoyulub. Rusiya Azәrbaycanın aparıcı iqtisadi-ticari tәrәfdaşlarından
biridir. Əlbәttә, humanitar әlaqәlәr bu fonda davam edir. Mәn bizim görüşlәrimizdә hәmişә ilk
növbәdә bu barәdә danışıram. Rus dilinin inkişafına, dәstәklәnmәsinә göstәrdiyiniz diqqәtә
görә Sizә tәşәkkür etmәk istәyirәm. Sizdә 304,
hәtta mәn bilәn daha çox - 340 mәktәbdә rus dili
tәdris edilir. Azәrbaycan mәktәblilәrinin 34 faizi
bu vә ya digәr şәkildә rus dilindә oxuyur vә bu
dili öyrәnirlәr. Bu da yaxşı göstәricidir, Azәrbaycan rәhbәrliyinin, Azәrbaycan xalqının yaxın vә
çoxtәrәfli әlaqәlәr saxlamaq cәhdinә dәlalәt edir.
Bu әlaqәlәr hәqiqәtәn çoxtәrәfli xarakter daşıyır.
Humanitar sahәdә münasibәtlәr dә, gәnclәrin
әlaqәlәri dә inkişaf edir. Bizdә bu cür ümumbәşәri sәviyyәdә dәstәklәnәn tәdbirlәr çoxdur.
Bu, gәlәcәkdә münasibәtlәrimizin inkişafı üçün
yaxşı şәrait yaradır.
Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinin nizamlanmasına
gәldikdә isә, bu barәdә üçtәrәfli formatda danışarıq. Bir azdan Ermәnistanın baş naziri bizә qoşulacaq vә biz bu diskussiyanı davam etdirәcәyik. Lakin mәnә belә gәlir ki, burada bizim sülhmәramlılar da müsbәt rol oynayırlar. Atәşkәsә
nәzarәt üzrә Rusiya-Türkiyә mәrkәzi fәal iş aparır. Tәәssüf ki, problemlәr, insidentlәr var. Tәәssüf ki, hәlә dә insan tәlәfatı olur. Biz dә bundan
ötrü toplaşmışıq ki, baxaq, nәinki buna oxşar
heç bir hadisә baş vermәmәsi, әksinә, vәziyyәtin
sakitlәşmәsi vә regionda insanların rahat yaşamasına, ölkәlәrin inkişaf etmәsinә imkan verәcәk şәrait yaradılması üçün nә edilib vә hamı nә
etmәlidir.
Prezident İlham Əliyev Rusiya dövlәt başçısına dәvәtә görә tәşәkkür edәrәk yenidәn görüşmәkdәn mәmnun olduğunu bildirdi. Azәrbaycan Prezidenti qeyd etdi ki, bu il әrzindә biz çox
fәal dialoq aparmışıq - hәm görüşmüşük, hәm

dә tez-tez telefonla danışmışıq. İkitәrәfli münasibәtlәrimizin inkişaf dinamikası bizi çox sevindirir. Lakin mәn әvvәlcә Kemerova vilayәtindә
kömür şaxtasında baş vermiş faciә ilә әlaqәdar
Sizә şәxsәn başsağlığı vermәk istәrdim. Tәәssüf
ki, xeyli insan hәlak olub. Dünәn Sizә teleqram
göndәrmişәm. Bu gün Azәrbaycan xalqı adından bir daha Sizә, bütün Rusiya xalqına başsağlığı vermәk istәyirәm.
Biz ikitәrәfli formatda çox mәsәlәlәri hәll
etmişik vә bu gün münasibәtlәrimizi strateji tәrәfdaşların münasibәtlәri kimi sәciyyәlәndiririk.
Bu, sadәcә söz birlәşmәsi deyil, hәqiqәtәn belәdir vә bütün istiqamәtlәr üzrә qarşılıqlı münasibәtlәrimizin sәviyyәsini daha da yüksәltmәk
әzmindәyik. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, әmtәә
dövriyyәsi artır. İqtisadi sahәdә әmәkdaşlığa, o
cümlәdәn biznes dairәlәri arasında qarşılıqlı maraq çox güclüdür. Əlbәttә, münasibәtlәrimizin
çoxlu sahәlәri ehtiva etmәsi bizi çox sevindirir.
Hazırda biz iqtisadiyyatın, nәqliyyatın әksәr sahәlәrinә, humanitar әmәkdaşlığa aid 7 yol xәritәsini reallaşdırırıq.
Azәrbaycanda rus dilinin, o cümlәdәn tәhsil
proseslәri vasitәsilә populyarlaşdırılması vә qorunub saxlanması üzrә bizim fәaliyyәtimizi qiy-

mәtlәndirdiyinizә görә sağ olun. Sizә hәm dә
ona görә tәşәkkür etmәk istәrdim ki, Azәrbaycan tәlәbәlәrinin Rusiyada tәhsil almaları üçün
gözәl şәrait yaradılıb. Bu sәfәrdәn әvvәl son mәlumatları gözdәn keçirdim, 15 mindәn çox azәrbaycanlı, Azәrbaycan vәtәndaşı Rusiyanın ali
mәktәblәrindә tәhsil alır. Əslindә bu, bütöv bir
ali mәktәb demәkdir. Burada çox yaxşı tәhsil verilir vә bu, avtomatik olaraq ölkәlәrimiz arasında
körpü olur. Bizim münasibәtlәrimizin inkişafı
işindә bu hәftә çox әlamәtdar olub. Mәn bu hәftә Rusiya Federasiyası hökumәtinin sәdrinin
müavinini qәbul etmişәm, dünәn axşam Rusiya
Elmlәr Akademiyasının prezidentini qәbul etdim. Sizin humanitar әmәkdaşlıq üzrә xüsusi
nümayәndәniz Azәrbaycanın vә Ermәnistanın
intellektualları, mәdәniyyәt xadimlәri arasında
Rusiya tәrәfin fәal iştirakı ilә әlaqәlәrin nizamlanması kimi çox mühüm bir missiya ilә bütün
hәftә әrzindә Bakıda olub. Bu günlәrdә, bu hәftә
Rusiyanın ixrac mәrkәzi vә “Roseksimbank”ın
böyük biznes konfransı keçirilib. Bu konfransda
Rusiyanın 30-dan çox şirkәti iştirak edirdi. Yәni,
bu bir hәftә bizim qarşılıqlı fәaliyyәtimizin
istiqamәtlәrinin yalnız bir hissәsini sәciyyәlәndirmәk üçün kifayәt qәdәr әlamәtdardır.

Əlbәttә, bu gün biz Ermәnistan-Azәrbaycan
problematikası barәdә әtraflı söhbәt edәcәyik.
Qeyd etmәliyәm ki, keçәn il noyabrın 10-dan
etibarәn Rusiya sülhmәramlı qüvvәlәrinin fәaliyyәtә başlaması ilә әlaqәdar o vaxtdan bәri bir
il әrzindә Rusiya sülhmәramlılarının mәsuliyyәti zonasında ciddi insidentlәr olmayıb. Silahlı
toqquşmalar olmayıb, hәr hansı ciddi hadisәlәr
olmayıb, sistemli böhran xarakteri daşımayan
müәyyәn tәsadüfi insidentlәr olub. Azәrbaycan
vә Ermәnistan sәrhәdindә silahlı toqquşmalar
olub, lakin bu, Rusiya sülhmәramlılarının mәsuliyyәt zonası deyil. Bununla belә, әlbәttә, bu, bizi bütün bunlara çox diqqәtlә yanaşmağa, risklәrә necә nәzarәt etmәk, onları necә minimallaşdırmağın mümkün olması barәdә, o cümlәdәn
üçtәrәfli formatda söhbәt aparmağa vә Ermәnistan-Azәrbaycan münasibәtlәrinin hәrtәrәfli
nizamlanması üzәrindә işlәmәyә vadar edir. Biz
bu mәsәlәdә şәxsәn Sizin rolunuzu, Rusiya
Federasiya hökumәtinin yüksәkvәzifәli nümayәndәlәrinin rolunu vә әlbәttә, Qarabağda sülhün saxlanması üçün Rusiya sülhmәramlılarının
rolunu çox yüksәk qiymәtlәndiririk vә ümid edirik ki, gәlәn il bu iş davam etdirilәcәk vә yenә
yaxşı nәticәlәr alınacaq.
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Azərbaycan
regiondan
dünyaya yeni
qapılar açır
Tarixboyu belә olub: әgәr qazanılmış hәrbi qәlәbәnin ardınca quruculuq prosesi başlanırsa, demәli, o qәlәbәni әldә etmiş xalq parlaq gәlәcәyә doğru
gedәn yoldadır. Bu yöndә atılan hәr addım hәmin
torpaqlarda o xalqın varlığını, hәyatını, arzu vә niyyәtlәrini, davamlı nailiyyәtlәrini әbәdi edir. Əgәr
hәrbi qәlәbәni inkişaf vә quruculuq davam etdirmirsә, demәli, o qәlәbә müvәqqәti bir nәticәdir.
Azәrbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev
ordumuzun qüdrәti ilә qazanılmış Zәfәri iqtisadiyyatımızın
gücü, әmәkçi insanlarımızın zәhmәti, yurdumuza tükәnmәz
sevgisi ilә davam etdirir. Bu gün Qarabağda, Şәrqi Zәngәzurda
tәmәli qoyulan hәr tikili, üst-üstә hörülәn hәr daş, torpağa
әkilәn hәr fidan bu sevginin ifadәsidir. Böyük gücün, zәhmәtin, dünyaya fayda vermәk arzusunun, Azәrbaycan insanının
quruculuq әzminin tәcәssümüdür.
Mәnfur düşmәn torpaqlarımızı nә üçün işğal etdiyini, niyә
onillәrlә dağıntılar apardığını, ötәn 30 il әrzindә bundan nә
qazandığını indiyәdәk heç kimә doğru-dürüst izah edә bilmәyib. Çünki ortada Ermәnistan cәmiyyәtinin bu münaqişәdәn
nә qazandığı özünә dә mәlum deyil. Əksinә, ağılsız itkilәri var.
30 il әrzindә işğalçılar bu әrazilәrdә heç bir iqtisadi baza
yarada bilmәyiblәr. Yaratdıqları viranәlәrdir. Azәrbaycanın
vәhşicәsinә dağıdılan әmlaklarıdır. Vәtәndaşlarımızın talan
edilmiş mülkiyyәtidir. Sivilizasiyadan uzaq olan vandalların
bu әrazilәrdә qurulu nә varsa yerlәyeksan etmәlәridir. Tәbii ki,
işğalçılar bәdnam әmәllәrinin әvәzini ödәmәli olacaqlar. O
zaman bir daha anlayacaqlar ki, faşizmә mәxsus millәtçilik
nağılları heç kimә xeyir gәtirmәyib. Bir daha dәrk edәcәklәr
ki, nә istәdiyini başa düşmәyәn, kimlәrinsә әlindә alәtә çevrilәn, regionun inkişafını әngәllәyәn, özünü çıxılmaz vәziyyәtә
mәhkum edәn bir xalqın gәlәcәyi ola bilmәz.
Bu gün azad yurdlarımızda sürәtli şәkildә hәyata keçirilәn
quruculuq işlәri bizim illәr әvvәl qәlbimizdә qövr edәn arzularımızdır. Hәmişә düşünürdük ki, tәki torpaqlarımız azadlığa
çıxsın, biz doğma yurdlarımızı әvvәlkindәn dә gözәl qurarıq.
Onların hәr daşına sevgimizi qoyarıq. Hәr ağacını qәlbimizin
hәrarәti ilә isidib boya-başa çatdırarıq. Azәrbaycan xalqını әn
böyük arzusuna yetirәn dövlәt rәhbәrimiz xalqın bu istәyini dә
reallığa çevirir. Qarabağı, Şәrqi Zәngәzuru ayağa qaldırır, inkişaf axarına qovuşdurur. Bu torpaqların işğal illәrindәn, ermәni
vandallarının mәnfur әmәllәrindәn qalmış ürәk dağlayan görkәmini addım-addım dәyişir, xarabalıqları abadlaşdırır. İşğaldan azad edilmiş rayonlarımızda yollar çәkilir.
Bu torpaqların dünyaya, sivilizasiyaya açıq olması üçün
hava limanları tikilir. Azәrbaycan azad әrazilәrini yenidәn qurur. Regiondan dünyaya yeni qapılar açır. Hәr kәsi, bütün qonşu ölkәlәri bu imkanlardan birgә faydalanmağa çağırır. Hamını
sülhü qorumaqdan ötrü çalışmağa, yeni inkişaf imkanları tapmağa, tәrәqqiyә mane olan әngәllәri ortadan götürmәyә dәvәt
edir. Ona görә bu gün bütün dünyanın gözü Azәrbaycandadır.
Dünya bizә baxır!
Qarabağda, Şәrqi Zәngәzurda quruculuq işlәrinin tәmәldәn
aparılması bütün bu tәdbirlәrin әn müasir çağırışlar nәzәrә
alınmaqla hәyata keçirilmәsinә geniş zәmin yaradır. Bir kәndin, şәhәrin formalaşması yüzilliklәrin möhtәşәm faktıdır. Bu
prosesdә müxtәlif nәsillәr iştirak edir. Hәr nәsil dә kәndin, şәhәrin, qәsәbәnin simasında öz izlәrini qoyur. Hәmin izlәri dәyişmәk, yaşayış mәskәnlәrini müasir tәlәbәlәrә uyğunlaşdırmaq, adәtәn, çox çәtin olur. Mükәmmәl baş planların formalaşdırılmasına memarlar çox әmәk sәrf edirlәr. Adam hәtta atababadan qalmış kiçik bir evi dә müasir tәlәblәrә, öz istәklәrinә
nә qәdәr uyğunlaşdırmağa çalışsa da, yenә ürәyi istәyәn kimi
alınmır. Görürsәn ki, haradasa kәm-kәsir qalır. O planlaşdırma,
sәliqә-sәhman, nizam hәr zaman әldә edilmir.
Azәrbaycan isә bu gün azad yurdlarımızda quruculuq işlәrinә tәmәldәn başlayıb. Şuşa kimi tarixi şәhәrlәrimizin qәdim simasının qorunması, bu misilsiz mәkandakı ayrı-ayrı abidәlәrdә hәyata keçirilәn bәrpa layihәlәri ilә yanaşı, ümumiyyәtlә,
heç bir salamat tikilinin qalmadığı Ağdam, Füzuli kimi şәhәrlәrimizdә, Zәngilan rayonunun Ağalı kәndindә innovativ şәhәrsalma layihәlәri hәyata keçirilmәkdәdir. Yaxın illәrdә bu
şәhәrlәrin necә olacağını onların mediada tәqdim olunan layihәlәrindәn, maketindәn görürük. Etiraf edәk ki, dünyanın әn
inkişaf etmiş ölkәlәrindәki sayaq bu cür mükәmmәl, hәr şeyi
öz yerindә, nizamında qurulan yaşayış yerlәrimizin olmasını
nә vaxtsa çoxumuz arzulamışıq. Xaraba qoyulmuş yurdlarımızı yenidәn qurmaq ehtiyacı varkәn Azәrbaycan dövlәti indi
bu yaşayış mәntәqәlәrini mәhz xәyallarımızdakı kimi tikib
yaradır.
Bunun ilkin örnәklәrindәn biri Azәrbaycanda ilk “ağıllı
kәnd” kimi inşa olunan vә tikintisi artıq başa çatmaqda olan
Ağalı kәndidir. Zәngilan rayonunun bu kәndindә “ağıllı kәnd”
layihәsinin tәmәli Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 26-da Zәngilana sәfәri zamanı qoyuldu. Bununla işğaldan
azad olunmuş әrazilәrimizdә müasir çağırışlara, beynәlxalq
standartlara әsaslanan yeni inkişaf modelinin icrasına
başlanıldı.
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әvvәli 1-ci sәh.
“Ağıllı kәnd” layihәsinin icrası 5 komponent üzrә aparılmaqdadır. Bunlar yaşayış, istehsal, sosial xidmәtlәr, “ağıllı kәnd tәsәrrüfatı” vә alternativ enerji sahәlәridir. Ərazidә tam izolyasiya
olunmuş vә innovativ inşaat materiallarından istifadә edilmәklә
tikilmiş 200 fәrdi ev olacaq. Evdaxili mühәndis kommunikasiya,
isitmә sistemlәri dә “ağıllı” texnologiyalar әsasında qurulmaqdadır.
Bu kәndlәrdә müasir mәktәb, bağça, poliklinika vә elektron
idarәetmә mәrkәzlәri salınacaq, hәmçinin turizm infrastrukturu
formalaşdırılacaq. Onu da bildirәk ki, bütün yaşayış evlәri, sosial
obyektlәr, inzibati vә ictimai iaşә binaları, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı vә istehsalı prosesi alternativ enerji mәnbәlәri ilә
tәmin edilәcәk. “Ağıllı kәnd tәsәrrüfatı” kooperativ idarәetmә
sistemini, müasir texnologiyalar әsasında qurulmuş tarla, bağ vә
fermaları, habelә dronlar vasitәsilә idarәetmә vә nәzarәti özündә
birlәşdirir. “Ağıllı tәsәrrüfatlar” kәndlәrdә meyvә, tәrәvәz, әt vә
süd mәhsulları istehsalını artırmağa, emal prosesini müasir tәlәblәrә uyğun qurmağa imkan verir. “Ağıllı kәnd” tәkcә kәnd tәsәrrüfatı ilә bağlı deyil. Müasir şәhәrsalma standartlarının tәtbiqi,
küçәlәrin “ağıllı” işıqlandırılması, soyuğadavamlı ekoloji evlәrin
inşası, mәişәt tullantılarının idarә olunması, su, elektrik vә günәş
paneli stansiyalarının quraşdırılması, bioqaz enerjisindәn istifadә
kimi amillәr bu konsepsiyanın әsas komponentlәri sırasındadır.
Bütün yaşayış evlәrinin, sosial obyektlәrin, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı vә istehsalı prosesinin alternativ enerji mәnbәlәri
ilә tәmin edilmәsi “ağıllı kәnd”in hansı üstünlüklәrә malik olduğunu sәrgilәyir.
Azәrbaycanın dördüncü böyük şәhәri kimi planlaşdırılmış Ağdam da “ağıllı şәhәr” konsepsiyasına uyğun tikilmәkdәdir. Onun
1,5 min hektarlıq әrazisi müasir şәhәr qismindә qurulur. Burada
binalar xüsusi beynәlxalq standartlara uyğun “ağıllı binalar”
tipologiyasına uyğun olaraq inşa edilir. “Ağıllı şәhәr” yanaşması
tәbii ki, burada hәm ağıllı idarәetmәni, hәm dә müasir texnologiya üzrә peşәkar kadrlar hazırlanmasını nәzәrdә tutur. Ağıllı cәmiyyәt, sağlam әtraf mühit, hәyat tәrzi, nәqliyyat vә rabitә, rәqәmsal әsaslı şәbәkәlәr qlobal miqyasda yeni yanaşmadır.
Ağdam 100 min nәfәr sakin üçün planlaşdırılır. Baş plana
görә, burada 1750 fәrdi ev vә 23 min mәnzilin inşa olunacağı nәzәrdә tutulur. Belәliklә, şәhәr sakinlәrinin üçdәbiri fәrdi evlәrdә
yaşayacaq. Ağdam rayonundakı evlәrin daha böyük hәyәtyanı
sahәlәrlә tәmin olunacağı bildirilir. Şәhәrdә ictimai yaşıllıq mәkanları da qurulacaq. Belә ki, hәr bir Ağdam sakini evindәn çıxarkәn 400 metr aralıda istirahәt parkına çatacaq.
Şәhәrdә ictimai nәqliyyat vasitәsi olaraq relslәrsiz tәkәrlәr
üzәrindә hәrәkәt edәcәk tramvay xәtlәri dә yaradılacaq. Burada
hәmçinin Qarabağ Universitetinin yaradılması nәzәrdә tutulur.
Ağdam bütün Qarabağın tәhsil mәrkәzi olacaq. Ağdamın baş
planında BMT-nin UNICEF qurumunun “Ağıllı vә dayanıqlı şәhәrin müddәaları haqqında” kitabçasında göstәrilәn 18 müddәasının hәr biri nәzәrә alınıb. Mәsәlәn, ağıllı vә ya dayanaqlı şәhәr
prinsipinә uyğun olaraq, rayonda su, elektrik tәchizatı, sosial infrastruktur elә qurulacaq ki, onlar әn әlçatan şәkildә olsun vә sakinlәrә xәstәxana, mәktәb vә ya baş meydana piyada çatmaq
imkanı verilsin. “Ağıllı şәhәr” konsepsiyasının tәlәb etdiyi kimi,
şәhәrin bütün elementlәri 125 hektarlıq meşәdәn tutmuş, su kanalları, göl, müasir körpülәr vә yollar vahid sistemin tәrkibindә
öz yerini tutacaq.
Ağdamda sәnaye parkının yaradılması istiqamәtindә böyük
işlәr görülür. Burada tikinti materiallarının istehsalı müәssisәlәrinin yaradılması, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının qablaşdırılmasının, meyvә-tәrәvәz konservlәrinin, әt vә süd mәhsullarının, şәrab, yem, gübrә istehsalı vә emalının, eyni zamanda xidmәt sahәlәrinin, soyuducu kameraların tәşkili planlaşdırılır. İşğaldan
azad olunmuş әrazilәrin müqayisәli üstünlüklәri әsasında 4
regional mәrkәzin yaradılması nәzәrdә tutulub. Cәbrayılda logistika vә ticarәt mәrkәzi, Şuşada mәdәniyyәt vә turizm mәrkәzi,
Kәlbәcәrdә hasilat vә turizm mәrkәzi, Ağdamda sәnaye mәrkәzi
mövcud olacaq.
Qısa müddәtdә Füzulidә inşa olunaraq istismara verilәn beynәlxalq hava limanı, hәmçinin Zәngilanda, Laçında tikilmәkdә
olan hava limanları da Azәrbaycan dövlәtinin quruculuq
әzminin, azad yurdlarımızdan dünyaya açılan inkişaf yollarının
tәcәssümüdür.
Bu gün Azәrbaycan dövlәti innovasiyaların tәtbiqi ilә xarabalıqların yerindә “ağıllı” şәhәrlәr, kәndlәr salmaqla yanaşı, ermәnilәrin illәr әrzindә barbarcasına dağıtdıqları tarixi abidәlәrimizi
dә hәyata qaytarır. Azәrbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydәr
Əliyev Fondunun rәhbәri, UNESCO vә ICESCO-nun xoşmәramlı sәfiri Mehriban xanım Əliyevanın rәhbәrliyi ilә hәyata

keçirilәn bәrpa layihәlәri bu abidәlәrimizә yeni bir ömür bәxş
edir. Onlar Azәrbaycan xalqının bu torpaqlarda yaratdığı zәngin
mәdәniyyәtin vә bundan sonra bu yurdlarda әbәdi yaşamaq әzmimizin simvolu kimi nәsillәr arasında rabitәni tәmin edir.
İqtisadi vә hәrbi qüdrәti möhkәm olan dövlәt bütün sahәlәrdә
uğur qazanmağa qadirdir. Bu gün tarixinin әn qüdrәtli dövrünü
yaşayan Azәrbaycan da güclü iqtisadiyyata, qüdrәtli orduya
sahib olan dövlәt kimi Avratlantika geosiyasi arealında öz sözü
vә mövqeyi olan ölkәyә çevrilib. 44 günlük Vәtәn müharibәsindә әldә edilәn tarixi Zәfәr isә ölkәmizin beynәlxalq nüfuzunun,
siyasi çәkisinin daha da artmasını şәrtlәndirib.
Azәrbaycan iqtisadi meyar vә parametrlәr üzrә kimdәnsә asılı
deyil. Hәtta ölkәmiz istәr xarici borc, istәr iqtisadi artım, istәrsә
dә adambaşına düşәn valyuta ehtiyatları baxımından iqtisadi sahәdә әn qabaqcıl yerlәrdәdir. İqtisadi müstәqillik siyasi müstәqilliyin möhkәmlәndirilmәsi baxımından әsas şәrtdir.
Hazırda yaşadığımız postmüharibә dövründә ölkә iqtisadiyyatının artım tempi bәrpa edilir vә inkişaf göstәricilәri yüksәlir.
Ölkәnin neft sahәsindәn asılılığını aradan qaldırmaq istiqamәtindә görülәn tәdbirlәr dә bәhrәsini vermәkdәdir vә bunu qeyrineft sektorundakı artım da tәsdiq edir.
İqtisadi fәallığın artması ölkәmizin maliyyә-iqtisadi göstәricilәrinin dә yaxşılaşmasına sәbәb olmaqdadır. Gәlәn ilin dövlәt
büdcәsinin bütün göstәricilәri onu demәyә әsas verir ki, 2022-ci
ildә dә qarşıya qoyulan strateji vәzifәlәr yerinә yetirilәcәk.
Müstәqillik tarixindә әn böyükhәcmli büdcә layihәsi artıq Milli Mәclisdә birinci oxunuşda qәbul edilib. Gәlәn il büdcә xәrclәri
ilk dәfә olaraq 30 milyard manata yaxınlaşacaq. Bu da 2021-ci
illә müqayisәdә 1 milyard 336 milyon manat artıq vәsait demәkdir. Bu da bir daha tәsdiq edir ki, Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi inkişaf strategiyası ölkәnin dinamik inkişafını
tәmin etmәyә imkan verib.
2021-ci ilin ötәn 9 ayında iqtisadi inkişaf tempi 4,8 faizә çatıb
vә bu o demәkdir ki, iqtisadiyyatımız böhran dövrünü arxada
qoyaraq yeni inkişaf yolunda inamla irәlilәyir. Bütün bunların
nәticәsindә yüksәliş, 2022-ci ilin maliyyә ili üçünsә dayanıqlı
iqtisadi tәminat yaranıb. Bütün bu ssenarilәrә әsasәn hazırlanmış
2022-ci ilin dövlәt büdcәsi layihәsi Azәrbaycanın inkişafı üçün
güclü zәmin formalaşdırır.
2022-ci il üzrә büdcә siyasәtinin istiqamәt vә hәdәflәri İlham
Əliyevin hazırladığı “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa
dair Milli Prioritetlәr” sәnәdindә müәyyәn edilmiş prioritetlәr vә
onların hәyata keçirilmәsi üçün qarşıya qoyulmuş strateji mәqsәdlәr nәzәrә alınmaqla tәrtib olunub. Büdcәnin gәlir vә xәrclәri
dә tәsdiq edir ki, dövlәtin ali maliyyә sәnәdi strateji inkişaf hәdәflәrinә, iqtisadi siyasәtә vә qarşıda duran çağırışları dәf etmәyә xidmәt etmәk iqtidarında olacaq.
Gәlәn ilin dövlәt büdcәsi hazırlanarkәn yenә dә sәnәdin sosia-

lyönümlü olmasına xüsusi diqqәt yetirilib. Yәni 2022-ci ilin
büdcәsi dә ötәn illәrin maliyyә sәnәdi kimi sosialyönümlüdür.
Belә ki, büdcә layihәsi dövlәtin әsas funksiyalarının, o cümlәdәn müdafiә vә tәhlükәsizlik, sosial tәminat, sәhiyyә, tәhsil,
dövlәt borcu, prioritet dövlәt proqramları vә layihәlәri üzrә maliyyәlәşdirmәnin davam etdirilmәsi, әhalinin sosial rifahının qorunmasına yönәlmiş tәdbirlәrin vә iqtisadi artımın dәstәklәnmәsinә güclü maliyyә tәminatı yaradır.
Əhalinin, xüsusilә dә hәssas qrupların, müharibә veteranlarının, әlillәrin vә şәhid ailәlәrinin sosial tәminatı üzrә hәyata keçirilәn dövlәt siyasәtinin maliyyәlәşdirilmәsinә xüsusi әhәmiyyәt
verilәcәk. Büdcә gәlirlәrinin artırılması nәticәsindә cәlb edilәcәk
әlavә vәsaitlәrin mühüm qismi әhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına, yardıma ehtiyacı olan vәtәndaşlara hәdәflәnmiş
sosial proqramların hәyata keçirilmәsinә yönәldilәcәk.
Sәnәddә hәmçinin işğaldan azad olunmuş әrazilәrin bәrpası,
yenidәn qurulması vә ölkә iqtisadiyyatına reinteqrasiyası mәsәlәsi dә yer alıb.
Yәni şanlı Zәfәrdәn sonra Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzurda
başlanmış işlәrin davam etdirilmәsi, işğaldan azad edilmiş bütün
әrazilәrdә Azәrbaycan Ordusunun, Sәrhәd Qoşunlarının, daxili
işlәr, tәhlükәsizlik orqanlarının fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi,
mina tәmizlәmә tәdbirlәrinin tәşkil olunması, habelә su, elektrik
enerjisi, qaz tәchizatı, rabitәnin bәrpası, hәmçinin yol infrastrukturunun qurulması ilә әlaqәdar işlәrin icrası, әhalinin mәskunlaşdırılması vә onların hәyat şәraitinin bәrpası, dayanıqlı vә davamlı iqtisadi fәallığının tәmin edilmәsinә yönәldilәn infrastruktur
layihәlәrinin hәyata keçirilmәsi kimi tәdbirlәr üçün büdcәdәn 2,2
milyard manat vәsaitin ayrılması qәrara alınıb.
Bütün bunlar bir daha tәsdiq edir ki, azad edilmiş әrazilәrimizin vahid konsepsiya әsasında bәrpası ölkәnin iqtisadi potensialının genişlәnmәsinә sәbәb olacaq. Bu әrazilәrin reinteqrasiyası
ölkә iqtisadiyyatına müsbәt tәsir göstәrәcәk, iqtisadi artıma sәbәb olacaq. Qarabağın bәrpa prosesi çoxşaxәli olduğu üçün
nәinki hәmin әrazilәrin, ümumilikdә ölkә iqtisadiyyatının bir çox
sektorlarının inkişafı üçün yeni imkanlar yaranacaq.
Dövlәtin әsas funksiyalarından biri dә әhalinin sosial müdafiәsinin tәşkili vә daxili siyasәtin sosialyönümlüyünün ön planda
saxlanılmasıdır.
Hәyata keçirdiyi mәqsәdyönlü, uzaqgörәn siyasәti ilә Azәrbaycanı bütün çәtin sınaqlardan uğurla çıxaran Prezident İlham
Əliyev ölkәdә makroiqtisadi sabitliyin qorunması vә әhalinin
rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә hәr zaman ciddi
addımlar atır. Bunu qlobal pandemiya ilә mübarizә dövründә
Prezidentin hazırladığı sosial-iqtisadi dәstәk paketi dә bir daha
tәsdiqlәdi.
Son 18 ildә Azәrbaycanda bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn
dövlәt siyasәti göz önündәdir. İlham Əliyev mәhz pandemiya ilә

mübarizә zamanı, yәni dünya iqtisadiyyatının tәnәzzülü dövründә dә xalqın sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mühüm addımlar atdı.
Böhran şәraitindә әhalinin sosial rifah halının yüksәldilmәsi vәtәndaşların әmәkhaqları vә pensiya tәminatının yaxşılaşdırılması, işsizlik probleminin aradan qaldırılması, paytaxtda vә bölgәlәrdә müasir sosial infrastrukturun yaradılması prioritet olaraq
qaldı. Heç bir sosial layihә tәxirә salınmadı.
Maliyyә hәcmi 3 milyard manat olan bu sәnәd müstәqillik tariximizin әn böyük iqtisadi dәstәk proqramı adlandırıldı. Prezidentin әn böyük sosial-iqtisadi paketi çәrçivәsindә hazırlanan
dövlәt dәstәyi proqramlarına әsasәn, karantin dövründә әhalinin
sosial müdafiәsinin tәminatı sahәsindә mühüm addımlar atıldı.
Mәhz bu proqramlarda nәzәrdә tutulan mәşğulluq vә sosial rifaha dәstәk tәdbirlәri 5 milyon nәfәri әhatә etdi. Dövlәt sektorunda
çalışan 900 min nәfәrin, özәl sekorda isә 760 min nәfәrin iş yeri
vә әmәkhaqları qorundu. Sahibkarlıq subyektlәrinә böyük
güzәştlәr edildi.
İşsiz vәtәndaşlara hәr ay ödәnilәn 190 manatlıq birdәfәlik
müavinәtlәr, ümumilikdә, 333 milyon manat tәşkil etdi. 85 min
ailәyә, aylıq orta mәblәği 225 manat olmaqla ünvanlı sosial yardım verildi. Belәliklә iqtisadiyyatdakı tәnәzzülә baxmayaraq,
Prezident İlham Əliyevin tәxirә salmadan reallaşdırdığı sosial
layihәlәr bir daha Azәrbaycanın hәm dә sosial dövlәt olduğunu
tәsdiqlәdi.
Azәrbaycanda әhalinin sosial müdafiәsinә göstәrilәn diqqәt
hәr il dövlәt büdcәsindә dә öz әksini tapır. Hәr il dövlәt büdcәsindә sosial yönümlü xәrclәr artırılır. 2022-ci ilin büdcәsi dә
Azәrbaycan reallığı nәzәrә alınmaqla hazırlanıb. Bu büdcәnin
sosialyönümlü olması bir daha göstәrir ki, dövlәtin әsas mәqsәdi
xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasıdır.
Hәr zaman olduğu kimi, 2022-ci ilin dövlәt büdcәsi dә sosialyönümlüdür. Sosialyönümlü büdcә o büdcәdir ki, onda sosial
bölmәlәr üzrә xәrclәrin payının әhәmiyyәtli çәkisi olur. Dünya
praktikasında sosial xәrclәrin payı 40 faizdәn az deyil. İnkişaf
etmiş ölkәlәrin tәcrübәsinә baxsaq, sosial xәrclәr dedikdә bura
tәhsil, sәhiyyә, sosial müdafiә, mәdәniyyәt vә digәr sosial әhәmiyyәtli sahәlәr daxildir.
Bir tәrәfdәn, qlobal pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәrinin davam etmәsi, digәr tәrәfdәn, İkinci Qarabağ müharibәsinin yaratdığl sosial-iqtisadi çәtinliklәrә baxmayaraq, büdcәdә sosial xәrclәrin payı 46,5 faizә catdırılacaq vә bu 2021-ci ilә nisbәtәn 13,5
faiz vә ya 1 milyard 650 milyon manat artım demәkdir. Tәhsil
sahәsinә 3 milyard 884 milyon, sәhiyyәyә icbari sığorta öhdәliklәri dә nәzәrә alınmaqla 1 milyard 789 milyon manatın ayrılması proqnozlaşdırılır.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, 2022-ci ilin
dövlәt büdcәsindә gәlәn il yanvarın 1-dәn әmәkhaqlarının, әmәk
pensiyalarının, sosial müavinәtlәrin vә digәr sosial ödәnişlәrin
artırılması üçün 1 milyard 440 milyon manat mәblәğindә müvafiq maliyyә tәminatı yaradılıb.
Növbәti ildә büdcәdәn maliyyәlәşәn tәşkilatlar üzrә gәlirlәrin
artım tempi 25 faiz, qeyri-büdcә sektorunda isә 14,5 faiz tәşkil
edәcәk. Gәlirlәrin artımı orta aylıq әmәkhaqqının artımı ilә
şәrtlәndirilir. Orta aylıq әmәkhaqqının cari ilin sonuna 742 manat
tәşkil edәcәyi, növbәti ildә isә 65 manat vә ya 8,7 faiz artaraq
807 manat olacağı proqnozlaşdırılır.
Göründüyü kimi, dövlәt qlobal pandemiya ilә mübarizә dövründә dә üzәrinә düşәn vәzifәlәri layiqincә hәyata keçirir, heç bir
sosal layihәnin icrasını tәxirә salmır. Bütün bunları Azәrbaycan
hökumәti öz hesabına, heç bir tәşkilatdan borc almadan hәyata
keçirir. Əlbәttә ki, Azәrbaycanın pandemiya ilә mübarizә planlarını, sosial layihәlәrini öz hesabına reallaşdırması Prezident
İlham Əliyevin siyasi müdrikliyinin, qәtiyyәtli, cәsarәtli qәrarlarının göstәricisidir.
Bütün bunlar onu demәyә әsas verir ki, bu siyasәt davamlıdır.
Ən әsası odur ki, bunun üçün siyasi iradә vә ölkәnin kifayәt qәdәr maliyyә imkanı var. Vәtәn müharibәsindәki şanlı Zәfәrdәn
sonra Prezident İlham Əliyev postmüharibә dövrü üçün müәyyәnlәşdirdiyi yeni inkişaf strategiyasında әhalinin sosial müdafiәsinin güclәndirilmәsi prioritet olaraq qalır.
Əlbәttә ki, bu gün Azәrbaycanın qazandığı uğurları şәrtlәndirәn әsas amil Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş iqtisadi
konsepsiyasının tam doğru formada icrasıdır. Bütün bunlar isә
verilәn vәdlәrin uğurla reallaşması nәticәsindә baş tutub. Dövlәt
başçısının söylәdiyi kimi, son 18 il әrzindә bir dәnә dә yerinә
yetirilmәyәn vәd yoxdur. Bu günün reallıqları onu göstәrir ki,
Azәrbaycan düzgün yolda gәlәcәyә doğru inamla addımlayır.
2021-ci ildә görülәn işlәr onu demәyә әsas verir ki, Azәrbaycan
2022-ci ildә dә yeni-yeni uğurlara nail olacaq.
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Dövlət Gömrük Komitəsinin ÜGT-nin yeni Strateji
Planının
prioritetləri
ilə
sədri Türkiyənin ölkəmizdəki bağlı müzakirələr aparılıb
səfiri ilə görüşüb
Noyabrın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti generalpolkovniki Sәfәr Mehdiyev ilә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı Baş katibinin
müavini Rikardo Trevino Çapa arasında videokonfrans formatında görüş keçirilib.

Noyabrın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev Türkiyә Respublikasının ölkәmizdәki fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Cahit Bağçı ilә görüşüb.
Qonağı sәmimiyyәtlә salamlayan Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev iki
qardaş ölkәnin yüksәlәn xәtlә inkişaf edәn әlaqәlәrindәn mәmnunluqla söhbәt açıb. Qeyd edilib
ki, istәr Vәtәn müharibәsi zamanı, istәrsә dә postmüharibә dövründә Türkiyәnin Azәrbaycana
güclü siyasi vә mәnәvi dәstәyi ölkәlәrimizin
daim bir-birinin yanında olmasına bariz nümunәdir.
Sәfәr Mehdiyev onu da vurğulayıb ki, hәr iki
dövlәt rәhbәrinin siyasi iradәsi, dostluq-qardaşlıq
münasibәtlәri vә verdiklәri tapşırıqların icrası әmәkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayır. Komitә
sәdri Azәrbaycan-Türkiyә әlaqәlәrinin inkişafında
iki ölkәnin gömrük orqanlarının da üzәrinә mühüm
vәzifәlәr düşdüyünü diqqәtә çatdırıb. Bu yaxınlarda
qardaş ölkәyә işgüzar sәfәrini xatırlayan Komitә
sәdri İzmir şәhәrindә türkiyәli hәmkarı ilә keçirdiyi
görüşün qarşılıqlı әmәkdaşlığın daha da inkişafına
töhfә verdiyini bildirib, elәcә dә sәfәr çәrçivәsindә
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Türkiyә gömrük xidmәti

rәhbәrlәri arasında imzalanan sәnәdin ölkәlәrimiz
arasında ticarәtin asanlaşdırılması, tranzit potensialının artırılması vә regional iqtisadi inteqrasiyaya
yardım edilmәsi baxımından әhәmiyyәtini vurğulayıb.
Türkiyә Respublikasının ölkәmizdәki fövqәladә
vә sәlahiyyәtli sәfiri Cahit Bağçı Dövlәt Gömrük
Komitәsinin rәhbәrliyi ilә növbәti görüşә görә
tәşәkkürünü bildirib, ölkәlәrimizin qarşılıqlı dostluq
vә qardaşlıq münasibәtlәrinin, strateji müttәfiqliyinin nümunә olduğunu qeyd edib.
Sәfir Azәrbaycan Respublikasının işğaldan azad

olunmuş әrazilәrinin bәrpa edilmәsindә, quruculuq
işlәrinin hәyata keçirilmәsindә Türkiyә şirkәtlәrinin
yaxından iştirak etmәsindәn mәmnunluğunu ifadә
edib, elәcә dә iki ölkәnin gömrük orqanları arasında
әmәkdaşlıqdan razılıqla söhbәt açıb, iqtisadi-ticarәt
münasibәtlәrinin daha da inkişaf etdirimәsi ilә bağlı
fikirlәrini bölüşüb.
Sonra görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr barәdә fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Chairman of State Customs
Committee meets with Turkish
ambassador to our country
On November 25, chairman of the
State Customs Committee, customs service Colonel-General Safar Mehdiyev
met with Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of the Republic of
Turkey to our country Cahit Bagci.
Welcoming the guest, chairman of the State
Customs Committee Safar Mehdiyev expressed satisfaction with the developing relations
between the two brotherly countries. It was
said that Turkey’s strong political and moral
support for Azerbaijan during the Patriotic war
and during the post-war period demonstrated
the fact that our countries always support each
other.
Safar Mehdiyev underlined that the political
will, friendship and brotherhood between the two
leaders and implementation of the instructions
given by them was playing an important role in the
development of the cooperation. The chairman of
the committee said that the customs bodies authorities of the two countries also had important duties

in the development of Azerbaijan-Turkey relations. Recalling his recent working visit to the
brotherly country, the chairman of the committee
said that the meeting with his Turkish counterpart
in Izmir contributed to further developing mutual
cooperation, underlined the importance of the document signed by heads of customs services of

Azerbaijan, Georgia and Turkey in terms of
facilitating trade between our countries,
increasing transit potential and promoting
regional economic integration.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Turkey to our
country Cahit Bagci expressed his gratitude
for another meeting with the leadership of the
State Customs Committee, said the friendship
and brotherhood, strategic alliance between
our countries served as an example.
The ambassador expressed satisfaction
with the close engagement of Turkish companies in the restoration of the liberated territories of the Republic of Azerbaijan, as well as
the cooperation between the customs bodies
of the two countries, and shared his views on further development of economic and trade relations.
Then, views were exchanged on the issues of
mutual interest.
Press and Public Affairs Department
of the State Customs Committee

"Nəqliyyat vasitələrinin axtarışı"
mövzusunda təlimlər keçirilib
Noyabrın 23-dәn 25-dәk
Cәnub Ərazi Baş Gömrük
İdarәsinin Bilәsuvar vә Astara
gömrük postları, elәcә dә
"Beynәlxalq Dәniz Ticarәt
Limanı" gömrük postunun
әmәkdaşları üçün "Nәqliyyat
vasitәlәrinin axtarışı" mövzusunda tәlimlәr keçirilib.
Tәlimlәr Dövlәt Gömrük Komitәsi
ilә Böyük Britaniyanın Sәrhәd Mühafizәsi Direktoratlığının birgә hәyata
keçirdiyi "Hunter" layihәsi çәrçivәsindә tәşkil edilib vә britaniyalı ekspertlәr tәrәfindәn aparılıb. Mәqsәd

yük nәqliyyat vasitәlәrinin tәhlükәsiz
vә effektiv şәkildә axtarışı üzrә Böyük

Britaniya tәcrübәsini bölüşmәkdәn ibarәt olub.
Tәdbirin açılışında çıxış edәn
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Mirmahmud Miratayev tәlimlәrin gömrük әmәkdaşlarının potensialının güclәndirilmәsinә, sәrhәd tәhlükәsizliyinin tәmin olunmasına dair fikir mübadilәsinin aparılmasına
vә yeni müasir texnologiyaların
tәtbiqi sahәlәri üzrә әmәkdaşlığın inkişafına böyük töhfә verәcәyinә әminliyini ifadә edib.
İnteraktiv qaydada keçirilәn
tәlim nәzәri vә praktiki hissәlәrdәn ibarәt olub. Nәzәri mәşğәlәlәr zamanı şassinin vә soyuducu qoşqunun konstruksiyası vә komponent
hissәlәri, treylerin növlәri, tankerlәrin
tikintisinә dair mәlumatlar verilib,
tәdbir iştirakçılarına nәqliyyat vasitәlәrinin konstruksiyalarına dair müxtәlif sәnәdlәr paylanılaraq qrup şәklindә
fikir mübadilәsi aparılıb. Bundan әlavә, Böyük Britaniyanın mütәxәssislәri tәrәfindәn gizlәtmә üsulları barәsindә videogörüntülәr nümayiş olunub.
Astara vә Bilәsuvar gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәlәrindә keçirilmiş
praktiki mәşğәlәlәr zamanı britaniyalı
ekspertlәr tәrәfindәn gömrük әmәk-

daşlarına yük nәqliyyat vasitәlәrinin
axtarışı ilә bağlı praktiki tapşırıqlar
verilib.
Eyni zamanda, Böyük Britaniyanın
Sәrhәd Mühafizәsi Direktoratlığının
nümayәndәlәri tәrәfindәn Dövlәt
Gömrük Komitәsinә әvәzsiz olaraq
tәhlükәsiz axtarış avadanlıqları hәdiyyә edilib vә tәlimlәrdә iştirak edәn
әmәkdaşlara sertifikatlar tәqdim olunub.

Görüşdә bu ilin dekabrında
ÜGT Siyasi Komissiyasına tәqdim edilmәsi nәzәrdә tutulan
2022-2025-ci illәr üzrә Strateji
Planın prioritetlәri ilә bağlı müzakirәlәr aparılıb.
Bildirilib ki, Strateji Planda
ÜGT-nin fәaliyyәtinin dayanıqlılığının tәmin edilmәsi üçün әsas
diqqәtin ayrılmalı olduğu sahәlәr
vә bu sahәlәrә daha çox sәy vә ehtiyatların yönlәndirilmәsi ilә bağlı
balanslaşdırılmış yanaşma nәzәrdә tutulur. Bu plan әvvәlki planın
әsas mahiyyәtini qoruyub saxlamaqla vә onun icrası zamanı
müәyyәn edilmiş müsbәt aspektlәri davam etdirmәklә yanaşı, regional mәslәhәtlәşmәlәr vasitәsilә ümumi yanaşmanı tәkmillәşdirmәk mәqsәdi daşıyır.
Qeyd edilib ki, COVID-19 pandemiyası cәmiyyәtlәrin vә tәşkilatların dayanıqlıq vә uyğunlaşmaq qabiliyyәtinә dәrin ehtiyac duyduqlarını önә çıxardı. Bu mәnada, ÜGT-nin Strateji
Planı gömrük işindә mövcud vә gәlәcәk imkanları vә çağırışları nәzәrә alaraq tәşkilatın mәqsәdәuyğun fәaliyyәt göstәrmәsini tәmin etmәk
üçün aydın yol xәritәlәri müәyyәn etmәlidir.
ÜGT әvvәlcәdәn proqnozlaşdırılması mümkün
olmayan hadisәlәrә qarşı davamlı vә çevik uyğunlaşmağı bacaran qurum olmalıdır.
Müzakirәlәr zamanı DGK sәdri Sәfәr Mehdiyev mәsәlә ilә bağlı Azәrbaycan Gömrük
Xidmәtinin mövqeyini ifadә edәrәk bildirib ki,
ÜGT-nin yeni Strateji Planı, bununla bağlı hәyata keçirilәn Mühitin Dәrin Analizindә (Environmental Scan) tәsbit olunan problemlәr,
prioritetlәr vә risklәr kontekstindә hazırlanmalıdır. Əlavә olaraq, Strateji Planın hazırlanması
prosesindә ÜGT-nin regionları arasında fәrqlәr
nәzәrә alınmalıdır. Tәşkilatın gәlәcәk modernizasiyasının müәyyәn olunan risklәrin aradan
qaldırılması ilә birbaşa әlaqәli olduğunu vurğulayan Sәfәr Mehdiyev bununla bağlı ÜGT-dә

tәşkilatdaxili idarәetmә mәsәlәlәri, dayanıqlı
maliyyә mәnbәlәrinin tәmin olunması, digәr
beynәlxalq tәşkilatlarla әmәkdaşlıq, hәmçinin
ÜGT-nin regional strukturlarının, xüsusilә Bakı
şәhәrindә yerlәşәn Potensialın Güclәndirilmәsi
üzrә Avropa Regional Ofisinin fәaliyyәtinin
güclәndirilmәsi mәsәlәlәrinә toxunub.
Görüşdә Strateji Planla bağlı digәr fikir vә
tәkliflәr dә sәslәndirilib.
Onu da bildirәk ki, ÜGT-nin 2022-2025-ci
illәr üzrә Strateji Planının hazırlanması ilә bağlı
tәşkilat tәrәfindәn bütün regionlar üzrә müvafiq
mәslәhәtlәşmәlәr aparılır vә Azәrbaycan Gömrük Xidmәtinin ÜGT-nin Siyasi Komissiyasının üzvü olaraq mövqeyi xüsusi әhәmiyyәt daşıyır.
Strateji Planın prioritetlәrinin müәyyәn edilmәsi ilә bağlı üzv dövlәtlәrin, o cümlәdәn Azәrbaycanın rәylәrindә - rәqәmsal gömrük vә mәlumatların tәhlili; elektron kommersiya; mәlumatların mübadilәsi; gömrük iqlim vә әtraf mühitin keşiyindә; "Bir pәncәrә" vә koordinә edilmiş sәrhәd idarәçiliyi; tәşkilatdaxili idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi; Yenilәnmiş Kioto Konvensiyası; harmonik sistem vә başqa tәkliflәr
әksini tapıb.

Discussions held on
priorities of WCO’s
new Strategic Plan
Chairman of the State Customs Committee, customs service Colonel-General
Safar Mehdiyev and Deputy Secretary General of the World Customs Organization
(WCO) Ricardo Treviño Chapa held a virtual meeting on November 25.
Discussions were held on the
top priorities of the Strategic
Plan for 2022-2025 set to be
submitted to WCO Political
Commission this December.
It was said that the Strategic
Plan envisaged a balanced
approach to the areas where the
main focus should be on ensuring the sustainability of the
WCO. This plan aims at
improving the overall approach
through regional consultations,
while maintaining the substance
of the previous plan and continuing the positive aspects identified in the process of its implementation.
It was noted that the COVID-19 pandemic
highlighted the deep need of societies and
organizations for resilience and adaptation. In
this regard, the WCO Strategic Plan should set
clear roadmaps to make sure that the organization functions purposefully, taking into account
current and future opportunities and challenges
in the customs sphere. The WCO must be an
organization able to adapt sustainably and flexibly to unpredictable events.
During the discussions, chairman of the State
Customs Committee Safar Mehdiyev delivered
the position of the Azerbaijani Customs Service
on the issue and said that the new WCO
Strategic Plan should be prepared in the context
of the problems, priorities and risks identified in
the Environmental Scanning. Moreover, differ-

ences between WCO regions should be taken
into account while developing a strategic plan.
Safar Mehdiyev stressed that the future modernization of the organization is directly connected with the elimination of certain risks,
drew attention to the management issues inside
WCO, ensuring sustainable financial sources,
strengthening cooperation with other international organizations, as well as enhancing activity of WCO regional structures, especially Europe's Regional Office for Capacity Building.
Views were expressed and proposals made
on the plan during the meeting.
It should be noted that the organization is
holding relevant consultations in all regions on
the development of the WCO Strategic Plan for
2022-2025, and the position of the Azerbaijani
Customs Service as a member of the WCO
Political Commission is of special importance.
Analysis of digital customs
and data; e-commerce; exchange of information; customs
on guard of climate and environment; "One-stop shop" and coordinated border management;
improvement of internal management; revised Kyoto Convention; harmonic system and
other proposals were put forward in the opinions of member
states, including Azerbaijan regarding the priorities of the Strategic Plan.
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"COVID-19: Erkən və gecikmiş fəsadlar"
mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans
Noyabrın 20-dә "Ümumdünya Antibiotiklәrlә Bağlı
Maariflәndirmә Hәftәsi"nә hәsr edilmiş "COVID 19:
Erkәn vә gecikmiş fәsadlar" mövzusunda beynәlxalq
elmi konfrans keçirilib.

Tәdbir Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin Elmi-Tәcrübi vә Tәdris Mәrkәzi, Mәrkәzi Gömrük Hospitalı vә
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının rәsmi tәrәfdaşı “Florence Nightingale” Xәstәxanalar Qrupunun birgә tәşkilatçılığı ilә baş
tutub.
Konfransın açılış mәrasimindә Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Himni sәslәndirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi, tibb
xidmәti general-mayoru Ceyhun Mәmmәdov açılış nitqi ilә çıxış
edәrәk öncә konfrans iştirakçılarını noyabrın 16-da Ermәnistanın
növbәti hәrbi tәxribatı nәticәsindә hәlak olmuş әsgәr vә zabitlәrimizin timsalında Vәtәn müharibәsindә şәhid olmuş bütün qәhrәmanlarımızı yad etmәyә çağırıb. Sonra o, çıxışına Prezident İlham Əliyevin VIII Qlobal Bakı Forumunda söylәdiyi nitqdәn
sitatla davam edәrәk ölkәmizdә koronavirusla mübarizә istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәr barәdә mәlumat verib.
"Ümumilikdә pandemiya ilә mübarizә aparmaq üçün ölkә-

mizdә 46 dövlәt xәstәxanası ayrılıb. Bu xәstәxanalardan biri
olan Mәrkәzi Gömrük Hospitalı artıq il yarımdır yalnız kovid
xәstәlәrinin müalicәsi ilә mәşğul olur. Bu müddәt әrzindә 1600dan çox COVID-19 xәstәsi Mәrkәzi Gömrük Hospitalında stasionar müalicә alıb, onlardan ağır vә hәdsiz ağır vәziyyәtdә olan
233 pasiyent isә reanimasiya vә intensiv terapiya şöbәsindә müalicә olunub. Bu xәstәlәrdәn 183-ü ağ ciyәrlәrin süni ventilyasiyası aparatına qoşulub, o cümlәdәn 16 pasiyentin müalicәsindә
ekstrakorporal membran oksigenasiyası üsulundan istifadә edilib", - deyә Ceyhun Mәmmәdov bildirib.
COVID-19 üzәrindә qәlәbәnin әn effektiv üsulunun vaksinasiya olduğunu vurğulayan idarә rәisi Azәrbaycanda vaksinasiya kampaniyasının uğurlu olmasında dövlәt-xalq hәmrәyliyinin mühüm rol oynadığını qeyd edib. Çıxışı zamanı Azәrbaycanın Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı ilә uğurlu әmәkdaşlığı
barәdә dә danışan Ceyhun Mәmmәdov sonda konfransın Azәrbaycanda koronavirusla mübarizәyә layiqli töhfә verәcәyinә
әminliyini vurğulayıb vә pandemiya dövründәki fәaliyyәtlәrinә
görә bütün hәmkarlarına tәşәkkürünü bildirib.
Bir çox dövlәt qurumlarının rәsmi nümayәndәlәrinin iştirak
etdiyi konfransın açılış hissәsindә eyni zamanda Milli Mәclisinin

Sәhiyyә komitәsinin sәdri, akademik Əhliman Əmiraslanov,
TƏBİB-in Xәstәliklәrin profilaktikası vә kontrolu departamentinin rәhbәri Yaqut Qarayeva, Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının
Azәrbaycan nümayәndәliyinin rәhbәri Hande Harmancı da çıxış
ediblәr.
Rәsmi açılış hissәsindәn sonra konfransda Azәrbaycan Tibb
Universitetinin Yoluxucu xәstәliklәr kafedrasının müdiri Dos.
Cәlal İsayev vә “Ege Hospital”ın hәkim-endokrinoloqu Dr. Xәyyam Eyvazovun moderatorluğu ilә "COVİD-19: Erkәn dövr fәsadları" paneli işә başlayıb.
Daha sonra konfrans Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin Elmi Tәcrübi vә Tәdris
Mәrkәzinin rәisi t.e.d. Rәşad Mahmudov vә “Mediland Hospital”ın hәkim-nefroloqu Dr. Elnur Fәrәcovun moderatorluğu ilә
"COVİD-19: Gecikmiş dövr fәsadları" paneli ilә işini davam
etdirib.
150 nәfәrin әyani, 500-dәn çox mütәxәssisin onlayn iştirak
etdiyi konfransda 2 paneldә azәrbaycanlı vә türkiyәli aparıcı ekspertlәr tәrәfindәn ümumilikdә 19 mәruzә dinlәnilib. Konfrans
panel müzakirәlәri vә sual-cavab sessiyaları vasitәsilә interaktiv
şәkildә aparılıb.

Gömrükçü tələbələr Beynəlxalq Gömrük Universitetləri
Şəbəkəsinin vebinarında iştirak ediblər
Beynәlxalq Gömrük Universitetlәri Şәbәkәsinin
(INCU) tәşkilatçılığı ilә ötәn hәftә "GoTrade:
Niyә özәl şirkәtlәr ticarәt vә gömrük potensialının
inkişafına investisiya qoymaq istәsin?" mövzusunda vebinar keçirilib.
Vebinarda Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının
Gömrük işi vә idarәetmә kafedrasının müdiri Elvin Əlirzayev,
beynәlxalq әmәkdaşlıq üzrә mütәxәssis Leyla Nәcәfova, elәcә
dә Hüquqşünaslıq ixtisasının tәlәbәlәri Sübhan Qarayev vә Mahmud Bayramov, Beynәlxalq ticarәt vә logistika ixtisasının tәlәbәsi Cәlal Abbasov, İqtisadiyyat ixtisasının tәlәbәlәri Mәnsurә
Abdullayeva vә Şәfa Mәlikzadә iştirak ediblәr.
Vebinarın tәqdimatçısı Stiven Pop rәhbәrlik etdiyi "Go Trade"
vә "Deutsche Post DHL Group" şirkәtlәri barәdә mәlumat verәrәk şirkәtlәrin son illәrdәki fәaliyyәt istiqamәtlәri haqqında danışıb.
Sonra INCU-nun Prezidenti David Viddovson vә Katibliyin

rәhbәri Mixail Kaşubski tәrәfindәn Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının Ticarәtin Asanlaşdırılması Haqqında Saziş, ticarәt vә
gömrük potensialının inkişafı, özәl şirkәtlәrin bu inkişafdakı rolu

vә s. mövzular әtrafında müzakirәlәr keçirilib.
Tәdbirin sonunda vebinarın mövzusuna dair iştirakçılar ilә
fikir mübadilәsi aparılıb vә onların sualları cavablandırılıb.

Информационно-аналитический обзор
Порядка 700 пневматических винтовок по
решению суда конфискованы
Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на
территорию Евразийского экономического союза 700 пневматических винтовок, которые перемещались через пункт
пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе.
К таможенному контролю были предъявлены документы
на пневматические винтовки для спортивных игр с дульной
энергией не более 3 Дж. При проведении досмотра у таможенников возникли сомнения в заявленных перевозчиком
характеристиках, соответственно, оружие было направлено
на баллистическую экспертизу.
Согласно заключениям экспертов управления и межрайонного отдела ГКСЭ по Гродненской области, часть пневматических винтовок относится к категории охотничьего оружия с дульной энергией от 7,5 Дж до 25 Дж, часть - к пневматическому оружию с дульной энергией от 7,5 Дж до 32
Дж. В соответствии с таможенным законодательством
ЕАЭС, такой товар может перемещаться через границу
только при наличии соответствующих разрешительных
документов.
Стоимость пневматики составила более 230 тыс. рублей.
www.customs.gov

иностранных товаров под видом произведенных в одном из
государств-членов ЕАЭС.
При проведении специальных мероприятий оперативниками задержаны шесть партий замороженного шпика
общей массой свыше 120 тонн, ввезенных российскими
перевозчиками из Литвы в Беларусь без уплаты таможенных платежей.
Незаконная схема функционировала следующим образом. В одном из регионов России осуществлялась загрузка
товара, а в таможенные органы представлялись документы
об отправке товара для переработки в Калининградскую
область. Вместо этого товар выгружался на территории
ЕАЭС, а порожний грузовик выезжал в Литву для загрузки
иностранного шпика. Далее в Калининградской области
российской таможенной службе представлялись документы
на изначально следовавший шпик, соответственно, не уплачивались таможенные платежи.
Спустя пару дней шпик перемещался в обратном направлении - из Калининградской области транзитом через Литву
в Россию.
Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей
в отношении указанных шести поставок составила свыше
170 тыс. белорусских рублей.
www.customs.gov

Таможенники раскрыли схему
незаконного ввоза на территорию
ЕАЭС 120 тонн шпика из Литвы

Минские таможенники пресекли вывоз из
страны коллекции из 111 старинных монет

Оперативной таможней выявлена схема незаконного
ввоза на территорию Евразийского экономического союза

Коллекция монет общей стоимостью более 17,5 тыс. долларов США, вывоз из страны которой не допустили мин-
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ские таможенники, является уникальной в своем роде не
только по меркам Беларуси, но и в рамках международного
нумизматического сообщества.
В Национальном аэропорту «Минск» 61-летний житель
столицы, следуя авиарейсом «Минск-Стамбул», выбрал при
пересечении таможенной границы «зеленый» коридор,
заявив тем самым об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. При проведении таможенных операций
среди личных вещей минчанина, в носках, был обнаружен
альбом, в котором находилось 47 монет. Еще 35 монет гражданин сокрыл от таможенного контроля в чемодане, обмотав желтым скотчем. В ходе дальнейшего досмотра в
наружном кармане куртки обнаружено еще 29 монет.
Экспертом Таможенной лаборатории установлено, что
представленные на исследование монеты изготовлены
более 100 лет назад и относятся к категории культурных
ценностей.
Большую часть составляют «трояки» («трёхгрошевики»), отчеканеные из серебра на монентных дворах
Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой в XVIXVII вв. Самой ценной и дорогой монетой является «трояк»
1580 года с портретом короля Стефана Батория стоимостью
свыше 2,3 тыс. долларов США). Самая старая монета «грош» - отчеканена в Вильно в 1556 г. при великом князе
литовском Жигимонте II Августе. Её стоимость - более 2
тыс. долларов США. Часть монет отчеканены в Российской
империи в первой половине XIX в.
Сокрытые от таможенного контроля 111 монет изъяты до
решения суда.
www.customs.gov
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Exercises on the theme
“Searching transport
vehicles” held
Exercises on the theme “Searching transport
vehicles” were held for the officers of Bilasuvar and
Astara customs posts of the South Main Areal
Customs Office on November 23.
The exercises were organized as part of the Hunter project
implemented by the State Customs Committe and the UK Border Security Directorate and held by the British experts. The
aim was to share UK’s practice on safe and effective search of
trucks.
Addressing the opening ceremony of the event, chief of the
South Main Areal Customs Office Mirmahmud Miratayev
expressed confidence that the exercises would contribute to
increasing potential of customs officers, exchanging views on
ensuring border security and improving cooperation on the
areas of using modern technologies.
The interactive exercise consisted of theoretical and practical
parts. During the theoretical trainings, information was provided on the construction and components of the chassis and cooling trailer, types of trailers, construction of tankers. Various documents on the construction of vehicles were distributed among
the participants of the event and views were exchanged in
groups. Moreover, the British experts showed videos about
methods of hiding.
During the practical trainings held at Astara and Bilasuvar
customs checkpoints, the British experts gave instructions to
the customs officers on the search of trucks.
At the same time, representatives of the UK Border Security
Directorate donated safe search equipment to the State
Customs Committee and gave certificates to the officers who
attended the exercises.
On November 24-25, the exercises were continued for the
employees of the International Sea Trade Port customs checkpoint.

Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizə tədbirləri
uğurla həyata keçirilir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Dubay-Bakı
aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Yaşıl kanal" buraxılış sistemi vasitәsilә gömrük nәzarәti zonasını
tәrk etmәk istәyәrkәn saxlanılıb. Vәtәndaş "Qırmızı kanal" buraxılış sisteminә yönlәndirilib. Hәmin şәxsin yüklәri monitordan keçirildikdәn sonra yüklәr tәkrar yoxlanılıb.
Bu zaman vәtәndaşa mәxsus çamadanın içәrisindәki balıq
yağları dәnәciklәrinin arasında, kiçik plastik qabda vә siqaret
qutusunda gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn narkotik vasitәlәr ümumilikdә 0,07 qram qurudulmuş marixuana vә 0,262 qram
kokain, 0,3 qram hәşiş qәtranı, elәcә dә 0,0001 qram psixotrop
maddә - lizerqid (LSD) aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bilәsuvar gömrük
postunda İran İslam Respublikasından gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi "Foton" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub. Hәmin şәxs üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilmiş hәr hansı predmetin, o cümlәdәn
narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirib.
Yoxlama zamanı isә avtomobilin mühәrrikindә yerlәşәn radiator ilә onun arxa hissәsindәki plastik qoruyucunun arasındakı
boşluqda falqaya bükülmüş bir әdәd bağlamada 30 hәb "Tamol
225 mg", 4 hәb "Tramadol 200" adlı dәrman preparatları vә ümumi çәkisi 9 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkar edilib.
Xatırladaq ki, 34 әdәd hәbdә tramadolun tәsiredici maddәsinin ümumi miqdarı 7,55 qram tәşkil edir vә "Tramadol"
Azәrbaycan Respublikasının müvafiq qanunu ilә tәsdiq edilmiş "Güclü tәsir edәn maddәlәrin vә onların külli miqdarının
Siyahısı"na daxildir.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, İstanbul-Bakı
aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Yaşıl kanal" vasitәsilә gömrük nәzarәt zonasını tәrk etmәk istәyәrkәn saxlanılıb vә "Qırmız kanal"a yönlәndirilib.
Vәtәndaşa mәxsus çantalara rentgen qurğusu vasitәsilә baxış zamanı monitorda mobil telefonlara mәxsus tәsvirlәrin әks
olunduğu müәyyәnlәşdirilib. Çantalara tәkrar baxış zamanı
qutusuz vә aksessuarsız vәziyyәtdә 3 әdәd "Samsung S21", 21
әdәd "İphone 12 Pro", 3 әdәd "İphone 12 Pro Max", 3 әdәd
"İphone 13" vә 17 әdәd "İphone 13 Pro" markalı mobil telefonlar aşkarlanıb.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә öncәdәn әlbir olan bir qrup şәxs tәrәfindәn
Amerika Birlәşmiş Ştatlarından gәtirilәn xeyli miqdarda mobil
telefonların gömrük nәzarәtindәn gizli keçirilәcәyi barәdә mәlumat daxil olub. Hәmin mәlumat әsasında Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı vә onun Bakı Karqo Terminalının qarşısındakı avtodayanacaqda saxladığı "Mercedes E 240" markalı avtomobili nәzarәtә götürülüb. Yoxlama za-manı avtomobildә gizlәdilәn 22 әdәd "iPhone 13 PRO" markalı mobil telefon aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
"Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә
ağacyonqarlı piltәlәr, sәthi melaminlә hopdurulmuş, kağızla
örtülmüş laminat yükü gәtirәn "DAF" markalı yük nәqliyyat
vasitәsi saxlanılıb vә terminalın әrazisinә gәtirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsindә gәtirilәn yüklәrdәn
әlavә karton qutuların olduğu müәyyәn edilib. Baxış zamanı
213 irihәcimli qutuda - 10 384 әdәd fişәng, 164 560 әdәd
petarda vә 2 qutuda 42 000 әdәd "Prednizalon 5 mg" adlı hәb,
66 flakon "Fosit 4 g" adlı dәrman vasitәlәri aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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