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Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
Heydәr ƏLİYEV

Qәzet 1995-ci il
iyunun 30-dan çıxır
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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

20 Yanvar Azərbaycan
xalqının həyatında dönüş
mərhələsi, dönüş nöqtəsi olub

Qanlı 20 Yanvar faciәsindәn 32 il ötür. Sovet imperiyasının Bakıda törәtdiyi
qanlı qırğının 32-ci ildönümü ilә әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva yanvarın 20-dә Ümumxalq Hüzn Günündә Şәhidlәr xiyabanını ziyarәt ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva ölkәmizin azadlığı uğrunda hәlak olanların әziz xatirәsini ehtiramla yad etdilәr.
Prezident İlham Əliyev “Əbәdi mәşәl” abidәsi önünә әklil qoydu.
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni sәslәndirildi.
1990-cı ilin 20 Yanvarı Azәrbaycan xalqının
tarixinin hәm faciәli, kәdәrli sәhifәsi, hәm dә
qәhrәmanlıq, rәşadәt sәhifәsidir. Ulu öndәr
Heydәr Əliyev vaxtilә 20 Yanvar hadisәlәrini
belә sәciyyәlәndirirdi. Ümummilli lider böyük
uzaqgörәnliklә deyirdi ki, biz o günlәrdәn nә
qәdәr çox uzaqlaşsaq, hәmin günlәrin Azәrbaycan xalqının tarixindә necә mühüm yer tutduğunu bir o qәdәr dәrindәn dәrk edәcәyik. Ancaq bir şey hәqiqәtdir ki, 1990-cı ilin 20 Yanvarı Azәrbaycan xalqının hәyatında dönüş mәrhәlәsi, dönüş nöqtәsi olub.
Hәmin faciәli günlәrdәn artıq 32 il keçir. Ulu
öndәrimizin dediyi kimi, 20 Yanvarın tariximizdә tutduğu yeri bu gün daha aydın görürük.
1990-cı il yanvarın 20-dә Azәrbaycan xalqı öz
azadlığı vә müstәqilliyi uğrunda ilk şәhidlәrini
verdi. Azadlığa gedәn yolda hәyatlarını qurban
verәn Vәtәn övladları misilsiz fәdakarlıqları ilә
xalqımızın qәhrәmanlıq salnamәsinә yeni parlaq sәhifә yazdılar. Xalqın birliyi vә milli lәyaqәt hissi top-tüfәngә qalib gәldi vә bu, 20 Yanvarı sәciyyәlәndirәn әn mühüm mәqamlardan

biridir.
Qanlı 20 Yanvar faciәsinә dövlәt sәviyyәsindә tam siyasi-hüquqi qiymәt verilmәsi mәsәlәsi ümummilli lider Heydәr Əliyevin sayәsindә hәllini tapdı. Faciәnin ertәsi günü - yanvarın 21-dә Heydәr Əliyev Azәrbaycanın Moskvadakı daimi nümayәndәliyinә gәlәrәk xalqla
birgә olduğunu bildirdi, 20 Yanvar faciәsinә
siyasi qiymәt verdi, onun hüquqa, demokratiyaya, humanizmә zidd olduğunu, mәrkәzin vә
ozamankı respublika rәhbәrlәrinin xәyanәti
üzündәn yol verilmiş kobud siyasi sәhv olduğunu bәyan etdi. O, baş vermiş faciә ilә әlaqәdar xalqımıza başsağlığı verdi vә mәtbuat konfransı keçirib başda Qorbaçov olmaqla Bakıdakı terror aktına rәvac verәn hakimiyyәt nümayәndәlәrini vә hәrbçilәri cinayәtkar, onların
dinc әhaliyә tutduqları divanı isә bütöv bir
xalqa qarşı edilәn tarixi cinayәt adlandırdı.
Bu tarixi çıxışın mәtni Kremlin kәskin informasiya blokadası siyasәtinә baxmayaraq, bütün
dünyada, o cümlәdәn Azәrbaycanda yayıldı vә
geniş siyasi әks-sәda doğurdu. Azәrbaycan xal-

qının qәlbindә ümid çırağı yandı. 1990-cı ilin
iyulunda Moskvadan Vәtәnә qayıdan ümummilli lider Heydәr Əliyevin tәşәbbüsü ilә hәmin
il noyabrın 21-dә Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Mәclisindә 20 Yanvar faciәsinә ilk
dәfә siyasi-hüquqi qiymәt verәn sәnәd qәbul
edildi. Naxçıvan Ali Mәclisindә qәbul olunmuş
vә 20 Yanvar faciәsinә ilk siyasi-hüquqi qiymәt
verәn, eyni zamanda, Azәrbaycan xalqının
ümumi rәyini özündә tәcәssüm etdirәn bu qәrar
ulu öndәr Heydәr Əliyev qәtiyyәtinin tәzahürü
kimi tarixә düşdü. Sәnәddә respublika sәviyyәsindә 20 Yanvar faciәsinә siyasi-hüquqi qiymәtin verilmәsi ölkә rәhbәrliyindәn tәlәb edilirdi.
Azәrbaycan müstәqilliyini bәrpa etdikdәn
sonra da 1993-cü ilә qәdәr iqtidarda olanların
heç biri faciә ilә bağlı әsl hәqiqәti aşkar etmәyә
özündә cәsarәt tapmadı.
Yalnız Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri Heydәr Əliyevin ölkә rәhbәrliyinә qayıdışından sonra 20 Yanvar hadisәlәrinin hüquqi
müstәvidә әsl mahiyyәti açıqlandı. 1994-cü il
yanvarın 12-dә keçirdiyi müşavirәdә ulu öndәr
Heydәr Əliyev bu barәdә deyirdi: “Xalqa tәcavüz olunmuş, günahkarlar isә hәlә müәyyәnlәşdirilmәmişdir. Görünür ki, ötәn yaxın illәrdәki
Sovetlәr Birliyi, respublika rәhbәrliyi, mәsul
şәxslәr öz mәnafelәri naminә bu böyük faciәnin әsl mahiyyәtini xalqa bәyan etmәmişlәr”.
Ulu öndәr Heydәr Əliyevin “20 Yanvar
faciәsinin 4-cü ildönümünün keçirilmәsi haqqında” 1994-cü il 5 yanvar tarixli Fәrmanında
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinә

Qanlı Yanvar hadisәlәri ilә bağlı xüsusi sessiyanın keçirilmәsi mәsәlәsinә baxmaq tövsiyә
edildi. Milli Mәclisin 1994-cü il martın 29-da
qәbul etdiyi Qәrarda 20 Yanvar faciәsinin günahkarları konkret qeyd olundu vә bu qanlı aksiya Azәrbaycanda milli azadlıq hәrәkatını boğmaq, xalqın inamını, iradәsini qırmaq üçün
totalitar kommunist rejimi tәrәfindәn törәdilmiş
hәrbi tәcavüz vә cinayәt kimi qiymәtlәndirildi.
Şәhidlәrin xatirәsi әbәdilәşdirildi, Şәhidlәr
xiyabanında “Əbәdi mәşәl” abidә-kompleksi
ucaldıldı, 20 Yanvar Ümumxalq Hüzn Günü
elan edildi, şәhid ailәlәrinin, 20 Yanvar hadisәlәrindә әlil olan şәxslәrin sosial müdafiәsi
güclәndirildi.
Bu siyasәti davam etdirәn Prezident İlham
Əliyev 20 Yanvar әlillәri vә şәhid ailәlәrinә
daim diqqәt vә qayğı göstәrir. Əlillәrin reabilitasiyası üçün sağlamlıq mәrkәzlәri yaradılıb,
20 Yanvar әlillәri vә şәhid ailәlәri dövlәt büdcәsi hesabına mәnzillә tәmin edilib.
Bu gün ulu öndәr Heydәr Əliyevin, ölkәmizin müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda
canlarından keçmiş bütün şәhidlәrin ruhu şaddır. Çünki Prezident, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә qalib
Azәrbaycan Ordusu xalqımızın 30 illik hәsrәtinә son qoyaraq torpaqlarımızı ermәni işğalından azad edәrәk bölgәdә yeni reallıq yaratdı.
İndi hәmin әrazilәrdә Azәrbaycanın üçrәngli
bayrağı dalğalanır. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrdә genişmiqyaslı quruculuq işlәri hәyata
keçirilir.
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Regionların sosial-iqtisadi
inkişafı istiqamətində
kompleks tədbirlər
davam etdirilir
Böyük uğurlarla yadda qalan daha bir ili arxada
qoyduq. 2021-ci il ölkәmizin ictimai-siyasi hәyatında mühüm hadisәlәrlә yadda qaldı. Dövlәt başçısı
İlham Əliyevin postmüharibә dövrü üçün hazırladığı inkişaf strategiyasına uyğun olaraq çox vacib
addımlar atıldı, real nәticәlәr әldә edildi.
Xüsusәn dә qlobal pandemiya ilә mübarizәnin getdiyi dövrdә Azәrbaycan bir daha dünyaya iqtisadi qüdrәtini nümayiş
etdirdi. Hәm işğaldan azad edilәn әrazilәrimizdә aparılan tikinti-quruculuq, yenidәnqurma işlәri, hәm dә regional inkişaf
proqramlarının icrası bir daha dünyaya göstәrdi ki, Azәrbaycan iqtisadi cәhәtdәn qüdrәtli dövlәtdir.
Ötәn il koronavirus pandemiyasının yeni ştamlarının dünya
iqtisadiyyatına mәnfi tәsir göstәrdiyi halda Azәrbaycan iqtisadiyyatında artım qeydә alındı. Çünki milli iqtisadi inkişafın
qarşısında duran strateji çağırışlara cavab vermәk vә postmüharibә dövründә ölkәnin inkişaf prioritetlәrini özündә әks
etdirәn strategiyanı formalaşdırmaq mәqsәdilә tәdbirlәr icra
edildi. Bunun nәticәsindә ölkә iqtisadiyyatı 11 ayda 5,3 faiz,
qeyri-neft iqtisadiyyatı 6,4 faiz, sәnaye istehsalı 5,5 faiz, qeyrineft sektorunda sәnaye 20,7 faiz artıb.
Dünya Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü vә Yeni il
münasibәtilә xalqa müraciәtindә Prezident İlham Əliyev qeyd
etmişdi ki, bütün işlәrә nail olmaq üçün iqtisadiyyat uğurla
inkişaf etmәlidir. Hәm Azәrbaycanda, hәm dünyada hәr kәs
yaxşı bilir ki, Azәrbaycan tәkbaşına, heç kimdәn bir manat, bir
dollar yardım almadan bu işlәri görür. Azad edilmiş bütün torpaqlarda icra edilәn işlәr Azәrbaycanın dövlәt büdcәsi
hesabına aparılır. Əlbәttә, әgәr iqtisadi inkişaf sürәtlә getmәsә,
bu işlәri bu sürәtlә aparmaq mümkün deyil.
Dövlәt başçısı vurğuladı ki, görülmüş işlәr nәticәsindә demәk olar postböhran dövrünә qәdәm qoymuşuq. Ötәn ilin 11
ayında Azәrbaycanın valyuta ehtiyatları 2,2 milyard dollar
artıb vә ticarәt әlaqәlәrinin müsbәt saldosu 9,4 milyard dollardır. Xarici dövlәt borcu ÜDM-nin cәmi 17 faizini tәşkil edir.
Tәbii ki, bu göstәricilәrlә hәr bir ölkә öyünә bilәr. Amma
Azәrbaycan üçün bu, tәbiidir. Çünki xalq görür ki, uzunmüddәtli, düzgün strategiyanın hәyata keçirilmәsi nәticәsindә iqtisadi inkişaf göz önündәdir. Eyni zamanda iqtisadi sahәdә
aparılan islahatlar, şәffaflıq, korrupsiya vә rüşvәtxorluqla mübarizә öz nәticәlәrini vermәkdәdir.
Bütün bu proseslәrlә yanaşı, Prezident Qarabağ vә Şәrqi
Zәngәzur iqtisadi rayonlarında sürәtli yenidәnqurma işlәrini
hәyata keçirir ki, tezliklә Böyük qayıdış planı icra olunsun.
Prezidentin işğaldan azad edilmiş şәhәr vә rayonlara bir ildә 32
sәfәr etmәsi orada görülәn işlәrin miqyasını, sürәtini tәsәvvür
etmәyә imkan verir. Tezliklә işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda hәyat yenidәn qaynayacaq. Mәcburi köçkünlәrimiz öz
doğma el-obalarında әvvәlki firavan hәyatlarını yaşamağa
başlayacaqlar.
Bu iki iqtisadi rayonun hәrtәrәfli inkişafı Azәrbaycan iqtisadiyyatına böyük tәsir göstәrәcәk. Zәngәzur dәhlizinin açılması isә ölkәmizә böyük iqtisadi dividendlәr gәtirәcәk. Bütün
bunlara әsasәn deyә bilәrik ki, qarşıda Azәrbaycanı daha möhtәşәm gәlәcәk gözlәyir. Prezident İlham Əliyevin inkişaf konsepsiyası ölkәmizin qüdrәtini getdikcә artırır.
İlin әvvәli, adәtәn, iki mühüm mәqamla diqqәt çәkir: bir tәrәfdәn, ötәn ilә yekun vurulur, digәr tәrәfdәn, növbәti ilin yeni
mәqsәd vә vәzifәlәri hәdәflәnir. Keçmiş uğurlar, bir qayda
olaraq, gәlәcәyin daha böyük nailiyyәtlәri üçün möhkәm tәmәlә çevrilir. Hәyati tәcrübәyә әsaslanan bu cür qiymәtlәndirmә hәm dә ötәn dövrün uğur vә çatışmazlıqlarından obyektiv
nәticә çıxarmaq, perspektiv fәaliyyәt istiqamәtlәrini doğru
müәyyәnlәşdirmәk üçün yaxşı imkanlar açır.
İqtisadi qüdrәti getdikcә artan Azәrbaycan dövlәti qlobal
böhranla mübarizә dövründә belә heç bir sosial layihәsini tәxirә salmadı. Hәmçinin regionların inkişafına dair dövlәt proqramında nәzәrdә tutulmuş bütün layihәlәr gerçәkliyә çevrildi.
Bununla da bir daha tәsdiq olundu ki, regionlarının sürәtli yüksәlişi ölkәdә hәyata keçirilәn davamlı sosial-iqtisadi inkişaf
strategiyasının mühüm tәrkib hissәsidir.
Bölgәlәrin yüksәlişi sahәsindә uğurla reallaşdırılan dövlәt
proqramları ölkәdә qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına,
sosial infrastrukturun keyfiyyәtinin artırılmasına, sahibkarlıq
mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, iş yerlәrinin açılmasına, әhalinin mәşğulluğunun artırılmasına tәkan verib.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafını xüsusi diqqәt mәrkәzindә saxlayan vә bu istiqamәtdә kompleks tәdbirlәr hәyata
keçirәn Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqların icrasını
mütәmadi olaraq şәxsәn yoxlaması vә bölgәlәrin tәkmil konsepsiyanın icra vәziyyәti ilә bağlı hәr il xüsusi müşavirәlәr keçirmәsi bir daha tәsdiq edir ki, regionların inkişafı dövlәt başçısının fәaliyyәtindә prioritet tәşkil edir.
Ümumiyyәtlә, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlәt proqramlarında әksini tapmış vacib istiqamәt insan amilinә
xidmәt etmәklә yeni sosial-infrastruktur obyektlәrinin - tәhsil,
mәdәniyyәt, sәhiyyә, rabitә müәssisәlәrinin tikintisini, yeni
yolların çәkilmәsini vә әsaslı bәrpasını nәzәrdә tutur.
Prezident İlham Əliyev hәr il bu proqramların icrası ilә yerindә tanış olur. Dövlәt başçısı tez-tez regionlara sәfәr edәrәk hәm
görülәn işlәrlә, hәm dә sakinlәrlә sәmimi görüşlәr keçirәrәk
onların problemlәri ilә maraqlanır. Bәzәn elә olur ki, vәtәndaşın
probemi yerindәcә hәll edilir vә ya dövlәt başçısı tәrәfindәn
mәsәlәnin hәlli ilә bağlı aidiyyәti qurumlara tapşırıqlar verilir.
davamı 2-ci sәh.

2

. 21 yanvar 2022-ci il

№ 1 (1224) .

CUSTOMS NEWS ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətində
kompleks tədbirlər davam etdirilir
әvvәli 1-ci sәh.
Prezident müxtәlif sosial-iaşә obyektlәrinin, zavod-fabriklәrin açılışında iştirak edir, müәssisәnin
kollektivi qarşısında geniş nitq söylәyir. Bütün çıxışlarında xalqa dövlәtin gördüyü işlәrlә bağlı hesabat verәn Prezident hәm dә әhalini narahat edәn
mәsәlәlәrә aydınlıq gәtirir.
Yola saldığımız 2021-ci ilin son günündә - Dünya Azәrbaycanlılarının Hәmrәyliyi Günü vә Yeni il
münasibәtilә xalqa müraciәtindә Prezident İlham
Əliyev bir daha bu mәsәlәlәrә toxunaraq bildirdi
ki, Azәrbaycanın bütün yerlәrindә inkişaf müşahidә olunur. Regional inkişaf proqramı uğurla icra
edilir. Bu il Prezidentin bölgәlәrә çoxsaylı sәfәrlәri
sayәsindә әlavә imkanların aşkar edilmәsi üçün
sәylәr göstәrilib vә bu sәfәrlәr müntәzәm xarakter
daşıyıb.
Prezident dedi ki, ötәn il bölgәlәrә 47 dәfә sәfәr
edib ki, bunun da 32-si işğaldan azad edilmiş torpaqlara olan sәfәrlәrdir. Bu sәfәrlәr zamanı Prezident onlarca müәssisәnin tәmәlini qoyub, yeni
sosial-iqtisadi obyektlәrin açılışlarını edib. Bütün
bunlar Azәrbaycanın öz hesabına, heç kimdәn, heç
bir beynәlxalq tәşkilatdan yardım almadan hәyata
keçirilib.
Yәni qlobal böhranın dünya iqtisadiyyatına mәnfi tәsir etdiyi dönәmdә belә, Azәrbaycan öz gücünә
işğaldan azad edilәn torpqlarında yenidәnqurma,
tikinti-quruculuq işlәri aparır, hәmçinin digәr bölgәlәrindә dә dövlәt proqramında әksini tapmış layihәlәri gerçәklәşdirir.
Bәli, yola saldığımız 2021-ci il dә ölkәmiz üçün
uğurlu olub. Əgәr keçәn ilin statistikasına nәzәr yetirsәk görәrik ki, il әrzindә dövlәt başçısı respublikanın bir çox şәhәr vә rayonuna sәfәr edәrәk verdiyi tapşırıqların vә göstәrişlәrin icrası ilә yerindә
maraqlanıb, elәcә dә mühüm sosial obyektlәrin, sәnaye müәssisәlәrinin, mәdәniyyәt mәrkәzlәrinin
açılışı, avtomobil yollarının yenidәn qurulması işlәri ilә tanış olub, hәrbi hissәlәrә baş çәkib vә sakinlәrlә görüşlәr keçirib.
Ötәn ilin birinci rübündәn pandemiya, sonuncu
rübündәn - postmünaqişә dövrü müxtәlif istiqamәtlәrdә hәyata keçirilәn siyasәtә yeni reallıqdan
baxılmasını şәrtlәndirib. Prezidentin bölgәlәrә sәfәrlәri çәrçivәsindә açılışını etdiyi, tәmәlini qoyduğu sosial-iqtisadi obyektlәr bir daha sübut edir
ki, istәnilәn qlobal çağırış vә tәsirlәrә baxmayaraq,
regional inkişaf strategiyası ardıcıl hәyata keçirilmәkdәdir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlәt
proqramlarına uyğun olaraq son illәrdә sәnayelәşmә vә qeyri-neft sәnayesinin inkişafı Prezident İlham Əliyevin iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsi siyasәtinin әsas istiqamәtlәrindәndir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın digәr sahәlәri ilә yanaşı, sәnayenin inkişafına da xüsusi önәm verilir, mövcud tәbii vә iqtisadi resursların istehsala cәlb edilmәsi, qabaqcıl
texnologiyaların daha geniş tәtbiqi istiqamәtindә
sistemli tәdbirlәr hәyata keçirilir.
Sәnayelәşmә siyasәtinә uyğun olaraq, ölkәmizdә yüzlәrlә müasir müәssisә, yeni istehsal sahәlәri
yaradılır, daxili tәlәbatın ödәnilmәsindә yerli mәhsulların payı әhәmiyyәtli dәrәcәdә artır, ixrac imkanları genişlәnir.
Ötәn il qeyri-neft sәnayesinin inkişafı istiqamәtindә ölkәmizdә xeyli sayda yeni müәssisә fәaliyyәtә başlayıb. Prezident İlham Əliyev yanvarın 18dә Sumqayıt şәhәrinә sәfәri zamanı Sumqayıt
Kimya Sәnaye Parkında iki müәssisәnin “Azәrsulfat” MMC-nin sulfat turşusu istehsalı,
“Glassica” QSC-nin şüşә tara mәhsullarının
istehsalı zavodlarının tәmәli qoyulub, “Azerfloat”
QSC-nin termoformasiya metodu ilә vәrәqә şüşә
istehsalı müәssisәsinin açılışını edib. Bu zavod
Azәrbaycanda termoformalaşdırılmış şüşә hazırlanması üzrә ilk müәssisәdir.
Sentyabrın 3-dә Prezident sәnaye parkının 17-ci
rezidenti olan “Azmonbat” MMC-nin istifadә müddәti bitmiş qurğuşun turşulu akkumulyator batareyalarının utilizasiyası aparılacaq müәssisәsinin
açılışını edib. Bu müәssisәdә istifadә müddәti bitmiş qurğuşun turşulu akkumulyator batareyalarının
utilizasiyası nәticәsindә propilen vә yüksәk sıxlıqlı
polietilen, qurğuşun külçә, qurğuşunlu aktiv kütlә
vә ammonium sulfat mәhlulu әldә olunacaq. Müәssisәdә bir sıra ölkәlәrin qabaqcıl texnologiyalarından istifadә edilir. 100 nәfәrin daimi işlә tәmin
olunduğu müәssisәdә istehsal edilәn mәhsullar daxili bazarın tәlәbatını ödәmәklә yanaşı, Türkiyә,
Bolqarıstan vә MDB ölkәlәrinә ixrac edilәcәk.
Azәrbaycanın ilk, Cәnubi Qafqazın әn böyük sәnaye parkı - Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkında artıq qeydiyyata alınmış 24 rezidentdәn 17-si istehsal
fәaliyyәtinә başlayıb. Sәnaye parkında mәhsul
istehsalı vә ixracı istiqamәtindә müsbәt dinamika
davam edir.
Belәliklә, Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkında
tәmәli qoyulan vә açılışı edilәn müәssisәlәrin timsalında әminliklә deyә bilәrik ki, Prezident İlham
Əliyevin sәnayelәşmә siyasәtinә uyğun olaraq,
mövcud tәbii vә iqtisadi resursların istehsala cәlb
edilmәsi, qabaqcıl texnologiyaların daha geniş tәtbiqi istiqamәtindә sistemli tәdbirlәr davam etdirilir.
Ötәn il aprelin 20-dә Hacıqabul Sәnaye Mәhәllәsinin açılışı da bu siyasәtin tәrkib hissәsi sayılmalıdır. Bu mәhәllә çox әlverişli mәkanda tikilib.
Belә ki, müәssisә Əlәt Ticarәt Limanına yaxın mәsafәdә yerlәşir. Hәlәki Azәrbaycanda daxilindәn
dәmir yolu xәtti keçәn yeganә sәnaye mәhәllәsidir.
Bu gün sәnaye mәhәllәsindә, ümumilikdә, müxtәlif istehsal sahәlәri üzrә 10 müәssisә qurulub vә
sahibkarlar tәrәfindәn bu layihәlәrin icrasına 45,44
milyon manat investisiya cәlb olunub. Sәnaye mәhәllәsindә mövcud layihәlәr üzrә 364 iş yerinin yaradılması nәzәrdә tutulub.

Dövlәt başçısı İlham Əliyev mәhәllәnin rezidenti
olan “Azәrmaş” zavodunu da işә salaraq xeyirduasını verdi. Bu zavod 1500 әdәd yük vә xüsusi
tәyinatlı avtomobil istehsal etmәk imkanına malikdir. Prezidentin açılışını etdiyi digәr müәssisә isә
“Elberg” tikinti materialları üçün avadanlıqların istehsalı zavodudur. Bu, Azәrbaycanda ilk tәcrübәdir. Burada tikinti materialları - gips, әhәng, kәrpic,
alçipan vә digәr inşaat materialları istehsal edәn zavodların layihәlәndirilmәsi vә quraşdırılması hәyata keçirilir.
Sәnaye mәhәllәsindә fәaliyyәt göstәrәn digәr
zavod isә “Uyusal Ambalaj” plastik su qabları istehsalı müәssisәsidir. Bu zavodda il әrzindә müxtәlif ölçülü 350 min әdәd su qabı istehsal olunacaq.
Azәrbaycanda 15 ildir fәaliyyәt göstәrәn şirkәt
artıq mәhsullarını Hacıqabul Sәnaye Mәhәllәsindә
istehsal edәcәk. Sәnaye mәhәllәsinin digәr rezidenti isә ildә 600-900 ton yüngül tara istehsal edәn
“Plasstech” zavodudur. Dövlәt başçısının açılışını
etdiyi müәssisәlәrdәn biri isә gübrә istehsalı ilә
mәşğul olan “AzAgromila” müәssisәsidir. Müәssisәdә ildә 600 min ton gübrә istehsal olunur.
Kәnd tәsәrrüfatının әn müasir texnologiyalar vә
elmi әsaslar üzәrindә inkişafı dövlәt başçısının aqrar siyasәtinin mәrkәzindә duran әsas mәsәlәlәrdәn
biridir. Texno vә aqroparkların yaradılması vә fәaliyyәti mәhz bu prinsiplәrlә hәyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin Hacıqabul sәfәrindә açılışı
olan “Azәrsun Şamaxı Aqropark” vә “Agro Dairy”
MMC-nin aqroparkı da bu mәqsәdlәrә xidmәt edir.
Birinci müәssisә 2 hissәdәn - әkin sahәlәri vә heyvandarlıq kompleksindәn ibarәtdir. Heyvandarlıq
kompleksindә 2000 baş südçülük istiqamәtli olmaqla, 5000 baş iribuynuzlu heyvan saxlanılır.
Gündәlik süd istehsalı 50 tondur. Müәssisә bu ildәn etibarәn 1000 baş damazlıq düyә yetişdirmәyi
hәdәflәyir. Kompleksdә Azәrbaycanda ilk dәfә
embrion köçürülmәsi hәyata keçirilib.
İkinci müәssisә regionlarda kәnd tәsәrrüfatı
infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, müasir texnika
vә innovasiyaların tәtbiqi ilә yüksәk mәhsuldarlığa
malik keyfiyyәtli mәhsul әldә etmәk mәqsәdilә layihәlәr hәyata keçirir. Onlardan Samux rayonunun
Qaraağaclı kәndi әrazisindә ümumi sahәsi 2698
hektar, Tovuz rayonunun Ceyrançöl әrazisindә
7000 hektar vә Padarçöl (Hacıqabul, Şamaxı)
әrazisindә 5000 hektar olan sahәlәrdә intensiv bitkiçilik tәsәrrüfatı yaradılıb, yeni әrazilәr әkin
dövriyyәsinә cәlb edilib. Aqroparkda növbәli әkin
sistemi, intensiv aqrotexnologiyalar tәtbiq edilir,
tәkrar әkin hәyata keçirilir. Nәticәdә ildә iki dәfә
yüksәkkeyfiyyәtli mәhsul almaq mümkün olur.
Müәssisә, hәmçinin toxumçuluqla mәşğul olur vә
bu sahәdә fәaliyyәtini “seleksiyaçı-toxumçu-әmtәәlik mәhsul istehsalçısı” prinsipinә әsaslanaraq
hәyata keçirir.
Prezident İlham Əliyevin mayın 10-da Naxçıvana sәfәri çәrçivәsindә açılışını etdiyi Süni Mayalanma Mәrkәzi isә muxtar respublikada iqtisadiyyatın bütün sahәlәri kimi, kәnd tәsәrrüfatının inkişafının da daim diqqәt mәrkәzindә saxlanılmasının
nәticәsidir. Muxtar respublikada aqrar sahәnin inkişafı istiqamәtindә aparılan islahatlar kәnd tәsәrrüfatının bitkiçilik vә heyvandarlıq, elәcә dә emal
sәnayesinin inkişafına sәbәb olub.
Dövlәt başçısı İlham Əliyevin dәstәyi ilә Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın milli
dәyәrlәrimizdәn biri olan Azәrbaycan xalça sәnәtinin yenidәn dirçәldilmәsi sahәsindә hәyata keçirdiyi tәdbirlәr milli irsimizә sahib çıxmağın, onu
yaşatmağın, tarixi yaddaşı bәrpa etmәyin analoqu
olmayan nümunәsidir. Mәhz Mehriban xanımın
tәşәbbüsü vә әmәyi nәticәsindә Azәrbaycan xalça
sәnәtinin UNESCO-nun Bәşәriyyәtin Qeyri-

Maddi Mәdәni İrsinin Reprezentativ Siyahısına
daxil edilmәsi ümumәn mәdәniyyәtimizin beynәlxalq miqyasda tanıdılması yönündә daha bir uğurlu addımdır.
Son vaxtlar ölkәmizin müxtәlif bölgәlәrindә
“Azәrxalça”nın filiallarının artması da onu göstәrir
ki, tezliklә Azәrbaycan xalçaları yenidәn dünyada
öz şöhrәti ilә tanınacaq. Artıq respublikanın әksәr
bölgәlәrindә “Azәrxalça”nın filialları açılıb vә onların sayının 31-ә çatdırılması planlaşdırılır. Mayın
10-da Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasına sәfәri çәrçivәsindә açılışını etdiyi “Azәrxalça”
ASC-nin Naxçıvan filialı da bu sahәdә növbәti
uğurlu addım oldu.
Noyabrın 1-dә Prezidentin Şamaxı sәfәri çәrçivәsindә açılışı olan Üzüm Tingçilik Mәrkәzi dә
Azәrbaycanda bir ilkdir. Mәrkәzin yaradılmasında
mәqsәd respublikanın üzümçülük tәsәrrüfatlarını
müxtәlif iqlim şәraitinә adaptasiya qabiliyyәtli, fillokseraya davamlı calaq-üzüm әkin materialı ilә
tәmin etmәkdir. Mәrkәzin illik istehsal gücü 1
milyon әdәd ting tәşkil edir. Mәrkәzdә dördü yerli
- Mәdrәsә, Bayanşirә, Mәlayi, Xindoqni olmaqla,
10 texniki vә bir yerli Ağadayı sortu olmaqla, 15
süfrә üzüm sortlarının tinglәri istehsal olunacaq.
Burada istehsal edilәn tinglәr region vә Mәrkәzi
Asiya ölkәlәrinә göndәrilәcәk.
Prezidentin Qubaya sәfәri çәrçivәsindә açılışı
olan “Quba ABAD Factory” tәyinatını dәyişәrәk
qablaşdırma vasitәlәrinin istehsalı müәssisәsi kimi
dә fәaliyyәt göstәrәcәk. “ABAD Factory” bir neçә
ildir, qubalı mikro vә kiçik sahibkarlara qida istehsalı müәssisәsi kimi tanış idisә, artıq hәm dә qablaşdırma vasitәlәrinin istehsalı müәssisәsi kimi onlara yardımçı olacaq.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlәt
proqramlarına uyğun olaraq son illәr yol infrastrukturunun inkişafı istiqamәtindә dә mәqsәdyönlü
işlәr hәyata keçirilir. Avtomobil yollarının tikintisi
vә yenidәn qurulması işlәrinin hәcmi ildәn-ilә artır.
Hazırda respublikanın nәqliyyat-yol infrastrukturunun yenidәn qurulması vә tәkmillәşdirilmәsi ilә
bağlı dövlәt büdcәsi vәsaiti hesabına irimiqyaslı
layihәlәr uğurla icra edilir.
Ölkә iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol
oynayan yol infrastrukturunun önәmini nәzәrә alan
dövlәt başçısı İlham Əliyev bu sahәni daim diqqәt
mәrkәzindә saxlayır. Son illәr respublikamızın bütün şәhәr, rayon vә kәndlәrindә yol tikintisinә çox
milyardlıq investisiyalar qoyulub. Hәm işğaldan
azad olunan Qarabağ vә Zәngәzur İqtisadi rayonlarında, hәm dә ölkәnin digәr bölgәlәrindә әn müasir yollar salınır. Ötәn illәrdә olduğu kimi, 2021-ci
ildә dә dövlәt proqramına uyğun olaraq bütün yolnәqliyyat infrastrukturu uğurla icra olunub.
Ötәn il Prezidentin iştirakı ilә bәzi rayon vә şәhәrlәrdә yeni yollar istifadәyә verilib. Dövlәt başçısı aprelin 20-dә Hacıqabul-Muğan avtomobil yolu, mayın 10-da Naxçıvanda Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolu, mayın 15-dә Qәbәlәdә
Bum çayı üzәrindә yeni körpü vә Bum qәsәbәsinә
gedәn avtomobil yolu, Qәbәlә Dәmir Yolu Vağzalı
vә Lәki stansiyası-Qәbәlә birxәtli dәmir yolu, iyulun 22-dә Goranboy rayonunda Əlirzalı-Xan
Qәrvәnd-Sәfikürd-Tapqaraqoyunlu avtomobil
yolu, noyabrın 1-dә İsmayıllıda Basqal-Sulut avtomobil yolu vә dekabrın 6-da Quba-Qonaqkәnd avtomobil yolunun açılışlarını edib.
Ötәn il әhalinin içmәli su ilә tәminatının yaxşılaşdırılması layihәlәri dә uğurla icra edilib. Prezident Naxçıvana sәfәri çәrçivәsindә “Ordubad rayon mәrkәzi vә әtraf kәndlәrinin içmәli su tәchizatı
vә kanalizasiya sistemlәrinin yenidәn qurulması”,
Daşkәsәnә sәfәri zamanı isә “Daşkәsәn şәhәrinin
içmәli su tәchizatı vә kanalizasiya sistemlәrinin ye-

nidәn qurulması” layihәsinin başa çatması mәrasimlәrindә iştirak edib.
Regionların inkişafı proqramlarının vacib tәrkib
hissәlәrindәn biri dә әhalinin vә bölgәlәrdә yaradılan sәnaye müәssisәlәrinin keyfiyyәtli, fasilәsiz
elektrik enerjisi ilә tәminatıdır. Son illәrdә bölgәlәrdә elektrik enerjisi tәchizatı daha da yaxşılaşdırılıb.
Dövlәt proqramlarına uyğun olaraq әksәr şәhәr vә
rayonlarda, qәsәbә vә kәndlәrdә müasir yarımstansiyalar tikilib.
Prezident İlham Əliyev fevralın 1-dә Abşeron rayonuna sәfәri zamanı yenidәn qurulan 220/110/10
kilovoltluq vә yeni tikilәn 110/35/10 kilovoltluq
“Xırdalan” yarımstansiyalarının açılışlarını edib.
Bu yarımstansiyanın istismara verilmәsi ilә 10
mindәn çox әhalinin elektrik enerjisi tәchizatı daha
da yaxşılaşdırılıb. Yarımstansiyada quraşdırılan
müasir tipli eleqaz vә vakuum açarları, mikroprosessor tipli rele mühafizә sistemi, Komplekt Transformator Mәntәqәlәri vә nәzarәt-avtomatika qurğularının elementlәri birlәşdirilәrәk vahid “Ağıllı
Şәbәkәlәrin İdarәetmә Mәrkәzi”nә qoşulub.
Prezident hәmçinin Hacıqabulda 110/35/10 kilovoltluq “Qarasu”, Abşeronda 500/330/220 kilovoltluq “Abşeron”, “Sumqayıt” Elektrik Stansiyasının yeni estakada nasos stansiyası, Şamaxıda
“Meysәri” yarımstansiyası vә Şimal-Qәrb Regional SCADA İdarәetmә Mәrkәzi, Quba-Qonaqkәnd avtomobil yolunun istismara verilmәsi mәrasimlәrinә qatılıb.
Azәrbaycan iqtisadi sahәdә inkişafının keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәsinә qәdәm qoyub. Yeni mәrhәlәnin әn mühüm sәciyyәvi cәhәti milli iqtisadiyyatın dayanıqlı vә sabit inkişafı üçün qeyri-neft
sektorunun daha da güclәndirilmәsi, bu sahәdә liberallaşma prosesinin dәrinlәşdirilmәsidir.
Prezident İlham Əliyev respublikanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafının daha da sürәtlәndirilmәsinә dair imzaladığı fәrman vә sәrәncamlar ölkәdә qeyri-neft sektorunun inkişafının davamlı olmasına, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, әhalinin
hәyat sәviyyәsinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmәt edir. Hәr il dövlәt proqramlarına uyğun olaraq
bölgәlәrdә sosial infrastrukturlar inşa edilir, mәdәni, dini vә idman mәrkәzlәri yaradılır.
Dünyada baş verәn iqtisadi proseslәri dәrindәn
bilәn Prezident İlham Əliyev ölkәnin sosial-iqtisadi tәrәqqisindә sahibkarların rolunu düzgün dәyәrlәndirir, onlara hәrtәrәfli dәstәyini әsirgәmir. Ötәn
il bölgәlәrdә müxtәlif istiqamәtli sosial, mәdәni,
dini, idman obyektlәri açılaraq vәtәndaşların istifadәsinә verilib vә yeni müasir infrastrukturların tәmәli qoyulub.
2021-ci ildә Prezident İlham Əliyev Abşeron Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasının yeni binasının DOST
Mәrkәzinin, Naxçıvan Beynәlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmә zolağının, Naxçıvan Qarnizonu Mәrkәzi Hospitalının, Naftalan Mәrkәzi Sanatoriyasının, Naftalan şәhәrindә 200 yerlik körpәlәr
evi-uşaq bağçasının, Bәrdә Peşә Liseyi, Goranboy
Olimpiya İdman Kompleksinin, Sumqayıt Mәhkәmә Kompleksinin, İsmayıllıda Uşaq vә Ailәlәrә
Dәstәk Mәrkәzinin, Şamaxıda Yaradıcılıq Mәrkәzinin, Şamaxı şәhәr stadionunun, Şamaxıdakı Pirsaat Baba ziyarәtgah-mәscid kompleksinin, akademik Heydәr Hüseynov adına Çarhan kәnd tam
orta mәktәbinin yeni binasının, Quba İstirahәt, İdman, Tәlim vә Tәdris Kompleksinin açılışını edib,
Sumqayıt Kimya Sәnaye Parkında “Azәrsulfait”
MMC-nin sulfat turşusu istehsalı müәssisәsi vә
Hacıqabul Sәnaye Mәhәllәsidә “Glassica” QSCnin şüşә tara mәhsullarının istehsalı zavodunun vә
Abşeron rayonunun Qobustan kәndinin әrazisindә
Palçıq Vulkanları Turizm Kompleksinin, Sumqayıt
şәhәrindә güzәştli mәnzil layihәsi çәrçivәsindә

növbәti yaşayış kompleksinin tәmәli qoyulub.
Bütün bunlar әlbәttә ki, Azәrbaycanın iqtisadi
qüdrәtinin göstәricisidir. 2022-ci ildә dә bölgәlәrin
yüksәlişi naminә böyük layihәlәr reallaşdırılacaq.
Bu da onu demәyә әsas verir ki, regionların inkişafına dair 2019-2023-cü illәrә dair dövlәt proqramı
uğurla yekunlaşacaq.
Göründüyü kimi, bölgәlәrin yüksәlişi dövlәt
proqramı әsasında gerçәklәşir. Lakin bu proqram
qәbul edildiyi zaman Azәrbaycanın әzәli torpaqları
işğal altında idi. 2020-ci ilin sentyabr ayının 27-dә
әks-hәmlә әmәliyyatları ilә başlayıb noyabrın 8-dә
şanlı Zәfәrlә bitәn Vәtәn müharibәsindәn sonra vәziyyәt tamamilә dәyişdi. Azәrbaycan bununla yeni
reallıqlar yaratdı.
Müzәffәr Komandan kimi Qarabağı işğaldan
azad edәn İlham Əliyev torpaqlarımızı yenidәnqurma, tikinti-quruculuq meydanına çevirdi. Özü
dә bunlar Azәrbaycanın öz hesabına, dövlәt büdcәsinә әsasәn hәyata keçirildi. Prezident iki iqtisadi
rayon da yaratdı - Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur. Hәmin rayonlarda sosial-iqtisadi layihәlәrin tez bir zamanda reallaşması üçün bütün potensial ortaya qoyuldu vә dünyaya bir daha sübut edildi ki, Azәrbaycan sülh tәrәfdarıdır.
Bu gün hәr iki iqtisadi rayonda çox mühüm layihәlәr reallaşdırılır. Başa çatan ildә Müzәffәr Komandan İlham Əliyev Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzuru quruculuğun baş meydanına çevirdi. Ötәn il
Azәrbaycanda bütün addımlar postmüharibә dövrünün yeni reallıqlarına uyğun atıldı. Vәtәn müharibәsindәki böyük Zәfәrdәn sonra Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzurun minalardan tәmizlәnmәsi, yenidәnqurma, tikinti-quruculuq işlәrinin başlanması qarşıda duran әn prioritet mәsәlәlәr idi. Azәrbaycan
heç kimdәn yardım almadan bu missiyanı da
uğurla icra etmәyә başladı vә bu gün dövlәt başçısı
İlham Əliyev işğaldan azad edilәn torpaqlarda
böyük xariqәlәr yaradır.
Əgәr geridә qoyduğumuz 2021-ci ilә nәzәr
yetirsәk, buna bir daha şahidlik edәrik. Prezident
Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzura ötәn il 32 sәfәr edib
vә sәfәrlәr çәrçivәsindә 21 obyektin açılışını edib,
37 tәmәlqoyma mәrasimindә olub. Ötәn il Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzurda Füzuli Beynәlxalq Hava
Limanı, “Zәfәr yolu”, Suqovuşan qәsәbәsinә vә
Talış kәndinә gedәn avtomobil yolları, Qubadlı şәhәr mәrkәzinә gedәn Xanlıq-Qubadlı yolu,
110/35/10 kilovoltluq- “Şuşa”, “Füzuli”, “Cәbrayıl”, “Zәngilan”, “Qubadlı” yarımstansiyaları,
“Gülәbird” Su Elektrik Stansiyası, “Suqovuşan-1”
vә “Suqovuşan-2” Kiçik Su Elektrik stansiyaları
açılıb.
Şuşada “Xarıbülbül” hoteli, “Qarabağ” hoteli,
Molla Pәnah Vaqifin muzey-mәqbәrә kompleksi,
Bülbülün ev-muzeyi, Molla Pәnah Vaqifin büstü,
Şuşada Üzeyir bәy Hacıbәylinin heykәlinin açılışı
olub. Bundan başqa, Zәngilanda, Qubadlıda, Cәbrayılda DSX-nin hәrbi hissә komplekslәri açılıb,
Hadrutda “Komando Briqadası” yaradılıb.
Prezident Zәngilan vә Laçın Beynәlxalq Hava limanlarının, Horadiz-Zәngilan-Ağbәnd dәmir yolu
xәttinin, Füzuli-Şuşa yolunun, Füzuli-Hadrut avtomobil yolunun, Horadiz-Cәbrayıl-Zәngilan-Ağbәnd avtomobil yolunun, Hadrut-Cәbrayıl-Şükürbәyli avtomobil yolunun, Bәrdә-Ağdam, TalışTapqaraqoyunlu-Qaşaltı-Naftalan avtomobil yollarının tәmәlini qoyub. Elәcә dә Kәlbәcәr-Laçın yolu
üzәrindә yeni tunelin, Zәngilan-Horadiz, FüzuliAğdam avtomobil yollarının, Daşaltı kәndinin әrazisindәn keçәn tunelin, Ağdam Sәnaye Parkının,
Zәngilan Rәqәmsal Yarımstansiyasının, Füzuli şәhәrindә Rәqәmsal Yarımstansiya İdarәetmә Mәrkәzinin, Şәrqi Zәngәzurda “Araz Vadisi İqtisadi
Zonası” Sәnaye Parkının, Zәngilan “Dost Aqropark”ının, Cәbrayılda “KamAZ” ASC vә “Gәncә
Avtomobil Zavodu”nun birgә servis mәrkәzinin
tәmәlqoyma mәrasimlәrindә iştirak edib.
Dövlәt başçısı İlham Əliyevin tәmәlini qoyduğu
sosial layihәlәrә gәlincә, onların sırasında Şuşa
Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasını, Cәbrayıl Rayon
Mәrkәzi Xәstәxanasını, Cәbrayıl Memorial
Kompleksini, Şuşa Radio-Televiziya yayım qüllәsini, Zәngilan “ağıllı kәnd” layihәsini göstәrmәk
olar. Ötәn il Prezident mütәmadi olaraq Qarabağ vә
Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonlarında hәyata keçirilәn layihәlәrә şәxsәn nәzarәt etdi, müxtәlif yeni
obyektlәrin tәmәlini qoydu, bәzilәrinin hәtta açılışını etdi. Ümumilikdә, 2021-ci ildә dövlәt başçısı
İlham Əliyev azad edilmiş torpaqlara dәfәlәrlә
sәfәr edәrәk hәyata keçirilәn genişmiqyaslı bәrpa
işlәrinә xeyir-duasını verdi vә proses bu gün dә
uğurla davam etdirilir. Belәliklә, 2021-ci ildә
bölgәlәrә 47 sәfәr edәn Prezident, ümumilikdә, 61
yeni obyektin açılışını edib, 41 tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak edib.
Prezident yenicә qәdәm qoyduğumuz 2022-ci ili
“Şuşa ili” elan edib. Görülәn işlәr, reallaşdırılan
layihәlәr, iqtisadiyyata yatırılan investisiyalar onu
demәyә әsas verir ki, “Şuşa ili” bizim ölkәmiz
üçün uğurlu olacaq. Dövlәt başçısı İlham Əliyev dә
xalqa müraciәtindә inamla, әminliklә vurğulamışdır ki, 2022-ci il Azәrbaycan üçün düşәrli olacaq.
Çünki ölkәdә mövcud olan birlik, hәmrәylik vә
gözәl ab-hava bu reallığı tәmin edәcәk: “Mәn isә
Prezident kimi, Ali Baş Komandan kimi hәr zaman
Azәrbaycanın maraqlarının keşiyindә duracağam,
ölkәmizin hәrtәrәfli inkişafı, hәrbi gücünün
artırılması, vәtәndaşların daha yaxşı yaşaması üçün
әlimdәn gәlәni әsirgәmәyәcәyәm”.
Bir sözlә, 2021-ci il ölkәmizdә geniş islahatlar,
quruculuq vә abadlıq, iqtisadiyyatda artım ili kimi
yadda qaldısa, Prezidentin müәyyәnlәşdirdiyi
inkişafın yeni yol xәritәsi “Şuşa ili”ndә dә hәm
siyasi, hәm iqtisadi, hәm dә sosial sahәlәrdә tәrәqqi
vә yüksәlişә real zәmin yaradacaq.
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Dövlət Gömrük Komitəsinin
sədri BMT-nin Azərbaycandakı
rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb
Yanvarın 19-da Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
BMT-nin Azәrbaycandakı rezident
әlaqәlәndiricisi xanım Vladanka
Andreyeva ilә görüşüb.
Qonağı sәmimiyyәtlә salamlayan Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev
BMT ilә Dövlәt Gömrük Komitәsi arasında
uzunmüddәtli, sәmәrәli әlaqәlәrdәn mәmnunluqla bәhs edib vә bu әmәkdaşlığın Azәrbaycan
gömrüyünün inkişafına mühüm dәstәk göstәrdiyini diqqәtә çatdırıb.
Ölkә iqtisadiyyatının formalaşmasında mühüm rolu olan gömrük işinin daha sәmәrәli vә
şәffaf şәkildә qurulması istiqamәtindә görülәn tәdbirlәrә toxunan Sәfәr Mehdiyev Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә ölkәnin gömrük
sistemindә hәyata keçirilәn islahatlar barәdә danışıb.
Tәtbiq edilәn yeniliklәr hesabına şәffaflığın tәmin
olunduğu, dövlәt büdcәsinә ödәnilәn vәsaitlәrin bir
neçә dәfә artdığı, qaçaqmalçılıqla mübarizәdә mühüm nailiyyәtlәrin әldә edildiyi diqqәtә çatdırılıb.
Sәfәr Mehdiyev BMT ilә Dövlәt Gömrük Komi-

tәsi arasında bundan sonra da qarşılıqlı fәaliyyәtin,
birgә әmәkdaşlığın davam edәcәyinә, bu istiqamәtdә
BMT-nin Azәrbaycandakı rezident әlaqәlәndiricisi
xanım Vladanka Andreyevanın da öz töhfәsini
әsirgәmәyәcәyinә ümidvar olduğunu bildirib.
BMT-nin Azәrbaycandakı rezident әlaqәlәndiricisi
xanım Vladanka Andreyeva müstәqil Azәrbaycanın
gömrük orqanlarının inkişaf tendensiyasından, hәyata keçirilәn islahatlardan, informasiya texnologiyaları
sahәsindә әldә olunan nailiyyәtlәrdәn razılıqla söhbәt

açıb, narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı
mübarizә istiqamәtindә gömrük orqanlarının fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndirib.
BMT ilә gömrük xidmәti arasında әmәkdaşlıqdan
mәmnunluqla danışan qonaq gәlәcәk perspektivlәr
barәdә dә fikirlәrini bildirib, mövcud sәmәrәli münasibәtlәrin daimi olacağına әminliyini ifadә edib.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Chairman of State Customs Committee
meets with UN Resident Coordinator in Azerbaijan
On January 19, chairman of the State
Customs Committee, customs service
Colonel-General Safar Mehdiyev met with
the UN Resident Coordinator in
Azerbaijan Ms. Vladanka Andreeva.
Welcoming the guest, chairman of the State
Customs Committee Safar Mehdiyev expressed satisfaction with the long-term, effective relations
between the UN and the State Customs Committee,
said the cooperation provided important support to
the development of Azerbaijan’s customs.
Touching on the measures taken to build the customs system in a more effective and transparent way,
Safar Mehdiyev spoke about the reforms carried out
in the customs system under the leadership of
Azerbaijan’s President Ilham Aliyev. It was underlined that thanks to the innovations transparency had
been ensured, budget revenues had increased several

times, important achievements had been gained in the
fight against smuggling.
Safar Mehdiyev expressed confidence that the
mutual activity between the UN and the State
Customs Committee would be further continued, the

UN Resident Coordinator in Azerbaijan Ms.
Vladanka Andreeva would also do her best.
The UN Resident Coordinator in
Azerbaijan Ms. Vladanka Andreeva praised
the development tendency of the customs bodies of the independent Azerbaijan, reforms,
achievements in the area of information technologies, highly appreciated the activity of customs bodies in fighting against illicit drug trafficking.
Expressing satisfaction with the cooperation
between the UN and customs service, the guest
talked about the prospects, expressed confidence that the productive relations would be
permanent.
Views were exchanged on the issues of
mutual interest.
Press and Public Affairs Department of the State
Customs Committee

Dövlət Gömrük Komitəsi və Böyük Britaniyanın Milli Cinayət
Agentliyi arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
Yanvarın 18-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә Böyük Britaniya Milli Cinayәt
Agentliyinin Azәrbaycan üzrә mәsul әlaqәlәndiricisi Con Qoldinqin rәhbәrlik etdiyi nümyәndә heyәti ilә görüş keçirilib.
Görüşdә iki qurum arasında әmәkdaşlıq mәsәlәlәri müzakirә olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini,
gömrük xidmәti general-leytenantı Əsgәr Abdullayev qonaqları sәmimiyyәtlә salamlayaraq Azәrbaycan gömrük orqanlarının hüquq-mühafizә fәaliyyәti, bu sahәdә mövcud qanunvericilik, gömrük orqanlarının qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә istiqamәtindә әldә etdiyi nailiyyәtlәr barәdә mәlumat verib.
Bildirilib ki, 2021-ci ildә gömrük orqanları
tәrәfindәn Azәrbaycandan tranzit keçmәklә Avropaya daşınmasına cәhd göstәrilәn 3 ton 43 kiloqramdan artıq narkotik vasitә aşkar edilәrәk qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb. Bunun әsas hissәsini heroin tәşkil edib.

Komitә sәdrinin müavini qaçaqmalçılığa qarşı
mübarizә sahәsindә Azәrbaycan gömrüyünün nümunәvi kinoloji xidmәt formalaşdırdığını, gömrükkeçid mәntәqәlәrindә әn müasir texniki nәzarәt vasitәlәrindәn istifadә etdiyini vә beynәlxalq әmәkdaşlığa xüsusi diqqәt göstәrdiyini bildirib.
Əsgәr Abdullayev Dövlәt Gömrük Komitәsinin
qaçaqmalçılığa vә narkotik vasitәlәrin qanunsuz
dövriyyәsinә qarşı mübarizә istiqamәtindә bir sıra

beynәlxalq tәşkilatlar, inkişaf etmiş dövlәtlәrlә sәmәrәli әlaqәlәrindәn bәhs edib, Böyük Britaniyanın
Milli Cinayәt Agentliyi ilә dә bu sahәdә әmәkdaşlığın daha çox güclәndirilmәsinin ümumi işә fayda
verәcәyini vurğulayıb.
Böyük Britaniya Milli Cinayәt Agentliyinin
Azәrbaycan üzrә mәsul әlaqәlәndiricisi Con Qoldinq tәmsil etdiyi qurum haqqında әtraflı mәlumat
verib.
Bildirilib ki, Milli Cinayәt Agentliyinin dünyanın
bir sıra regionlarında ofislәri fәaliyyәt göstәrir vә
mәqsәd hәmin ölkәlәrin hüquq-mühafizә orqanları
ilә sıx әmәkdaşlıq quraraq cinayәtkarlığa qarşı sәmәrәli mübarizә aparmaqdır.
Con Qoldinq Azәrbaycan gömrük orqanlarının
narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinin qarşısının alınması istiqamәtindә әldә etdiyi uğurlardan
mәmnunluğunu ifadә edib.
Sonra görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Discussions held on cooperation between State
Customs Committee and UK National Crime Agency
A meeting with the delegation led by
the UK National Crime Agency’s authorized coordinator on Azerbaijan John
Golding was held at the State Customs
Committee on January 18.
Issues on cooperation between the two agencies
were discussed during the meeting.
Welcoming the guests, deputy chairman of the
State Customs Committee, customs service
Lieutenant-General Asgar Abdullayev gave information about the law-enforcement activity of the
Azerbaijani customs bodies, the existing legislation
in this sphere and achievements gained by the customs bodies in the fight against smuggling.
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It was said that in 2021 the customs bodies seized
more than 3 tons 43kg of drugs by preventing the
attempt to smuggle them to Europe via Azerbaijan.
The main part of the drugs was heroin.
Deputy chairman of the Committee said Azerbaijan’s customs had established an exemplary dog
training service, modern technical control devices
were used at the customs checkpoints, special attention was attached to the international cooperation.
Asgar Abdullayev spoke about the productive
relations of the State Customs Committee with
numerous international organizations, developed
countries in fighting against smuggling and illicit
drug trafficking, underlined that further strengthening of the cooperation with the UK National Crime
Agency would be useful.

The UK National Crime Agency’s authorized
coordinator on Azerbaijan John Golding gave detailed information about the agency.
It was said that the National Crime Agency had
offices in a number of regions of the world, the aim
was to fight against crimes by establishing close cooperation with the law-enforcement bodies of those
countries.
John Golding praised the achievements gained
by Azerbaijan’s customs bodies in the fight against
illicit drug trafficking.
Views were exchanged on the issues of mutual
interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee
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“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisi
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü
maddәsinin I hissәsinin 25-ci bәndini rәhbәr tutaraq qәrara alır:
Maddә 1. “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun (Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 7,
maddә 779; 2016, № 1, maddә 21, № 2 (I kitab),
maddә 206, № 6, maddә 972; 2017, № 3, maddә
340; 2019, № 5, maddә 802; Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci il 30 sentyabr tarixli 379-VIQD
nömrәli Qanunu) 20.0.20-ci maddәsinin sonunda
nöqtә işarәsi nöqtәli vergül işarәsi ilә әvәz olunsun
vә aşağıdakı mәzmunda 20.0.21-ci maddә әlavә
edilsin:
“20.0.21. müvafiq icra hakimiyyәti orqanının
müәyyәn etdiyi orqanın (qurumun) tәsdiqedici sә-

nәdi әsasında Azәrbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş әrazilәrinin, habelә müharibә vә
hәrbi әmәliyyatların tәsirinә mәruz qalmış digәr
әrazilәrin minalardan vә partlamamış hәrbi sursatdan, tәrkibindә partlayıcı olan qurğulardan vә digәr partlayıcı qalıqlardan tәmizlәnmәsi çәrçivәsindә bütün növ texnikanın, avadanlıqların, texniki vasitәlәrin vә qurğuların, onların ehtiyat hissәlәrinin, fәrdi zirehli qoruyucu geyimlәrin, alәtlәrin, minaaxtaran itlәrin, partlayıcı vә pirotexniki
vasitәlәrin idxalı - 2021-ci il oktyabrın 15-dәn 5 il
müddәtinә.”.
Maddә 2. Bu Qanun 2021-ci il oktyabrın 15dәn tәtbiq edilir.
İlham Əliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 24 dekabr 2021-ci il

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il 24 dekabr tarixli 443-VIQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 4 iyul tarixli 936 nömrəli
Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddәsinin 19-cu vә 32-ci bәndlәrini rәhbәr tutaraq, “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanununda dәyişiklik edilmәsi
barәdә” Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci il
24 dekabr tarixli 443-VIQD nömrәli Qanununun
qüvvәyә minmәsi ilә әlaqәdar hәmin Qanunun
tәtbiqini tәmin etmәk mәqsәdilә qәrara alıram:
1. Müәyyәn edilsin ki:
1.1. “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 20.0.21-ci maddәsindә
nәzәrdә tutulmuş müvafiq icra hakimiyyәti orqanının sәlahiyyәtlәrini Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti hәyata keçirir;
1.2. hәmin Qanunun 20.0.21-ci maddәsindә
“orqan (qurum)” dedikdә Azәrbaycan Respublikasının Minatәmizlәmә Agentliyi nәzәrdә tutulur.
2. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr
Kabineti “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan
Respublikasının Qanununda dәyişiklik edilmәsi
barәdә” Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci il
24 dekabr tarixli 443-VIQD nömrәli Qanunundan
irәli gәlәn mәsәllәri hәll etsin.
3. “Gömrük tarifi haqqında” Azәrbaycan

Respublikası Qanununun tәtbiqi barәdә” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 4
iyul tarixli 936 nömrәli Fәrmanında (Azәrbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2013,
№ 7, maddә 801; 2016, № 2 (II kitab), maddә
260, № 6, maddә 1022; 2017, № 8, maddә 1521)
aşağıdakı dәyişikliklәr edilsin:
3.1. 3.1-1-ci bәnddә “vә 20.0.20-ci (birinci vә
ikinci hallarda)” sözlәri “, 20.0.20-ci (birinci vә
ikinci hallarda) vә 20.0.21-ci” sözlәri ilә әvәz
edilsin;
3.2. 3.7-ci bәndin sonunda nöqtә işarәsi nöqtәli
vergül işarәsi ilә әvәz olunsun vә aşağıdakı mәzmunda 3.8-ci bәnd әlavә edilsin:
“3.8. hәmin Qanunun 20.0.21-ci maddәsindә
“orqan (qurum)” dedikdә Azәrbaycan Respublikasının Minatәmizlәmә Agentliyi nәzәrdә tutulur.”.
4. Bu Fәrman 2021-ci il oktyabrın 1-dәn tәtbiq
edilir.
İlham Əliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 11 yanvar 2022-ci il

Dövlət Gömrük Komitəsi və İcbari Sığorta
Bürosu arasında "Yaşıl Kart" müqavilələri
ilə bağlı inteqrasiya tamamlanıb
Yanvarın 18-dә Dövlәt
Gömrük Komitәsi vә İcbari
Sığorta Bürosu arasında
"Yaşıl Kart" müqavilәlәri ilә
bağlı inteqrasiyanın tamamlanması münasibәtilә tәqdimat vә mәtbuat konfransı
keçirilib.
Bildirilib ki, "İcbari Sığorta Bürosu" Hüquqi Şәxslәrin İttifaqının
(İSB) elektron informasiya sistemi
ilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
(DGK) elektron informasiya sistemi arasında "Yaşıl Kart" müqavilәlәrinin qüvvәdә olub-olmamasının müәyyәn
edilmәsi ilә bağlı mәlumat mübadilәsi başa çatdırılıb. İnteqrasiya nәticәsindә saxta "Yaşıl
Kart"ların yayılması vә istifadәsinin qarşısı alınacaq.
İSB-nin elektron informasiya sistemi ilә
DGK-nın informasiya sistemi arasındakı
mәlumat mübadilәsi ölkәmizdә qeydiyyatdan
keçmiş avtonәqliyyat vasitәlәrinin ölkәni tәrk
etmәmişdәn öncә gömrük mәntәqәlәrindә
"Yaşıl Kart"ın etibarlılığının elektron formatda
müәyyәn edilmәsinә vә proseslәrin sürәtlәndirilmәsinә xidmәt edir.
Belә ki, yaxın keçmişdә dünyanın müxtәlif
ölkәlәrindә Azәrbaycanda qeydiyyatdan keçmiş nәqliyyat vasitәlәrinin iştirakı ilә baş vermiş
sığorta hadisәlәri nәticәsindә zәrәrin ödәnişi ilә
әlaqәdar İSB-yә müraciәt edilәrkәn sığorta
şәhadәtnamәlәrinin saxtalaşdırılması halları tәsbit edilib vә bununla әlaqәdar hüquq-mühafizә
orqanlarına müraciәtlәr ünvanlanıb. İnteqrasiyanın tamamlanması bu kimi xoşagәlmәz halların qarşısını almaqda mühim rol oynayacaq.
Tәdbirdә çıxış edәn Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti
general-leytenantı İsmayıl Hüseynov bildirib ki,
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn
gömrük sistemindә aparılan islahatlar çәrçivәsindә bütün sahәlәrdә olduğu kimi, dövlәt vә
özәl sektorla mәlumat mübadilәsi sahәsindә dә
mühüm işlәr görülüb. Artıq bir sıra dövlәt qurumları ilә sistemlәrin qarşılıqlı olaraq inteqrasiya edilmәsi sәnәdlәrin vә digәr zәruri mәlumatların onlayn qaydada mübadilәsinә imkan
yaradıb.
İsmayıl Hüseynov vurğulayıb ki, İcbari Sığorta bürosu ilә dә elektron sistemlәrin inteqrasiya edilmәsi sәrhәdkeçmә proseslәrinin
sürәtlәndirilmәsinә, gömrük mәntәqәlәrindә
"Yaşıl Kart"ın etibarlılığının elektron formatda
müәyyәn edilmәsinә şәrait yaradıb. Bu da
gәlәcәkdә baş verәcәk sığorta hadisәlәri zamanı
proseslәrin qanunvericiliyә uyğun şәkildә tәnzimlәnmәsi baxımından xüsusi әhәmiyyәt daşıyır.
İcbari Sığorta Bürosunun İcraçı direktoru
Rәşad Əhmәdov isә bildirib ki, İSB zәrәrçәkәn

sığorta olunanların vә zәrәr vurulan üçüncü
şәxslәrin maraqlarının müdafiәsi, elәcә dә icbari sığorta sisteminin sabitliyi vә inkişafını tәmin etmәk funksiyasını daşıyır. İcbari Sığorta
Bürosu ölkәmizdә "Yaşıl Kart" sistemi üzrә әlaqәlәndirici ixtisaslaşmış tәşkilat kimi dә fәaliyyәt göstәrir. Beynәlxalq Yaşıl Kart Sistemindә
Azәrbaycanı tәmsil edir vә qanunvericiliyin tәlәbinә uyğun olaraq Bürolar Şurasına üzv olan
milli Yaşıl Kart Bürosunun funksiyalarını hәyata keçirir.
Qeyd edilib ki, iki qurum arasında aparılan
inteqrasiya işlәri saxta "Yaşıl Kart" müqavilәlәrinin satılması ilә bağlı yaşanan problemin hәllinә öz töhfәsini verәcәk. Son zamanlar İSB-yә
"Yaşıl Kart"la bağlı saxta sığorta müqavilәlәrinin satılmasına dair xaricdә fәaliyyәt göstәrәn
"Yaşıl Kart" büroları tәrәfindәn bir çox mәlumatlar daxil olur. Öz növbәsindә İcbari Sığorta
Bürosu vәtәndaşların diqqәtinә çatdırır ki,
"İcbari Sığortalar haqqında" Qanunun 63.2.2-ci
maddәsinә әsasәn, Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş avtonәqliyyat vasitәsinin sahibi Azәrbaycanın "Yaşıl Kart"ını yalnız
"Yaşıl Kart" sistemindә fәaliyyәt göstәrmәk
hüququna malik olan yerli sığortaçılarla müqavilә bağlayaraq әldә etmәlidir. Bu şirkәtlәrin
siyahısı İSB-nin rәsmi internet sәhifәsindә
mövcuddur vә qanunun tәlәbinә әsasәn mütәmadi olaraq rәsmi mәtbuat orqanlarında dәrc
edilir.
Rәşad Əhmәdov onu da bildirib ki, Azәrbaycan vә Türkiyәnin "Yaşıl Kart" sığorta sistemlәrinin inteqrasiya edilmәsi ilә bağlı işlәrә
başlanılıb. Proses tamamlandıqdan sonra Azәrbaycana mәxsus avtomobil Türkiyә Respublikasının gömrük mәntәqәlәrinә daxil olduqda
"Yaşıl Kart"ın etibarlılığı elektron qaydada
müәyyәn edilәcәk. Türkiyә Respublikasında
qeydiyyatdan keçmiş nәqliyyat vasitәsi dә
Azәrbaycana daxil olarkәn elektron sistem
vasitәsi ilә sığorta tәminatı barәdә mәlumat әldә
edilәcәk. Bu da öz növbәsindә xaricdәn ölkәmizә saxta "Yaşıl Kart" sığorta şәhadәtnamәsi ilә
daxilolmaların qarşısını alacaq.
Tәdbir çәrçivәsindә "Yaşıl Kart" sistemi ilә
bağlı xüsusi tәqdimat nümayiş etdirilib vә
sonda jurnalistlәrin sualları cavablandırılıb.
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. 21 yanvar 2022-ci il

“20 Yanvar - qəhrəmanlıq,
milli qürur dastanı”
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında 20 Yanvar faciәsinin 32-ci
ildönümünә hәsr olunmuş “20 yanvar qәhrәmanlıq, milli qürur dastanı” adlı
tәdbir keçirilib.
Akademiya rәhbәrliyi, Türk Standartları
İnstitutunun (TSE) Azәrbaycandakı nümayәndәlәri, Akademiyanın әmәkdaşları vә tәlәbәlәrinin iştirakı ilә keçirilәn tәdbirdә әvvәlcә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni sәslәndirilib, Azәrbaycanın müstәqilliyi uğrunda hәlak olan şәhidlәrimizin әziz xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib. Sonra 20 Yanvar hadisәlәrinә hәsr edilmiş videoçarx nümayiş olunub.
Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov tәdbiri giriş
sözü ilә açaraq, bu faciәnin Azәrbaycanın müstәqillik
tarixindә qan yaddaşı olmaqla yanaşı, hәm dә şәrәf vә
qürur sәhifәsi olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, 32 il
ötsә dә, törәdilәn bu vәhşilik öz tarixi mahiyyәtini itirmir vә Azәrbaycan xalqı hәr il 20 Yanvar şәhidlәrinin
xatirәsini dәrin ehtiramla yad edir.
Faciәnin baş verdiyi dövrә nәzәr salan Qulu Novruzov o dövrün gәrgin ictimai-siyasi mәnzәrәsi vә

xalqın azadlıq uğrunda mübarizәsindәn bәhs edәrәk
20 Yanvar hadisәlәrinin hәm dә Azәrbaycan xalqının
mübarizliyi, әyilmәzliyi, mәğrurluğunu nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. Akademiyanın rәisi onu da qeyd
edib ki, mәhz ümummilli lider Heydәr Əliyevin ölkә
rәhbәrliyinә qayıdışından sonra 20 Yanvar hadisәlәrinә siyasi-hüquqi qiymәt verilib. Bu gün ulu öndәrin
siyasәti Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla
davam etdirilir vә bunun nәticәsidir ki, 44 günlük Vәtәn müharibәsi 30 illik ermәni işğalına son qoyulması

ilә başa çatıb. Bu zәfәr ilә hәm 20 Yanvar, hәm
dә Qarabağ müharibәsi şәhidlәrinin qisası
alınaraq Azәrbaycan xalqı bütün dünyada qalib
xalq kimi tanınıb.
Vәtәn müharibәsindә Türkiyәnin Azәrbaycana mәnәvi vә siyasi dәstәyindәn dә söz açan
Qulu Novruzov Azәrbaycan-Türkiyә münasibәtlәrinin qardaşlıq vә hәmrәylik nümunәsi
olduğunu bildirib vә bu tarixi birliyin gәlәcәk
nәsillәrә miras olaraq qalacağını vurğulayıb.
Akademiya rәisi gәnclәrә Azәrbaycan xalqının
başına gәlәn faciәlәri, xalqımızın şanlı keçmişini, xüsusәn müstәqillik dövrünün tarixini dәrindәn öyrәnmәyi tövsiyә edib vә gәlәcәk nәsillәrә dә qәhrәmanlıq vә zәfәrlәrlә dolu bir tarixin
ötürülmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Daha sonra tәdbirdә Akademiyanın tәlәbәlәri 20
Yanvara hәsr olunmuş çıxış vә şeirlәr sәslәndiriblәr.
Onu da bildirәk ki, yanvarın 20-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının tәlәbәlәri 20 Yanvar faciәsinin 32-ci ildönümü ilә әlaqәdar Şәhidlәr
xiyabanını ziyarәt ediblәr. Vәtәnin azadlığı vә müstәqilliyi uğrunda canlarını fәda etmiş soydaşlarımızın
xatirәsini yad edәn gәnclәr şәhid mәzarlarının üzәrinә
vә “Əbәdi mәşәl”in önünә gül dәstәlәri düzüblәr.

Muxtar respublika gömrük orqanlarının
illik fəaliyyəti və qarşıda duran
vəzifələr müzakirə olunub
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsindә altıncı çağırış
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin altıncı sessiyasından irәli gәlәn
vәzifәlәr vә 2021-ci il әrzindә görülmüş
işlәr müzakirә olunub.
Bu mәqsәdlә keçirilәn kollegiya iclasında
Komitә sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı
Sәhәt Hәbibbәyli qeyd edib ki, hesabat dövrü
әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn iqtisadi tәhlükәsizliyin vә daxili bazarın qorunması, hüquqmühafizә fәaliyyәtinin yerinә yetirilmәsi, әhalinin keyfiyyәtli idxal mәhsulları ilә tәmin edilmәsi, ixracın stimullaşdırılması vә gömrük xidmәtinin keyfiyyәtinin artırılması istiqamәtindә fәaliyyәt davam etdirilib.
Vurğulanıb ki, hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә
olunan gömrük xidmәtinin modernlәşmәsi, iş şәraitinin daha da yaxşılaşdırılması diqqәtdә saxlanılıb.
Sәdәrәk Gömrük İdarәsi üçün qurulan müasir kompleksdә son tamamlanma işlәri yekunlaşdırılıb. Naxçıvan Şәhәr Gömrük İdarәsinin әrazisindәki kinoloji
xidmәt mәrkәzindә yenidәnqurma işlәri görülüb.
Sәdәrәk dövlәt sәrhәdindәn buraxılış mәntәqәsindә
yük nәqliyyat vasitәlәrinin keçidinin vә gömrük rәsmilәşmәsinin sürәtlәnmәsinә dәstәk mәqsәdilә Sәdәrәk Ticarәtin Asanlaşması Mәrkәzinin tikintisinә,
hәmçinin, tranzit nәqliyyat vasitәlәrinin muxtar respublika әrazisindәn sürәtli vә tәhlükәsiz keçidinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә Şahtaxtı dövlәt sәrhәdindәn
buraxılış mәntәqәsi üçün yeni yolun çәkilmәsinә
başlanılıb.
Qeyd olunub ki, hesabat dövründә iş prosesinin
avtomatlaşdırılması vә idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә işlәr davam etdirilib. Gömrük rәsmilәşmәsini aparacaq әmәkdaşın sistem tәrәfindәn
avtomatik seçilmәsi, yeni proqram tәminatı hazırlanmaqla gömrük bәyannamәsini tәqdim edәcәk gömrük tәmsilçilәrinin bölgüsünün elektron növbә prinsipi әsasında aparılması tәmin olunub. Malların xarici
iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturasına uyğun kodlarının mәrkәzlәşdirilmiş bazası formalaşdırılıb, ölkәmizdә ilk dәfә olaraq karqo şirkәtlәri ilә gömrük orqanları arasında elektron mәlumat mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi tәmin olunub.
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Komitә sәdri bildirib ki, muxtar respublika gömrük orqanları 2021-ci il әrzindә 31 milyon 404 min
manat vәsait toplayaraq büdcә öhdәliyini 107,7 %
yerinә yetirib. Toplanmış gömrük ödәnişlәri Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcә gәlirlәrinin 22,3
faizini tәşkil edib.
Vurğulanıb ki, әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, texniki nәzarәt vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә, kinoloji xidmәtin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, әmәkdaşların bilik vә bacarıqlarının artırılması nәticәsindә gömrük sahәsindә hüquqpozma hallarına qarşı mübarizә güclәndirilib. Gömrük orqanları
tәrәfindәn 2021-ci ildә 113 inzibati, 4 cinayәt xarakterli fakt aşkarlanıb, ümumilikdә 566 kq 530 qram
narkotik vasitәnin muxtar respublika әrazisindәn
tranzit keçirilmәsinin qarşısı alınıb.
Muxtar respublikada qәbul olunmuş Dövlәt proqramlarından, Ali Mәclisin sessiyalarından, keçirilәn
müşavirәlәrdәn irәli gәlәn vәzifәlәrin icrası istiqamәtindә gömrük orqanları tәrәfindәn işlәr davam
etdirilib. Daxili bazarın xarici tәsirlәrdәn qorunması,
yerli istehsalın, o cümlәdәn ailә tәsәrrüfatlarının dәstәklәnmәsi istiqamәtindә әlavә tәdbirlәr görülüb,
muxtar respublikaya gәtirilәn malların keyfiyyәtinә
ciddi nәzarәt edilib. Naxçıvanda "İxrac ili" olan
2021-ci ildә ixrac mallarının gömrük rәsmilәşmәsinin asan vә sürәtli formada tәmin edilmәsi, "Yaşıl
dәhliz" buraxılış sistemindәn istifadә edәn ixracatçıların sayının artırılması ilә muxtar respublikanın
ixrac potensialının güclәndirilmәsinә dәstәk verilib.
Koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizә tәd-

birlәri çәrçivәsindә gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәlәrindә profilaktik tәdbirlәr davam etdirilib, muxtar respublika әrazisinә daxil olan
nәqliyyat vasitәlәri dezobaryerlәrdәn keçirilib,
gömrük nәzarәt zonaları mütәmadi dezinfeksiya
edilib.
Gömrük orqanlarında kadr potensialının
güclәndirilmәsi vә әmәkdaşlarının peşәkarlığının artırılması mәqsәdilә ixtisaslaşma vә tәkmillәşmә proqramlarının hәyata keçirildiyini vurğulayan Komitә sәdri "Avtonәqliyyat vasitәlәri
üzәrindә gömrük baxışının aparılması", hәmçinin, "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn keçirilәn yüklәrin müayinәsi, sәrnişin keçid
zallarında işin sәmәrәli tәşkili vә vәtәndaşlarla
rәftar" mövzularında tәlimlәrin gömrük işinin vә
gömrük nәzarәtinin keyfiyyәtinin artırılması baxımından sәmәrәli olduğunu qeyd edib.
Kollegiya iclasında Komitәnin Gömrük әmәliyyatlarının vә risklәrin idarәedilmәsi bölmәsinin böyük inspektoru, gömrük xidmәti leytenantı Turqut
Abbasovun Dövlәt proqramlarının icrası, daxili
bazarın qorunması vә gömrük nәzarәtinin sәmәrәliliyinin artırılması, Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinin
rәisi, gömrük xidmәti mayoru Mahir Orucovun hüquqpozmalara qarşı mübarizә, Texnoloji innovasiyalar vә statistika bölmәsinin rәisi, gömrük xidmәti
polkovnik-leytenantı Emin Eylazovun iş prosesinin
avtomatlaşdırılması istiqamәtlәrindә 2021-ci ildә
görülmüş işlәrlә bağlı mәruzәlәri dinlәnilib. "Naxçıvanterminalkompleks" Birliyinin rәisi, gömrük xidmәti polkovniki Namiq Şıxәliyev Birliyin illik fәaliyyәti ilә bağlı hesabat verib.
Kollegiya iclasına yekun vuran Komitә sәdri
hәrtәrәfli dövlәt qayığısı ilә әhatә olunan gömrük orqanlarında işin keyfiyyәtinin daha da yüksәldilmәsi,
vәtәndaşlarla işin güclәndirilmәsi, әmәliyyat-axtarış
fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, kadrların ixtisaslaşması vә peşәkarlığının artırılması istiqamәtindә tәlimlәrin davam etdirilmәsi, qonşu ölkәlәrin milli valyutalarında kәskin dәyişikliklәr zamanı daxili bazarın
qorunması üçün әlavә tәdbirlәrin görülmәsi, nizamintizama ciddi әmәl edilmәsi, qarşıya qoyulmuş vәzifәlәrin vaxtında vә keyfiyyәtlә icra olunması ilә bağlı
konkret tapşırıqlar verib.
Sonda kollegiya iclasının qәrar hissәsi oxunaraq
qәbul edilib.

20 Yanvar Ümumxalq
Hüzn Gününə həsr
edilmiş tədbir keçirilib
Mәrkәzi Gömrük Hospitalında
20 Yanvar Ümumxalq Hüzn Gününә hәsr edilmiş tәdbir keçirilib.
Öncә mәrasim iştirakçıları Azәrbaycanın müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda şәhid olan bütün Vәtәn övladlarının xatirәsini bir dәqiqәlik sükutla yad
ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun Mәmmәdov
tәdbirdә çıxış edәrәk bildirib ki, 1990-cı il
20 Yanvar hadisәlәri zamanı sovet ordusunun hәrbi hissәlәri Bakıda öz suverenliyini әldә etmәk üçün ayağa qalxan dinc әhaliyә qarşı qәtliam törәdib. Yanvarın 19-dan 20nә keçәn gecә heç kimә rәhm edilmәdi, uşaqlar, gәnclәr, yaşlı insanlar amansızcasına öldürüldü.
İdarә rәisi qeyd edib ki, 1990-cı il yanvarın
21-dә bütün tәzyiqlәrә vә çәtinliklәrә baxmayaraq, Azәrbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydәr Əliyev siyasi iradә nümayiş etdirәrәk,
SSRİ rәhbәrliyi tәrәfindәn törәdilәn bu cinayәtlә bağlı sәrt bәyanat verdi. Heydәr Əliyev
öz ailә üzvlәri ilә birlikdә Azәrbaycan SSR-in
Moskvadakı Daimi Nümayәndәliyinә gәlәrәk
burada tәşkil olunan izdihamlı yığıncaqda çıxış etdi, bu ağır günlәrdә doğma xalqı ilә birgә
olduğunu bildirdi. Mәhz ulu öndәrin 1993-cü
ildә hakimiyyәtә qayıdışından sonra 20 Yanvar hadisәlәrinә dövlәt sәviyyәsindә siyasihüquqi qiymәt verildi.
20 Yanvar faciәsinin Azәrbaycanın müstәqilliyi uğrunda mübarizә tarixinә şәrәf vә qәhrәmanlıq sәhifәsi kimi daxil olduğunu vurğulayan Ceyhun Mәmmәdov bu gün bütün şәhidlәrimizin qisasının alındığını bildirib. Vurğulanıb ki, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham

Əliyevin rәhbәrliyi altında Azәrbaycanın rәşadәtli Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad
etdi, Azәrbaycan öz әzәli vә tarixi hissәsi olan
Qarabağa qovuşdu.
Sonra Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәis müavini
İsmayıl Əfәndiyev çıxış edәrәk deyib ki,
1990-cı il 20 yanvar gecәsindә hәlak olanların
arasında yaralılara kömәyә tәlәsәn tәcili yardım işçilәri dә olub. Bu qәtliam ümumxalq
hüznü olmaqla yanaşı, hәm dә Azәrbaycan
xalqının iradәsinin sarsılmazlığını, mәtinliyini
göstәrdi.
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının baş hәkiminin müavini Bәxtiyar Musayev isә bildirib ki,
bu hadisә Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin
bәrpa edilmәsindә dönüş nöqtәsi olub. Mәhz
bu faciәdәn sonra milli azadlıq hәrәkatı tam
siyasi reallığa çevrilib, dönmәz xarakter alıb,
xalq öz gәlәcәyini yalnız müstәqil Azәrbaycanda görüb. Bu gün Azәrbaycan xalqı öz qәhrәman övladlarının әziz xatirәsini dәrin ehtiramla yad edir vә bu faciәni heç vaxt unutmayacaq.
Daha sonra tәdbir iştirakçıları 20 Yanvarla
bağlı xatirәlәrini bölüşüblәr.

Polşanın ölkəmizdəki səfiri
Gömrük Akademiyasının
fəaliyyətilə tanış olub
Yanvarın 18-dә Polşanın
ölkәmizdәki fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Rafal Poborski
vә sәfirliyin siyasәt vә iqtisadiyyat şöbәsinin birinci katibi Bartoş Musialoviç Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Akademiyasının qonağı olublar.
Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov qonaqları salamlayaraq onları
rәhbәrlik etdiyi tәhsil ocağında görmәkdәn mәmnun olduğunu bildirib.
Akademiyanın rәisi sәfirә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin Akademiyasının yaranması, tәdris prosesi vә beynәlxalq әmәkdaşlıq sahәsindәki fәaliyyәti barәdә әtraflı mәlumat verib vә
iki ölkә arasında mövcud olan әlaqәlәrdәn
bәhs edәrәk tәhsil sahәsindә әmәkdaşlığın vacibliyini xüsusi olaraq vurğulayıb.
Akademiyanın son illәrdә inkişaf edәn
beynәlxalq әmәkdaşlıq fәaliyyәtindәn dә bәhs
edәn Qulu Novruzov Akademiya tәlәbәlәrinin
iştirak etdiyi beynәlxalq mübadilә proqramlarını qeyd edәrәk gәlәcәkdә Polşanın ali tәhsil
müәssisәlәri ilә dә baş tuta bilәcәk birgә layihә
vә proqramların perspektivindәn söz açıb. Qulu Novruzov sәfirin Polşadakı ali tәhsil müәssisәlәri ilә beynәlxalq әlaqәlәrin qurulmasındakı vә әmәkdaşlıq baxımından yeni istiqamәtlәrin müәyyәn edilmәsindәki rolunu xüsusi qeyd edәrәk gәlәcәkdә akademik sahәdә
әmәkdaşlığın inkişafı baxımından uğurlu
addımların atılacağına әminliyini vurğulayıb.
Sonra Gömrük Akademiyasının fәaliyyәti
ilә bağlı geniş tәqdimat nümayiş etdirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiya-

sında olmaqdan mәmnunluğunu bildirәn Polşanın ölkәmizdәki fövqәladә vә sәlahiyyәtli
sәfiri Rafal Poborski hәr iki ölkәnin beynәlxalq sәviyyәdә bir-birini dәstәklәmәsinin
önәmli vә vacib mәsәlә olduğunu bildirib. O,
Azәrbaycanın işğal altındakı torpaqlarının
azad etmәsinin ölkәnin vә regionun gәlәcәk
inkişafında xüsusi rol oynayacağını vә Polşanın Şәrq Tәrәfdaşlığı ölkәlәrindә sabitliyin tәmin olunmasında maraqlı olduğunu qeyd edib.
Rafal Poborski sәfir olaraq tәhsil sahәsindә
әmәkdaşlığın daha da inkişafı üçün әlindәn
gәlәni әsirgәmәyәcәyini bildirib. O, görüşdә
müzakirә olunan mәsәlәlәrin qarşılıqlı әmәkdaşlıq üçün çox önәmli olduğunu vurğulayaraq gәlәcәk perspektivlәrin reallaşmasının
vacibliyini qeyd edib. Sәfir hәmçinin Polşa
Respublikası tәrәfindәn elan olunan tәqaüd
proqramları vә bu proqramlarda tәlәbәlәrin iştirakı barәdә dә әtraflı mәlumat verib.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran digәr mәsәlәlәr barәdә әtraflı fikir mübadilәsi aparılıb.
Daha sonra qonaqlar Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının fәaliyyәti ilә tanış
olub vә imtahanların gedişini izlәyiblәr.

Gömrükçülәr narkotik qaçaqmalçılığı
üzrә daha bir cәhdin qarşısını alıblar.
Şahtaxtı gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә Türkiyә Respublikasına,
oradan da tәyinat ölkәsi Almaniya Federativ
Respublikasına mebel vә xalça yükü aparan
63AA657/63AA658 dövlәt nömrә nişanlı
"DAF" markalı nәqliyyat vasitәsinә rentgen
qurğusu vasitәsilә gömrük baxışı hәyata keçirilib. Nәqliyyat vasitәsinin qoşqusundakı әşyaların içәrisindә şübhәli tәsvirlәr müәyyәn

olunduğundan әtraflı yoxlama aparılıb vә 6
әdәd kreslonun, 1 әdәd divanın qoltuq hissәlәrindә gizlәdilmiş 26 әdәd bağlamada, ümumi çәkisi 47 kq 376 qram olan narkotik vasitә
- tiryәk aşkar edilәrәk götürülüb.
Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsinin İstintaq bölmәsi
tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikası Cinayәt
Mәcәllәsinin 206.2-ci maddәsi ilә (qaçaqmalçılıq yolu ilә narkotik vasitәlәrin gömrük
nәzarәtindәn kәnar vә ya ondan gizli keçirilmәsi) cinayәt işi açılıb.

"Ekoloji təmiz nəqliyyat vasitələrindən istifadənin stimullaşdırılması və
təşviqi ilə bağlı qiymətləndirmələrin aparılması, təkliflərin hazırlanması
və həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci il üçün Yol Xəritəsi" təsdiq edilib Külli miqdarda narkotik
vasitə aşkarlanıb
"Ekoloji tәmiz nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin stimullaşdırılması vә tәşviqi ilә bağlı qiymәtlәndirmәlәrin aparılması, tәkliflәrin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üzrә 2022-ci il
üçün Yol Xәritәsi" Biznes mühiti vә beynәlxalq
reytinqlәr üzrә Komissiyanın sәdri tәrәfindәn 29
dekabr 2021-ci il tarixdә tәsdiq edilib.

Yol xәritәsi ekoloji tәmiz nәqliyyat vasitәlәrinin
stimullaşdırılması vә tәşviqi üzrә 4 tematik sahәdә "Elektrik mühәrrikli vә hibrid nәqliyyat vasitәlәri sahәsindә tәhlillәrin vә qiymәtlәndirmәlәrin aparılması", "Ekoloji tәmiz nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin
stimullaşdırılması vә tәşviqi ilә bağlı tәkliflәrin hazır-
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lanması", "Elektrik mühәrrikli vә hibrid nәqliyyat
vasitәlәrindәn istifadәnin genişlәndirilmәsi üzrә maliyyә әlçatanlığının tәmin olunması" vә "Elektrik mühәrrikli vә hibrid nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin
tәşviqi üzrә zәruri infrastrukturun yaradılması" mәqsәdilә ümumilikdә 25 tәdbirin icrasını nәzәrdә tutur.
Adıçәkilәn Yol Xәritәsi Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli, 2469 nömrәli
Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş "Azәrbaycan 2030:
sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlәr"dәn 5-ci
Milli Prioritetә (tәmiz әtraf mühit vә "yaşıl artım"
ölkәsi) uyğun olaraq, Biznes mühiti vә beynәlxalq
reytinqlәr üzrә Komissiyanın "Sәrhәddә ticarәt" işçi
qrupunun tәrkibindә xüsusi olaraq yaradılmış altqrupun üzvlәrinin mәhsuldar vә geniş müzakirәlәri,
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әtraflı tәhlillәri nәticәsindә özәl sektorun nümayәndәlәrinin yaxından iştirakı ilә hazırlanıb. Ekoloji
tәmiz nәqliyyat vasitәlәrindәn geniş istifadә edilmәsi
әtraf mühitә vә atmosfer havasının keyfiyyәtinә müsbәt tәsir göstәrәcәk.
Komissiyanın "Sәrhәddә ticarәt" işçi qrupuna
rәhbәrliyi Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsi hәyata keçirir.
"Ekoloji tәmiz nәqliyyat vasitәlәrindәn istifadәnin
stimullaşdırılması vә tәşviqi ilә bağlı qiymәtlәndirmәlәrin aparılması, tәkliflәrin hazırlanması vә hәyata
keçirilmәsi üzrә 2022-ci il üçün Yol Xәritәsi"nin tam
mәtni ilә Komissiyanın internet portalında
(https://azranking.az/action- plans) tanış olmaq mümkündür.
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