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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azərbaycanın geoiqtisadi
mövqeyi daha da gücləndiriləcək
Azәrbaycanın mürәkkәb regionun
lider dövlәtinә, qlobal miqyasda söz
sahibinә çevrilmәsi respublikamızın
mühüm siyasi nailiyyәtlәrindәn biridir. Bu yolda aşırımlardan inamla keçәn, qarşıya çıxan maneәlәri uğurla
dәf edәn respublikamız öz siyasәtinin
prioritetlәrini inamla reallaşdırır.
Əlverişli coğrafi mövqeyә, zәngin enerji
ehtiyatlarına malik Azәrbaycan bu gün dünyada
qlobal әhәmiyyәtli layihәlәrin müәllifi kimi tanınır. Ölkәmiz hәm dә, Şәrqlә Qәrbi, Şimalla
Cәnubu birlәşdirәn nәqliyyat qovşağı vә logistik
mәrkәz rolunu oynayır.
İkinci Qarabağ müharibәsindә әldә edilmiş
böyük Zәfәrdәn sonra yaranmış yeni reallıqlara
uyğun addım atan Prezident İlham Əliyevin
işğaldan azad edilәn torpaqlarımızda reallaşdırdığı yeni layihәlәr isә Azәrbaycanın geosiyasi vә
geoitqisadi imkanlarının getdikcә daha da
yüksәlmәsini şәrtlәndirir. Bu xüsusda yaxın zamanlarda reallığa çevrilәcәk Zәngәzur dәhlizinin hәm bölgә, hәm dә ümumilikdә Avrasiya
arealı üçün böyük әhәmiyyәti danılmaz faktdır.
Əvvәlcә onu vurğulayaq ki, Azәrbaycan bu
dәhliz üzәrindәki hava xәttindәn artıq çoxdan
istifadә edir. Belә ki, beynәlxalq dәhliz hesab
olunan bu әrazidәn Naxçıvana uçan tәyyarәlәr
hәm vaxta, hәm dә yanacağa qәnaәt edirlәr. Amma dәhliz yalnız bundan ibarәt deyil. Əsas mәsәlә artıq bu dәhlizdә quru yolla - dәmir yolu
xәtti vә avtomobil yolunun istifadәyә verilmәsidir.
Artıq xeyli müddәtdir Azәrbaycan Prezidentinin nәzarәti altında bu istiqamәtdә böyük işlәr
hәyata keçirilir. İndi әsas diqqәt dәhlizin quru
yollarının açılışına istiqamәtlәnib. Ötәn il fevralın 14-dә dövlәt başçısı İlham Əliyev Zәngәzur
dәhlizinin açılması istiqamәtindә reallaşması
nәzәrdә tutulan layihәlәrdәn birinin - HoradizZәngilan-Ağbәnd dәmir yolu xәttinin tәmәlini
qoyaraq Azәrbaycanın 10 noyabr Bәyanatının
müddәalarına sadiqliyini bir daha göstәrdi.
Horadiz-Zәngilan-Ağbәnd dәmir yolu xәtti
yeni dәhlizin bir parçasıdır. Dәmir yolu xәtti
layihәsinin birinci mәrhәlәsi üzrә nәzәrdә tutulan tikinti işlәrinin artıq 70 faizdәn çoxu tamamlanıb. Dәmir yolu xәttinin ox üzrә uzunluğu
110,4 km tәşkil edir. Tikinti işlәri 3 mәrhәlәdә
hәyata keçirilir. Layihә çәrçivәsindә 8 stansiya,
3 tunel, 41 körpü, 3 qalereya, 4 yolötürücü vә
ümumilikdә 300-ә yaxın mühәndis qurğusunun
tikintisi planlaşdırılır. Artıq onların böyük әksәriyyәti reallaşıb. Layihә üzrә nәzәrdә tutulan
bütün işlәrin 2023-cü ildә tamamlanması planlaşdırılıb.
Qeyd edәk ki, Ermәnistan tәrәfi öncә müxtәlif bәhanәlәrlә üzәrinә düşәn öhdәliyin icrasını
gecikdirmәk istәyirdi. Ancaq tәzyiqlәrdәn sonra
dәhlizin Ermәnistan әrazisindәn keçәn hissәsindә dә dәmir yolu xәttinin çәkilişlәrinә start verilib. Dәmir yolunun Ermәnistandan keçәn 45
kilometrlik hissәsindә tikinti aparılır.
Ümumiyyәtlә, bu dәmir yolunun strateji әhәmiyyәti olduqca böyükdür. Çünki bu nәqliyyat
infrastrukturu Azәrbaycan vәtәndaşlarının işğaldan azad olunmuş torpaqlara gediş-gәlişinin tәminatında әhәmiyyәtli rol oynayacaq vә әn mühüm mәsәlә - Azәrbaycanın әsas hissәsi ilә Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında birbaşa dәmir yolu nәqliyyat әlaqәsinin yaranmasına böyük töhfә verәcәk. Ümumiyyәtlә isә HoradizZәngilan-Ağbәnd dәmir yolu istәr Azәrbaycan,
istәrsә dә region ölkәlәri üçün böyük strateji
önәm daşıyır. Dәhliz uzun illәr blokadada qalmış Naxçıvanı bu ağır şәraitdәn çıxarmaqla yanaşı, xalqımızın tarixi әrazisi olan qәdim Zәngәzur torpağına yenidәn qayıdışını da tәmin edәcәk.
Eyni zamanda, Rusiya-Türkiyә, Rusiya-İran,
Rusiya-Ermәnistan arasında birbaşa dәmir yolu
әlaqәsi qurulacaq ki, bu da bölgәdә strateji, iqtisadi vә siyasi әlaqәlәrin yaranmasına böyük töhfә verәcәk. Elәcә dә Azәrbaycan ilә Türkiyә arasında Bakı-Ceyhan-Qars dәmir yolu ilә yanaşı,

ikinci dәmir yol xәtti olacaq. Bu dәhliz hәm dә
türkdilli ölkәlәri strateji vә iqtisadi baxımdan
birlәşdirәcәk. O ölkәlәri ki, nominal ümumi daxili mәhsulu 1,1 trilyon ABŞ dollarından çoxdur.
Zәngәzur dәhlizi ilә hәm dә Avropaya enerji
ixrac edilmәsi nәzәrdә tutulur. Ağcabәdi 330
kV-luq yarımstansiyasının tikilmәsi vә bu xәttin
Zәngәzur dәhlizi vasitәsilә Naxçıvana çәkilmәsi
vә hәmin xәtt vasitәsilә elektrik enerjisinin Türkiyәyә, oradan da Avropa bazarına ixrac edilmәsi mәsәlәsi gündәmdәdir. Ən önәmlisi isә, bu
dәmir yolu xәtti gәlәcәkdә Azәrbaycandan
keçmәklә Avropa ilә Asiyanı birlәşdirәn bir layihәyә çevrilәcәk. Bu da, öz növbәsindә, Qarabağın gәlәcәkdә iqtisadi potensialına böyük töhfә
verәcәk.
Ötәn il oktyabrın 26-da Türkiyә Prezidenti
Rәcәb Tayyib Ərdoğanın vә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin birgә tәmәlini qoyduqları,
Zәngәzur dәhlizinin bir parçası olan HoradizCәbrayıl-Zәngilan-Ağbәnd avtomobil yolunun
da tikintisi davam etdirilir. Uzunluğu 123,8 km
olan bu yol 4-6 hәrәkәt zolaqlı olacaq. Yolun
2024-cü ildә başa çatdırılması nәzәrdә tutulur.
Göründüyü kimi, Zәngәzur nәqliyyat dәhlizi
ölkәmizin әrazisindәn keçmәklә, Asiya ilә
Avropanı birlәşdirәn “Şәrq-Qәrb” dәhlizinin bir
hissәsinә çevrilәcәk. Bu, Azәrbaycan Avropa
iqtisadi halqasını Asiya ilә birlәşdirәn yeni bir

nöqtәdir. Bu dәhliz, hәmçinin qardaş Türkiyә
Respublikası üçün önәmli iqtisadi imkanlar
tanıyacaq. Türkiyә bu dәhlizdәn iqtifadә edәrәk
әsas iqtisadi tәrәfdaşlarından biri olan Azәrbaycana birbaşa quru yolu reallaşdıracaq. Şübhәsiz
ki, bu da, öz növbәsindә, ikitәrәfli iqtisadi vә turizm әlaqәlәrinin daha sürәtli inkişafına şәrait
yaradacaq. Digәr tәrәfdәn, Zәngәzur dәhlizi
hәm dә Türkiyә üçün Orta Asiyaya bir ticarәt
qapısı rolunu oynayacaq vә türk dünyası ilә iqtisadi әlaqәlәrin güclәndirilmәsinә imkan verәcәk.
Azәrbaycanın apardığı ticarәt siyasәtinin
başlıca xüsusiyyәti regionda tranzit mövqeyinin
möhkәmlәndirmәsindәn vә ölkәnin geoiqtisadi
mövqeyinin daha da güclәndirilmәsindәn ibarәtdir. Nәqliyyat dәhlizlәrinin potensialından sәmәrәli istifadә gәlәcәkdә bu sahәnin qeyri-neft
sektorunda xüsusi çәkisinin artmasına da öz
tәsirini göstәrәcәk.
İşğaldan azad olunmuş әrazilәrin dirçәldilmәsi vә “ağıllı” texnologiyalar bazasında müasir
kәndlәrin, qәsәbәlәrin, şәhәrlәrin salınması,
yenidәn qurulması bu bölgәni tәkcә ölkәmizdә
yox, dünyada dinamik vә sürәtlә inkişaf edәn bir
mәkana çevirәcәyi gerçәklikdir. Hazırda Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonlarında
gedәn sürәtli tikinti-quruculuq işlәri onu demәyә
әsas verir ki, yaxın zamanlarda Qarabağ әrazilәrinә Böyük qayıdışa başlanılacaq, regionun

daimi sakinlәrinin ata-baba torpaqlarına dönüşünә start verilәcәk. Bu da Azәrbaycan tarixinә
qızıl hәrflәrlә yazılacaq.
İkinci Qarabağ müharibәsindә әldә edilmiş
böyük zәfәrdәn sonra yaranmış yeni reallıqlara
uyğun addım atan Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilәn torpaqlarımızda reallaşdırdığı yeni layihәlәr hәm dә Azәrbaycanın geosiyasi vә geoitqisadi imkanlarının getdikcә daha
da yüksәlmәsini şәrtlәndirir. Bu xüsusda yaxın
zamanlarda reallığa çevrilәcәk Zәngәzur dәhlizinin hәm bölgә, hәm dә ümumilikdә Avrasiya
arealı üçün böyük әhәmiyyәti danılmaz faktdır.
Prezident İlham Əliyev hәmçinin işğaldan
azad edilmiş әrazilәrdә “Yaşıl enerji” zonasının
tәtbiq edilmәsinә dair konsepsiya hazırladıb.
Bütün proseslәr dövlәt başçısının 2 fevral 2021ci il tarixili sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli
Prioritetlәr”dә nәzәrdә tutulan layihәlәrә әsasәn
reallaşdırılır.
Növbәti onillikdә ölkәnin sosial-iqtisadi
inkişafına dair beş Milli Prioritet reallaşdırılmalıdır - dayanıqlı artan rәqabәtqabiliyyәtli iqtisadiyyat; dinamik, inklüziv vә sosial әdalәtә
әsaslanan cәmiyyәt; rәqabәtli insan kapitalı vә
müasir innovasiyalar mәkanı; işğaldan azad
olunmuş әrazilәrә Böyük qayıdış; tәmiz әtraf
mühit vә “yaşıl artım” ölkәsi.
davamı 2-ci sәh.
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Rəsmi xronika
Martın 1-dә Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel
Makron Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevә
telefonla zәng edib. Söhbәt zamanı Ukraynada cәrәyan edәn
böhran vәziyyәti vә Ukraynaya humanitar dәstәyin göstәrilmәsi mәsәlәlәri müzakirә olunub. Telefon danışığı zamanı, hәmçinin enerji mәsәlәlәrinә dair fikir mübadilәsi aparılıb.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın
2-dә Rumıniyanın energetika naziri Virgil-Daniel Popeskunu
vә strateji layihәlәr üzrә xüsusi nümayәndә Ana Birçalı videoformatda qәbul edib. Söhbәt zamanı Azәrbaycanla Rumıniya
arasında münasibәtlәrin strateji tәrәfdaşlıq prinsiplәrinә әsaslandığı vurğulandı vә bu baxımdan strateji tәrәfdaşlığa dair imzalanmış birgә Bәyannamәnin önәmi qeyd edildi.
Görüşdә Azәrbaycan-Avropa İttifaqı әlaqәlәrinә toxunuldu,
bu әlaqәlәrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı vә ölkәmizlә Avropa İttifaqının 9 üzv dövlәti arasında strateji tәrәfdaşlıq haqqında sәnәdlәrin imzalanmasının bunun yaxşı göstәricisi olduğu qeyd edildi. Söhbәt zamanı әmәkdaşlığın perspektivlәrinә
dair fikir mübadilәsi aparıldı.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın
3-dә Tacikistan Respublikası Ali Mәclisi Milli Mәclisinin sәdri
Rüstәm Emomәlini qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev Tacikistan Respublikası Ali Mәclisi
Milli Mәclisinin sәdri Rüstәm Emomәlinin sәfәrinin sәmәrәli
keçәcәyinә vә ölkәlәrimiz arasında dostluq münasibәtlәrinin
daha da möhkәmlәnmәsi işinә xidmәt edәcәyinә әminliyini
ifadә etdi. Azәrbaycanın vә Tacikistanın bir çox istiqamәtlәrdә
sıx qarşılıqlı fәaliyyәt hәyata keçirdiyini vurğulayan dövlәtimizin başçısı özünün Tacikistan Prezidenti Emomәli Rәhmonla
tәmaslarının vә qarşılıqlı dәstәyin önәmini qeyd etdi. Dövlәtimizin başçısı ölkәlәrimiz arasında parlamentlәrarası әmәkdaşlığın da uğurla inkişaf etdiyini bildirdi, iqtisadi, nәqliyyat vә investisiya qoyuluşu sahәlәrindә dә yaxşı perspektivlәrin mövcud olduğunu vurğuladı.
* * *
Martın 3-dә Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevә telefonla zәng edib. Telefon söhbәti zamanı regional mәsәlәlәr barәdә fikir mübadilәsi aparılıb, hәmçinin Azәrbaycan ilә Moldova arasında iqtisadi-ticarәt әlaqәlәrinin genişlәndirilmәsi vә
enerji sahәsindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri müzakirә olunub.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın
5-dә Türkiyә Respublikasının xarici işlәr naziri Mövlud Çavuşoğlunu qәbul edib.
Türkiyәnin xarici işlәr nazirini salamlayan Prezident İlham
Əliyev dedi ki, bu gün Türkiyә-Azәrbaycan müttәfiqlik әlaqәlәrinin gәlәcәk inkişafı ilә bağlı fikir mübadilәsi aparacağıq. Üç
aydan sonra biz Şuşa Bәyannamәsinin birinci ildönümünü
qeyd edәcәyik. Bu, tarixi bir sәnәddir. Əslindә, Türkiyә-Azәrbaycan әlaqәlәri hәr zaman müttәfiqlik sәviyyәsindә idi vә
müttәfiqlik xalqlarımızın qәlbindәdir. Sadәcә olaraq, biz keçәn
il Şuşada bunu rәsmәn tәsdiqlәdik.
Bu gün vә bundan sonrakı illәrdә daim Türkiyә-Azәrbaycan
qardaşlıq әlaqәlәri hәm xalqlarımız üçün, hәm bölgә üçün böyük önәm kәsb edәcәk. Çünki tәkcә ikitәrәfli formatda yox,
bölgә tәhlükәsizliyi üçün bizim әlaqәlәrimizin çox böyük әhәmiyyәti var. Türkiyә vә Azәrbaycan birgә sәylәrlә bizim bölgәmizdә gәlәcәk inkişafı tәmin edir, tәhlükәsizliyi tәmin edir,
xalqlarımızın rahat hәyatını tәmin edir.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın
5-dә BMT-nin Mәskunlaşma Proqramının icraçı direktoru
Maimuna Mohd Şәrifi qәbul edib.
Qonağı salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki, biz BMTnin çox fәal üzvüyük vә BMT-nin müxtәlif qurumları ilә uğurla
әmәkdaşlıq edirik. Şadam ki, BMT-nin Mәskunlaşma Proqramı
- UN-HABİTAT-ın icraçı direktoru olaraq bizi ziyarәt edirsiniz.
İşğaldan azad edilmiş әrazilәri ziyarәt etdiyiniz üçün sizә minnәtdaram. Bilirәm ki, Ağdamda olmusunuz vә dağıntının miqyasını
öz gözlәrinizlә görmüsünüz. Sizi әmin edә bilәrәm ki, işğaldan
azad olunmuş bütün әrazilәrdә vәziyyәt eynidir. Hәr şey dağıdılıb, mәhv edilib, vandalizm, barbarlıq nәticәsindә Ağdam mövcud deyil. On minlәrlә insanın mәskәni olmuş şәhәr indi dağıntılar içindәdir. Bu, işğal illәri әrzindә ermәnilәr, ermәni cinayәtkar rejimi tәrәfindәn törәdilmişdir. Demәk olar ki, otuz il әrzindә
Azәrbaycan mәdәniyyәti vә tarixinin izini silmәk üçün şәhәrlәrimiz, kәndlәrimiz, tarixi vә dini abidәlәrimiz qәsdәn, planlaşdırılmış şәkildә dağıdılırdı. Lakin torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
müharibә onu göstәrdi ki, gec vә ya tez әdalәt zәfәr çalacaqdır.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın
5-dә Dünya Etnoidman Konfederasiyasının sәdri Bilal Ərdoğanı qәbul edib.
Söhbәt zamanı Bakıda keçirilәn “Ənәnәvi idmanın dirçәldilmәsi” adlı 5-ci Beynәlxalq Etnoidman Forumunun әhәmiyyәti
vurğulandı, onun yüksәk sәviyyәdә tәşkil olunduğu bildirildi.
Xalqımızın әnәnәvi idman növlәrinә böyük marağının olduğu
qeyd edildi. Görüşdә bu tәdbirin idman sahәsindә beynәlxalq
әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi işinә töhfә verәcәyinә әminlik
ifadә olundu.
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İşğaldan azad edilmiş ərazilərin Azərbaycanın
geoiqtisadi
mövqeyi
yenidən qurulması və bərpası
daha
da
layihəsi uğurla yerinə yetirilir gücləndiriləcək

Vәtәn müharibәsindә әldә etdiyimiz Zәfәr Cәnubi
Qafqazın vә bütövlükdә region ölkәlәrinin gәlәcәk
inkişafı üçün dә yeni imkanlar açıb. Dayanıqlı sülh
vә sabitliyin tәmin edilmәsi bölgә ölkәlәri arasında
iqtisadi әmәkdaşlığın dәrinlәşmәsi üçün yeni fürsәtlәr
yaratmaqla yanaşı, bütövlükdә bölgәnin dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyasının da sürәtlәnmәsinә
imkanlar yaradır.

Qarabağın vә Şәrqi Zәngәzurun işğaldan azad edilmәsi ölkә
üçün böyük imkanlar yaratmaqla yanaşı, eyni zamanda, uğurla
yerinә yetirilmәsi tәlәb olunan yeni böyük vәzifәlәri qarşıya qoyur. Hәmin vәzifәlәrdәn birincisi adı çәkilәn bölgәlәrin hәm yaşayış mәntәqәlәri, hәm infrastruktur, hәm dә iqtisadi fәaliyyәtlәr
baxımından demәk olar ki, tamamilә yenidәn qurulmasıdır.
Əlbәttә, ilk növbәdә, bu әrazilәrdә yolların yenidәn qurulması
xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. Hәm bәrpa-quruculuq işlәrinin intensivlәşdirilmәsi, hәm dә tranzit-logistik baxımdan yolların inşası tәxirә salınmadan hәyata keçirilmәli idi.
Yeni avtomobil yolunun tikilmәsi nәqliyyat xidmәtlәrini daha
da yaxşılaşdırmaqla yanaşı, bölgәdә turizmin inkişafına әlavә
tәkan verәcәk, dәhlizlә yük vә sәrnişin daşımalarında әsas rol oynayaraq, respublikamızın iqtisadi maraqlarına uyğun yüklәrin, o
cümlәdәn tranzit yüklәrin daha geniş cәlb olunmasına, yük hәcminin çoxalmasına vә gәlirlәrinin artmasına, ölkәmizin nәqliyyat
infrastrukturunun inkişafına, yeni iş yerlәrinin açılmasına, bir çox
sosial problemlәrin hәllinә şәrait yaradacaq.
Hazırda dövlәt büdcәsindәn ayrılmış vәsait hesabına 11 avtomobil yolu - Əhmәdbәyli-Füzuli-Şuşa, Horadiz-Cәbrayıl-Zәngilan-Ağbәnd, Xudafәrin-Qubadlı-Laçın, Qubadlı-Eyvazlı, Şükürbәyli-Cәbrayıl-Hadrut, Füzuli-Hadrut, Bәrdә-Ağdam, Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı-Naftalan, Toğanalı-Kәlbәcәr-İstisu, Kәlbәcәr-Laçın avtomobil yolları vә Kәlbәcәr, Laçın әrazisindә yol infrastrukturunun tikintisi davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn 2021-ci il oktyabrın 3-dә
Tәrtәr rayonunda tәmәli qoyulan Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı
sanatoriyasına gedәn avtomobil yolunun inşası davam etdirilir.
Avtomobil yolu Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonları
әrazisindә dövlәt başçısının tapşırığı ilә icra edilәn vә işğaldan
azad edilmiş rayon vә kәndlәrin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq layihәlәrdәn biri sayılır.
Layihә çәrçivәsindә İncә çayı üzәrindә yeni avtomobil körpüsünün tikintisi dә nәzәrdә tutulur. Tәrtәr rayonunun Talış, Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu vә Qaşaltı Qaraqoyunlu
kәndlәrini keçmәklә Naftalan şәhәrinә doğru uzanan yeni yolun
inşası yolboyu yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәrinin sakinlәrinin rahat
gediş-gәlişi ilә bәrabәr, bölgәnin sosial-iqtisadi inkişafına töhfә
verәcәk, hәmçinin Tәrtәr şәhәri ilә yanaşı, alternativ olaraq Naftalan şәhәrindәn dә bu istiqamәtdә rahat vә tәhlükәsiz hәrәkәti
tәmin edәcәk.
Ötәn il oktyabrın 26-da tәmәli qoyulan vә Zәngәzur dәhlizinin
bir parçası olan Horadiz-Cәbrayıl-Zәngilan-Ağbәnd avtomobil
yolunun tikintisi dә sürәtlә davam edir. Uzunluğu 123,8 kilometr
olan bu yol 4-6 hәrәkәt zolaqlı olacaq. Hazırda yolun tikintisi
sürәtlә aparılır vә 2024-cü ildә başa çatdırılması nәzәrdә tutulur.
İcra olunan yol infrastrukturu layihәlәrindәn biri olan BәrdәAğdam avtomobil yolunun tikintisi dә sürәtlә davam etdirilir.
Başlanğıcını Bәrdә şәhәrindәn götürәn Bәrdә-Ağdam avtomobil
yolunun uzunluğu 45 kilometr tәşkil edәcәk. Prezidentin tapşırığına әsasәn, Bәrdә-Ağdam avtomobil yolu Qarabağın inkişaf
planı nәzәrә alınmaqla, 4 hәrәkәt zolaqlı olmaqla I texniki dәrә-

cәyә uyğun olaraq inşa edilir.
Prezidentin 2021-ci il mayın 28-dә tәmәlini qoyduğu BәrdәAğdam avtomobil yolu işğaldan azad edilmiş Ağdam şәhәrinә
qәdәr inşa edilir. Avtomobil yolunun ilk 14 kilometrlik hissәsi
Bәrdә şәhәri vә rayonun bir neçә yaşayış mәntәqәsinin daxilindәn keçir. Ümumilikdә isә yol Bәrdә vә Ağdam şәhәrlәri dә daxil
olmaqla, sözügedәn rayonların 20-dәn çox yaşayış mәntәqәsini
әhatә edir.
Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonları әrazisindә icra
olunan vә işğaldan azad edilmiş rayon vә kәndlәrin sosial-iqtisadi
inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihәlәrindәn biri dә 2021-ci il oktyabrın 17-dә İlham Əliyevin vә birinci
xanım Mehriban Əliyevanın Füzuli rayonuna sәfәri zamanı tәmәli qoyulan Ağdam-Füzuli avtomobil yoludur. Hazırda yolun
inşası prosesi davam edir.
Yolun tikintisi Prezident İlham Əliyevin 2021-ci ilin avqustunda imzaladığı Sәrәncamla tәsdiq olunmuş “İşğaldan azad edilmiş
әrazilәrin yenidәn qurulması vә bәrpası layihәsi” çәrçivәsindә hәyata keçirilir.
Bәrdә-Ağdam avtomobil yolunun davamı olan Ağdam-Füzuli
avtomobil yolu Ağdam, Ağcabәdi, Füzuli әrazilәrindәn keçәcәk.
Yolun inşası Bәrdәdәn Ağdam vә Füzuliyәdәk, hәmçinin әks istiqamәtdә insanların rahat gediş-gәlişini tәmin edәcәk.
Hazırda yüksәk dağlıq әrazilәrdә qarın yağması yolların sürәtlә inşasına meneәlәr yaradır. Xüsusәn dә Laçın vә Kәlbәcәr ra-

yonları gözәl olduğu qәdәr çәtin relyefdәn, әsasәn dağlıq әrazilәrdәn ibarәtdir. Buna baxmayaraq, hәmin rayonlarda yolların
tikinti prosesi davam etdirilir.
Artıq әksәr yolların tikinti prosesinin böyük hissәsi yekunlaşıb. Əminliklә deyә bilәrik ki, tezliklә Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonlarının yol-nәqliyyat infrastrukturu tamamilә
yenidәn qurulub istifadәyә verilәcәk.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dәfәlәrlә qeyd edib ki, biz
Qarabağı vә Şәrqi Zәngәzuru cәnnәtә çevirәcәyik. Bu bölgәlәrin
potensialı vә nәzәrdә tutulan bәrpa vә yenidәnqurma işlәri hәqiqәtәn dә hәmin әrazilәrin cәnnәtә çevrilәcәyini demәyә tam әsas
verir.
Bu, ilk növbәdә, insanların sülh vә әmin-amanlıq içindә yaşadığı tam tәhlükәsiz Qarabağ demәkdir. Azәrbaycanla hәrtәrәfli
bütövlәşmiş, onun ayrılmaz bir parçası kimi daxili әmәk bölgüsü
sistemindә öz layiqli yerini tutmuş Qarabağ demәkdir. İnkişaf
etmiş sәnayesi, kәnd tәsәrrüfatı, turizmi, nәqliyyat-kommunikasiya sistemlәri, enerji vә innovasiya potensialı, insan kapitalı vә
sahibkarlar tәbәqәsi ilә seçilәn dayanıqlı vә yüksәk rәqabәtli iqtisadi region demәkdir.
Əminik ki, Prezidentin rәhbәrliyi altında biz - dövlәt vә cәmiyyәt olaraq mümkün qәdәr әn qısa müddәtdә arzuladığımız
Qarabağı vә Şәrqi Zәngәzuru cәnnәtә çevirәrәk reallaşdıracaq vә
bununla da Azәrbaycanın növbәti uğur hekayәsini yazmış olacağıq.

әvvәli 1-ci sәh.
Bu hәdәf dә açıqlanır ki, strateji dövrdә qabaqcıl ölkәlәrdә
alternativ vә bәrpaolunan enerji mәnbәlәrindәn istifadә xüsusilә
daha çox artacaq. Bunu nәzәrә alaraq ölkәdә enerjidәn sәmәrәli
istifadә edilmәli vә yeni dayanıqlı enerji mәnbәlәrinә üstünlük
verilmәlidir.
Ümumiyyәtlә, azad edilmiş bütün torpaqlarda su, günәş,
külәk enerjisindәn istifadә edilmәsi üçün lazımi şәrait mövcuddur. Prezident İlham Əliyev bütün çıxışlarında xususi olaraq
vurğulayır ki, tezliklә Azәrbaycan Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzurda
su, günәş, külәk enerjisindәn istifadә edәcәk. Bununla da
ermәnilәrin illәrlә susuz qoyduğu torpaqlarımıza yeni nәfәs
gәlәcәk, aqrar sektorda canlanma yaranacaq.
Hazırda “Qarabağın hava qapısı” adlandırılan Füzuli
Beynәlxalq Hava Limanı fәaliyyәt göstәrmәkdәdir. Zәngilan
Hava Limanının uçuş-eniş zolağında әrazi minalardan
tәmizlәnib vә tikinti işlәri davam edir. Laçın Hava Limanının isә
yeri müәyyәn edilmәklә plan-sxemlәr hazırlanıb vә hazırda tikinti işlәrinә başlanması üçün baza yaradılır. Hәmçinin ötәn il
Zәfәr Yolunun tikintisi başa çatdırılıb. İşğaldan azad edilmiş
әrazilәrdә 15 fәrqli layihә üzrә 1400 kilometrdәn artıq yolların,
habelә telekommunikasiya şәbәkәlәrinin qurulması vә rabitә
xidmәtlәrinin tәşkili üzrә işlәr dә sürәtlә davam edir. Bu
әrazilәrdә elektrik enerjisinin tәminatı ilә bağlı ötәn il әrzindә
lazımi avadanlıqların quraşdırılması, yarımstansiyaların yenidәn
qurulması vә bәrpası, elektrik xәtlәrinin çәkilişi istiqamәtindә
xeyli işlәr görülüb.
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn Füzuli şәhәrindә tәmәli
qoyulmuş yaşayış mәhәllәsinin tikintisini Mәnzil İnşaatı Dövlәt
Agentliyi hәyata keçirir. Agentlik işlәrin yüksәk keyfiyyәtlә
yerinә yetirilmәsi üçün bütün tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsini
uğurla reallaşdırır. Qarabağda әnәnәviliklә müasirliyin vәhdәt
tәşkil edәcәyi yeni mәhәllәlәrdә yerlәşәn çoxmәnzilli binaların
layihә-smeta sәnәdlәrinin hazırlanmasının tezliklә başa
çatdırılacağı nәzәrdә tutulub.
Zәngilanın Ağalı kәndindә Azәrbaycanda ilk dәfә “ağıllı
kәnd” layihәsi sürәtlә hәyata keçirilir. Tәmәli ötәn il aprelin 26da dövlәt başçısı tәrәfindәn qoyulan layihәnin icrası ilә bağlı 110
hektardan çox әrazidә tikinti işlәri aparılır. İnnovativ tikinti
materiallarından yararlanmaqla tam izolyasiya olunan 200 fәrdi
ekoloji evin, ikimәrtәbәli 4 qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird
yerlik mәktәbin vә 60 yerlik uşaq bağçasının inşası davam
etdirilir. “Ağıllı kәnd”dә müasir şәhәrsalma standartları tәtbiq
olunacaq, doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlәr üçün hәrtәrәfli
şәrait yaradılacaq. Bu әrazidә aqrar sektorun tәşkili vә inkişafı ilә
bağlı da bir sıra işlәr görülәcәk.
Artıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı mәqsәdilә
istifadә olunacaq torpaq sahәlәri müәyyәnlәşdirilib vә lazımi
innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb. Əkin planına әsasәn,
müәyyәnlәşdirilәn 600 hektar әrazidәn 412 hektarının minalardan tәmizlәnmәsi üçün müvafiq işlәr aparılıb. “Ağıllı idarәetmә
sistemi”nin data vә tәhlil mәrkәzindәn hәyata keçirilәcәyi,
müasir suvarma sistemlәrindәn istifadә olunacağı nәzәrdә tutulub.
Bütün bunlar onu demәyә әsas verir ki, Böyük qayıdış üçün
planın icrası sürәtlә gedir. Düzdür, Azәrbaycan bu plana 2016-cı
ildә işğaldan azad edilәn Cocuq Mәrcanlı kәndinin bәrpası ilә
start vermişdi. Amma budәfәki qayıdış, tarixi hadisә kimi illәrlә
yurd-yuvalarına hәsrәt qalan soydaşlarımızın arzularının
gerçәklәşәcәyi zaman kimi yaddaşlara yazılacaq.

Azərbaycan dövlətinin siyasətinin
mərkəzində vətəndaşların rifahı dayanır
Azәrbaycanda idarәetmә-struktur islahatları sosialiqtisadi islahatların sistemliliyini vә dayanıqlılığını
tәmin edir, ölkәnin davamlı inkişafını şәrtlәndirir. İslahatların sistemli şәkildә gerçәklәşdirilmәsi bu prosesә
inamı daha da artırır. Bu isә Azәrbaycanın ictimaisiyasi kataklizmlәr yolu ilә deyil, tәkamül yolu ilә inkişaf etdiyini göstәrir.
Hazırda dünyada rәqabәt güclü idarәetmә sistemlәri arasında
gedir. Azәrbaycan mәhz idarәetmәnin sәmәrәliliyini artır¬maqla
qlobal sәviyyәdә rәqabәtlilik potensialını güclәndirir.
Yürüdülәn uğurlu iqtisadi siyasәt - çevik vә şәffaf vergi-gömrük islahatları nәticәsindә son aylar ölkәmizin maliyyә imkanlarının daha da artması ilә paralel dövlәt başçısı uğurlu sosial islahatlar paketinin reallaşdırılmasını tәmin edib. İşsizlikdәn Sığorta
Fondunun yaradılması, mәşğulluq strategiyasının qәbulu, ünvanlı
sosial yardımın әhatә dairәsinin genişlәndirilmәsi, özünümәşğulluq proqramlarının tәmin edilmәsi sosial islahatların mühüm tәrkib hissәsidir.
Bu vә digәr sosialyönümlü addımlar hәr zaman vәtәndaşlar
tәrәfindәn rәğbәtlә qarşılanır.
Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında dәfәlәrlә bәyan edib ki,
Azәrbaycan dövlәtinin siyasәtinin mәrkәzindә vәtәndaşların marağı, rifahı dayanır. Dövlәt başçısının hәyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasәt, ardıcıl islahatlar hәr zaman bu mәqsәdә xidmәt edir.
Görülәn çoxsaylı tәdbirlәr әhalinin bütün tәbәqәlәrini әhatә
etmәk baxımından genişdir. Son illәr әrzindә hәmin istiqamәtdә
atılan önәmli addımlar sırasında sosial ödәnişlәrdә baş verәn ciddi artımlar dayanır ki, bunların da mühüm bir hissәsi әmәkhaqları
ilә bağlıdır.
Ötәn il dekabrın 17-dә Prezidentin imzaladığı dörd sәrәncamla
Azәrbaycanda sosial islahatların yeni mәrhәlәsinә start verildi.
Əhalinin sosial müdafiәsinin güclәndirilmәsi, sosial ödәnişlәrin
artırılması istiqamәtindә növbәti mühüm addımların atılmasını
tәmin etdi. Qeyd edәk ki, Prezident İlham Əliyev hәlә 2021-ci il
oktyabrın 16-da “Əhalinin sosial rifahının qorunması sahәsindә
әlavә tәdbirlәr haqqında” sәrәncamı ilә ölkәmizdә sosial islahatların yeni mәrhәlәsinә başlanılmasına tәminat yaradıb.
Dövlәt başçısının imzaladığı vә 1 milyona yaxın vәtәndaşın ri-

fahına dәstәk olan Srәncama әsasәn, ölkәdә minimum aylıq
әmәkhaqqının mәblәği 2022-ci il yanvarın 1-dәn 300 manat
müәyyәn edilib. Bu artım 800 min işçini әhatә edir. Minimum
әmәkhaqqının artırılması әhalinin gәlirlәrindәki artımı tәmin
etmәklә yanaşı, әmәk bazarındakı proseslәrә dә müsbәt tәsir edir.
Hәmçinin işçi qüvvәsinin rәqabәt qabiliyyәtinin, әmәk mәhsuldarlığının artmasını vә eyni zamanda, әmәyin leqallaşdırılmasını
stimullaşdırır.

Ümumiyyәtlә, hәyata keçirilәn idarәetmә-struktur islahatlarının әsas mәqsәdi Azәrbaycanı müasir vә gәlәcәkdә inkişaf etmiş
ölkәyә çevirmәk, mövcud olan nöqsanları aradan qaldırmaq, vәtәndaşları narahat edәn problemlәri gündәlikdәn çıxardaraq daha
güclü, qüdrәtli dövlәt qurmaqdır. Bu istiqamәtdә mәqsәdyönlü
siyasәt yürüdәn dövlәt başçısı İlham Əliyevin irәli sürdüyü tәşәbbüslәr, onun rәhbәrliyi ilә icrasına başlanan sosial-iqtisadi islahatlar Azәrbaycana әlavә maliyyә resursları gәtirir. Hәmin resurs-

lar isә sosial islahatların hәyata keçirilmәsinә real zәmin yaradır.
İslahatların hazırkı mәrhәlәsindә mütәrәqqi meyarlara söykәnәn çevik idarәetmә modelinin formalaşdırılması Azәrbaycan
üçün dә kifayәt qәdәr aktualdır. Son illәr hәyata keçirilәn kadr
islahatlarının әsas mәqsәdini әhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması, neftdәn asılı olmayan dayanıqlı inkişaf strategiyasının
formalaşdırılması ilә yanaşı, ümumilikdә dövlәt idarәçilik fәlsәfәsinin dәyişdirilmәsi tәşkil edir. Prezident İlham Əliyev ilk növbәdә vәtәndaşların mәnafeyini düşünәrәk dövlәt idarәetmәsi ilә
bağlı bu vә digәr qәrarlar qәbul edir, struktur islahatlarını hәyata
keçirir.
Bütün bunlar isә son illәr ölkәmizdә reallaşdırılan iqtisadi, struktur vә institusional islahatların davamlılığından xәbәr vermәklә bәrabәr, hәm dә әsas mәqsәdin Azәrbaycanda yeni iqtisadi artım vә inkişaf modelinә uğurlu keçidi tәmin etmәk, iqtisadi-siyasi
islahatlar çәrçivәsini formalaşdırmaq, son nәticәdә isә әhaliyә
göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtini beynәlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq istәyindәn irәli gәlib.
Prezident İlham Əliyev Azәrbaycanın perspektiv inkişafı üçün
qarşıda duran strateji hәdәflәri inamla gerçәklәşdirmәk, ölkәmizi
yaxın illәrdә әn müasir vә inkişaf etmiş dövlәtә çevirmәk istiqamәtindә әzmlә, yorulmadan, qәtiyyәtlә çalışır. İqtisadi sahәdә
idarәetmәnin yenilәşmәsi ilә bağlı atılan addımlar da mühüm
önәm daşıyır. Bu, ilk növbәdә, daha sağlam prinsiplәrә söykәnәn
idarәçiliyә әsaslanmaqla iqtisadi inkişafın sürәtlәndirilmәsi vә
dövlәt müәssisәlәrinin profisitinin artırılması, xidmәtlәrin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, müәyyәn qurumların büdcәdәn asılılıqlarının azaldılması mәqsәdi daşıyır.
Dövlәt başçısı çıxışlarında bildirib ki, struktur islahatları dövlәt
idarәetmәsinin sәmәrәliliyinin artırılması, şәffaflaşdırılması, cәmiyyәti narahat edәn mәnfi halların aradan qaldırılması, peşәkar
kadr bazasının formalaşdırılması vә layiqli namizәdlәrin mühüm
vәzifәlәrә irәli çәkilmәsi kimi mәsәlәlәrin hәlli mәqsәdini daşıyır.
Azәrbaycan Prezidentinin yürütdüyü sosialyönümlü siyasәtin
mәqsәdi tәkcә sosial bәrabәrsizliyi aradan götürmәk deyil, hәm
dә onu tarazlaşdırmaq, vәtәndaşların maddi vәziyyәtindәki fәrqliliyi aradan qaldırmaq, kәskin tәbәqәlәşmәyә yol vermәmәk, cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin layiqli hәyat sәviyyәsini tәmin
etmәkdәn ibarәtdir.
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Азербайджанская делегация посетила Narkotik vasitə və
с официальным визитом Республику psixotrop maddələrin
qanunsuz
dövriyyəsi
Дагестан Российской Федерации mövzusunda vebinar
Делегация во главе с первым заместителем председателя Государственного
таможенного комитета Азербайджанской Республики, генерал-лейтенантом
Таможенной службы Исмаилом Гусейновым 21 февраля посетила с официальным визитом Республику Дагестан Российской Федерации.

Визит состоялся с целью обсуждения вопроса
уменьшения загруженности дорог на азербайджано-российской границе, таможенно-пропускномпункте Самур-Яраг-Газмалар.
Делегация посетила таможенный пост ЯрагГазмалар и ознакомилась с ходом проводимых
здесь ремонтно-строительных работ. Кроме того,
был посещен таможенно-пропускной пост НовоФиля на азербайджано-российской границе и

оценена возможность пропуска загруженных
грузовых автомобилей из Азербайджана в
Россию.
В ходе визита состоялась двусторонняя
встреча с участием сотрудников Государственного таможенного комитета и Государственной
пограничной службы Азербайджанской Республики, а также Федеральной таможенной
службы России, Федерального государственного
казенного учреждения «Росгранстрой» и Пограничного управления Федеральной службы
безопасности.
В ходе встречи российская сторона отметила,
что плотность автотранспорта на таможенном
пункте пропуска Яраг-Газмалар вызвана ремонтно-строительными работами на пропускном
пункте и носит временный характер. При этом

было отмечено, что будут проведены
консультации с участием уполномоченных представителей соответствующих ведомств для своевременного
завершения ремонтно-строительных
работ, сохранения на
максимально высоком уровне пропускной способности на участке и
принятия необходимых дополнительных мер.
По итогам встречи широко обсуждался вопрос обеспечения круглосуточной работы таможенного поста
Ширванли-Ново-Филя и пропуска
загруженых грузовых автомобилей.
В целях сокращения грузопотока
через КПП Яраг-Газмалар стороны
договорились использовать также
железнодорожный вид транспорта, увеличить
пропускную способность пункта Яраг-Газмалар с
учетом проводимых здесь работ по реконструкции.
Азербайджанская сторона договорилась продолжить совместные усилия по рассмотрению
возможности поэтапного ввода в эксплуатацию
полос для автотранспорта, как только будет завершена реконструкция таможенно-пропускного
пункта Ханоба.
При этом было принято решение ежеквартально проводить встречи для информирования
заинтересованных сторон о приоритетности пропуска автотранспорта, перевозящего
плодоовощную и другую скоропортящуюся
продукцию, и обсуждения текущих вопросов.

Discussions held on cooperation
between customs bodies of
Azerbaijan and Spain
A meeting with the delegation led by Antonio Miguel Doblas Jimenes, Interior Counsellor at the Embassy of the Kingdom of Spain in the Republic of Turkey, was held at the
State Customs Committee on February 22.
Welcoming the guests, deputy chairman of the
State Customs Committee, customs service
Lieutenant-General Asgar Abdullayev spoke about
the law-enforcement activity of Azerbaijan’s customs service, existing potential, commitments and
goals, achievements gained in the fight against
smuggling.
It was said that state-of-the-art technical control
means were used at the customs checkpoints to
accelerate border-crossing procedures, strengthen
fight against offences, serious measures were being
carried out against smuggling. The deputy chairman
of the State Customs Committee said that 17144
offences were revealed by the customs bodies last
year, totally, 3 tons 43kg drugs, psychotropic substances and their precursors were removed from

illicit turnover.
Speaking about the future cooperation opportunities between Spain’s customs service and
Azerbaijan’s customs bodies, Asgar Abdullayev
underlined the importance of exchanging experience and information in establishing more productive relations.
Antonio Miguel Doblas Jimenes, Interior

Counsellor at the Embassy of the Kingdom of
Spain in the Republic of Turkey, expressed his
gratitude for warm welcome, gave information
about the work done.
It was said that Spain’s customs service was
not only protecting the state security, but was
also analysing risks and fighting against smuggling. Antonio Miguel Doblas Jimenes added
that despite all this, more effective fight against
drug trafficking was one of the top priorities.
Praising the achievements gained by
Azerbaijan’s customs bodies in preventing
illicit drug trafficking, the guest said they were
interested in the cooperation in this sphere.
Antonio Miguel Doblas Jimenes spoke about
the importance of holding joint exercises, exchanging experience and information as part of the future
cooperation.
Views were exchanged on the issues of mutual
interest.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Gömrük orqanları qarşısında
bir sıra mühüm vəzifələr durur
Gömrük xidmәti respublikamızın iqtisadi inkişafında mühüm
rol oynayır, üzәrinә düşәn vәzifәlәrin uğurla yerinә yetirilmәsi
üçün bütün qüvvә vә bacarıqlarını sәrf edir. Ötәn dövrlәrdә olduğu kimi, 2021-ci ildә dә gömrük orqanları büdcә daxilolmaları üzrә proqnozları artıqlaması ilә icra edib, gömrük nәzarәti
vә gömrük qaydalarının pozulmasına qarşı mübarizә tәdbirlәrini güclәndirib, gömrük sisteminin yenidәn qurulması istiqamәtindә mühüm işlәr görüb.
Bu il gömrük oqranları qarşısında sәrhәdlәrdә sürәtli keçidin tәmin olunması,
vәtәndaşlara müasir vә innovativ gömrük xidmәtlәrinin göstәrilmәsi, sәrhәd
keçid prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi
vә sәrhәd keçid mәntәqәlәrinin buraxılış
qabiliyyәtinin artırılmasına yardım edәcәk yeni nәzarәt mexanizmlәrinin vә innovativ metodların tәtbiqi kimi prioritet
hәdәflәr durur.
Hazırda gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәlәrindә şәxslәr tәrәfindәn yerinә
yetirilmәli olan prosedur vә әmәliyyatları daha da tәkmillәşdirmәklә sәrf olunan vaxt vә xәrc normalarının minimallaşdırılması, ödәmә sistemlәrinin daha
da tәkmillәşdirilmәsi (ATM, yeni ödәniş
terminalları vә POS-terminalların quraşdırılması vә s.), müasir dövrün tәlәblәrinә uyğun olaraq Elektron Ticarәt vә Poçt
Göndәrişlәri sahәsindә artan tendensiyanı nәzәrә alaraq bu sahәdә gömrük tәn-

zimlәnmәsinin beynәlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması istiqamәtindә işlәr davam etdirilir.
Eyni zamanda, beynәlxalq standartların tәlәblәrinә cavan verәn sәrhәd infrastruktur vahidlәrinin formalaşdırılması vә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrinin mövcud infrastrukturunun yaxşılaşdırılması mәqsәdilә, elәcә dә gәlәcәkdә bәzi gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn ixtisaslaşdırılmış şәkildә yalnız şәxslәrin, minik nәqliyyatı vasitәlәrinin, avtobusların vә ya yük nәqliyyat
vasitәlәrinin keçidini tәmin etmәk üçün
istifadә olunması ilә әlaqәdar işlәrin sistemli şәkildә hәyata keçirilmәsi planlaşdırılır.
Hәmçinin kadr potensialının artırılması, gömrük әmәkdaşlarının peşә biliklәrinin vә psixoloji hazırlıq sәviyyәsinin
yüksәldilmәsi mәqsәdilә regional baş
idarәlәrin tabeliyindә olan gömrük post-

larının fәaliyyәt xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla, orada xidmәt keçәn әmәkdaşlar üçün ehtiyac duyulan sahәlәr üzrә
peşәkar tәlimçi, mütәxәssis vә psixoloqlar cәlb olunmaqla tәlim, treninq vә seminarların tәşkil edilmәsi nәzәrdә tutulur.
2022-ci ildә risklәrin idarәolunması
sahәsindә hәdәf isә ilk növbәdә ötәn il
başladılan layihәlәrin uğurla icra olunmasıdır. Bundan başqa, ticarәt dövriyyәsinin vә buna uyğun mәlumat hәcminin
ildәn-ilә artması Dövlәt Gömrük Komitәsi üçün yeni çağırış olmaqla, mәlumat
bazalarından daha sәmәrәli vә müasir
istifadәni tәlәb edir. Bu sәbәbdәn dünya
tәcrübәsinә istinad edәrәk süni intellektin gömrük fәaliyyәtinә inteqrә olunmasının perspektivlәrinin araşdırılması
2022-ci ildә hәmin sahә üzrә prioritet istiqamәtlәrdәn biridir.
Xarici ticarәt iştirakçılarına göstәrilәn
xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi, şәffaflığın artırılması, vәtәndaş-mәmur tәmasının minimuma endirilmәsi mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin әsas
fәaliyyәt istiqamәtlәrindәn biri dә müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarını tәtbiq etmәklә yeni elektron
xidmәtlәrin istifadәyә verilmәsidir.
Bu il Komitә tәrәfindәn xarici ticarәt
iştirakçıları üçün “e.customs.gov.az”
portalı vasitәsilә tәqdim edilәn elektron

xidmәtlәrin sayının artırılması planlaşdırılıb. Ümumi olaraq portal üzәrindәn
tәqdim edilәn elektron xidmәtlәrin sayının 30-a çatdırılması nәzәrdә tutulur.
Bu xidmәtlәr “Smart Customs” mobil
tәtbiqinә dә mәrhәlәli şәkildә inteqrasiya edilәrәk tәtbiq üzәrindәn istifadәyә
verilәcәk. Eyni zamanda, hәm portal,
hәm dә mobil tәtbiqdә qeydiyyatdan
keçmәdәn müәyyәn elektron xidmәtlәrdәn yararlanmaq imkanı yaradılacaq.
Bu il “e.customs.gov.az” portalı vә
“Smart Customs” mobil tәtbiqi üzәrindәn istifadәyә verilmәsi nәzәrdә tutulan
elektron xidmәtlәrdәn biri dә sәrnişinlәr
üçün sadәlәşdirilmiş bәyannamә xidmәtidir. Sadәlәşdirilmiş bәyannamә daha
geniş vә әhatәli bir xidmәt olmaqla,
elektron gömrük xidmәtlәrinin vahid
sistemdә cәmlәndiyi “e.customs.gov.az”
portalı vә “Smart customs” mobil tәtbiqi
üzәrindәn vәtәndaşların istifadәsinә verilәcәk.
Hәmçinin Qısa İdxal Bәyyannamәsi
elektron xidmәtinin dә yeni versiyada
hәm portal, hәm dә mobil tәtbiq üzәrindәn istifadәyә verilmәsi nәzәrdә tutulur.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bu il әrzindә dә biznes-gömrük әlaqәlәrinin tam
elektronlaşdırılması, xarici ticarәt iştirakçıları üçün yeni imkanların yaradılması istiqamәtindә fәaliyyәtini davam
etdirәcәk.

Martın 3-dә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә
Avropa Regional Ofisinin tәşkilatçılığı ilә “Narkotik vasitәlәrin vә psixotrop
maddәlәrin beynәlxalq xarakter daşıyan qanunsuz dövriyyәsi: yayılma arealı vә
mövcud daşınma kanalları” mövzusunda vebinar keçirilib.
Vebinara ÜGT-nin Avropa Regionunda
tәmsil olunan 30 ölkәnin gömrük administrasiyalarının 296 nümayәndәsi qatılıb.
Tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı Əsgәr Abdullayev, DGK Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin rәisi, gömrük
xidmәti general-mayoru Mәsum Rәsulov,
Mәrkәzi Asiya Regional İnformasiya-Əlaqәlәndirmә Mәrkәzi (CARICC), BMT-nin
Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi
(UNODC), Narkotiklәrlә Mübarizә üzrә
Tәdris Akademiyası (NEA), ATƏT-in Bişkek Ofisininin ekspertlәri vә ÜGT Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisinin nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Açılış nitqi ilә çıxış edәn ÜGT-nin Bakı
şәhәrindә yerlәşәn Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisinin rәhbәri
Eser Çengel vurğulayıb ki, tәmsil etdiyi
qurum regionda potensialın güclәndirilmәsi
mәrkәzi olaraq üzv ölkәlәrin gömrük xidmәtlәrinә onların tәlәbatları nәzәrә alınmaqla müvafiq dәstәk tәdbirlәrini hәyata
keçirir. Qeyd edilib ki, ötәn ilin martında
baş tutan "Qaçaqmalçılığa qarşı mübarizәdә beynәlxalq әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinin prioritetlәri" mövzusundakı vebinara
göstәrilәn maraq bugünkü vebinarın keçirilmәsini şәrtlәndirәn әsas amillәrdәndir.
Tәdbirdә çıxış edәn DGK sәdrinin müavini
Əsgәr Abdullayev vebinarın әhәmyyәtindәn danışıb vә BMT-nin aidiyyәti qurumlarının yayımladığı hesabatlara әsasәn COVID-19 pandemiyasına rәğmәn dünyada vә regionda narkoşәraitin mürәkkәblәşdiyini diqqәtә çatdırıb. Komitә
sәdrinin müavini belә bir şәraitdә narkotiklәrin
qanunsuz dövriyyәsinә, yayılma arealına, daşınma kanallarına, usul vә metodlarına, elәcә dә
narkotiklәrlә mübarizәdә әldә edilmiş qabaqcıl
tәcrübәyә, nailiyyәtlәrә, problemlәrә, perspektiv
baxışlara hәsr olunmuş bu tәdbirin xüsusi әhәmiyyәt daşıdığını bildirib, narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizәnin sәmәrәli tәşkili baxımından faydalı olacağını qeyd edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin ÜGT Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindәki nümayәndәsi Mirhәsәn Seyidzadә Regional Ofisin beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi vә möhkәmlәndirilmәsi istiqamәtindәki faәliyyәtindәn, narkotik vasitәlәrin qanunsuz
dövriyyәsinә qarşı mübarizәdә qarşılıqlı әlaqәlәrin vә regional müzakirәlәrin önәmindәn danışıb.
Sonra BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq
üzrә İdarәsinin (UNODC) eksperti Thomas Pietschmanın "Regional vә qlobal sәviyyәdә
COVID-19 pandemiyasından әvvәl vә pandemiya dövründә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsi
ilә bağlı mәsәlәlәrin nәzәrdәn keçirilmәsi", Narkotiklәrlә Mübarizә üzrә Tәdris Akademiyasının
(NEA) eksperti Mehmet Fatih Uçarın "Çirkli
pulların yuyulması vә narkotiklәrin qanunsuz
dövriyyәsindәn әldә olunan gәlirlәrә qarşı mübarizә kimi “Bataklik" әmәliyyatı”, Mәrkәzi Asiya
Regional İnformasiya-Əlaqәlәndirmә Mәrkәzinin (CARICC) eksperti Tatiana Evdokimovanın
"Beynәlxalq narkotrafik - narkotiklәrin qanunsuz
dövriyyәsinә qarşı mübarizәdә son tendensiyalar”, ATƏT-in Bişkek Ofisininin (OSCE) eksperti Dinara Bekievanın “Qırğızıstan Respublikasında narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә bağlı
cari vәziyyәt vә onun inkişaf tendensiyaları"
mövzularında tәqdimatları dinlәnilib.
Tәdbirin plenar iclasında “Narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә mübarizә istiqamәtindә әldә edilmiş nailiyyәtlәr” mövzusunda çıxış edәn
DGK Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin rәisi
Mәsum Rәsulov bildirib ki, son illәr ölkәmizdә
hәyata keçirilәn irimiqyaslı layihәlәr nәticәsindә

Azәrbaycan regionun әsas nәqliyyat qovşağına
çevrilib vә yaradılan әlverişli infrastruktur hesabına bu nәqliyyat dәhlizlәri ilә daşınan yüklәrin,
sәrnişinlәrin vә nәqliyyat vasitәlәrinin hәcmi artıb. Baş İdarәnin rәisi vurğulayıb ki, әlverişli
nәqliyyat infrastrukturundan narkoqaçaqmalçılar
da istifadәyә cәhd edir vә bu cәhdlәrin qarşısının
alınması istiqamәtindә görülәn qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә 2021-ci il әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar 55 fakt
aşkar olunub.
Mәsum Rәsulov bildirib ki, COVID-19 pandemiyası ilә әlaqәdar sәrnişinlәrin sәrhәdkeçmә
prosesinә tәtbiq olunan mәhdudiyyәtlәr sәbәbindәn faktların sayında azalma müşahidә olunsa
da, әsasәn yükdaşımalarla bağlı qanunsuz dövriyyәdәn götürülmüş narkotiklәrin miqdarında
kәskin artım qeydә alınıb. Gömrük orqanlarının
sәmәrәli fәaliyyәti nәticәsindә 2021-ci ildә 3 ton
43 kq 507 qram narkotik vasitә vә psixotrop
maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb, 2020ci illә müqayisәdә 2021-ci ildә aşkar edilәn narkotik vasitәlәrin miqdarı 2 dәfәdәn çox artıb.
Ümumilikdә isә gömrük orqanları tәrәfindәn
2019-2021-ci illәr әrzindә 6 ton 522 kq 640 qram
әsasәn tәhlükәlilik dәrәcәsi yüksәk olan narkotik
vasitә vә psixotrop maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb. O da qeyd olunub ki, narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı sәmәrәli mübarizәnin tәşkilindә beynәlxalq әmәkdaşlığın
güclәndirilmәsi xüsusi önәm daşıyır vә Azәrbaycan gömrüyü bu istiqamәtdә zәruri tәdbirlәr hәyata keçirir.
Sonda vebinarda müzakirә edilәn mәsәlәlәr
әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb, iştirakçıların
sualları cavablandırılıb.

“Azərbaycan Gömrüyü - 30 il”
mövzusunda elmi konfrans keçirilib
Fevralın 28-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası Tәlәbә Elmi Cәmiyyәtinin “Azәrbaycan Gömrüyü - 30 il” mövzusunda elmi konfransı keçirilib.
Konfransda Akademiyanın rәhbәrliyi, әmәkdaşları vә tәlәbәlәri iştirak ediblәr.
Konfransın açılışında Akademiyanın rәis müavini Cәmilә Namazova iştirakçıları salamlayaraq
Tәlәbә Elmi Cәmiyyәtinin fәaliyyәti vә İdarә
Heyәtinin yeni tәrkibi haqqında mәlumat verib.
Sonra Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov çıxış edәrәk Tәlәbә Elmi Cәmiyyәtinin yeni İdarә
Heyәtini tәbrik edib vә konfransın işinә uğurlar
arzulayıb. Akademiya rәisi Dövlәt Gömrük Komitәsinin yaradılmasının 30 illik yubileyi ilә bağlı tәdbirlәr planına әsasәn keçirilәn konfransın
әhәmiyyәtindәn bәhs edib, tәlәbәlәrin tәdqiqat
bacarıqlarının inkişaf etdirilmәsinin vacibliyini
vurğulayıb.
Qulu Novruzov Akademiyanın ali tәhsil müәssisәsi olaraq әsas funksiyalarından birinin dә tәlәbәlәrin tәhsil aldıqları istiqamәtlәr üzrә peşәkar

tәdqiqatçı kimi yetişdirilmәsi olduğunu qeyd
edib. Akademiya rәisi tәlәbәlәrin elmi potensialının üzә çıxarılmasının daim diqqәt mәrkәzindә
saxlanıldığını vә bu mәqsәdlә onların Akademiyada keçirilәn müxtәlif formatlı elmi tәdbirlәrә
aktiv cәlb olunmasına xüsusi önәm verildiyini
diqqәtә çatdırıb.
Daha sonra konfransda iştirak edәn tәlәbәlәrin
gömrük xidmәtinin tarixi, gömrük orqanlarının
iqtisadi tәnzimlәmә vә hüquq mühafizә xidmәtlәri, elәcә dә gömrük xidmәtindә beynәlxalq әlaqәlәr istiqamәtindә müxtәlif mövzularda mәruzәlәri dinlәnilib, onların tәqdimatları nümayiş
etdirilib.
Sonda konfransda çıxış edәn tәlәbәlәrә sertifikatlar tәqdim olunub.
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Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsində
soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla davam etdirilmәsi
nәticәsindә soyqırımı barәdә hәqiqәtlәr dünya ictimaiyyәtinin
diqqәtinә çatdırılıb.
Sonra Sumqayıt Baş Gömrük İdarәsi rәisinin birinci
müavini Sahib Axundov çıxış edәrәk soyqırımı qurbanlarının
xatirәsinin hәr zaman ehtiramla anıldığını vә xalqımızın qan
yaddaşına әbәdi hәkk olunduğunu bildirib. İdarә rәisinin birinci müavini Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә 44 günlük Vәtәn müharibәsindә qazanılan tarixi
qәlәbә nәticәsindә Xocalı soyqırımı qurbanlarının da qisasının alındığını, şәhidlәrin qanlarının yerdә qalmadığını vurğulayıb.
Mәrasimdә digәr çıxış edәnlәr soyqırımı qurbanlarının әziz
xatirәsinin daim yaşadılacağını vә hәr zaman ehtiramla yad
olunacağını bildiriblәr.

Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümü münasibәtilә Sumqayıt Baş Gömrük İdarәsindә anım mәrasimi keçirilib.
Öncә Xocalı soyqırımı qurbanlarının vә Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyü uğrunda canlarından keçәn Vәtәn övladlarının
xatirәsi bir dәqiqәlik sükutla yad edilib.
Mәrasimdә çıxış edәn Sumqayıt Baş Gömrük İdarәsinin rәisi
Coşqun Əhmәdzadә XX әsrin әn dәhşәtli qәtliamlarından olan
Xocalı soyqırımının ermәnilәrin Azәrbaycana qarşı çoxәsrlik
әrazi iddialarının tәrkib hissәsi olduğunu bildirib. Vurğulanıb
ki, Xocalıda baş verәnlәr tәkcә Azәrbaycan xalqına qarşı deyil,
bütöv bәşәriyyәtә qarşı törәdilәn cinayәtdir. Coşqun
Əhmәdzadә diqqәtә çatdırıb ki, Xocalı soyqırımına әsl qiymәti
ulu öndәr Heydәr Əliyev verib vә onun uzaqgörәn siyasәtinin

Gömrük
Akademiyasında
“Xocalıya Zəfərlə” adlı
anım tədbiri keçirilib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
Xocalı soyqırımının 30-cu ildönümünә hәsr olunmuş “Xocalıya Zәfәrlә” adlı anım tәdbiri keçirilib.

Gömrük Akademiyası ECAR layihəsi
çərçivəsində keçirilən təlimdə iştirak edib
Bakı Mühәndislik Universitetindә Erasmus+
layihәsi çәrçivәsindә ali tәhsilin keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması vә universitet rektorlarının fәaliyyәtinin
әlaqәlәndirilmәsi mәqsәdilә tәlim keçirilib.

müavini Cәmilә Namazova da iştirak edib.
Tәhsil Nazirliyi vә layihә konsorsiumunun üzvü olan,
ümumilikdә 16 ali tәhsil müәssisәsinin nümayәndәlәrinin iştirakı ilә keçirilәn tәlimdә ali tәhsil müәssisәlәrindә keyfiyyәt tәminatının tәlәblәri, tәhsil proqramlarının beynәlmilәllәşdirilmәsi, beynәlxalq akkreditasiya vә onun gәlәcәk perspektivlәri
Tәlimdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Akademiyasının rәis barәdә mәlumat verilib vә bu mәsәlәlәr әtrafında müzakirәlәr

Xeyli miqdarda
“iPhone” markalı mobil
telefon və “smart”
saatlar aşkar edilib
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları külli miqdarda mobil telefon vә “smart”
saatların ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qanunsuz yolla
keçirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.

Информационно-аналитический обзор
Таможня назвала средние цены на цветы,
ввезенные в Россию к 8 марта
Средняя цена на цветы, ввезенные в Россию к 8 марта,
после таможенного оформления составила около 40 рублей
за цветок. Об этом "Российской газете" сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы
Руслан Давыдов.
В прошлом году этот показатель составлял порядка 35
рублей. Рост связан, в первую очередь, с колебаниями курса
валют.
При этом Давыдов подчеркнул, что спрогнозировать изменение ситуации в условиях неопределенности на валютном рынке невозможно. Все платежи в пользу ФТС взимаются по курсу на момент подачи декларации.
В комментарии "РГ" Давыдов также рассказал, что, по
данным на 27 февраля, российские таможенные органы
оформили почти 15 миллионов тонн свежесрезанных цветов. При этом с 20 февраля ежедневно оформляется не
меньше, чем 400 тонн в день.
www.vch.ru

Tаможенники предотвратили незаконный
ввоз из Турции медицинских препаратов

Baş İdarәnin Əmәliyyat vә tәhqiqat idarәsinә kommersiya
fәaliyyәti üçün nәzәrdә tutulan malların qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi barәdә mәlumat daxil olub. İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları “Yaşıl
kanal” buraxılış sistemi vasitәsilә gömrük nәzarәt zonasını tәrk
etmәk istәyәrkәn gömrükçülәr tәrәfindәn saxlanılıb vә “Qırmızı
kanal”a yönlәndiriliblәr.
Hәmin şәxslәrin әşyaları rentgen aparatından keçirilәrkәn
monitorda üç әdәd çantada mobil telefonlara bәnzәr tәsvirlәrin
әks olunduğu müşahidә edilib. Tәkrar yoxlama zamanı üç әdәd
çantada әvvәlcәdәn gömrük orqanına tәqdim edilmәyәn, şifahi,
elektron vә ya yazılı formada bәyan olunmayan 121 әdәd
“iPhone 13 Pro” vә 1 әdәd “Samsung S 21” markalı mobil telefonlar, 6 әdәd “Airpods Pro” markalı qulaqlıq, 165 әdәd “İWatch” markalı saat vә 3 әdәd qidalandırıcı başlıq aşkarlanıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

aparılıb.
Tәdbirә onlayn formada qatılan Mәrkәzi Oklahoma Universitetinin Transformativ Tәdris vә Tәlimdә Mükәmmәllik Mәrkәzinin icraçı direktoru Jeff King “Transformativ tәdris vә öyrәnmә” mövzusunda mәruzә ilә çıxış edib.
Sonra tәdbir “Dәyişikliklәrin idarә edilmәsi - transformasiyalı tәdris vә öyrәnmә” mövzusunda işini davam etdirib. Tәlimi
Ali Tәhsildә Keyfiyyәt Tәminatı Agentliklәrinin Mәrkәzi vә
Şәrqi Avropa Şәbәkәsinin (CEENQA - Central and Eastern
European Network of Quality Assurance Agencies in Higher
Education) vitse-prezidenti Olgun Çiçek aparıb.
Tәdbirin sonunda mövzu ilә bağlı suallar cavablandırılıb.
Erasmus+ proqramının “Ali Tәhsildә Potensialın Güclәndirilmәsi” kateqoriyası sahәsinә aid olan, “Azәrbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması” (ECAR) adlı Erasmus+ layihәsi
Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu vә Avropa Komissiyasının maliyyә dәstәyi ilә hәyata keçirilir. Layihәnin icra
müddәti üç ildir.
Gömrük Akademiyasının layihәdә tәrәfdaşlığı vә iştirakı
2021-ci il әrzindә layihә konsorsiumu vә Avropa Komissiyası
tәrәfindәn dәyәrlәndirilib, dekabr ayında isә tәsdiqlәnәrәk qәbul edilib.

В аэропорту Минеральные Воды сотрудники таможни
задержали двух гражданок России с чемоданами, заполненными лекарственными препаратами.
Пассажирки прибыли из Стамбула и проследовали на
«зеленый» коридор, не сообщив о наличии у них товаров,
подлежащих таможенному декларированию.
В ходе таможенного досмотра их багажа инспектор обнаружил в двух чемоданах большое количество разнообразных лекарственных препаратов, среди которых витамины,
венотоники, анальгетики, средства от кашля. Всего около
трех тысяч единиц или 78 кг медицинских препаратов - это
коробки с таблетками и капсулами, блистеры, тюбики с мазями, суспензии, упаковки с порошками различных наименований и др.
www.customs.gov.ru

Таможня Латвии заморозила
сотрудничество с ФТС РФ
Таможенное управление Службы госдоходов Латвии
(СГД) объявило, что замораживает сотрудничество с Федеральной таможенной службой России. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе организации.
Свое решение в СГД объяснили событиями на Украине.
Прекращение сотрудничества на практике будет означать
отказ от обмена данными и прочей информацией между
таможенниками обеих стран. При этом подчеркивается, что
обслуживание автотранспортного трансграничного сооб-
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щения прекращено пока не будет.
www.vch.ru

Объем экспорта рыбы из России в
январе вырос на 19,5%
Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов
из России, за исключением стран ЕАЭС, за январь 2022 года
составил 96,3 тыс. тонн, что на 19,5% выше уровня прошлого года. Это следует из сообщения Росрыболовства со ссылкой на данные Росстата.
"Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по предварительным данным Росстата (вне стран
ЕАЭС), за январь 2022 года составил 96,3 тыс. тонн, что на
15,7 тыс. тонн (или на 19,5%) выше уровня аналогичного
периода 2021 года", - говорится в сообщении.
В денежном выражении экспорт за январь этого года
составил $295,2 млн, что на $116,4 млн больше аналогичного периода прошлого года, а в процентном соотношении на
65,1% больше. Экспорт рыбного филе увеличился на 58,5%,
до 8,1 тыс. тонн; ракообразных - на 23%, до 3,5 тыс. тонн.
www.tks.ru

Партия ядерного топлива
отправлена во Францию
44 специальных контейнера с изотопом Урана-235 выпущены удаленно инспектором Уральского таможенного
поста. Радиоактивный груз фактически находился в СанктПетербурге на таможенном посту Гавань. Таможенный
контроль занял 8 часов с учетом проведения удаленного
осмотра радиоактивного материала и транспортно-упаковочного комплекта. После выпуска опасный товар погрузили на морское судно, которое отплыло во Францию. Отправителем значится крупное предприятие Московского
региона.
"Эта декларация на товары попала к нам не случайно.
Уже год мы принимаем решения по выпуску делящихся и
радиоактивных товаров в уральском регионе. С февраля
наши полномочия распространились еще на 14 таможенных постов по всей России. Эта партия для нас первая из
отдаленного региона", - прокомментировал начальник
Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.
В минувшем году сотрудники Уральской электронной
таможни приняли решение по 590 декларациям на товары с
более 7500 тонн делящихся и радиоактивных товаров стоимостью свыше миллиарда рублей. Ведущее место во внешней торговле урановыми и ториевыми рудами и радиоактивный изотопами в регионе деятельности Уральского
таможенного управления в 2021 занимали Вьетнам, Китай,
Польша, США, Великобритания, Германия, Канада.
www.vch.ru
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Tәdbirdә Akademiyanın rәhbәrliyi, әmәkdaşları, tәlәbәlәri,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq strukturlarının rәhbәrlәri,
könüllü gömrükçü dәstәsinin üzvlәri elәcә dә qonaq qismindә
dәvәt olunan şәhid ailәlәlәrinin nümayәndәlәri vә Vәtәn müharibәsi qazilәri iştirak ediblәr.
Tәdbirdәn öncә iştirakçılar tәlәbәlәr tәrәfindәn tәşkil edilәn
Xocalı soyqırımını әks etdirәn “Zülmün surәti” adlı rәsm sәrgisi
ilә tanış olublar. Akademiyanın rәisi Qulu Novruzov tәlәbәlәrin
әl işlәrindәn ibarәt olan rәsm sәrgisi barәdә tәdbir iştirakçılarına
mәlumat verib.
Tәdbir Xocalı soyqırımı qurbanlarının vә Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyü uğrunda hәlak olan Vәtәn övladlarının xatirәsinin bir
dәqiqәlik sükutla yad edilmәsi vә Dövlәt Himninin sәslәndirilmәsi ilә başlayıb.
Tәdbirdә çıxış edәn Akademiyanın rәisi, gömrük xidmәti
general-mayoru Qulu Novruzov Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirәsinin bu il kәdәr vә hüzn hisslәri ilә yanaşı, hәm dә qürurla
yad edildiyini qeyd edib. Xocalı hәqiqәtlәrindәn bәhs edәn Qulu
Novruzov 30 il öncә Azәrbaycan tarixinә әn dәhşәtli vә faciәli
sәhifәlәrdәn biri kimi daxil olan Xocalı soyqırımının kütlәvi terror aktı kimi yaddaşlarda әbәdi iz buraxacağını vә bu faciәnin
unudulmayacağını bildirib. Xocalı soyqırımına tarixi, siyasi vә
hüquqi qiymәtin verilmәsinin ümummilli lider Heydәr Əliyevin
adı ilә bağlı olduğunu diqqәtә çatdıran Akademiya rәisi mәhz
dahi şәxsiyyәtin qәtiyyәti sayәsindә faciәnin әsl mahiyyәtinin vә
günahkarlarının üzә çıxarıldığını vurğulayıb.
Qulu Novruzov ulu öndәr Heydәr Əliyevin siyasi kursunun
layiqli davamçısı, Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә 44 günlük Vәtәn müharibәsindә “Dәmir yumruq”
әmәliyyatı sayәsindә torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilә
bütün şәhidlәrimizin, o cümlәdәn Xocalı qurbanlarının qanlarının yerdә qalmadığını diqqәtә çatdırıb. Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin dünyaya tanıdılmasında gәnclәrin üzәrinә böyük mәsuliyyәt
düşdüyünü qeyd edәn Akademiya rәisi, onlara ölkәmizin tarixi
hәqiqәtlәrini daha dәrindәn öyrәnmәyi vә müstәqil dövlәtimizin
inkişafı üçün sәylә çalışmağı tövsiyә edib.
Daha sonra tәdbir Akademiya tәlәbәlәrinin ifasında әdәbimusiqili kompozisiya ilә davam edib.

Gömrük əməkdaşı stolüstü
tennis yarışında qalib olub
Martın 1-dә “Şüa” İdman Kompleksindә dövlәt qurumlarının xanım әmәkdaşları arasında stolüstü tennis
turniri keçirilib. Yarışda Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşları da iştirak ediblәr.

5 Mart - Bәdәn Tәrbiyәsi vә İdman
Günü münasibәtilә keçirilәn tәdbiri
Gәnclәr vә İdman Nazirliyi Azәrbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası ilә
birgә tәşkil edib.
Yarışa 13 dövlәt qurumunun әmәkdaşları qatılıb. Mәqsәd ölkәdә bәdәn
tәrbiyәsi vә idmanın әhali arasında
tәbliği, hәmçinin qurumlararası qarşılıqlı әmәkdaşlığın inkişafını
tәmin etmәk olub.
Ümumilikdә 36 nәfәrin iştirakı ilә keçirilәn turnirdә Dövlәt
Gömrük Komitәsi Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşı Günel Mәhәrrәmova birinci yerә layiq görülüb.
Qaliblәr diplom vә medallarla tәltif ediliblәr.
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