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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azәrbaycanın koronavirus pandemiyasına
qarşı mübarizәdә hәyata keçirdiyi
tәdbirlәr yüksәk qiymәtlәndirilir
Aprelin 28-dә Avropa Yenidәnqurma vә
İnkişaf Bankının prezidentinin tәşәbbüsü ilә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevlә bankın prezidenti Suma Çakrabarti arasında videokonfrans keçirilib.
Prezident İlham Əliyev videokonfrans iştirakçılarını salamladı.
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının prezidenti Suma Çakrabarti Azәrbaycan dövlәt başçısına
müraciәtlә bildirdi ki, Sizi görmәyimә çox şadam.
Bu sәhәr Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının geniş tәrkibli heyәti ilә Sizinlә görüşürük. Mәnim müavinim Yurqen Riqterinki yәqin ki, xatırlayırsınız. O, bu yaxınlarda Bakıda sәfәrdә olmuşdur.
Burada siyasәt üzrә vitse-prezident Pyer Helbron,
bankçılıq üzrә vitse-prezident Alan Piyu dә bizimlәdir. Daha sonra Şәrqi Avropa vә Qafqaz üzrә
icraçı direktor Matteo Patrone, Qafqaz üzrә regional direktor Katerina Hansen, Azәrbaycan üzrә nümayәndәliyin rәhbәri İvana Duarte, siyasi mәsәlәlәr üzrә müşavir Aleksander Pavlyuk, mәnim
ofisimdәn Svetlana Pirkalo vә nәhayәt, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankında ölkәlәr üzrә direktor, sizin nümayәndәniz vә bizim dostumuz Taşkın
Temiz dә buradadır.
Cәnab Prezident, bizә vaxt ayırdığınıza görә tәşәkkür edirәm. Bu, olduqca qeyri-adi bir görüş tәrzidir. Biz Sizinlә istәr Bakı, istәrsә dә Davosda dәfәlәrlә görüşmüşük. Biz qәribә vә qeyri-adi bir dönәmdә yaşayırıq. Əvvәlcә Azәrbaycandakı vәziyyәt vә hәyata keçirilәn tәdbirlәr haqqında Sizdәn
mәlumat almaq istәrdik. Daha sonra isә mәn vә heyәtim bu böhrandan әn qısa zamanda çıxmaq üçün
Azәrbaycana hansı dәstәyin verilә bilәcәyi ilә bağlı
mәlumat tәqdim edәcәyik. Cәnab Prezident, bizim
fikrimizcә, Siz vә hökumәtiniz bu böhranın öhdәsindәn әla gәlirsiniz. Qısa zamanda bir sıra tәsirli
tәdbirlәr hәyata keçirilib ki, bununla bağlı Sizi tәbrik edirәm vә vәziyyәt vә görülәn tәdbirlәr haqqında Sizdәn mәlumat almaq istәyirik.
Prezident İlham Əliyev Avropa Yenidәnqurma vә
İnkişaf Bankının rәhbәrinә vә yüksәk rütbәli nümayәndәlәrinә bu görüşә görә tәşәkkür etdi. Bildirdi
ki, bu, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının
Azәrbaycanın yaxın vә etibarlı tәrәfdaşı olmasının
göstәricisidir. Odur ki, çәtin vaxtda siz belә tәşәbbüslә çıxış etmisiniz. Bu, bizә hazırda hәyata keçirilәn layihәlәrimizi nәzәrdәn keçirmәyә, görülәcәk
işlәri müzakirә etmәyә vә gәlәcәk әmәkdaşlığımızı
planlaşdırmağa imkan verәcәk.
Virus mәsәlәsinә gәldikdә, biz ilk gündәn real vәziyyәtә әsaslanan tәdbirlәr görmәyә başladıq. Vәziyyәtin düzgün dәyәrlәndirilmәsi vә bu böhranla
mәşğul olunması üçün sәmәrәli komandanın yaradılması bizim üçün çox vacib idi. Azәrbaycana bu
virus qonşuluqdan gәldi vә bunun qarşısını almaq
üçün biz müvafiq addımlar atdıq vә qonşu dövlәtlәrlә razılıq vә birgә qәrar әsasında sәrhәdlәrimizi
bağladıq. Hesab edirәm ki, biz bu qәrarı vaxtında vә
digәr ölkәlәrin bәnzәr qәrarlarından tez verdik vә
belәliklә, zaman udmuş olduq. Biz görürük ki, bu
virusla mübarizәdә әn vacib mәsәlә vaxtdır, çünki
heç bir ölkәnin sәhiyyә sistemi bu qәdәr böyük
sayda yoluxmuş insanların müalicәsinә hazır deyil.
Bu sәbәbdәn vaxtın qazanılması, sәhiyyә sistemimizin hazırlanması, mütәxәssis vә hәkimlәrimizin
sәfәrbәr edilmәsi vә düzgün idarәçiliyin qurulması
әsas hәdәflәrimiz oldu.

Daha sonra biz virusun ölkә әrazisindә yayılmasının şahidi olduq vә mart ayından etibarәn mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәr hәyata keçirmәyә başladıq.
Biz Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı ilә daimi tәmasdayıq vә bu tәmaslar davam edir. Biz vәziyyәtin dәyәrlәndirilmәsi üçün ölkәyә mütәxәssislәrdәn
ibarәt heyәtin göndәrilmәsi ilә bağlı Ümumdünya
Sәhiyyә Tәşkilatına müraciәt etdik vә onlar bunu
etdilәr vә daha sonra bәyanatla çıxış etdilәr ki,
Azәrbaycan zәruri tәdbirlәri görür. Onlar da öz
növbәlәrindә, müәyyәn tövsiyәlәrini verdilәr. Daha
sonra Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı bәyanat yayaraq Azәrbaycanı koronavirusla mübarizә sahәsindә nümunә kimi göstәrmişdir.
Mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin tәtbiqi qәrarı asan
olmamışdır. Biz anlayırdıq ki, insanlar üçün narahatlıq yaranacaq, iqtisadi inkişafımıza böyük zәrbә
dәyәcәk, halbuki bu ilin göstәricilәri olduqca ümidverici idi. Lakin bizim iki variantımız var idi. Birinci variant insanların hәyatını vә sağlamlığını qorumaq, ikinci variant isә iqtisadiyyatın xilas edilmәsi

prioriteti idi. Bu sәbәbdәn ilk gündәn bizim seçimimiz insanların hәyatının qorunması oldu. Gördüyümüz bütün işlәrin mәqsәdi budur vә bu istiqamәtdә sәylәrimizi tam sәfәrbәr etmişik. Biz 120
mindәn artıq test hәyata keçirmişik vә aparılan testlәrin adambaşına düşәn sayına görә aparıcı yerlәrdәyik.
Biz әlavә laboratoriyalar yaratmışıq vә hazırda
onların sayı 18-dir. Koronavirusa yoluxmuş pasiyentlәr 22 dövlәt xәstәxanasında, o cümlәdәn yeni
istifadәyә verilmiş 575 çarpayılıq müasir xәstәxanada müalicә olunurlar. Hazırda karantin rejimindә
2000-ә yaxın vәtәndaşımız var vә bu rәqәm aşağı
düşmәkdәdir. Bu insanlar xaricdәn gәlәnlәr vә onlarla tәmasda olmuş şәxslәrdir. Onlar 4-5 ulduzlu
mehmanxanalarda yerlәşdirilib vә yüksәk standartlara cavab verәn şәraitlә tәmin ediliblәr.
Vaxtaşırı sәrtlәşdirdiyimiz mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәrin müsbәt nәticәsi olmuşdur vә artıq iki hәftәdir ki, bizdә müsbәt dinamika var. Yәni, sağalanların sayı yoluxanların sayından artıqdır. Ölüm faizi-

nin nisbәtәn aşağı olması onu göstәrir ki, işlәr müsbәt istiqamәtdә aparılır. Dünәndәn biz mәhdudlaşdırıcı tәdbirlәri yumşaltmağa başlamışıq.
İqtisadiyyatımıza tәsirә gәldikdә, әlbәttә, tәsir
mәnfi olacaqdır. Bizim ilin әvvәlindә müsbәt perspektivlәrimiz var idi. Hәlә dә ilin ilk rübünә nәzәrә
salsaq, artım 1 faizdir, qeyri-neft sektorunda artım 3
faiz tәşkil edir, qeyri-enerji sahәsindә artım isә 23
faizdir.
Koronavirus nәticәsindә mәnfi tәsirә mәruz
qalmış özәl sektorun müvafiq sahәlәrinә ciddi dәstәk paketi tәqdim edilmişdir. Xidmәt vә digәr sahәlәrdә çalışan 600 min vәtәndaşın vә mikrosahibkarlıq subyektlәrinin әmәkhaqlarının böyük hissәsi
dövlәt tәrәfindәn ödәnilib. Bununla yanaşı, 600 min
aztәminatlı, işsiz vә qeyri-rәsmi çalışan vәtәndaşa
minimal meyara uyğun olaraq ödәnişlәr edilib.
Tәbii ki, bu, bizim üçün böyük xәrcdir. Vergi güzәştlәri dә nәzәrә alınsa, bu gün bu rәqәm 3,5 milyard manat vә ya 2 milyard dollardan çoxdur. Bu,
bizim büdcәmiz üçün böyük yükdür, çünki neftin

qiymәtinin kәskin azalması bizim valyuta ehtiyatlarımıza mәnfi tәsir göstәrәcәkdir. Ancaq bizim
üçün bu dövr xәrclәrimizi artırmalı vә yoxsul vәtәndaşlarımıza vә sahibkarlara yardım etmәli olduğumuz dövrdür. Eyni zamanda, bu il biz ödәnişli
ictimai iş yerlәrinin sayını da 2 dәfә artırmışıq.
Burada minimal әmәkhaqqı verilir vә adәtәn bu,
dövlәt sektoruna aid olan iş yerlәridir. Bu il belә iş
yerlәrinin sayı 90 min olacaqdır. Biz sosial yardım
alan vәtәndaşların da sayını artırmışıq. Hәr bir belә
ailәyә ayda 222 manat ödәnilir vә onların sayı 80
minә çatmışdır. Bununla yanaşı, 12 min insan üçün,
- burada da 70 faiz artım var,- özünümәşğulluq
imkanları yaradılıb.
Belәliklә, bu, qeyd etdiyim mәnfi tәsirә mәruz
qalmış sahәlәrdә çalışan, habelә işlәrini itirmiş
vәtәndaşlarımıza tәqdim edilmiş iqtisadi vә sosial
paket haqqında mәlumatdır. Burada mәn çıxışımı
dayandırmaq istәrdim. Hәr hansı fikir vә ya
suallarınız varsa buyurun.
Suma Çakrabarti qeyd etdi ki, qәbul etdiyiniz
qәrarların vә görülmüş tәdbirlәrin hәcmi mәndә
dәrin tәәssürat yaratdı. Bununla bәrabәr, addımlarınız olduqca qәtiyyәtlidir vә Siz çevik hәrәkәt edirsiniz. Sizin dә qeyd etdiyiniz kimi, Ümumdünya
Sәhiyyә Tәşkilatı da bunu tәqdir etmişdir. Sizinlә
2012-ci ildә baş tutmuş ilk söhbәtimi xatırlayıram.
Azәrbaycanda yoxsulluğun rekord dәrәcәdә aşağı
salınmasına nail olunduğunu qeyd etdik vә bir çox
insan bundan bәlkә dә xәbәrsizdir, ancaq bu, dünyada әn yüksәk templәrdәn biri idi. Hәmin nailiyyәtlәrin qorunub saxlanılması, yoxsulların müdafiәsi sahәsindә gördüyünüz işlәr xüsusilә qeyd
edilmәlidir. Sahibkarlara dәstәk, ailәlәrә yardım bunlar zәnnimcә, qısa perspektivli deyil, orta perspektivli addımlardır.
Burada Mәrkәzi Bankla 50 milyon dollar mәblәğindә “Swap” razılaşmasının başa çatdırılmasına
görә dәrin tәşәkkürümü bildirirәm. Bu, bizә özәl
sektor müştәrilәrimizin yerli valyutada maliyyәlәşdirilmәsi üçün vacibdir. Buraya korporativ müştәrilәrimiz, orta vә kiçik sahibkarlıq subyektlәri vә
maliyyә institutları daxildir. Biz yaxın hәftәlәrdә 5
müxtәlif tranzaksiya üzrә 20 milyon avroluq ödәnişlәr edәcәyik. Hesab edirәm ki, ötәn bir neçә ay
Azәrbaycanın gözәl hekayәsi sayıla bilәr. Sizin ölkә
dünyada ilin ilk rübündә iqtisadi artıma nail olmuş
azsaylı ölkәlәrdәndir, bәlkә dә yeganә ölkәsiniz.
Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın şaxәlәndirilmәsinin vacibliyini nәzәrә alaraq, böhran vaxtı qeyrineft sektorunun xüsusilә yaxşı göstәricilәri dә qeyd
olunmalıdır. Çox gözәl bir hekayәdir vә gün
gәlәcәk Azәrbaycanla müqayisә aparılacaq. Gәlәn
il bizim illik iclasımız olacaq vә növbәti 2-3 il
әrzindә biz ölkәlәr üzrә dәyәrlәndirmә aparacağıq.
Azәrbaycan burada artıq öndәdir.
İstәrdim qısaca olaraq planlarımız haqqında
mәlumat verim. Artıq 5 layihәni qeyd etdim, ancaq
işlәrimiz bununla mәhdudlaşmır. Ötәn illәrlә müqayisәdә keçәn il Azәrbaycana sәrmayә hәcmimiz
aşağı sәviyyәdә olub, çünki biz neft-qaz sahәsinә
yatırım etmәdik vә diqqәti orta vә kiçik sahibkarlıq
sahәsinә yönәltdik. Bu il isә, düşünürәm ki, yenidәn
Azәrbaycana böyük sәrmayә yatıracağıq vә bu,
böhrana cavab tәdbirlәri vә iqtisadiyyatın canlandırılması baxımından düzgün olardı. Biz münbit
şәrait olduqda bu il Azәrbaycana 250 milyon dollardan artıq sәrmayә yatırmağı planlaşdırırıq.
davamı 2-ci sәh.

“Xanoba” gömrük postunda tikinti işlәri ilә bağlı tәdbirlәr haqqında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddәsinin 32-ci bәndini rәhbәr tutaraq qәrara alıram:
1. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Xanoba” gömrük postunda tikinti işlәrinin aparılması mәqsәdilә “Azәrbaycan
Respublikasının 2020-ci il dövlәt büdcәsindә dövlәt әsaslı vә-

sait qoyuluşu (investisiya xәrclәri) üçün nәzәrdә tutulan vәsaitin bölgüsü’nün 1.66-cı bәndindә göstәrilmiş mәblәğdәn
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsinә ilkin
olaraq 4,0 (dörd) milyon manat ayrılsın.
2. Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyi bu
Sәrәncamın 1-ci hissәsindә göstәrilәn mәblәğdә maliyyәlәş-

mәni tәmin etsin.
3. Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
Azәrbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlәt büdcәsi layihәsindә dövlәt әsaslı vәsait qoyuluşu xәrclәrinin bölgüsündә
bu Sәrәncamın 1-ci hissәsindә göstәrilәn işlәrin başa çatdırılması üçün zәruri olan maliyyә vәsaitini nәzәrdә tutsun.

4. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti bu Sәrәncamdan irәli gәlәn digәr mәsәlәlәri hәll etsin.
İlham ƏLİYEV,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 27 aprel 2020-ci il
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Azәrbaycanın koronavirus pandemiyasına
qarşı mübarizәdә hәyata keçirdiyi
tәdbirlәr yüksәk qiymәtlәndirilir
әvvәli 1-ci sәh.
Bu sәrmayәnin qoyulması üçün bizә suveren vә
subsuveren zәmanәt tәlәb olunacaq vә hәmkarlarımdan bu barәdә әtraflı danışmağı xahiş edәcәyәm. Bu layihәlәr xüsusilә dövlәt sektorunu әhatә
edir vә buraya enerji, infrastruktur vә İKT sahәlәri
daxildir. Buraya bәzi dövlәt müәssisәlәrinin kommersiyalaşması da daxildir. Biz Sizinlә 150 milyon
dollarlıq yaşıl zәrfi müzakirә etmişik vә bu mövzunu yenidәn gündәmә gәtirmәk istәrdik.
Bilirsiniz ki, biz әvvәllәr hәmin 150 milyon dollarlıq yaşıl zәrfi müzakirә etmişik. Onu işә salmaq
istәrdik. Bu barәdә fikirlәrinizi bilmәk istәrdim. Bu
işlәri biz Sizin hökumәtinizlә irәliyә doğru aparırıq.
Elektrik enerjisi şәbәkәsinә gәldikdә, biz şәbәkәnin
tәkmillәşdirilmәsinә tәxminәn 100-200 milyon avro
mәblәğini sәrmayә kimi yatırmağı tәklif edirik. Bu,
böhran zamanı cavab tәdbirlәri vә bәrpa baxımından
çox әhәmiyyәtlidir. Hәmçinin bәrpa olunan enerji
mәnbәlәrinә özәl yatırımlar üçün imkanlar yaranar.
Daha sonra yaşıl şәhәr ideyası var. Azәrbaycan yaşıl
şәhәr tәşәbbüsünә qoşulan ilk ölkәlәrdәn oldu. Tullantıların idarә edilmәsi layihәsi baxımından Gәncә
bu çәrçivә tәşәbbüsünә mart ayında qoşuldu. Biz
tәklif edirik, o, ilk yaşıl şәhәr layihәsi olsun.
Hәmçinin Aztelekom şirkәti ilә bağlı tәklifimiz
var. Bizim alt suveren 15-25 milyon avroluq mühüm investisiya layihәmiz var. Rayonlarda genişzolaqlı internet imkanları genişlәnәcәk. Bu da çox
vacibdir. Böhrandan sonra bәrpa mәrhәlәsi üçün dә
bunun әhәmiyyәti olacaq. Bizim yeni mühüm infrastrukturlar üzrә proqramımız var. Şuramız onun
üzәrindә razılığa gәlib. Biz Şura üzvlәrinә tәşәkkürümüzü bildiririk. Yüksәk sәviyyәdә prosedurlar
razılaşdırılıb. İstәrdik ki, hәmin mәblәği Sizә daha
tez çatdıraq, adi sürәtdәn daha tez. Bu, hәmçinin
hәmin yeni proqram әsasında olacaq.
Suvarmaya gәldikdә, bir neçә il öncә Siz mәnә
bildirdiniz ki, kәnd tәsәrrüfatı sektorunda bu sahәyә
xüsusi önәm verilir. Biz istәrdik bu baxımdan pilot
layihәni hәyata keçirәk, bu sektorda müәyyәn yeni
texnologiyaları tәtbiq edәk. Eyni zamanda, biz tәklif etdik ki, bu sahәdә sığorta qurumu yaransın vә
biz onu maliyyәlәşdirәk. Hökumәtdәn, hәmçinin
bu sahәdә tәsdiqlәmәni gözlәyirik. Bundan әlavә,
böyük hәcmdә texniki әmәkdaşlıq aparılır. Bir sıra
yerli banklarla iş birliyi qurulub ki, onlara riskin
idarә edilmәsindә, problemli kreditlәrin hәllindә,
uyğunluğun planlaşdırılmasında vә sair işlәrdә yardımçı olaq. Biz nәinki bank sektoru vasitәsilә,
birbaşa kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәri ilә dә
işlәyirik. Böhran vәziyyәtinә hansı yanaşmanı tәtbiq etmәk? Bu baxımdan onlara dәstәk verilmәlidir.
Bu da normaldır. Biz bunu da etmәyә çalışırıq.
Qeyd etmәliyәm ki, biz sizin yaşıl iqtisadiyyata keçidә bağlı olduğunuzu bilirik. Bir çox ölkәlәr çәkinir. Biz isә hәmin ölkәlәr üzrә әmәliyyatları genişlәndiririk. Bir tәrәfdәn deyә bilәrik, әlbәttә, yaşıl
iqtisadiyyat çox yaxşıdır, lakin ölkәlәr deyir ki, biz
axı indi böhran içәrisindәyik. Əslindә, biz bunu
yaşıl rәngә çevrilmә adlandırırıq. Böhran zamanı
belә çalışırıq ki, әlavә nәticәlәri әldә edәk, yaşıl iqtisadiyyat inkişaf etsin. Bir sözlә, biz gәlәcәkdә bәrpa
olunan enerji tәşәbbüslәrini dәstәklәyәcәyik. Artıq
özәl sektor öz marağını nümayiş etdirir. Bunu nәzәrә almalıyıq. Enerjiyә aid qaydaları da nәzәrdәn

keçirmәklә yardım etmәliyik.
Yekun olaraq, dövlәt müәssisәlәri vә dövlәt sektoru. Fikrimcә, biz növbәti hәftә vә ay әrzindә dövlәt müәssisәlәrinin orta perspektivdә kommersiyalaşdırılmasına, özәllәşdirilmәsinә keçmәk istәyirik.
Bu, dövlәt investisiya holdinqi vasitәsilә edilә bilәr.
Biz dövlәt-özәl tәrәfdaşlığı düsturu üzәrindә
hökumәtlә qanunvericilik sahәsindә artıq işlәyirik.
Biz dövlәt müәssisәlәrinin kommersiyalaşdırılması
vә özәllәşdirilmәsinә keçidә hәqiqәtәn kömәk etmәk istәrdik. Biz, hәmçinin Azәrbaycanın yeni İnkişaf Korporasiyasının yaradılması istiqamәtindә
çalışırıq. Bir sözlә, qeyd etmәk istәyirәm ki, Avropa
Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı olaraq, biz, - bilmirәm Azәrbaycan dilindә dә bu kәlam varmı?, - “İşlәri mәcrasına salmaq” istәyirik. Əlimizdәn gәlәni
edirik ki, Azәrbaycanda vә digәr ölkәlәrdә böhrandan sonra bәrpa baş versin vә bu, mümkün qәdәr
tez baş versin. Fikrimcә, Azәrbaycana gәldikdә, vәziyyәt daha yaxşıdır, çünki birinci rübdә artım müşahidә olunub. Lakin biz yalnız bununla arxayınlaşmamalıyıq. Biz hökumәtin sәylәrini vә özәl sektorla işi çox fәallaşdırmalıyıq ki, Azәrbaycanda bu,
baş versin. Bunu da edәcәyik. Mәnim bütün hәmkarlarımı ekranda görürsünüz. Bütün yüksәk rәhbәrlik Sizә dәstәk vermәk üçün buradadır.
Prezident İlham Əliyev ölkәmizlә, koronavirusla

әlaqәdar gördüyümüz işlә vә iqtisadi gündәliyimizlә bağlı söylәdiyi sözlәrә görә Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının rәhbәrinә minnәtdarlığını
bildirdi. Dedi ki, bu mәsәlәlәri әvvәllәr dәfәlәrlә
müzakirә etmişik. Sonra apardığımız müzakirәlәri
yenidәn nәzәrdәn keçiririk. Görürük ki, planlaşdırdığımız işlәrin әksәr hissәsini artıq yerinә yetirmişik. Hazırda iqtisadi inkişafımızın әsas mәqsәdlәrindәn biri kölgә iqtisadiyyatının miqyasının azaldılmasıdır. Ötәn il biz yaxşı irәlilәyişә nail olduq.
Bu il isә biz bu istiqamәtdә çox uğurla irәlilәyirik.
Azәrbaycanda çoxlu dәyişikliklәr olub. Prezident
Administrasiyasında, hökumәtdә, parlamentdә,
yerli icra hakimiyyәti orqanlarında dәyişikliklәr baş
verib. Onlar davam edir.
Gәlәcәk planlara gәldikdә, mәn, hәmçinin şәxsәn
sizә, bankın rәhbәrliyinә Azәrbaycana önәm verdiyinizә görә tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm. Ən
vacib infrastruktur vә enerji infrastrukturu layihәlәrinә, o cümlәdәn Cәnub Qaz Dәhlizinә dәstәk
verdiyinizә görә sizә çox minnәtdarıq.
İndi isә biz razılaşdırılmış gündәliyә keçirik. Mәn
dә planlarımızla bağlı dediklәrinizi şәrh etmәk
istәrdim. Yaşıl proqrama gәldikdә, biz bu mәsәlәyә
çox ciddi yanaşırıq. Mәnә mәlumat verildi ki, hazırda bizdә 9 layihә var. Gәncәdә tullantıların idarә
edilmәsi layihәsinә artıq yaşıl işıq yandırılıb. “Gәn-

cә - Yaşıl Şәhәr”, fikrimcә, Azәrbaycanın digәr
böyük şәhәrlәri üçün yaxşı nümunә ola bilәr. Bәrpa
olunan enerjiyә gәldikdә, biz buna çox hәvәslә
yanaşırıq. Bu, indi dә belәdir. Yanvarda biz bәrpa
olunan enerji sahәsindә iki tәcrübәli şirkәtlә 440
meqavatlıq günәş vә külәk enerjisi stansiyalarının
tikintisi ilә әlaqәdar ilkin sәnәdlәri imzaladıq. Bildiyim qәdәr, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankı onlara dәstәk vermәyi planlaşdırır. Çox vacibdir
ki, bu koronavirus hәmin şirkәtlәrin planına müdaxilә etmәsin. Bir neçә gün öncә Energetika nazirimiz mәnә mәlumat verdi ki, onlar öhdәliklәrinә
ciddi yanaşırlar. Bu, әlbәttә ki, digәr böyük şirkәtlәr
üçün dә geniş qapıları açacaq. Yәqin bilirsiniz ki,
tender prosesindә iştirak edәn 7 әsas enerji şirkәti
var idi. Bu dәfә keçmәyәn şirkәtlәrә gәldikdә, biz
onlara ayrıca olaraq növbәti danışıqların aparılması
tәklifi ilә müraciәt etmişik. Hәmçinin sizin o fikirlә
razıyam ki, bu böhran dövründә biz çox ciddi tәdbirlәr görmәliyik. Biz sәylәrimizi sәfәrbәr etmәliyik
vә daha çox vәsait sәrf etmәliyik ki, böhrandan çox
asan çıxış yolu tapa bilәk. Bu, elә bir vәziyyәtdir ki,
heç kәs buna hazır deyildi. Biz bu vәziyyәtdәn necә
çıxacağıq, fәsadları hansı olacaq, fәsadları necә
qiymәtlәndirmәliyik, prioritetlәri necә planlaşdırmalıyıq. Buna görә cәnab prezident, bizim bankın
vә sizin dәstәyinizә, ekspert yardımınıza ehtiya-

cımız olacaq. Çünki söylәdiyim kimi, dünyada heç
bir ölkә belә vәziyyәtlә qarşılaşmamışdır.
Siz, hәmçinin suvarma mәsәlәsini qeyd etdiniz.
Sizә deyә bilәrәm ki, hәmin mәsәlә infrastruktur
sektorunda hazırda bizim әsas prioritetimiz ola bilәr, çünki bütün digәr infrastruktur layihәlәri demәk
olar ki, başa çatıb. Ötәn il bizdә çox ciddi quraqlıq
oldu. Çox ciddi quraqlıq bu il dә müşahidә olunur.
Anbarlarda saxlanılan su hәcmlәri heç vaxt görünmәdiyi qәdәr azdır. Ötәnilki kimi quraqlığı hәtta
yaşlı nәsil belә xatırlamır. Bu sәbәbdәn suvarma әn
vacib infrastruktur layihәsinә çevrilir. Bu mәqsәdlә
bu yaxınlarda mәn dövlәt komissiyasını yaratdım
vә ona keçmiş İqtisadiyyat nazirimiz, yaxşı tanıdığınız Şahin Mustafayev rәhbәrlik edir. Maliyyә
naziri, İqtisadiyyat naziri, Ekologiya naziri, Kәnd
Tәsәrrüfatı naziri, dövlәt suvarma qurumunun rәhbәri bu komissiyasının üzvlәridir. Əvvәlcә onlar
bizim bütün su ehtiyatlarımızı qiymәtlәndirәcәklәr.
Bizdә su ehtiyatlarına nәzarәt üçün elektron sistemimiz olmalıdır. Sonra qiymәtlәndirmә infrastrukturumuz üzәrindә aparılacaq. Onun әksәr
hissәsi sovet vaxtının mirasıdır. Bizdә bәzi hallarda
su itkilәri hәtta 40-50 faiz tәşkil edir, çünki hәmin
kanallar demәk olar ki, bütün keyfiyyәtini itiriblәr.
Biz xarici mütәxәssislәri dәvәt edәcәyik. Hәmçinin
sizin dәstәyinizә nәinki maliyyә, o cümlәdәn
ekspert bacarıqları baxımından arxalanırıq ki, bizim
hәm qısa, hәm orta perspektivdә layihәlәrimiz olsun. Biz uzunmüddәtli strateji plan istәmirik, çünki
bizim bu halda beş ilә ehtiyacımız olacaq. Biz öz
resurslarımızı ayırmağa hazırıq. Əlbәttә ki, bank
dәstәk versәydi, lap yaxşı olardı. Ən vacibi isә,
layihәnin lazımi şәkildә idarә edilmәsidir. Dövlәt
müәssisәlәrinә gәldikdә, İqtisadiyyat naziri bu
mәsәlә üzәrindә çalışır. Artıq qeyd edildiyi kimi,
kommersiyalaşdırma, qismәn özәllәşdirmә - biz,
ola bilsin, bunu sizinlә müzakirә etmәliyik ki, ilkin
addımlar hansılar olacaq. Biz, әslindә, buna hazırıq.
Korporativ idarәçilik mәsәlәsi dә var. Hazırda biz
bildiyiniz kimi, daha çox әlaqәlәndirmә mәqsәdilә
ana tәşkilat ideyasını müzakirә edirik. Çünki problemlәrimizdәn biri dövlәt şirkәtlәri arasında әlaqәlәndirmәnin çatışmamasıdır. Hәtta indi әn perspektivli sektorlardan biri olan nәqliyyat sektorunda biz
görürük ki, şirkәtlәrin korporativ maraqları dövlәt
maraqlarını üstәlәyir. Bu mәqsәdlә әlavә işçi qrupu
yaradılacaq.
* * *
Sonra Azәrbaycanla Avropa Yenidәnqurma vә
İnkişaf Bankı arasında әmәkdaşlığın perspektivi әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı. Müzakirәlәrdә İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov vә Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının Şәrqi Avropa vә
Qafqaz Regionu üzrә icraçı direktoru Matteo Patrone çıxış etdilәr.
Videokonfrans zamanı Avropa Yenidәnqurma vә
İnkişaf Bankının rәhbәrliyi bir daha Azәrbaycanın
koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizәdә
hәyata keçirdiyi tәdbirlәri yüksәk qiymәtlәndirdi,
pandemiyanın doğurduğu sosial-iqtisadi fәsadların
qarşısının alınması üçün ölkәmizdә görülәn sәmәrәli işlәrin böyük әhәmiyyәt daşıdığı vurğuladı.
Bildirildi ki, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf
Bankı Azәrbaycanla gәlәcәkdә dә müxtәlif sahәlәrdә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsindә maraqlıdır.

Gömrükçülәr zәruri vә tәxirәsalınmaz tәdbirlәrin uğurla
reallaşdırılması üçün bütün sәylәrini sәfәrbәr ediblәr
Azәrbaycanda koronavirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması istiqamәtindә dövlәt tәrәfindәn atılan zәruri addımlara vә
hәyata keçirilәn tәxirәsalınmaz tәdbirlәrә ölkә
ictimaiyyәti tәrәfindәn dә geniş dәstәk verilir.
Cәmiyyәtin müxtәlif tәbәqәlәrindәn olan insanlar, dövlәt vә
özәl qurumlar, qeyri-hökumәt tәşkilatları, sahibkarlar könüllü
olaraq Koronavirusla Mübarizәyә Dәstәk Fonduna vәsait
köçürmәklә, aztәminatlı ailәlәrә yardım etmәklә, yaşlı şәxslәrә
baş çәkmәk vә onların zәruri ehtiyaclarının ödәnilmәsinә dәstәk
göstәrmәklә dövlәtin apardığı mübarizә kampaniyasında fәal
iştirak edirlәr.
İlk gündәn koronavirus infeksiyasının yayılmasına qarşı
mübarizә tәdbirlәrinin ön sıralarında yer alan gömrükçülәr sәrhәddәn keçәn şәxslәrin yoxlanılmasında, mal vә nәqliyyat vasitәlәrinin hәm dezinfeksiya edilmәsi, hәm dә tәhlükәsizlik tәd-

birlәrinә uyğun şәkildә tәyinat nöqtәsinә çatdırılmasında
üzәrlәrinә düşәn vәzifәlәri layiqincә yerinә yetirirlәr.
Bundan başqa, gömrükçülәr ölkәdә könüllülük prinsipilә
hәyata keçirilәn müxtәlif aksiyalarda fәal iştirak edirlәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin mәrkәzi aparatı da bu mәqsәdlә
aztәminatlı ailәlәrә vә yaşı 65-dәn yuxarı olan şәxslәrә yardım
aksiyasına töhfәsini verib.
Könüllü gömrükçülәrin iştirakı ilә 190-dan çox ailәyә baş
çәkilib, onlara gündәlik qida mәhsullarından ibarәt әrzaq sovqatı
paylanılıb, ailәlәrlә profilaktik söhbәtlәr aparılıb, onlara xüsusi
karantin rejimi dövründә evdә qalmaları tövsiyә edilib.
Ailәlәr isә öz növbәsindә onlara göstәrilәn diqqәt vә qayğıya
görә Dövlәt Gömrük Komitәsinin kollektivinә minnәtdarlıqlarını bildiriblәr.
Komitәnin strukturuna daxil olan qurumlar tәrәfindәn dә
aztәminatlı ailәlәrә vә yaşı 65-dәn yuxarı olan şәxslәrә yardımlar
edilib.
Bu aksiyalar zamanı Bakı Baş Gömrük İdarәsinin әmәk-

daşları 100-dәn çox ailәyә, Sumqayıt Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları 100 ailәyә, Aksizli Mallar üzrә Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 100 ailәyә, Enerji Resursları vә Dәniz
Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 145 ailәyә,
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 80 ailәyә,
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi vә idarәnin “Bilәsuvar”
gömrük postu, elәcә dә DGK İdman-Sağlamlıq Mәrkәzinin
әmәkdaşları 80 ailәyә, Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Astara
gömrük postunun әmәkdaşları 57 ailәyә, Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsi “Mazımçay” gömrük postunun әmәkdaşları 50
ailәyә, elәcә dә Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Şirvan”
vә “Xudafәrin” gömrük postları, Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Balakәn vә “Qırmızı Körpü” gömrük postları, hәmçinin
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 120-dәn çox
ailәyә baş çәkәrәk onlara gündәlik qida mәhsullarından ibarәt
әrzaq sovqatı paylayıb, ailәlәrlә profilaktik söhbәtlәr aparıb,
xüsusi karantin rejimi dövründә evdә qalmalarını tövsiyә
ediblәr.

Xüsusi karantin rejimi dövründә aztәminatlı ailәlәrә dәstәk
tәdbirlәri çәrçivәsindә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının әmәkdaşları da 80-dәn çox ailәyә әrzaq yardımı edib, eyni zamanda,
hospitalın yüksәk ixtisaslı hәkimlәri yaşlı insanların diaqnostik
tibbi müayinәlәrini hәyata keçirib, sәhhәtindә problem aşkarlanan uşaqlara peşәkar tibbi mәslәhәtlәr verilib vә müvafiq müalicә tәyin olunub.
Bundan başqa, xüsusi karantin rejimi günlәrindә bir sıra
xroniki xәstәliklәrdәn әziyyәt çәkәn insanların qan çatışmazlığı
ilә üzlәşmәmәsi üçün Heydәr Əliyev Fondunun tәşәbbüsü ilә
keçirilәn qanvermә aksiyasında Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşları da fәal iştirak ediblәr.
Komitәnin mәrkәzi aparatı, Bakı Baş Gömrük İdarәsi vә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının әmәkdaşları
könüllü şәkildә Milli Hematologiya vә Transfuziologiya
Mәrkәzinin Qan Bankında qan veriblәr. Könüllü gömrükçülәr dә
aksiyada iştirak ediblәr. Ümumilikdә 120 gömrük әmәkdaşı vә
10 nәfәr könüllü gömrükçü qan verib.
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Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının rәhbәrliyinin Videoconference held with

iştirakı ilә videokonfrans keçirilib
mövcud şәraiti qiymәtlәndirmәk, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının işinin davam
etdirilmәsinә imkan verәcәk alternativ mexanizmlәri öyrәnmәk mәqsәdilә keçirilib.
Konfransda әsasәn ÜGT-nin gәlәcәk
tәdbirlәrinin tәşkili ilә bağlı mәsәlәlәr müzakirә edilib, Siyasi Komissiyanın 2020-ci
ilin iyun ayında keçirilәcәk sessiyalarının
2020-ci ilin dekabr ayınadәk tәxirә salındığı bildirilib. Hәmçinin, videokonfrans
zamanı koronavirus (COVID-19) pandemiyası sәbәbindәn tәxirә salınan ÜGT-nin
iclasları üçün tәklif olunan mexanizmlәr,
bu iclaslarda müzakirә olunacaq mövzular
barәsindә fikir mübadilәsi aparılıb.

Aprelin 22-dә Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriyanın sәdrliyi ilә videokonfrans keçirilib.
Konfransda ÜGT şurasının sәdri Dikson Kateşumbva, ÜGT-nin Avropa regionu üzrә sәdr müavini, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev, elәcә dә Asiya vә Sakit Okean
regionu üzrә sәdr müavini Pranab Kumar Das,
Amerika vә Karib regionu üzrә sәdr müavini Ramirez Paniaqua, Şәrqi vә Cәnubi Afrika regionu
üzrә sәdr müavini Filiso P.Valaşia, Yaxın Şәrq vә
Şimali Afrika regionu üzrә sәdr müavini Əhmәd Əl
Xәlifә, Qәrbi vә Mәrkәzi Afrika regionu üzrә sәdr
müavini Toumani Sanqare iştirak ediblәr.
Videokonfrans koronavirus (COVID-19) pande-

DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

miyasının davam etdiyini nәzәrә alaraq yaranmış

Azәrbaycan vә İran gömrük xidmәtlәrinin
nümayәndә heyәtlәri arasında müzakirәlәr aparılıb
Aprelin 27-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә İran İslam Respublikası Gömrük İdarәsinin nümayәndә heyәtlәri arasında onlayn
rejimdә müzakirәlәr aparılıb.
Azәrbaycan nümayәndә heyәtinә
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad
Qasımov rәhbәrlik edib.
Virtual görüşdә iki ölkә arasındakı
gömrük-keçid buraxılış mәntәqәlәrindә
yükdaşımaların koronavirus (COVID-19)
pandemiyası ilә әlaqәdar tәtbiq edilәn rejimә uyğunlaşdırılması, malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin sәrhәdkeçmә proseslәrinin tәnzimlәnmәsi, elәcә dә bir sıra mәsәlәlәr müzakirә edilib.
Eyni zamanda, görüşdә Neftçala Sәnaye Mәhәllәsindә fәaliyyәt göstәrәn Azәrbaycan-İran birgә

Delegations of Azerbaijani
and Iranian customs services
hold discussions

müәssisәsi “AzKron” MMC-nin fәaliyyәtinin davamlılığının tәmin edilmәsi mәqsәdilә şirkәtin ünvanına gәlәn malların daşınması zamanı yaranan
texniki mәsәlәlәr müzakirә olunub vә tәkliflәr
sәslәndirilib.

On April 27, online discussions were held between
the delegations of the State Customs Committee and
Customs Administrations of the Islamic Republic of
Iran. The delegation was headed by deputy chairman
of the State Customs Committee, customs service
Major-General Javad Gasimov.
Discussions were held on adjusting goods transportation at customs checkpoints to the regime applied
in connection with COVID-19 pandemic, regulating
border-crossing processes for goods and transport vehicles and other issues.
Discussions were also held, proposals made regarding technical issues during goods transportation with
the view of ensuring sustainability of the activity of
AzKron LLC, Azerbaijan-Iran joint venture operating
in Neftchala Industrial Settlement.

Mәrkәzi Gömrük Hospitalında
yeni MRT cihazı istifadәyә verilib
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının Radiologiya şöbәsindә “Philips” şirkәtinә mәxsus “İngenia Elition X 3.0 Tesla” gücündә
yeni Maqnit Rezonans Tomoqrafiyası
(MRT) cihazı istifadәyә verilib.
MR koillәri ilә zәngin olan yeni MRT cihazı
insan orqanizminin bütün orqan vә toxumalarını
müayinә etmәyә vә xәstәliklәrin dәqiq diaqnostikasının aparılmasına imkan verir. “İngenia Elition X
3.0T.” MRT cihazı vasitәsilә baş vә onurğa beyin,
ürәk-damar sistemi, qarın boşluğu orqanları, dayaqhәrәkәt sistemi orqanları, süd vәzisi vә bütün növ
pediatrik müayinәlәr aparılır.
Müasir MR texnologiyasının әn qabaqcıl “Philips
İngenia Elition X 3.0T” MRT cihazında mövcud
olan perfuziyon MR, MR spektroskopiya, diffuziyon
MR, funksional MR, MR traktoqrafiya vasitәsilә
beyin-onurğa beyin görüntülәnmәlәrindә beynin әn
mürәkkәb xәstәliklәrinin dәqiq diaqnozu mümkündür. Pediatrik yaş qrupunda beyin-onurğa beyin patalogiyalarını aşkarlamaq vә diaqnozu tәyin etmәk
üçün yeni MRT cihazı ayrıca pediatrik beyin-onurğa
beyin koili ilә tәchiz edilib. Eyni vaxtda bütün onurğa
beynini birdәfәyә çәkiliş etmәk olur.
Ürәk-damar xәstәliklәrinin diaqnostikasında
istifadә olunan MRT cihazı ürәyin morfoloji vә funksional dәyәrlәndirilmәsinә, xәstәliklәrin aşkarlanmasına imkan verir. Uşaq ürәk xәstәliklәrinin MR diaqnostikasını etmәk üçün cihazda pediatrik MR koillәri

mövcuddur. Qeyd edәk ki, bu müayinә imkanları ölkәmizdә yalnız Mәrkәzi Gömrük Hospitalının
“Philips İngenia Elition X 3.0T” MRT cihazında
mövcuddur. Hәmçinin, bu cihaz ilә süd vәzi xәstәliklәrinin müayinәsi dә mümkündür.
“Philips İngenia Elition X 3.0T” MRT cihazında
mövcud olan zәngin koil imkanları bütün bәdәnin
MR müayinәsinin eyni zamanda aparılmasında,
xüsusilә, onkoloji xәstәlәrdә xәstәliyin orqan vә toxumalara yayılıb-yayılmadığını tәyin etmәkdә müstәsna әhәmiyyәtә malikdir. Qapalı sahәdә qorxusu
olan klaustrofobiyalı xәstәlәr üçün MR boşluğunun
geniş olması vә MR otağında yerlәşdirilmiş elektron
monitor vә işıqlanma sistemi xәstәlәrin rahat müayinәsinә imkan yaradıb.
Qeyd edәk ki, yeni cihazda MR boşluğunun

genişliyi 70 sm olub, әn geniş diametrә sahibdir.
MR boşluğunun geniş olması vә maqnit gücünün
güclü olması ağırçәkili xәstәlәrin bütün müayinәlәrinin aparılmasına imkan verir. Eyni zamanda,
yeni cihaz kiçik yaş qrupuna aid xәstәlәrin sedasiyasız müayinәsi üçün xüsusi görüntü effektlәri ilә
tәchiz edilib. Müayinә zamanı xәstәlәrdә narahatlıq yaradan gur sәs yeni cihazda digәrlәrinә görә
daha aşağı tembrdәdir vә müayinә vaxtı daha qısadır.
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının tibbi cihazları
sırasına әn müasir tәlәblәrә cavab verәn “Philips
İngenia Elition X 3.0T” MRT cihazının әlavә edilmәsi, bura müraciәt edәn pasiyentlәrin diaqnostik müayinәlәrinin vә müalicә prosedurlarının keyfiyyәtinin
yüksәldilmәsinә şәrait yaradacaq.

Gömrükçülәr böyük hәcmdә narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin
qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә külli miqdarda narkotik vasitә vә psixotrop
maddәlәrin qaçaqmalçılıq yolu ilә
İran İslam Respublikasından Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәcәyi
barәdә mәlumat daxil olub.
Hәmin әmәliyyat mәlumatı әsasında,
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
“Bilәsuvar” gömrük postunda İran İslam Respublikası әrazisindәn tranzit
keçmәklә Azәrbaycan Respublikasına
gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı Dünyamalıyev İlkin Yusif oğlunun idarә etdiyi

rindә vә idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya
gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәli hәr
hansı predmetin olmadığını bildirib.
Lakin kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә
keçirilәn baxış zamanı xidmәti it avtomobilin kabinә vә qoşqusunun әtraflarına reaksiya verib.
Nәqliyyat vasitәsi әsaslı yoxlanılarkәn kabinәdә “elektrik açarı”nın altındakı boşluqda 1 әdәd sellofan bükümdә,
qablaşdırılması ilә birlikdә çәkisi 3 qram
“MAN” markalı, 99-JZ-401/10-ZJ-401 tәşkil edәn narkotik vasitә - qurudulmuş
dövlәt qeydiyyat nişanlı yük avtomobili marixuana aşkar edilib.
Daha sonra yük avtomobilinin qoşsaxlanılıb.
Şifahi sorğu-sual zamanı sürücü üzә- qusu yoxlanılıb. Bu zaman isә qoşquda

olan paletlәrә yığılmış “alçipan” yükünün ön hissәsindә - paletlәr ilә qoşqunun
ön divarı arasındakı boşluqda 7 әdәd
müxtәlif ölçülü bağlamalar aşkar olunub.
Nәhayәt, hәmin bağlamalara baxış
nәticәsindә ümumi çәkisi 8 kiloqram
557 qram tәşkil edәn narkotik vasitә heroin vә ümumi çәkisi 3 kiloqram 241
qram tәşkil edәn psixotrop maddә metamfetamin aşkara çıxarılıb.
Xatırladaq ki, metamfetamin “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na daxildir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

participation of WCO officials
On April 22, Secretary General of the World Customs
Organization (WCO) Kunio
Mikuriya chaired a videoconference.
The conference was attended by
the WCO Council Chairperson Dickson Kateshumbwa, WCO Deputy
Chairman for the European Region,
Chairman of the Azerbaijani State
Customs Committee, Customs Service Colonel General Safar Mehdiyev, Vice-Chairman for the AsiaPacific Region Pranab Kumar Das,
Vice-Chairman of the WCO Americas/Caribbean region Enrique Ramirez Paniagua, Vice-Chairman for the East
and Southern Africa Region Philiso Valashia,
Vice-Chairman for the Middle East and North
Africa Ahmed Al Khalifa and Vice-Chairman
for the West and Central Africa Region Toumany Sangare.
The videoconference was held to assess the
current situation taking into account the coronavirus pandemic (COVID-19) and to explore
alternative mechanisms that will allow the
World Customs Organization to continue its
activity.

The issues on organizing future WCO
events were mainly discussed during the conference. It was said that the meetings of the
Political Commission scheduled for June
2020 had been postponed until December
2020. The participants also exchanged views
on the mechanisms proposed for the WCO
meetings postponed due to the coronavirus
pandemic (COVID-19), and the topics to be
discussed during the meetings.
Press and Public Affairs Department of
the State Customs Committee

Dövlәt Gömrük Komitәsi
“Caspian European Club”la
әmәkdaşlığa önәm verir

Aprelin 29-da Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyi vә “Caspian European Club”ın üzvü olan şirkәtlәrin nümayәndәlәri arasında onlayn rejimdә görüş keçirilib.
Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin
müavini, gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov, baş idarә rәislәri, “Caspian European Club”ın sәdri vә baş icraçı direktoru Telman Əliyev vә klubun üzvü olan şirkәtlәrin nümayәndәlәri iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini,
gömrük xidmәti general-mayoru Cavad Qasımov virtual müzakirә zamanı bir daha sahibkarlara qısaca olaraq koronovirus infeksiyasının
yayılmasının qarşısının alınması istiqamәtindә
görülәn işlәr barәdә mәlumat verib.
Bildirilib ki, gömrük sәrhәdini keçәn nәqliyyat vasitәlәri bir neçә mәrhәlәdә dezinfeksiya
olunduqdan sonra ölkә әrazisinә buraxılır. Bu
mәqsәdlә gömrük-keçid mәntәqәlәri bütün zәruri avadanlıqlarla tәchiz edilib.
Komitә sәdrinin müavini vurğulayıb ki, idxalixrac vә tranzit әmәliyyatları hәr hansı mәhdudiyyәt olmadan hәyata keçirilir, malların vә nәq-

liyyat vasitәlәrinin sәrhәdkeçmә proseslәrinin
asan vә sürәtli şәkildә reallaşdırılması mәqsәdilә
bütün addımlar atılır. Eyni zamanda, beynәlxalq
ticarәtin davamlılığının tәmin edilmәsi, mal vә
nәqliyyat vasitәlәrinin sәrhәddәn maneәsiz vә
sürәtli keçidinin tәmin olunması mәqsәdilә qonşu ölkәlәrin gömrük orqanları ilә dә mütәmadi
danışıqlar aparılır, mәlumat mübadilәsi hәyata
keçirilir.
Cavad Qasımov Dövlәt Gömrük Komitәsinin
“Caspian European Club”la әmәkdaşlığa böyük
önәm verdiyini, klubun tәşkilatçılığı ilә keçirilәn
tәdbirlәrdә Komitәnin fәal iştirak etdiyini bildirib vә növbәti forumlarda da bu әnәnәnin davam edәcәyini vurğulayıb.
Daha sonra “Caspian European Club”ın baş
icraçı direktoru Telman Əliyev sәmimi görüşә
görә tәşәkkürünü bildirib, “Caspian European
Club”ın Dövlәt Gömrük Komitәsilә әmәkdaşlığından mәmnunluqla söhbәt açıb, sәmәrәli vә
işgüzar әlaqәlәrin mövcud olduğunu, әmәkdaşlığın bundan sonra da davam etdirilәcәyinә
ümidvar olduğunu bildirib.
Görüşün sonunda “Caspian European
Club”ın üzvü olan şirkәtlәrin nümayәndәlәri tәrәfindәn ünvanlanan suallar cavablandırılıb, bәzi
mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.

Gömrük Akademiyası beynәlxalq
onlayn konfransda iştirak edib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası “Universitetlәrin koronavirusa cavabı: Yeni tәhsil mühitindә davamlı inkişaf vә akademik әmәkdaşlığı
necә tәmin etmәk olar?” mövzusunda
keçirilәn beynәlxalq onlayn konfransda iştirak edib.
Konfrans aprelin 30-da Rusiya Federasiyasının Prezidenti yanında Rusiya Milli İqtisadiyyat vә Dövlәt İdarәçiliyi Akademiyasının
(RANEPA) Şimal-Qәrb İdarәetmә İnstitutunun
tәşkilatçılığı ilә baş tutub.
RANEPA Şimal-Qәrb İdarәetmә İnstitutu
Beynәlxalq münasibәtlәr şöbәsinin müdiri Nataliya Muyzinikin moderatorluğu ilә keçirilәn
beynәlxalq konfransda Gömrük Akademiyası
ilә yanaşı, Almaniyanın Lüdviq Maksimillian
Universiteti, Fransanın Bordo Siyasi Elmlәr
İnstitutu, Çinin Şanxay Gömrük Kolleci, Taylandın İnkişaf İdarәçiliyi Milli İnstitutu, Belarus
Respublikası Prezidenti yanında Dövlәt İdarәçilik Akademiyası, Özbәkistan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlәt İdarәçilik Akademiyası, Tacikistan Respublikası Prezidenti yanında Dövlәt İdarәçilik Akademiyası, Çexiyanın Tomas Bata Universiteti daxil olmaqla 20dәn çox ölkәdәn 160-dan artıq nümayәndә
iştirak edib.
Gündәlikdәki mövzularla bağlı müzakirәlәrdәn әvvәl iştirakçılar tәmsil etdiklәri ölkәlәrdәki
ümumi epidemioloji vәziyyәt barәdә mәlumat
veriblәr. Daha sonra distant tәhsilin tәşkili, o

cümlәdәn mәsafәdәn idarәetmә vә distant iş
prosesinin qurulmasi, universitetlәrin uzaqdan
beynәlxalq әmәkdaşlıq imkanları (tәlәbәlәr vә
professor-müәllim heyәtinin virtual hәrәkәtliliyi, qış vә yay mәktәblәri, tәdqiqat qruplarının
işlәri vә s.), eyni zamanda, akademik hәrәkәtliliyin tәşkili istiqamәtindә fikir mübadilәsi aparılıb.
Gömrük Akademiyasının beynәlxalq әmәkdaşlıq üzrә mütәxәssisi Elvin Mәcidov Akademiyada onlayn tәhsilә keçid prosesindә görülәn
işlәr barәdә mәlumat verib, beynәlxalq tәcrübәnin öyrәnildiyini, onlayn tәdris prosesinin dayanıqlılığının tәmin olunduğunu, monitorinqinin
vә qiymәtlәndirilmәsinin aparıldığını, zәruri
İKT resursları ilә tam tәmin edildiyini bildirib.
Vurğulanıb ki, görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә ölkәmizdәki ali tәhsil müәssisәlәri arasında
ilk olaraq Gömrük Akademiyasında 30 mart
2020-ci il tarixindәn onlayn dәrslәrin müvafiq
tәdris cәdvәlinә әsasәn tam hәcmdә, göstәrilәn
vaxt vә müddәtdә keçirilmәsi tәmin olunub.
Hәmçinin pandemiya dövründә beynәlxalq
әmәkdaşlıq sahәsindә yaranmış yeni imkanlardan bәhs olunub, onlayn gömrük tәlimlәrinin
keçirilmәsi üçün Akademiyanın potensialının
daha da inkişaf etdirilmәsi istiqamәtindә addımların atıldığı qeyd edilib.
RANEPA Şimal-Qәrb İdarәetmә İnstitutu
Beynәlxalq münasibәtlәr şöbәsinin müdiri
Nataliya Muyzinik tәmsil etdiyi ali tәhsil müәssisәsinin Gömrük Akademiyası ilә genişlәnmәkdә olan ikitәrәfli әmәkdaşlığa hazır olduğunu qeyd edib.
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Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizә tәdbirlәri
davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
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Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq Baş İdarәsinin
Əmәliyyat İdarәsinә Abşeron rayonu, Aşağı Güzdәk qәsәbәsindә yerlәşәn vә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Tahirov İlkin Əlifağa oğlunun faktiki istifadәsindә olan qapalı tipli
anbarda ölkә әrazisinә qaçaqmalçılıq yolu ilә gәtirilәn, Azәrbaycan Respublikasının aksiz markası ilә markalanmamış külli
miqdarda tütün mәmulatlarının saxlanılması barәdә mәlumat
daxil olub.
Dәrhal yaradılan әmәliyyat qrupu qeyd olunan ünvanda
yerlәşәn 500 kvadratmetrlik qapalı tipli anbara baxış keçirib.
Yoxlama zamanı anbarda 5041 karton qutu aşkar olunub. Qutulara baxış zamanı oradan Azәrbaycan Respublikasının aksiz
markası ilә markalanmayan 924000 qutu “Milano”, 983500
qutu “Cavallo”, 584000 qutu “Kent Nanotek 2” vә 29000 qutu
“Marlboro Gold Edge” markalı, ümumilikdә isә 50 410 000
әdәd siqaret aşkar olunub.
* * *
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi vasitәsilә gömrük nәzarәt zonasını tәrk etmәk istәyәrkәn Hava Nәqliyyatında
Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları tәrәfindәn saxlanılıb vә
“Qırmızı kanal” buraxılış sisteminә yönlәndirilib.
Vәtәndaşa mәxsus әl çantası rentgen aparatıyla yoxlanılarkәn monitorda zәrgәrlik mәmulatlarının tәsviri görünüb. Tәkrar yoxlama zamanı hәmin çantada gömrük orqanına tәqdim
edilmәyәn, әvvәlcәdәn şifahi, yazılı vә ya elektron formada bәyan olunmayan ağ rәngli metaldan hazırlanmış 10 әdәd kulonlu boyunbağı, 19 әdәd boyunbağı, 32 әdәd üzük, 42 cüt sırğa,
130 әdәd qolbaq, 6 әdәd sırğa-üzük-qolbaq-boyunbağı dәsti,
20 әdәd sırğa-üzük-boyunbağı vә 71 әdәd sırğa-üzük-kulon
dәsti aşkar edilib.
Ədliyyә Nazirliyi Mәhkәmә Ekspertizası Mәrkәzinin rәyinә
әsasәn, aşkar edilәn predmetlәr ümumi çәkisi 2123,61 qram
olan 925 әyarlı gümüşdәn hazırlanmış zәrgәrlik mәmulatlarıdır.
* * *
Aksizli Mallar üzrә Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
tәhqiqat şöbәsinә bir qrup şәxsin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә
gәtirdiyi tütün mәmulatının satışının tәşkil edilmәsi barәdә
mәlumat daxil olub.
Hәmin mәlumat әsasında, “Mercedes-Benz E 220 CDI”
markalı avtomobil Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu әrazisindә saxlanılıb. Avtomobilә baxış zamanı nәqliyyat vasitәsinin salonunda 2 әdәd, yük yerindә isә 3 әdәd qutuda aksiz markasız siqaretlәrin olduğu müәyyәn edilib.
Daha sonra Aksizli Mallar üzrә Baş Gömrük İdarәsinә gәtirilәn avtomobilә tәkrar baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobildәki qutularda, ümumilikdә 69800 әdәd xaricdә istehsal
olunan, aksiz markasız müxtәlif adda siqaretlәr aşkar edilib.
* * *
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı “Qırmızı kanal” buraxılış sistemi vasitәsilә gömrük nәzarәtindәn keçәrkәn, hәrәkәtlәrindә şübhә yarandığı
üçün Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
tәrәfindәn saxlanılıb.
Sonra vәtәndaşa rentgen aparatından keçmәk tәklif olunub.
Nәticәdә, vәtәndaşın pul kisәsindә, әl çantasında olan gödәkcәnin cibindә vә üzәrindә әvvәlcәdәn gömrük orqanına tәqdim
edilmәyәn, elektron vә yazılı formada bәyan olunmayan zәrgәrlik mәmulatları - 6 әdәd üzük, 3 cüt sırğa, 5 әdәd boyunbağı,
8 әdәd qolbaq, 1 әdәd sırğa-üzük dәsti aşkarlanıb.
Ədliyyә Nazirliyi Mәhkәmә Ekspertizası Mәrkәzinin arayışına әsasәn, aşkar edilәn predmetlәr ümumi çәkisi 188,34 qram
olan 583/585 әyarlı qızıldan hazırlanmış zәrgәrlik mәmulatlarıdır.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumata әsasәn, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti
xәttinә daxil olan hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi “Volvo
FH 12 380” markalı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük
baxışı keçirilib.
Yoxlama zamanı, nәqliyyat vasitәsinin salonunda, sağ oturacağın önündә olan vә sürücünün “әrzaq mәhsulları” kimi bәyan etdiyi 1 әdәd qutuda - 24 konvalyut olmaqla cәmi 240 әdәd
“Midantan amantadin 100 mq”, 40 konvalyut olmaqla cәmi
400 әdәd “Dobrokam Bromkamfora 250 mq”, 199 konvalyut
olmaqla cәmi 398 әdәd “Dekaris 50 mq”, 250 әdәd plastik
qabda olmaqla cәmi 25000 әdәd “İzoniazid 300 mq” markalı
dәrman preparatları aşkar edilib.
* * *
İstanbul-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi vasitәsilә gömrük
nәzarәt zonasını tәrk etmәk istәyәrkәn Hava Nәqliyyatında Baş
Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları tәrәfindәn saxlanılıb vә “Qırmızı kanal” buraxılış sisteminә yönlәndirilib.
Vәtәndaşın yüklәrinә rentgen aparatıyla baxış zamanı
monitorda şübhәli predmetlәrin tәsviri görünüb. Tәkrar
yoxlama nәticәsindә vәtәndaşa mәxsus çamadanın içәrisindә
olan gödәkcәnin cibindә vә pul kisәsindә әvvәlcәdәn gömrük
orqanına tәqdim edilmәyәn, elektron vә ya yazılı formada bәyan olunmayan zәrgәrlik mәmulatları - 4 cüt sırğa, 7 әdәd
üzük, 2 әdәd üzük-sırğa dәsti, 3 әdәd üzük-sırğa-kulon dәsti
aşkar edilib.
Ədliyyә Nazirliyi Mәhkәmә Ekspertizası Mәrkәzinin
arayışına әsasәn, aşkar edilәn predmetlәr ümumi çәkisi 129,58
qram olan 583/585 әyarlı qızıldan hazırlanmış zәrgәrlik mәmulatlarıdır.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti
xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә
etdiyi “Mercedes Benz E 220 CDI” markalı avtomobil saxlanılıb vә rentgen aparatı ilә yoxlamadan keçirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin sağ vә sol ayaq yerlәrinin içәrisindә, hәmçinin yük yerindәki döşәmәnin alt hissәsindәki boşluqlarda gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 14200
әdәd "Parliament Heets" markalı siqaret aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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