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CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Azәrbaycan BMT-nin daha da
güclәnmәsi üçün digәr dövlәtlәrlә
birgә işlәmәyә hazırdır
Sentyabrın 21-dә BMT Baş Assambleyasının 75-ci Sessiyası çәrçivәsindә BMT-nin 75 illiyinә hәsr
edilmiş Yüksәk Sәviyyәli İclas,
sentyabrın 24-dә isә BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının
ümumi debatları keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iclasda vә ümumi debatlarda videoformatda çıxış edib.
BMT-nin 75 illiyinә hәsr edilmiş Yüksәk Sәviyyәli İclasda ümumilikdә 182 ölkәnin dövlәt vә
hökumәt başçısı videoformatda çıxış edib. Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışı sayca altıncı idi. Dünya üzrә 182 ölkә
arasında Azәrbaycanın dövlәt başçısının sayca
altıncı çıxış etmәsi şübhәsiz ki, Prezident İlham
Əliyevә hәm Azәrbaycanın dövlәt başçısı, hәm dә
Qoşulmama Hәrәkatının sәdri kimi beynәlxalq
sәviyyәdә göstәrilәn hörmәt vә etimadın tәzahürüdür.
Qeyd edәk ki, dövlәtimizin başçısı çıxışını iki
hissәdә - Qoşulmama Hәrәkatının sәdri vә Azәrbaycan Prezidenti kimi etdi.
Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki,
Azәrbaycan Respublikası 120 ölkәnin yekdil qәrarı ilә 2016-cı ildә Qoşulmama Hәrәkatının sәdri
seçilmişdir. 2019-cu ilin oktyabrında Qoşulmama
Hәrәkatının dövlәt vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә Bakıda keçirilmiş 18-ci Zirvә toplantısında
Azәrbaycan sәdrliyi öz üzәrinә götürmüşdür.
Bu çıxışımı Qoşulmama Hәrәkatına üzv dövlәtlәrin adından etmәyә şәrәf duyuram.
Qoşulmama Hәrәkatına üzv dövlәtlәr BMT
Nizamnamәsinin imzalanmasının 75-ci ildönümünә hәsr edilmiş bu Yüksәk Sәviyyәli İclasın
keçirilmәsini yüksәk qiymәtlәndirirlәr.
BMT, onun nizamnamәsi vә beynәlxalq hüquq
dünyada sülhün vә tәhlükәsizliyin qorunub saxlanılmasında vә beynәlxalq әmәkdaşlığın güclәndirilmәsindә mühüm vә әvәzolunmaz alәtlәrdir.
Mәhdudiyyәtlәrinә baxmayaraq, BMT hazırda
bütün ölkәlәrin qarşılaşdığı qlobal mәsәlә vә çağırışların müzakirәsi üçün çoxtәrәfli mәrkәzi forum
olmaqda davam edir.
Qoşulmama Hәrәkatı tәsdiq edir ki, narahatlıq
doğuran yeni sahәlәr vә çağırışlar meydana gәlib.
Burada BMT Nizamnamәsinin prinsip vә mәqsәdlәrinin, beynәlxalq hüququn prinsiplәrinin bәrqәrar olunması vә qorunması üçün beynәlxalq ictimaiyyәt tәrәfindәn müvafiq öhdәlik yenidәn nümayiş etdirilmәlidir.
İnsan hüquqlarının pozulması, maliyyә böhranları vә ekologiyanın pislәşmәsi ilә müşahidә olunan silahlı münaqişәlәr, tәcavüzkar ekspansionist
siyasәtlәr, terrorçuluq, separatizm, beynәlxalq mütәşәkkil cinayәtkarlıq vә ekstremizm dünyada milyonlarla insana mәnfi tәsir etmәkdә davam edir.
Bu gün dünyanın hәr zaman olduğundan daha
çox beynәlxalq hüquqa hörmәt vә bunu tәmin etmәk iqtidarında olan sәmәrәli qlobal tәsisatlara ehtiyacı var. Bu baxımdan Qoşulmama Hәrәkatının
rolu mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Özünün tarixi
boyunca Qoşulmama Hәrәkatı beynәlxalq sülh vә
tәhlükәsizliyin möhkәmlәndirilmәsindә fundamental rol oynamış vә davamlı olaraq beynәlxalq
hüququn norma vә prinsiplәrinә ciddi riayәt edilmәsinә çağırmışdır. Qoşulmama Hәrәkatı BMTnin rolunun güclәndirilmәsinә çox böyük әhәmiyyәt verir vә onun potensialından tam istifadә olunması üçün sәylәrin göstәrilmәsini vacib hesab edir.
Yaranmasının 75-ci ildönümündә biz BMT-nin
güclәndirilmәsi vә müasirlәşdirilmәsi, Baş Assambleyanın canlandırılması, beynәlxalq sülh vә
tәhlükәsizlik sahәsindә tәşkilatın demokratik, mәsuliyyәtli, universal vә tәmsilçiliyi tәmin edәn orqanı kimi nüfuzunun möhkәmlәndirilmәsi, habelә
müasir geosiyasi reallıqlara cavab verәn daha demokratik, mәhsuldar, sәmәrәli, şәffaf vә tәmsilçiliyi tәmin edәn orqana çevrilmәsi üçün BMT Tәhlükәsizlik Şurasında islahatların aparılmasına
çağırırıq.
BMT universal üzvlüyü tәmin edәn yeganә
qlobal tәsisatdır vә belәliklә dә dayanıqlı inkişafa
nail olunması mәqsәdilә qlobal iqtisadi idarәçiliyi

әhatә etmәk iqtidarındadır. Bu sәbәbdәn BMT-nin
qlobal iqtisadi idarәçilikdә rolu güclәndirilmәlidir.
Qlobal iqtisadi idarәçilikdә müvafiq rolu oynamaq
üçün tәşkilat çәrçivәsindәki proseslәrә, multilateralizmә vә onun tәmәl dәyәrlәrinә sadiqlik baxımından bütün üzvlәrin siyasi iradәsi olduqca әhәmiyyәtlidir.
Bu gün davam edәn COVID-19 pandemiyası
multilateralizmin әhәmiyyәtini bir daha nümayiş
etdirir.
Qoşulmama Hәrәkatı artmaqda olan, BMT
Nizamnamәsini vә beynәlxalq hüququ sarsıdan,
birtәrәflilik vә birtәrәfli tәdbirlәrdәn istifadә halları
ilә bağlı ciddi narahatlığını vurğulayır, әdalәtli, bәrabәrhüquqlu dünya nizamının vә qlobal demokratik idarәçiliyin yaradılması üçün BMT-nin Nizamnamәsinә vә beynәlxalq hüquqa ciddi riayәt
olunması vasitәsilә multilateralizmin vә BMT çәrçivәsindә çoxtәrәfli qәrar qәbul olunması prosesinin tәşviqi, qorunması, canlandırılması, islahatların aparılması vә güclәndirilmәsinә sadiqliyini bir
daha qeyd edir.
Bu il Qoşulmama Hәrәkatı üçün dә әlamәtdardır, çünki biz Hәrәkatın tәmәl prinsiplәrini özündә
әks etdirәn Bandunq Bәyannamәsinin qәbul edilmәsinin 65 illiyini qeyd edirik.
Qәbul edildiyi gündәn Bandunq Prinsiplәri onlara sadiqliyini bәyan edәn dövlәtlәri Soyuq müharibә dönәmindә istiqamәtlәndirmişdir. Soyuq
müharibәdәn sonra qarşı-qarşıya dayanan iki blokun mövcud olmaması Bandunq Prinsiplәrinin
әhәmiyyәtini vә qüvvәsini heç dә azaltmayıb. Əksinә, sülh vә inkişafa dair mürәkkәb çağırışların
fonunda onlar bu gün hәr zaman olduğundan daha
әhәmiyyәtlidir.
Hәr iki ildönümü bizә BMT Nizamnamәsindә
vә Bandunq Bәyannamәsindә әks olunmuş әsas
hәdәflәrә nail olmaq istiqamәtindә әldә etdiyimiz

tәrәqqini nәzәrdәn keçirmәyә vә bizә - BMT-yә
üzv olan dövlәtlәrә meydana çıxmaqda davam
edәn çoxşaxәli çağırışlara ümumi baxışla vә gücümüzü sәfәrbәr etmәklә necә cavab verәcәyimiz
üzәrindә düşünmәyә imkan yaradacaq.
Sonra Prezident İlham Əliyev Azәrbaycan
adından çıxış edәrәk bildirdi ki, Azәrbaycan müstәqilliyini bәrpa etdikdәn sonra 1992-ci il martın 2dә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatına üzv olmuşdur.
Müstәqillik әn yüksәk dәyәrdir vә Azәrbaycan
xalqının hәr zaman azad vә müstәqil dövlәtdә yaşamaq ümidinin vә istәyinin tәzahürüdür. Tәqribәn 30 illik müstәqilliyi dövründә Azәrbaycan
müxtәlif sahәlәrdә çox böyük tәrәqqiyә nail olmuşdur.
Bütün üzv dövlәtlәr BMT Nizamnamәsinә qoşulmaqla hәr hansı bir ölkәnin siyasi müstәqilliyinә vә әrazi bütövlüyünә qarşı güclә hәdәlәmәkdәn
vә gücün tәtbiqindәn çәkinmәk öhdәliyini götürmüşlәr. Lakin Ermәnistan öz öhdәliklәrini kobud
şәkildә pozmuş vә Azәrbaycana qarşı hәrbi güc tәtbiq etmişdir. Ermәnistan Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgәsini vә әtraf yeddi rayonunu işğal etmişdir. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1993-cü ildә
qәbul edilmiş dörd qәtnamәsi Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin işğal edilmiş Azәrbaycan torpaqlarından tam, dәrhal vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb
edir. Tәәssüflәr olsun ki, Ermәnistan hәlә dә bu qәtnamәlәrә mәhәl qoymamaqda davam edir.
Ermәnistan işğal olunmuş әrazilәrdә azәrbaycanlı әhaliyә qarşı etnik tәmizlәmә hәyata keçirmişdir. Bir milyondan çox azәrbaycanlı qaçqın vә
mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşmüşdür. Ermәnistan Xocalı soyqırımını törәtmişdir. Ondan çox ölkә Xocalı soyqırımını tanımışdır. Ermәnistan işğal
olunmuş әrazilәrdә beynәlxalq hüquq normalarını
kobud şәkildә pozaraq qanunsuz mәskunlaşdırma
siyasәti hәyata keçirir. Ermәnistan işğal olunmuş

әrazilәrdә Azәrbaycan xalqına mәxsus tarixi vә
dini abidәlәri mәhv edib.
Ermәnistan qoşunların tәmas xәtti vә Ermәnistan-Azәrbaycan sәrhәdi boyunca mülki әhalini
qәsdәn hәdәf alır vә tәxribatlar törәdir. Ermәnistan
sonuncu tәxribat aktını iyul ayında ErmәnistanAzәrbaycan sәrhәdindә törәtdi. Azәrbaycanın Tovuz rayonunun artilleriya atәşinә mәruz qalması
nәticәsindә hәrbçilәrimiz vә bir mülki şәxsimiz
öldürüldü, mülki infrastruktura ciddi zәrәr vuruldu. Ermәnistanın diversiya dәstәsi tәmas xәttini
keçmәyә cәhd etmişdir. 2020-ci il avqustun 23-dә
hәmin dәstәnin başçısı Azәrbaycan hәrbçilәri tәrәfindәn yaxalanmışdır. O, dәstә tәrәfindәn azәrbaycanlı hәrbçilәr vә mülki vәtәndaşlara qarşı terror
aktlarının törәdilmәsinin planlaşdırıldığını etiraf
etmişdir.
Ermәnistanın baş naziri ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin vasitәçiliyi ilә aparılan danışıqların format vә mahiyyәtini mәqsәdyönlü şәkildә pozur. Onun “Qarabağ Ermәnistandır” bәyanatı danışıqlar prosesinә ciddi zәrbәdir. O, danışıqlar prosesindә әsassız şәrtlәr irәli sürür. Onun
Azәrbaycana qarşı irәli sürülmüş qәbuledilmәz
“yeddi şәrti” tәrәfimizdәn rәdd edilmişdir. Sülhә
nail olunması üçün bizim yeganә şәrtimiz var. Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Azәrbaycanın işğal edilmiş bütün әrazilәrindәn çıxarılmalıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azәrbaycanın tәrkib hissәsi
olaraq tanıyır.
Ermәnistanın baş naziri Azәrbaycana qarşı
hәrbi әmәliyyatlarda iştirak etmәyә mәcbur edilәcәk on minlәrlә mülki vәtәndaşdan ibarәt silahlandırılmış mülki könüllülәr dәstәlәrinin yaradılmasını elan etmişdir. Bu, Ermәnistan rәhbәrliyinin
yeni tәcavüzkar niyyәtini açıq şәkildә nümayiş
etdirir.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Sentyabrın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva İcbari Tibbi
Sığorta üzrә Dövlәt Agentliyi tәrәfindәn ölkәmizә yeni gәtirilәn tәcili tibbi yardım avtomobillәri ilә tanış olublar.
Koronavirusla mübarizә çәrçivәsindә tibbi xidmәtlәrin keyfiyyәtinin daha yüksәk sәviyyәyә çatdırılması, bu sahәdә maddi-texniki bazanın möhkәmlәndirilmәsi, o cümlәdәn yeni tәcili
tibbi yardım avtomobillәrinin tәminatı vacib amillәrdәndir.
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilә bu sahәdә bütün lazımi
işlәr görülür.
Yeni sifariş olunan tәcili tibbi yardım avtomobillәrinin ilk
hissәsi iyul ayında, növbәti hissәsi isә indi gәtirilib. Yeni gәtirilәn avtomobillәr hәm sadә, hәm dә reanimobil kimi dәstlәşdirilib. Ambulansların salonlarının tәchizat sәviyyәsi xәstәlәrә
bütün lazımi ilkin, tәcili vә tәxirәsalınmaz tibbi yardımın göstәrilmәsinә vә reanimasiya tәdbirlәrinin icra olunmasına imkan verir.
* * *
Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan
sentyabrın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevә telefonla zәng edib.
Türkiyә Prezidenti Ermәnistanın tәxribatı nәticәsindә dövlәt
sәrhәdindә Azәrbaycan hәrbi qulluqçusunun şәhid olması ilә
әlaqәdar dövlәtimizin başçısına vә Azәrbaycan xalqına başsağlığı verib.
Prezident İlham Əliyev göstәrilәn diqqәtә vә başsağlığına
görә minnәtdarlığını bildirәrәk Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı Türkiyә Prezidenti vә Türkiyә
xalqının Azәrbaycana daim göstәrdiyi dәstәyi yüksәk qiymәtlәndirib.
Dövlәt başçıları dost vә qardaş Türkiyә ilә Azәrbaycanın hәmişә olduğu kimi, bundan sonra da bir-birinin yanında olacağını vurğulayıblar.
Söhbәt zamanı ölkәlәrimiz arasında ikitәrәfli münasibәtlәrin
gәlәcәk inkişafı ilә bağlı mәsәlәlәr müzakirә edilib.
* * *
Sentyabrın 22-dә Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevә telefonla zәng edib.
Dövlәt başçıları pandemiya ilә mübarizә sahәsindә Ukraynada vә Azәrbaycanda hәyata keçirilәn işlәrdәn danışıblar.
Söhbәt zamanı Vladimir Zelenski bildirib ki, Ukraynanın
yeni milli tәhlükәsizlik strategiyasında Azәrbaycan strateji tәrәfdaş kimi göstәrilib.
Prezident İlham Əliyev, öz növbәsindә, qeyd edib ki, Azәrbaycan üçün dә Ukrayna strateji tәrәfdaşdır.
Dövlәt başçıları Ukraynanın vә Azәrbaycanın suverenliyi vә
әrazi bütövlüyü mәsәlәlәrindә ölkәlәrimizin bir-birini dәstәklәdiyini qeyd ediblәr.
Telefon söhbәti zamanı enerji, nәqliyyat, investisiya, aviasiya sәnayesi, kәnd tәsәrrüfatı, turizm, humanitar vә idman
sahәlәrindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi üçün konkret addımların atılmasının zәruriliyi qeyd edilib.
Prezident İlham Əliyev Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycana
qarşı törәdilәn hәrbi tәxribatlar barәdә Ukrayna Prezidentini
mәlumatlandırıb.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva sentyabrın 23-dә Bakının Balaxanı qәsәbәsindә aparılan abadlıq işlәri ilә tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban Əliyevaya Balaxanı qәsәbәsindә aparılan abadlıq işlәri barәdә mәlumat verilib.
Bakının bu qәdim qәsәbәsi artıq yeni turizm marşrutu kimi
tәsdiqlәnib. Bu, qәsәbәdә yeni sahibkarlıq subyektlәrinin, xüsusilә sәnәtkarlıq, xidmәt vә ticarәt istiqamәtlәrindә biznesin
qurulmasını tәşviq edәcәk.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban
Əliyeva Balaxanı sakinlәri ilә görüşüblәr.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
sentyabrın 24-dә İsveç Krallığının ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş fövqәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Kristian Kamillin etimadnamәsini qәbul edib.
Sәfirlә söhbәtindә Prezident İlham Əliyev deyib ki, ümidvaram sizin Azәrbaycandakı fәaliyyәtiniz zamanı ölkәlәrimiz
arasında münasibәtlәrin inkişafı uğurla davam edәcәk.
Tezliklә ölkәmizә sәfәrә gәlәcәk sizin Xarici İşlәr nazirinizi
qәbul etmәyi vә әmәkdaşlığımızla bağlı geniş mәsәlәlәri,
habelә Avropa İttifaqı ilә gәlәcәk әmәkdaşlığımızı müzakirә
etmәyi sәbirsizliklә gözlәyirik. Bildiyiniz kimi, İsveç Avropa
İttifaqı ilә regionumuz arasında daha geniş әmәkdaşlıqla bağlı
hәmişә fәal olub. Avropa İttifaqı ilә Azәrbaycan arasında indi
çox yüksәk sәviyyәli tәrәfdaşlıq mövcuddur vә bu tәrәfdaşlıq
bir çox sahәlәri әhatә edir. Ümidvaram ki, yeni sazişlә bağlı
danışıqlar uğurla davam edәcәk.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
sentyabrın 25-dә Avropa İttifaqının Cәnubi Qafqaz üzrә xüsusi
nümayәndәsi Toivo Klaarı qәbul edib.
Avropa İttifaqının xüsusi nümayәndәsini salamlayan
Prezident İlham Əliyev dedi ki, keçәn dәfә fevral ayındakı görüşümüzdәn bәri regionumuzda bir çox şey dәyişib. Əfsuslar
olsun ki, region daha tәhlükәsiz bir mәkana çevrilmәyib.
Tәәssüf ki, vәziyyәt mәnfi mәcraya doğru gedir. Bu da әsasәn
Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı davamlı hәrbi tәxribatlarına
görә baş verir.
Kәşfiyyat mәnbәlәrimizdә mәlumat var ki, çox ciddi hәrbi
hazırlıqlar gedir, onların hәrbi qüvvәlәri tәmas xәttindә, dövlәt
sәrhәdindә cәmlәşir. Biz vәziyyәti izlәyirik vә özümüzü müdafiә edәcәyik, Tovuzda etdiyimiz kimi, başqa bir çox hallarda
etdiyimiz kimi. Əgәr onlar bizә hücum etsәlәr, peşman olacaqlar. Mәn, sadәcә olaraq, sizin bunu bilmәyinizi vә bu mesajı
Avropa Komissiyasına çatdırmağınızı vә Avropa Komissiyasının tәcavüzkarın yeni tәxribatlarını dayandırmaq üçün nә edә
bilәcәyini görmәk istәyirәm.
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Azәrbaycan BMT-nin daha da güclәnmәsi
üçün digәr dövlәtlәrlә birgә işlәmәyә hazırdır
әvvәli 1-ci sәh.
Ermәnistanın müdafiә naziri Azәrbaycanı “yeni әrazilәr uğrunda
yeni müharibә” bәyanatları ilә hәdәlәyir.
Nasizmin şöhrәtlәndirilmәsi Ermәnistanın dövlәt siyasәtidir.
Mәnfur nasist general Qaregin Njde milli qәhrәmana çevrilib. Ermәnistanın rәsmi ideologiyasında “Azәrbaycanofobiya” siyasәti hökm
sürür. Gәnc nәslә Azәrbaycan xalqına nifrәt aşılanır. Ermәnistan bu
yaxınlarda tәcavüzkar vә hücum xarakterli hәrbi doktrina vә milli
tәhlükәsizlik strategiyası qәbul edib. Milli tәhlükәsizlik strategiyasında irqçi, şovinist vә “Azәrbaycanofob” fikirlәr әks olunub.
Tәcavüzkar ritorika vә tәxribatlar Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı yeni tәcavüzә hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Biz BMT-ni vә beynәlxalq ictimaiyyәti Ermәnistanın növbәti hәrbi tәcavüzdәn çәkindirilmәsinә dәvәt edirik.
Tәxribatların baş vermәsinә vә gәrginliyin artırılmasına görә mәsuliyyәt Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin üzәrinә düşür.
Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri әsasında hәll edilmәlidir.
Azәrbaycan BMT ilә sәmәrәli әmәkdaşlıq qurmuşdur. Ölkәmiz
155 dövlәtin dәstәyi ilә 2012-2013-cü illәrdә Tәhlükәsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Bundan әlavә, hazırda Azәrbaycan
120 dövlәtin yekdil dәstәyi ilә Qoşulmama Hәrәkatına sәdrlik edir.
Qoşulmama Hәrәkatının COVID-19-a qarşı onlayn formatda
Zirvә görüşü tәşәbbüsümüz әsasında 2020-ci ilin may ayında keçirildi. Zirvә görüşündә mәn Qoşulmama Hәrәkatı adından BMT Baş
Assambleyasının COVID-19-a qarşı mübarizә üzrә dövlәt vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә Xüsusi sessiyasının keçirilmәsi tәşәbbüsü
ilә çıxış etdim. Bu tәşәbbüsü 130-dan çox ölkә dәstәklәdi.
BMT Baş Assambleyasının 31-ci xüsusi sessiyası cari il iyulun
10-da çağırılmışdır. Hesab edirәm ki, xüsusi sessiya zamanı dövlәt
vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә ümumi müzakirәlәr pandemiyanın tәsir etdiyi bütün sahәlәrin kompleks şәkildә müzakirә
olunmasında çәrçivә rolunu oynayacaqdır. Hәmçinin onun yaratdığı
fәsadların aradan qaldırılması sәylәrinә böyük töhfә verәcәkdir.
Hәyata keçirilmiş tәdbirlәr nәticәsindә Azәrbaycanda COVID-19
ilә bağlı vәziyyәt nәzarәt altındadır. Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı
pandemiya ilә mübarizәdә Azәrbaycanı nümunәvi ölkә adlandırmışdır. Biz Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatına 10 milyon dollar hәcmindә
könüllü maliyyә töhfәlәri etmişik. COVID pandemiyası әrzindә Azәrbaycan 30-dan çox ölkәyә humanitar vә maliyyә yardımı göstәrib.
Azәrbaycan mәdәniyyәtlәrarası dialoqun tәşviqindә vacib rol oynayır. Azәrbaycan dünyanın tanınmış multikulturalizm mәrkәzlәrindәndir. 2008-ci ildә Azәrbaycan tәrәfindәn başlanılmış “Bakı Prosesi” mәdәniyyәtlәrarası dialoqun möhkәmlәndirilmәsi mәqsәdini
daşıyır. “Bakı Prosesi” İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatına vә Avropa
Şurasına üzv dövlәtlәri bir araya gәtirib. İki ildәn bir Azәrbaycanda
keçirilәn Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Forumu BMT
Baş Assambleyasının qәtnamәlәri ilә mәdәniyyәtlәrarası dialoqun
tәşviqi üçün әsas qlobal platforma kimi tanınmışdır.
2016-cı ildә BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu Azәrbaycanda keçirilmişdir. Bundan әlavә, Azәrbaycan 2015ci ildә ilk Avropa Oyunlarını vә 2017-ci ildә IV İslam Hәmrәyliyi
Oyunlarını tәşkil etmişdir. Hәmin idman yarışları da mәdәniyyәtlәrarası dialoqa mühüm töhfә olmuşdur.
Azәrbaycan sabit, müasir vә demokratik ölkәdir. Demokratiyanın
inkişafı vә insan hüquqlarının qorunması hökumәtimizin başlıca
prioritetlәri sırasındadır. Bütün fundamental hüquqlar, o cümlәdәn
ifadә azadlığı, media azadlığı, toplaşma azadlığı, dini etiqad azadlığı
vә vәtәndaş cәmiyyәtinin inkişafı tam şәkildә tәmin edilir. Bir neçә
ay öncә biz geniş siyasi dialoq tәşәbbüsünü başlatmışıq. Bütün әsas
siyasi partiyalar hәmin tәşәbbüsü dәstәklәyib. Uğurla başlayan bu
siyasi dialoq bizim siyasi sistemimizi güclәndirәcәk vә Azәrbaycanın dayanıqlı inkişafının tәmin olunması işinә xidmәt edәcәkdir.
Azәrbaycanın iqtisadiyyatı sürәtlә inkişaf etmiş vә son 17 ildә
ümumi daxili mәhsul üç dәfә artmışdır. Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrinin icrasında böyük tәrәqqi әldә etmiş Azәrbaycan qısa vaxt
әrzindә BMT-yә iki dәfә könüllü milli hesabat tәqdim edәn azsaylı
ölkәlәrdәn biridir. “2020-ci il üzrә Dayanıqlı İnkişaf Hesabatı”nda
yer almış “Dayanıqlı İnkişaf Hәdәflәri İndeksi”nә görә Azәrbaycan
166 ölkә arasında 54-cü yerdәdir.
Əminәm ki, hazırkı müzakirәlәrimiz zamanı biz multikulturalizmin vә beynәlxalq әmәkdaşlığın simvolu olan BMT-yә açıq vә
güclü dәstәk verәcәyik. Azәrbaycan BMT-nin daha da güclәnmәsi,
onun beynәlxalq münasibәtlәrdә әhәmiyyәtinin vә nüfuzunun
yüksәlmәsi üçün digәr dövlәtlәrlә birgә işlәmәyә hazırdır.
Sentyabrın 24-dә BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının
ümumi debatları keçirilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümumi
debatlarda videoformatda çıxış edib vә bildirib ki, mәn BMT Baş
Assambleyasının 75-ci sessiyasının sәdri cәnab Volkan Bozkırı bu
vәzifәyә seçilmәsi münasibәtilә tәbrik edirәm. Qardaş Türkiyәnin
nümayәndәsinin belә mötәbәr vәzifәyә seçilmәsi bizi mәmnun etdi.
Sizi әmin etmәk istәyirәm ki, bu mәsuliyyәtli vә şәrәfli işinizdә
Azәrbaycan sizi dәstәklәmәkdәn ötrü sәylәrini әsirgәmәyәcәk.
Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrinin 2030-cu il Gündәliyinә әsasәn,
“sülh olmadan dayanıqlı inkişaf, dayanıqlı inkişaf olmadan isә sülh
mümkün deyil”. Dayanıqlı beynәlxalq sülhün vә tәhlükәsizliyin
tәmin edilmәsi üçün işğala son qoyulmalıdır. Beynәlxalq hüququn
norma vә prinsiplәrinә riayәt olunması vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin icrası tәmin edilmәlidir.
Azәrbaycan әrazisinin tәqribәn 20 faizi 30 ildәn artıqdır ki, Ermәnistanın işğalı altındadır. Ermәnistan BMT Nizamnamәsini kobud şәkildә pozaraq Azәrbaycana qarşı hәrbi güc tәtbiq etmiş, Azәrbaycanın
Dağlıq Qarabağ vә әtraf yeddi rayonunu işğal etmişdir. Bir milyondan
artıq azәrbaycanlı qaçqın vә mәcburi köçkün vәziyyәtinә düşmüşdür.
Ermәnistan işğal etdiyi әrazilәrdә azәrbaycanlı әhaliyә qarşı etnik
tәmizlәmә hәyata keçirmişdir. Bütün azәrbaycanlı әhali işğal edilmiş
әrazilәrdәn qovulmuşdur. Ermәnistan azәrbaycanlı mülki şәxslәrә qarşı bir sıra müharibә vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәr törәtmişdir. Torpaqlarımızın işğalına görә mәsuliyyәtdәn yayınmaq mәqsәdilә Ermәnistan hәmin әrazilәrdә cinayәtkar, terrorçu, qondarma rejim yaratmışdır.
1992-ci ildә Ermәnistan Xocalı soyqırımını törәtmişdir ki, onun
nәticәsindә Xocalının 106-sı qadın vә 63-ü uşaq olmaqla 613 dinc
sakini qәtlә yetirilmişdir. Ondan artıq ölkә Xocalı soyqırımını tanımışdır. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4 qәtnamәsi Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindәn dәrhal, tam vә
qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edir.
Bәzi hallarda BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri bir neçә
gün әrzindә icra edilir. Ermәnistan isә tәqribәn 30 ildir ki, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinә mәhәl qoymamaqda davam edir.
İşğalçı dövlәt olan Ermәnistana qarşı sanksiyalar tәtbiq olunmalıdır.
Beynәlxalq hüquq normalarını kobud şәkildә pozan Ermәnistan işğal olunmuş әrazilәrdә qanunsuz mәskunlaşdırma siyasәti aparır. Azәrbaycan da daxil olmaqla, beynәlxalq ictimaiyyәtin diqqәtinin Beyrutdakı partlayışın fәsadlarının aradan qaldırılmasına yönәldiyi bir vaxtda, Ermәnistan vәziyyәtdәn sui-istifadә edәrәk Azәrbaycanın işğal
olunmuş әrazilәrinә ermәni әsilli livanlıları yerlәşdirmәklә mәşğuldur.
Qeyri-qanuni mәşkunlaşdırma 1949-cu ilin Cenevrә Konvensiyası daxil olmaqla, beynәlxalq hüququn ciddi pozulmasıdır. Bu,
müharibә cinayәtidir. Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindә qanunsuz mәskunlaşdırmanın hüquqi qüvvәsi ola bilmәz.
Bugünkü Ermәnistan әrazisindә Azәrbaycan xalqına mәxsus mәdәni miras dağıdılmış vә talan edilmişdir. Ermәnistan işğal edilmiş
әrazilәrimizdә dә Azәrbaycanın tarixi vә dini abidәlәrini dağıtmışdır.
Mәqsәd isә orada azәrbaycanlıların bütün izlәrini silmәkdir.
Ermәnistan işğal olunmuş әrazilәrdә qanunsuz olaraq tәbii ehtiyatları istismar edir vә süni ekoloji böhran yaratmaq mәqsәdilә su

ehtiyatlarından istifadә edir. Azәrbaycanın işğal altında olan әrazilәrindә qızıl vә digәr qiymәtli metal vә minerallar hasil edәn Ermәnistan onları beynәlxalq bazarlara ixrac edir. Bu, qanunsuz biznes
fәaliyyәti vә çirkli pulların yuyulması sxemidir.
Azәrbaycanın tәbii ehtiyatlarını qanunsuz istismar edәn beynәlxalq
şirkәtlәr qeyri-qanuni fәaliyyәtlәrini dәrhal dayandırmadıqları halda
onlar hüquqi mәsuliyyәtlә üzlәşәcәklәr. Azәrbaycan işğal edilmiş
әrazilәrimizdә tәbii ehtiyatlarımızın qanunsuz istismarı ilә mәşğul
olan şәxs vә şirkәtlәrә qarşı artıq hüquqi addımlar atmağa başlayıb.
Ermәnistan tәmas xәtti vә Ermәnistan-Azәrbaycan sәrhәdi boyu mülki vәtәndaşları mәqsәdyönlü şәkildә hәdәfә alır vә tәxribatlar törәdir.
2016-cı ilin aprel ayında Ermәnistan Azәrbaycana qarşı genişmiqyaslı hәrbi hücum hәyata keçirmişdir. Hәmin hücum nәticәsindә biri
uşaq olmaqla, 6 dinc sakin qәtlә yetirilmiş, 26 mülki vәtәndaş isә
yaralanmışdır. Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri әks-hücum tәdbirlәri hәyata keçirmiş vә işğal olunmuş torpaqların bir hissәsini azad etmişdir.
2017-ci ildә Ermәnistanın mәqsәdyönlü hücumu nәticәsindә 2
yaşlı Zәhra Quliyeva vә onun nәnәsi qәtlә yetirilmişdir.
2020-ci il iyulun 12-dә Ermәnistan dövlәt sәrhәdi istiqamәtindә
növbәti tәxribata әl atmışdır. Azәrbaycanın Tovuz rayonunun artilleriya atәşinә tutulması nәticәsindә hәrbçilәrimiz vә 76 yaşlı mülki vәtәndaşımız hәlak olmuş, mülki infrastruktura isә ciddi zәrәr dәymişdir.
Tәxribatın mәqsәdi regionda yeni gәrginlik mәnbәyi yaratmaq,
Azәrbaycan әrazilәrinin Ermәnistan tәrәfindәn işğalı mәsәlәsini
ikinci plana keçirmәk, üçüncü dövlәtlәri münaqişәyә cәlb etmәk vә
Azәrbaycanın strateji infrastrukturuna zәrәr vurmaqdan ibarәt idi.
Bununla yanaşı, onlar Ermәnistanda artmaqda olan iqtisadi-sosial
problemlәrdәn xalqın diqqәtini yayındırmağa çalışdılar.
Lakin Azәrbaycanın cavabı qәtiyyәtli oldu vә Ermәnistan heç bir
mәqsәdinә nail ola bilmәdi. Ermәnistan növbәti dәfә hәrbi mәğlubiyyәtә uğradı. Ermәnistan hәrbi dәstәk üçün Kollektiv Tәhlükәsizlik
Müqavilәsi Tәşkilatına müraciәt etmәklә mәğlubiyyәtini etiraf etmiş
oldu.
Bu yaxınlarda ermәni diversiya dәstәsi tәmas xәttini keçmәyә
cәhd etmişdir. 2020-ci il avqustun 23-dә hәmin dәstәnin başçısı azәrbaycanlı hәrbçilәr tәrәfindәn yaxalanmışdır. O, dәstәnin azәrbaycanlı hәrbçi vә mülki vәtәndaşlara qarşı terror aktlarının planlaşdırdığını
etiraf etmişdir.
Ermәnistan hökumәti Azәrbaycan tәrәfinin әsirlәrin “hamınınhamıya” prinsipi әsasında mübadilәsi tәklifini rәdd etmişdir. Azәrbaycanlı mülki vәtәndaşlar Dilqәm Əsgәrov vә Şahbaz Quliyev
işğal altındakı әrazilәrdә valideynlәrinin mәzarlarını ziyarәt edәrkәn
әsir götürülmüş vә işgәncәyә mәruz qalmışlar. Onlar 6 ildәn çoxdur
ki, әsirlikdәdirlәr.
Cari ilin mart ayında Azәrbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında
tәşkil edilmiş qondarma “seçkilәr” növbәti tәxribat idi. Hәmin dırnaqarası “seçkilәr” әvvәlkilәr kimi, beynәlxalq ictimaiyyәt, o cümlәdәn ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәri, Qoşulmama Hәrәkatı,
İslam Əmәkdaşlığı Tәşkilatı, Avropa İttifaqı, Avropa Parlamenti vә
digәrlәri tәrәfindәn kәskin şәkildә qınanıldı vә rәdd edildi.
Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhә vә tәhlükәsizliyә böyük
tәhdiddir. Ermәnistan ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin vasitәçiliyi ilә hәyata keçirilәn sülh prosesini pozmağa cәhd edir. Ermәnistanın mәqsәdi işğalla bağlı hazırkı status-kvonu qorumaq vә işğal
edilmiş әrazilәrin ilhaqına nail olmaqdır. Azәrbaycanın konstruktiv
mövqeyinә zidd olaraq, Ermәnistanın baş naziri mәqsәdyönlü şәkildә
danışıqlar prosesinin format vә mahiyyәtini sarsıdır. Onun “Qarabağ
Ermәnistandır” bәyanatı danışıqlar prosesinә ciddi zәrbәdir. Onun qәbuledilmәz “yeddi şәrti” tәrәfimizdәn rәdd edilmişdir. Bizim sülhә
nail olmaq üçün yeganә şәrtimiz var. Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn çıxarılmalıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağı Azәrbaycanın tәrkib hissәsi olaraq tanıyır.
Ermәnistanın baş naziri Azәrbaycana qarşı hәrbi әmәliyyatlarda
iştirak etmәyә mәcbur edilәcәk onminlәrlә mülki vәtәndaşdan ibarәt
silahlandırılmış mülki könüllülәr dәstәlәrinin yaradılmasını elan
etmişdir. Ermәnistanın müdafiә naziri “yeni әrazilәr uğrunda yeni
müharibәyә” çağırır. Ermәnistan Azәrbaycanın böyük şәhәrlәrinә vә
mühüm mülki infrastrukturuna - Mingәçevir su anbarı vә Bakının
yaxınlığında yerlәşәn dünyanın әn iri neft-qaz terminallarından biri
olan vә onlarla dövlәtin enerji tәhlükәsizliyini tәmin edәn Sәngәçal
terminalına zәrbә endirmәklә hәdәlәyir.
Ermәnistan müxtәlif ölkәlәrdәn muzdlular vә terrorçular cәlb
edir, onları Azәrbaycana qarşı istifadә edir. Ermәnistan terrorçuluğa
sponsorluq edәn ölkәdir. Ermәnistan Azәrbaycana qarşı 30-dan artıq
terror aktı törәdib. Bizdә ermәni ASALA terror tәşkilatının işğal
edilmiş әrazilәrimizdә olması ilә bağlı etibarlı mәlumatlar var.
Ermәni terrorçuları 24 türk diplomatını qәtlә yetirib. Paris şәhәrinin Orli hava limanında terror aktı törәdәrәk müxtәlif ölkәlәrin vәtәndaşlarını qәtlә yetirәn ASALA terror tәşkilatının Varujan Karapetyan adlı üzvü daha sonra Ermәnistana ekstradisiya olunmuş vә
Ermәnistan prezidenti tәrәfindәn әfv edilmişdir. Hәmin terrorçu Ermәnistanda qәhrәman kimi qәbul edilir.
Ermәnistan bu yaxınlarda tәcavüzkar vә hücum xarakterli hәrbi
doktrina vә milli tәhlükәsizlik strategiyası qәbul edib. Milli tәhlükәsizlik strategiyasında irqçi, şovinist vә “Azәrbaycanofob” fikirlәr
әks olunub.
Nasizmin şöhrәtlәndirilmәsi Ermәnistanın dövlәt siyasәtidir.
Mәnfur nasist general Qaregin Njde “milli qәhrәmana” çevrilib.

İkinci Dünya müharibәsindәn sonra o, hәbs olunaraq 25 illik azadlıqdan mәhrum edilmiş vә hәbsxanada ölmüşdür. Ermәnistanın
paytaxtının mәrkәzindә Njdenin xatirәsinә 6 metrlik abidә ucaldılıb.
ASALA kimi bir sıra digәr terror tәşkilatlarının üzvlәri dә bu ölkәdә
şöhrәtlәndirilir.
Ermәnistan rәhbәrliyinin düşmәncәsinә verilәn Azәrbaycanofob
bәyanatları vә edilәn tәxribatlar Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı
yeni müharibәyә hazırlaşdığını nümayiş etdirir. Biz BMT-ni vә
beynәlxalq ictimaiyyәti Ermәnistanı növbәti hәrbi tәcavüzdәn
çәkindirmәyә dәvәt edirik.
Tәxribatların baş vermәsinә vә gәrginliyin artmasına görә mәsuliyyәt tam şәkildә Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin üzәrinә düşür.
Tәәssüf ki, ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin fәaliyyәti
heç bir nәticә vermәmişdir. Danışıqlar imitasiya naminә aparılmamalı, nәticәyönümlü vә mәzmunlu olmalıdır.
ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdr ölkәlәri - Rusiya, Fransa vә
ABŞ prezidentlәrinin bәyanatlarında status-kvonun qәbuledilmәz
olduğu vurğulanmışdır. Biz hәmin bәyanatları alqışlayırıq, lakin
bәyanatlar kifayәt etmir. Bizim real addımlara ehtiyacımız var.
Otuz ilә yaxın danışıqlar prosesindә iştirakımız sülhә sadiqliyimizin bariz nümunәsidir. ATƏT-in Minsk qrupunun bütün 11 üzvü
prosesdә fәal iştirak etmәlidir.
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 853 saylı qәtnamәsinә әsasәn, Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindәn çıxarılmasının yenilәnmiş zaman qrafiki tәrtib edilmәlidir.
BMT-nin müvafiq tәsisatları BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin icrasına vә azәrbaycanlı mәcburi köçkünlәrin doğma torpaqlarına qayıtmasına töhfә vermәlidir. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin vaxt mәhdudiyyәti yoxdur. Hәmin qәtnamәlәr
icra edilәnә qәdәr qüvvәdәdir. BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin tәhrif olunması isә qәbuledilmәzdir.
Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll edilmәlidir. Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü heç
vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb vә olmayacaqdır. Azәrbaycanın suverenliyi vә әrazi bütövlüyü tam şәkildә bәrpa edilmәlidir. Dağlıq
Qarabağ qәdim vә tarixi Azәrbaycan torpağıdır. Qarabağ Azәrbaycandır!
Biz Ermәnistana artmaqda olan silah tәchizatından ciddi narahatıq. Xüsusilә dә Azәrbaycanın Tovuz rayonu istiqamәtindә Ermәnistan tәrәfindәn törәdilmiş hәrbi tәxribatdan sonra. Dövlәt sәrhәdindәki toqquşmaların qaynar fazası iyulun 16-da sona çatmışdır.
Növbәti gün - iyulun 17-dәn etibarәn sentyabr ayına qәdәr biz hәrbi
yük tәyyarәlәri ilә Ermәnistana min tondan artıq hәrbi avadanlığın
daşınmasının şahidi olduq. Ermәnistanın dünyanın әn yoxsul ölkәlәrindәn biri olduğunu vә silahlara milyardlarla dollar xәrclәmәk imkanına malik olmadığını nәzәrә alsaq, silahların ona pulsuz verildiyi
qәnaәtinә gәlә bilәrik.
Etnik tәmizlәmә aparmış işğalçı ölkәnin silahlarla tәchiz edilmәsi
sülh danışıqlarını ciddi şәkildә sarsıdır vә işğalçı dövlәti yeni hәrbi
tәxribatlara әl atmağa hәvәslәndirir. Bu mәnada biz bütün ölkәlәri
Ermәnistana silah tәchizatından çәkinmәyә çağırırıq.
Azәrbaycana qarşı tәcavüz sәbәbindәn Ermәnistan dәrin demoqrafik, sosial vә iqtisadi böhranla qarşılaşmaqda davam edir. Ermәnistanda iki il bundan әvvәl rejim dәyişikliyi baş vermişdir, lakin
uğursuz dövlәtin faşist ideologiyası dәyişmәz olaraq qalmışdır.
Ermәnistanda insan hüquqları geniş şәkildә pozulur. Hakimlәr
tәzyiq vә şantaja mәruz qalır, jurnalistlәr, müxalifәt fәalları vә siyasi
opponentlәr despotik rejim tәrәfindәn hәbs edilir. Ermәnistanda faktiki olaraq diktatura qurulub.
Ölkәnin iki sabiq prezidentinә qarşı cinayәt işlәri açılıb. Toxunulmazlığa sahib olmaqlarına baxmayaraq, parlament deputatları saxlanılır.
Ermәni jurnalist vә siyasәtçi Mher Yeqizaryan 2019-cu ilin yanvar ayında hәbsxanada elan etdiyi aclıq nәticәsindә ölmüşdür. Lakin
vәzifәlәri dünyada demokratiya vә insan hüquqlarının müşahidә
edilmәsindәn ibarәt olan beynәlxalq tәşkilatlar buna reaksiya vermәdilәr. “Human Rights Watch”, “Amnesty International”, “Freedom House” vә digәrlәri Ermәnistandakı despotik rejimin zorakı vә
qeyri-insani hәrәkәtlәrinә göz yumurlar. Buna sәbәb dünyada insan
haqları ilә mәşğul olan bir çox dırnaqarası qeyri-hökumәt tәşkilatlarına sponsorluq edәn Sorosun Paşinyan rejimini dә maliyyәlәşdirmәsi vә dәstәklәmәsi ola bilәr.
Bu ölkәdә siyasi münasibәtlәr böhran hәddinә çatmışdır. Ölkә 20
ildәn artıq idi ki, sәhra komandirlәri tәrәfindәn idarә olunurdu. Hazırkı siyasi rәhbәrlik isә әvvәlki rejimlәrin tәcrübәsini davam etdirir.
Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzün nәticәlәri aradan qaldırılmayana
qәdәr Ermәnistan inkişaf perspektivlәrindәn mәhrum qalacaqdır.
Azәrbaycan tәrәfindәn irәli sürülmüş vә BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilә mübarizәyә hәsr olunmuş Xüsusi Sessiyasının
keçirilmәsi tәşәbbüsünә qarşı çıxış edәn yeganә dövlәt Ermәnistan
olmuşdur. Halbuki Ermәnistanda koronavirusla bağlı vәziyyәt çox
acınacaqlıdır. Ermәnistan bu tәşәbbüsün әleyhinә yalnız onun Azәrbaycan tәrәfindәn irәli sürüldüyünә görә çıxış etmişdir. Belә bir
tәşәbbüsә etiraz irrasional düşüncәnin mәhsuludur. Bu, Ermәnistanda hökm sürәn vә hökumәt tәrәfindәn tәşviq edilәn Azәrbaycanofobiyanın növbәti tәzahürüdür. Ermәnistanda gәnc nәslә Azәrbaycan
xalqına nifrәt aşılanır.
Ermәnistanın işğalının sәbәb olduğu çәtinliklәrә baxmayaraq,
Azәrbaycan sabit, müasir, demokratik vә multikultural dövlәt yarat-

mağa müvәffәq olmuşdur. Demokratiyanın inkişafı vә insan hüquqlarının qorunması hökumәtimizin başlıca prioritetlәri sırasındadır.
Bütün fundamental hüquqlar, o cümlәdәn ifadә azadlığı, media
azadlığı, toplaşma azadlığı, dini etiqad azadlığı vә vәtәndaş cәmiyyәtinin inkişafı tam şәkildә tәmin edilir. Bir neçә ay әvvәl biz geniş siyasi dialoq tәşәbbüsünü başlatmışıq. Bütün әsas siyasi partiyalar hәmin tәşәbbüsü dәstәklәyib. Uğurla başlayan bu siyasi dialoq
bizim siyasi sistemimizi güclәndirәcәk vә Azәrbaycanın dayanıqlı
inkişafına xidmәt edәcәk.
Son 17 ildә Azәrbaycanın iqtisadiyyatı sürәtlә inkişaf etmiş, ümumi daxili mәhsul 3 dәfә artmışdır. Ötәn 17 il әrzindә Azәrbaycanda
yoxsulluq 49 faizdәn 5 faizә enmişdir. Son 17 ildә ölkәmizdә 3700dәn artıq mәktәb yenidәn tikilmiş vә ya әsaslı tәmir edilmişdir. Ölkәmizdә savadlılıq sәviyyәsi 100 faizә yaxındır. “Dayanıqlı İnkişaf
Mәqsәdlәri”nin icrasında böyük tәrәqqi әldә etmiş Azәrbaycan qısa
vaxt әrzindә BMT-yә iki dәfә könüllü milli hesabat tәqdim edәn
azsaylı ölkәlәrdәn biridir. “2020-ci il üzrә Dayanıqlı İnkişaf Hesabatı”nda yer almış “Dayanıqlı İnkişaf Hәdәflәri İndeksi”nә görә,
Azәrbaycan 166 ölkә arasında 54-cü yerdәdir.
Azәrbaycan Şәrq-Qәrb, Şimal-Cәnub vә Şimal-Qәrb nәqliyyat
dәhlizlәri kimi regional bağlantı layihәlәrindә fәal iştirak edir,
Avrasiyanın mühüm vә etibarlı nәqliyyat-logistika mәrkәzlәrindәn
birinә çevrilib. Biz Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu vә 25 milyon ton
yükaşırma qabiliyyәtinә malik Bakı Beynәlxalq Dәniz Ticarәt Limanını istifadәyә vermişik. Davos İqtisadi Forumunun 2019-cu il
üçün dәrc etdiyi “Qlobal Rәqabәtlilik İndeksi”nә görә Azәrbaycan
dәmir yolu xidmәtlәrinin sәmәrәliliyinә görә 141 ölkә arasında 11ci, hava nәqliyyatı xidmәtlәrinin sәmәrәliliyinә görә 12-ci, dәniz
limanı xidmәtlәrinin sәmәrәliliyinә görә 25-ci vә yol infrastrukturunun keyfiyyәtinә görә 27-ci yerdәdir.
Azәrbaycan beynәlxalq kosmik klubun üzvüdür. Bizim 3 peykimiz var - ikisi telekommunikasiya, biri isә Yer sәthinin müşahidәsi
üçün. Əhalimizin 80 faizi internet istifadәçisidir.
Biz iqlim dәyişikliyi sәbәbindәn yaranmış içmәli su qıtlığı probleminin hәlli üçün sәmәrәli tәdbirlәr hәyata keçiririk. Azәrbaycan Paris Sazişini ratifikasiya etmiş, baza ili - 1990-cı illә müqayisәdә 2030cu ilә istilik effekti yaradan qazların emissiyalarının sәviyyәsindә 35
faiz azalma ilә bağlı öz üzәrinә könüllü öhdәlik götürmüşdür. Azәrbaycanda elektrik enerjisinin istehsalı üçün ekoloji cәhәtdәn tәmiz
tәbii qaz vә hidroelektrik enerji stansiyalarından istifadә olunur.
Multikulturalizm Azәrbaycan xalqının hәyat tәrzidir. Biz dünyaya
dözümlülük vә birgәyaşayış nümunәsini tәqdim edirik. 2008-ci ildә
Azәrbaycan tәrәfindәn başladılmış “Bakı Prosesi” müsәlman dünyası vә Avropa arasında dialoq vә әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi
mәqsәdini daşıyır, hәmçinin BMT tәrәfindәn dәstәklәnir. İki ildәn bir
Azәrbaycanda keçirilәn Ümumdünya Mәdәniyyәtlәrarası Dialoq Forumu BMT Baş Assambleyasının qәtnamәlәri ilә “mәdәniyyәtlәrarası dialoqun tәşviqi üçün әsas qlobal platforma” kimi tanınmışdır.
2016-cı ildә BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumu Azәrbaycanda keçirilmişdir. Bundan әlavә, Azәrbaycan 2015ci ildә ilk Avropa Oyunlarına vә 2017-ci ildә IV İslam Hәmrәyliyi
Oyunlarına ev sahibliyi etmişdir. Hәmin idman yarışları da mәdәniyyәtlәrarası dialoqa mühüm töhfә olmuşdur.
2016-cı ildә Roma Papası Azәrbaycana sәfәr etmişdir. Bu ilin
fevral ayında mәnim Vatikana sәfәrim baş tutmuş vә orada Papa
Fransisklә görüşüm olmuşdur. Görüş zamanı Papa Fransisk Azәrbaycanı “әsl tolerantlıq nümunәsi” adlandırmışdır.
Azәrbaycan dini abidәlәrin - mәscid, kilsә vә sinaqoqların bәrpasına çox böyük önәm verir. Biz müxtәlif ölkәlәrdә belә dini vә tarixi
abidәlәrin bәrpası ilә bağlı birgә layihәlәr hәyata keçirmişik.
Koronavirus pandemiyası dünyadakı vәziyyәti kökündәn dәyişmiş, nәticәdә yeni reallıqlar meydana gәlmişdir. İlkin olaraq virusun
inkişafda olan ölkәlәrә tәsir edәcәyi gözlәnilirdi. Lakin pandemiya
inkişaf etmiş ölkәlәrә dә ciddi tәsir etmişdir. Bu, virusun sәrhәd tanımadığını bir daha sübut edir. Biz pandemiyanın öhdәsindәn yalnız
qarşılıqlı dәstәk vә birgә sәylәrlә gәlә bilәrik.
Azәrbaycan virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün zamanında zәruri addımlar atmışdır. Azәrbaycan tәrәfindәn “Minilliyin İnkişaf Mәqsәdlәri”nә nail olunması vә “Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәri”
istiqamәtindә әldә edilmiş tәrәqqi ona pandemiya ilә sәmәrәli mübarizә aparmağa imkan vermişdir. Azәrbaycanda sәhiyyә infrastrukturu
әhәmiyyәtli dәrәcәdә inkişaf etmiş vә yenidәn qurulmuşdur, son 17
ildә 700-ә yaxın xәstәxana yenidәn tikilmiş vә ya әsaslı tәmir edilmişdir.
Görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә ölkәdә COVID-19 ilә bağlı
vәziyyәt nәzarәt altındadır. Pandemiyanın iqtisadi çәtinliklәrinә baxmayaraq, vәtәndaşlarımızın hәyatı vә sağlamlığı bizim üçün prioritet
tәşkil edir. İqtisadi sabitlik, makroiqtisadi vә maliyyә dayanıqlılığının tәmin olunması, habelә işsizliklә bağlı mәsәlәlәrin hәlli mәqsәdilә 2 milyard dollar hәcmindә iqtisadi-sosial yardım paketi tәqdim
edilmişdir. Sosial dәstәk tәdbirlәri tәqribәn 5 milyon vәtәndaşı, yәni,
ölkә әhalisinin yarısını әhatә edir.
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı pandemiya ilә mübarizәdә
Azәrbaycanı nümunәvi ölkә adlandırmışdır. Biz iki bәrabәr tranşla
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatına 10 milyon dollar hәcmindә könüllü maliyyә töhfәlәri etmişik. İkinci tranş Qoşulmama Hәrәkatına üzv
dövlәtlәr üçün nәzәrdә tutulub. Azәrbaycan koronavirusla bağlı 30dan çox ölkәyә humanitar vә maliyyә yardımı göstәrib.
Azәrbaycan Respublikası 2016-cı ildә 120 ölkәnin yekdil qәrarı
ilә Qoşulmama Hәrәkatının sәdri seçilmişdir. 2019-cu ilin oktyabrında Qoşulmama Hәrәkatının dövlәt vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә Bakıda keçirilmiş XVIII Zirvә toplantısında Azәrbaycan
sәdrliyi öz üzәrinә götürmüşdür. Zirvә toplantısındakı çıxışımda
qeyd etdiyim kimi, Azәrbaycan Qoşulmama Hәrәkatının üzvlәrinin
mәnafelәrinin qorunması naminә әlindәn gәlәni edәcәkdir. Azәrbaycan әdalәti vә beynәlxalq hüququ müdafiә edәcәkdir.
Tәşәbbüsümüz әsasında 2020-ci ilin may ayında Qoşulmama
Hәrәkatının koronavirusa qarşı videoformatda Fövqәladә Zirvә görüşü keçirildi. Mәn Zirvә görüşündә Qoşulmama Hәrәkatı adından
BMT Baş Assambleyasının koronavirusa qarşı mübarizә üzrә dövlәt
vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә Xüsusi Sessiyasının keçirilmәsi
tәşәbbüsü ilә çıxış etdim. Bu tәşәbbüs BMT-nin üzvü olan 130-dan
çox ölkә tәrәfindәn dәstәklәndi.
Hesab edirәm ki, Xüsusi Sessiya pandemiyanın tәsir etdiyi bütün
sahәlәrin kompleks şәkildә müzakirә olunmasında çәrçivә rolunu
oynayacaq vә onun yaratdığı fәsadların aradan qaldırılması sәylәrinә
töhfә verәcәkdir.
Beynәlxalq sülh vә tәhlükәsizlik, pandemiyanın dünya dövlәtlәrinә tәsiri ölkәlәr arasında hәmrәylik tәlәb edir. Bu mәnada mәn bir
neçә tәklif irәli sürmәk istәyirәm:
- Pandemiyadan sonrakı dövrdә beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә islahatların aparılması vacibdir vә bu, zamanın tәlәbәdir. Bu
baxımdan BMT-nin qlobal sәviyyәdә rolunun vә nüfuzunun artırılmasına, onun müasir dövrün çağırışlarına daha adekvat cavab vermәk imkanına xüsusi diqqәt yetirilmәlidir;
- Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin icra olunmaması BMTnin nüfuzunu sarsıdır. Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin icrası
mexanizmlәri yaradılmalıdır;
- Pandemiya dövründә qaçqın vә mәcburi köçkünlәr әn hәssas
qrupa çevrilmişlәr. Hәmin hәssas qrupa daxil olanların tәhlükәsiz
qaydada vә lәyaqәtli şәkildә doğma torpaqlarına qaytarılması mәsәlәsinin aktuallığı artır;
- Vaksinin әlçatanlığı vә әdalәtli paylanılmasının tәmin edilmәsi
әhәmiyyәtli mәsәlәdir vә әn az inkişaf etmiş ölkәlәr onu pulsuz әldә
etmәlidir. Bu baxımdan burada әlavә nәzarәt mexanizmlәri yaradılmalıdır;
- Müxtәlif ölkәlәr tәrәfindәn “Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәri”nin
icrasına pandemiyanın mәnfi tәsirinin әhatә dairәsi diqqәtlә tәhlil
edilmәli vә hәll yolları müәyyәn olunmalıdır.
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Dövlәt Gömrük Komitәsinin yeni “Gömrük modernlәşdirilmәsimәslәhәtlәşmә”
layihәsi
ilә
layihәsi ictimaiyyәtә tәqdim olunub bağlı onlayn iclas keçirilib
Sentyabrın 24-dә Dövlәt Gömrük
Komitәsindә "Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә - Elektron Ticarәt" layihәsinin tәqdimatı keçirilib.

Tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
aidiyyәti qurumlarının rәhbәrlәri vә media
nümayәndәlәri iştirak edib.
Komitә Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov layihә barәdә mәlumat verib vә bildirib
ki, Prezident İlham Əliyevin ölkә iqtisadiyyatının dayanıqlı vә dinamik inkişafı, biznes
mühitinin yaxşılaşdırılması vә tәkmillәşdirilmәsi, tranzit vә logistika imkanlarının genişlәndirilmәsi, beynәlxalq ticarәtin asan vә
sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә
atdığı addımlar çәrçivәsindә gömrük sistemindә dә
islahatlar aparılır.
Qeyd olunub ki, gömrük qanunvericiliyinin tәkmillәşdirilmәsi, sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi, infrastrukturun yenidәn qurulması, kadr
vә struktur islahatları ilә yanaşı, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının gündәliyindәki qlobal çağırışların
Azәrbaycanda reallaşdırılması zәrurәti tәqdim edilәn layihәnin tәtbiqini aktuallaşdırıb.
Anar Süleymanov "Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә Elektron Ticarәt" layihәsinin "kölgә iqtisadiyyatı"nın aradan qaldırılmasında, xidmәt sәviyyәsinin
yüksәldilmәsindә dә mühüm rol oynayacağını vurğulayıb.
Sonra layihәnin ictimaiyyәtә tanıdılması mәqsәdilә hazırlanan videoçarx nümayiş etdirilib.
DGK Rәqәmsal Gömrük İnzibatçılığı İdarәsinin
rәisi Rauf Quliyev çıxış edәrәk "Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә - Elektron Ticarәt" layihәsi barәdә mәlumat verib.
Bildirilib ki, Azәrbaycan gömrük xidmәti mütәxәssislәrinin hazırladığı layihә mobil vә veb format-

Sentyabrın 21-dә Koreya Gömrük İdarәsinin
“Gömrük modernlәşdirilmәsi - mәslәhәtlәşmә” layihәsi ilә bağlı onlayn iclas
keçirilib.

da fәaliyyәt göstәrәcәk. Bu yenilikdәn faydalanmaq
üçün şәxslәrin mobil telefon vә ya kompüterә yüklәdiyi "Smart customs" tәtbiqi vasitәsilә asan loginlә
qeydiyyatdan keçәrәk şәxsi kabinet yaratması kifayәtdir.
Sifarişin mәblәği vә miqdarı qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan limiti keçdiyi zaman müvafiq gömrük
ödәnişlәri әvvәlcәdәn elektron qaydada hәyata keçirilәrsә, bu halda gömrük orqanına gәlmәyә ehtiyac
yoxdur. Belә ki, sifariş edilәn bağlama maneәsiz olaraq birbaşa qeyd olunan ünvana çatdırılacaq.
Bütün proseslәri internetә çıxışı olan istәnilәn mәkanda kompüter vә ya mobil telefon üzәrindәn hәyata keçirmәk mümkündür.
Diqqәtә çatdırılıb ki, әvvәllәr xaricdәn edilәn sifarişin mәblәği vә miqdarı qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulan limitdәn çox olduğu halda şәxslәr gömrük
orqanına getmәli, yazılı formada bәyannamә tәqdim
edәrәk bir neçә proseduru hәyata keçirmәli idi.
Sonda jurnalistlәrin sualları cavablandırılıb.
Onu da qeyd edәk ki, yeni layihә elektron ticarәtin
daha şәffaf vә sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsinә,
xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsinә, vaxt itkisinin

aradan qaldırılmasına, şәffaflığın tәmin olunmasına,
gömrük statistikasının düzgün qurulmasına, mövcud
resurslardan sәmәrәli şәkildә istifadә edilmәsinә şәrait yaradacaq.
Beynәlxalq poçt göndәrişlәri vә ya daşıyıcı şirkәt
vasitәsilә xaricdәn mal gәtirәn fiziki şәxslәr artıq
gömrük orqanına gәlmәyәcәk, gömrük әmәkdaşı ilә
tәmasda olmadan bütün gömrük әmәliyyatlarını hәyata keçirә bilәcәk.
Dövlәt Gömrük Komitәsi gәlәcәkdә "Smart customs" tәtbiqi vasitәsilә xarici ticarәt iştirakçıları
üçün yeni xidmәtlәrin istifadәyә verilmәsini dә planlaşdırır.
Belәliklә, qanunun qüvvәyә mindiyi gündәn beynәlxalq poçt göndәrişlәri vә daşıyıcı şirkәtlәr vasitәsilә sifariş edilәn bağlamalar "Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә - Elektron Ticarәt" tәtbiqi vasitәsilә gömrük orqanına bәyan olunmalıdır.
Onu da qeyd edәk ki, qanunun qüvvәyә mindiyi
gündәn etibarәn beynәlxalq poçt göndәrişlәri vә daşıyıcı şirkәtlәr vasitәsilә sifariş edilәn bağlamalar
"Sadәlәşdirilmiş Bәyannamә - Elektron Ticarәt" tәtbiqi vasitәsilә gömrük orqanına bәyan olunmalıdır.

The State Customs Committee
presents new project

Presentation of the “Simplified Declaration - E-Commerce” project was held at the
State Customs Committee on September 24.
The event was attended by the heads of appropriate
bodies of the State Customs Committee and media
representatives.
Chief of the Committee’s Secretariat Anar Suleymanov gave information about the project and said
that reforms were being carried out in the customs
system as part of the steps taken by President Ilham
Aliyev to achieve sustainable and dynamic development of the country’s economy, improve business
environment, enhance transit and logistic capabilities,
ensure facilitated international trade.
It was noted that along with the improvement of
customs legislation, acceleration of border crossing
processes, reconstruction of infrastructure, personnel
and structural reforms, the need to realize global challenges on the agenda of the World Customs Orga-

nization in Azerbaijan had highlighted the implementation of the project.
Anar Suleymanov underlined that the “Simplified
Declaration - E-Commerce” project would play an
important role in eliminating the “shadow economy”,
upgrading the service.
Then, a video made to promote the project was
screened.
Addressing the event, chief of the Digital Customs
Administration Department of the State Customs
Committee Rauf Guliyev gave information about the
“Simplified Declaration - E-Commerce” project.
It was said that the project prepared by the experts
of Azerbaijan’s customs service would be available in
mobile and web formats. In order to take advantage
of this innovation, individuals are to create a personal
account by signing in with Asan login via the Smart
customs application downloaded to a mobile phone or
computer.
If the amount and quantity of the order exceeds the
limit provided by the legislation, in case the appropriate customs payments are made electronically in
advance, there is no need to come to the customs
body. Thus, the ordered package will be delivered
directly to the specified address without any obstacles.
All processes can be carried out via a computer or
mobile phone in any place with access to the Internet.
It was noted that previously, if the amount and
quantity of orders from abroad exceeded the limits
provided by the law, individuals had to go to the customs body, submit a written declaration and carry out
several procedures.
Then, journalists’ questions were answered.
It should be noted that the new project will create

conditions for ensuring more transparent and faster ecommerce, upgrading the service, eliminating the
waste of time, ensuring transparency, specified customs statistics, using the existing resources efficiently.
Individuals who import goods through international
mail deliveries or carrier companies will no longer be
able to come to the customs body and will be able to
perform all customs operations without contacting a
customs officer.
The State Customs Committee also plans to launch
new services for foreign trade participants via Smart
customs application.
It should be noted that from the date of the enactment of the law, parcels ordered through international
postal deliveries and carrier companies must be
declared to the customs body through the "Simplified
Declaration - E-Commerce" application.
Press and Public Affairs Department of the
State Customs Committee

Tütün vә tibbi
Kosmetik vasitәlәrin arasında gizlәdilәn
mәmulatları gizlәtmәk
tibbi mәmulatlar aşkara çıxarıldı
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin "İpәk qusunda daşınan "kosmetik vasitә" yüklәrinin
cәhdi baş tutmadı
Yolu" gömrük postunda İran İslam Res- arasında malların aşkar edilmәsini çәtinlәşdirәn

Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
ölkә әrazisinә xeyli miqdarda tütün vә tibbi mәmulatların qanunsuz yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını
alıblar.

İdarәnin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan
mәlumat әsasında, "Samur"
gömrük postuna Rusiya Federasiyasından daxil olan
Azәrbaycan Respublikası vtәndaşının idarә etdiyi
"MAN" markalı yük avtomobili saxlanılıb.
Baxış zamanı hәmin avtomobilin kabinәsindә cihazlar
panelinin alt hissәsindә olan boşluqda gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilmiş, sürücü oturacağının üst hissәsindә olan çәkmәcәdә
vә avtomobilin qoşqusunda әşyalar qoymaq üçün nәzәrdә
tutulmuş sandıqda gömrük nәzarәtinә bәyan olunmayan 800
әdәd xarici markalı siqaret, 80 әdәd papiros, 20 ampul vә 90 hәb
müxtәlif adda dәrman preparatları, 30 әdәd kosmetik vasitәlәr,
2773 әdәd stomatoloji mәhsullar, 20960 әdәd tibbi lәvazimatlar,
162 әdәd metal qıfıl aşkar edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

üsullardan istifadә etmәklә gizlәdilәn 2942 әdәd
müxtәlif adda tibbi tәyinatlı gel, 18 qutu hәb şәkilli vә 10 әdәd flakonda maye halında olmaqla
müxtәlif adda dәrman vasitәlәri aşkar edilib.
Qeyd olunan malların Azәrbaycan RespubliYoxlama zamanı rentgen qurğusunun moni- kasının gömrük әrazisinә qanunsuz yollarla gәtorunda şübhәli cizgilәr müşahidә edilib. Bu tirilmәsini tәşkil edәn şәxslәrin müәyyәn edilsәbәbdәn malların hәr birinin fiziki yoxlanıl- mәsi istiqamәtindә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri
ması qәrara alınıb.
hәyata keçirilir.
Tәkrar baxış zamanı avtomobilin yarımqoş-

publikasından ayrı-ayrı şәxslәrә mәxsus
yüklәri daşıyan 42-BL-556/42-ZA-456
nömrә nişanlı yük avtomobilinә rentgen
qurğusu ilә baxış keçirilib.

Siqaretlәrin qanunsuz yolla
gәtirilmәsinin qarşısı alınıb
Gömrük әmәkdaşları iki fakt üzrә tütün edәn şәxslәr nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük
mәmulatlarının qanunsuz yolla ölkә әra- nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya bәyan edilmәyәn
zisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. hәr hansı predmetin olmadığını bildiriblәr.
Lakin kinoloji xidmәt itlәrinin tәtbiqi ilә keçiQәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı rilәn yoxlama zamanı avtomobillәrdә gömrük
Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn orqanlarına bәyan olunmayan 2200 әdәd
"Marlboro Edge" markalı siqaretlәr aşkar edilib.
"DAF" markalı iki yük avtomobili saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Sorğu-sual zamanı hәmin avtomobillәri idarә

Tәdbirdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Texnoloji İnnovasiyalar vә
Statistika Baş İdarәsinin rәisi Tәmkin Xәlilov, Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi Dilavәr Fәrzәliyev, Koreya Gömrük İdarәsi Yeni
Texnologiyalar vә Qlobal Layihәlәr departamentlәrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrә mәslәhәtçilәri, elәcә dә Komitәnin aidiyyәti struktur bölmәlәrinin nümayәndәlәri iştirak edib.
İclasda sözügedәn layihә müzakirә olunub,
gәlәcәk әmәkdaşlıq imkanları araşdırılıb.
Koreya Gömrük İdarәsi Yeni Texnologiyalar
Departamentinin informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları üzrә mәslәhәtçisi Seungho Bae
bildirib ki, Koreya gömrük xidmәti hәr il bu
istiqamәtdә layihә hәyata keçirir, müxtәlif ölkәlәrin gömrük orqanlarının iş strukturlarının
icra vәziyyәtini analiz etmәklә elektron gömrük sisteminin limiti haqqında diaqnoz verir vә
inkişaf yollarını göstәrir.
Qeyd olunub ki, Koreyada 2022-ci ildә hәyata keçirilәcәk bu layihәyә Azәrbaycan Respublikası da qatılmaq niyyәtindәdir vә Azәrbaycan ticarәtin hәcmi, gömrük mühiti vә
müxtәlif istiqamәtlәr nәzәrә alınmaqla Koreya
Gömrük İdarәsi tәrәfindәn namizәd ölkә olaraq seçilib.
Seungho Bae vurğulayıb ki, Koreya Gömrük İdarәsi şәffaflığı qorumaq mәqsәdilә bu işi
dövlәt orqanına deyil, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrә müstәqil mütәxәssislәrdәn ibarәt qrupa hәvalә edib vә mütәxәssislәr sentyabrın 14-dәn başlayaraq bir ay
müddәtindә araşdırma aparacaqlar. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsindә
isә bununla bağlı sentyabrın 21-dәn etibarәn
bir hәftә müddәtindә onlayn müsahibәlәr tәşkil
edilәcәk.
DGK Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika

Baş İdarәsinın rәisi Tәmkin Xәlilov Azәrbaycan gömrük xidmәti ilә әmәkdaşlıq etdiklәrinә
görә Koreya Gömrük İdarәsi Yeni Texnologiyalar vә Qlobal Layihәlәr departamentlәrinin
mәslәhәtçilәrinә tәşәkkürünü bildirib, Komitәnin İKT sahәsindә hәyata keçirdiyi yeniliklәrlә
bağlı mәlumat verib.
Baş İdarәnin rәisi Dövlәt Gömrük Komitәsindә informasiya vә kommunikasiya texnologiyaları üzrә layihәlәrin әsas strateji istiqamәtlәrdәn biri olduğunu, son illәr bu istiqamәtdә müxtәlif işlәrә imza atıldığını diqqәtә çatdırıb. Qeyd edilib ki, gömrük prosedurlarının
sadәlәşdirilmәsi, ticarәtin asanlaşdırılması,
elektron gömrük bәyannamәsinin tәqdim edilmәsi - kağızsız texnologiyaların tәtbiqi әsas istiqamәtlәrdәndir.
Tәmkin Xәlilov Azәrbaycanda Elektron Hökumәtin әsas fәaliyyәt prinsiplәri vә әhәmiyyәti
haqqında da mәlumat verib, hazırda Elektron
Hökumәt Portalında Dövlәt Gömrük Komitәsinin 16 xidmәt tәqdim etdiyini, eyni zamanda
Komitәnin 14 dövlәt qurumu ilә informasiya
mübadilәsi hәyata keçirdiyini bildirib.
Daha sonra gömrük xidmәtinin Vahid
Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sisteminin
(VAİS) daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrdәn, VAİS-dә
tәtbiq olunan son yeniliklәrdәn danışılıb, Komitәnin gәlәcәkdә İKT sahәsindә yeni layihәlәrin hәyata keçirilmәsindә maraqlı olduğu
diqqәtә çatdırılıb.
İclasın sonunda Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәsmilәri qarşı tәrәfin suallarını cavablandırıb.

Online meeting held on
customs modernizationconsulting project
On September 21, Korea’s Customs Service held an online meeting on the
customs modernization - consulting project.

Chief of the Main Department for Technological Innovations and Statistics of the State
Customs Committee Tamkin Khalilov, chief
of the International Cooperation Department
Dilaver Ferzeliyev, ICT advisors of the New
Technologies and Global Projects departments
of Korea’s Customs Service, as well as representatives of structural units of the Committee
attended the event.
The above-mentioned project was discussed, opportunities of future cooperation
were studied during the meeting.
ICT advisor of the New Technologies
Department of Korea’s Customs Service
Seungho Bae said Korean customs service
implements a project in this regard every year,
makes diagnosis on the limit of customs system and outlines directions of development by
analysing the state of implementation of structures of the customs bodies of different countries
It was said that the Republic of Azerbaijan
intended to join the project to be implemented
in Korea in 2022 and taking into account the
volume of trade, customs environment and
different directions Azerbaijan had been chosen by Korea’s Customs Service as a candidate
country.
Seungho Bae underlined that with the view
of ensuring transparency, Korea’s Customs
Service had entrusted this job to a group of
independent experts on information and communication technologies, not to a state body
and beginning from September 14, the experts
would conduct a study within a month.
Beginning from September 21, the State
Customs Committee of the Republic of

Azerbaijan will organize online interviews
with this regard within a week.
Chief of the Main Department for Technological Innovations and Statistics of the State
Customs Committee Tamkin Khalilov thanked the advisors of the New Technologies
and Global Projects departments of Korea’s
Customs Service for cooperating with
Azerbaijan’s customs service, gave information about the innovations realized by the
Committee in the sphere of ICT.
Chief of the Main Department said projects
on ICT are among the major strategic directions at the State Customs Committee, noted
that various activities had been carried out over
the recent years.
It was said that simplification of customs
procedures, trade facilitation, presentation
of e-customs declaration - application of
paperless technologies were major directions.
Tamkin Khalilov also gave information
about the major activity principles of the egovernment in Azerbaijan, said the State
Customs Committee was offering 16 services
through the e-government portal, the
Committee was exchanging information with
14 government agencies.
Then, information was given about the
measures taken to further improve Common
Automated Management System, innovations
applied in the system, it was said that the
Committee was interested in implementing
new projects in the sphere of ICT.
At the end of the meeting, officials of the
State Customs Committee answered questions.
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Könüllü gömrükçülәr fәaliyyәtlәrini
onlayn rejimdә davam etdirirlәr
Bu il fevralın sonundan etibarәn koronavirus
(COVID-19) infeksiyasının ölkә әrazisindә yayılması
ilә әlaqәdar Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
"Könüllü gömrükçü" dәstәsinin fәaliyyәtinin müvәqqәti olaraq dayandırılmasına qәrar verilib.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
çağırışına cavab olaraq, koronavirus (COVID-19) infeksiyasının
ölkәmizdә yayılmasının vә onun törәdә bilәcәyi fәsadların qarşısının alınması mәqsәdilә dövlәt tәrәfindәn atılan bütün zәruri
addımlara, xüsusilә әhalinin maariflәndirilmәsi vә qayğıya ehtiyacı olan insanlara sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi istiqamәtindә
hәyata keçirilәn tәdbirlәrә töhfә vermәk mәqsәdilә könüllü hәrәkat vә tәşkilatlarının tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan Könüllülәrinin
Əlaqәlәndirmә Mәrkәzi tәsis edilib.
Artıq Azәrbaycan Könüllülәrinin Əlaqәlәndirmә Mәrkәzi
Azәrbaycan Könüllü Tәşkilatları İttifaqına (AKTİ) çevrilib. Bu
tәşkilatda "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin dә tәmsil olunması
qurumumuzun könüllülәrinin fәaliyyәtlәrinә verilәn dәyәrin göstәricisidir.
Bununla yanaşı, sosial mәsafәnin, onlayn idarәetmәnin reallığa
çevrildiyi bu günlәrdә "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin üzvlәrinin
gömrük orqanlarına yaxınlaşmadan, yaşadıqlarları regionu tәrk
etmәdәn, evdәn çıxmadan könüllü kimi fәaliyyәtlәrini davam
etdirmәlәrini, gömrük işini yaxından öyrәnmәlәrini, asudә vaxt-

larını dәyәrlәndirmәlәrini tәmin etmәk mәqsәdilә könüllü
gömrükçülәrin onlayn rejimdә fәaliyyәtlәri tәşkil edilib vә bu
münasibәtlә Dövlәt Gömrük Komitәsindә görüş keçirilib.
Komitәnin Sosial İnnovasiyalar vә Analitik Tәhlil İdarәsinin
rәisi, "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin rәhbәri Vüqar Əliyev gәnclәri fәaliyyәtin gәlәcәk istiqamәtlәri vә pandemiyanın şәrtlәrinә
uyğun olaraq qurulması barәdә mәlumatlandırıb.
Hazırda könüllülәr gömrük işi sahәsindә bilik vә bacarıqları-

nın artırılması istiqamәtindә davamlılığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә tәhkim olunduqları idarәlәrin әmәkdaşıları ilә onlayn
qaydada әlaqә yaratmaq, müvafiq mәlumat vә tәdris vәsaitlәrini
әldә etmәk, qarşılaşdıqları suallara cavab tapmaq imkanına malikdirlәr.
Eyni zamanda, cәmiyyәtin mәlumatlandırılmasında, gömrük
işi sahәsindә yeniliklәrin tәbliğindә mühüm rol oynayan könüllülәr bu fәaliyyәtlәrini dә onlayn qaydada davam etdirirlәr.

Информационно-аналитический обзор
Госдума приняла закон об обратном акцизе на сжиженный газ

Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством закон о внесении в Налоговый кодекс РФ изменений в
части, применяемой при определении
обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ).
Для получения обратного акциза на
СУГ компании должны ввести новые
мощности по переработке СУГ с 1 января
2022 года - проектной мощностью по
сырью не менее 300 тыс. т в год или обновить существующие производства. При
этом компании необходимо заключить до
2022 г. соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно
будет вложить в нее с 2021 по 2027 годы
не менее 65 млрд руб., а в 2020 г. направить на переработку более 100 тыс. т СУГ.
При этом в случае осуществления инвестиций в производственные мощности по
переработке СУГ в размере более 110
млрд руб. законом предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1
января 2024 года.
Предусмотрено уточнение применяемого при определении ставки налога на
добычу нефти коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на
нефть, и показателя, характеризующего
особенности добычи нефти, в случае,
если их значение при ценах на нефть
марки Urals ниже $15 США за баррель
составило менее нуля.
Согласно расчетам правительства, возмещение из федерального бюджета, обусловленное применением обратного акциза в
отношении этана, направляемого на переработку в продукцию нефтехимии, с повышающим коэффициентом оценивается в
размере 4,3 млрд руб. в 2022 году, 12,1 млрд
руб. в 2023 году, 36,6 млрд руб. в 2024 году.
Возмещение из федерального бюджета,
обусловленное применением с 1 января
2022 года обратного акциза на СУГ, составит в 2022 году порядка 10,4 млрд руб., в
2023 году - 14,5 млрд руб., в 2024 году - 15,5
млрд руб.
Закон корректирует определение средних
дистиллятов, исключая из этого определения мазут в целях выравнивания налоговой
нагрузки у производителей мазута и создания равных условий для его потребителей, в
частности, использующих мазут для выработки электроэнергии или бункеровки
судов.
ТАСС

В Россию вернутся три
тысячи икон, которые пытались
ввезти в Германию
Три тысячи российских икон, конфискованных немецкой таможней при попытке

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

незаконного ввоза, вернутся на родину. Об
этом 25 сентября сообщил начальник
Национального центрального бюро (НЦБ)
Интерпола МВД России генерал-майор
полиции Александр Прокопчук. По его словам, сейчас этот вопрос решается по линии
Минкульта и МИД России.
"Решение о возврате реликвий принято
государственными органами ФРГ на основании вынесенного специалистами Минкультуры России при участии Интерпола
экспертного заключения, которое подтвердило российское происхождение икон", сказал Прокопчук в интервью ТАСС.
От отметил, что через Интерпол за
последние 10 лет в Россию вернули свыше
250 предметов, представляющих историческую и культурную ценность.
www.tks.ru

100 кг сыра перемещалось из
Польши на территорию ЕАЭС в
партии товара «сантехническая
арматура и трубы»
Гродненскими таможенниками выявлена
попытка незаконного ввоза на территорию
Евразийского экономического союза 100 кг
сыра, скрытого среди сантехнической арматуры и других промышленных товаров.
Согласно представленным водителем
документам, в транспортном средстве, следовавшем через пункт пропуска «Берестовица», перемещались фитинги, трубы и

сантехническая арматура. Вместе с тем, при
проведении таможенного досмотра в грузовом отсеке большегруза обнаружено 100 кг
сыра, скрытого в коробках среди промышленных товаров.
Сведения о сыре в документах, как и
ветеринарный сертификат на него, у водителя отсутствовали. Также не были соблюдены особые условия перевозки молочных
продуктов, соответственно транспортное
средство с товаром возвращено на сопредельную территорию.
По выявленному факту Гродненской
региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.14.5
КоАП Республики Беларусь, предусматривающей штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
www.customs.gov.by

Несырьевой неэнергетический
экспорт предприятий столицы в
Турцию вырос в три раза
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта предприятий Москвы в
Турцию по итогам первого полугодия
2020 года превысил аналогичный показатель прошлого года в три раза. Об этом
сообщает пресс-служба департамента
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы со ссылкой на

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

сосательный, нюхательный, кальянный
табак - с 3,172 тысячи рублей за килограмм до 3,806 тысячи рублей.
А в 2022-2023 годах индексация для продукции этой категории произойдет на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
Российская газета

главу ведомства Алексея Фурсина.
"Общий объем поставок несырьевой

Кубанское вино впервые в
истории будет экспортироваться
в Финляндию

неэнергетической продукции Москвы в
Турцию по итогам первого полугодия
составил 687,2 миллиона рублей, что в три
раза превышает аналогичный показатель
прошлого года. Турция по итогам полугодия заняла шестое место по объему
несырьевого неэнергетического экспорта
из Москвы, уступив Великобритании,
США, Казахстану, Белоруссии и Китаю", сказал он.
Некоторые категории товаров показали
многократный рост по сравнению с предыдущим периодом: экспорт полуфабрикатов металлов увеличился в 20,1 раза, а
продуктов питания - в 20,7 раза.
Значительную позитивную динамику продемонстрировали и отдельные виды товаров: продажи сладкого сухого печенья
турецким потребителям выросли на 230%,
макарон - на 93%, химических красителей
- на 14%. Кроме того, в этом полугодии
Турция возобновила импорт из Москвы
необработанного золота, рафинированного сахара, грузовых судов, моторных лодок
и спиртов.
С 10 по 12 ноября Московский экспортный центр для поддержки и развития экспорта Москвы в Турцию проведет бизнесмиссию в онлайн-формате с представителями этой страны. Свои предложения
потенциальным покупателям представят
20 компаний Москвы из сферы услуг,
информационных технологий, а также
производства медицинских товаров, электроники и оборудования, продуктов питания и косметики.
www.tks.ru

Госдума приняла закон о росте
акцизов на сигареты на 20%
В 2021 году ставки акцизов на табачную
продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума. В
Минфине ожидают подорожание пачки
сигарет на 20 рублей.
Ранее, в рамках второго чтения, этими
поправками депутаты расширили другой
законопроект - в редакции первого чтения он касался введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные
газы.
Согласно одобренному предложению
кабмина, акцизы будут проиндексированы на 20% в 2021 году. Так, ставка акциза
на сигареты и папиросы в 2021 году
составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на
вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку. Согласно поправкам в
Налоговый кодекс, повысить акциз на
20% вместо 4% в 2021 году предлагается
и на другие виды табачной продукции: на
трубочный, курительный, жевательный,
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Губернатор
Краснодарского
края
Вениамин Кондратьев 24 сентября сообщил
журналистам о росте экспорта винодельческой продукции из региона, а также о том,
что кубанское вино теперь будут поставлять
в Финляндию.
"Кубанское вино продолжает расширять
поставки в Европу. Мы сумели зайти на
рынок Финляндии, в ближайшее время
туда отправятся 2 тыс. л "Шато Тамань"
Резерв Красностоп от винодельни "Кубань-Вино". За эту возможность боролись
шесть виноделен края", - сказал Вениамин
Кондратьев.
О возможности экспортировать кубанские вина делегация Краснодарского края
вела переговоры во время поездки в
Хельсинки в октябре 2019 года. Попасть на
финский рынок сложно из-за процедуры
закупок и государственной монополии на
алкоголь крепче 5,5 градусов. Однако

команде Корпорации развития Краснодарского края это удалось.
www.tks.ru

Трамп запретит американцам
останавливаться в гостиницах на
Кубе, а также ограничит ввоз
кубинского алкоголя и табака
США введут серию дополнительных
ограничений в отношении Кубы, заявил
президент США Дональд Трамп. Об этом
сообщает Fox News.
Ограничения коснутся, в частности,
кубинских гостиниц. Минфин США "запретит путешественникам из США останавливаться на объектах, принадлежащих кубинским властям", заявил Трамп. Поскольку все
гостиницы на Кубе принадлежат государству, это означает, что американцы не смогут
останавливаться в них.
Также администрация Трампа намерена
принять меры по ограничению ввоза алкоголя и табачной продукции с Кубы.
В 2019 году власти США запретили
групповые образовательные поездки на
Кубу, которые ранее были разрешены американцам. Также США перестали выдавать лицензии для путешествий на Кубу
частным и корпоративным судам и самолетам.
www.tks.ru
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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.
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi "QAZ-31029" markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı
saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr
hansı predmetin olmadığını bildirsә dә, kinoloji xidmәt itinin
reaksiyası nәticәsindә avtomobilin motorxanasında üzәrindә
"Enigma" yazılan 490 әdәd pirotexniki vasitә aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Mazımçay” gömrük
postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “VAZ-21074” markalı
avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı
saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, üzәrindә vә idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük
baxışı nәticәsindә isә avtomobilin ön oturacaqlarının arasında
- әl әylәcinin yanında 1 әdәd kağız bükümdә tәqribi çәkisi 2
qram olan narkotik vasitә - marixuana bitkisi aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi “VAZ-21074” markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vәtәndaş idarә
etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib.
Kinoloji xidmәt itinin reaksiyası nәticәsindә isә nәqliyyat
vasitәsinin arxa vә ön oturacaqlarının altında 3000 әdәd
“King” markalı siqaret aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Mazımçay” gömrük
postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Volkswagen Sharan”
markalı avtomobillә gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşı saxlanılıb.
Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı
predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı isә
nәqliyyat vasitәsinin qapısında 1 әdәd kağıza bükülü, ümumi
çәkisi 3 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Mercedes-Benz
350” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi
nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin salonunda, oturacağın arxa
hissәsindә vә yük yerindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
üzәrindә “Cracker K020” yazılan 105600 әdәd pirotexniki
vasitә aşkar olunub.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә idarә etdiyi “VAZ21074” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi
nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә dә, kinoloji xidmәt itinin reaksiyası nәticәsindә avtomobilin arxa
vә ön qapılarının içәrisindә ümumilikdә 30120 әdәd üzәrlәrindә “Petards” vә “Mega” yazılan pirotexniki vasitәlәr aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Lincoln Mercury”
markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn
hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı isә
avtomobilin baqaj hissәsindә - döşәmә ilә benzin çәninin arasındakı boşluqda 16 әdәd 1 litrlik “Nemiroff Original” adlı
spirtli içki vә 3 qutu “Sony PS4” oyun konsolu aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Mercedes-Benz
C200” markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin
yoxlama zamanı avtomobilin oturacaqlarının içәrisindә 6 әdәd
“Samsung Galaxy A10S” markalı mobil telefon aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “VAZ-21099”
markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi nәqliyyat
vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama zamanı
isә avtomobilin salonunda - yan örtüklәrin içәrisindә üzәrindә
“Bird Egg Cracker” yazılan 4500 әdәd pirotexniki vasitә
aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşının
idarә etdiyi “Mercedez-Benz Travego 15 SHD” markalı
sәrnişin avtobusu saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vәtәndaş idarә
etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә
bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә dә,
baxış zamanı avtobusun yük yerindә 4 әdәd 1 litrlik “Nemiroff
Original”, 4 әdәd 1 litrlik “Nemiroff Delikat”, 19 litr “Marani”
markalı vә 17 litr üzәrindә heç bir yazısı olmayan kustar üsulla
hazırlanan spirtli içki, hәmçinin 23 әdәd müxtәlif markalı
işlәnmiş avtomobil ehtiyat hissәsi aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “QAZ-3102”
markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük
baxışı zamanı isә nәqliyyat vasitәsinin yük yerindә 1064 әdәd
üzәrlәrindә “Mega Black Devil” vә “Sky City 10 Shots” yazılan pirotexniki vasitәlәr aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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