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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azәrbaycan vә Davos
Forumu arasındakı әlaqәlәrin
tarixindә yeni sәhifә açılır
Yanvarın 20-dә Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Dünya İqtisadi Forumunun illik toplantısında iştirak etmәk
üçün İsveçrә Konfederasiyasına işgüzar
sәfәr edib.
Prezident İlham Əliyev sәfәrin ilk günü Davosda
“VTB Bank”ın prezidenti-idarә heyәtinin sәdri
Andrey Kostinlә görüşüb.
Görüşdә “VTB Bank”ın Azәrbaycanda uzun
müddәt uğurlu fәaliyyәt göstәrdiyi qeyd olundu. Bildirildi ki, Azәrbaycan Dövlәt Neft Fondu ilә “VTB
Bank” arasında sәmәrәli әmәkdaşlıq davam edir.
Prezident İlham Əliyev “VTB Bank”ın Azәrbaycan
iqtisadiyyatının real sektoruna kredit qoyuluşunun
artırılmasını tәklif etdi.
Andrey Kostin tәklifә müsbәt yanaşdığını bildirdi
vә dövlәtimizin başçısını әmin etdi ki, “VTB Bank”
bu istiqamәtdә fәaliyyәtini daha da genişlәndirәcәk.
Söhbәt zamanı Azәrbaycanla Rusiya arasında bütün sahәlәrdә olduğu kimi, iqtisadi-ticari sahәdә dә
әlaqәlәrin uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Ticarәt dövriyyәsinin artan istiqamәtdә davam etmәsinin vә daha da sürәtlәndirilmәsinin vacibliyi qeyd olundu.
Görüşdә әmәkdaşlığın perspektivlәri barәdә fikir
mübadilәsi aparıldı.
Sonra Prezident İlham Əliyevin “Carlyle Group”
şirkәtinin hәmtәsisçisi Devid Rubenşteynlә görüşü
olub.
Görüşdә “Carlyle Group” şirkәtinin hәmtәsisçisi
Devid Rubenşteyn rәhbәrlik etdiyi qurumla Azәrbaycan Dövlәt Neft Fondu arasında әmәkdaşlığı
yüksәk qiymәtlәndirdi vә bu әmәkdaşlığın gәlәcәk
istiqamәtlәri barәdә dövlәtimizin başçısına mәlumat
verdi.
Prezident İlham Əliyev Azәrbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdiyini, ötәn il ölkәmizdә qeyri-neft sәnayesinin 14 faiz, kәnd tәsәrrüfatının isә 7 faiz artdığını bildirdi.
Söhbәt zamanı Azәrbaycanda әlverişli investisiya
mühitinin yaradıldığı qeyd edildi. Ölkәmizlә vәsaitlәrin idarә olunması sahәsindә dünyanın aparıcı
şirkәtlәrindәn biri olan “Carlyle Group” arasında
әmәkdaşlığın inkişafı üçün geniş imkanların olduğu
vurğulandı.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın
20-dә “CISCO” şirkәtinin icraçı vitse-prezidenti vә
baş maliyyә direktoru xanım Kelli Kramerlә görüşüb.
Görüşdә “CISCO” şirkәti ilә Azәrbaycanın uzun
müddәtdir müxtәlif sahәlәrdә әmәkdaşlıq etdiyi bildirildi. Qeyd olundu ki, “CISCO” şirkәti hazırda
Azәrbaycanda prioritet istiqamәtlәr üzrә layihәlәr
reallaşdırmaqdadır. Bu layihәlәrin bir çoxunun ilkin
mәrhәlәlәri artıq hәyata keçirilib.
Prezident İlham Əliyev “CISCO” şirkәtinin
Azәrbaycan üçün önәmli tәrәfdaş olduğunu qeyd
etdi. Dövlәtimizin başçısı bildirdi ki, bu şirkәt üçün
Azәrbaycanda çox böyük biznes potensialı mövcuddur.
“CISCO” şirkәtinin icraçı vitse-prezidenti vә baş
maliyyә direktoru Kelli Kramer Azәrbaycanda
gedәn inkişaf proseslәrini yüksәk qiymәtlәndirdi vә
şirkәtlә ölkәmiz arasında uğurlu tәcrübә mübadilәsinin aparıldığını bildirdi. Xanım Kelli Kramer
qeyd etdi ki, Azәrbaycan “CISCO” şirkәti üçün regionda әn önәmli ölkәdir.

Prezident İlham Əliyev daha sonra, yanvarın 21dә Davosda “Carlsberg Group” şirkәtinin baş icraçı
direktoru Cees’t Hart ilә görüşüb.
Prezident İlham Əliyev ölkәmizdә son illәrdә aparılan islahatların artıq müsbәt nәticәlәr verdiyini, bunun xüsusilә şәffaflığın vә hesabatlılığın artırılması
hesabına vergi vә gömrük orqanlarının topladığı büdcә gәlirlәrindә özünü göstәrdiyini qeyd etdi. Dövlәtimizin başçısı ölkәmizdә investisiya vә biznes mühitinin daha da әlverişli olması istiqamәtindә islahatların davam etdirilәcәyini, xarici vә yerli investorlar
üçün vergi, gömrük vә digәr sahәlәrdә proqnozlaşdırıla bilәn siyasәtin hәyata keçirilәcәyini vurğuladı.
Görüşә görә Prezident İlham Əliyevә minnәtdarlığını bildirәn “Carlsberg Group” şirkәtinin baş icraçı direktoru Cees’t Hart dövlәtimizin başçısı
tәrәfindәn son illәrdә aparılan uğurlu islahatlardan,
Azәrbaycandakı әlverişli biznes vә investisiya şәraitindәn mәmnunluğunu ifadә etdi, bu tәdbirlәrin
biznes vә rәqabәt mühitinin sağlamlaşdırılması,
hәmçinin şәffaflığın artırılması üçün geniş imkanlar
yaratdığını vurğuladı. Baş icraçı direktor “Carlsberg
Group” olaraq xarici investor kimi bu islahatlara hәr

“Qırmızı Körpü” gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә
xidmәti fәaliyyәtin tәşkili vәziyyәti yoxlanılıb

zaman dәstәk verdiklәrini vә bu dәstәyin bundan
sonra da davam etdirilәcәyini bildirdi. Cees’t Hart bu
imkanlardan faydalanaraq Azәrbaycana investisiya
qoyuluşunu artırmaq niyyәtindә olduqlarını qeyd
etdi. O, hәmçinin aidiyyәti hökumәt qurumları ilә
şәffaflığın, hesabatlılığın vә mühasibatlılığın daha da
yüksәk sәviyyәyә qalxması üçün әmәkdaşlıq etdiklәrini söylәdi.
Söhbәt zamanı bildirildi ki, bu ildәn başlayaraq
“Carlsberg Group” şirkәti kәnd tәsәrrüfatı sektoruna
da investisiya qoyuluşunu hәyata keçirәcәk vә bu
istiqamәtdә artıq pilot layihәlәrin icrasına başlanılıb.
Prezident İlham Əliyevin növbәti görüşü
“Signify” şirkәtinin baş icraçı direktoru Erik Rondolat ilә keçirilib.
Son vaxtlar Azәrbaycanda aparılan islahatlardan
mәmnunluğunu bildirәn Erik Rondolat, ilk növbәdә,
ölkәmizdә hәyata keçirdiklәri layihәlәr barәdә dövlәtimizin başçısına mәlumat verdi. Qeyd etdi ki, aparılan islahatlar Azәrbaycanda biznes vә investisiya
mühitinin yaxşılaşması, ölkәmizdә yeni layihәlәrin
hәyata keçirilmәsi üçün gözәl zәmin yaradır.
“Signify” şirkәtinin işıqlandırma sahәsindә dünya

liderlәrindәn biri olduğunu vurğulayan baş icraçı
direktor rәhbәrlik etdiyi qurumun ölkәmizә yeni texnologiyaların gәtirilmәsi baxımından Azәrbaycana
hәr cür dәstәk vermәyә hazır olduğunu qeyd etdi.
Bildirildi ki, şirkәt iqtisadiyyat, o cümlәdәn kәnd
tәsәrrüfatı sahәsindә, hәmçinin “ağıllı şәhәr” layihәlәrindә vә internet texnologiyaları ilә işıqlandırma
sistemlәrinin inteqrasiyası istiqamәtindә müxtәlif
hәll variantları tәklif edir. Baş icraçı direktor, eyni
zamanda, istәr kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә, istәrsә dә
digәr sahәlәrdә işıqlandırma vasitәsilә yeni hәll
variantlarına investisiya yatırılması imkanlarını
Azәrbaycanın aidiyyәti qurumları ilә müzakirә etmәkdә maraqlı olduqlarını, müvafiq sahәdә yeni
texnologiyaların ölkәmizә gәtirilmәsini tәmin edә
bilәcәklәrini vurğuladı.
Görüşdәn mәmnunluğunu bildirәn Prezident
İlham Əliyev Bakı şәhәrinin işıqlandırılması üzrә
hazırda icra edilәn layihәnin sürәtlәndirilmәsinin
vacibliyini bildirdi. Dövlәtimizin başçısı, eyni zamanda, növbәti mәrhәlәlәrdә Sumqayıtda vә Azәrbaycanın digәr böyük şәhәrlәrindә işıqlandırmanın
keyfiyyәtinin artırılması, elektrik enerjisinә әhәmiy-

Bergen Anlaşmasının yeni redaksiyasının
hazırlanması üzrә işçi qrupun iclası keçirilib

yәtli qәnaәti tәmin edәn yeni hәll variantlarının tәtbiqi, hәmçinin kәnd tәsәrrüfatının müxtәlif sahәlәrindә işıqlandırma sistemlәri vasitәsilә müasir texnologiyaların gәtirilmәsinin aidiyyәti dövlәt qurumları ilә müzakirә olunması barәdә müvafiq tapşırıqlarını verdi.
Yanvarın 21-dә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Davosda Türkiyә Respublikasının Xarici İşlәr naziri Mövlud Çavuşoğlu ilә
görüşüb.
Görüşdә ikitәrәfli dostluq vә qardaşlıq münasibәtlәrinin uğurlu inkişafından mәmnunluq ifadә
olundu, әlaqәlәrimizin bütün sahәlәrdә genişlәndiyi
vurğulandı.
Söhbәt zamanı Azәrbaycan vә Türkiyә prezidentlәri arasında yüksәk sәviyyәli görüşlәrin münasibәtlәrimizin möhkәmlәnmәsindә rolu qeyd edildi.
Azәrbaycanla Türkiyәnin birgә hәyata keçirdiyi qlobal әhәmiyyәtli layihәlәrin önәmi vurğulandı.
Hәmin gün Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge Brende
ilә dә görüşüb.
Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge
Brende Forumun 50 illik yubileyi münasibәtilә tәdbirin nüfuzlu qonaqları üçün çox mәhdud sayda cәmi 200 әdәd hazırlanan şokolad dәstinin birini
dövlәtimizin başçısına hәdiyyә etdi.
Görüşdә Azәrbaycan ilә Davos Forumu arasında
münasibәtlәrin tarixi vә onun әhәmiyyәti haqqında
fikir mübadilәsi aparıldı. Ölkәmizin regionda iqtisadiyyat, nәqliyyat, infrastruktur sahәlәrindә oynadığı rolun vacibliyi vurğulandı. Azәrbaycan Prezidenti
İlham Əliyevlә Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge Brende arasında ötәn il imzalanmış
memorandumun davamı kimi bu gün imzalanacaq
niyyәt protokolunun әhәmiyyәti qeyd edildi. Sәnәdә
әsasәn Forumun ölkәmizdә afilә edilmiş regional
mәrkәzi yaradılacaq.
Söhbәt zamanı vurğulandı ki, bu cür mәrkәzlәr
çox mәhdud sayda ölkәlәrdә yaradılır vә onların әsas
mәqsәdi dördüncü sәnaye inqilabının sәbәb olduğu
çağırış vә imkanların hәyata keçirilmәsidir.
Sonra Dünya İqtisadi Forumunun ölkәmizdә afilә
edilmiş regional mәrkәzinin yaradılması ilә bağlı
niyyәt protokolu imzalandı.
Sәnәdi Prezident İlham Əliyev vә Forumun prezidenti Borge Brende imzaladılar.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev yanvarın 21-dә Davosda Xorvatiya Respublikasının Baş Naziri Andrey Plenkoviç ilә görüşüb.
Görüşdә Azәrbaycan ilә Xorvatiya arasında
imzalanan strateji tәrәfdaşlıq sәnәdinә uyğun olaraq
münasibәtlәrin sәviyyәsindәn mәmnunluq ifadә
edildi.
Söhbәt zamanı ölkәlәrimiz arasında enerji,
nәqliyyat, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vә digәr sahәlәrdә әmәkdaşlığın perspektivlәri
ilә bağlı fikir mübadilәsi aparıldı.
Daha sonra Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının prezidenti Suma Çakrabarti ilә görüşüb.
Görüşdә Azәrbaycanda mövcud investisiya
mühitinin son dövrlәrdә daha da yaxşılaşdığı mәmnunluqla vurğulandı, vergi vә gömrük sahәlәrindә
aparılan uğurlu islahatlar, inzibatçılığın asanlaşması,
“ASAN xidmәt”in vә DOST agentliyinin fәaliyyәti,
dövlәt tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәrin rәqәmsallaşdırılması prosesi xüsusi qeyd edildi.
davamı 2-ci sәh.

Active cooperation and dialogue
established between the State Customs
Committee and Caspian European Club

Yanvarın 21-dә Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin rәisi, general-polkovnik Elçin
Quliyev vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәfәr Mehdiyev tәrәfindәn Qәrb
Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı
Körpü” gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә xidmәti fәaliyyәtin tәşkili
vәziyyәti yoxlanılıb.

Yanvarın 23-24 tarixlәrindә
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Bakı şәhәrindәki Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional
Ofisindә Bergen Anlaşmasının yeni
redaksiyasının hazırlanması üzrә
işçi qrupun iclası keçirilib.

The meeting of the joint working group of the State Customs
Committee of the Republic of
Azerbaijan and the Caspian
European Club was held on
January 16.
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Azәrbaycan vә Davos Forumu arasındakı
әlaqәlәrin tarixindә yeni sәhifә açılır
әvvәli 1-ci sәh.
Söhbәt zamanı Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının
ölkәmizdә hәyata keçirilәn layihәlәri vә prioritet sahәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi barәdә fikir mübadilәsi aparıldı. Bankın Azәrbaycanda mövcud әlverişli investisiya mühitindәn yararlanaraq
fәaliyyәtini daha da genişlәndirmәk üçün böyük imkanlarının
olduğu bildirildi.
Davosda Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin daha bir görüşü Rusiyanın “LUKOIL” şirkәtinin prezidenti Vahid Əlәkbәrov ilә
keçirilib.
Görüşdә Azәrbaycanın “Naxçıvan”, “Qoşadaş” yataqlarının
“LUKOIL” şirkәti ilә birgә işlәnilmәsi mәsәlәsi müzakirә olundu
vә bu barәdә qәrar qәbul edildi.
Söhbәt zamanı perspektiv strukturlar vә SOCAR-“LUKOIL”
әmәkdaşlığı әtrafında fikir mübadilәsi aparıldı.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 21-dә Davosda
Dünya İqtisadi Forumu çәrçivәsindә keçirilәn “Avrasiya üçün yeni
baxış - dayanıqlı inkişaf üçün tәrәfdaşlıq” mövzusunda iclasda
iştirak edib.
İclasda Avrasiyada ölkәlәrarası әmәkdaşlıq mәsәlәsi müzakirә
olundu. Hәmçinin ticarәt, energetika, nәqliyyat sahәlәrindә әmәkdaşlıqla bağlı fikir mübadilәsi aparıldı, dördüncü sәnaye inqilabının region üçün әhәmiyyәti vurğulandı.
İclasda Monqolustanın Prezidenti Xaltmaaqiyn Battulqa,
Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxariya, Türkiyәnin Xarici İşlәr
naziri Mövlud Çavuşoğlu, Avropa Yenidәnqurma vә İnkişaf Bankının prezidenti Suma Çakrabarti vә digәr nüfuzlu qonaqlar iştirak
ediblәr.
Hәmin gün Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Pakistan İslam Respublikasının Baş Naziri İmran Xan ilә
görüşü olub.
Görüşdә Azәrbaycan ilә Pakistan arasında ikitәrәfli әmәkdaşlıq
mәsәlәlәri müzakirә edildi.
Baş Nazir İmran Xan bildirdi ki, Pakistan Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәllindә ölkәmizin haqlı
mövqeyini dәstәklәyir vә işğalçı Ermәnistanla heç vaxt diplomatik
münasibәtlәr qurmayıb.
Azәrbaycanda turizmin sürәtlә inkişaf etdiyini, xüsusilә
müsәlman ölkәlәrindәn gәlәn ziyarәtçilәrin sayında böyük artımın
müşahidә edildiyini deyәn İmran Xan ölkәmizin bu sahәdәki
tәcrübәsindәn yararlanmaq niyyәtindә olduqlarını bildirdi.
Prezident İlham Əliyev Kәşmir mәsәlәsindә Azәrbaycanın
Pakistana daim dәstәk verdiyini qeyd etdi. Dövlәtimizin başçısı,
hәmçinin ölkәmizin Qoşulmama Hәrәkatı çәrçivәsindә Pakistanı
dәstәklәdiyi vurğulandı.
Daha sonra Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda Neft
İxrac edәn Ölkәlәr Tәşkilatının (OPEC) baş katibi Mәhәmmәd
Barkindo ilә görüşüb.
Prezident İlham Əliyevin beş il bundan әvvәl Dünya İqtisadi
Forumunda çıxışını xatırladan Mәhәmmәd Barkindo dedi ki,
cәnab Prezident, xatırlayırsınızsa, beş il bundan әvvәl bu Dünya
İqtisadi Forumunda Siz OPEC-ә üzv olan bütün ölkәlәrin vә
OPEC-ә üzv olmayan ölkәlәrin bir araya gәlmәsi vә birlikdә çalışması ilә bağlı çağırış edәn dünya liderlәrindәn birincisi olmusunuz.
Belә bir tәşәbbüslә әvvәllәr heç kim çıxış etmәmişdir. Siz uzaqgörәnsiniz, çox qәtiyyәtlisiniz. Bizim hamımızın bir araya gәlmәsi vә
birlikdә çalışmağımız üçün buradakı qlobal platformadan istifadә
edәrәk hamımıza çağırış etdiniz. Çünki Siz dә dediyiniz kimi, biz
hamımız eyni vәziyyәtdә idik. Çünki biz hamımız eyni nefti
istehsal edirdik vә onu eyni bazarlara satırdıq. O zaman bazarda
qiymәtlәr 80 faizdәn çox aşağı düşmüşdü. Biz әn pis vәziyyәtin
şahidi idik. Cәnab Prezident, Sizin uzaqgörәn rәhbәrliyiniz, çağırışınız nәticәsindә biz işlәmәyә başladıq. Biz 2016-cı il dekabrın 10da, daha dәqiq, 12 ay müddәtindә әmәkdaşlıq bәyannamәsini 24
ölkә ilә imzaladıq. Tarixdә ilk dәfә idi bu, baş verirdi. Sizin
rәhbәrliyiniz, Sizin baxışınız sayәsindә biz bunu etdik. Biz bunu
heç vaxt unutmayacağıq, cәnab Prezident. Bu, bizim üçün çox
önәmlidir vә Sizin dә qeyd etdiyiniz kimi, ötәn beş ildә biz Azәrbaycanla çox sıx işlәmişik vә Azәrbaycan qәbul edilmiş bütün
qәrarlara sadiq qalmışdır.
Prezident İlham Əliyev xoş sözlәrә görә OPEC-in baş
katibinә tәşәkkür edәrәk bildirdi ki, hәmin gün burada - Davosda
mәnә bu mәsәlә ilә bağlı nә etmәk lazım olduğu barәdә sual verildi vә mәn bu tәklifi irәli sürdüm. Bu tәklifi ciddi nәzәrә aldığına
görә OPEC-ә minnәtdaram vә biz hәqiqәtәn çox nadir
tәrәfdaşlıq formatını yaratdıq. Hesab edirәm ki, bu formata malik
olan, lakin tәkcә format yox, eyni zamanda, qәrarları sәmәrәli
icra edәn başqa belә bir beynәlxalq tәşkilat yoxdur. Bәzәn hәtta
bir tәşkilat daxilindә razılığa gәlmәk mümkün olmur. Lakin
OPEC-ә üzv olan vә üzv olmayan ölkәlәr, böyük vә kiçik neft
istehsalçıları birlәşdilәr. Çünki bu, bizim ümumi mәqsәdimiz idi.
Lakin әlbәttә ki, sizin rәhbәrliyiniz olmasaydı, bizim sәylәrimiz
nәticәsiz qalardı, çünki siz tәşkilatın rәhbәri olaraq nәinki bütün
proseslәri әlaqәlәndirdiniz, hәm dә prosesә rәhbәrlik etdiniz.
Düşünürәm vә әminәm ki, uğurun sәbәblәrindәn biri dә bütün
ölkәlәrin sizә böyük etimad göstәrmәsi idi. Bu, çox mühüm amil
idi. Belәliklә, bizdә bütün mühüm elementlәrin birlәşmәsi var
idi. Tәşkilat tәrәfindәn güclü rәhbәrlik, hәmçinin tәşkilata üzv
dövlәtlәrin vә üzv olmayan dövlәtlәrin arasında çox ciddi
әmәkdaşlıq var idi. Mәn bilirәm, hәtta bәzi üzv ölkәlәr arasında
hasilatın müәyyәn dәrәcәdә azalmasına nail olmaq asan deyildi.
Əlbәttә ki, çox sәmәrәli monitorinq prosesi, hәmçinin etimad
mәsәlәsi var idi. Mәn düşünürәm ki, bu prosesin bütün üzvlәri
hazırda sözlәrinә әmәl etmәyә çalışırlar. Çünki etimadı qorumaq
lazımdır. Hәmçinin mәn OPEC+ formatında görüşlәrin birinin
Bakıda keçirilmәsi ilә bağlı tәşәbbüsә görә sizә minnәtdarlığımı
bildirmәk istәyirәm. Mәn sizi dәvәt etdim vә siz bu dәvәti qәbul
etdiniz. Biz әmәkdaşlığımızın güclәndirilmәsini sәbirsizliklә
gözlәyirik. Azәrbaycan artıq OPEC üzvü kimi özünü göstәrir.
Əminәm ki, bu, belә dә davam edәcәk.
Yanvarın 22-dә isә Davosda Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev “SUEZ Group”un yeni baş icraçı direktoru Bertran Kamusla
görüşüb.
Görüşә görә Prezident İlham Əliyevә minnәtdarlığını bildirәn
Bertran Kamus rәhbәrlik etdiyi şirkәtin hazırda Azәrbaycanda
hәyata keçirdiyi layihәlәr, bu layihәlәrin gedişi, hәmçinin perspektiv proqramlar barәdә mәlumat verdi.
Rәhbәrlik etdiyi qurumun fәaliyyәti barәdә danışan baş icraçı
direktor "SUEZ Group"un kimya mәhsullarının istehsalı, mәişәt
tullantılarının yığılması vә emalı istiqamәtindә, habelә irriqasiya
vә meliorasiya sahәsindә gәlәcәk fәaliyyәt proqramlarını Prezident İlham Əliyevә tәqdim etdi.
Görüşdәn mәmnunluğunu ifadә edәn Prezident İlham Əliyev
bildirdi ki, “SUEZ” şirkәtinin Azәrbaycanın aidiyyәti qurumları ilә
fәaliyyәti barәdә mәlumatlıdır vә әldә edilәn nәticәlәr dә qәnaәtbәxşdir.
Kimya mәhsullarının istehsalı, mәişәt tullantılarının yığılması
vә emalı, habelә meliorasiya sahәsindә qabaqcıl texnologiyaların
tәtbiqi istiqamәtindә “SUEZ” ilә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri barәdә
fikir mübadilәsi aparıldı.
Hәmin gün Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Davosda Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Duda ilә
görüşüb.
Görüşdә ölkәlәrimiz arasında әlaqәlәrin inkişafı mәsәlәlәri
müzakirә olundu, neft-qaz sektorunda әmәkdaşlıq imkanlarının

araşdırılması, hәmçinin regionda vә dünyada mövcud geosiyasi
vәziyyәt haqqında fikir mübadilәsi aparıldı.
Söhbәt zamanı bu ilin iyun ayında Tallindә keçirilәcәk Üç
Dәniz Tәşәbbüsündә Azәrbaycanın da iştirak etmәsinin әhәmiyyәti vurğulandı, Vışeqrad Qrupu vә Qoşulmama Hәrәkatı çәrçivәsindә әmәkdaşlığın daha da dәrinlәşdirilmәsi mәsәlәlәri müzakirә olundu.
* * *
Yanvarın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumu çәrçivәsindә “Strateji baxış:
Avrasiya” mövzusunda keçirilәn panel iclasında iştirak edib.
Dövlәtimizin başçısı panelin moderatorunun suallarını
cavablandırıb.
- Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.
Dediyimiz kimi, Avrasiyada indi böyük qüvvәlәr yerlәşib, bir
tәrәfdәn Rusiya, o biri tәrәfdәn Çin. Azәrbaycanın Prezidenti kimi
Siz birinci növbәdә kimә zәng edәrsiniz - Moskvaya, yoxsa Pekinә?
Prezident İlham Əliyev: Bakıya.
Moderator: Bakıya…
Prezident İlham Əliyev: Bәli, bizim qonşularımıza münasibәtdә
siyasәtimiz mehribandır, lakin, eyni zamanda, milli maraqlarımız
hәmişә birinci yerdәdir. Buna görә dә müstәqillik illәri әrzindә
әldә etdiyimiz bütün nailiyyәtlәr xalqımızın müstәqilliyimizә
sadiq olmasına, siyasi vә iqtisadi sahәlәrdә çox ciddi islahatları hәyata keçirdiyimizә görә әldә olunmuşdur. Bizim nailiyyәtlәr Davos Dünya İqtisadi Forumunun illik qiymәtlәndirmәlәrindә dә öz
әksini tapmışdır. İnfrastruktur sahәsi çox yüksәk sәviyyәdә inkişaf
edib. Yolların inşası vә keyfiyyәtinә gәldikdә, biz dünyada iyirmi
yeddinci yerdә qәrarlaşmışıq.
Moderator: Çox gözәl. Hökumәti yenilәmәyinizi müşahidә
etmәk mәnim üçün maraqlı idi. Siz gәnc texnokratları sıralarınıza
cәlb etmisiniz.
Prezident İlham Əliyev: Bәli, tamamilә doğrudur, hökumәt
dәyişdi. Hökumәtә yaxşı tәhsil almış, müasir baxışlı yeni insanlar
dәvәt olunmuşdur. Çünki dәfәlәrlә ictimaiyyәtә açıqlamalarımda
dediyim kimi, iyirmi birinci әsrdә iyirminci әsrin baxışı ilә uğur
qazanmaq olmaz. Buna görә dә yeni insanlar nәinki tәkcә hökumәtә, eyni zamanda, çox böyük dәyişikliklәrә mәruz qalmış Prezident Administrasiyasına da gәtirilmişdir. Gәlәn ay bizdә erkәn parlament seçkilәri keçirilәcәk. Bu seçkilәrin mәqsәdi insanlara etimad göstәrdiklәri namizәdlәri seçmәk üçün imkan vermәk idi.
Əminәm ki, seçkilәrdәn sonra parlament dә islahatların davamının
mühüm hissәsi olacaqdır.
Moderator: Hәyatlarının yaxşılaşdırılmasını istәyәn azәrbaycanlılar üçün Siz yeni hökumәtin onlara nәlәr verәcәyinә ümid
edirsiniz, onlar növbәti bir vә ya iki ildә hansı fәrqlәri müşahidә
edәcәklәr?
Prezident İlham Əliyev: Hesab edirәm ki, әvvәllәr biz әsasәn
infrastruktur layihәlәrinә sәrmayә yatırmışıq. Buna görә yenә dә
Davos Forumuna әsasәn Azәrbaycan bu gün elektrik enerjisinә
çıxış imkanına görә ikinci yerdәdir. Azәrbaycanda qazlaşdırma
sәviyyәsi 96 faiz tәşkil edir. Biz 16 min kilometr yol, 3 mindәn çox
mәktәb vә 700 xәstәxana inşa etmişik. Lakin bunlar dövlәt sәrmayәsinin bir hissәsi idi. İndi bizә nә lazımdır? Bizdәn yaxşı idarәçilikdә, şәffaflıqda, hesabatlılıqda, hәyat vә yaşayış standartları ilә
bağlı meyarların Avropa İttifaqının standartlarına daha da
yaxınlaşması üçün yeni yanaşma tәlәb olunur. Hesab edirәm ki,
bu, mümkündür. Buna nail olmaq olar, çünki bizim güclü siyasi
dәstәyimiz var. Yenә dә mәn Azәrbaycan hökumәtinin strateji
baxışını 10-cu yerә, hökumәtin sabitlik tәmin etmәk bacarığını isә
dünyada 11-ci yerә layiq görәn Davos Forumunun qiymәtlәndirmәsinә toxunmaq istәyirәm. Belәliklә, yeni hökumәt әsas
diqqәtini artan әhalidәn ibarәt olan böyük çağırış üzәrinә yönәldәcәk. Buna görә dә bizim iqtisadi artımımız әhalinin artımına
uyğun gәlmәlidir. Müstәqillik illәrindә әhalimizin sayı 7 milyondan 10 milyona qәdәr artdı. Belәliklә, әhaliyә әlavә infrastruktur,
әlavә әrzaq tәminatı tәlәb olunur. Bizim әhalimiz hәr il 100 mindәn çox artır. Bu isә o demәkdir ki, bizә әn azından ildә 100 min
iş yeri lazımdır. Bu, asan deyil. Buna görә dә hökumәt bu mәsәlә
ilә mәşğul olacaq. Biz yoxsulluğu bugünkü sәviyyәdә - 5 faizdәn
aşağı sәviyyәdә saxlamağa çalışacağıq. Hәmçinin bizim birbaşa
xarici borcun azaldılması ilә bağlı uzunmüddәtli strategiyamız var.
Bu gün bu borc çox aşağıdır, ümumi daxili mәhsulun 17 faizini
tәşkil edir. Lakin bizim hәdәfimiz onu ümumi daxili mәhsulun 10
faizinә qәdәr endirmәkdir. Əlbәttә ki, inflyasiyanın keçәn il olduğu
kimi 2,5 faiz sәviyyәsindә, aşağı sәviyyәdә saxlanılması mәsәlәsi
üzәrindә dә işlәyәcәyik. İnsanların gәliri hәmişә inflyasiyanı
üstәlәmәlidir, habelә iş yerlәrinin yaradılması da demoqrafik artımdan daha çox olmalıdır.
Moderator: Mәn oxumuşam ki, indi Mәrkәzi Asiya әhalisinin
üçdәbir hissәsinin yaşı 15-dәn aşağıdır. Yәni, әhalinin üçdәbir hissәsinin 15 yaşı tamam olmayıb. Dünyanın digәr hәr bir qitәsindә
gәnclәrә nәzәr salsaq, biz onları küçәlәrdә görmüş olarıq, onlar öz
sәslәrinin daha çox eşidilmәsini tәlәb edirlәr, onlar daha çox sәsә
malik olduqlarına öyrәşiblәr. Siz dә indi qeyd etdiniz ki, ölkәnizdә

gәnclәrin sayı çoxdur. Bәs, onlar küçәyә çıxsa vә daha çox sәs
tәlәb etsә, Siz onlara nә deyәrdiniz?
Prezident İlham Əliyev: Biz onların nә istәdiklәrini dinlәyәrdik.
Lakin fakt ondan ibarәtdir ki, Azәrbaycan gәnclәri küçәlәrdә deyil,
gәnclәr universitetlәrdә, mәktәblәrdәdir, gәnclәr startap biznesindәdir, gәnclәr hökumәt mәsәlәlәrinә fәal cәlb olunublar. Biz
çox nәhәng könüllülәr hәrәkatına başlamışıq vә on minlәrlә insan
ictimai xidmәtlәr sektorunda könüllülәr qismindә tәlimlәrdә iştirak
edib. Sonra da biz yaxşı nәticәlәr göstәrәnlәri hökumәt tәşkilatlarına işә götürürük. Sәmimi danışsaq, dünyanın müxtәlif yerlәrindә
gәnclәrin küçәlәrdә olması onları nәyinsә qane etmәdiyinә görә
baş verir. Onları hәyat qane etmir, onların hökumәtә olan etimadı
itib. Hökumәt hakimiyyәtә gәlmәk üçün populist şuarlardan
istifadә etmiş, lakin sonra vәd etdiklәrini yerinә yetirә bilmәmişdir.
Əslindә, onlar yalan danışıblar. Bunun әsas sәbәbi isә siyasәtçilәrin mәsuliyyәtsizliyidir. Çünki biz tәkcә Avropada yox, bir çox
ölkәlәrdә onu müşahidә edirik ki, hökumәt hakimiyyәtә gәlir vә
dәrhal hökumәtin rәhbәri tәzyiq altında olur. İnsanlar onu seçir,
lakin bir ildәn sonra o, ona göstәrilәn etimadı itirir. Çünki yerinә
yetirilmәsi mümkün olmayan vәdlәr verilmişdir. Azәrbaycanda
biz hәmişә sözümüzә әmәl edirik. Biz heç vaxt yerinә yetirә
bilmәyәcәyimiz mәsәlәlәri dilimizә gәtirmirik vә insanlarımızın
hәyat standartları ildәn-ilә daha da yaxşılaşır.
Moderator: Tәşәkkür edirәm, Prezident Əliyev. Siz necә düşünürsünüz, Azәrbaycandakı gәnclәr bu baxışı, regional tәşkilatın bir
hissәsi olmaq vә hәmin regional tәşkilata suverenliyi hәvalә etmәk
istәyini bölüşürlәrmi? Azәrbaycanda bu ideya yerli sәviyyәdә
dәstәklәnirmi?
Prezident İlham Əliyev: Xeyr, mәn belә düşünmürәm.
Düşünürәm ki, Azәrbaycanın, o cümlәdәn gәnc nәslin әsas ideyası
vә ideologiyası suverenlik, müstәqillik vә öz ehtiyatlarımıza güvәnmәkdir. Prezident olaraq mәnim hәdәflәrimdәn biri Azәrbaycanı özü-özünü tәmin edәn, heç kimdәn asılı olmayan ölkәyә
çevirmәk idi. Başqa sözlә, iqtisadi müstәqillik әsas prioritet idi,
çünki bu, siyasi müstәqillik üçün bünövrәdir. Sözsüz ki, müxtәlif
ölkәlәrin müxtәlif gündәmlәri var. Müxtәlif ölkәlәrin iqtisadiyyatları digәrlәrininkindәn daha hәssasdır. Azәrbaycana gәldikdә,
bir daha qeyd edirәm ki, bizim coğrafi mövqeyimiz çox әlverişlidir. Bundan әlavә, biz müasir infrastrukturun yaradılmasına çoxlu
investisiya yatırmışıq. İkincisi, qeyd etdiyiniz kimi, bizim nәsil çox
gәncdir. Bizim әlavә vә çox kreativ әmәk ehtiyatlarımız var.
Əlbәttә ki, biz tәbii ehtiyatlarla - neft vә qazla zәnginik, bu da
bizim üçün enerji tәhlükәsizliyi yaradır. Ona görә dә bizim qonşu
ölkәlәr vә çox sayda tәrәfdaşlarımızla münasibәtlәrimiz qarşılıqlı
maraqlara әsaslanır. Bundan әlavә, biz bu vә ya digәr beynәlxalq
qurumda tәmsilçiliyimizlә bağlı hәr bir mәsәlәyә praqmatik
yanaşırıq. Bu, bizә nә verәcәk? Əgәr, bu, bizә daha çox iqtisadi
stimul, biznes üçün daha çox imkanlar, daha çox sabitlik vә daha
çox tәhlükәsizlik verәcәksә, әlbәttә ki, biz bunu nәzәrә alırıq. Biz
bir sıra beynәlxalq institutların üzvüyük. Onlardan biri Qoşulmama Hәrәkatıdır.
Moderator: Sizin region üçün әn parlaq ümidiniz vә әn pis kabusunuz nәdir? Prezident Əliyev, buyurun.
Prezident İlham Əliyev: Mәn düşünürәm ki, xüsusәn regional
vәziyyәti vә yeni yaranmaqda olan münaqişә zonalarını nәzәrә
alaraq hazırda әn vacib olan mәsәlә regional sabitlikdir. Ölkәdә
bizim daxili risklәrimiz yoxdur, istәr siyasi risklәr olsun, istәr iqtisadi. Ölkә sabitdir, inkişaf davamlıdır. Bizim hәyata keçirilmәkdә
olan vә xalqımız üçün böyük imkanlar yaradan çox geniş islahatlar
gündәliyimiz var. Ən böyük narahatlıq vә әsas potensial kabus
sәrhәdlәrimizin xaricindә gәrginliyin artması olardı. Bunun üçün
biz mәsuliyyәt daşımırıq. Tәәssüf ki, biz bu prosesә tam olaraq
tәsir edә bilmәrik. Mәsuliyyәti bu kövrәk sabitliyin daha da sarsılmaması üçün öz aralarında müәyyәn mәsәlәlәrlә bağlı razılığa
gәlmәli olan super qüvvәlәr, super güclәr daşıyacaq.
Moderator: Paneldә regionu yaxşı tanımayanlar üçün. Baş qaldırmasından daha çox narahat olduğunuz gәrginliklәr hansılardır?
Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, biz bu gәrginliklәri sәrhәdlәrimizin yaxınlığında görürük. Biz Əfqanıstanda gәrginliklәri
görürük, biz orada hәll edilmәmiş vәziyyәti görürük. Biz özümüz Ermәnistan tәrәfindәn işğala mәruz qalmışıq vә bu, daimi
tәhdid mәnbәyidir. Ərazilәrimizin demәk olar ki, 20 faizi beynәlxalq hüquq normaları vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinә zidd olaraq Ermәnistanın işğalı altındadır. Biz ABŞİran münasibәtlәrindә gәrginliyin kәskinlәşmәsinin şahidi oluruq. Regionda artıq baş qaldırmaqda olan bir çox qaynar nöqtәlәr
potensial tәhdidlәrdir. Ona görә dә biz sәrhәdlәrimizin xaricindә
tәhlükәsizliyin vә müәyyәnliyin olmasında çox maraqlıyıq.
Çünki hәtta Azәrbaycandan kәnarda olan iqtisadi çәtinliklәr
bizim iqtisadi vә sosial vәziyyәtimizә tәsir edә bilәr. Buna görә
dә düşünürәm ki, regionda sabitliklә bağlı vәziyyәt bizi narahat
edәn әsas mәsәlәdir vә belә deyә bilәrәmsә, regionda qeyri-sabitlik әsas kabusdur.
Moderator: Tәşәkkür edirәm, cәnab Prezident.
* * *
Yanvarın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əliyev Davosda Monqolustan Prezidenti Xaltmaaqiyn Battulqa ilә
görüşüb.
Görüşdә Azәrbaycanla Monqolustan arasında әlaqәlәrin daha
da dәrinlәşdirilmәsi barәdә fikir mübadilәsi aparıldı. Kәnd tәsәrrüfatı sahәsindә, xüsusilә heyvandarlıq sektorunda geniş әmәkdaşlıq imkanlarının olduğu bildirildi, mis vә qızıl mәdәnlәri sәnayesi sektorunda investisiya imkanları müzakirә edildi.
Söhbәt zamanı hazırda monqolustanlı tәlәbәlәrin Azәrbaycanın
universitetlәrindә tәhsil aldıqları da qeyd olundu.
Sonra Prezident İlham Əliyev BP şirkәtinin baş icraçı direktoru
Robert Dadli ilә görüşüb.
Görüşdә TANAP layihәsinin artıq istifadәyә verildiyi, TAP-ın
isә bu ilin axırınadәk hazır olacağı qeyd edildi.
Söhbәt zamanı “Azәri-Çıraq-Günәşli” yataqlar blokunun
işlәnilmәsinin növbәti mәrhәlәsi üzrә yeni layihәyә dair müzakirәlәr aparıldı. Prezident İlham Əliyev bunun çox mühüm layihә
olduğunu bildirdi.
Dövlәtimizin başçısı bu ilin fevralında Bakıda “Cәnub Qaz
Dәhlizi” Mәşvәrәt Şurasının nazirlәr sәviyyәsindә görüşünün
keçirilәcәyini qeyd etdi.
Robert Dadli BP-nin öz fәaliyyәtindә әtraf mühitin qorunmasına daha böyük әhәmiyyәt verәcәyini dedi.
Yanvarın 22-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin Davosda Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxariya ilә görüşü olub.
Görüşdә Azәrbaycan ilә Gürcüstan arasında dostluq münasibәtlәrinin müxtәlif sahәlәrdә uğurla inkişaf etdiyi qeyd olundu.
Ölkәlәrimizin iştirakı ilә qlobal vә regional enerji vә nәqliyyat
layihәlәrinin hәyata keçirilmәsinin önәmi vurğulandı. Bakı-Tbilisi-Qars dәmir yolu xәttinin әhәmiyyәtinә toxunuldu. Bildirildi ki,
yanvarın 21-dә Davosda Dünya İqtisadi Forumu çәrçivәsindә
“Avrasiya üçün yeni baxış - dayanıqlı inkişaf üçün tәrәfdaşlıq”
mövzusunda keçirilәn iclasda bu layihәnin önәmi qeyd edilib vә
onun yeni әmәkdaşlıq formatının yaradılmasında xüsusi rolu
vurğulanıb.
Söhbәt zamanı ölkәlәrimiz arasında әmәkdaşlığın perspektivlәri barәdә fikir mübadilәsi aparıldı.
Hәmin gün Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin daha bir görüşü İsveçrә Konfederasiyasının Prezidenti
xanım Simonetta Sommaruqa ilә görüşü olub.
Görüşdә ikitәrәfli әlaqәlәr müzakirә olundu, BMT Tәhlükәsizlik Şurasına sәdrliyi dövründә Azәrbaycanın tәcrübәsi barәdә
fikir mübadilәsi aparıldı, ölkәmizin Avropanın enerji tәhlükәsizliyindәki vә ümumilikdә, regionun tәhlükәsizliyindәki rolu
vurğulandı. Azәrbaycan ilә İsveçrә arasında iqtisadi әlaqәlәrә
toxunuldu, bu münasibәtlәrin inkişafından mәmnunluq ifadә
olundu.
Söhbәt zamanı Azәrbaycanda bәrpaolunan enerji sahәsindә
әmәkdaşlıq mәsәlәsi müzakirә edildi. Prezident İlham Əliyev
ölkәmizdә reallaşdırılan bәrpaolunan enerji layihәlәri barәdә
mәlumat verdi. Gәlәcәkdә turizm, nәqliyyat, kәnd tәsәrrüfatı sahәlәrindә dә bәrpaolunan enerjidәn istifadәnin mümkünlüyü bildirildi. Vurğulandı ki, alternativ enerjinin Azәrbaycanda böyük potensialı var.
Sonra Prezident İlham Əliyev Davosda “Swiss Re” şirkәtinin
ictimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә sәdri Veronika Skotti ilә görüşüb.
Görüşә görә Prezident İlham Əliyevә tәşәkkürünü bildirәn
“Swiss Re” şirkәtinin ictimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә sәdri Veronika
Skotti dövlәtimizin başçısı tәrәfindәn son illәrdә aparılan islahatlar
nәticәsindә Azәrbaycanda sığorta sahәsinin inkişafı vә tәkmillәşmәsi üçün yaxşı imkanların yarandığını bildirdi. Qeyd etdi ki,
“Swiss Re” şirkәti Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi islahatlarda iştirak etmәyә, Azәrbaycanda sığorta bazarının daha da
inkişafına töhfә vermәyә hazırdır.
“Swiss Re”nin әsasәn fövqәladә hallarda yaranan sığorta hadisәlәri vә onların tәkrar sığortası üzrә dünyanın ixtisaslaşmış lider
şirkәtlәrindәn biri olduğunu deyәn Veronika Skotti tәmsil etdiyi
qurumun müxtәlif ölkәlәrdә hәyata keçirdiyi layihәlәr barәdә mәlumat verdi.
Dövlәtimizin başçısı ölkәmizdә sığorta bazarının, xüsusilә daşınmaz әmlak sahәsindә sığorta sisteminin sәmәrәli tәşkilinin vә
inkişafının vacib olduğunu vurğuladı.
Görüşdә bu sahәdә beynәlxalq tәcrübәnin Azәrbaycanda
tәtbiqini sürәtlәndirәcәk xarici investorlarla, o cümlәdәn “Swiss
Re” şirkәti ilә әmәkdaşlıq barәdә fikir mübadilәsi aparıldı.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Davosda növbәti görüşü
“Procter and Gamble Europe” şirkәtinin prezidenti Loik Tassel ilә
olub.
Loik Tassel görüşә görә Prezident İlham Əliyevә minnәtdarlığını bildirdi. O, son illәrdә Azәrbaycanda hәyata keçirilәn islahatları, xüsusilә biznes sahәsindә mühasibatlılığın vә şәffaflığın
artırılması, vergi vә gömrük sahәlәrindә islahatların ümumi rәqabәt mühitinә verdiyi müsbәt töhfәni yüksәk qiymәtlәndirdi. Bildirildi ki, bu, “Procter and Gamble Europe” şirkәtinin ölkәmizdәki
fәaliyyәtinin inkişafı üçün çox önәmli amildir. Azәrbaycanın bugünkü biznes mühitinin bütün xarici investorların öz fәaliyyәtlәrini
genişlәndirmәlәri üçün çox әlverişli imkan yaratdığını deyәn Loik
Tassel rәhbәri olduğu şirkәtin ölkәmizdәki biznes vә sosial
fәaliyyәti barәdә danışdı.
Prezident İlham Əliyev gәlәcәkdә dә Azәrbaycanda xarici
investorlar üçün biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
istiqamәtindә tәdbirlәrin görülәcәyini vurğuladı.
Söhbәt zamanı bildirildi ki, “Procter and Gamble Europe” şirkәti fәaliyyәtini Orta Asiya vә Uzaq Şәrqә doğru genişlәndirmәk
niyyәtindәdir vә regional mәrkәz olaraq mәhz Bakı şәhәri seçilib.
Vurğulandı ki, Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi islahatlar
vә Azәrbaycanda yaradılan biznes mühiti şirkәtin ölkәmizdәki ofisi vasitәsilә Şәrqә doğru genişlәnmәsinә әlverişli imkan yaradacaq.
Prezident İlham Əliyev Davosda daha sonra “Equinor”
şirkәtinin baş icraçı direktoru Eldar Saetre ilә görüşüb.
Görüşdә “Qarabağ” yatağı layihәsi müzakirә olundu.
“Equinor” şirkәtinin 1994-cü ildәn Azәrbaycanda olduğunu deyәn
dövlәtimizin başçısı ölkәmizdә onun fәaliyyәtinә çox böyük әhәmiyyәt verildiyini qeyd etdi.
Söhbәt zamanı alternativ enerji mәnbәlәri üzrә layihәlәr barәdә
dә fikir mübadilәsi aparıldı.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Davosda İsveçrәnin
Montrö şәhәrinin meri, Azәrbaycan-İsveçrә Dostluq Qrupunun
hәmsәdri Loran Verli ilә dә görüşüb.
Görüşdә Azәrbaycan ilә İsveçrә arasında ikitәrәfli әlaqәlәrin
yüksәlәn xәtlә inkişaf etdiyi bildirildi. İki ay әvvәl İsveçrә parlamentindә Azәrbaycan ilә dostluq qrupunun hәmsәdri tәyin olunduğunu deyәn Loran Verli bu qrupa rәhbәrlik etmәkdәn mәmnunluğunu bildirdi. O, fәaliyyәti dövründә Azәrbaycan ilә İsveçrә, o
cümlәdәn iki ölkәnin qanunverici orqanları arasında әlaqәlәrin
daha da sürәtlә inkişaf etmәsi üçün sәylәrini әsirgәmәyәcәyini
diqqәtә çatdırdı.
Söhbәt zamanı Azәrbaycan ilә İsveçrәnin şәhәrlәri arasında
әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin qurulması ilә bağlı fikir mübadilәsi
aparıldı, bir müddәt әvvәl Montrö şәhәri ilә Bakının Sәbail rayonunun qardaşlaşdığı bildirildi.
Görüşdә Azәrbaycan şirkәtlәrinin İsveçrәdә aktiv fәaliyyәti
qeyd edildi vә iki ölkәnin şirkәtlәri arasında münasibәtlәrin daha
da genişlәndirilmәsinin әhәmiyyәti vurğulandı.
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Bergen Anlaşmasının yeni
“Qırmızı Körpü” gömrük-sәrhәd
redaksiyasının hazırlanması üzrә
buraxılış mәntәqәsindә xidmәti
işçi
qrupun
iclası
keçirilib
fәaliyyәtin tәşkili vәziyyәti yoxlanılıb

Yanvarın 21-dә Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin rәisi, general-polkovnik Elçin Quliyev vә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәfәr Mehdiyev tәrәfindәn
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә
xidmәti fәaliyyәtin tәşkili vәziyyәti yoxlanılıb.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlәt
sәrhәdindәn buraxılış mәntәqәlәrindә şәxslәrin vә
nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt sәrhәdindәn buraxılışı
prosedurlarının tәkmillәşdirilmәsi barәdә verdiyi
tapşırıqların icra vәziyyәti vә bu istiqamәtdә görülmüş tәdbirlәrin effektivliyinin dәyәrlәndirilmәsi
mәqsәdilә dövlәt sәrhәdindәn keçәn şәxslәrlә söhbәtlәr edilib, son müddәt әrzindә dövlәt sәrhәdindәn
buraxılış mәntәqәlәrinin xidmәti fәaliyyәtindә nәzәrә
çarpan yeniliklәrin sәmәrәliyi barәdә vәtәndaşların
fikirlәri öyrәnilib, tәklif vә müraciәtlәri dinlәnilib.
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin vә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin rәhbәrlәri şәxslәrin vә nәqliyyat vasitә-

lәrinin gömrük vә sәrhәd rәsmilәşdirilmәsindә şәxsәn iştirak edәrәk bu prosedurların vaxtının maksimal dәrәcәdә azaldılması vә dövlәt sәrhәdinin daha
rahat keçilmәsi üzrә mümkün tәdbirlәr barәdә fikir
mübadilәsi aparıb, vәtәndaşların vә nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt sәrhәdindәn daha sürәtli keçidinin
tәmin edilmәsi mәqsәdilә rejim zonasının daxilindә
infrastrukturun daha da tәkmillәşdirilmәsilә bağlı
tapşırıqlar veriblәr.
Sәfәr çәrçivәsindә general-polkovnik Elçin Quliyev vә gömrük xidmәti general-leytenantı Sәfәr
Mehdiyevin rәhbәrliyi ilә xidmәti müşavirә keçirilib,
Prezident İlham Əliyevin dövlәt sәrhәdindәn keçәn

şәxslәrin hüquqlarının maksimal qorunması ilә bağlı
verdiyi tapşırıq vә göstәrişlәrin icrası üzrә hәr iki qurumun üzәrinә düşәn vәzifәlәr, o cümlәdәn gömrük vә
sәrhәd tәhlükәsizliyinin
güclәndirilmәsilә yanaşı,
dövlәt sәrhәdindәn keçәn
şәxslәrin yoxlanılmasına
mümkün qәdәr az vaxt sәrf
edilmәsinin üsul vә metodları haqqında geniş fikir mübadilәsi aparılıb.
“Qırmızı Körpü” gömrük-sәrhәd buraxılş mәntәqәsindәki mövcud vәziyyәt,
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin
vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin yerli bölmәlәrinin
qarşılıqlı fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi mәsәlәlәri müzakirә edilib vә vәzifәli şәxslәrin mәruzәlәri dinlәnilib.
Son zamanlar sәrnişin vә yükdaşımaların hәcminin әhәmiyyәtli dәrәcәdә artması nәzәrә alınaraq,
dövlәt sәrhәdindәn buraxılış mәntәqәlәrindә xidmәti
fәaliyyәtin daha da optimallaşdırılması, o cümlәdәn
dövlәt sәrhәdindәn keçәn şәxslәr, nәqliyyat vasitәlәri
vә yüklәr üzәrindә gömrük vә sәrhәd nәzarәtinin daha sәmәrәli tәşkilinә dair tәkliflәr nәzәrdәn keçirilib.
Şәxslәrin vә nәqliyyat vasitәlәrinin dövlәt sәrhәdindәn hәrәkәtinin daha da asanlaşdırılması, rejim
zonasının yaxınlığındakı infrastrukturun yaxşılaşdırılması mәqsәdilә “Qırmızı Körpü” gömrük-sәrhәd
buraxılş mәntәqәsinin qarşısındakı әrazinin abadlaşdırılması vә sәliqәyә salınması mәsәlәlәri Qazax
Rayon İcra Hakimiyyәtinin başçısı Rәcәb Babaşov
ilә müzakirә olunub.

Active cooperation and dialogue
established between the State Customs
Committee and Caspian European Club
The meeting of the joint working group
of the State Customs Committee of the
Republic of Azerbaijan and the Caspian
European Club was held on January 16.

The meeting was attended by deputy chairman of
the State Customs Committee, customs service
Major-General Javad Gasimov, heads of relevant
bodies and the delegation led by the first deputy chairman and Chief Executive Officer of the Caspian

European Club and Caspian American Club
Telman Aliyev.
Deputy chairman of the State Customs
Committee Javad Gasimov expressed gratitude
to the Caspian European Club for active cooperation, joint work in revealing problems of
entrepreneurs and studying proposals for
solving them.
“Over the several recent years our joint
working group took an active part in the discussion of various issues causing concern of
the business representatives. I offer to hold
these meetings every month so that we can
complete the work and respond immediately
to the urgent issues,” Javad Gasimov said.
Javad Gasimov spoke about the reforms
carried out in the customs system under the
leadership of President Ilham Aliyev, targets for
facilitating customs procedures, ensuring transparency, citizens’ satisfaction and eliminating the
shadow economy.
Deputy chairman gave information to the participants of the event about the work done to fulfil the
goals, projects, innovations and future goals.
The first deputy chairman and Chief Executive
Officer of the Caspian European Club and Caspian
American Club Telman Aliyev said the representa-

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsindә tәşkil olunan tәdbirdә Komitә sәdri,
gömrük xidmәti general-mayoru Sәhәt Hәbibbәyli
qeyd edib ki, infrastrukturun müasir tәlәblәr sәviyyәsindә qurulması, iş prosesinin tamamilә avtomatlaşdırılması gömrük rәsmilәşdirmәlәrinin vә malların
buraxılışının sürәtli formada hәyata keçirilmәsinә imkan yaradır. Qarşıda duran әsas mәqsәd gömrük orqanları tәrәfindәn biznes subyektlәrinә vә vәtәndaşlara göstәrilәn xidmәtlәrin keyfiyyәtini artırmaqdır.
Muxtar respublikada sahibkarlıq sahәlәrinin
qorunması vә inkişafının stimullaşdırılması istiqamәtindә gömrük orqanları tәrәfindәn görülәn işlәrdәn
danışan Komitә sәdri xarici ticarәtin asanlaşdırılması,
daxili bazarın qorunması, süni qiymәt dәyişmәlәrinin
qarşısının alınması mәqsәdilә hәyata keçirilәn tәdbirlәr, gömrük ödәnişlәri zamanı sahibkarlara tәtbiq
olunan güzәştlәr barәdә dә әtraflı mәlumat verib.
Komitәnin Gömrük әmәliyyatlarının vә risklәrin
idarәedilmәsi bölmәsinin rәisi, gömrük xidmәti mayoru İsmayıl Mәmmәdov muxtar respublikada biznes
mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq
subyektlәrinin dәstәklәnmәsi istiqamәtindә görülәn
işlәrdәn, “Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminin tәtbiqindәn danışıb. Qeyd olunub ki, qısa idxal bәyannamәsinin tәtbiqi ilә ticarәt-tәchizat zәncirindә tәhlükә-

sizliyin tәmin edilmәsinә, risk dәrәcәlәrinin müәyyәn
olunmasına, gömrük nәzarәtinin daha çevik formada
hәyata keçirilmәsinә şәrait yaranıb.
Elektron gömrük xidmәtlәri barәdә mәlumat verәn
Komitәnin Texnoloji innovasiyalar vә statistika bölmәsinin rәisi, gömrük xidmәti mayoru Emin Eylazov
qeyd edib ki, malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin bәyan
edilmәsinin, gömrük ödәnişlәrinin elektronlaşdırılması, gömrük rәsmilәşdirilmәsi üçün ilkin mәlumatlandırma, idxal-ixrac әmәliyyatları, malların nomenklaturası vә tarif dәrәcәlәri ilә bağlı mәlumatların elektron qaydada әldә edilmәsi gömrük işinin kağızsız
texnologiya әsasında tәtbiqinә imkan verir. Bunun
üçün biznes subyektlәri gömrük rәsmilәşdirilmәsinin
hәyata keçirilmәsinә bu sahәdә biliyi, tәcrübәsi olan,
innovativ layihәlәrdәn faydalanmağı bacaran mütәxәssislәri cәlb etmәli vә gömrük tәmsilçiliyi xidmәtindәn geniş istifadә olunmalıdır.
Görüş çәrçivәsindә Naxçıvan MR Dövlәt Gömrük
Komitәsinin yeni internet saytının vә (036) 234 nömrәli informasiya-sorğu xidmәtinin yenilәnmiş versiyasının tәqdimatı keçirilib.
Komitәnin Mәtbuat vә ictimaiyyәtlә әlaqәlәr üzrә
baş mәslәhәtçisi әvәzi, gömrük xidmәti polkovnikleytenantı Rahil Tahirli qeyd edib ki,
www.dgk.nmr.az saytı müasir dizaynı, funksionallığı
vә mәlumat bazasının zәnginliyi ilә seçilir. Xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçıları, sәyahәtçilәr vә digәr
maraqlı şәxslәr sayta daxil olmaqla gömrük işinә dair
әn son yeniliklәr, qanunvericilik aktları, gömrük orqanlarının fәaliyyәti barәdә dolğun mәlumat әldә edә

İclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi
sәdrinin müavini, gömrük xidmәti
general-mayoru İqbal Babayev,
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisinin direktoru Eser
Çengel, Komitәnin aidiyyәti struktur
bölmәlәrinin rәhbәrlәri, әmәkdaşları
vә 12 ölkәdәn nümayәndә heyәti iştirak edib.
Tәdbirin açılış mәrasimindә Dövlәt
Gömrük Komitәsi sәdrinin müavini
İqbal Babayev qonaqları salamlayaraq
onları ölkәmizdә görmәkdәn mәmnunluğunu ifadә edib. İqbal Babayev
Avropa vә Asiya arasında körpü rolunu
oynayan Azәrbaycanın hәr iki regiona
xas xüsusiyyәtlәri özündә birlәşdirdiyini bildirib vә ölkәnin bütün sahәlәrdә
dinamik inkişaf etdiyini diqqәtә çatdırıb.
Daha sonra işçi qrup iclasın gündәliyindәki mәsәlәlәrin müzakirәsinә
başlayıb.
İştirakçılar iki gün müddәtindә Bergen Sazişinin müddәalarını müzakirә
edib, iclasın sonunda görüşün protokolunu, hәmçinin sözügedәn sazişin
yeni redaksiyasının ilkin layihәsini
hazırlayıblar.
Qeyd edәk ki, 2009-cu ildә Bergen şәhәrindә
imzalanan saziş Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Siyasi Komissiyası, Maliyyә vә Audit
komitәlәrindә Avropa regionunun tәmsilçiliyinә
dair prosedurları özündә ehtiva edir.
Ötәn il Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Avropa Regionu üzrә sәdr müavini seçilәn
Azәrbaycan hәm Şuranın, hәm dә Siyasi Ko-

missiyanın sessiyalarında artıq regionun adından çıxış edәcәk, Avropa regionu gömrük xidmәtlәrinin maraqlarını qoruyacaq vә 2 il müddәtindә mütәmadi olaraq bu kimi tәdbirlәr ölkәmizdә keçirilәcәk.
Xatırladaq ki, ÜGT-nin Avropa Regionu
dünyanın әn inkişaf etmiş 53 ölkәsini özündә
birlәşdirir.

Gömrükçülәr
şәhidlәrin әziz
xatirәsini yad ediblәr
Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları yanvarın
20-dә - Ümumxalq Hüzn Günündә 20 Yanvar şәhidlәrinin
xatirәsini yad ediblәr.

tives of the Caspian European Club transport committee were attending the meeting, they were in contact with the representatives of the State Customs
Committee.
Telman Aliyev thanked the leadership of the State
Customs Committee for close cooperation and constructive dialogue, said they would learn the views,
problems and proposals of the representatives of various sectors of economy, systematize them for their
importance and discuss within the framework of the
joint working group.

Xarici iqtisadi fәaliyyәt
iştirakçıları ilә növbәti görüş
Gömrük xidmәti ilә biznes subyektlәri
arasında әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi
mәqsәdilә xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçıları ilә növbәti görüş keçirilib.

Yanvarın 23-24 tarixlәrindә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakı şәhәrindәki
Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional Ofisindә Bergen Anlaşmasının
yeni redaksiyasının hazırlanması üzrә işçi qrupun iclası keçirilib.

vә elektron xidmәtlәrdәn faydalana bilәrlәr. Sayt
vasitәsilә gömrük orqanlarına elektron qaydada
müraciәt etmәk imkanı vardır. Saytın “Naxçıvan
Muxtar Respublikası” bölmәsindә Naxçıvanın müasir inkişafı, tarixi-mәdәni irsi vә turizm potensialı әks
etdirilir.
Vәtәndaşlar muxtar respublika gömrük orqanlarının (036) 234 nömrәli informasiya-sorğu xidmәtinә zәng etmәklә gömrük әmәliyyatları, hәmçinin gömrük ekspertizası barәdә mәlumat әldә edә,
gömrük tәmsilçiliyi ilә әlaqә yarada, gömrük sahәsindә hüquqpozma faktları ilә bağlı mәlumat verә
bilәrlәr. Digәr mәsәlәlәrlә bağlı operatorla әlaqә
yaratmaq da mümkündür. Gömrük sәrhәdini keçәn
vәtәndaşlar info-köşklәrdә quraşdırılmış telefonlar
vasitәsilә (036) 234 nömrәsinә birbaşa zәng edә bilәcәklәr.
Tәqdimatlardan sonra diskussiya tәşkil olunub.
Xarici iqtisadi fәaliyyәtlә mәşğul olan sahibkarlıq
subyektlәrinin gömrük işinә dair qaldırdığı mәsәlәlәr
müzakirә olunub, tәkliflәr dinlәnilib, gömrük işinin
asanlaşdırılması ilә bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.
Tәdbirdә Naxçıvan Dövlәt Universitetinin Naxçıvan MR Dövlәt Gömrük Komitәsinin hamiliyinә
verilmiş dünya iqtisadiyyatı ixtisası tәlәbәlәrindәn
ibarәt startap komandasının üzvlәri dә iştirak edib.
Sonda tәdbir iştirakçılarına gömrük-biznes әmәkdaşlığının güclәndirilmәsi, sahibkarlıq subyektlәrinin
muxtar respublikanın iqtisadi hәyatındakı rolunun
artırılması istiqamәtindә әsas tövsiyәlәri özündә әks
etdirәn mәlumat vәrәqәlәri paylanılıb.

1990-cı il yanvarın 20-si Azәrbaycanın müasir tarixinә әn faciәli
günlәrdәn biri, eyni zamanda, xalqımızın qәhrәmanlıq sәhifәsi kimi daxil olub.
Düz 30 il әvvәl doğma yurdunun,
xalqının azadlığını, şәrәf vә lәyaqәtini hәr şeydәn uca tutan vәtәnpәrvәr
Azәrbaycan övladları canlarından
keçәrәk şәhidlik zirvәsinә ucalıblar.
Sovet qoşunlarının Azәrbaycanda törәtdiyi
qanlı qırğından uzun illәr keçmәsinә baxmayaraq, xalqımız o dәhşәtli günlәrin ağrı-acısını unutmur. Azәrbaycan xalqı hәr il 20 Yanvar faciәsi qurbanlarının xatirәsini dәrin ehtiramla yad edir.
Yanvarın 20-dә sübh tezdәn paytaxt sakinlәri, ayrı-ayrı dövlәt vә ictimai-siyasi tәşkilatların nümayәndәlәrilә yanaşı, Dövlәt Gömrük Komitәsinin kollektivi dә Şәhidlәr
xiyabanına gәlәrәk Azәrbaycanın müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda canlarından
keçәn Vәtәn övladlarının mәzarlarını ziyarәt
edib.
Gömrük әmәkdaşları 20 Yanvar şәhidlәrinin lәrin unudulmaz xatirәsinә hörmәt vә ehtirammәzarları üzәrinә tәr qәrәnfillәr düzüb, şәhid- larını bildiriblәr.

Gömrük Akademiyasında
növbәti ixtisasartırma
tәlimlәri başlayıb
Yanvarın 21-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında gömrük xidmәti әmәkdaşları üçün
tәşkil olunan ixtisasartırma tәlimlәrinin növbәti
qrupu ilә görüş keçirilib.
Akademiyanın rәisi
Qulu Novruzov tәlim
iştirakçılarını salamlayaraq, tәlimlәrin tәşkili
ilә bağlı mәlumat verib. Tәdrisin keyfiyyәtindәn vә tәlim proqramının mәzmunundan söz açan Akademiya rәisi dәrslәrin peşәkar mütәxәssislәr tәrәfindәn aparıldığını qeyd edib.
Qulu Novruzov gömrük sistemindә aparılan islahatlara toxunaraq, müasir tәlәblәrin
gömrük xidmәti üçün fәrqli bacarıqları zәruri etdiyini deyib.
O, gömrük xidmәti әmәkdaş-

larının peşәkarlığının artırılması, peşә bacarıqlarının daha
da tәkmillәşdirilmәsilә bağlı
tәşkil olunan tәlimlәrin әhәmiyyәtindәn danışıb.
Akademiya rәisi tәlimlәrin
müddәtinin bir ay nәzәrdә tu-

tulduğunu, proqramın mәzmununun kifayәt qәdәr tәkmillәşdirildiyini deyib. Qulu Novruzov vurğulayıb ki, gömrük xidmәti әmәkdaşları peşә bacarıqları ilә yanaşı, yüksәk mәnәvi
keyfiyyәtlәri vә milli dәyәrlәrә
sadiqliyi ilә dә fәrqlәnmәlidir.
Qeyd edәk ki, tәlimlәrdә iştirak edәn hazırkı qrupda 60
nәfәr gömrük xidmәti әmәkdaşı tәmsil olunur.
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Ötәn il әrzindә 13443
hüquqpozma faktı aşkar edilib
2019-cu il әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin vә gömrük nәzarәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә
hәyata keçirilmiş kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 13443 hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 866-sı cinayәt xarakterli faktlar olub vә
hәmin faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyaları vә
digәr cinayәt predmetlәrinin dәyәri 11 milyon 273 min
manatdan çox tәşkil edib. Bu әmәllәrin törәdilmәsindә
şübhәli bilinәn 992 nәfәrin (771 Azәrbaycan vәtәndaşı,
220 әcnәbi, 1 vәtәndaşlığı olmayan) barәsindә müvafiq
tәdbirlәr görülüb.
Gömruk sәrhәdindәn narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә gömrük orqanları
tәrәfindәn (o cümlәdәn digәr hüquq-mühafizә orqanları
ilә birlikdә) görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә 2019-cu il
әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә
onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsilә әlaqәdar
393 fakt aşkar olunub.
Bu faktlar üzrә ümumilikdә 1 ton 988 kq 628 qram narkotik
vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz
dövriyyәdәn çıxarılıb. Onların 95,3%-ni daha tәhlükәli ağır narkotiklәr olan heroin vә metamfetamin tәşkil edib, müvafiq olaraq 1
ton 821 kq 728 qram heroin, 74 kq 246 qram metamfetamin tutulub. Bundan әlavә - 63 kq 559 qram tiryәk, 11 kq 501 qram hәşiş,
4 kq 009 qram kokain, 322,947 qram marixuana, 633,676 qram
metadon, 18,5 qram diazepam, 93 qram fenobarbital, 12 kq 045
qram kalium permanqanat vә digәr maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
2019-cu il әrzindә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsindә
şübhәli bilinәn 490 nәfәr: 416 kişi vә 74 qadın olmaqla 367 nәfәr
Azәrbaycan vәtәndaşı, 122 nәfәr әcnәbi (91 İran, 16 Gürcüstan, 5
Rusiya, 3 Ukrayna, 3 Pakistan, 2 Türkiyә, 1 Boliviya vә 1 Braziliya vәtәndaşı) vә 1 vәtәndaşlığı olmayan şәxs barәsindә müvafiq

tәdbirlәr görülüb, 79 halda bu әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә
ifşa edilib.
Narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsi mәqsәdilә narkoqaçaqmalçılar müxtәlif gizlәtmә üsullarından istifadә ediblәr. 2019-cu il
әrzindә 116 halda narkotik vasitәlәrin daxili bәdәn boşluqlarında
(mәdәdә, düz bağırsaqda vә s.) keçirilmәsinә cәhdin qarşısı alınıb.
2019-cu il әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar olunmuş
12577 gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә 2154
hüquqi şәxs (o cümlәdәn 1010 xarici hüquqi şәxs) vә 10440 fiziki
şәxs (o cümlәdәn 3921 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb
edilib, göstәrilәn şәxslәrә qarşı 1 milyon 358 min 741 manat
cәrimә tәtbiq olunmaqla, dәyәri 470 min 519 manat olan mallar
mәhkәmә orqanları tәrәfindәn müsadirә edilib.
“Valyuta tәnzimi haqqında” Qanuna vә digәr qanunvericilik
aktlarına әsasәn, gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin
gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üzәrindә nәzarәti hәyata

keçirәrkәn qanunvericiliyin tәlәblәrini pozan şәxslәrdәn 310330 ABŞ dolları, 13585 avro, 6,531,350 rus
rublu, 35000 türk lirәsi, 25400 Azәrbaycan manatı,
11627 manat dәyәrindә 730 әdәd gümüş zinәt әşyaları,
56008 manat dәyәrindә 284,614 karat qiymәtli daşlar,
1,293,908 manat dәyәrindә 1803 әdәd qızıl zinәt әşyaları aşkar olunub.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük orqanları
tәrәfindәn 239569 manat dәyәrindә 239569 әdәd
CITES obyekti olan tibbi zәli, 1,782,462 manat dәyәrindә 2970770 litr dizel yanacağı, 3,140,993 manat dәyәrindә dәrman vasitәlәri, 2679 manat dәyәrindә baytarlıq dәrmanları, 32200 manat dәyәrindә 1800 әdәd
tәhlükәsizlik kameraları, 2 әdәd elektroşoker, 18 ton
202 kq kimyәvi maddә, 24 kq 370 qram kürü, 84575
manat dәyәrindә 7525 litr mühәrrik yağı, 821223
manat dәyәrindә 1152 әdәd mobil telefon vә 74725
manat dәyәrindә 43078 әdәd mobil telefonların
aksesuarları, 121080 manat dәyәrindә mәişәt texnikası
vә әşyaları, 113 әdәd odlu silahın patronları, 5760 әdәd ov
silahının sursat vә lәvazimatları, 1 559 130 әdәd pirotexniki mәmulatlar, 3 әdәd pnevmatik silah, 11500 әdәd pnevmatik silahın
patronları, 164 әdәd soyuq silah, 30766 manat dәyәrindә tibbi
lәvazimatlar vә xeyli miqdarda digәr mallar tutulub.
Hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn alkoqollu
içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә tütün mәmulatlarının idxalı zamanı vergidәn yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının
pozulması hallarının qarşısının alınması üçün hәyata keçirilmiş
tәdbirlәr nәticәsindә aksiz markasız vә ya digәr qanunsuz yollarla
ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd göstәrilәn 282 796,2 manat dәyәrindә 2
005 144 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr, 1469,5 manat
dәyәrindә 1305 әdәd siqarlar, 130980 manat dәyәrindә 80894,7
litr spirtli içkilәr saxlanılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük Akademiyasının
yaranmasından 8 il ötür
Ölkәmizdә bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük sahәsindә dә elm, tәdris vә tәdqiqat fәaliyyәtinә, elәcә dә gömrük әmәkdaşlarının ixtisas
vә peşәkarlıq sәviyyәsinin artırılmasına xüsusi
diqqәt yetirilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin 24 yanvar 2012-ci il tarixli, 1972
nömrәli Sәrәncamına әsasәn yaradılıb. Akademiya ali vә
әlavә tәhsil proqramlarını hәyata keçirәn, fundamental vә
tәtbiqi elmi tәdqiqatlar aparan xüsusi tәyinatlı dövlәt ali tәhsil
müәssisәsidir.
Gömrük Akademiyasının yaradılmasında әsas mәqsәd
gömrük orqanlarında xidmәt etmәk üçün yüksәk ixtisaslı,
peşәkar mütәxәssislәrin hazırlanması, gömrük orqanlarında
xidmәtә qәbul olunan әmәkdaşlar üçün ilkin hazırlıq vә
gömrük xidmәti әmәkdaşları üçün ixtisasartırma tәlimlәrinin tәşkil edilmәsi, hәmçinin elmi-tәdqiqat işlәrinin aparılmasıdır.
Akademiyanın prioritetlәrindәn әn başlıcası gömrük orqanlarında çalışmaq üçün lazım olan bütün ixtisaslar üzrә kadrların
hazırlanmasıdır. Hazırda Akademiyada bakalavr pillәsi üzrә 3 ixtisas - hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat vә informasiya tәhlükәsizliyi
ixtisası üzrә tәlәbәlәr tәhsil alır.
Burada 2019/2020-ci tәdris ilindәn informasiya tәhlükәsizliyi
ixtisası üzrә tәlәbә qәbulu da aparılır. Bu tәdris ilindәn beynәlxalq
hüquq vә gömrük işi ixtisasları üzrә magistr hazırlığı da hәyata
keçirilir. 2020/2021-ci tәdris ilindә isә yeni ixtisasların açılması
nәzәrdә tutulur.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası ilk tәdris ilinә
2014/2015-ci tәdris ilindә başlayıb. 2017/2018-ci tәdris ilindә ilk
mәzunlarını yola salıb.
Hazırda Akademiyada tәlәbәlәrin ümumi sayı 250 nәfәrdir.
Onlardan 241 nәfәri bakalavr, 9 nәfәr magistr tәhsili alır.

Akademiyada tәhsilin keyfiyyәtinin artırılması, tәtbiq olunan
texnoloji yeniliklәr vә kadr potensialının yaxşılaşdırılması üçün
son illәr bir sıra tәdbirlәr hәyata keçirilib.
Beynәlxalq әlaqәlәrin qurulması vә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi prioritet olaraq qarşıya qoyulub. Akademiya bir sıra beynәlxalq qurumlarla әmәkdaşlıq edir: Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı, Gömrük Universitetlәrinin Beynәlxalq Şәbәkәsi, Rusiya
Gömrük Akademiyası vә s.
Akademiyanın әsas fәaliyyәt istiqamәtlәri bakalavr vә magistr
hazırlığı ilә yanaşı, xidmәtә ilkin hazırlıq vә ixtisasartırma tәlimlәrinin tәşkilidir.
Akademiyada gömrük orqanlarında xidmәtә qәbul olunan
әmәkdaşlar üçün tәlimlәr yeni formatda vә mәzmunda keçirilir.
Tәlimlәr Dövlәt Gömrük Komitәsi sisteminә daxil olan gömrük

orqanlarının әmәkdaşlarının peşә vә ixtisas sәviyyәsini artırmaq, gömrük orqanlarına xidmәtә yeni qәbul edilmiş әmәkdaşlara peşә biliklәrinin vә xidmәti intizam qaydalarının
tәlәblәrinin öyrәdilmәsi mәqsәdilә tәşkil olunur.
Akademiyada Dövlәt Gömrük Komitәsinә verilәn ÜGTnin e-Learning Modullarından istifadә üzrә Lisenziyaya
әsasәn “CLİCK! e-Learning” bazasında mövcud olan
resurslar üzrә gömrük xidmәti әmәkdaşları üçün tәlimlәrin
keçirilmәsi nәzәrdә tutulub.
Hәmçinin Akademiyada Beynәlxalq Standartlar Sisteminin tәtbiqi, tәhsilin vә idarәetmәnin ISO standartlarının
tәlәblәrinә uyğun sәviyyәdә tәşkil edilmәsi mәqsәdilә struktur bölmәlәrin әmәkdaşları üçün tәlimlәr keçirilib.
Tәlimlәr vә sertifikatların verilmәsi prosesi Türk Standartları İnstitutu tәrәfindәn aparılır. Akademiyanın ISO
9001:2015 (Keyfiyyәti idarәetmә sistemi) sertifikatını alması
üçün bütün müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Xatırladaq ki, Akademiyanın fәaliyyәtini beynәlxalq
standartların tәlәblәrinә müvafiq olaraq hәyata keçirmәk
mәqsәdilә 2019-cu ildә Türkiyә Standartları İnstitutunun
Azәrbaycandakı nümayәndәliyi ilә Akademiya arasında
müqavilә imzalanıb.
Bununla yanaşı, Akademiyada elmi fәaliyyәt üzrә işlәr aparılır.
Gömrük sahәsi, iqtisadiyyat üzrә elmi mәqalәlәr dәrc olunur.
Professor-müәllim heyәti beynәlxalq elmi konfrans vә seminarlarda, elәcә dә ÜGT-nin PICARD (“Gömrük sahәsindә akademik
araşdırmalar vә inkişaf üzrә әmәkdaşlıq proqramı”) illik
iclaslarında iştirak edir.
Gömrük Akademiyasını bitirәn mәzunlara gömrük xidmәtindә
işlәmәk imkanı verilir. Akademiyanın mәzunları Dövlәt Gömrük
Komitәsi rәhbәrliyinin müvafiq әmri ilә işә müsabiqәdәn kәnar
qәbul edilir.
Akademiyanın tәlәbәlәri könüllü gömrükçü dәstәlәrindә dә
aktiv şәkildә tәmsil olunurlar.

Buraxılış mәntәqәlәrindә tibbisanitariya yoxlaması güclәndirilib
müvәqqәti tәcrid olunması üçün ayrılan vә zәruri әşyalarla
tәmin edilәn yerlәrdә müayinәsinә lazımi şәrait yaradılıb.
Hәmçinin, nәqliyyat vasitәlәri üzәrindә dezinfeksiya
tәdbirlәrinin aparılması da hәyata keçirilir.
Eyni zamanda, fiziki şәxslәrin hava nәqliyyatı vasitәsilә
ölkәyә gәlişi zamanı Mülki Aviasiya Tәşkilatı tәrәfindәn
qәbul edilmiş vә ekipajın müvafiq üzvlәri tәrәfindәn imzalanmış hava gәmisinin “baş bәyannamәsi” sәnәdinin tibbisanitariya hissәsinә uyğun olaraq, müvafiq tibbi-sanitariya
nәzarәti mәsәlәlәrinә dair mәlumatların gömrük orqanına
tәqdim olunması tәlәb edilir.
Bundan başqa, Sәhiyyә Nazirliyi vә digәr müvafiq dövlәt qurumları, habelә şәhәr vә rayonların gigiena vә epidemiologiya mәrkәzlәrinin rәhbәrlәri ilә mәlumat mübadilәsi
vә digәr zәruri qarşılıqlı fәaliyyәtin tәşkili üçün müәyyәn
edilәn mütәmadi әlaqә mexanizmlәrinә uyğun olaraq
müvafiq işlәr hәyata keçirilir.

İnsanlar üçün qlobal tәhlükә törәdәn yoluxucu
xәstәliklәr, xüsusilә, son günlәr Çin Xalq Respublikasının Hubei әyalәtinin Vuhan şәhәrindә
namәlum etiologiyalı sәtәlcәm xәstәliyinin aşkar
edilmәsi ilә әlaqәdar gömrük-sәrhәd buraxılış
mәntәqәlәrindә gömrük orqanları tәrәfindәn
müvafiq işlәr aparılır.
Bununla әlaqәdar, öskürәk, halsızlıq, yüksәk hәrarәt,
yuxarı tәnәffüs yollarının katarı vә s. simtomplarla özünü
büruzә verәn fiziki şәxslәrin müәyyәnlәşdirilmәsi üçün
mәsafәdәn insan bәdәninin hәrarәtinin ölçülmәsindә istifadә
olunan cihazlar (termovizorlar) vasitәsilә termometriya, tibbi
sorğu, vizual müayinә vә digәr diaqnostik üsullarla tibbisanitariya yoxlaması güclәndirilmiş rejimdә hәyata keçirilir.
Xәstә vә xәstәliyә şübhәli şәxslәr aşkar edilәrsә, onların
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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.
Dubay-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı
“Qırmızı kanal” buraxılış sistemindәn istifadә edәrәk әşyalarını rentgen aparatından keçirdikdәn sonra Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin
Əmәliyyat şöbәsinin әmәkdaşları tәrәfindәn saxlanılıb. Şәxsi
yoxlama zamanı vәtәndaşın köynәyinin qollarının altında, hәr
birindә 2 әdәd olmaqla sellofan paketә bükülü şәkildә 4 әdәd
“İphone 11 Pro 256 GB” markalı mobil telefon aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumatlar әsasında, “Qırmızı Körpü”
gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşlarının idarә etdiyi “BMW 523” vә “Qaz 31105 120” markalı avtomobillәr saxlanılıb. Baxış zamanı hәmin nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә 2 әdәd “Samsung Galaxy A
10”, 10 әdәd “Odscn B 350 E”, 5 әdәd “Kgtel E1200”, 10 әdәd
“New Bee” markalı mobil telefon, 119 әdәd qidalandırıcı, 18
әdәd USB vә 24 әdәd mobil telefon qutusu aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, “Samur” gömrük postunun idxal-gömrük nәzarәti xәttinә Rusiya Federasiyasından
daxil olan Azәrbaycan vәtәndaşının idarә etdiyi avtomobilә
baxış keçirilib. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin salonundakı polietilen paketdә gizlәdilәn müxtәlif ölçüdә vә formada, ümumi çәkisi 15,35 qram tәşkil edәn qızıl qırıntıları aşkarlanıb. “Samur” gömrük postunun idxal-minik gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan vәtәndaşının idarә etdiyi
daha bir minik avtomobilinә baxış zamanı isә nәqliyyat vasitәsindәki yüklәrdә 1 әdәd “beşbarmaq” vә 3 әdәd bıçaq aşkar
olunub.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük
postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı özünü şübhәli apardığına görә saxlanılıb.
Sorğu-sual zamanı o, üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә ya mütlәq bәyan olunmalı hәr hansı predmetin, o cümlәdәn
narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirib.
Lakin şәxsi yoxlama zamanı vәtәndaşın şalvarının bel hissәsindә 1 bükümdә ümumi çәkisi 2 qram olan narkotik vasitә
- heroin aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşlarının
idarә etdiyi “Mercedes-Benz E220” vә “Mitsubishi Pajero İO”
markalı avtomobillәr saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı hәr iki
vәtәndaş idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәsindә gizlәdilәn vә ya
gömrük orqanına mütlәq bәyan edilmәli hәr hansı predmetin
olmadığını bildiriblәr. Yoxlama zamanı isә avtomobillәrin gizli
saxlanc yerlәrindә “Parliament Aqua Blue”, “Marlboro Filter
Plus”, “Parliament Super Slims” vә “Marlboro Edge” markalı
ümumilikdә 2960 әdәd siqaret aşkar olunub.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinin mәlumatı әsasında Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan vәtәndaşının idarә etdiyi “MercedesBenz 250 D” markalı avtomobil saxlanılıb. Baxış zamanı nәqliyyat vasitәsinin sağ vә sol ayaq altlıqlarında müxtәlif ölçülәrdә 600 әdәd metal mil, 20 әdәd metal mәftil, 417 әdәd
metal vint, 2 әdәd metal vint altlığı, 1100 әdәd “Belomorkanal”
papirosu, 840 әdәd “Korsar” markalı pirotexniki vasitә vә ona
aid 146 әdәd karton qutu aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinin mәlumatı әsasında, Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı vәtәndaş üzәrindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya gömrük nәzarәtinә mütlәq bәyan
olunmalı hәr hansı predmetin olmadığını bildirib.
Şәxsi yoxlama zamanı isә onun üzәrindә 3 әdәd bükümdә
çәkisi 52 qram olan psixotrop maddә - metamfetamin, 154
qram narkotik vasitә - heroin vә çәkisi 6 qram narkotik vasitә tiryәk aşkar edilib. Daha sonra vәtәndaşın idarә etdiyi
“Hyundaı Elantra” markalı nәqliyyat vasitәsinә baxış keçirilib.
Yoxlama zamanı avtomobilin salonunda 1 әdәd bükümdә tәqribi çәkisi 0,5 qram olan narkotik vasitә - heroin aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumata әsasәn, “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşının
idarә etdiyi “Ford transit” markalı avtomobil saxlanılıb. Sorğusual zamanı vәtәndaş idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә
gizlәdilәn vә ya gömrük orqanına mütlәq bәyan edilmәli hәr
hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama nәticәsindә avtomobilin salonunda, sürücü ilә sәrnişin kabinәlәrinin
arasında - xüsusi düzәldilәn gizli saxlanc yerindә üzәrindә
“Mega Piratka” yazılan 1600 әdәd pirotexniki vasitә, üzәrlәrindә “Magical Candle” vә “Roman Candle” yazılan 864
әdәd fişәng aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, “Samur” gömrük postunda Rusiya Federasiyasından gәlәn Azәrbaycan vәtәndaşının
idarә etdiyi “Toyota Prado” markalı avtomobil saxlanılıb.
Avtomobilә kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә baxış zamanı
xidmәti it avtomobilin ehtiyat tәkәrinә reaksiya verib. Daha
sonra hәmin tәkәr rentgen qurğusunda yoxlanılıb. Nәticәdә,
tәkәrin içindә “iPhone” markalı müxtәlif modelli 27 әdәd
mobil telefon aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında,
Astara gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada
gәlәn iki Azәrbaycan vәtәndaşına mәxsus әl yüklәri rentgen
aparatında yoxlanılarkәn monitorda şübhәli cizgilәr müşahidә
olunub. Nәqliyyat vasitәlәrinin ehtiyat hissәlәrindәn ibarәt olan
hәmin yük saxlanılıb vә tәkrar yoxlanılıb. Yoxlama zamanı
karton qutuda olan ehtiyat hissәnin daxilindәki boşluqda
ümumi çәkisi 2500 qram olan narkotik vasitә - tiryәk aşkar
edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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