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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı
mövqeyini daha da gücləndirir
Bu gün dünyada gedәn ziddiyyәtli
geosiyasi proseslәr, hәmçinin qlobal
pandemiya ilә mübarizә fonunda Azәrbaycan hәm sabitliyini tәmin edir, hәm
dә tam müstәqil xarici siyasәt kursuna
müvafiq olaraq beynәlxalq әlaqәlәrini
daha da güclәndirir.
Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara әsaslanan xarici siyasәt kursu ölkәmizi strateji önәmi
birmәnalı etiraf olunan dövlәtә çevirib. Cәnubi
Qafqaz regionunda әsas söz sahibi olan dövlәt
kimi çәtin vә mürәkkәb geosiyasi şәraitdә müstәqil siyasәt hәyata keçirәn Azәrbaycan son 18 ildә
bütün istiqamәtlәr üzrә böyük uğurlar әldә edib.
Dövlәt başçısı İlham Əliyevin yürütdüyü xarici
siyasәt Azәrbaycanı dünyada, ilk növbәdә, etibarlı vә strateji tәrәfdaşa çevirib. Mәhz bu siyasәtin nәticәsidir ki, bu gün Azәrbaycan beynәlxalq tәşkilatlarda qәtiyyәtli vә müstәqil söz sahibi kimi qәbul edilir. Tәkcә ölkәmizin 120 daimi
üzvü olan Qoşulmama Hәrәkatına sәdrlik etmәsini göstәrmәk yetәrlidir.
Azәrbaycan Prezidentinin әn mötәbәr tәdbirlәrә dәvәt olunması, aparıcı dövlәtlәrin rәhbәrlәri, dünyada nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlәr vә
digәr şәxslәrlә görüşlәri hәm özünün, hәm dә
ölkәmizin yüksәk nüfuzunun göstәricisidir.
İkinci Qarabağ müharibәsindәki şanlı zәfәrlә
Azәrbaycan regionda yeni reallıqlar yaratdı vә
hazırda bütün addımlar postmüharibә dövrünün
reallıqlarına uyğun atılır. Dönüb geriyә baxanda
görürük ki, Prezident İlham Əliyevin torpaqlarımızın azad edilmәsinә istiqamәtlәnmiş fәaliyyәti
kompleks xarakter daşıyıb. Bu illәrdә ordumuzun döyüş imkanlarının artırılmasını prioritet
mәsәlә kimi daim diqqәt mәrkәzindә saxlayan
dövlәt başçısı Ermәnistanın işğal siyasәtinin beynәlxalq sәviyyәdә ifşa olunması üçün olduqca
sәmәrәli siyasi-diplomatik fәaliyyәt hәyata keçirib. Bunun nәticәsindә dünya ermәniliyinin
başlada bilәcәyi xarici tәhdid vә tәzyiqlәrin qarşısı alınıb, onlar tamamilә neytrallaşdırılıb.
Azәrbaycanın güclәnmәsinә xidmәt edәn әn
mühüm mәsәlәlәrdәn biri dә dövlәt başçısı İlham
Əliyevin hәyata keçirdiyi müstәqil siyasәtdir.
Mәlumdur ki, dünyada dövlәtlәrin nüfuzunu
müәyyәn edәn bir sıra sәbәblәr var. Bunların arasında әn mühümü tәbii ki, әhәmiyyәtindәn asılı
olmayaraq hәr bir sahәdә yürüdülәn siyasәtin
mәzmunu vә mahiyyәtidir. Dövlәtin nüfuzu, ona
göstәrilәn beynәlxalq etimad da bununla bağlıdır.
Bütün dövlәtlәr milli maraqlarına cavab verәn
siyasәt hәyata keçirmәyә çalışır, lakin hamısı buna nail ola bilmir. Azәrbaycan әrazi cәhәtdәn böyük dövlәt deyil, amma onun liderinin yürütdüyü
müstәqil siyasәtin әhatә dairәsi çox böyükdür.
Müstәqil enerji vә iqtisadi siyasәt yürütmәk, qlobal mәsәlәlәrdә öz mövqeyini ifadә etmәk bugünkü reallıqlar baxımından kifayәt qәdәr mühüm mәsәlәlәrdir.
Mәhz Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü
müstәqil siyasәt nәticәsindә hazırda Azәrbaycan
Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin tәminatçısıdır.
Ölkәmizin karbohidrogen ehtiyatları Avropa vә
dünya bazarlarına çatdırılır. Müstәqil siyasәtin
nәticәsidir ki, qısa müddәtdә orbitә 3 peyk çıxaran Azәrbaycan kosmik klubun üzvüdür. Xarici
siyasәtini tam müstәqil hәyata keçirir vә Ermәnistan kimi kәnardan tәlimat almır.
Bunu әn yaxşı dövlәt başçısı İlham Əliyev dәyәrlәndirib: “Azәrbaycan dünya miqyasında nadir ölkәlәrdәndir ki, tam müstәqil şәkildә öz daxili, xarici siyasәtini aparır, öz dostlarını özü seçir,
heç kimin qabağında baş әymir, heç kimә hesabat vermir. Ancaq Azәrbaycan xalqının iradәsi
Prezident kimi mәnim üçün әsas mәsәlәdir. Son
illәrin tarixi göstәrdi ki, bütün cәhdlәrә baxma-

yaraq, heç kim Azәrbaycanı öz müstәqil yolundan döndәrә bilmәdi”.
Azәrbaycan regionda söz sahibidir. Bölgәdә
yaranan yeni iqtisadi potensial Azәrbaycanın imkanları daxilindә reallaşa bilәr. Mәhz bu sәbәbdәn dә Prezident İlham Əliyev hәr zamankı kimi
tәkliflә çıxış edәrәk yeni әmәkdaşlıq formatının
yaradılmasının vacibliyini bildirir.
Bәllidir ki, savaşdan sonra yaranan ilk reallıq
bölgәdә yeni kommunikasiyaların açılmasını,
nәqliyyat dәhlizlәrinin yaradılmasını zәruri edir.
Region ölkәlәrinin birgә әmәkdaşlığı sayәsindә
hәyata keçirilәcәk müştәrәk layihәlәr әlbәttә ki,
ilk növbәdә, bölgәnin sürәtli inkişafı üçün real
zәmin yaradar.

Yeni reallıqları dәyәrlәndirәn dövlәt başçısı
İlham Əliyev dә mәhz bu prinsiplәri nәzәrә alaraq regionda yeni “3+3” әmәkdaşlıq formatının
yaradılması tәklifini irәli sürüb. Bu, Azәrbaycan,
Türkiyә, Rusiya vә İran, Gürcüstan, Ermәnistan
әmәkdaşlığını nәzәrdә tutan platformadır. Artıq
xeyli müddәtdir ki, Azәrbaycan Prezidentinin
tәklifi geniş müzakirә mövzusuna çevrilib. İqtisadçılar, siyasәtçilәr dә birmәnalı olaraq qeyd
edirlәr ki, bu format, ilk növbәdә, bölgәnin gәlәcәkdә tәhlükәsizliyini güclәndirә bilәr.
Azәrbaycan mәğlub Ermәnistan istisna olunmaqla, qonşu ölkәlәrlә hәr zaman әmәkdaşlıqda
maraqlı olub vә indiyә qәdәr müxtәlif layihәlәr
hәyata keçirib. Ölkәmizin Türkiyә, Rusiya, İran

vә Gürcüstanla birlikdә reallaşdırdığı müxtәlif
beynәlxalq layihәlәr, ilk növbәdә, Azәrbaycanın
iqtisadi qüdrәtinin göstәricisidir. Mәhz bu layihәlәr iqtisadiyyatımızın sürәtli inkişafında mühüm
rol oynayıb.
Prezident İlham Əliyev müharibәdәn sonrakı
bütün çıxışlarında bәyan edir ki, regionun inkişafı naminә icra edilәcәk hәr bir layihә özündәn
sonra digәr layihәnin reallaşmasına real zәmin
yarada bilәr. Ona görә dә, ilk növbәdә, Ermәnistan Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü tanımalı vә
sülh müqavilәsinә imza atmalıdır. Belә olan
tәqdirdә “3+3” formatı reallaşa bilәr. Əgәr tәkcә
Zәngәzur dәhlizinә diqqәt yetirsәk, bunun Rusiya, Azәrbaycan, Türkiyә, İran, Ermәnistan vә

Gürcüstanın maraqlarına cavab verdiyini aydın
şәkildә görә bilәrik. Prezidentin dә söylәdiyi kimi, bu dәhlizin yaradılması, işә düşmәsi ilә Avrasiyanın yeni bir nәqliyyat damarı açıla bilәr.
Azәrbaycan öz iqtisadi qüdrәtindәn yararlanmaqla postmüharibә dövrünün reallıqları әsasında hәm inkişafını davam etdirir, hәm dә milli
maraqlarını inamla tәmin edir. Prezident İlham
Əliyevin müharibәdәn sonra gәlәcәk addımlarla
bağlı müәyyәnlәşdirdiyi “yol xәritәsi” ilә Azәrbaycan Cәnubi Qafqazdakı mövqeyini getdikcә
daha da güclәndirir.
Hәlә 27 il әvvәl imzalanmış “Əsrin müqavilәsi” - Xәzәrin Azәrbaycan sektorundakı “AzәriÇıraq-Günәşli” (AÇG) yataqlarının tammiqyaslı
işlәnmәsi vә Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin
(HPBS) o zaman ulu öndәr Heydәr Əliyev böyük
uzaqgörәnliklә qarşıdakı inkişaf yolunun, nәhәng
işlәrin başlanğıcı olduğunu demişdi. Zaman göstәrdi ki, bu, hәqiqәtәn dә gәlәcәk әsrlәrә hesablanmış bir sazişdir. 2017-ci il sentyabrın 14-dә
AÇG-nin birgә işlәnmәsi vә hasilatın pay bölgüsü haqqında dәyişdirilmiş vә yenidәn işlәnmiş
sazişin imzalanması deyilәnlәri bir daha tәsdiq
etdi.
Heydәr Əliyev Mәrkәzindә yeni sazişin imzalanması mәrasimindә Prezident İlham Əliyev
bunun ölkәmizin hәyatında çox әlamәtdar vә tarixi hadisә olduğunu vurğuladı. Dövlәt başçısı
qeyd etdi ki, yeni kontrakt Azәrbaycan üçün daha
da әlverişlidir. Baxmayaraq ki, 1994-cü ildә imzalanmış kontrakt da bizim maraqlarımızı tam tәmin edirdi. Bu dәfә isә daha da yaxşı şәrtlәrlә
kontrakt imzalanır.
“Yeni әsrin müqavilәsi” adlandırılan bu sazişn
imzalanması Azәrbaycanın neft strategiyasının
Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn uğurla davam
etdirildiyinin vә getdikcә inkişafının daha bir aydın nümunәsi idi. Dövlәt başçısı İlham Əliyev bu
layihә ilә Azәrbaycanın neft tarixindә yeni mәrhәlәnin әsasını qoydu. Bu, eyni zamanda ölkәnin
iqtisadi gücünün çoxalması, yeni investisiya qoyuluşları, ümumi daxili mәhsulun artması, yeni iş
yerlәrinin açılması vә әhalinin sosial rifahının
daha da yaxşılaşdırılması demәkdir.
1994-cü ildә AÇG-nin tammiqyaslı işlәnmәsi
üçün saziş 30 il müddәtinә imzalanmışdı. Dәyişdirilmiş vә yenidәn işlәnmiş sazişin imzalanması
vaxtilә başlanan nәhәng işlәrә mane olmaq istәyәnlәrә - xaricdәki әleyhdarlarımıza vә daxildә
aranı qarışdıran, “sapı özümüzdәn olan baltalara”
tutarlı cavabdır. Onlar “Azәrbaycanda neft yoxdur, olmayacaq” deyirdilәr. Gәlәcәkdә nefti nәql
edәcәk infrastrukturun qurulmasına hәr vәchlә
mane olmağa can atırdılar. Azәrbaycanda neft
olub vә var! Yeni müqavilә isә göstәrdi ki, hәlә
bundan sonra da olacaq!
Xәzәrin ölkәmizә mәxsus sektorunda, sahildәn
tәxminәn 120 kilometr şәrqdә yerlәşәn AÇG yataqları dünyanın әn zәngin neft mәnbәlәrindәndir. “Çıraq”dan artıq 24 ildir neft hasil olunur.
2005-ci ildәn “Azәri” yatağı da neft vermәyә
başlayıb. Xatırladaq ki, “Azәri”nin özü üç hissәdәn - “Mәrkәzi Azәri”, “Qәrbi Azәri” vә “Şәrqi
Azәri” yataqlarından ibarәtdir. Bu da tәbiәtin
Azәrbaycana sәxavәtlә bәxş etdiyi bir sәrvәtdir.
“Günәşli”nin dayaz hissәsi sovet dönәmindәn
Azәrbaycan neftçilәri tәrәfindәn istismar olunur.
Dәrinsulu hissәsi isә “Əsrin müqavilәsi”nin
tәrkibindә işlәnir.
AÇG yataqlar blokunun işlәnmәsi layihәsinin
reallaşdırılması çәrçivәsindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu (ARDNF) cari ilin
yanvar-avqust aylarında 3 milyard 488,5 milyon
dollar gәlir әldә edib. İndiyәdәk, yәni 2001-ci
ildәn etibarәn layihә üzrә gәlir 152 milyard 893
milyon dollar olub. 2020-ci ildә bu yataqların
gәliri 3 milyard 522,7 milyon dollar tәşkil edib.
davamı 2-ci sәh.
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Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı
mövqeyini daha da gücləndirir
әvvәli 1-ci sәh.
AÇG üzrә HPBS-dәn әldә olunan bilavasitә
gәlirlәrә Azәrbaycan Respublikasına bonus
ödәnişlәri, mәnfәәt neftindәn pay, vergilәr,
tәmәnnasız sәmt qazı, SOCAR-ın mövcud infrastrukturunun (gәmilәr, qazma qurğuları, tikintiquraşdırma sahәlәri vә s.) modernlәşdirilmәsi,
icarә haqları, mәşğulluq fonduna, sosial vә digәr
fondlara ödәnişlәr daxildir.
“Əsrin müqavilәsi”nin imzalanmasından keçәn illәr tarix üçün böyük zaman kәsiyi deyil.
Bununla belә, hәmin qısa dövr әrzindә Azәrbaycan bir sıra qlobal layihәlәr hәyata keçirmiş,
böyük uğurlara imza atmışdır. Bakıdan 55 kilometr cәnubda dünyanın әn böyük neft-qaz terminallarından biri - Sәngәçal terminalı tikilmişdir. Bakıdan Supsaya uzanan Qәrb İxrac Boru
Kәmәri, üç ölkәnin әrazisindәn keçәn BakıTbilisi-Ceyhan neft vә Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kәmәrlәri çәkilmişdir. Azәrbaycan Bakıdan
Avropayadәk 3500 kilometr mәsafә qәt edәn,
Xәzәrin sahilindәn başlayıb Adriatik dәnizinin
altından keçәn vә İtaliya torpağında quruya çıxan “Cәnub qaz dәhlizi”ni yaratmışdır.
Azәrbaycanın götürdüyü xәtt düzgün, inkişafı
davamlıdır. Özü dә hәr sahәdә! Prezident İlham
Əliyevin “Yeni әsrin müqavilәsi”nin imzalanmasında dediyi kimi: “Bizim çox böyük maliyyә
resurslarımız var. Artıq 1999-cu ildәn fәaliyyәtә
başlamış Azәrbaycan Dövlәt Neft Fondu bizim
üçün çox önәmli bir amildir. Biz valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq, hәtta neftin qiymәtinin aşağı
düşmәsi ilә әlaqәdar yaranmış bәzi çәtinliklәr dә
bizi bu yoldan döndәrә bilmәdi. Biz hәtta bu
illәrdә öz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq, artıracağıq. Əlbәttә ki, “Əsrin kontraktı”nın uzadılması vә “Şahdәniz” layihәsinin, “Cәnub qaz
dәhlizi”nin icrası nәticәsindә bizim maddi imkanlarımız daha da genişlәnәcәk”.
Belәliklә, AÇG-dәn növbәti illәrdә çıxarılacaq
neftdәn gәlәn gәlirlәr ölkәmizin maddi imkanlarının genişlәnmәsinә daha bir tәkan verәcәk.
Çünki AÇG potensialı böyük olan yataqlar blokudur. Onun әsrin ortasınadәk ölkәmizә gәtirdiyi iqtisadi mәnfәәtlәr maksimuma çatdırılacaq. 2050-ci ilәdәk bu yataqlar blokuna 40 milyard dollardan artıq sәrmayә qoyulması nәzәrdә
tutulur. Beynәlxalq tәrәfdaşlar ARDNF-yә 3,6
milyard dollar bonus ödәyәcәklәr. Yeni müqavilәnin şәrtlәri Azәrbaycanın vә SOCAR-ın son
illәrdә artan maliyyә vә texnoloji potensialını
әks etdirmәklә yanaşı, hәm dә xarici tәrәfdaş şirkәtlәrin Azәrbaycan iqtisadiyyatına olan inamını
da göstәrir. Yәni ölkәmizin yaratdığı tәrәfdaşlıq
formatını yeni müstәviyә qaldırır.
Hazırda “Yeni әsrin müqavilәsi” - “Azәri
Mәrkәzi Şәrqi” (ACE) layihәsi çәrçivәsindә bir
neçә istiqamәtdә iş aparılır. AÇG-nin operatoru
olan bp şirkәtinin mәlumatına görә, COVID-19
pandemiyasının yaratdığı çәtinliklәrә vә mәhdudiyyәtlәrә baxmayaraq, işlәr vәziyyәtә uyğunlaşdırılmaqla fasilәsiz icra edilir. İri avadanlıqlar
vә digәr materiallar tikinti-quraşdırma sahәlәrinә daşınır. Sualtı qurğuların quraşdırılması üzrә
mühәndis-layihә işlәri artıq başa çatıb. ACE
platformasının üst modullarının vә qazma avadanlıqlarının istehsal-quraşdırma işlәri Bibiheybәtdәki tikinti sahәsindә irәlilәmәkdәdir. Heydәr
Əliyev adına Bakı Dәrin Özüllәr Zavodunda
dayaq blokunun tikintisi müxtәlif sahәlәrdә
davam edir. Layihә ilә bağlı dәnizdә dә bir sıra
quraşdırma işlәri gedir. Sәngәçal terminalında
yerlәşәcәk ACE nәzarәt otağının layihәlәndirilmәsi isә tamamlanıb vә bununla bağlı planlaşdırılmış modifikasiya işlәri bu ilin dördüncü rübündә başlanacaq.
Ümumilikdә ACE layihәsindәn ilk hasilatı әldә etmәk üçün hәyata keçirilәn mühәndis-layihә, tәdarük vә istehsal-quraşdırma işlәri qrafikә
uyğun gedir. Bu isә o demәkdir ki, “Azәri Mәrkәzi Şәrqi” (ACE) layihәsi - “Yeni әsrin müqavilәsi” ilk neftini nәzәrdә tutulduğu vaxt, yәni
2023-cü ildә verәcәk.
Bu gün Azәrbaycan dövlәti işğaldan azad
edilәn bütün әrazilәrimizdә böyük quruculuq, tikinti-bәrpa işlәrinә start verib. Qarabağda müasir infrastruktur qurulur, yeni yollar salınır, beynәlxalq hava limanları tikilir, möhtәşәm “ağıllı
kәnd”, “ağıllı şәhәr” layihәlәri gerçәklәşdirilir...
Eyni zamanda Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn
işğaldan azad edilәn bölgәlәrimizdәki bütün tarixi, mәdәni, dini abidәlәrimiz bәrpa olunaraq
әvvәlki görkәminә qaytarılır.
“...Heydәr Əliyev Fondunun qәdim Qarabağ
torpağında Azәrbaycan xalqının milli sәrvәti
olan dini abidәlәrimizin, mәscidlәrimizin bәrpası üzrә layihәyә başladığını bildirmәk istәyirәm...”
Birinci vitse-prezident, Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva şanlı Vәtәn
müharibәsindәn qısa zaman sonra, 2020-ci il
dekabrın 8-dә Azәrbaycan xalqına bu sevindirici
müjdәni verdi... Mehriban xanım bәyan etdi ki,
hәyata keçirilәcәk layihә çәrçivәsindә yerli vә
xarici mütәxәssislәrin iştirakı ilә bölgәdәki ziyarәtgahlarımızın bәrpası, konservasiyası vә yenidәn qurulması hәyata keçirilәcәkdir. Bir zamanlar ermәnilәrin vәhşicәsinә dağıtdığı, tövlәyә çevirdiyi müqәddәs dini mәkanlarımız yenidәn

dirçәlәcәk vә bütün Qarabağ әrazisindәki mәscidlәrimizdә azan sәslәri eşidilәcәk, dualar oxunacaqdır...
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi altında qәhrәman Azәrbaycan Ordusunun 44 günlük Zәfәr yürüşü doğma Qarabağımızı
azadlığa qovuşdurmaqla yanaşı, tarixi, mәdәni,
dini irsimizi dә ermәni vandallarından xilas etdi.
Cәsur oğullarımız qәhrәmanlıqları ilә tariximizin
sәhifәlәrini qaralamağa, silmәyә, saxtalaşdırmağa, tәmәlini laxlatmağa çalışan ermәnilәrә layiqli
dәrs verәrәk onları yerinә otuzdurdular.
İndi hәm Qarabağ, hәm dә Şәrqi Zәngәzur
gündәn-günә inkişaf edir, öz tarixi әzәmәtini
geri qaytarır. Xalqımızın min illәrin o tayından
adlayıb gәlәn tarixi köklәri qorunaraq vә mәkrli
ermәnilәrin tarix sәhifәlәrindәn silmәyә çalışdığı hәqiqәtlәr olduğu kimi yenidәn bәrpa edilәrәk
Azәrbaycan xalqının zәngin xәzinәsi kimi
gәlәcәk nәsillәrә ötürülür.
Heç bir fәrq qoyulmadan istәr işğaldan azad
olunan, istәrsә dә bütövlükdә Azәrbaycandakı
digәr xalqlara mәxsus abidәlәr, inanc yerlәri bәrpa olunur. Tәkcә bir faktı qeyd edәk ki, Qәbәlәnin Nic qәsәbәsindә yerlәşәn “Müqәddәs Mәr-

yәm Ana” alban kilsәsi 2019-cu ildә Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn bәrpa olunmağa başlanıb
vә 2020-ci ilin noyabr ayında 44 günlük
müharibә zamanı bәrpa işlәri başa çatdırılıb.
Bu il mayın 15-dә Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla
Əliyeva Qәbәlәyә sәfәr edәrәk hәmin alban kilsәsinin ilkin vәziyyәti ilә tanış oldular. Prezident
İlham Əliyev kilsәdә dedi ki, udi xalqı eyni
zamanda azad edilmiş torpaqlarda gedib ibadәt
edir - hәm Xudavәngdә, hәm Ağoğlanda: “Orada udi xalqına mәxsus olan digәr mәbәdlәr dә
var. Onların böyük hissәsi dağılmış, ya da ki, yarıdağılmış vәziyyәtdәdir. Ona görә onları da bәrpa edәcәyik. Siz o kilsәlәrә dә gedәcәksiniz...”
Bu cür yüksәk tolerantlıq vә multikultural dәyәrlәrdәn uzaq olan faşist xislәtli barbar ermәnilәr 30 il әrzindә işğal altında saxladıqları Qarabağda dünyada misli görünmәmiş talançılıqla
mәşğul olub, bütün tarixi, mәdәni, dini abidәlәrimizi mәhv ediblәr. İşğalçı vә talançılar yer
adlarımızı, toponimlәrimizi dәyişdirib, uydurma
adlar qoyub, tariximizә iddia edә bilmәdiklәri
mәqamlarda isә barbarlığa әl ataraq vәhşicәsinә
dağıdıblar.

Bu günә qәdәr Azәrbaycan Respublikasının
Mәdәniyyәt Nazirliyi azad edilmiş әrazilәrdә
400-dәn çox abidәnin dağıdıldığını müәyyәn
edib. Bu әrazilәrdәki abidәlәrin ümumi sayı
3000-ә qәdәrdir. Ermәnilәr әlә keçirdiklәri әrazilәrdә 12 muzeyi vә 6 rәsm qalereyasını, tarixi
әhәmiyyәtli 9 sarayı qarәt edәrәk yandırıblar.
Nadir tarixi әhәmiyyәtli 40 min muzey sәrvәti
vә eksponatı talan olunub. Dağıdılan vә yandırılan 927 kitabxanada 4 milyon 600 min kitab vә
misilsiz әlyazma nümunәlәri mәhv edilib.
Ermәnilәr tәrәfindәn әn çox dağıntılara vә
tәlәfata mәruz qalanı islam dini abidәlәri - mәscidlәr, türbәlәr vә digәr inanc yerlәri olub. Dini
Qurumlarla İş üzrә Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
tәsbit olunmuş siyahıya әsasәn, işğal altındakı
torpaqlarımızda tәqribәn 403 tarixi dini abidә
olduğu göstәrilir. Onlardan 67-si mәscid, 144-ü
mәbәd, 192-si ziyarәtgahdır.
Qarabağ vә әtraf rayonların әrazilәrindә rәsmi
fәaliyyәt göstәrmiş 67 müsәlman mәscidinin
(Şuşada 13, Ağdamda 5, Füzulidә 16, Zәngilanda 12, Cәbrayılda 5, Qubadlıda 8, Laçında 8) 63ü tamamilә, 4-ü isә qismәn dağıdılaraq yararsız
hala salınıb. Yalnız beynәlxalq tәşkilatların tәz-

yiqlәri nәticәsindә Ağdam Cümә mәscidini, Şuşa şәhәrindәki Aşağı Gövhәr ağa, Yuxarı Gövhәr
ağa vә Saatlı mәscidlәrinin divarlarını salamat
saxlamaq mümkün olub. Ermәnilәr dini dәyәrlәrimizә hörmәtsizlik edәrәk Ağdam Cümә
mәscidinin içәrisindә ev heyvanları, o cümlәdәn
donuz saxlamaqla azәrbaycanlıların heysiyyәtlәri ilә oynayıblar...
Azәrbaycanın rәşadәtli ordusunun şücaәti
sayәsindә azad olunan torpaqlarımız indi sürәtlә
dirçәldilir, tarixinә, mәdәni irsinә, әnәnәlәrinә,
dini mirasına qovuşur. Bu әrazilәrdә hәyata
keçirilәn bütün bәrpa vә quruculuq prosesindә
Heydәr Əliyev Fondu birbaşa iştirak edir. Artıq
bu istiqamәtdә Ağdamda, Şuşada xeyli işlәr görülüb.
Prezident İlham Əliyev 16 mart 2021-ci ildә
Şuşa şәhәrinә sәfәri zamanı vurğulamışdı ki,
Heydәr Əliyev Fondu şәhәrin bәrpasına öz sanballı töhfәlәrini verәcәkdir: “Vaqifin mәqbәrәsindә tezliklә bәrpa işlәri başlanacaq. Mәqbәrәnin әvvәlki görkәmi bәrpa edilәcәk. Artıq işlәrә
start verilib. Bunu, hәmçinin Molla Pәnah Vaqifin büstünün bәrpası layihәsini Heydәr Əliyev
Fondu öz vәsaiti hesabına icra edәcәk, Heydәr
Əliyev Fonduna xas olan zövqlә, Mehriban xanımın rәhbәrliyi ilә...”
Heydәr Əliyev Fondu böyük mәsuliyyәtlә
üzәrinә götürdüyü bu işlәri әmәli işdә reallaşdıraraq avqustun 29-da Şuşaya, şuşalılara, bütövlükdә Azәrbaycan xalqına fәrәhlә tәhvil verdi.
Dahi şairimiz Molla Pәnah Vaqifin mәqbәrәsinin layihәsinin gerçәklәşdirilmәsi zamanı abidәnin әvvәlki vәziyyәtinin bәrpasına xüsusi diqqәt yetirilib. Vaqifin büstünün bәrpası layihәsi
dә Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn icra olunub.
Büst Əmәkdar incәsәnәt xadimi Hәyat Abdullayevanın ilkin eskiz layihәsi әsasında yenidәn
hazırlanıb. Fondun dәstәyi ilә bürüncdәn hazırlanan büst öz әvvәlki yerinә qaytarılaraq Molla
Pәnah Vaqifin Şuşadakı evinin yaxınlığında
quraşdırılıb.
1985-ci ildә Üzeyir bәy Hacıbәylinin 100 illik
yubileyi münasibәtilә bәstәkarın Şuşada ucaldılan heykәli dә ermәni vandalizminә mәruz qalaraq tamamilә mәhv edilib. Prezident İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq bәstәkarın
yeni heykәli hazırlanıb. Heykәlin modeli qalmadığından yeni abidә o dövrün mәtbuatında
dәrc olunan vә arxivdә saxlanılan fotolar әsasında yaradılıb. Heydәr Əliyev Fondunun dәstәyi ilә Üzeyir bәy Hacıbәylinin bürüncdәn hazırlanan heykәli dә Şuşa şәhәrindә öz әvvәlki yerindә ucaldılıb.
Dini mirasımızın bәrpasını da üzәrinә götürәn
Heydәr Əliyev Fondu bu istiqamәtdә xeyli işlәr
reallaşdırıb. Artıq Şuşada Yuxarı Gövhәr ağa
mәscidinin tәmiri yekunlaşmaq üzrәdir, Saatlı
vә Aşağı Gövhәr ağa mәscidlәrinin tәmiri ilә
bağlı işlәr isә davam edir. Yeri gәlmişkәn, Ağdam Cümә mәscidinin bәrpası ilә bağlı işlәrә dә
start verilib.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
tapşırığına әsasәn Heydәr Əliyev Fondu Qarabağ әrazisindә ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılan,
Azәrbaycan xalqının milli sәrvәti olan mәscidlәrin, dini, mәdәni abidәlәrin bәrpası ilә yanaşı,
hәm dә bu bölgәmizdә tarixәn var olan mәdәni
әnәnәlәrimizi dә bәrpa edir.
32 ildәn sonra, 12-13 may 2021-ci ildә Şuşada, Cıdır düzündә fond tәrәfindәn tәşkil olunan “Xarıbülbül” Musiqi Festivalı, Şuşa işğaldan azad edildikdәn sonra, avqustun 30-da ilk
dәfә Şuşada yenidәn tәşkil olunan Vaqif Poeziya
Günlәri, fondun tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan
bәstәkarlıq mәktәbinin görkәmli nümayәndәlәrinin әsәrlәrinin notlarından ibarәt “Əbәdi
imzalar” toplusunun, “Qarabağın mәdәni irsi”
adlı nәşrlәr toplusunun hazırlanması Azәrbaycan xalqının mәnәvi, tarixi, mәdәni irsinin dünyada tanıdılmasına, qorunaraq gәlәcәk nәsillәrә
ötürülmәsinә inanılmaz әrmәğandır.
Ümumiyyәtlә, Heydәr Əliyev Fondu bu illәr
әrzindә Azәrbaycan hәqiqәtlәrinin beynәlxalq
ictimaiyyәtә çatdırılması, Ermәnistanın işğalçılıq siyasәtinin ifşası, eyni zamanda ermәnilәr
tәrәfindәn әzәli torpaqlarından didәrgin salınan
yüz minlәrlә mәcburi köçkünlәrimizin hüquqlarının beynәlxalq müstәvidә qorunması istiqamәtindә dә müstәsna fәaliyyәt göstәrib. Fond
Vәtәn müharibәsindәn sonrakı mәrhәlәdә dә
Azәrbaycanın haqq sәsinin dünyaya çatdırılması
üçün var qüvvәsi ilә çalışır...
Yanaşı olaraq, Heydәr Əliyev Fondu Qarabağın dirçәldilmәsi, mәcburi köçkünlәrimizin öz
doğma yurdlarına tez bir zamanda qayıdışı üçün
görülәn işlәrә böyük dәstәk verir... Birinci vitseprezident Mehriban Əliyeva ötәn ilin 8 dekabrında әminliklә bәyan etmişdi ki, Prezident
İlham Əliyevin rәhbәrliyilә bütün Qarabağ
bölgәsini Azәrbaycanın әn gözәl bölgәlәrindәn
birinә çevirәcәyik. Burada yenidәn hәyat canlanacaq, bütün rayonlarımız bәrpa olunacaq, vәtәndaşlarımız öz doğma yurd-yuvalarında yaşayıb, yaradacaqlar.
Bәli, artıq Azәrbaycan xalqı Qarabağın, Şәrqi
Zәngәzurun azadlığının xoşbәxtliyini yaşayır.
Azad olunmuş torpaqlarımız sürәtlә abadlaşır,
keçmiş şöhrәtini bәrpa edir.
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Tvinninq layihəsinin Rəhbər
Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
DGK tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirilib.
Layihәnin rezident tvinninq mәslәhәtçisi Antonio Lo
Parco layihәnin icrası prosesindәn mәmnunluqla danışıb,
COVID -19 pandemiyasının yaratdığı çәtinliklәrә baxmayaraq işçi qrupun qarşıya qoyulan mәqsәdlәri uğurla icra
etdiyini bildirib.
İclasın yekununda layihәnin növbәti dövri rüblük hesabatı, büdcә planı vә digәr sәnәdlәr imzalanıb.
Qeyd edәk ki, Avropa İttifaqının dәstәyi ilә hәyata keçi-

rilәn layihә İtaliya Gömrük vә İnhisar Agentliyi tәrәfindәn
icra edilir.
Layihәnin mәqsәdi Dövlәt Gömrük Komitәsinin Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi haqqında
20 may 1987-ci il tarixli Konvensiyasına, 20 may 1987-ci
il tarixli Ümumi Tranzit Konvensiyasına (CTC) vә Yeni
Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә qoşulmasının
hazırlıq prosesindә müvafiq hüquqi, inzibati vә texniki
mühitin yaradılmasına dәstәk vermәkdir.

Steering Committee of the Twinning
Project holds next meeting
The Steering Committee of the Twinning
Project “Support to the State Customs Committee in the accession to the Convention on a
Common Transit Procedure, Convention on
Simplification of Formalities in Trade in
Goods and implementation of the New
Computerised Transit System (NCTS)” held
the 4th meeting on September 15.
The meeting organized at the Regional Office for
Capacity Building for the World Customs Organization
Europe Region was attended by chief of the Secretariat
of the State Customs Committee Anar Suleymanov,
chief of the International Cooperation Department
Dilaver Farzaliyev, representative of the Ministry of
Economy, Azerbaijani members of the working group,
resident twinning advisor Antonio Lo Parco and Italian
members of the working group.

Chief of the Secretariat of the State Customs Committee Anar Suleymanov spoke about the importance of
the project, said it was being implemented successfully
and no delay had occurred in the process of implementation. It was said that the working group had prepared a

comprehensive report on the work done as part of the
implementation of the project and the State Customs
Committee had highly appreciated the report.
Resident twinning advisor Antonio Lo Parco expressed satisfaction with the implementation of the project,
said despite the difficulties caused by the COVID-19
pandemic, the working group had successfully implemented the goals.
The next quarterly report of the project, draft budget and
other documents were signed at the end of the meeting.
It should be noted that the project is being implemented by Italy’s Customs and Monopolies Agency with the
support of the European Union.
The goal of the project is provide legal, administrative
and technical environment for the State Customs Committee in the accession to the Convention on Simplification of Formalities in Trade in Goods dated May 20,
1987, the Convention on a Common Transit Procedure
dated May 20, 1987 and the New Computerised Transit
System (NCTS).

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Vergi Xidməti və Dövlət Gömrük
Komitəsinin birgə məlumatı
Son günlәr üçüncü şәxslәr
üçün mal idxal edәn vә vergidәn
yayınan bәzi şirkәtlәr malların
gömrük әrazisindә saxlanılması
vә onlara qarşı maneә yaradılması ilә bağlı hәqiqәtә uyğun olmayan mәlumatlar yaymaqla ictimaiyyәtdә yanlış fikir formalaşdırmağa çalışırlar.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlәt
Vergi Xidmәti vә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn "kölgә iqtisadiyyatı"nın
miqyasının azaldılması vә biznes subyektlәrinin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılması
mәqsәdilә sәmәrәli vergi vә gömrük nәzarәti mexanizmlәri tәtbiq edilmәklә dövriyyәlәrin "ağardılması" istiqamәtindә müvafiq addımlar atılır.
Vergi vә gömrük orqanları tәrәfindәn
üçüncü şәxslәr üçün mallar idxal edәn ver-

gi ödәyicilәrinin müәyyәn edilmәsi vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş formada
mal sahiblәrinә tәqdim olunması istiqamәtindә birgә nәzarәt tәdbirlәrindәn biri dә
"İSEL A" MMC-dә hәyata keçirilib.
Bununla bağlı aparılmış araşdırma ilә
müәyyәn edilib ki, şirkәtin ona mәxsus

olduğu iddia etdiyi mallar Quliyev Famil
Faiq oğlunun әvvәlcәdәn sifarişi әsasında
gәtirilsә dә, bununla bağlı ona heç bir qanuni sәnәd tәqdim edilmir. Famil Quliyev
Dövlәt Vergi Xidmәtinә müraciәt edәrәk
"Sәdәrәk" ticarәt mәrkәzindә fәaliyyәt
göstәrdiyini, hәmin malların onun üçün

gәtirildiyini, lakin dәfәlәrlә tәlәb etmәsinә
baxmayaraq, MMC tәrәfindәn ona heç bir
sәnәd verilmәdiyini bildirib vә bununla
bağlı kömәk göstәrilmәsini xahiş edib.
Araşdırma nәticәsindә "İSEL A" MMCnin tәsisçisinә mәxsus digәr MMC-dә aparılmış operativ vergi nәzarәti zamanı cәmiyyәtә mәxsus tәsәrrüfat subyektlәrinin
formal olaraq qeydiyyata alındığı vә әmtәәsiz vә (vә ya) riskli әmәliyyatlar aparıldığı aşkar olunub.
Faktla bağlı müvafiq araşdırmalar davam edir.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlәt
Vergi Xidmәti vә Dövlәt Gömrük Komitәsi bir daha bildirir ki, idxal olunan malların üçüncü şәxslәrә sәnәdsiz tәhvil verilmәsinә, saxlanılacağı tәsәrrüfat subyektlәrinin düzgün göstәrilmәmәsinә yol verilmir vә bu kimi halların qarşısının alınması
istiqamәtindә aidiyyәti orqanların birgә
fәaliyyәti bundan sonra da davam etdirilәcәk.

Gömrük Akademiyasına qəbul olan
28 tələbə 600-dən çox bal toplayıb
2021/2022-ci tәdris ilindә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin Akademiyasına bakalavriat sәviyyәsindә 5 ixtisas üzrә 140, magistratura sәviyyәsindә 2 ixtisas üzrә 10 tәlәbә qәbul olunub. Hazırda Akademiyada bakalavriat üzrә tәlәbәlәrin
ümumi sayı 450, magistratura üzrә 23-dür.
Bu tәdris ilindә Akademiyaya qәbul olan 28 tәlәbә 600dәn çox bal toplayıb. Bunlardan 23 nәfәri "Hüquqşünaslıq", 5 nәfәri "İnformasiya tәhlükәsizliyi" ixtisası üzrә
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Dövlət Gömrük Komitəsinin
əməkdaşı BMT-nin eksperti
kimi "Qlobal ekspertlər
hövzəsi"nə üzv seçilib
Mәlum olduğu kimi, Azәrbaycanda "Sәrnişinlәrә dair ilkin
mәlumat" (API) vә "Sәrnişin adlarının qeydiyyatı" (PNR) sistemlәrinin qurulması üzrә aidiyyәti dövlәt qurumlarının nümayәndәlәrindәn ibarәt işçi qrupa Dövlәt Gömrük Komitәsi
rәhbәrlik edir.

Sentyabrın 15-dә "Ümumi Tranzit Proseduru
Konvensiyası, Mallarla Ticarәtdә Sәnәdlәşmәnin Sadәlәşdirilmәsi Konvensiyası vә Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (YKTS) qoşulmaq prosesindә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinә dәstәk" tvinninq layihәsinin Rәhbәr Komitәsinin 4-cü iclası keçirilib.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Bakı şәhәrindәki
Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional
ofisindә keçirilәn iclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov, Beynәlxalq Əmәkdaşlıq İdarәsinin rәisi Dilavәr Fәrzәliyev, İqtisadiyyat
Nazirliyinin nümyәndәsi, işçi qrupun Azәrbaycandan
olan üzvlәri, layihәnin rezident tvinninq mәslәhәtçisi
Antonio Lo Parco vә işçi qrupun İtaliyadan olan üzvlәri
iştirak ediblәr.
DGK Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov layinәnin
әhәmiyyәtindәn danışıb vә uğurla hәyata keçirildiyini, icra prosesindә hәr hansı yubanma baş vermәdiyini bildirib.
Qeyd olunub ki, işçi qrup tәrәfindәn layihәnin icrası çәrçivәsindә görülәn işlәrә dair әhatәli hesabat hazırlanıb vә
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qәbul olunub. Akademiyaya builki qәbulda әn yüksәk
göstәricini 645,8 balla "İnformasiya tәhlükәsizliyi" ixtisası
üzrә Daşdәmirova Fәridә toplayıb.
Bu il Akademiyada bakalavriatura sәviyyәsinә I ixtisas
qrupu üzrә “İnformasiya tәhlükәsizliyi”, “İnformasiya texnologiyaları”, II ixtisas qrupu üzrә “İqtisadiyyat”, “Beynәlxalq ticarәt vә logistika”, III ixtisas qrupu üzrә “Hüquqşünaslıq” ixtisasına, hәmçinin magistratura sәviyyәsinә
"Gömrük işi" vә "Beynәlxalq iqtisadi hüquq" ixtisaslarına
qәbul aparılıb.
Akademiyaya “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üz-

rә tәlәbә qәbulu 2021/2022-ci tәdris ilindәn hәyata keçirilir.
"İnformasiya tәhlükәsizliyi" ixtisasına 2019/2020-ci
tәdris ilindәn, "Beynәlxalq ticarәt vә logistika" ixtisasına
isә 2020/2021-ci tәdris ilindәn başlayaraq qәbul aparılır.

İşçi qrupun mәqsәdi Azәrbaycanda
beynәlxalq standartlara
uyğun
API/PNR sistemlәrinin tәtbiqi vә bu
çәrçivәdә qanunvericiliyin tәkmillәşdirilmәsi, bütün aidiyyәti dövlәt qurumlarının tәlәb vә funksiyalarına cavab verәcәk vahid risk mexanizminin yaradılması, "Sәrnişin Mәlumat Mәrkәzi" (PIU) vә hüquq-mühafizә orqanları arasında әlaqәlәndirilmә tәcrübәsinin öyrәnilmәsi, mәlumatların
düzgün emalı, o cümlәdәn sәmәrәli
tәhlil sahәsindә potensialın güclәndirilmәsi kimi uzunmüddәtli hәdәflәrdir. Sözügedәn mәsәlәlәrlә әlaqәdar olaraq 2019-cu ildәn Birlәşmiş
Millәtlәr Tәşkilatının Terrorla Mübarizә İdarәsi ilә birgә fәaliyyәt göstәrilir.
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı "Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API)
vә "Sәrnişin adlarının qeydiyyatı"
(PNR) sistemlәrinin dünya ölkәlәri
tәrәfindәn beynәlxalq standartlara
uyğun qurulması üçün "Qlobal eks-

pertlәr hövzәsi" yaradıb vә ümumilikdә hәmin bazaya dünya üzrә 40-a
yaxın ekspert daxil edilib.
Ekspertlәr әsasәn Amerika, Avropa vә Avstraliyanı tәmsil edir. Regiondan Azәrbaycanı tәmsilәn Dövlәt Gömrük Komitәsinin Beynәlxalq
ticarәtә dәstәk şöbәsinin rәisi Rövşәn Namazov da "Qlobal ekspertlәr
hövzәsi"nә daxil edilib.
Gәlәcәkdә Azәrbaycan, o cümlәdәn BMT tәcrübәsinin digәr ölkәlәrlә paylaşılması, yaxud hәmin ölkәlәrdә "Sәrnişinlәrә dair ilkin mәlumat" (API) vә "Sәrnişin adlarının
qeydiyyatı" (PNR) sistemlәrinin qurulması prosesinә Rövşәn Namazov
DGK-nın vә BMT-nin eksperti kimi
cәlb olunacaq.

Representative of State
Customs Committee as a UN
expert becomes member of
Global pool of experts
As is known, the State Customs Committee is heading the
working group of the representatives of government agencies on
establishing Advance Passenger Information (API) and
Passenger Name Record (PNR) systems in Azerbaijan.
The long-term goals of the working
group are to apply API/PNR systems
in Azerbaijan in line with the international standards, improve legislation in
this framework, establish a common
risk mechanism that will meet the requirements of all the appropriate government agencies, to study the practice of coordination between the Passenger Information Unit (PIU) and
law-enforcement bodies, process data
properly and strengthen potential in
the area of effective analysis. In connection with the abovementioned issues, there has been joint activity with
the UN Office of Counter Terrorism
since 2019.
With the view of building API and

PNR systems worldwide in line with
the international standards, the UN established Global pool of experts,
which includes up to 40 experts.
The experts mainly represent
America, Europe and Australia. Chief
of the International trade support
department of the State Customs
Committee Rovshan Namazov representing Azerbaijan from the region has
also been included into the Global
pool of experts.
In the future, Rovsan Namazov will
be involved in the process of sharing
the practice of Azerbaijan, as well as
UN, or establishing API and PNR systems as the expert of the State Customs Committee and UN.

Nəqliyyat vasitələrindən gömrük
ödənişlərinin alınması bütün ölkə
ərazisi üzrə təmin olunur
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn keçәn nәqliyyat vasitәlәrindәn yol vergisi vә digәr gömrük ödәnişlәrinin alınması
ilә bağlı bir sıra kütlәvi informasiya vasitәlәrindә yayılan mәlumatlarla әlaqәdar bildiririk ki, Azәrbaycan Respublikasının
Vergi Mәcәllәsinin 210-cu maddәsinә әsasәn, Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә daxil olan vә Azәrbaycan Respublikasının әrazisini tәrk edәn zaman xarici dövlәtlәrin avtonәqliyyat
vasitәlәri yol vergisinin vergitutma obyektidir.
Bu mәcәllәyә әsasәn
avtonәqliyyat vasitәlәri yol
vergisinә, "Dövlәt rüsumu
haqqında" Azәrbaycan
Respublikası Qanununun
24-cü maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan Respublikası
әrazisindә beynәlxalq avtomobil daşımalarını tәnzimlәyәn icazәnin verilmәsi üçün dövlәt rüsumuna
cәlb edilir.
Hazırda gömrük orqanları tәrәfindәn qanunvericilikdә bu istiqamәtdә nәzәrdә tutulan müddәaların yerinә yetirilmәsi
bütün ölkә әrazisi üzrә tәmin olunur.

DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi
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Azәrbaycan Respublikası xarici İctimai Şuraya 23
ticarәtinin gömrük statistikası nəfərin namizədliyi
01.01.2021 - 31.08.2021
qeydə alınıb
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi
yanında İctimai Şuraya seçkilәrin tәşkili mәqsәdilә yaradılan
Seçki Komissiyası mәlumat verir ki, 02.09.2021-ci il
tarixdәn 11.09.2021-ci il tarixә qәdәr vәtәndaş cәmiyyәti
institutlarının bәrabәr sayda tәmsilçilәrindәn ibarәt birgә
yığıncaqda iştirak edәcәk tәmsilçilәrin (seçici) qeydiyyatı
aparılmışdır. Hәmin tәmsilçilәrin (seçici) siyahısı ilә
aşağıdakı keçid vasitәsilә tanış ola bilәrsiniz:
https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/108/FILE_0
CD94A-37A52F-4A27CD-3B8EC6-850AFC-9EBA65.pdf
Xatırladırıq
ki,
Seçki Komissiyasının qәrarı ilә Dövlәt
Gömrük Komitәsi
yanında İctimai Şura
üzvlәrinin sayı 13
nәfәr müәyyәn edilib vә İctimai Şuraya
namizәdliyi irәli sürülmüş vәtәndaş cәmiyyәti institutu nümayәndәlәrindәn 23
nәfәrin namizәdliyi
qeydә alınıb. "İctimai şuranın vәtәndaş cәmiyyәti institutları
tәrәfindәn seçilmәsinә dair Əsasnamә"nin 3.9-cu bәndinә
әsasәn, sәsvermәdә iştirak edәcәklәrin yarıdan çoxunun sәsini toplamış şәxslәr ictimai şuranın tәrkibinә seçilmiş hesab
olunacaqlar.
Bir daha xatırladırıq ki, Dövlәt Gömrük Komitәsi yanında
İctimai Şuraya üzvlәr vәtәndaş cәmiyyәti institutlarının bәrabәr sayda tәmsilçilәrindәn ibarәt birgә yığıncaqda
21.09.2021-ci il tarixdә saat 09:00-dan 16:00-dәk Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә
Avropa Regional Ofisindә (Bakı şәhәri, Xәtai rayonu, Natiq
Əliyev küç, 4a) gizli sәsvermә yolu ilә seçilәcәk. Tәmsilçilәr
(seçicilәr) sәsvermә günü şәxsiyyәt vәsiqәlәrini Seçki Komissiyasına tәqdim etmәklә birgә yığıncaqda iştirak edә bilәrlәr.

Qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizə tədbirləri
davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә
tәdbirlәrini davam etdirir.
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Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat
vә tәhqiqat şöbәsinә daxil
olan mәlumat әsasında,
Rusiya Federasiyasından
"Samur" gömrük postunun
idxal-gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan, Azәrbaycan
Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiyi "Volvo"
vә "DAF" markalı avtomobillәr saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә 87.900 hәb dәrman
preparatları vә 100 әdәd tibbi lәvazimat aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük
postunda Gürcüstandan gәlәn "DAF", 3 әdәd "Mercedec-Benz"
vә 3 әdәd "Scania" markalı nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb. Avtomobillәrin sürücülәri sorğu-sual zamanı bildiriblәr ki, idarә
etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә ya bәyan edilmәyәn hәr hansı predmet yoxdur. Lakin yoxlama
zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә ümumilikdә
11.400 әdәd müxtәlif markalı siqaret, 22 qutu dәrman vә 138
qram civә aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsi "Samur" gömrük postunun idxal-gömrük
nәzarәti xәttinә Rusiya Federasiyasından daxil olan,
Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşının idarә etdiyi
"DAF" markalı avtomobil
saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin salonunda, yataq yerinin sol tәrәfindәki örtüyün arxasında olan boşluqda malların aşkar edilmәsini çәtinlәşdirәn üsullardan istifadә
etmәklә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn xeyli miqdarda, ümumilikdә 20 әdәd "Iphone 12 Pro Max 256 GB" markalı mobil telefon aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından
"Samur" gömrük postunun idxal-gömrük nәzarәti xәttinә daxil
olan, Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiyi 2 әdәd
"DAF" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb. Yoxlama zamanı
nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә 7200 kapsul vә 43
әdәd müxtәlif adda dәrman preparatları, 199 әdәd ineksiya üçün
iynә, 94 әdәd vakum test borusu aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından
"Samur" gömrük postunun idxal-gömrük nәzarәti xәttinә daxil
olan "Mercedes-Benz" vә "DAF" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn, müxtәlif adlarda olan
59280 kapsul qida әlavәlәri, onlara mәxsus boş qutular, 1220 hәb,
300 ampula dәrman preparatları vә 60 әdәd tibbi şam aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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