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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Hәyata keçirilәn layihәlәr işğaldan azad
edilmiş rayon vә kәndlәrin sosial-iqtisadi
inkişafında mühüm rol oynayacaq
Aprelin 26-da Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva Cәbrayıl vә
Zәngilan rayonlarında olublar.
Dövlәtimizin başçısı, birinci xanım vә qızları Cәbrayıl rayonunun girişindә “Cәbrayıla xoş gәlmişsiniz!” sözlәri yazılmış lövhәnin qarşısına gәldilәr.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, vaxtilә Cәbrayıl rayonunun
girişindә ucaldılmış lövhәni biz indi yenidәn qurduq vә eyni
formada, eyni dizaynla. Biz “Cәbrayıla xoş gәlmişsiniz!” lövhәsini bәrpa etdik. Sovet vaxtında bu abidә, - әgәr belә demәk
mümkündürsә, - qoyulmuşdur, ucaldılmışdır vә işğal dövründә tamamilә sökülmüş, paslanmışdır. Bunun paslanmış görüntülәri artıq mәtbuatda da var. Ona görә tarixi әdalәti bәrpa edәrәk, Cәbrayıl rayonunun girişindә yerlәşәn bu “Xoş gәlmişsiniz!” lövhәsini, abidәni biz yenidәn bәrpa etdik. Azad edilmiş
bütün torpaqları bәrpa edәcәyik, bütün şәhәrlәri, kәndlәri
bәrpa edәcәyik.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә
qızları Leyla Əliyeva Cәbrayıl rayonunda Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin hәrbi hissәsinin açılışında iştirak etdilәr.
Mәlumat verildi ki, dövlәt başçısının göstәrişlәrinin icrası
üzrә işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә tikinti-tәmir işlәri davam
edir. Bu tapşırıqların icrası ilә әlaqәdar 5339 kvadratmetr
әrazidә hәrbi hissә yaradılmışdır.
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin hәrbi arsenalı müasir silahlarla
daha da zәnginlәşdirilir vә silahlanmaya yeni pilotsuz uçuş
aparatları da daxil edilir. Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevә pilotsuz uçuş aparatları barәdә dә mәlumat verildi.
Dövlәtimizin başçısına mәlumat verildi ki, yeni hәrbi
hissәdә xidmәti yüksәk sәviyyәdә aparmaq üçün bütün şәrait
var. 44 günlük Vәtәn müharibәsi zamanı Azәrbaycan Ordusu
torpaqlarımızı işğaldan azad etmәklә, eyni zamanda, dövlәt
sәrhәdinin bәrpası kimi çox mühüm bir missiyanı icra etdi. Silahlı Qüvvәlәrimizin tәrkib hissәsi kimi Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin şәxsi heyәti dә yüksәk peşәkarlıqla düşmәnә sarsıdıcı
zәrbәlәr endirdi vә onu torpaqlarımızdan qovdu.
Sonra Prezident İlham Əliyev yeni hәrbi maşınlarla tanış
oldu vә onlardan birini idarә etdi. Dövlәtimizin başçısı hәrbi
hissәnin idman zalında oldu. Hәrbi hissәdә yaradılan şәraitlә
tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin hәrbi qulluqçuları ilә görüşdü vә çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyev çıxışında dedi ki, bu gün ölkәmizin
hәyatında әlamәtdar bir gündür. Azәrbaycan-İran sәrhәdindә
Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin yeni hәrbi hissәsi açılır. Bu açılışda
mәn iştirak edirәm vә bu, bir daha Sәrhәd Xidmәtinin işinә
verdiyimiz diqqәtin tәzahürüdür.
Vәtәn müharibәsi dövründә Azәrbaycan-İran sәrhәdi tam
bәrpa edilib, işğal altında olmuş 132 kilometr sәrhәd bәrpa
edilibdir. Müharibәdәn dәrhal sonra sәrhәd boyunca bütün
lazımi istehkam, mühafizә işlәri görülmәyә başlamışdır. Bu
hәrbi hissәnin fәaliyyәtә başlaması bunun bariz nümunәsidir.
Bütün sәrhәd boyunca - hәm Azәrbaycan-İran, hәm Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdlәri boyunca lazımi işlәr aparılır.
Azәrbaycan-İran sәrhәdi dostluq sәrhәdidir. Bu sәrhәdin
qorunması Azәrbaycan-İran әlaqәlәrinin inkişafı üçün dә çox
böyük önәm daşıyır. Bizim İran İslam Respublikası ilә digәr
istiqamәtlәrdә sәrhәdimiz var vә bu, sözün әsl mәnasında,
dostluq, әmәkdaşlıq sәrhәdidir. Hәr iki ölkәnin sәrhәddәn
keçәn vәtәndaşları bundan faydalanırlar. Eyni zamanda, ildәnilә artan yüklәrin hәcmi Azәrbaycan-İran әlaqәlәrinin inkişafından xәbәr verir.
Buraya yaxın mәsafәdә yerlәşәn Xudafәrin körpüsü Azәrbaycan-İran dostluğunun rәmzidir. Xudafәrin körpüsü Müstәqillik Günündә - keçәn il oktyabrın 18-dә düşmәndәn azad
edilmişdir. Bu әrazinin düşmәndәn azad edilmәsindә sәrhәdçilәr xüsusi rol oynamışdır. Azadlıq mübarizәmiz mәhz bu
istiqamәtdәn başlamış vә Vәtәn müharibәsi 44 gündәn sonra
Ordumuzun, Silahlı Qüvvәlәrimizin Qәlәbәsi ilә nәticәlәnmişdir. Bu әrazidә şiddәtli döyüşlәr gedirdi, hәr bir kәnd uğrunda şiddәtli döyüşlәr gedirdi, biz şәhidlәr verirdik. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin, onların әziz xatirәsi bizim qәlbimizdә әbәdi yaşayacaqdır. İtkilәrә baxmayaraq, biz hәr gün
irәli gedirdik. 44 günlük müharibә dövründә bir gün belә geriyә addım atmamışıq. 44 gün әrzindә hәr bir gün Zәfәr günü
idi. 44 gün әrzindә Ermәnistanın bütün cәhdlәrinә baxmayaraq, bir dәnә dә uğurlu әmәliyyat keçirә bilmәmişlәr. Bax,
bu istiqamәtdә onlar әks-hücum әmәliyyatı planlaşdırmışdılar
vә bunu hәyata keçirmәyә başlamışdılar. Amma bu, onların
sonunun başlanğıcı olmuşdur. Çünki hәmin әks-hücum әmәliyyatı Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri tәrәfindәn tamamilә darmadağın edilmişdir, düşmәn böyük sayda itki vermişdir vә
düşmәnin onlarla texnikası mәhv edilmişdir. Biz mәhz bu istiqamәtdәn - Füzuli-Cәbrayıl istiqamәtindәn bir çox müdafiә
xәtlәrini keçәrәk azadlığa yol açmışdıq.

Bu gün müzәffәr Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri qarşıda duran bütün vәzifәlәri icra edir. Eyni zamanda, sәrhәdçilәrimiz
hazırda işğaldan azad edilәn әrazilәrdә Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdini dә qoruyur. Bu sәrhәd dә bәrpa edilib vә sәrhәd
boyunca bütün lazımi infrastruktur işlәri aparılır, bütün texnika
sәfәrbәr edilib. Bu sәrhәdin uzunluğu 500 kilometrә yaxındır.
Bu sәrhәd 30 ilә yaxın müddәt әrzindә işğalçı qüvvәlәrin
әlindә idi. Biz Vәtәn müharibәsindә Qәlәbә qazanaraq bu sәrhәdi dә tam bәrpa etdik, Zәngilan vә Qubadlı rayonlarını, Laçın rayonunun bir hissәsini döyüşәrәk azad etdik. Laçın rayonunun böyük hissәsini vә Kәlbәcәr rayonunu düşmәn artıq
mәcbur olub kapitulyasiya aktını imzalayaraq bizә qaytarıb.
Hazırda o әrazilәrdә lazımi işlәr aparılır.
Ancaq әfsuslar olsun ki, Ermәnistanda baş qaldıran revanşist qüvvәlәr yenә dә bizә qarşı ittihamlarla çıxış edәrәk, bizә
qarşı әrazi iddiası irәli sürürlәr. Onlara, bax, buradan xәbәrdarlıq etmәk istәyirәm ki, bu çirkin әmәllәrdәn әl çәksinlәr, yoxsa
onların axırı pis olacaq. Biz Vәtәn müharibәsi dövründә kimin
kim olduğunu göstәrdik. Dәmir yumruq düşmәnin başını әzdi.
Bu yaxınlarda Azәrbaycan-Ermәnistan sәrhәdinin Zәngilan

istiqamәtindә bizim sәrhәdçilәrimizә qarşı edilәn hәrbi tәxribat sonuncu belә cәhd olmalıdır. Biz tәmkinlik göstәrәrәk bu
tәxribata cavab vermәdik. Amma bu, sonuncu xәbәrdarlıqdır.
Əgәr bir daha buna oxşar cәhd göstәrilәrsә, düşmәn yerindәcә
mәhv edilәcәk. Biz öz sәrhәdimizi qoruyuruq vә bundan sonra
da qoruyacağıq. Hәr bir ölkәnin sәrhәdi onun dövlәt rәmzlәrindәn biridir. Azәrbaycan öz sәrhәdlәrini, әrazi bütövlüyünü
tam bәrpa edib. Bizim Silahlı Qüvvәlәrimiz rәşadәt, qәhrәmanlıq göstәrәrәk Vәtәn müharibәsindә Zәfәr çaldılar. Sәrhәdçilәrin ümumi zәfәrimizdә rolu çox böyükdür. Mәn bunu
qiymәtlәndirirәm. Tәsadüfi deyil ki, bir çox hәrbçilәr dövlәtimizin yüksәk orden vә medalları ilә tәltif edilmişlәr.
Dövlәtimizin başçısı sәrhәdçilәrlә birgә foto çәkdirdi.
Sonra Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva Zәngilan rayonunun Ağalı
kәndinә gәldilәr.
Bildirildi ki, dövlәtimizin başçısına fevral ayında mәlumat
tәqdim edilәndәn sonra artıq intensiv işlәrә başlanılıb, mobilizasiya edilib. İlkin söküntü işlәri aparılıb.
davamı 2-ci sәh.
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Azәrbaycan regionda dayanıqlı
sülh vә tәhlükәsizliyi tәmin
etmәk arzusundadır
Aprelin 26-da BMT-nin qәrargahı Tailandda yerlәşәn Asiya
vә Sakit okean üçün İqtisadi vә Sosial Komissiyasının "Asiya vә
Sakit okean hövzәsindә regional әmәkdaşlıq vasitәsilә böhranlardan sonra daha güclü inkişafın tәmin olunması" mövzusuna hәsr edilәn 77-ci sessiyası öz işinә başlayıb.
Sessiyanın Asiya vә Sakit okean regionu ölkәlәrinin dövlәt vә hökumәt başçılarının çıxışları seqmentindә Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin videoformatda çıxışı tәqdim olunub.
Prezident İlham Əliyev çıxışında bildirib ki, Azәrbaycan Asiya vә
Sakit okean hövzәsi ölkәlәri ilә münasibәtlәrә böyük әhәmiyyәt verir.
COVID-19 pandemiyası dünya ölkәlәrini yeni çağırışlarla üz-üzә qoymuşdur. Azәrbaycan hökumәti ilk günlәrdәn pandemiya ilә mübarizә
istiqamәtindә zәruri addımlar atmışdır. Koronavirusun iqtisadiyyata tәsirinin azaldılması, özәl sektorun dәstәklәnmәsi, makroiqtisadi vә maliyyә dayanıqlığının tәmin olunması mәqsәdilә geniş sosial-iqtisadi
paket tәqdim edilmişdir.
Biz yanvar ayından etibarәn vaksinasiyaya başlamışıq. Bu günәdәk
1,4 milyon vaksin istifadә olunmuşdur ki, bu da әhalimizin 14 faizini
tәşkil edir. Lakin yalnız milli sәviyyәdә hәyata keçirilәn sәylәr dünyada
pandemiyanın aradan qaldırılması üçün kifayәt etmir. Azәrbaycan pandemiyaya qarşı qlobal fәaliyyәtin sәfәrbәr edilmәsi sәylәrinin önündә
gedir. Azәrbaycan Qoşulmama Hәrәkatının sәdri qismindә 2020-ci ilin
may ayında Qoşulmama Hәrәkatının koronavirusla mübarizәyә hәsr
edilmiş Zirvә toplantısının tәşәbbüskarı olmuş vә onu uğurla keçirmişdir. Bizim tәşәbbüsümüzlә ötәn ilin dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının dövlәt vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә xüsusi sessiyası
keçirilmişdir.
“Vaksin millәtçiliyi”, vaksinlәrin inkişaf etmiş vә inkişaf etmәkdә
olan ölkәlәr arasında әdalәtsiz bölgüsü bizi dәrindәn narahat edir. Dünyada mövcud vaksinlәrin 53 faizi 30-dan çox zәngin dövlәt tәrәfindәn
sifariş edilib. Azәrbaycan hәm Qoşulmama Hәrәkatının sәdri kimi,
hәm dә milli sәviyyәdә dünyada vaksinlәrin әdalәtli bölgüsü vә vaksinlәrin inkişaf etmәkdә olan vә әn az inkişaf etmiş ölkәlәr üçün әlçatanlığının tәmin edilmәsi istiqamәtindә mübarizәsini davam etdirәcәkdir.
Bu yaxınlarda BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası Azәrbaycan tәrәfindәn Qoşulmama Hәrәkatı adından irәli sürülmüş, ölkәlәrin vaksinlәrә bәrabәr çıxışı ilә bağlı qәtnamәni yekdilliklә qәbul etmişdir. Azәrbaycan koronavirusla bağlı әksәriyyәtinin әn az inkişaf etmiş olduğu
30-dan artıq ölkәyә humanitar vә maliyyә yardımı göstәrmişdir.
Ötәn il Azәrbaycan әrazisinin 20 faizinin 30 ilә yaxın Ermәnistan
tәrәfindәn işğalına son qoymuşdur. İşğal nәticәsindә bir milyondan çox
azәrbaycanlı doğma torpaqlarından didәrgin salınmışdır. Ermәnistan
1992-ci ildә Xocalı soyqırımını törәdәrәk, qadınlar vә uşaqlar da daxil
olmaqla 613 nәfәr günahsız dinc sakini qәtlә yetirmişdir. Xocalı soyqırımı 13 ölkә tәrәfindәn tanınmışdır.
1993-cü ildә BMT Tәhlükәsizlik Şurası Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindәn tam, dәrhal vә qeydşәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edәn 4 qәtnamә qәbul etmişdir. Lakin hәmin
qәtnamәlәr heç vaxt Ermәnistan tәrәfindәn icra edilmәmişdir. Mәn ikili
standartlara yol verilmәmәsi üçün tәrәfdaş ölkәlәri BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının qәtnamәlәrinin icra mexanizmlәrinin tәklif edilmәsi vә hazırlanması sәylәrinә qoşulmağa dәvәt edirәm. Biz Tәhlükәsizlik Şurasının
bәzi qәtnamәlәrinin bir neçә gün әrzindә icra edildiyinin şahidi
olmuşuq. Azәrbaycana gәldikdә isә hәmin qәtnamәlәr 27 il әrzindә yerinә yetirilmәmiş qaldı. Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrinin tәlәblәrinә Ermәnistanın әmәl edәcәyinә dair heç bir ümid yox idi. Bütün bu
illәr әrzindә Ermәnistana qarşı heç bir tәzyiq olmamış vә sanksiyalar
tәtbiq edilmәmişdir.
Əksinә, Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyi Azәrbaycanı “yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibә” ilә hәdәlәyirdi. 2020-ci ilin iyul ayında
Ermәnistan dövlәt sәrhәdindә hәrbi tәxribat törәtmişdir. Avqust ayında
isә Ermәnistanın diversiya qrupu tәmas xәttini keçmәyә cәhd etmişdir.
Sentyabrın 27-dә Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәrimizi vә dinc sakinlәrimizi ağır artilleriya atәşinә tutaraq Azәrbaycana qarşı irimiqyaslı hәrbi
tәcavüzә başlamışdır. Azәrbaycan öz vәtәndaşlarını qorumaq üçün әkshücum әmәliyyatına başlamaq mәcburiyyәtindә qaldı. Azәrbaycan özü
BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәrini vә beynәlxalq hüququn
norma vә prinsiplәrini icra etmiş, tarixi әdalәti vә әrazi bütövlüyünü
bәrpa etmişdir.
44 günlük Vәtәn müharibәsi zamanı Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
tamamilә darmadağın olunmuşdur. Ermәnistan 2020-ci il noyabrın 10da kapitulyasiya aktını imzalamağa mәcbur edilmişdir. Belәliklә, Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi sona çatmışdır. Münaqişә tarixdә
qalmışdır. İşğal dövründә Azәrbaycanın bütün şәhәr vә kәndlәri yerlәyeksan edilmişdir. Xarici mütәxәssislәr Ağdam şәhәrini “Qafqazın
Xirosiması” adlandırırlar. Ermәnistan qәsdәn mәdәni vә dini abidәlәrimizi vandalizmә mәruz qoymuş, tәhqir vә qarәt etmişdir. 60-dan
artıq mәscid Ermәnistan tәrәfindәn dağıdılmışdır. Mәscidlәr inәk vә
donuzların saxlanılması yerlәrinә çevrilmişdir.
Hazırda qarşımızda işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә tamamilә dağıdılmış şәhәr vә kәndlәrin, bütün mәdәni vә dini abidәlәrin bәrpası kimi
nәhәng vәzifә dayanır. Yenidәnqurma prosesi çәrçivәsindә “ağıllı şәhәr”, “ağıllı kәnd” vә “yaşıl enerji” konsepsiyalarından istifadә olunacaq. Mәn dost ölkәlәrdәn olan şirkәtlәri işğaldan azad olunmuş, Lüksemburqdan dörd dәfә böyük olan әrazidә irimiqyaslı yenidәnqurma işlәrinә dәvәt edirәm. Bu yaxınlarda mәn növbәti on il üçün sosial-iqtisadi
inkişafla bağlı milli prioriteti müәyyәn etmişәm ki, buraya rәqabәtli insan kapitalı vә müasir innovasiyalar mәkanı, işğaldan azad olunmuş әrazilәrә böyük qayıdış, tәmiz әtraf mühit vә “yaşıl artım” ölkәsi dә daxildir.
Azәrbaycan regionda dayanıqlı sülh vә tәhlükәsizliyi tәmin etmәk
arzusundadır. Azәrbaycan Şәrq-Qәrb, Şimal-Cәnub, Şimal-Qәrb nәqliyyat dәhlizlәri kimi regional bağlantı layihәlәrinin icrasına mühüm
töhfә vermişdir. Hazırda biz Azәrbaycan әrazisindәn Asiyanı Avropa ilә
birlәşdirәn Şәrq-Qәrb dәhlizinin tәrkib hissәsi olacaq “Zәngәzur nәqliyyat dәhlizi” üzәrindә çalışırıq. Bu dәhliz Azәrbaycana Avrasiyanın
nәqliyyat vә logistika mәrkәzi kimi mövqeyini güclәndirmәyә imkan
verәcәk. Mәn Asiya vә Sakit okean hövzәsindәn olan tәrәfdaş ölkәlәri
bu regional layihәnin potensialını nәzәrdәn keçirmәyә dәvәt edirәm.
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Hәyata keçirilәn layihәlәr işğaldan azad
edilmiş rayon vә kәndlәrin sosial-iqtisadi
inkişafında mühüm rol oynayacaq
әvvәli 1-ci sәh.
Kәndarası yollar artıq çәkilmәkdәdir. Kәndin
içindә dә bu işlәr aparılır. Hazırda 110-a yaxın işçi
çalışır. İşlәrin intensiv getdiyi vaxtda tәqribәn 600700-ә yaxın işçi çalışacaq.
Ermәnilәrin işğalçılıq siyasәti nәticәsindә dağıdılmış kәndlәrimizin әn müasir texnologiyalara
әsaslanan quruculuq konsepsiyası әsasında bәrpasına başlanılıb. Birinci “Ağıllı kәnd” pilot layihәsi
Zәngilanın 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kәndlәrini әhatә
edir. Layihәnin icrası, әsasәn, 5 komponent üzrә
aparılacaq. Onlar yaşayış, istehsal, sosial xidmәtlәr,
“ağıllı kәnd tәsәrrüfatı” vә alternativ enerji sahәlәridir. Ərazidә, ilk olaraq, tam izolyasiya olunmuş
vә innovativ tikinti materiallarından istifadә olunmaqla 200 fәrdi evin tikintisi nәzәrdә tutulub. Evdaxili mühәndis kommunikasiya, isitmә sistemlәri
dә ağıllı texnologiyalar әsasında qurulacaq. Bu
kәndlәrdә müasir mәktәb, bağça, poliklinika vә
elektron idarәetmә mәrkәzlәri inşa olunacaq, turizm infrastrukturu formalaşdırılacaq. Bütün yaşayış evlәri, sosial obyektlәr, inzibati vә ictimai iaşә
binaları, kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının emalı vә istehsalı prosesi alternativ enerji mәnbәlәri ilә tәmin
edilәcәk. Layihәnin icrasında Türkiyә, Çin, İtaliya
vә İsrail şirkәtlәrinin mütәxәssislәri dә iştirak edәcәklәr.
Dövlәtimizin başçısı xarici şirkәt nümayәndәlәri ilә videoformatda söhbәt etdi.
Türkiyә şirkәtinin әmәkdaşı mәlumat verdi ki,
yaradılacaq bu “Ağıllı kәnd”dә bәrpaedilәn enerji
qurğusu “Arximed” vasitәsilә bütün daxili elektrik
enerjisi ehtiyacı ödәnilәcәk vә artıq qalan enerjini
xaricә satmaq mümkün olacaq. Bununla bәrabәr,
sistemdәn çıxan isti su kәnddәki evlәrә vә otelә
ötürülәcәk. Bu qurğu çox sürәtlidir, yüksәk mәhsuldarlıqla işlәyir. Heç bir sәs-küy yaratmır, suyu
oksigenlәşdirir ki, bu da balıqlar vә yaşıllıqlar üçün
çox faydalıdır. Bu sistem günәş enerjisi vә digәr
alternativ enerjilәrә nisbәtәn artıq, yәni 24 saat işlәdiyi üçün daha çox enerjini daha az güclә әldә etmәyә imkan verir. Bu layihә, sadәcә, enerji istehsal
etmәk mәqsәdi daşımır, eyni zamanda, turizm infrastrukturu üçün şәrait yaradır.
“Huayvei-Azәrbaycan” şirkәtinin baş meneceri
mәlumat verdi ki, şirkәtin “Ağıllı kәnd” rәqәmsal
texnologiyasından Qarabağda yenidәn qurulacaq
әrazilәrdә istifadә edilәcәk. Dünya üzrә aparıcı İKT
texnologiyaları şirkәti olaraq “Huayvei” bütün әn
son qabaqcıl texnologiyalarını Qarabağda tәqdim
etmәyә vә gәlәcәkdә “Ağıllı kәnd”lәrin inkişafında
iştirak etmәyә hazırdır. Aparıcı “Ağıllı şәhәr” vә
“Ağıllı kәnd” texnologiyalarının tәchizatçısı kimi
şirkәtin bu sahәdә böyük tәcrübәsi var vә 100-dәn
çox qlobal layihәsi mövcuddur. Qarabağda “Ağıllı
kәnd” üzrә qabaqcıl texnologiyaları tәmin etmәk
üçün şirkәt әn son mәhsul vә texnologiyaları tәchiz
edәcәk. Şirkәt Azәrbaycanda ilk dәfә “Qiqabit
AirPON” texnologiyasını istifadә edәcәk. Bu texnologiya fiber-optik xәtlәrin çәkilişini 10 kilometrdәn
1 kilometrә qәdәr qısalda bilәr. Belәliklә, şәbәkәnin
qurulması sürәtlәndirilә vә xәrclәrә qәnaәt edilә bilәr. Şirkәt “Ağıllı kәnd” layihәsinin birinci mәrhәlәsindә Qarabağda tәhlükәsiz yaşayış mühitini yaradaraq, “ağıllı tәdris”, “ağıllı sәhiyyә” vә “ağıllı kәnd
tәsәrrüfatı” sistemlәrini hәyata keçirәcәk.
İsrail şirkәtinin әmәkdaşı mәlumat verdi ki,
İsrail Zәngilanda, әvvәlcә, 300-400 başlıq camış
ferması tikәcәk, sonra 1000 başa çatdırılacaq. Şirkәt ağıllı fermalar üzrә texnologiya ilә işlәyir. Bütün fermanı mәlumatların tәhlili üzrә proqram tәminatına birlәşdirәn ötürücülәr var ki, bu da malqaranın yemlәnmәsi, sağlamlığı vә sağılması ilә
әlaqәdardır. Şirkәt bunu “açar tәslimi” layihәsi kimi hәyata keçirir. Buraya texniki-iqtisadi әsaslandırma, tikinti, planlaşdırma, komandanın hazırlanması vә mal-qaranın idxalı daxildir. Heyvanlar sensorlarla tәchiz edilәcәk. Şirkәt peyin emalı ilә dә
mәşğul olur. Peyindәn gübrә vә bioqaz әldә edilir.
Fәrqli variantlar var. Tullantı sularının tәmizlәnmәsi, günәş enerjisi. Bu, o demәkdir ki, böyük elektrik
enerjisi infrastrukturu qurmadan böyük hәcmdә
elektrik enerjisi istehsal olur. Bu cür ferma çox maraqlı olacaq. Belәliklә, şirkәt İsrailin sahib olduğu
süd ferması texnologiyasında bilik vә tәcrübәsini
Azәrbaycana, Qarabağ bölgәsinә gәtirmәk istәyir.
İtaliya şirkәtinin әmәkdaşı mәlumat verdi ki,
onların biznes ideyası strateji regionda tam avadanlıqla tәchiz edilmiş camış sağmalçılıq fermasının
vә ya yüksәk keyfiyyәtli “motsarella”, “burrata” vә
digәr növ camış pendirlәrinin istehsalının hәyata
keçirilmәsi ilә bağlıdır. Şirkәt istehsal prosesinә öz
tәcrübә vә biliyini gәtirir. Camış “motsarella”sı bütün dünyada istehsal olunur, istәnilәn ölkә hәmin
keyfiyyәtә vә sәviyyәyә çatmağa cәhd göstәrir. Lakin “motsarella di buffalo” pendiri hәmişә italyan
mәhsulu olaraq qalır. Südçülük sahәsindә uğurun
әn mühüm amili ondan ibarәtdir ki, söhbәt tәkcә
texnologiyadan, avadanlıqdan getmir, hәm dә pendir hazırlayanların әllәrindәn gedir. Çünki hәr kәs
bahalı avadanlıq ala bilәr, amma yalnız bacarıqlı
pendir hazırlayan bәnzәrsiz “motsarella” hazırlaya
bilәr. Bu sәbәbdәn dә şirkәt südçülük fermasını
qurandan sonra tam tәlim kursu keçәcәk. Bu tәlim
sayәsindә Azәrbaycanda birinci nәsil bacarıqlı pendir hazırlayanlar yetişdirilәcәk. Şirkәt Azәrbaycanda sadә keyfiyyәtdә camış pendirinin istehsal olunmasını istәmir. Hәdәf yüksәk keyfiyyәtli südçülük
sektorunun yaradılmasından ibarәtdir ki, Azәrbaycan da İtaliya kimi mükәmmәl “motsarella di buffalo” pendirlәrinin istehsalçısı olsun. Bu sahәdә
güzәştdәn söhbәt gedә bilmәz, yalnız birinci sәviy-

yәli istehsal ola bilәr. Şirkәt azәrbaycanlı dostları
ilә әlindәn gәlәni edәcәk.
Prezident İlham Əliyev şirkәt nümayәndәlәrinә
uğurlar arzuladı.
Sonra dövlәtimizin başçısı Zәngilan rayonunun
sakinlәri ilә görüşdü.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev Zәngilanın
1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kәndlәrini әhatә edәn birinci
“Ağıllı kәnd” layihәsinin tәmәlini qoydu. Sonda
xatirә şәkillәri çәkdirildi.
Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev Zәngilanda Beynәlxalq Hava Limanının tәmәlini qoydu.
Prezident İlham Əliyev çıxış edәrәk dedi ki, bu
gün Zәngilan Beynәlxalq Hava Limanının tәmәl
daşını qoyduq. Yaxın gәlәcәkdә Zәngilanda beynәlxalq hava limanı inşa edilәcәk. Bu hava limanının uçuş-enmә zolağı üç kilometrә bәrabәr olacaq.
Bu hava limanı bütün növ tәyyarәlәri, o cümlәdәn
ağır yük tәyyarәlәrini qәbul etmәyә qadir olacaq.
Azad edilmiş torpaqlarda ikinci hava limanının
tikintisinә start verilibdir. Artıq Füzuli Beynәlxalq
Hava Limanının tikintisi uğurla gedir. Bu il Füzuli
hava limanının uçuş-enmә zolağı istismara verilәcәkdir. Belәliklә, biz bu il ilk tәyyarәlәri Füzulidә
qәbul edә bilәcәyik.
Zәngilan rayonunun coğrafi yerlәşmәsi vә burada olan imkanlar tәbii ki, Zәngilanı beynәlxalq
nәqliyyat-logistika mәrkәzinә çevirmәk üçün imkanlar yaradır. Tәsadüfi deyil ki, hava limanı mәhz
Zәngilanda inşa edilәcәk. Çünki coğrafi vәziyyәtә
baxdıqda hәr kәs görә bilәr ki, Füzuli, Zәngilan vә
ondan sonra Laçın rayonunda inşa edilәcәk üçüncü
beynәlxalq hava limanı bütün Qarabağ vә şәrqi

Zәngәzur zonasını Zәngilan daxil olmaq şәrtilә
әhatә edәcәk. Buradan dәmir yolu, avtomobil yolu
keçәcәk, Naxçıvana yol açılacaq. Əlbәttә ki, Zәngilanın gәlәcәk uğurlu sosial-iqtisadi inkişafı üçün
bu hava limanının böyük rolu olacaqdır.
Zәngilanda bu gün birinci kәnd layihәsi artıq icra edilmәyә başlamışdır. Ağalı kәndinin tәmәl daşı
qoyulmuşdur. Bu, böyük qayıdışın birinci addımıdır. Biz müharibәdәn bir neçә ay keçәndәn sonra
artıq bu işlәrә dә start verdik. İnfrastruktur işlәri öz
qaydasında davam edir. İndi birinci “ağıllı kәnd”
layihәsi olan Ağalı kәndinin bәrpasına start verilib.
Ağalı kәndi, әslindә, üç kәnd - Birinci, İkinci,
Üçüncü Ağalı kәndlәri oktyabrın 28-dә işğalçılardan azad edilmişdir. Altı aydan sonra Ağalıda yeni
kәndin tәmәl daşı qoyuldu vә bu nümunәvi kәnd
olacaq. Çünki bu kәnddә tәtbiq olunacaq texnologiyalar әn müasir standartlara cavab verir. Hәm tikilәcәk evlәr, ictimai binalar, sosial obyektlәr, hәm
dә iş yerlәri, әkin sahәlәri müәyyәn edilibdir. Zәngilanın bütövlükdә tәbiәti vә tәbii sәrvәtlәri bu rayonu Azәrbaycanın әn qabaqcıl rayonlarının birinә
çevirmәk üçün imkanlar verәcәkdir.
Böyük qayıdış başlayıb. Bu gün burada tәmәl
daşını qoyduğum hava limanı dövlәtimizin gücünü
göstәrir. Bir qәdәr bundan aralıda yeni HoradizZәngilan avtomagistral yolunun tәmәli dә qoyulacaq. Mövcud yola paralel olan 4-6 zolaqlı bu yol
geniş imkanlar açacaq. Zәngilanı Azәrbaycanın digәr rayonları vә Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә
birlәşdirmәk üçün bu layihәlәrin çox böyük әhәmiyyәti vardır. Bu hadisә münasibәtilә zәngilanlıları vә bütün Azәrbaycan xalqını tәbrik edirәm.

Sonra Prezident İlham Əliyev Zәngilan-Horadiz
avtomobil yolunun tәmәlini qoydu.
Qeyd edәk ki, işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә
dövlәtimizin başçısının tapşırığı ilә artıq bir neçә
yol layihәsinin icrasına başlanılıb vә uğurla davam
etdirilir. Bu layihәlәr işğaldan azad edilmiş rayon
vә kәndlәrin sosial-iqtisadi inkişafında çox mühüm
rol oynayacaq. Bu baxımdan Zәngilan-Horadiz avtomobil yolu da strateji әhәmiyyәti ilә seçilir. Yolun
ümumi uzunluğu 124 kilometrdir vә 6 zolaqdan
ibarәt olacaq.
Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva vә qızları Leyla Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn bәrpa olunacaq Zәngilan mәscidinә gәldilәr.
Mәlumat verildi ki, Heydәr Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına
uyğun olaraq, Fond tәrәfindәn tәşkil olunan hәm
xarici, hәm yerli ekspertlәrdәn ibarәt olan komissiya mәscidin mövcud binasını qiymәtlәndirmişdir. Hәmçinin mәşhur Otelye Kummer Agentliyinin nümayәndәlәri buraya qısamüddәtli missiya ilә
gәlmişlәr vә mövcud binanı qiymәtlәndirmişlәr.
Hazırda bizim tәrәfimizdәn mövcud binanın konservasiyası vә bәrpası ilә bağlı tәkliflәr hazırlanır, o
cümlәdәn, bu әrazidә yeni mәscidin tikilmәsi ilә
bağlı tәkliflәr vә layihә hazırlanıb.
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva
üzәrindә “Zәngilan mәscidinin tәmәli Azәrbaycan
Respublikasının Prezidenti cәnab İlham Əliyev tәrәfindәn 26 aprel 2021-ci il tarixindә qoyulmuşdur” sözlәri yazılmış xatirә daşını mәscidin di-

varına hördülәr.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, Zәngilan mәscidi bәrpa edilәcәk. Bu mәscid mәnfur düşmәn
tәrәfindәn dağıdılmışdır. Müharibәdәn sonra Zәngilana sәfәr edәrkәn buraya da gәldim, mәnzәrә ilә
tanış oldum vә bildirdim ki, hәr kәs bunu görmәlidir. Bütün beynәlxalq tәşkilatlar bunu görmәlidir,
ermәni vәhşiliyini görmәlidir. Bir daha demәk istәyirәm ki, bu gün ermәnilәrә havadarlıq edәnlәr gәlsinlәr, görsünlәr, bizim mәscidlәrimizi nә günә qoyublar vә tәkcә bu mәscidi deyil. Azad edilmiş bütün torpaqlarda bizim tarixi, mәdәni, dini irsimiz
ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılıb, tәhqir edilib, sökülüb.
Zәngilan rayonunda yarıdağıdılmış bәzi mәscidlәrdәn tövlә kimi istifadә olunub, orada donuz
saxlanılıb. Bu videokadrlar var. Ağdam mәscidindә donuz saxlanılıb vә bu, bütün müsәlman alәminә qarşı cinayәtdir, İslam dininә qarşı cinayәtdir.
Bütün müsәlman dövlәtlәri bunu görmәlidir vә biz
bu hәqiqәtlәri bütün müsәlman ölkәlәrinin rәhbәrlәrinin diqqәtinә çatdırırıq. Azad edilmiş torpaqlara
bu gün gәlәn xarici qonaqlar ermәni vәhşiliyini öz
gözlәri ilә görürlәr. Bu yaxınlarda Azәrbaycanda
sәfәrdә olmuş İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Baş
katibi öz etiraz sәsini ucaltmışdır. ICESCO-nun
Baş katibi azad edilmiş torpaqlarda olub, dağıdılmış Ağdam mәscidini görüb vә ermәni vәhşiliyi
haqqında artıq bütün müsәlman ölkәlәrini mәlumatlandırır. Biz dә bu işdә fәal olmalıyıq. Bütün
dövlәt qurumlarına göstәriş verildi, ictimai tәşkilatlardan xahiş edildi ki, bütün beynәlxalq qurumlarda ermәni vәhşiliyi haqqında mәlumatlar verilsin faktlarla, sübutlarla, şәkillәrlә.
Ermәnilәr tәrәfindәn dağıdılmış vә tәhqir edilmiş bütün dini mәbәdlәrimizin әvvәlki görüntülәri
vә işğaldan sonrakı görüntülәri tәrtib edilir vә dünya birliyinin diqqәtinә çatdırılır. Bu gün ermәnilәrin mәdәni irsi ilә әlaqәdar öz narahatlığını ifadә
edәn bәzi xarici nümayәndәlәr, bax, bunu görsünlәr, Zәngilan mәscidinin qalıqlarını görsünlәr, Şuşa
mәscidlәrinin qalıqlarını görsünlәr vә görsünlәr ki,
Ermәnistan dövlәti bizә qarşı mәdәni soyqırımı da
törәdib.
Biz isә bütün tarixi, dini abidәlәrimizi bәrpa
edәcәyik. Şuşa şәhәrindә artıq mәscidlәrin bәrpasına start verilib. Ağdam Cümә mәscidinin bәrpası
ilә әlaqәdar hazırlıq işlәri gedir. Bu gün Zәngilan
şәhәrindә yerlәşәn mәscidin yenidәn bәrpası, konservasiyası işlәrinә start verilir.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva vә qızları Leyla Əliyeva
Zәngilan rayonunun Mincivan qәsәbәsinә yola
düşdülәr.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, biz Mincivan
qәsәbәsinә gedirik. Mincivan qәsәbәsi qәdim yaşayış mәntәqәsidir.
Orada dәmir yolu stansiyası var idi. Birinci Qarabağ müharibәsindәn sonra ermәnilәr bütün dәmir
yolunu söküb aparmışlar. O relslәrin bir hissәsini
satmışdılar, bir hissәsindәn isә tank әleyhinә istehkamlar qurmuşdular. Biz indi yenidәn dәmir yolunu çәkәcәyik. Bu işlәrә start verildi. Mәn bir müddәt әvvәl Horadiz qәsәbәsindә Horadiz-Ağbәnd
dәmir yolunun tәmәl daşını qoydum. Bu dәmir yolu Azәrbaycanın әsas hissәsini Naxçıvan Muxtar
Respublikası ilә Zәngәzur dәhlizi vasitәsilә birlәşdirәcәkdir. Əslindә, Zәngilan rayonu coğrafi baxımdan Şәrqi Zәngәzur mahalında yerlәşir vә Şәrqi Zәngәzuru Qәrbi Zәngәzurla birlәşdirib Naxçıvana dәmir yolu açacağıq vә hәmçinin avtomobil
yolu açılmalıdır.
Buranın da çox gözәl tәbiәti vardır - uca dağlar,
meşәlәr. Burada da şiddәtli döyüşlәr gedib, düşmәni sәrhәdә qәdәr qovmuşuq, şәhidlәr vermişik. Ağbәnd qәsәbәsini - Ermәnistan sәrhәdinә yaxın yerlәşәn o qәsәbәni azad edәrәk düz Ermәnistan sәrhәdinә çıxdıq. İndi bu sәrhәddә möhkәmlәnirik,
burada da sәrhәd zastavası fәaliyyәt göstәrir. Bütün
sәrhәdimizi bәrpa etmişik.
Dövlәtimizin başçısı ermәni işğalçıların viran
qoyduğu Mincivan dәmir yolu stansiyasının binasının yerlәşdiyi әraziyә gәldi.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bura Mincivan
dәmir yolu vağzalı olub. Mәnfur düşmәn bu binanı
da yerlә-yeksan edib, dağıdıb, dәmir yolunu söküb,
relslәri aparıb, satıb, әridib vә tank әleyhinә istehkamların quraşdırılması üçün istifadә edib. Bu bina
ermәni faşizminin növbәti qurbanıdır, növbәti şahididir. Ermәnilәr bütün binalarımızı - ictimai binaları, evlәri, mәscidlәri, muzeylәri dağıdıblar, söküblәr, talayıblar, daşları oğurlayıb aparıblar, özlәri
üçün evlәr tikiblәr.
Biz onları buradan qovduq. Burada şiddәtli döyüşlәr gedib. Mincivan qәsәbәsi uğrunda şiddәtli
döyüşlәr gedirdi. Bizim Silahlı Qüvvәlәrimiz burada böyük qәhrәmanlıq göstәrdi, düşmәni buradan
qovdu vә Mincivan qәsәbәsini azad etdi. Bundan
sonra Ermәnistan sәrhәdinә qәdәr, Ağbәnd qәsәbәsinә qәdәr uğurla irәlilәyәrәk düşmәni torpağımızdan çıxartdı. İndi dәmir yolu yenidәn qurulacaq,
vağzal da, hәmçinin. Dәmir yolunun yenidәn qurulması prosesinә start verildi. Horadizdәn Ağbәndә qәdәr dәmir yolu çәkilәcәk. Ondan sonra Zәngәzur dәhlizi ilә dәmir yolu Naxçıvan Muxtar Respublikasına qәdәr uzadılacaq. Zәngilan coğrafi
nöqteyi-nәzәrdәn Şәrqi Zәngәzur bölgәsinә aiddir
vә Şәrqi Zәngәzurda yerlәşir. Qәrbi Zәngәzur da
bizim tarixi torpaqlarımızdır vә o torpaqlardan
Zәngәzur dәhlizi keçәcәkdir. Belәliklә, Azәrbaycanın әsas hissәsi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilә
dәmir yolu vasitәsilә birlәşәcәk.
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Gömrükçülәrin növbәti
uğurlu әmәliyyatı

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin
2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının xarici 43 kiloqramdan artıq narkotik vasitəni
bu dəfə mebel dəstinə yerləşdirdilər
iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası, idxal gömrük Gömrükçülәrin hәyata keçirdiyi
uğurlu әmәliyyat nәticәsinrüsumlarının dәrәcәlәri vә ixrac gömrük rüsumlarının növbәti
dә 43 kiloqramdan artıq narkotik
vasitә - hәşişin ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә
dәrәcәlәri”ndә dәyişiklik edilmәsi barәdә
keçirilmәsinә cәhdin qarşısı alınıb.
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının
119-cu maddәsinin sәkkizinci abzasını rәhbәr tutaraq, Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti
qәrara alır:
1. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrәli Qәrarı
(Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017,№ 11, maddә 2164; 2018, № 3, maddә
586, № 9, maddә 1904, № 10, maddә 2169, № 11,
maddә 2427; 2019, № 1, maddә 148, № 2, maddә
332, № 4, maddәlәr 747, 748, 759, № 5, maddә 939,
№ 7, maddәlәr 1314, 1323, № 8, maddә 1473, №

12, maddәlәr 2047, 2055, 2061; 2020, № 1, maddә
84, № 2, maddәlәr 185, 195, 219, № 3, maddәlәr
345, 375, № 4, maddә 488, № 8, maddә 1130, №
10, maddә 1267; 2021, № 1, maddә 94; Azәrbaycan
Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2021-ci il 21
yanvar tarixli 11 nömrәli, 16 fevral tarixli 36 nömrәli, 4 mart tarixli 52 nömrәli vә 5 aprel tarixli 88
nömrәli qәrarları) ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan
Respublikasının xarici iqtisadi fәaliyyәtin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri
vә ixrac gömrük rüsumlarının dәrәcәlәri”ndә 4102
21 000 0 alt yarımmövqeyinә aid sәtrin “Tarif dәrә-

cәsi (gömrük dәyәrinә görә faizlә vә ya ölçü vahidinә görә ABŞ dolları ilә)” sütununda “500” rәqәmlәri “150” rәqәmlәri ilә, 4105 10 000 0 alt
yarımmövqeyinә aid sәtrin “Tarif dәrәcәsi (gömrük
dәyәrinә görә faizlә vә ya ölçü vahidinә görә ABŞ
dolları ilә)” sütununda “150” rәqәmlәri “50” rәqәmlәri ilә әvәz edilsin.
2. Bu Qәrar dәrc edildiyi gündәn 30 (otuz) gün
sonra qüvvәyә minir.
Əli Əsәdov,
Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri
Bakı şәhәri, 28 aprel 2021-ci il

Yük nәqliyyat vasitәlәrindәn sәrhәdkeçmә
proseslәrindә alınan gömrük ödәnişlәri
qanunvericiliklә tәnzimlәnir
Son günlәr bir sıra kütlәvi informasiya vasitәlәrindә qardaş ölkә - Türkiyә
Respublikasında qeydiyyatda olan yük
nәqliyyat vasitәlәrindәn Azәrbaycan
Respublikasının gömrük sәrhәdindәn
keçәn zaman alınan gömrük ödәnişlәri
ilә bağlı yanlış şәrhlәr, hәqiqәtә uyğun
olmayan mәlumatlar yayımlanır, hәmin
nәqliyyat vasitәlәrinin gömrük-keçid
mәntәqәlәrindәn sürәtli keçidinә maneәlәr yaradıldığı iddia olunur.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bildirir ki, yük nәqliyyat vasitәlәrindәn sәrhәdkeçmә proseslәrindә alınan
gömrük ödәnişlәri mövcud milli vә beynәlxalq qanunvericiliklә - Azәrbaycan Respublikasının Vergi
Mәcәllәsi, "Dövlәt rüsumu haqqında" Azәrbaycan
Respublikasının Qanunu, "Tәhlükәli yüklәrin quru
yollar ilә beynәlxalq daşımaları haqqında" Avropa
Sazişinә uyğun olaraq tәnzimlәnir.
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 vә bu Mәcәllәyә әsasәn yük avtomobillәri, Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә qaldığı
müddәtdәn, oxların sayından vә avtonәqliyyat vasitәsinin yüklә birlikdә ümumi çәkisindәn, Azәrbaycan Respublikası әrazisindә qәt edilәn mәsafәdәn,
tәhlükәli yüklәrin daşınmasından asılı olaraq yol
vergisinә vә "Dövlәt rüsumu haqqında" Azәrbaycan
Respublikası Qanununun 24-cü maddәsinә әsasәn
Azәrbaycan Respublikası әrazisindә beynәlxalq avtomobil daşımalarını tәnzimlәyәn icazәnin verilmәsi üçün dövlәt rüsumuna cәlb edilir.
Əlavә olaraq bildiririk ki, xarici dövlәtlәrin avto-

nәqliyyat vasitәlәrinin Azәrbaycan Respublikasının
әrazisinә daxil olması vә bu әrazidәn tranzit yük
daşınması zamanı daşınan yüklәrin tәhlükәlilik dәrәcәlәri 18 iyul 2000-ci il tarixli 913-İQ saylı Azәrbaycan Respublikasının qanununa әsasәn "Tәhlükәli yüklәrin quru yollar ilә beynәlxalq daşımaları
haqqında" Avropa Sazişinә uyğun olaraq müәyyәn
edilir. Daşınan yüklәrin tәhlükәlilik dәrәcәsindәn
asılı olaraq tәtbiq olunan yol vergisinin hesablanması Azәrbaycan Respublikası Vergi Mәcәllәsinin 15ci fәslinә uyğun olaraq hәyata keçirilir. Hәmçinin,
malların tәhlükәlilik dәrәcәsinin dәqiq müәyyәn
edilmәsi üçün sәrhәd-keçid mәntәqәsinә tәqdim
edilәn malın istehsalçı tәrәfindәn verilmiş tәhlükәsizlik pasportunda malların tәhlükәsizlik dәrәcәsi
müәyyәn edilmәdikdә tәhlükәli yüklәrin daşınmasına görә yol vergisi tәtbiq edilmir.
Bununla yanaşı, beynәlxalq avtomobil әlaqәlәri
haqqında ikitәrәfli Sazişlәrә әsasәn xarici dövlәtlәrә
mәxsus yük nәqliyyat vasitәlәri müvafiq kvota
çәrçivәsindә mübadilә edilmiş "İcazә" blankları ilә
ölkә әrazisinә daxil olduqda vә ya tәrk etdikdә hә-

min sazişdә yol vergisindәn azadolma nәzәrdә
tutulduğu halda yol vergisindәn, tutulmadığı
halda yalnız dövlәt rüsumundan azad olunurlar.
Qeyd edәk ki, Türkiyә vә Azәrbaycan hökumәtlәri arasında beynәlxalq avtomobil әlaqәlәri sahәsindә ikitәrәfli sazişlәrdә yol vergisindәn azadolmalar nәzәrdә tutulmayıb.
Qeydiyyatda olduğu ölkәdәn asılı olmayaraq gömrük-sәrhәd keçid mәntәqәlәrindә
gömrük orqanları tәrәfindәn yük nәqliyyat vasitәlәrindәn qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan
ödәnişlәrin alınması, onların sürәtli keçidinә
maneәlәr yaradılması vә ya yubadılması ilә
bağlı iddialar isә tamamilә әsassızdır. Üstәlik
Dövlәt Gömrük Komitәsi gömrük-sәrhәd keçid
mәntәqәlәrindә yük nәqliyyat vasitәlәrindәn
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmayan ödәnişlәrin alınması, onların sәrhәdkeçmә prosesi
zamanı yubadılması ilә bağlı iddiaları tәqdim
edilәcәk konkret faktlar әsasında araşdırmağa, geniş
ictimaiyyәtә açıqlamağa hazırdır.
Yayılan mәlumatların tәhlili zamanı diqqәt
çәkәn mәqamlardan biri dә Türkiyә Respublikasında qeydiyyatda olan nәqliyyat vasitәlәrindәn
Azәrbaycanın gömrük әrazisindәn keçdiklәri zaman
alınan gömrük ödәnişlәrinin 20 ildәn artıqdır ki,
tәtbiq edilmәsinә baxmayaraq mәsәlәnin indi
gündәmә gәtirilmәsidir.
Gömrük işinin tәşkili hәr bir ölkәnin milli
qanunvericiliyi әsasında tәnzimlәnir vә qeyd olunan
bu kimi mәsәlәlәr iki ölkәnin hökumәtlәri vә aidiyyәti qurumları arasında mütәmadi müzakirә edilir.
Azәrbaycan vә Türkiyә qardaş, strateji tәrәfdaş
ölkәlәrdir, iki dövlәt arasındakı ticarәt dövriyyәsi
zamanı mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә qarşılıqlı olaraq tәtbiq edilәn vergi, rüsum vә digәr ödәnişlәrin
aşağı vә ya yuxarı dәrәcәli olması bu münasibәtlәrә
әsla xәlәl gәtirә bilmәz vә bu mәnada mәsәlәyә siyasi çalarların әlavә olunması qәbuledilmәzdir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Gömrük Akademiyası Özbәkistanın
magistrantları vә gömrük әmәkdaşları
üçün distant dәrslәr tәşkil edib
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında Özbәkistanın Daşkәnd Gömrük İnstitutunun dinlәyicilәri vә Özbәkistan gömrük xidmәtinin әmәkdaşları
üçün distant dәrslәr tәşkil edilib.
Özbәkistan Respublikasının Dövlәt Gömrük
Komitәsi Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsinә müraciәt edәrәk, azәrbaycanlı
mütәxәssislәr tәrәfindәn Daşkәnd Gömrük İnstitutunun dinlәyicilәri vә Özbәkistan Respublikası
DGK-nın struktur bölmәlәrinin әmәkdaşları üçün
gömrük nәzarәti, gömrük ekspertizası vә gömrük
rәsmilәşdirilmәsi mәsәlәlәrini әhatә edәn bir sıra
mövzular üzrә distant dәrslәrin keçirilmәsini xahiş
edib.
Onlayn formatda dәrslәrin tәşkili Gömrük Akademiyasına tapşırılıb.
Aprelin 26-da Zoom platforması üzәrindәn
tәşkil edilmiş ilk iki dәrsin gedişindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Gömrük Risklәrinin İdarәolunması
vә Audit Baş İdarәsinin Xarici ticarәt iştirakçılarının

gömrük әmәliyyatlarının auditi şöbәsinin baş
inspektoru Rәşad Salmanov tәrәfindәn Daşkәnd
Gömrük İnstitutunun magistrantlarına vә kursantlarına iki mühazirә tәqdim olunub. Onlayn dәrslәrә

Özbәkistan gömrük xidmәti mәrkәzi
ofisinin, regional idarәlәrinin vә Daşkәnd
hava limanı gömrük әmәliyyatlarının
auditinә mәsul olan әmәkdaşları da qoşulub.
Dinlәyicilәrә gömrük auditinin tәşkili
metodologiyası, onun mәrhәlәlәri vә hәyata keçirilmә ardıcıllığı, gömrük auditinin gedişindә gömrük dәyәrinin hesablanması vә tәyin edilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması qaydası izah olunub.
Bu il әrzindә Gömrük Akademiyası
tәrәfindәn özbәkistanlı dinlәyicilәr üçün
daha bir neçә onlayn dәrslәr tәşkil edilәcәk.
Hәmin dәrslәrdә azәrbaycanlı mütәxәssislәr gömrük ekspertizası laboratoriyalarının fәaliyyәtindә malların tәhlükәsizliyi mәsәlәlәrinin hәlli, gömrük orqanlarının fiskal funksiyalarının hәyata keçirilmәsi, gömrük prosedurlarının avtomatlaşdırılması, o cümlәdәn "ağıllı gömrük" sahәsindә әldә etdiklәri tәcrübәni özbәk hәmkarları ilә
bölüşәcәklәr.

Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Astara gömrük postunda Azәrbaycan әrazisindәn tranzit keçmәklә İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına mebel yükü
aparan Rusiya vәtәndaşının idarә etdiyi
"Renault Magnum" markalı "P159TE05/
AK712905" dövlәt qeydiyyat nişanlı yük
avtomobili saxlanılıb vә gömrük yoxlaması
tәtbiq edilib.
Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә
gömrük orqanına bәyan edilmәli hәr hansı
predmetin, o cümlәdәn narkotik vә psixotrop
maddәlәrin olmadığını bildirsә dә kinoloji xidmәt iti xüsusi işarәlәrlә avtomobilin qoşqusuna
reaksiya verdiyindәn yük nәqliyyat vasitәsi Astara gömrük postunun inzibati әrazisindә yerlәşәn stasionar rentgen qurğusundan keçirilib.
Stasionar rentgen qurğusunda şübhәli cizgilәr
müşahidә edildiyindәn hәmin nәqliyyat vasitәsi
әsaslı yoxlanılıb vә yük boşaldılıb.
Tәkrar yoxlama zamanı xidmәti it yerә bo-

şaldılan 6 әdәd kreslonun vә 2 әdәd divanın
qoltuqluğuna reaksiya verib. Yoxlama zamanı
yerә boşaldılmış divan vә kresloların qoltuqluqlarında xüsusi düzәldilmiş yerdә malların aşkar
edilmәsini çәtinlәşdirәn üsullardan istifadә
etmәklә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilmiş gümüşü rәngli falqaya yerlәşdirilәn 34 әdәd bağlamanın içәrisindә, ümumilikdә 72 әdәd şәffaf
sellofan paketdә qablaşdırılmış yastı-düzbucaqlı formalı bağlamalar aşkar edilib.
Baxış zamanı bağlamalara 43 kq 491 qram
olan qara rәngli, kәskin iyli narkotik vasitә - hәşişin yerlәşdirildiyi mәlum olub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Another successful operation
conducted by customs officers
This time more than 43kg of
drugs hidden inside furniture
Another successful operation conducted by the customs officers prevented an attempt to smuggle more than 43kg of drugs
- hashish via the country's customs border.
Renault Magnumwith state registration
number P159TE05/ AK712905 driven by the
citizen of Russia carrying furniture from the
Islamic Republic of Iran to the Russian
Federation via Azerbaijan's territory was
detained and checked at Astara customs
checkpoint ofthe South Areal Main Customs
Department.
Though the driver said he had nothing to
declare to the customs body, nor there were
drugs or psychotropic substances inside the
vehicle, the sniffer dog reacted to the trailer of
the vehicle and therefore, the truck was subjected to X-Ray inspection in the administrative area of Astara customs checkpoint. As
suspicious images were detected on the X-

Ray, the transport vehicle was checked thoroughly and unloaded.
During the repeated inspection, the sniffer
dog reacted to the armrests of 6 armchairs and
2 sofas. 34 parcels wrapped in silver foil containing 72 rectangular packages were found
hidden inside the armrests of sofas and armchairs.
The inspection found out that they contained 43kg 491g of drugs - hashish.
The fact is under investigation.

Customs Academy organizes
distance courses for master’s
degree students and customs
officers of Uzbekistan
Distance courses for the listeners of Tashkent Customs
Institute of Uzbekistan and customs officers of Uzbekistan were
organized at the Academy of the
State Customs Committee.
The State Customs Committee of the
Republic of Uzbekistan appealed to the
State Customs Committee of the Republic
of Azerbaijan to conduct distance courses
for the listeners of Tashkent Customs Institute and employees of the State Customs
Committee on a number of topics, including
customs control, customs examination and
customs clearance.
The Customs Academy were commissioned with holding the online classes.
On April 26, Rashad Salmanov, Chief
Inspector of the Customs Operations Audit
Department of the Main Department for Customs Risk Management and Audit of the State
Customs Committee, gave two lectures to the
master’s degree students and cadets of Tashkent Customs Institute during the first two
classes organized via Zoom. Employees of the
central office, regional offices of Uzbekistan’s
customs service and employees of the Tash-

kent airport responsible for the audit of customs operations also joined the online classes.
The listeners were explained the methodology of organizing the customs audit, its stages
and sequence of implementation, the procedure for calculating the customs value during the
customs audit.
Several other online classes will be organized for the Uzbek listeners by the Customs
Academy this year.
During these classes, Azerbaijani specialists will share with Uzbek colleagues their
experience regarding the issues of goods safety, implementation of fiscal functions of customs bodies, automated customs procedures,
as well as "smart customs".
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Gömrük Akademiyasının
Vәtәn müharibәsindә iştirak
edәn mәzunları
Gömrük Akademiyasının Vәtәn müharibәsindә iştirak etmiş mәzunlarından biri
2019/2020-ci tәdris ilindә tәhsilini “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrә başa vuran Elgiz Eyvazlı olub. Tәhsilini bitirdikdәn sonra o, hәrbi
vәzifәsini yerinә yetirmәk üçün Azәrbaycan
Silahlı Qüvvәlәrinin “N” saylı hәrbi hissәsindә 2020-ci il iyulun 6-da müddәtli hәqiqi
hәrbi xidmәtә başlayıb.
Hәrbi xidmәtdә olduğu zaman o, Füzuli,
Cәbrayıl vә Xocavәnd rayonları istiqamә-

Müzәffәr Ali Baş Komandan,
Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi
vә qәtiyyәti sayәsindә rәşadәtli
Azәrbaycan Ordusunun qәlәbә qazandığı 44 günlük Vәtәn müharibәsindә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının mәzunları da
iştirak ediblәr.

tindә gedәn döyüşlәrә qatılıb. Hazırda “N”
saylı hәrbi hissәdә xidmәtini davam etdirir.
Elgiz Eyvazlı tәhsil aldığı müddәtdә Akademiyanın sosial hәyatında yaxından iştirak
etmәyә çalışıb. O, Avropa Hüquqşünas Tәlәbәlәr Assosiasiyasının (ELSA) üzvü olub.
Akademiyanın Tәlәbә Gәnclәr Tәşkilatının
üzvü vә sәdri olub.
Gömrük Akademiyasının Vәtәn müharibәsindә iştirak etmiş mәzunları arasında
İmamverdi Novruzlu, Elvin Qazaxov da var.

Информационно-аналитический обзор
Краснодарские таможенники
выявили факт незаконного
вывода за границу более 500 млн
рублей на фиктивных
поставках зерна

Факт незаконного вывода из России
более 500 млн рублей на фиктивных
поставках зерна выявили сотрудники
Краснодарской таможни. Оперативноразыскные и проверочные мероприятия
были проведены во взаимодействии с территориальными органами ФСБ России,
МВД России и Росгвардии.
В 2017 году российская компания
заключила с иностранным контрагентом,
зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на
общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе
проверочных мероприятий было установлено, что за счет незаконно полученных
кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы,
при этом товар на территорию РФ не был
поставлен.
www.customs.gov.ru

Таможенники на Урале
пресекли вывоз из России
партии самоцветов под видом
бижутерии
Попытку нелегальной пересылки в
Китай 75-ти ограненных камней пресекли
сотрудники Уральской оперативной
таможни. Камни разного размера и
огранки таможенники обнаружили в меж-

дународном почтовом отправлении.
Контрабанду пытались переправить международным сервисом экспресс-доставки
почтового оператора России.
При декларировании отправитель указал, что пересылает 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США. Товар
был направлен на экспертизу. Согласно
заключению геммологов, все камни являются природными гранатами - демантоидами. Стоимость камней, по оценке экспертов, превышает 3,2 миллиона рублей.
www.customs.gov.ru

говли России предлагает запретить экспорт древесно-стружечных плит (ДСП) с
1 июля текущего года. Соответствующий
проект постановления Правительства
опубликован на портале нормативных
правовых актов.
Согласно проекту, запрет будет действовать до 31 декабря 2021 года.
В апреле Минпромторг предложил
внести фанеру и распиленные лесоматериалы в перечень существенно важных
для внутреннего рынка товаров, экспорт
которых при необходимости можно временно ограничить или запретить.
Необходимость такой меры объяснялась
снижением производства и увеличением
импорта фанеры, а также повышением
цены на этот товар, причём как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
www.tks.ru

Таможенники обнаружили
в багаже у пассажира
старинные монеты и
дериваты животных
23 старинные монеты и предметы
животного происхождения обнаружили

сотрудники
таможенного
поста
Аэропорт Владивосток совместно с
сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни.
В ходе таможенного контроля у гражданина Республики Корея, вылетающего в
Сеул, в чемодане были найдены монеты,
отчеканенные в период с 1763 по 1788
годы, а также предметы животного происхождения, предположительно мускус
кабарги и желчь медведя весом 168 граммов.
Указанные товары пассажиром задекларированы не были, также отсутствовали
разрешительные документы Министерства культуры России и Росприроднадзора, в соответствии с которыми разрешается вывоз из страны монет, созданных
100 лет назад и более, а также предметов
животного происхождения.
Товары изъяты и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении либо уголовного дела.
www.customs.gov.ru

Минпромторг хочет запретить
экспорт ДСП с июля 2021 года
Министерство промышленности и тор-

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

Новосибирские таможенники
перекрыли канал контрабанды
ювелирных изделий в Китай
Сотрудники Новосибирской таможни
выявили крупную партию изделий из

золота и серебра общей стоимостью 3,7
млн рублей, которую под видом сувениров пытался вывезти в почтовых отправлениях из России в Китай проживающий
в Иркутске уроженец КНР.
Отправителями посылок мужчина указал своих родственников - отца, мать и
малолетнего ребенка. Ценности были
отправлены с интервалом в несколько
дней из Иркутска и задержаны инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста в процессе контроля.
В почтовых отправлениях вместо
заявленных в таможенных декларациях
сувениров пересылались кольца, браслеты, цепочки из золота и серебра со вставками из драгоценных камней природного
происхождения - алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, а также бусы из янтаря,
бирюзы, жемчуга и нефрита.
В ходе обыска в квартире у мужчины
таможенники обнаружили предметы и
документы, подтверждающие причастность лица к совершению преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ
(незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров в крупном размере).
www.customs.gov.ru

Результаты работы
таможенников с применением
неинтрузивного контроля
Оптимизировать проведение таможенного контроля позволяют инспекционнодосмотровые комплексы, с использованием которых возможна идентификация
перемещаемых товаров без вскрытия и
разгрузки транспортных средств.
На получение рентгеновского изображения и его анализ таможенниками
затрачивается не более 10 минут.
Эффективность использования ИДК
подтверждает и экономическая целесообразность их эксплуатации: в первом квартале 2021 года она составила 20 белорусских рублей на один рубль затрат.
Применение устройств неинтрузивного
контроля положительно влияет и на
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общую результативность работы: с
использованием ИДК в 2021 году уже
выявлено около 340 нарушений таможенного законодательства. Общая стоимость
изъятых товаров и наложенных штрафов
по фактам нарушения законодательства
составила порядка 1,8 млн. белорусских
рублей.
Полномасштабное
использование
неинтрузивного контроля в целях сокращения временных издержек заявлено в
Стратегии развития таможенной службы
одной из основных задач белорусской
таможни на ближайшие пять лет.
www.customs.gov.by

Тюменские таможенники
пресекли контрабанду
радиостанции военного
назначения
Попытку пересылки в Казахстан военной ранцевой радиостанции пресекли
сотрудники
Тюменской
таможни.
Отправителя посылки - гражданина РФ,
таможенники совместно с сотрудниками
военной контрразведки задержали на

выходе из транспортной компании.
Мужчина выставил в известном интернет-сервисе объявление о продаже военной ранцевой радиостанции «Р-105М»
«Парус» с комплектующими частями и
усилителем мощности «УМ-2». Для
доставки комплекта товаров военного
назначения он планировал воспользоваться услугами почтового оператора России.
Согласно заключению военного эксперта радиостанции данного типа выпускались с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких радиочастотных диапазонах.
Экспертиза подтвердила, что товар
включен в перечень изделий номенклатуры начальника Главного управления связи
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, и относится к военной технике связи. Более того, радиостанции подобного типа сегодня находятся на вооружении, актуальны в применении и запрещены к перемещению через государственную границу РФ.
www.customs.gov.ru

Kapital bankın 1 saylı
Nәsimi rayon filialı.
Hesab nömrәmiz 160233070000
kod 200112.
VÖEN 1300315681

Gömrükçü
tәlәbәnin mәqalәsi
elmi jurnalda dәrc
olunub
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının
tәlәbәsi Adilә Mürsәlovanın mәqalәsi Almaniyada elmi jurnalda dәrc olunub.
İngilis dilindә olan "Yanacaq vә enerji resursları
bazarında qiymәt mexanizminә nәzәri vә praktik
yanaşmalar" adlı hәmin
mәqalә bu ilin yanvarında
Hamburq şәhәrindә keçirilәn II Beynәlxalq ElmiPraktik Konfransa tәqdim
edilib. Daha sonra mәqalә
konfransın materiallarının dәrc olunduğu “İnterConf” Elmi
Nәşrlәr Mәrkәzinin jurnalında çap edilib.
Akademiyanın “Qiymәt vә qiymәtlәndirmә” fәnni üzrә
müәllimi İbrahim Quliyevin elmi rәhbәrliyi ilә nәşr olunan
mәqalәdә daxili vә xarici bazarda yanacaq-enerji resurslarının qiymәtlәrinә tәsir edәn amillәr, bu resursların son
illәrdә müxtәlif ölkәlәr, elәcә dә Azәrbaycan üzrә qiymәt
dinamikası, dәyişikliyin sәbәblәri göstәrilәrәk tәhlil aparılıb.
Adilә Mürsәlova Akademiyanın “İqtisadiyyat” ixtisası
üzrә 4-cü kurs tәlәbәsidir.

Qaçaqmalçılıq
hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәri
davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları xarici
valyutanın qanunsuz olaraq ölkә әrazisindәn çıxarılmasının
qarşısını alıblar. Baş İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Azәrbaycandan Gürcüstana gedәn hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi "Mercedes-Benz" markalı avtomobil vasitәsi saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub.
Hәmin şәxs idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә olan 9500
ABŞ dollarını gömrük nәzarәtinә tәqdim edib. Daha sonra
nәqliyyat vasitәsinә baxış keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobilin salonunda olan gödәkcәnin cibindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 1 milyon 548 min rus rublu, vәtәndaşın
üzәrindә isә 4000 ABŞ dolları aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
tәrәfindәn 2 fakt üzrә tütün mәmulatının qaçaqmalçılıq yolu
ilә ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısı alınıb. İdarәnin
Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından
idarә etdiklәri "Scania" vә "Mercedes-Benz" markalı yük
avtomobillәri ilә gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşları saxlanılıb.
Nәqliyyat vasitәlәrinә kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә baxış
keçirilәrkәn avtomobillәrin kabinәsi vә qoşqusuna reaksiya
verilib. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc
yerlәrindә 4400 әdәd "Manchester" markalı siqaret aşkar
edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları soyuq
silah olan kәsici-deşici xassәyә malik bıçaqların qanunsuz
yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsinә cәhdin qarşısını alıblar.
Baş İdarәnin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin әmәliyyat
tәdbiri nәticәsindә "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn bu ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi "Mercedes-Benz" markalı avtomobil saxlanılıb vә sürücü sorğusual olunub.
Hәmin şәxs idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı avtomobilin döşәmәsindә qaynaq işlәrinin aparıldığı mәlum olub vә
nәqliyyat vasitәsinin yük yeri açılaraq orada olan avtoehtiyat
hissәlәri boşaldılıb. Daha sonra avtomobilin döşәmәsinin arxa hissәsinin taxta örtüyü qaldırılıb vә bu zaman orada kәnarları qaynaq edilәn dәmir örtüyün altında müxtәlif növ vә
ölçüdә 350 әdәd soyuq silah olan kәsici-deşici xassәyә malik bıçaq aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 4 fakt
üzrә tütün mәmulatının qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә
әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. İdarәnin
Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından
idarә etdiklәri "Mack" markalı yük avtomobillәri ilә gәlәn
hәmin ölkә vәtәndaşları saxlanılıb vә sorğu-sual olunublar.
Nәqliyyat vasitәlәrinә kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә
baxış keçirilәrkәn avtomobillәrin kabinәsi vә qoşqusuna
reaksiya verilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә 8200 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkar
edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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