10 SENTYABR 2021-ci il
№ 25 (1211)

Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
Heydәr ƏLİYEV

Qәzet 1995-ci il
iyunun 30-dan çıxır

CUSTOMS NEWS

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azərbaycan gələcək hədəflərə
doğru uğurla irəliləyir
Qarabağ 30 il sonra hәsrәtindә olduğu әn xoşbәxt günlәrini yaşayır, indi
burada hәyat qaynayır, tәbiәt canlanır.
Əzәli yurdumuz tarixi әdalәtin bәrpa
olunmasının, haqqın öz yerini tapmasının tәntәnәsini yaşayır.
Bәli, bu illәr әrzindә ermәnilәr nә qәdәr çalışsalar da Azәrbaycan xalqının iradәsini qıra, sındıra bilmәdilәr. Vәtәnpәrvәr xalqımız Qarabağı
heç zaman qәlbindәn silmәdi, hәr zaman bu torpaqlara qayıdacağının әminliyi ilә yaşadı.
İllәr idi ki, başının üzәrindәn qara dumanlar
әskik olmayan doğma yurdumuz işğalçıların talanına mәruz qalaraq viranәyә çevrilmiş, gözlәri
insanlıq cinayәtlәrinә şahidlik edәrәk tutulmuş,
qulaqları ah-nalә, silah, atәş sәslәri eşitmәkdәn
karlaşmışdı.
Mәnfur ermәnilәr bu illәr әrzindә Qarabağı
istismar edib, tәbii sәrvәtlәrimizi talayıb, bütün
şәhәr vә kәndlәrimizi viran qoyub, evlәrimizi
söküb, tәbitәimizә qәnim kәsiliblәr. Xüsusilә
qeyd etmәliyik ki, ermәnilәr bu iyrәnc әmәllәrә
hәm 1990-cı illәrin әvvәllәrindә zorla torpaqlarımıza yiyәlәnmәk istәyәndә, hәm dә 2020-ci
ildә Azәrbaycanın Rәşadәtli Ordusu onları vәtәnimizdәn qovanda әl atıblar.
Avqustun 16-da Kәlbәcәr vә Laçına sәfәr
edәn Prezident İlham Əliyevin dә vurğuladığı
kimi, vaxt dәyişir, amma ermәni faşizminin eybәcәr sifәti dәyişmir.
Ermәni barbarları milli-mәnәvi dәyәrlәrimizә,
dinimizә qarşı da dözümsüzlük, düşmәnçilik
nümayiş etdirәrәk qanunsuz şәkildә illәrlә işğal
altında saxladıqları torpaqlarımızda xalqımıza
mәxsus bütün dini ocaqları, mәscidlәri, mәzarlıqları, tarixi, mәdәni abidәlәri dağıdıblar.
Statistikaya әsasәn, işğaldan azad olunmuş
әrazilәrdә tarixi-dini abidәlәrdәn 67-si mәscid,
139-u mәbәd, 192-si ziyarәtgah olub. Hәmin 67
mәsciddәn (Şuşada 13, Ağdamda 5, Füzulidә
16, Zәngilanda 12, Cәbrayılda 5, Qubadlıda 8,
Laçında 8) 65-i mәnfur ermәnilәr tәrәfindәn tamamilә, 2-si isә qismәn dağıdılaraq yararsız hala salınıb.
Ermәni vandalları Azәrbaycana mәxsus mәdәni vә dini mülkiyyәti talan vә tәhqir edib, dәyişdirib vә ya qanunsuz olaraq Ermәnistana daşıyıblar. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrdә 100
mindәn çox mәdәniyyәt nümunәsinin olduğu 22
muzey vә muzey filialı mәhv edilib.
Kәlbәcәrә vә Laçına sәfәr edәn Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı ermәnilәrin bu barbar
әmәllәri ilә bağlı söylәdi ki, ermәni mifologiyasının biri dә o idi ki, guya ermәnilәr qәdim tarixә, mәdәniyyәtә malikdirlәr: “Guya ki, o, Qafqazda mәdәniyyәtin ocağıdır, beşiyidir, yaxud
da son mәntәqәsidir. Onların mәdәniyyәti, bax,
budur. Bax, bu binalardır, qazılmış qәbirlәrdir,
dağıdılmış mәscidlәrdir. Bunu hansısa başqa
planetdәn gәlәn yadplanetli yox, ermәni edib”.
Ermәnilәr insanlığa yaraşmayan, öz adlarına
tarix boyu lәkә olacaq bütün bu vәhşi әmәllәri
törәtmәklә zorla zәbt etdiyi torpaqları әbәdi işğal altında saxlamaq istәyindә idilәr. Buna görә
dә bütün vәchlә danışıqları uzatmağa vә öz çirkin niyyәtlәrinә nail olmağa çalışırdılar.
Dövlәt başçısı da qeyd etdi ki, indi bilinir ki,
onların mәqsәdi status-kvonu әbәdi etmәk,
Azәrbaycana bir qarış olsun belә torpaq qaytarmamaq, mәsәlәni uzatmaq idi: “Onlar öz xarici
havadarlarına güvәnәrәk bunu 30 il әrzindә hәyata keçirirdilәr vә istәyirdilәr ki, bundan sonra
da 300 il әrzindә bunu hәyata keçirsinlәr”.
Amma mәnfur düşmәn unudurdu ki, Azәrbaycan heç zaman işğalla barışmayacaq vә sülh

yolu ilә olmasa, müharibә yolu ilә mütlәq öz dәdә-baba torpaqlarını azad edәcәk.
2020-ci ilin 27 sentyabrında hәmin müqәddәs
gün yetişdi vә bütün Azәrbaycan xalqı Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin “dәmir yumruğu”na
güvәnib düşmәnin başında şimşәk kimi çaxdı.
Kükrәyәn aslanlara dönüb qәzәb qılınclarını
düşmәnin bağrına sancan qәhrәman oğullarımız
mәnfurlara gen dünyanı dar etdilәr.
Daha heç bir qüvvә bu faşist xislәtlilәri qurtarmağa, onlara havadarlıq etmәyә qadir deyildi vә

buna hünәrlәri dә çatmazdı. İgid oğullarımız qәtiyyәtli Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi altında
ermәnilәri döyüş meydanında mәhv etdi. Dövlәt
başçısı İlham Əliyev informasiya savaşında da
ermәni faşistlәrinә havadarlıq edәrәk yalandan
hay-küy salan riyakarları layiqincә susdurdu...
Vәtәn müharibәsinin qürurlu qәlәbә ilә bitmәsindәn çox qısa müddәt sonra Qarabağda sürәtli
yenidәnqurma, tikinti vә bәrpa işlәrinә start verilib. Yeni yollar çәkilir, infrastruktur bәrpa edilir.
Zәngilanda, Laçında, Füzulidә beynәlxalq ha-

va limanları inşa edilir. Artıq Prezident İlham
Əliyevin 9 ay öncә tәmәlini qoyduğu Füzuli
Hava Limanı ilk sәrnişin tәyyarәsini qәbul edib.
Sentyabrın 5-dә Bakıdan havaya qalxan “Airbus
A340-500” tipli sәrnişin tәyyarәsi 35 dәqiqә
sonra Qarabağın yeni inşa olunmuş ilk hava limanında eniş edib. Bu, hәqiqәtәn qürurvericidir,
fәxarәtdir. Bu, Azәrbaycanın siyasi-hәrbi vә
iqtisadi qüdrәtinin göstәricisidir.
Bәlkә dә dünyanın heç bir yerindә belә qısa
müddәtdә hava limanı inşa edilmәyib. Tarixin

qeyri-adi dönüşünün nәticәsidir ki, 9 ay әvvәl
Füzuli Hava Limanının tikildiyi әrazi Azәrbaycan igidlәrinin döyüş meydanı olduğu halda, bu
gün hәmin cәsur oğullarımızın sayәsindә hәmin
әrazi Qarabağın hava qapısına çevrilib.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 14-dә hava
limanının tәmәlini qoyanda demişdi ki, bu hava
limanının әsas mәqsәdi xarici qonaqların Şuşaya gәlişini tәmin etmәkdir. Çünki buradan Şuşaya olan mәsafә o qәdәr dә böyük deyil. Qonaqlar Füzuli Beynәlxalq Hava Limanına gәlәrәk
çox rahat vә qısa müddәt әrzindә Şuşa şәhәrinә
gedә bilәcәklәr.
Bakı-Füzuli marşrutu üzrә sәrnişin tәyyarәsi
ilә uçuş müddәti cәmi 35 dәqiqәdir. Hava limanı
1 saatda 200 sәrnişinә xidmәt edә bilәcәk. Hava
limanında uzunluğu 3000 metr, eni 60 metr olan
uçuş-enmә zolağı istismara verilib. Burada Beynәlxalq Mülki Aviasiya Tәşkilatının (ICAO) bütün tәlәblәrinә uyğun olaraq uçuşların tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün instrumental enmә
vә naviqasiya sistemlәri, işıqtexniki, ilkin vә
ikinci radiolakasiya sistemlәri quraşdırılıb. Bu,
hava limanına istәnilәn tip tәyyarәlәrin qәbul
edilmәsinә imkan verәcәk.
Avtomatlaşdırılmış sistemlәrlә tәchiz olunmuş Hava Hәrәkәtini İdarәetmә (HHİ) qüllәsinin tikintisi başa çatıb. Bunun sayәsindә Füzuli
Hava Limanına ICAO vә Beynәlxalq Hava
Nәqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanması mümkün olacaq. Gәlәcәk aerovağzal kompleksinin
elektrik enerjisi ilә tәmin edilmәsi üçün nәzәrdә
tutulan әsas transformator yarımstansiyaları vә
elektrik ötürücü xәtlәri dә hazırdır. Qazanxana
vә digәr kömәkçi binaların tikintisi başa çatıb.
Sentyabrın sonunda istifadәyә verilmәsi planlaşdırılan sәrnişin terminalının qarşısında 150
avtomobil üçün nәzәrdә tutulan dayanacaq inşa
edilib.
Hava limanını “Zәfәr yolu” vә Şuşa şәhәrinә
aparan magistral yol ilә birlәşdirәn avtomobil
yolunun tikintisi davam etdirilir. Ərazidә yaşıllaşdırma işlәri dә aparılır.
Azәrbaycan Prezidentinin dә söylәdiyi kimi,
Füzuli Hava Limanı işğaldan azad edilmiş
әrazilәrimizә xarici turistlәrin cәlb olunması
üçün olduqca faydalıdır vә yeni imkanlar yaradacaq. Çünki hazırda Qarabağın incisi hesab
olunan vә Azәrbaycanın mәdәniyyәt paytaxtı
Şuşa şәhәrinә gәlmәk istәyәn xarici turistlәrin
sayı kifayәt qәdәr çoxdur. Hәmin turistlәrin daha sәrfәli vә qısa yolla, praktik olaraq birbaşa
işğaldan azad olunan әrazilәrimizә sәfәr edә
bilmәsi üçün Füzuli Hava Limanı әlverişli imkan yaradacaq. Bu amil işğaldan azad edilmiş
әrazilәrimizә, elәcә dә Füzuli rayonuna gәlәcәk
turistlәrin sayına müsbәt tәsir göstәrәcәk vә daha çox turistin ölkәmizә gәlmәsinә imkan verәcәk. Yәni, aeroport regionda turizmin canlanması üçün yeni imkanlar yaradacaq.
Əlavә edәk ki, sentyabrın 5-dә Azәrbaycanın
“Silk Way” aviaşirkәtinә mәxsus әn böyük yük
tәyyarәlәrindәn biri olan “Boeing 747-400” tipli
hava gәmisi dә Füzuli Hava Limanına eniş etmişdi. Bu tәyyarә ilә Qarabağa ilk dәfә hava
yolu vasitәsilә yüklәr çatdırılıb. Bu onu göstәrir
ki, hava limanı hәm dә yükdaşımalar, xüsusәn
beynәlxalq yükdaşımalar üçün vacib әhәmiyyәt
kәsb edir. İşğaldan azad edilmiş әrazilәrimizin
sәnaye potensialını nәzәrә alsaq, Füzulidә açılan
hava limanı hәm dә Qarabağda istehsal olunacaq sәnaye mәhsullarının dünya bazarına
çıxarılması vә bütövlükdә regionun ixrac imkanlarının genişlәndirilmәsi baxımından olduqca vacibdir.
davamı 2-ci sәh.
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Azərbaycan gələcək hədəflərə
doğru uğurla irəliləyir
әvvәli 1-ci sәh.
Lakin Füzuli Hava Limanının inşası işğaldan
azad edilmiş әrazilәrimizdә müasir kommunikasiyaların qurulması sahәsindә hәyata keçirilәn, iqtisadi, strateji baxımdan dәyәrli olan
yeganә layihә deyil. Zәngilan vә Laçında da tikilәn hava limanları Azәrbaycanın tarixi torpaqlarına böyük qayıdış üçün vacib sayılan çox
mühüm strateji layihәlәrdir.
İqtisadçı ekspertlәr dә hesab edirlәr ki, Füzulidә, Laçında vә Zәngilanda aeropotların olması Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonlarının regionun aparıcı mәrkәzlәrinә çevrilә
bilmәsinә imkan yaradacaq. Şәrqi Zәngәzurda
aeroportun tikilmәsi buranın nәqliyyat habına
çevrildiyini göstәrir. Əgәr gәlәcәkdә düzgün
marketinq qurularsa, Füzuli aeroportunun әhәmiyyәti daha da artacaq.
İşğaldan azad edilmiş әrazilәrimizdә aeroportların tikilmәsi xarici iş adamlarının bu bölgәyә investisiya yatırmasına imkan yaradır.
Dövlәtimizin gündәliyindә olan әsas mәsәlәlәrdәn biri isә keçmiş mәcburi köçkünlәrin azad
edilmiş torpaqlara tәdricәn qaytarılmasıdır ki,
artıq bu istiqamәtdә dә әhәmiyyәtli addımlar
atılır.
Cәmi bir neçә aydan sonra Zәngilan rayonunda keçmiş köçkünlәr yerlәşәcәk. Eyni zamanda, Ağdam, Cәbrayıl, Füzuli vә Xocavәnd rayonlarında da pilot kәndlәr salınır vә vәtәndaşların ora qaytarılması üçün sürәtli işlәr gedir.
Bu il Respublika Günümüzdә, 28 mayda Ağdam şәhәrinin baş planı tәsdiqlәndi. Hәmin gün
Ağdam ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә görüşündә Prezident İlham Əliyev söylәdi ki, biz
elә bir şәhәr quracağıq, elә bir Ağdam quracağıq ki, bütün dünya üçün örnәk olacaqdır.
Avqustun 29-da isә Şuşaya sәfәr edәn Prezident İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban
Əliyevaya Şuşa şәhәrinin baş planı tәqdim
olundu.
Şuşa şәhәrinin baş planı hazırlanarkәn onun
tarixi әzәmәtinin qorunması әsas götürülüb.
Mәdәniyyәt paytaxtımızda hәyata keçirilәn
bütün layihәlәr tarixlә müasirliyin vәhdәti
üzәrindә qurulacaq vә tezliklә keçmişdә olduğu
kimi, Şuşa dünyanın әn gözәl şәhәrlәrindәn birinә çevrilәcәk.
Şәhәrdә uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud
yollarla yanaşı, hәm dә 17,6 kilometr yeni yolun inşası da nәzәrdә tutulur. Şәhәrin baş planında ictimai dayanacaqların da yerlәşmә
yerlәri müәyyәn olunub. Bu dayanacaqlar elә
qoyulacaq ki, şәhәrin küçәlәrinә giriş-çıxışa
maneә olmasın.
Şuşada ümumi sahәsi 46.765 kvadratmetr
olacaq yeni yaşayış massivi 6 mәhәllәdәn ibarәt olacaq. Mәhәllәlәr üzrә әhali sayı 2020
nәfәr nәzәrdә tutulur. Belәliklә, yaşayış massivindә 25 binanın olacağı planlaşdırılır. Avqustun 29-da tәmәli qoyulan birinci mәhәllәdә 3, 4
vә 5 mәrtәbәli binalar Şuşaya xas memarlıq
üslubu ilә tikilәcәk. Baş planla tanışlıqdan sonra Prezident birinci mәhәllәnin tәmәlini qoydu.
Avqustun 30-da, Şuşa işğaldan azad edildikdәn sonra yenidәn tәşkil olunan Vaqif Poeziya
Günlәrinin açılışında çıxış edәn Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, bu kompleks tәdbirlәr
onu göstәrir ki, Şuşanın dirçәldilmәsi sürәtlә
gedir vә şuşalılar Şuşaya qayıdırlar: “Hәm
qrup-qrup öz doğma şәhәrinә gәlib ziyarәt edirlәr, eyni zamanda, burada artıq açılmış obyektlәrdә şuşalılar işlә tәmin edilir. Belәliklә, biz
Şuşanı yenidәn dirçәldәcәyik”.
Göründüyü kimi, Azәrbaycan artıq işğaldan
azad etdiyi әzәli yurdlarında hәdәflәdiyi bütün
işlәri bir-bir reallaşdırır vә gәlәcәk hәdәflәrә
doğru uğurla irәlilәyir.
Bütün bunlar isә tezliklә Qarabağda yenidәn
xoşbәxt hәyatın yaşanacağının sorağını verir.
Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rәhbәrliyi altında qәhrәman Azәrbaycan Ordusu qarış-qarış Vәtәn torpaqlarımızı azad edәrәk
milyonlarla mәcburi köçkünә doğma yurda
qayıdış xoşbәxtliyi, bütün xalqımıza isә Zәfәr
sevinci, qüruru әrmәğan etdi...
Möhtәşәm Qarabağ Zәfәrinin üzәrindәn heç
bir gün keçmәmiş, 11 noyabr 2020-ci ildә Ali
Baş Komandan İlham Əliyev 1 saylı Kliniki
Tibbi Mәrkәzdә müalicә olunan hәrbçilәrlә görüşü zamanı mәcburi köçkünlәrә gözaydınlığı
verdi, tezliklә doğma torpaqlarına qovuşacaqlarının şad xәbәrini çatdırdı: “...Mәn onlara bizim
bu qәhrәman әsgәr vә zabitlәrimizin hüzurunda
müraciәt edәrәk deyirәm: Siz köçkün deyilsiniz, siz qayıdırsınız. Biz sizi qaytaracağıq. Bax,
burada oturanlar, bizim minlәrlә әsgәr vә zabitlәrimiz sizi öz doğma dәdә-baba torpaqlarınıza
qaytarırlar. Biz Azәrbaycan dövlәti isә әlimizdәn gәlәni edәcәyik ki, sizi tezliklә qaytaraq...”
Bәli, elә tәcavüzkar vә işğalçı Ermәnistana
qarşı aparılan mübarizәnin vә әldә olunan zәfәrin әsas qayәlәrindәn biri dә mәcburi köçkünlәrin öz doğma torpaqlarına, әsrlәrboyu xalqımızın yaşadığı әrazilәrә geri qaytarılması idi...
Hazırda işğaldan azad edilәn yurdlarımıza
yenidәn hәyat qaytarılır, Azәrbaycanın tarixi

torpaqları vә әn gözәl güşәlәrindәn olan Qarabağ vә Şәrqi Zәngәzur әsl cәnnәt mәkanına
çevrilir.
Prezident İlham Əliyevin şәxsi diqqәti vә nәzarәti altında bu yerlәrdә әsaslı quruculuq tәdbirlәri hәyata keçirilir, infrastruktur yenilәnir,
yollar çәkilir, hava limanları istifadәyә verilir,
şәhәrlәrimizin müfәssәl hazırlanan baş planları
tәsdiq olunur. Eyni zamanda barbar ermәnilәrin
illәrlә divan tutduğu tarixi irsimiz bәrpa olunur,
dağıdılan mәscidlәrimizdәn yenidәn azan
sәdaları ucalır...
Dövlәt başçısı Qarabağda hәyata keçirilәn
bütün işlәrlә şәxsәn maraqlanır, o yerlәrә sәfәrlәr edir, tikintisi, tәmiri başa çatan obyektlәrin
açılışını edir, yeni-yeni layihәlәrin uğurlu tәmәllәrini qoyur.
Azadlığa qovuşdurulan әzәli Vәtәn torpaqlarımızda sürәtlә hәyata keçirilәn bütün kompleks tәdbirlәr isә keçmiş mәcburi köçkünlәrin
qısa zamanda öz dәdә-baba torpaqlarına qayıtmasını tәmin etmәk üçündür...
Vә artıq bu müqәddәs missiyanın ilk addımları
da atılmağa başlanıb. Mәcburi köçkünlәr qrupqrup öz doğma ocaqlarına ziyarәtә gedirlәr. Şuşalılar 30 illik uzun zaman dilimindәn sonra doğma şәhәrlәrinә sәfәr etdilәr. Cıdır düzündә oldular, Yuxarı vә Aşağı Gövhәr ağa mәscidlәrini ziyarәt etdilәr, Qala divarları, Gәncә qapısı,

şәhәrin simvolları olan vә Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin 1992-ci ildә Şuşanı işğal edәrkәn
güllәbaran etdiklәri Üzeyir bәy Hacıbәylinin,
Xurşidbanu Natәvanın, Bülbülün heykәllәrini ziyarәt etdilәr. Doğulduqları evlәrә getdilәr, kandarlarına qәdәm qoydular, illәrin ayrılığından
sonra doğma ocağa qovuşmağın sevincinә, sınan
Şuşalı xatirәlәrinin, itirdiklәri doğmalarının,
әzizlәrinin hüzn göz yaşlarına boğuldular...
Avqustun 29-da Şuşaya sәfәr edәn zaman
İlham Əliyev dә bir daha bәyan etdi ki, burada
görülәn kompleks tәdbirlәr onu göstәrir ki, Şuşanın dirçәldilmәsi sürәtlә gedir. İndi şuşalılar
hәm qrup-qrup öz doğma şәhәrinә gәlib ziyarәt
edirlәr, hәm dә burada açılmış yeni müәssisә vә
obyektlәrdә işlә tәmin edilirlәr.
İllәrdәn sonra bir qrup Kәlbәcәr sakini dә
doğma yurdları ilә görüşdü. 28 ildәn sonra ilk
dәfә ayaq basdılar ana yurda, әtirli havasını
çәkdilәr sinәlәrinә, illәrlә hәsrәtini çәkdiklәri
Vәtәnә gözüdolusu baxdılar...
Kәlbәcәrlilәr rayonda “Tunel qәtliamı”nın,
Başlıbel faciәsinin baş verdiyi әrazini ziyarәt
etdilәr, Günәşli kәndindә oldular, doğma şәhәrlәrindә görülәn yenidәnqurma işlәri ilә tanış
oldular.
Bәli, bundan sonra da mәrhәlәli şәkildә digәr
işğaldan azad edilәn yurdlarımıza sakinlәrin bu
cür sәfәrlәri tәşkil olunacaq, onlar öz әzәli

yurdlarına ziyarәtә gәlәcәklәr... Amma o gün dә
uzaqda deyil, bütün mәcburi köçkünlәr doğma
Cәbrayıla, Zәngilana, Füzuliyә, Qubadlıya,
Ağdama, Laçına, Şuşaya, Kәlbәcәrә vә digәr
işğaldan azad edilәn dәdә-baba yurdlarımıza
әbәdi yaşamağa qayıdacaqlar.
Vәtәn müharibәsindәn bizi ayıran hәr gün
işğaldan azad olunan әrazilәrin bәrpasından, xalqımıza vә dövlәtimizә vurduğu yaraların tezliklә
sağalacağından, verilәn sözlәrin qısa zaman kәsiyindә reallaşacağından xәbәr verir. Şәhid ailәlәrinә, müharibә әlillәrinә vә Vәtәn müharibәsi
qәhrәmanlarına göstәrilәn dövlәt qayğısı da xalqımız tәrәfindәn birmәnalı şәkildә bәyәnilir.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 26-da Abşeron rayonunda şәhid ailәlәrinә, müharibә
әlillәrinә vә Vәtәn müharibәsi qәhrәmanlarına
mәnzillәrin vә avtomobillәrin açarlarını tәqdim
etmәlәri dә dövlәt qayğısının bariz nümunәsidir.
Tәdbirdә bildirildi ki, bu dәfә 300 mәnzil,
hәmçinin müharibә әlillәrinә 50 avtomobil tәqdim olunur: “Müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyev Vәtәn müharibәsindә şәhidlik zirvәsinә ucalanların ailә üzvlәrinә, bu haqq savaşımızda şanlı Zәfәr qazanan qüdrәtli Azәrbaycan Ordusunun hәrbçilәrinә, qazilәrinә daim
xüsusi diqqәt vә qayğı göstәrir. Bu qәbildәn
olan vәtәndaşlarımızın sosial müdafiәsinin

möhkәmlәndirilmәsi, o cümlәdәn mәnzil, fәrdi
ev vә avtomobillәrlә tәmin edilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilәn kompleks tәdbirlәr bunun
bariz nümunәsidir...”
Hazırda dünyada pandemiyanın müәyyәn
çәtinliklәr yaratmasına baxmayaraq, Azәrbaycanda bu işlәr uğurla davam etdirilir. Avqustun
25-dә Prezident İlham Əliyevin “Vәtәn Müharibәsi Qәhrәmanları vә onların ailә üzvlәrinin
sosial-mәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması haqqında” imzaladığı sәrәncam bu prosesin ardıcıl
xarakter aldığını göstәrir vә bu kateqoriyadan
olan vәtәndaşların mәnzil problemlәrinin hәllindә müstәsna rol oynayır.
Azәrbaycanda hәyata keçirilәn sәnayelәşmә
prosesi, әhalinin artım tempi, sosial infrastrukturun genişlәnmәsi, insanların yaşayış sәviyyәsinin yüksәlmәsi qarşımızda yeni-yeni vәzifәlәr
qoyur. Bu vәzifәlәrdәn biri dә elektroenergetika
sektorunun daim inkişaf etdirilmәsidir. Uzun
illәrdir işğal altında olan torpaqlarımızın azad
edilmәsindәn sonra elektrik enerjisinә tәlәbatın
çoxalması bu sistemdә aparılan tikinti vә yenidәnqurma işlәrinin daha da sürәtlәndirilmәsini
şәrtlәndirir.
Tәsadüfi deyil ki, son illәr Azәrbaycanda
enerjisistemin maddi-texniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi, ölkәmizin enerji potensialının
daha da artırılması, yeni elektrik stansiyaları vә
yarımstansiyalarının inşası, mövcudlarının isә
әsaslı şәkildә yenidәn qurulması istiqamәtindә
çox mühüm layihәlәr icra olunub. Elә son il yarımda ölkәdә neçә-neçә yeni generasiya güclәri
yaradılıb. İstifadәyә verilәn stansiya vә yarımstansiyaların әksәriyyәtinin açılışında Prezident
İlham Əliyevin iştirak etmәsi diqqәti bir daha
bu hadisәlәrin önәmli olduğuna yönәldir.
Eyni zamanda Qarabağ “yaşıl enerji” zonasına çevrilir. Əslindә, bu regionda bәrpaolunan
enerji mәnbәlәrindәn istifadә, enerji sәmәrәliliyi, ekoloji tәmiz texnologiyalar, o cümlәdәn
nәqliyyat vasitәlәrinin tәtbiqi vә digәr mәsәlәlәri әhatә edәcәk “yaşıl zona”, yaxud “yaşıl mәkan” konsepsiyasının hazırlanmasına hәlә Vәtәn müharibәsindәki şanlı qәlәbәmizdәn az
sonra başlanmışdır. Bu il mayın 3-dә isә Prezident “Azәrbaycan Respublikasının işğaldan
azad edilmiş әrazilәrindә “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilә bağlı tәdbirlәr haqqında” sәrәncam imzalamışdır. Dövlәt başçısı bu әrazilәrdә “yaşıl enerji” zonasının yaradılması ilә
әlaqәdar müvafiq konsepsiyanın vә baş planın
hazırlanması üçün ixtisaslaşmış beynәlxalq
mәslәhәtçi şirkәtin cәlb edilmәsi mәqsәdilә
2021-ci ilin dövlәt büdcәsindә nәzәrdә tutulmuş Prezidentin Ehtiyat Fondundan Energetika
Nazirliyinә 1 milyon 391 min 40 ABŞ dollarının manat ekvivalenti mәblәğindә vәsait ayrılmasını qәrara almışdır.
Bütün bunların nәticәsindә Qarabağ bölgәsi
“yaşıl enerji” zonası kimi dünya üçün bir nümunә olacaq. Mәlum olduğu kimi, Qarabağın
bәrpaolunan enerji istehsalı üçün potensialı böyükdür. Yer sәthinә düşәn günәş radiasiyasının
miqdarına görә Qarabağın cәnub düzәnlik hissәsi - Füzuli, Cәbrayıl, Zәngilan rayonları Naxçıvan Muxtar Respublikası әrazisindәn sonra
ikinci yerdә dayanır. Burada bir kvadratmetr
üfüqi sәthә düşәn günәş radiasiyası ildә 16001700 kilovat/saat tәşkil edir. Bu әrazilәrin
ümumi günәş enerjisi potensialı 3000-4000 meqavatdır. Ərazidә ölçü müşahidә stansiyalarının
quraşdırılması yolu ilә potensialın daha dәqiq
hesablanması hәyata keçirilәcәk.
Qarabağda elәcә dә külәk enerjisi istehsal etmәk mümkün olacaq. Belә ki, regionun dağlıq
hissәsindә 100 metr hündürlükdә külәyin orta
illik sürәtinin saniyәdә 7-8 metr olduğu geniş
әrazilәr mövcuddur. Kәlbәcәr vә Laçın rayonlarının Ermәnistanla sәrhәd әrazilәrindә külәyin orta illik sürәti saniyәdә 10 metrә çatır.
Ümumilikdә Qarabağın dağlıq әrazilәrindә
külәk enerjisinin potensialı 300-500 meqavat
kimi qiymәtlәndirilir. Ölçü müşahidә stansiyalarının quraşdırılması yolu ilә bu sahәnin dә
dәqiq potensialı hesablanacaq.
Bütün bunlardan başqa, Kәlbәcәrdә vә Şuşada termal su ehtiyatları var. Qarşıda dayanan
vәzifәlәrdәn biri dә termal mәnbәlәrdәn enerji
mәqsәdli istifadәnin mümkünlüyünü tәdqiq
etmәkdir.
Bir sözlә, ölkәnin elektrik enerjisi sistemindә
görülәn ardıcıl vә çoxşaxәli işlәr yurdumuzun
hәr guşәsini daha çıraqban edir. Nә xoş ki, işğaldan azad edilmiş bölgәlәrimizin dә işığı gündәngünә artır. Şuşada 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa”
yarımstansiyası istifadәyә verildi, şәhәrin nurunu, işığını daha da artırdı. Şuşa, elәcә dә energetika qurğularının tikintisi sahәsindә yeni bir
rekorda şahidlik etdi. Belә ki, Füzulidәki “Şükürbәyli” yarımstansiyasından Şuşaya 110 kilovoltluq ikidövrәli elektrik verilişi xәtti çәkilişi
fasilәsiz, növbәlilik prinsipi ilә iki ay yarımdan
da az bir müddәtdә icra olundu. Bu isә yalnız
Azәrbaycan energetikasında deyil, bütün regionun energetika tarixindә bir rekorddur. Belә rekordlarımız hәlә çox olacaq!
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ABŞ-ın Narkotiklərlə
Azərbaycan və Türkiyə gömrük
Mübarizə İdarəsinin
orqanları narkotik vasitələrin qanunsuz əməkdaşları
ilə görüş keçirilib
dövriyyəsinə qarşı birgə mübarizəni
intensivləşdirəcək
Sentyabrın 9-da Dövlәt Gömrük Komitәsindә Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Narkotiklәrlә Mübarizә İdarәsinin әmәkdaşları ilә görüş keçirilib.

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Türkiyә Respublikası Ticarәt Nazirliyi arasında 2021/2022-ci illәr
üzrә gömrük işi sahәsindә әmәkdaşlığın vә
qarşılıqlı yardımın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә dair Tәdbirlәr Planına uyğun
olaraq qardaş ölkәnin Ticarәt Nazirliyi
Gömrük Hüquq-Mühafizә Baş İdarәsinin
әmәkdaşları respublikamızda işgüzar
sәfәrdәdir.
Sentyabrın 7-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә
Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi Gömrük
Hüquq-Mühafizә Baş İdarәsinin әmәkdaşları ilә görüş keçirilib.
Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat vә
İstintaq Baş İdarәsinin rәisi, gömrük xidmәti general-mayoru Mәsum Rәsulov, Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi Gömrük Hüquq-Mühafizә Baş
İdarәsinin rәisi Murat Yaman vә digәr sәlahiyyәtli
şәxslәr iştirak ediblәr.
Görüşün keçirilmәsindә mәqsәd Azәrbaycan vә
Türkiyә gömrük orqanları arasında әlaqәlәrin sәmәrәli tәşkili üçün birgә işçi qrupun yaradılması, mövcud vә gәlәcәk әmәkdaşlıq imkanlarının müzakirә
edilmәsi olub.

Qonaqları salamlayan DGK Əmәliyyat vә İstintaq
Baş İdarәsinin rәisi Mәsum Rәsulov iki qardaş ölkәnin gömrük qurumları arasındakı әlaqәlәrdәn bәhs
edib, Azәrbaycan gömrük xidmәtindә tәtbiq edilәn
yeniliklәr barәdә mәlumat verib.
Baş İdarәnin rәisi әmәkdaşlığın hazırkı vәziyyәtindәn razılığını bildirib, bu әlaqәlәrin әhatә dairәsinin
daha da genişlәndirilmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
Diqqәtә çatdırılıb ki, qarşılıqlı tәcrübә vә mәlumat
mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi, birgә tәlimlәrin
tәşkili narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә
qarşı mübarizә sahәsindә hәr iki tәrәf üçün faydalı
ola bilәr.

Sәmimi görüşә görә minnәtdarlığını ifadә edәn
Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi Gömrük Hüquq-Mühafizә Baş İdarәsinin rәisi Murat
Yaman iki ölkә arasında әlaqәlәri yüksәk qiymәtlәndirib.
Görüş zamanı bu ilin müvafiq dövründә hәr iki
ölkәnin gömrük orqanları tәrәfindәn narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizә
zamanı әldә edilәn uğurlu nәticәlәr, bu sahәdә
әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi vә qarşılıqlı maraq
doğuran digәr mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi
aparılıb.
Görüşün sonunda narkotik vasitәlәrin qanunsuz
dövriyyәsinә qarşı mübarizәnin intensivlәşdirilmәsi, әlaqәlәrin daha da dәrinlәşdirilmәsi istiqamәtindә razılıq әldә olunub, birgә әmәkdaşlığın
hәyata keçirilmәsi mәqsәdilә hәr iki tәrәfdәn sәlahiyyәtli şәxslәr tәyin edilib.
Müvafiq razılaşmada Türkiyә vә Azәrbaycan
gömrük orqanlarının әmәliyyat idarәlәrinin әmәkdaşları üçün tәlimlәrin keçirilmәsi, kinoloji xidmәtlәr arasında qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsinin aparılması öz әksini tapıb.
Görüşdәn sonra qonaqlar Dövlәt Gömrük Komitәsindә Hәdәf Mәrkәzinin işi ilә tanış olub vә onun
fәaliyyәtini yüksәk qiymәtlәndiriblәr.
Qardaş ölkәnin nümayәndә heyәtinin sәfәri sentyabrın 10-dәk davam edәcәk.

Azerbaijani and Turkish customs
bodies to intensify joint fight
against illicit drug trafficking
In accordance with the 2021/2022 Action
Plan on increasing the effectiveness of cooperation and mutual assistance in the field of customs between the State Customs Committee of
the Republic of Azerbaijan and the Ministry of
Trade of the Republic of Turkey, employees of
the Main Customs Law-Enforcement Department of the Ministry of Trade of the brotherly
country are on a working visit to our republic.
A meeting with the employees of the Main
Customs Law-Enforcement Department of the
Ministry of Trade of the Republic of Turkey was
held at the State Customs Committee on
September 7.
The meeting was attended by chief of the Main
Operation and Investigation Department of the
State Customs Committee, customs service MajorGeneral Masum Rasulov, chief of the Main
Customs Law-Enforcement Department of the
Ministry of Trade of the Republic of Turkey Murat
Yaman and other authorized persons.
The meeting aimed at establishing the joint
working group for organizing relations between
the customs bodies of Azerbaijan and Turkey, dis-

cussing the existing and future cooperation opportunities.
Welcoming the guests chief of the Main
Operation and Investigation Department of the
State Customs Committee Masum Rasulov spoke
about the relations between the customs bodies of
the two fraternal countries, gave information about
the innovations applied in Azerbaijan’s customs
service.
Chief of the Main Department expressed satisfaction with the current state of cooperation,
underlined the importance of further enhancing the
relations. It was said that exchange of experience

and information, joint exercises could be productive for both sides in terms of fighting against illicit
drug trafficking.
Chief of the Main Customs Law-Enforcement
Department of the Ministry of Trade of the
Republic of Turkey Murat Yaman thanked for sincere meeting, highly appreciated the relations
between the two countries.
Views were exchanged on the successful results
in the fight against illicit drug trafficking, strengthening of cooperation and other issues of mutual
interest.
An agreement was reached at the end of the
meeting to intensify the fight against illicit drug
trafficking, further deepen the relations, persons
responsible for joint cooperation were appointed
from both sides.
The relevant agreement envisaged holding exercises for the employees of operation departments
of the customs bodies of Turkey and Azerbaijan,
exchanging experience between the dog training
services.
After the meeting, the guests visited the Target
Center of the State Customs Committee and highly
appreciated its activity.
The visit of the fraternal country’s delegation
will last until September 10.

Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şuraya
üzvlər gizli səsvermə yolu ilə seçiləcək
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi yanında İctimai Şuraya seçkilәrin tәşkili mәqsәdilә "İctimai iştirakçılıq haqqında" Azәrbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli Qanununa vә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr
Kabinetinin 30 may 2014-cü il tarixli 171
nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş "İctimai
şuranın vәtәndaş cәmiyyәti institutları tәrәfindәn seçilmәsinә dair Əsasnamә"yә
uyğun olaraq 23.07.2021-ci il tarixdәn
23.08.2021-ci il tarixәdәk namizәdlәrin
qeydiyyatı hәyata keçirilib.
İctimai Şuraya namizәdliyi irәli sürülmüş vәtәndaş cәmiyyәti institutu nümayәndәlәrindәn 23 nәfәrin namizәdliyi qeydә alınıb. Namizәdlәrin
siyahısı ilә aşağıdakı keçid vasitәsilә tanış ola bilәrsiniz: https://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/108/FILE_B9AB9D-A9D620-40DB4FC20D43-55213D-4BFA41.pdf
Xatırladaq ki, Seçki Komissiyasının qәrarı ilә
Dövlәt Gömrük Komitәsi yanında İctimai Şura
üzvlәrinin sayı 13 nәfәr müәyyәn edilib.
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.
Birgә yığıncaqda tәmsilçisinin iştirak etmәsinә
maraq göstәrәn vәtәndaş cәmiyyәti institutları seçkidә seçici qismindә iştirak edәcәk nümayәndә barәdә zәruri mәlumatları göstәrmәklә, Dövlәt
Gömrük Komitәsi yanında İctimai Şuraya seçkilәrin tәşkilini hәyata keçirәn Seçki Komissiyasına
müraciәt etmәlidir.
Seçicilәrә dair tәlәblәr
· İctimai Şuraya seçkidә seçici qismindә yalnız

vәtәndaş cәmiyyәti institutlarının tәmsilçilәri
iştirak edә bilәrlәr;
· İctimai Şuraya seçkidә seçici qismindә iştirak
etmәsi üçün hәr bir vәtәndaş cәmiyyәti institutu bir
tәmsilçisinin namizәdliyini irәli sürmәlidir;
· Seçki komissiyasının üzvlәri İctimai Şuraya
seçkidә seçici qismindә çıxış edә bilmәzlәr.
Seçicinin (vәtәndaş cәmiyyәti institutunun tәmsilçisinin) qeydiyyatı mәsәlәsinә baxılması üçün
aşağıdakı sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır:
1. Seçicinin qeydiyyata alınması üçün müraciәt
(soyadı, adı, atasının adı, tәvәllüdü, yaşayış yeri,
әlaqә telefonu göstәrilmәklә);
2. Seçicinin şәxsiyyәt vәsiqәsinin surәti;
3. Seçicinin vәtәndaş cәmiyyәti institutuna üzvlüyünü tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
4. Vәtәndaş cәmiyyәti institutunun dövlәt
qeydiyyatını tәsdiq edәn sәnәdin surәti.
Sәnәdlәrin qәbulu vә baxılması
Seçicilәrin qeydiyyatı mәsәlәsinә Seçki komissiyası tәrәfindәn baxılır. Qeydiyyat üçün sәnәdlәr
11.09.2021-ci il tarixinәdәk ictimaisura.gomruk@gmail.com elektron poçt ünvanına göndәrilmәlidir.
Namizәdliyi qeydә alınmış şәxslәri, onların nümayәndәlәrini, elәcә dә maraqlı olan KİV tәmsilçilәrini seçki gününә bir gün qalanadәk, Dövlәt
Gömrük Komitәsinә şәxsәn vә ya ictimaisura.gomruk@gmail.com elektron poçtu vasitәsilә
mәlumat vermәklә seçki prosesini izlәmәyә dәvәt
edirik.

Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat vә İstintaq Baş İdarәsinin rәisi, gömrük xidmәti generalmayoru Mәsum Rәsulov, ABŞ-ın
Narkotiklәrlә Mübarizә İdarәsinin
Orta Asiya Regionu üzrә rәis müavini Robert Eller vә digәr sәlahiyyәtli şәxslәr iştirak ediblәr.
DGK Əmәliyyat vә İstintaq Baş
İdarәsinin rәisi Mәsum Rәsulov
ABŞ-ın Narkotiklәrlә Mübarizә
İdarәsi ilә uzunmüddәtli әmәkdaşlıqdan mәmnunluqla bәhs edib,
narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı mübarizә sahәsindә birgә
tәdbirlәrin tәşkili, qarşılıqlı mәlumat mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә
mühüm addımlar atıldığını bildirib.
Görüş zamanı qarşılıqlı әmәkdaşlığın, xüsusilә mәlumat mübadilәsinin daha da güc-

lәndirilmәsinin zәruriliyi vurğulanıb.
Eyni zamanda Dövlәt Gömrük Komitәsi
әmәkdaşlarının potensialının güclәndirilmәsi, bilik vә bacarıqlarının artırılması mәqsәdilә tәlim vә seminarların tәşkili barәdә
razılıq әldә olunub.

Meeting held with representatives of
the US Drug Enforcement Administration
A meeting with the representatives of the US Drug Enforcement
Administration was held at the
State Customs Committee on September 9.
The meeting was attended by chief of
the Main Operation and Investigation
Department of the State Customs
Committee, customs service MajorGeneral Masum Rasulov, Assistant
Special Agent in Charge at Drug
Enforcement Administration for Central
Asia Robert Eller and other officials.
Chief of the Main Operation and
Investigation Department of the State
Customs Committee Masum Rasulov
expressed satisfaction with the long-term
cooperation with the US Drug Enforcement
Administration, said important steps had been
taken to jointly organize events and exchange
information on illicit drug trafficking,

It was underlined that mutual cooperation,
especially exchange of information should be
strengthened.
An agreement was reached to organize trainings and workshops in order to strengthen
potential, improve knowledge and skills of
employees of the State Customs Committee.

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət
Vergi Xidməti və Dövlət Gömrük
Komitəsinin birgə məlumatı
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlәt Vergi Xidmәti vә Dövlәt Gömrük
Komitәsi tәrәfindәn son illәr "kölgә iqtisadiyyatı"nın miqyasının azaldılması vә biznes subyektlәrinin fәaliyyәtinin şәffaflaşdırılması istiqamәtindә genişmiqyaslı tәdbirlәr hәyata keçirilir. Sәmәrәli vergi vә gömrük
nәzarәti mexanizmlәrinin tәtbiqi nәticәsindә sahibkarlıq subyektlәrinin
iqtisadi dövriyyәlәrinin "ağarması" istiqamәtindә müsbәt nәticәlәr müşahidә olunur.
Bu sahәdә aparılan mühüm tәdbirlәrdәn biri dә vergi vә gömrük orqanları
tәrәfindәn üçüncü şәxslәr üçün mallar
idxal edәn vergi ödәyicilәrinin müәyyәn
edilmәsi vә qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulmuş formada mal sahiblәrinә tәqdim olunması istiqamәtindә birgә nәzarәtin hәyata keçirilmәsidir.
Növbәti belә tәdbirlәrdәn biri üçüncü
şәxslәr üçün mallar idxal edәn "Fabrolık
Tıkıntı" MMC-dә hәyata keçirilib. Lakin birgә nәzarәt tәdbirlәrinin davam etmәsinә baxmayaraq, sentyabrın 4-dә hәmin müәssisәyә aidiyyәti (qanuni tәmsilçi vә ya etibarnamә üzrә nümayәndә)
olmayan vәtәndaş Bәhlulov Osman İlqar oğlu
tәrәfindәn Bakı Baş Gömrük İdarәsinin "İpәkyolu" gömrük postunda malların gömrük әrazisindәn çıxarılmasına cәhd edilib. Bu zaman
O.Bәhlulov gömrük vә vergi orqanı әmәkdaşlarının birgә nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә mane olub, vergi vә gömrük orqanının vәzifәli şәxslәrini tәhqir edib, nәqliyyat
vasitәsini vergi vә gömrük әmәkdaşlarının
üzәrinә sürәrәk gömrük postunun qarşısını
bağlayıb vә digәr nәqliyyat vasitәlәrinin çıxışına maneә yaradıb.
O.Bәhlulovun qanunsuz hәrәkәtlәri hüquqmühafizә orqanlarının iştirakı ilә rәsmilәşdirilәrәk Sәbail Rayon Mәhkәmәsinә göndәrilib
vә mәhkәmәnin 06.09.2021-ci il tarixli qәrarı
ilә İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 535-ci maddәsinә әsasәn, barәsindә 10 gün müddәtinә inzibati hәbs qәrarı verilib.
Qeyd edәk ki, O.Bәhlulov bundan әvvәl dә
çoxlu sayda müәssisәnin adına rәsmilәşdiril-

miş üçüncü şәxslәrә mәxsus malların heç bir
tәmsilçilik hüququ olmadan gömrük әrazisindәn çıxarılmasına cәhdlәr edib.
Mәlumat üçün bildirilmәlidir ki, "Fabrolık
Tıkıntı" MMC-dә keçirilmiş operativ vergi nәzarәti zamanı müәssisәnin rәhbәri dәvәt edilib,
araşdırma zamanı MMC-yә mәxsus tәsәrrüfat
subyektinin formal olaraq qeydiyyata qoyulduğu, riskli (әmtәәsiz) әmәliyyatlar aparıldığı
müәyyәn edilib.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlәt Vergi
Xidmәti vә Dövlәt Gömrük Komitәsi bildirir
ki, mövcud qanunvericiliyә әsasәn, idxal olunan malların üçüncü şәxslәrә sәnәdsiz tәhvil
verilmәsinә, saxlanılacağı tәsәrrüfat subyektlәrinin düzgün göstәrilmәmәsinә yol verilmir
vә bu kimi hallar qanunvericiliyin tәlәblәrinin
pozulmasına gәtirir. "Kölgә iqtisadiyyatı"nın
artmasına şәrait yaradan belә halların qarşısının alınması istiqamәtindә aidiyyәti orqanların birgә fәaliyyәti bundan sonra da davam
etdirilәcәk.
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keçirilən təlimlərə yekun vurulub
Naxçıvan Muxtar Respublikası
gömrük orqanlarının әmәkdaşları
üçün "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn
gömrük sәrhәdindәn keçirilәn yüklәrin müayinәsi vә sәrnişin keçid
zallarında işin tәşkili" mövzusunda
tәlimlәr keçirilib.
Tәlimlәr Naxçıvan Muxtar Respublikası
gömrük sistemindә xidmәtin keyfiyyәtinin
artırılması mәqsәdilә davamlı olaraq hәyata
keçirilәn tәkmillәşmә vә ixtisaslaşma proqramı çәrçivәsindә tәşkil edilib. Bu tәlimlәrә
Sәdәrәk, Culfa, Şahtaxtı vә Hava Limanı gömrük postlarında xidmәt edәn 91 әmәkdaş cәlb
olunub.
Bir ay davam edәn tәlimlәr zamanı metal dedektorlardan istifadә qaydaları, rentgen-nәzarәt qurğusundan isifadә etmәklә әldә olunan tәsvirlәrin
analizi, vәtәndaşlarla davranış qaydaları vә onların
müşayiәt olunan baqajlarının müayinәsi, әşyalarda
gizli saxlanc yerlәri, tәcrübәdә aşkarlanmış faktların analizi, Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә әsasәn gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi qadağan olunan vә mülki dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan mallar, narkotik vasitәlәr vә psixotrop
maddәlәr barәdә dәrslәr vә praktik mәşğәlәlәr keçirilib.
Tәlim proqramına uyğun olaraq stasionar vә
portativ metal dedektorlardan istifadә, o cümlәdәn
rentgen-nәzarәt qurğusunun istismarı zamanı

tәsvirlәrin analizi üzrә qiymәtlәndirmәlәr aparılıb.
Avqustun 31-dә Naxçıvan Muxtar Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsindә sözügedәn tәlimlәrdә yüksәk nәticә göstәrәn әmәkdaşlarla görüş keçirilib.
Naxçıvan MR Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәhәt
Hәbibbәyli dövlәtimiz tәrәfindәn gömrük orqanlarında uğurla hәyata keçirilәn infrastruktur vә
struktur islahatları ilә yanaşı, kadr potensialının
güclәndirilmәsi üçün dә ardıcıl işlәrin görüldüyünü qeyd edib.
Vurğulanıb ki, gömrük orqanlarında yaradılan
yüksәk iş şәraiti, әn müasir texniki nәzarәt vasitәlәrinin işdә tәtbiqi xidmәtin yüksәk sәviyyәdә
tәşkilinә imkan yaradır. Kadrların ixtisaslaşması
vә peşәkarlıq sәviyyәsinin artırılması gömrük

nәzarәtinin keyfiyyәtini daha da yüksәldir.
İstәr avtonәqliyyat vasitәlәri üzәrindә gömrük baxışının aparılması, istәrsә dә fiziki
şәxslәr tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn keçirilәn yüklәrin müayinәsi vә sәrnişin keçid
zallarında işin tәşkili mövzusunda keçirilәn
tәlimlәrin müsbәt nәticәlәri özünü iş prosesindә, o cümlәdәn hüquqpozmalara qarşı mübarizә sahәsindә aşkarlanan faktların sayında
da göstәrir.
Komitәnin Texniki nәzarәt vasitәlәrinin
tәtbiqi şöbәsinin rәisi Əkrәm Mәmmәdov
tәlimlәrlә bağlı mәlumat verәrәk bildirib ki,
rentgen tәsvirlәrinin analizinin qiymәtlәndirilmәsi "Simfox" proqram tәminatı vasitәsilә
aparılıb. Əmәkdaşlar proqram tәminatından
istifadә etmәklә gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi
qadağan olunan malların virtual rentgen tәsvirlәrini aşkarlamağa çalışıblar. Qeyd olunub ki, gömrük
әmәkdaşlarının diqqәtcillik sәviyyәsinin daim
yüksәk tutulması vә peşәkarlığın artırılması mәqsәdilә tәlimlәrin planlaşdırılmış növbәti mәrhәlәlәr üzrә davam etdirilmәsi nәzәrdә tutulur.
Sonra tәlimlәrdә yüksәk nәticә göstәrәn әmәkdaşlara sertifikatlar verilib.
Tәdbirә yekun vuran Komitә sәdri gömrük nәzarәtinin keyfiyyәtinin artırılması, texniki nәzarәt
vasitәlәrindәn sәmәrәli istifadә, riskin düzgün qiymәtlәndirilmәsi, gömrük sәrhәdindәn sürәtli keçidin tәmin olunması üçün tәdbirlәrin bundan sonra
da davam etdirilәcәyini, muxtar respublikanın milli vә iqtisadi tәhlükәsizliyinin etibarlı şәkildә qorunacağını vurğulayıb.

Saxta xalçaların müəyyən edilməsi
mövzusunda təlim keçirilib
Sentyabrın 6-7 tarixlәrindә "Azәrxalça" Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin Qobu
emalatxanasında Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları üçün "Saxta xalça
mәhsullarının müәyyәn edilmәsi" mövzusunda tәlim keçirilib.
Tәlimin mәqsәdi gömrükçülәrin xalça vә digәr
toxuma mәmulatları haqqında bilgilәrini artırmaq
vә bu qәbildәn olan malların sәrhәdkeçmә prosesindә gömrük işinin daha sәmәrәli vә sürәtli şәkildә
reallaşdırılmasına nail olmaqdır.
Tәlimdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Gömrük
Sәrhәd Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş
İdarәsi Sәrnişin dәhlizlәrinin idarә olunması
şöbәsinin rәisi Vasif Qurbanov çıxış edәrәk sözü-

gedәn sahәdә Dövlәt Proqramı, elәcә dә onun icra

vәziyyәti barәdә әmәkdaşları mәlumatlandırıb.
"Azәrxalça" ASC-nin istehsalat direktoru
Əlisәfa Nuriyev tәlim iştirakçılarına tәmsil
etdiyi qurumun iş prinsipi, eyni zamanda Azәrbaycan xalçaçılıq mәktәbinin tarixi, xalçaçılıq
qrupları, bu qrupların özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumat verib.
Tәlim zamanı emalatxanada xalçaların toxunma prosesi, onların növü, müxtәlif bölgәlәrә vә
mәdәniyyәtlәrә aid xalçaların oxşar vә fәrqli
cәhәtlәri әtraflı şәkildә izah edilib.
Əldә edilәn biliklәr iştirakçılara gömrük
nәzarәti zamanı tarixi dәyәri olan mәmulatları
vaxtında vә düzgün şәkildә aşkarlamaq, elәcә dә
sertifikatlaşdırma prosesindә yol verilә bilәcәk
xәtaları aradan qaldırmaq baxımından faydalı
olacaq.

Gömrükçü tələbələr üçün xaricdə
ilk təhsil imkanı yaradılıb
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının Litvanın Mikolas Romeris Universiteti (MRU) ilә 2020-ci ilin avqust ayında
imzalanmış ikitәrәfli әmәkdaşlıq müqavilәsi çәrçivәsindә
Akademiyanın beş tәlәbәsi 2021/2022-ci tәdris ilindә Litvada
qısamüddәtli tәhsil üzrә Dövlәt Tәqaüd Proqramına seçiliblәr.
Litvanın Tәhsil Mübadilәsinә Dәstәk Fondunun icra etdiyi bu tәqaüd
proqramı 2021-cil ilin aprel ayında 6
Şәrq Tәrәfdaşlığı ölkәsi, 51 ASEM
(Asiya-Avropa Görüşü) ölkәsi, Litvanın prioritet ixrac bazarları olan ölkәlәrin (ABŞ, İsrail, Türkiyә, Cәnubi

Afrika Respublikası, Birlәşmiş Ərәb
Əmirliklәri) ali tәhsil müәssisәlәri
üzrә maksimum 25 tәlәbә üçün elan
edilib.
Gömrük Akademiyasında tәqaüdә
müraciәt etmәk vә MRU-da tәhsil almaq istәyәn tәlәbәlәrin seçilmәsi

prosesi ilkin qiymәtlәndirmә vә müsahibә vasitәsilә hәyata keçirilib. Tәlәbәlәrin seçilmәsindә başlıca meyarlar ingilis dili biliklәri, akademik
göstәricilәr, Litvada tәhsil üçün akademik potensial vә xarici mühitdә
ünsiyyәt bacarıqları olub.
Tәqaüd qazanmış vә MRU-ya qәbul edilmiş 5 tәlәbәdәn 3-ü - Sәbinә
Sarıyeva (2-ci kurs “Hüquqşünaslıq”
ixtisası, magistrant), Aynur Sәlimli
(2-ci kurs “İnformasiya tәhlükәsizliyi” ixtisası, bakalavr), Humay Kәrimli, (3-cü kurs “Hüquqşünaslıq”

ixtisası, bakalavr) payız semestrindә
(sentyabr 2021-yanvar 2022), digәr
iki tәlәbә - Fәrhad Cavadov (2-ci
kurs “İnformasiya tәhlükәsizliyi” ixtisası, bakalavr) vә Murad Şәfiyev
(3-cü kurs “İnformasiya tәhlükәsizliyi” ixtisası, bakalavr) yaz semestrindә MRU-da 1 semestr әrzindә tәhsil
alacaqlar.
Bu, Akademiyanın tәlәbәlәr üçün
tәşkil etdiyi xaricdә ilk tәhsil imkanıdır vә Akademiya belә proqramlara tәlәbәlәrin çıxışının genişlәndirilmәsini nәzәrdә tutur.

Gömrük Akademiyası qəbul planı 100
faiz dolan 4 ali məktəbdən biri oldu
Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin
2021/2022-ci tәdris ili üçün ali
tәhsil müәssisәlәrinin bakalavriat
sәviyyәsi üzrә qәbul olmaq üçün
keçirdiyi müsabiqәnin nәticәlәrinә әsasәn, Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası üzrә yüksәk
göstәrici qeydә alınıb.
Hәr il olduğu kimi Gömrük Akademiyasının qәbul planı 100 faiz do-
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lub. Bu tәdris ilindә bakalavriat sәviyyәsi üzrә ali tәhsil müәssisәlәrinә aparılan müsabiqәnin nәticәlәrinә әsasәn,
Gömrük Akademiyası qәbul planı 100
faiz dolan 4 ali mәktәbdәn biri olub.
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

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

isә "Hüquqşünaslıq" ixtisasına qәbul
hәyata keçirilib.
Hәmçinin, bu tәdris ilindә Akademiyanın bütün ixtisasları üzrә keçid balları ötәn illә müqayisәdә artıb.
"İnformasiya texnologiyaları" ixtisası üzrә tәlәbә qәbulu 2021/2022-ci
tәdris ilindәn hәyata keçirilir.
Bu il Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasının magistratura sәviyyәsi üzrә qәbul planı da 100 faiz dolub.
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Mәrkәzi Gömrük Hospitalında “Philips” şirkәtinin MDB ölkәlәri üzrә
regional direktoru Artyom Padeyskiy, şirkәtin Azәrbaycan vә Gürcüstan üzrә
regional direktoru Nigar Zeynalova ilә görüş keçirilib.

Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsi
Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun
Mәmmәdov, Mәrkәzi Gömrük Hospitalının baş hәkiminin müavini Bәxtiyar Musayev vә Alqı-satqı vә tәchizat şöbәsinin rәisi Rәşad Fәrәcov
iştirak ediblәr.
Görüşdә “Philips” şirkәtinin nümayәndәlәri şirkәtin tәtbiq etdiyi innovativ texnologiyalar vә istehsal etdiyi yeni avadanlıqlar, o cümlәdәn
yeni növ angioqraf, KT, MRT vә ultrasәs aparatları barәdә әtraflı mәlumat veriblәr. Onlar hәmçinin şirkәtin
MDB ölkәlәrindә vә Azәrbaycanda
gәlәcәk planları vә perspektivlәri barәdә fikirlәrini bölüşüblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt
İdarәsinin rәisi Ceyhun Mәmmәdov görüş zamanı bildirib ki, Mәrkәzi Gömrük Hospitalı hazırda әn yüksәk texnoloji müalicә metodlarından istifadә etmәklә ağır koronavirus xәstәlәrinә xidmәt edir. Ceyhun Mәmmәdov vurğulayıb
ki, hospital yüksәk sәviyyәli tibbi xidmәtin göstәrilmәsi üçün zәruri olan hәr cür müasir avadanlığa malikdir. Hospitalın cihaz vә aparatlar
parkı daim yenilәnir vә tibbi heyәt tәrәfindәn
mәnimsәnilir.

Görüşdә “Philips” şirkәtinin tәmsilçisi Dövlәt
Gömrük Komitәsi tәrәfindәn Mәrkәzi Gömrük
Hospitalında yeni istifadәyә verilәcәk “Philips
Incisive CT pro 128” kompüter tomoqrafiya
(KT) aparatının imkanları barәdә әtraflı mәlumat verib.
Görüşün sonunda hospitalda yeni KT aparatından istifadәni daha dәqiq mәnimsәmәk üçün
“Philips” şirkәti tәrәfindәn hospitalın hәkimradioloq vә texniklәri üçün әyani vә onlayn
treninqlәrin keçirilmәsi barәdә razılaşma әldә
olunub.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizə tədbirləri davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә
tәdbirlәrini davam etdirir.
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinә ölkә әrazisinә qaçaqmalçılıq
yolu ilә gәtirilәn aksiz markasız mәhsulların namәlum şәxslәr tәrәfindәn toplanılaraq saxlanılması vә ayrı-ayrı şәxslәrә satışının tәşkil olunması
barәdә әmәliyyat mәlumatı daxil olub.
Hәmin mәlumat әsasında gömrükçülәrin
keçirdiyi әmәliyyat nәticәsindә Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Bakı şәhәrinin Nәsimi rayonu әrazisindә qutularda olan namәlum predmetlәri öz avtomobilinә yığarkәn saxlanılıb. Saxlanılan şәxs Bakı Baş Gömrük İdarәsinә gәtirilib vә
onun avtomobilinә baxış keçirilib. Baxış zamanı
avtomobilin yük yerindәki qutularda Azәrbaycan
Respublikasına mәxsus aksiz markası ilә markalanmayan 60.000 әdәd "Marlboro" adlı siqaret aşkar olunub.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bakı-İstanbul aviareysilә gedәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Qırmızı
Kanal"a keçәrkәn mütlәq qaydada bәyan etmәli
әşyaları elektron vә yazılı formada bәyan etmәyib.
Vәtәndaşın yüklәri rentgen aparatından keçirilәn zaman monitorda zәrgәrlik mәmulatının
tәsvirlәri görünüb. Yoxlama zamanı vәtәndaşa
mәxsus çamadanın içәrisindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, ümumi çәkisi 128 qram olan qızıl
zәrgәrlik mәmulatı - 3 әdәd sırğa-üzük dәsti, 1
әdәd sırğa-üzük-klon dәsti vә 1 әdәd boyunbağı
aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat
әsasında, "Qırmızı Körpü" gömrük postunda
Azәrbaycandan Gürcüstana gedәn, hәmin ölkә
vәtәndaşının idarә etdiyi "Mercedes-Benz"
markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb.
Avtomobilin sürücüsü sorğu-sual zamanı idarә
etdiyi nәqliyyat vasitәsindә olan 9000 ABŞ
dollarını gömrük nәzarәtinә tәqdim edib. Daha
sonra nәqliyyat vasitәsinә baxış keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobilin salonunda olan әl çantasının içәrisindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
12.200 ABŞ dolları aşkar edilib.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bakı-İstanbul aviareysilә gedәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Qırmızı
Kanal"a keçәrkәn mütlәq qaydada bәyan etmәli
әşyaları elektron vә yazılı formada bәyan etmәyib.
Vәtәndaşın yüklәri rentgen aparatından keçirilәn zaman monitorda zәrgәrlik mәmulatının
tәsvirlәri görünüb. Yoxlama zamanı vәtәndaşa
mәxsus çamadanın vә baqajın içәrisindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn, ümumi çәkisi 114 qram
olan qızıl zәrgәrlik mәmulatı - 4 әdәd sırğa-üzük
dәsti, 1 әdәd sırğa-üzük-klon dәsti vә 1 әdәd qolbaq aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat
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vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, "Qırmızı Körpü" gömrük postunda "Mercedes-Benz" markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb
vә avtomobilin sürücüsü sorğu-sual olunub.
Sürücü idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn
hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama
zamanı isә avtomobilin altındakı hava balonunun
içәrisindә 3000 kapsul, 1250 hәb müxtәlif adda
dәrman preparatları vә 100 әdәd krem aşkar edilib.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bakı-İstanbul aviareysilә gedәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Qırmızı
Kanal"a keçәrkәn mütlәq qaydada bәyan etmәli
әşyaları elektron vә yazılı formada bәyan etmәyib.
Vәtәndaşın yüklәri rentgen aparatından keçirilәn zaman monitorda zәrgәrlik mәmulatının
tәsvirlәri görünüb. Yoxlama zamanı vәtәndaşa
mәxsus әl çantasının vә çamadanın içәrisindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, ümumi çәkisi
126 qram olan qızıl zәrgәrlik mәmulatı - 2 әdәd
sırğa-üzük-klon dәsti, 1 cüt sırğa vә 1 әdәd boyunbağı 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 avtomobil saxlanılıb.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli
saxlanc yerlәrindә müxtәlif adda olan 27 әdәd
implant gel, 15 әdәd dәriyә qulluq vasitәsi vә 33
әdәd 0,7 litrlik müxtәlif markalı spirtli içkilәr
aşkar edilib.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bakı-İstanbul aviareysilә gedәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı "Qırmızı
Kanal" vasitәsilә keçәrkәn mütlәq qaydada bәyan
etmәli әşyaları elektron vә yazılı formada bәyan
etmәyib.
Vәtәndaşın yüklәri rentgen aparatından keçirilәn zaman monitorda zәrgәrlik mәmulatının tәsvirlәri görünüb. Yoxlama zamanı vәtәndaşa mәxsus çamadanın içәrisindә gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn, ümumi çәkisi 128 qram olan qızıl
zәrgәrlik mәmulatı - 2 әdәd sırğa-üzük-klon dәsti,
1 әdәd sırğa-üzük-klon-qolbaq dәsti aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar
gömrük postunda İran İslam Respublikasından
tranzit keçmәklә gәlәn "Mercedes-Benz" markalı
nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb. Gömrük baxışı
zamanı avtomobilin yük yerindә gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәyәn 360 ampula, 34 qutu vә
80 әdәd müxtәlif adda dәrman preparatları aşkar
edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

Allah rәhmәt elәsin!
Mәrkәzi Gömrük Ekspertiza İdarәsinin kollektivi iş yoldaşları Samir Qiblәliyevә anası
SVETLANA xanımın
vәfatından kәdәrlәndiyini bildirir vә dәrin hüznlә başsağlığı
verir.
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