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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə
gücü daha da təsirli olacaq

Türkiyә Respublikasının Prezidenti Rәcәb
Tayyib Ərdoğan oktyabrın 26-da Azәrbaycan
Respublikasında rәsmi sәfәrdә olub.
Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanı Füzuli Beynәlxalq Hava Limanında Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev qarşıladı.
Sonra Füzuli Beynәlxalq Hava Limanının açılış mәrasimi olub. Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә
Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan açılış mәrasimindә iştirak ediblәr.
Azәrbaycan vә Türkiyә prezidentlәri hava limanının rәmzi açılışını bildirәn lenti kәsdilәr. Füzuli Beynәlxalq Hava
Limanının rәmzi açarları prezidentlәrә tәqdim edildi. Dövlәt başçıları hava limanında yaradılan şәraitlә tanış oldular.
Dövlәt başçılarına görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi
ki, Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynәlxalq
Hava Limanı әn müasir sәviyyәdә inşa olunub. Hava limanının istәnilәn tip hava gәmisini qәbul etmәk imkanları var.
Uçuş-enmә zolağının uzunluğu 3000, eni isә 60 metrdir.
Hava limanının müasir infrastrukturla tәchiz olunan terminalı saatda әn azı 200 sәrnişinin buraxılışına imkan verir.
Burada görülәn bütün işlәr beynәlxalq norma vә standartlara uyğun şәkildә hәyata keçirilib. Hava limanının әtrafında geniş abadlıq-quruculuq işlәri aparılıb. Burada avtomatlaşdırılmış sistemlәrlә tәchiz olunan Hava Hәrәkәtini İdarәetmә qüllәsi tikilib. Bu isә Füzuli Beynәlxalq Hava Limanında ICAO vә IATA standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanmasını mümkün edir. Hava limanında baqaj
konveyerlәri, qeydiyyat sistemi, VIP zallar, mağazalar, restoranlar vә digәr zәruri mәntәqәlәr yaradılıb. Burada sәrni-

şinlәrin rahatlığı üçün bütün meyarlar diqqәt mәrkәzindә
saxlanılıb.
O da qeyd olundu ki, hazırda Zәngilan vә Laçında beynәlxalq hava limanları tikilir vә onların inşası ilә regionun
nәqliyyat imkanları daha da genişlәndirilәcәk.
Daha sonra dövlәt başçılarına Cocuq Mәrcanlıda açılacaq Suvenir İstehsalı Müәssisәsinin fәaliyyәti barәdә mәlumat verildi. “Cocuq Mәrcanlının İnkişafı” Fondu, “TÜİB”
vә “TİKA”nın maliyyә dәstәyi ilә yaradılacaq müәssisәdә
Cocuq Mәrcanlı kәndinin 25 sakini işlә tәmin olunacaq.
Burada hәdiyyәlik saxsı qablar, kiçik ölçülü xalçalar, әl
işlәri vә digәr mәhsullar istehsal edilәcәk. Müәssisәnin tikintisinә dövlәt dә öz dәstәyini verib. Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin operatorluğu ilә şirkәt tәsis olunub, istehsal avadanlıqları alınıb vә istehsalın tәşkili üçün
Türkiyәdәn mütәxәssislәr cәlb edilib. Bundan әlavә,
“TİKA”nın dәstәyi ilә 15 istixana yaradılıb. 15 ailәnin çalışdığı istixanalarda lavanda vә bibәriyyә bitkilәri, tәrәvәz
yetişdirilәcәk.
Oktyabrın 26-da Zәngәzur dәhlizinin - Horadiz-Cәbrayıl-Zәngilan-Ağbәnd avtomobil yolunun tәmәli qoyulub.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan әvvәlcә Əhmәdbәyli-FüzuliŞuşa avtomobil yolunda tikinti işlәrinin gedişi ilә tanış
oldular.
Görülәn işlәr barәdә dövlәt başçılarına mәlumat verildi
ki, bu yol altı-dörd cәrgәdәn ibarәt olacaq. Yolun uzunluğu
81 kilometrdir. Bu yolun başlanğıcdan 50-ci kilometrәdәk
51 kilometrlik hissәsini Azәrbaycan şirkәtlәri, әllinci kilometrdәn 81-ci kilometrә qәdәr hissәni isә Türkiyәnin “Kolin İnşaat” vә “Çingiz İnşaat” şirkәtlәri işlәyir. Türkiyә şirkәtlәrinin işlәdiyi hissәdә 6 kilometr uzunluqda tunel tikilir

vә 7 yol ötürücüsü tikilәcәk. Tunellәrin ümumi uzunluğu
6500 metrdir. Hazırda Şuşa şәhәrinin girişindә olan 4-cü vә
5-ci tunellәr artıq tikilmişdir. Biri 431 metr, digәri isә 530
metr uzunluğundadır. Bu gün tәmәli qoyulacaq yol isә Zәngәzur dәhlizi yoludur. Başlanğıcını dayandığımız bu yerdәn götürәcәk. Buradan Ağbәndә, Ermәnistan sәrhәdinә
qәdәr mәsafә 123,6 kilometrdir.
Sonra Azәrbaycan vә Türkiyә prezidentlәri Zәngәzur
dәhlizinin - Horadiz-Cәbrayıl-Zәngilan-Ağbәnd avtomobil
yolunun tәmәlini qoydular.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan oktyabrın 26-da Zәngilan rayonunda “Dost Aqropark”ın tәmәlini dә qoyublar.
Dövlәt başçıları әvvәlcә aqroparkın әrazisindә çinar ağacı әkdilәr. Sonra prezidentlәr Anadolu Agentliyinin Vәtәn
müharibәsini özündә әks etdirәn fotosәrgisinә baxdılar.
Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan ön sözünü
yazdığı vә Anadolu Agentliyi tәrәfindәn hazırlanan “Qarabağ Zәfәri” kitabını Prezident İlham Əliyevә tәqdim etdi.
Türk vә azәrbaycanlı sәrmayәdarlar tәrәfindәn Zәngilanda hәyata keçirilәcәk “Dost Aqropark” layihәsi üç mәrhәlәdә icra olunacaq. Layihәnin birinci mәrhәlәsindә inzibati
binalar, qapalı vә yarıaçıq heyvandarlıq komplekslәri, sosial obyektlәr, kafe, kinoteatr, istirahәt zonası, xidmәti heyәtin qalması üçün binalar tikilәcәk. Kompleksdәki otlaq
sahәlәrindә 4 min baş cins qaramalın yetişdirilmәsi, әkinçilik mәhsulları istehsalı vә digәr fәaliyyәtlәr dә hәyata keçirilәcәk. Bütün bunlar Azәrbaycanın vә Türkiyәnin qida
tәhlükәsizliyinә töhfә verәcәk, bölgәnin әkinçilik vә heyvandarlıq mәhsullarının beynәlxalq bazarlara çıxarılmasına
imkan yaradacaq.
davamı 2-ci sәh.
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Hər bir yaşayış
məntəqəsinin azad
edilməsi tarixi hadisədir
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә birinci
xanım Mehriban Əliyeva oktyabrın 25-dә Qubadlı rayonunda
sәfәrdә olublar.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Xudafәrin-Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun 10-cu kilometrliyindәn Qubadlı şәhәr mәrkәzinә gedәn Xanlıq-Qubadlı yolunun tәmәlqoyma mәrasimindә iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma Şәrqi Zәngәzur iqtisadi rayonunda
tikintisi aparılan avtomobil yolları barәdә mәlumat verildi ki, başlanğıcını Hacıqabul-Horadiz-Ağbәnd-Zәngәzur dәhlizi magistral avtomobil yolunun Xudafәrin su anbarı yaxınlığından keçәn hissәsindәn götürәn Xudafәrin-Laçın
yolunun uzunluğu 56,4 kilometrdir. Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yolunun uzunluğu 26 kilometr, eni 7 metr olacaq. Qubadlı-Xınzirәk avtomobil yolunun
uzunluğu 23,5 kilometr olacaq. Hәr iki yol iki hәrәkәt zolaqlı inşa edilir.
Dövlәtimizin başçısı Xanlıq-Qubadlı yolunun tәmәlini qoydu.
Sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva sistem
әhәmiyyәtli 110/35/10 kV-luq “Qubadlı” yarımstansiyasının açılışında iştirak
ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban Əliyevaya
mәlumat verildi ki, yarımstansiyanın tikintisi ilә paralel olaraq Qubadlının
Azәrbaycanın ümumi enerji sisteminә qoşulması, rayonun dayanıqlı elektrik
enerjisi ilә tәchiz edilmәsi üçün Füzulidәki “Şükürbәyli” yarımstansiyasından
“Cәbrayıl” yarımstansiyasına giriş-çıxış olmaqla 76 kilometr mәsafәdә ikidövrәli 110 kV-luq yüksәkgәrginlikli “Qubadlı-1”, “Qubadlı-2” elektrik verilişi
xәtti çәkilib. 150-160 MVt gücötürmә qabiliyyәtinә malik yeni xәtt layihәlәndirilәrkәn rayon üçün sәciyyәvi iqlim parametrlәri - buzlaşma, külәyin maksimal sürәti, qarın qalınlığı, çirklәnmә vә başqa amillәr, o cümlәdәn baş verә bilәcәk qәza hallarının qarşısının alınması, lokallaşdırılması üçün zәruri sistem
yaradılıb.
Dövlәtimizin başçısı yarımstansiyanı işә saldı.
Daha sonra Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubadlı rayonunda Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin yeni hәrbi hissә kompleksinin açılışında iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban Əliyevaya
kompleksdә yaradılan şәrait barәdә mәlumat verildi.
Bildirildi ki, işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә Prezident, Silahlı Qüvvәlәrin
Müzәffәr Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığına әsasәn zәruri sәrhәd
müdafiә vә mühafizә infrastrukturunun yaradılması üzrә fәaliyyәtlәr davam
etdirilir. Azәrbaycan Respublikasının Ermәnistanla dövlәt sәrhәdinin Qubadlı
vә Laçın rayonları әrazisindәn keçәn hissәsinin mühafizәsini tәmin edәn Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin yeni hәrbi hissә kompleksinin әrazisi 25 hektardır.
Kompleksin döyüş texnikası parkında helikopterlәr, “HAROP”, “Quzğun” vә
“Qırğı” zәrbәendirici pilotsuz uçuş aparatları, tank әleyhinә dәzgahlı qumbaraatanlar vә idarә olunan raketlәr, 120 vә 82 millimetrlik minaatanlar, zenit
qurğuları vә digәr müasir silah sistemlәri mövcuddur. Bununla yanaşı, hәrbi
hissәnin istifadәsindә döyüş texnikaları, yüksәkkeçidli nәqliyyat vasitәlәri, zirehli vә avtomobil texnikası, tibb avtomobillәri var.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva sonra Qubadlı
rayon ictimaiyyәtinin nümayәndәlәri ilә görüşüblәr.
Prezident İlham Əliyev dedi ki, bu gün Qubadlı rayonunun tarixindә әlamәtdar vә tarixi bir gündür. Düz bir il bundan әvvәl müzәffәr Azәrbaycan Ordusu
Qubadlını ermәni işğalından azad etmişdir vә bundan sonra 25 oktyabr bizim
tariximizdә әbәdi Zәfәr günü kimi qeyd edilәcәk. Bu münasibәtlә sizi vә bütün
qubadlılıları, bütün Azәrbaycan xalqını ürәkdәn tәbrik etmәk istәyirәm.
25 oktyabr müharibәnin gedişatında önәmli yer tutub. Çünki Qubadlı azad
olunandan sonra Laçın istiqamәtindә yolumuz açıldı vә bir neçә gündәn sonra
biz Laçının cәnub hissәsindә yerlәşәn kәndlәri dә azad etdik. Belәliklә, Laçın
dәhlizini nәzarәtә götürdük vә artıq müharibәnin taleyi hәll edilmişdi. Düzdür,
hәlә Şuşa uğrunda şiddәtli döyüşlәr qabaqda idi, digәr yaşayış mәntәqәlәrimizin azad olunması ilә bağlı әmәliyyat planları hazırlanırdı, ancaq artıq hәm
bütün dünya, hәm dә düşmәn gördü ki, bizim qabağımızda heç bir qüvvә dayana bilmәz. Biz Qubadlıdan sonra öz Zәfәr yürüşümüzü, Zәfәr missiyamızı
şәrәflә davam etdirdik vә noyabrın 8-dә Şuşada dövlәt bayrağını ucaltdıq.
Hәr bir yaşayış mәntәqәsinin azad edilmәsi tarixi hadisәdir. İlk gündәn
başlayaraq müharibәnin son gününә qәdәr Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәri ancaq
irәli gedirdi. Birinci gündә 4 kәndin azad edilmәsi Azәrbaycan xalqına çox
böyük sevinc bәxş etdi. Uzun illәrdәn sonra bu Qәlәbә sevincini biz hamımız
yaşadıq vә o vaxt, әlbәttә, heç kim deyә bilmәzdi müharibә nә qәdәr davam
edәcәk. Hәtta noyabrın 8-dә biz Şuşanı işğaldan azad edәndәn sonra da mәn
şәxsәn deyә bilmәzdim müharibә nә qәdәr davam edәcәk. Çünki bizim planlarımız işğalda olan bütün torpaqları azad etmәk idi. Ancaq bilmirdik, düşmәn
nә vaxt tәslim olacaq. Halbuki, müharibә zamanı mәn dәfәlәrlә öz çıxışlarımda, xalqa müraciәtlәrimdә vә xarici jurnalistlәrә müsahibәlәrdә deyirdim ki,
әgәr düşmәn bizә bizim torpağımızdan çıxması ilә bağlı tarix versә, biz müharibәni dayandırmağa hazırıq vә bu sözә dә әmәl etdik. Bildiyiniz kimi, noyabrın 9-da artıq Ermәnistan tәrәfi dә öz mәğlubiyyәtini qәbul edib, etiraf edib, bu
mәğlubiyyәtlә barışıb vә noyabrın 9-dan 10-na keçәn gecә kapitulyasiya aktına
imza atdı. Biz isә Zәfәr gününü mәhz 8 Noyabr tarixindә qeyd edirik. Çünki 8
noyabrda ermәni ordusu artıq tәslim olmuşdu.
Bu gün bu şanlı Qәlәbәdәn danışarkәn, ilk növbәdә, әziz şәhidlәrimizin xatirәsini yad etmәliyik. Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin. Bizim şәhidlәrimiz bizim qәlbimizdә әbәdi yaşayacaq. Azәrbaycan xalqı, indiki nәsil vә gәlәcәk nәsillәr hәmişә şәhidlәrimizlә fәxr edәcәk. Onlardan biri bizim әzizimiz
Şükür Hәmidovdur. Qubadlı rayonunun sakini böyük qәhrәmanlıq göstәrmiş
vә doğma rayonu uğrunda gedәn döyüşlәrdә qәhrәmancasına hәlak olmuşdur.
Şükür Hәmidov bizim әn istedadlı vә cәsarәtli hәrbçilәrimizdәn biri idi. O, Aprel döyüşlәrindә böyük qәhrәmanlıq göstәrmişdi. Mәhz bu qәhrәmanlığa görә
mәn ona Milli Qәhrәman adını verdim vә özüm dә şәxsәn onu bu mükafatla
tәltif etdim. Ondan sonra mәcburi köçkünlәrlә bir görüş әsnasında onun atası
Nәriman kişi ilә tanış oldum vә bilmirdim ki, o, Şükürün atasıdır. Köçkünlәr
üçün salınmış bir şәhәrciyin açılışında mәnә dedi, mәn dә salamlarımı çatdırdım. Eşidәndә ki, bu günlәrdә, bir neçә gün bundan әvvәl bir ili olub. Eşidәndә
ki, Şükür hәlak olub, bizim hamımızın ürәyi ağrıdı. Şükürün hәlak olması
bizim üçün böyük itkidir, onun ailәsi, onun yaxınları, atası üçün, hamımız
üçün. Ona görә bu gün Qubadlının azad olunmasının birinci ildönümündә mәn
Şükürün әziz xatirәsini xüsusilә yad etmәk istәyirәm. O, bütün hәrbçilәrimiz
üçün, gәnc nәsil üçün nümunәdir, öz canını doğma diyar uğrunda fәda edib vә
şәhadәt zirvәsinә ucalıb. Şәhidlәrimizin xatirәsi әbәdilәşdirilir vә әbәdilәşdirilәcәkdir.

2

. 29 oktyabr 2021-ci il

CUSTOMS NEWS ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

№ 32 (1218) .

Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə
gücü daha da təsirli olacaq

әvvәli 1-ci sәh.
Dövlәt başçıları “Dost Aqropark”ın tәmәlini qoydular.
Layihә başa çatdıqda 6 min hektar sahәdә bitki mәnşәli istehsal vә texnika sahәlәri yaradılacaq, 10 min baş cins heyvanın
yetişdirilmәsi üçün maldarlıq, elәcә dә toxumçuluq vә şitilçilik
sahәlәri salınacaq. Bununla yanaşı, bütün bölgәyә hәdәflәnәn
inteqrasiya olunmuş әt emalı vә qablaşdırma müәssisәsi qurulacaq, tutumu 100 min ton olan kәnd tәsәrrüfatı anbarı sistemi inşa edilәcәk.
Daha sonra aqroparkda әkinә start verildi.
Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğanın oktyabrın 26-da
Zәngilanın Ağalı kәndindә rәsmi qarşılanma mәrasimi olub.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyә Prezidenti Rәcәb
Tayyib Ərdoğanı qarşıladı.
Hәmin gün Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә
Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan Zәngilan rayonunun Ağalı
kәndindә hәyata keçirilәn “Ağıllı kәnd” layihәsi çәrçivәsindә
görülәn işlәrlә dә tanış olublar.
Dövlәt başçılarına görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi ki,
layihәnin icrası ilә bağlı 110 hektardan çox әrazidә tikinti işlәri aparılır. İnnovativ tikinti materiallarından istifadә edilmәklә tam izolyasiya olunmuş 200 fәrdi ekoloji evin, ikimәrtәbәli 4 qeyri-yaşayış binasının, 360 şagird yerlik mәktәbin
vә 60 yerlik uşaq bağçasının tikintisi sürәtlә davam etdirilir.
“Ağıllı kәnd”dә müasir şәhәrsalma standartları tәtbiq olunacaq. Piyada vә velosiped yolları çәkilәcәk. Bir sözlә, öz
doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlәr üçün hәrtәrәfli şәrait
yaradılacaq.
Burada kәnd tәsәrrüfatının tәşkili vә inkişafı ilә bağlı da bir
sıra işlәr görülәcәk. Artıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı mәqsәdilә istifadә olunacaq torpaq sahәlәri müәyyәnlәşdirilib vә lazımi innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb.
“Ağıllı kәnd tәsәrrüfatı”nda müasir suvarma sistemlәrindәn
istifadә olunacaq. Əkin planına әsasәn müәyyәnlәşdirilәn 600
hektar әrazidәn 412 hektarının minalardan tәmizlәnmәsi üçün
müvafiq işlәr aparılıb. Burada “Ağıllı idarәetmә sistemi” data
vә tәhlil mәrkәzindәn hәyata keçirilәcәk.
Daha sonra Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә Türkiyә
Prezidenti Rәcәb Tayyib Ərdoğan Zәngilan rayonunun Ağalı
kәndindә hәyata keçirilәn “Ağıllı kәnd” layihәsi çәrçivәsindә
görülәn işlәrlә tanış olublar.
Dövlәt başçılarına görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi ki,
layihәnin icrası ilә bağlı 110 hektardan çox әrazidә tikinti işlәri
aparılır. İnnovativ tikinti materiallarından istifadә edilmәklә tam
izolyasiya olunmuş 200 fәrdi ekoloji evin, ikimәrtәbәli 4 qeyriyaşayış binasının, 360 şagird yerlik mәktәbin vә 60 yerlik uşaq
bağçasının tikintisi sürәtlә davam etdirilir. “Ağıllı kәnd”dә müasir şәhәrsalma standartları tәtbiq olunacaq. Piyada vә velosiped
yolları çәkilәcәk. Bir sözlә, öz doğma yurdlarına qayıdacaq sakinlәr üçün hәrtәrәfli şәrait yaradılacaq.
Burada kәnd tәsәrrüfatının tәşkili vә inkişafı ilә bağlı da bir sıra işlәr görülәcәk. Artıq kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının istehsalı
mәqsәdilә istifadә olunacaq torpaq sahәlәri müәyyәnlәşdirilib
vә lazımi innovativ texnikaların siyahısı hazırlanıb. “Ağıllı kәnd
tәsәrrüfatı”nda müasir suvarma sistemlәrindәn istifadә olunacaq. Əkin planına әsasәn müәyyәnlәşdirilәn 600 hektar әrazidәn 412 hektarının minalardan tәmizlәnmәsi üçün müvafiq işlәr aparılıb. Burada “Ağıllı idarәetmә sistemi” data vә tәhlil
mәrkәzindәn hәyata keçirilәcәk
Oktyabrın 26-da Zәngilanın Ağalı kәndindә Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyә Prezidenti Rәcәb Tayyib
Ərdoğan ilә tәkbәtәk görüşü olub.
Görüşdәn sonra dövlәt başçıları mәtbuata birgә bәyanatlarla
çıxış ediblәr.
Əvvәlcә Prezident İlham Əliyev çıxış edәrәk Türkiyә dövlәt
başçısına müraciәtlә bildirdi ki, Sizin sәfәrinizin çox böyük
önәmi var. Siz işğaldan azad edilmiş torpaqlara ikinci dәfәdir ki,
sәfәr edirsiniz. Dörd ay bundan әvvәl Sizinlә bәrabәr Şuşa şәhәrindә olmuşuq, bu gün isә Füzulidә vә Zәngilandayıq. Şuşa
şәhәrindә imzalanan Şuşa Bәyannamәsi tarixi sәnәddir. Bu Bәyannamә bizim әlaqәlәrimizi rәsmәn müttәfiqlik sәviyyәsinә
qaldırmışdır.
Bu gün Füzuli Beynәlxalq Hava Limanının açılışında birlikdә
iştirakımız bir daha bizim birliyimizi göstәrir, gücümüzü göstәrir. Onu göstәrir ki, Türkiyә vә Azәrbaycan iki qardaş ölkә
kimi hәr zaman bir-birinin yanındadır. Füzuli Beynәlxalq Hava
Limanının inşası cәmi sәkkiz ay davam etdi. Sәkkiz ay әrzindә

beynәlxalq hava limanı inşa edildi. Bu hava limanının inşasında
Azәrbaycan vә Türkiyә şirkәtlәri iştirak etmişlәr. Yәni, bu, bizim birgә uğurumuzdur.
Eyni zamanda, bu gün Zәngilan rayonunda birinci özәl sәrmayә layihәsinin dә tәmәlini qoyduq. Bu sәrmayә layihәsi dә
Türkiyә vә Azәrbaycanın birgә layihәsidir. Yәni, bu, bir daha
onu göstәrir ki, bütün işlәrdә, o cümlәdәn işğaldan azad edilmiş
torpaqlarda gedәn quruculuq, bәrpa işlәrindә dә biz çiyin-çiyinә
bir yerdә irәlilәyirik.
Bu gün Zәngilanın Ağalı kәndindәki bu rәsmi mәrasim
tarixdә qalacaq. Adәtәn rәsmi mәrasimlәr paytaxtlarda keçirilir.
Ancaq biz rәsmi mәrasimlәri bütün görüşlәr zamanı keçiririk.
Hәm Şuşada, hәm dә bu gün Zәngilanda rәsmi mәrasimlәrin
keçirilmәsi, Türkiyә vә Azәrbaycanın Dövlәt himnlәrinin sәslәnmәsi, bizim birgә addımlarımız tarixdә әbәdi qalacaq. Bu tarixi biz birlikdә yazırıq. Necә ki, bütün müharibә dövrü әrzindә
birlikdә idik, bu gün dә bir yerdәyik.
Biz İkinci Qarabağ savaşının birinci ildönümünü yaşayırıq.
Dünәn Qubadlı şәhәrinin azad olunmasının birinci ildönümünü
qeyd edirdik. İki hәftә bundan sonra Şuşanın azad olunmasını
qeyd edәcәyik, böyük Zәfәr bayramı kimi qeyd edәcәyik.
İkinci Qarabağ savaşının ilk saatlarından son dәqiqәlәrinә
qәdәr Türkiyә Azәrbaycanın yanında olmuşdur. Əziz qardaşım,
hörmәtli Cümhurbaşqanı ilk saatlarda Azәrbaycana dәstәk göstәrdi, bütün dünyaya bәyan etdi ki, Azәrbaycan tәk deyil, Türkiyә Azәrbaycanın yanındadır. Bu, bizә çox böyük siyasi vә mәnәvi dәstәk, әlavә güc verdi. Əziz qardaşım, bu gün Azәrbaycan
xalqı haqlı olaraq Sizә öz tәşәkkürünü bildirir. Bilirsiniz ki,
Azәrbaycanda hәr kәs Sizi sevir, Sizә böyük hörmәtlә yanaşır.
Siz bizim Zәfәrimiz üçün çox böyük işlәr görmüsünüz vә bu
gün artıq quruculuq dövründә, bәrpa dövründә yenә dә bizimlә
bәrabәrsiniz.
Mәn bilirәm ki, Sizin çox gәrgin iş qrafikiniz var. Siz bu yaxınlarda Afrikanın dörd ölkәsindә rәsmi ziyarәtdә olmusunuz.
Ondan sonra Türkiyәdә bir önәmli tәdbirdә olmusunuz. Ondan sonra vaxt tapıb buraya gәlmisiniz ki, bizimlә bәrabәr,
Azәrbaycan xalqı ilә bәrabәr bu gözәl gündә bir yerdә olasınız. Biz bunu çox yüksәk qiymәtlәndiririk. Bu, әsl qardaşlıq
nümunәsidir, әsl dostluq nümunәsidir. Bu, hәm Azәrbaycan
xalqına, hәm Türkiyә xalqına, hәm dә bütün dünyaya bir mesajdır ki, biz bir yerdәyik, bizim birliyimiz sarsılmazdır vә
әbәdidir.

Bu gün regional işlәrdә, hәtta dünya çapında Türkiyә vә
Azәrbaycan әmәkdaşlığı, qardaşlığı önәmli amilә çevrilib. Türkiyә Əziz qardaşımın liderliyi ilә artıq dünya çapında böyük gücә çevrilib vә heç kim Türkiyәyә öz iradәsini diktә edә bilmәz.
Bu yaxınlarda Əziz qardaşım Türkiyәnin daxili mәsәlәlәrinә
müdaxilә etmәk istәyәnlәrә elә cavab vermişdi ki, hesab edirәm
bu, bütün siyasәtçilәr üçün örnәkdir. Öz milli lәyaqәtini qoruyan, öz xalqının, dövlәtinin maraqlarını, qürurunu qoruyan vә
müdafiә edәn Lider bu gün buradadır, Azәrbaycandadır, Zәngilandadır, Ağalıdadır. Biz bunu qiymәtlәndirmәliyik. Bütün türk
dünyası üçün Rәcәb Tayyib Ərdoğan amili әn önәmli amillәrdәn biridir.
Onu da bildirmәliyәm ki, gәlәn ay Azәrbaycan Türk Şurasında sәdrliyi Türkiyәyә tәhvil verәcәk. Əminәm ki, Türkiyә
Əziz qardaşımın rәhbәrliyi ilә Şuraya uğurlu sәdrlik edәcәk.
Türk dövlәtlәri arasındakı әmәkdaşlıq vә qardaşlıq әlaqәlәri daha da güclәnәcәk, belәliklә, bütün Türk dünyası üçün yeni imkanlar açılacaq.
Bu gün burada, Zәngilanda olarkәn tәbii ki, biz Zәngәzur
dәhlizi haqqında danışmasaq düzgün olmaz. Zәngilan Şәrqi
Zәngәzur bölgәsindә yerlәşir vә buradan keçәn Zәngәzur dәhlizi bütün Türk dünyasını birlәşdirәcәk. Hәm Azәrbaycan, hәm
Türkiyә Zәngәzur dәhlizinin gerçәklәşmәsi üçün әmәli addımlar atır. Əminәm ki, bu addımlar yaxın gәlәcәkdә öz bәhrәsini
verәcәkdir.
Bu gün Əziz qardaşımla vә qonaqlarla birlikdә böyük avtomobil yolunun tәmәlini qoyduq. Bu avtomobil yolu da Zәngәzur dәhlizinin bir hissәsidir. Bu avtomobil yolunun vә dәmir
yolunun çәkilişi nәticәsindә biz istәdiyimizә nail olacağıq.
Mәn bu gün fürsәtdәn istifadә edәrәk Azәrbaycanın azad
edilmiş torpaqlarında fәaliyyәt göstәrәn bir çox Türkiyә
şirkәtlәrinә öz tәşәkkürümü bildirmәk istәyirәm. Onların yorulmaz sәylәri nәticәsindә bu gün bu bölgәdә yollar salınır, dәmir
yolları çәkilir, tunellәr tikilir, infrastruktur layihәlәri gerçәklәşir.
Bu, bir daha bizim birliyimizin, qardaşlığımızın tәcәssümüdür.
Tam әminәm ki, bundan sonra da Türkiyә vә Azәrbaycan iki
qardaş ölkә kimi bir yerdә irәli gedәcәk, xalqlarımız bir-birinә
daha da yaxın olacaq, dövlәtlәrimiz bundan sonra da uğurlu
әmәkdaşlıq edәcәk. Belәliklә, Türkiyә ilә Azәrbaycanın birgә
gücü daha da tәsirli olacaq.
Sonra Türkiyә dövlәtinin başçısı bәyanatla çıxış edәrәk bildirdi ki, işğaldan azad edilәn bu gözәl bölgәyә - Füzuliyә sәfәrim-

dәn dörd ay yarımdan sonra bu dәfә Zәngilanda olmaqdan böyük mәmnunluq duyuram.
Əziz qardaşım Prezident Əliyevә lütfkar dәvәtә görә öz adımdan, heyәtim vә millәtim adından bir daha tәşәkkür edirәm.
Bugünkü sәfәrimiz zamanı Azәrbaycanın işğaldan azad edilәn bu bölgәlәrinin qısa müddәt әrzindә hәqiqәtәn necә dirçәldiyini, necә sürәtlә inkişaf etdiyini gördük. Bu, hәr igidin,
hәr siyasәtçinin işi deyil. Bu qәdәr qısa müddәtdә bu investisiyaları yatırmaq, bu işlәri hәyata keçirmәk, inanıram ki,
doğma yurdundan ayrılmağa mәcbur qalmış azәrbaycanlı
qardaşlarım üçün buradan bir müjdә vermәk imkanı yaradır.
Çünki azәrbaycanlı qardaşlarım ayrıldıqları torpaqlara, inanıram ki, әn qısa vaxtda son dәrәcә gözәl şәkildә inşa edilәn,
canlandırılan bu yerlәrә qayıtmaq imkanı әldә edәcәklәr. Burada qarşımızdakı binaya, sol tәrәfimizdәki binalara baxırıq.
Bu binalar orijinal, tarixi üslubda son dәrәcә gözәl bir şәkildә
inşa edilir.
Buraya gәlmәzdәn әvvәl Füzulini bir tәrәfdәn Şuşa, digәr
tәrәfdәn dә cәnub sәrhәdi boyunca Ağbәnd, gәlәcәkdә isә, İnşallah, Naxçıvan ilә birlәşdirәcәk yolların inşa edildiyini gördük, işçi qardaşlarımızla görüşdük. Bu yollar bölgәdә çoxtәrәfli
daşımaların әsasını tәşkil edәcәk. Füzulidә dә bildirdiyim kimi,
bu qәdәr qısa müddәtdә bölgәnin bәrpası istiqamәtindә görülәn
işlәr hәm Azәrbaycan, hәm dә regionumuz üçün qürurverici vә
ümidvericidir.
Azәrbaycan bütün dünyaya örnәk olacaq inkişaf modeli ilә bu
bölgәnin inkişafı üçün fәaliyyәtini davam etdirir. Burada hәr
şeydәn әvvәl tәmәlini qoyduğumuz, - bir az әvvәl cәnab Prezidentin dә dediyi kimi, - istәr tunellәr, istәr yol ötürücülәri, istәr
avtomobil yolları bәrpa işlәrinin sürәtlә hәyata keçirilmәsi baxımından çox önәmlidir. Bu fәaliyyәtә liderlik edәn İlham qardaşımı vә әmәyi keçәn hәr kәsi ürәkdәn tәbrik edirәm. Podratçı
firmaları tәbrik edirәm. Bütün texnika parkları ilә podratçı
firmaların ürәkdәn çalışması әn yüksәk tәqdirә layiqdir. Türkiyә
olaraq, biz dә bu fәaliyyәtlәrdә üzәrimizә düşәni etmәkdә, qardaş Azәrbaycana bütün imkanlarımızla dәstәk olmaqda davam
edәcәyik.
Hörmәtli mәtbuat nümayәndәlәri, bu gün İlham qardaşımla
keçirdiyimiz görüşlәrdә ikitәrәfli әlaqәlәrimizi vә regional
proseslәri әtraflı müzakirә etdik. İqtisadi vә ticari sahәlәrdәki
әmәkdaşlığımızın genişlәndirilmәsi ilә enerji, nәqliyyat vә Qarabağın inkişafı ilә bağlı layihәlәrdә mövcud durumu vә gәlәcәklә bağlı planları da dәyәrlәndirmәk imkanı әldә etdik. Ən
önәmlisi, Şuşa Bәyannamәsi ilә strateji müttәfiqlik sәviyyәsinә
çatdırdığımız әlaqәlәrimizi daha necә inkişaf etdirә bilәcәyimizi
müzakirә etdik. Bir millәt, iki dövlәt olmağın verdiyi ortaq şüur
vә ruhla hәrәkәt edirik.
Azәrbaycan bölgәnin әsl potensialının hәyata keçirilmәsinә
mane olan işğalı şanlı Zәfәri ilә sona çatdırdı, BMT Tәhlükәsizlik Şurasının illәrdir tәtbiq olunmayan qәtnamәlәrini özü
hәyata keçirdi. Davamlı sülhün tәmin olunması vә arzu edilәn
normallaşma istiqamәtindә irәlilәyişin olması üçün şәrait bu
gün әvvәllәr olmadığı qәdәr әlverişlidir. Bunun üçün bölgәdәki yeni duruma uyğun hәrәkәt edilmәlidir. Biz bölgәdә
davamlı sülhün vә әhatәli normallaşmanın tәrәfdarıyıq. Bu
coğrafiyadan keçәcәk torpaq yollar vә dәmir yolu xәtlәri tәkcә
Azәrbaycan vә Türkiyә üçün deyil, bütün bölgә ölkәlәri üçün
iqtisadi vә ticari fürsәtlәr yaradacaq. Gün gәlәcәk Zәngәzurdan çıxıb İstanbula qәdәr gedә bilәcәyik, İğdıra, Qarsa gedә bilәcәyik vә bölgәnin tranzit, logistika mәrkәzinә çevrilmә
imkanı möhkәmlәnәcәk. Bu inkişafdan İran, Gürcüstan, Ermәnistan da daxil olmaqla Azәrbaycanın bütün qonşuları istifadә edәcәklәr. Bir sözlә, bu layihәlәr kәnarlaşdırıcı deyil,
әhatәedicidir. Bu prosesdә sәrhәdlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi
vә qarşılıqlı olaraq tanınması zәruridir. Mehriban qonşuluq
münasibәtlәrinin әsasını da bu anlayış tәşkil etmәkdәdir.
Bu mәsәlәlәrdә Ermәnistan Azәrbaycan ilә problemlәrini hәll
etmәk istiqamәtindә sәmimi bir iradә göstәrmәlidir. Əgәr Azәrbaycan ilә bağlı sәmimi iradә ortaya qoyarsa, Türkiyәnin Ermәnistan ilә әlaqәlәrinin dә normallaşması üçün bir maneә qalmayacaq. Bütün bölgә üçün birlikdә qurulacaq firavan gәlәcәyi
kiçik hesablara vә daxili siyasәtә qurban vermәk vaxt itkisi
mәnasına gәlәcәk. Dünyanın bu gözәl bölgәsindә sülh içindә
yaşanacaq parlaq bir gәlәcәk, әlbәttә ki, mümkündür. Türkiyәnin dә davamlı sülhün yaradılması istiqamәtindә atılacaq hәr
müsbәt addımın qarşılığını eyni konstruktiv anlayışla verәcәyini
bir daha xüsusi vurğulayıram.
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Gömrük sahəsində dövlət-özəl
sektor tərəfdaşlığı gücləndirilir
tәsinin özәl sektorla әmәkdaşlığın effektiv mexanizmlәrini formalaşdırdığını vә islahatlar zamanı
özәl sektordan daxil olan әks-әlaqәni daim nәzәrә aldığını bildirib. Qeyd olunub ki, hәr zaman gömrüksahibkar münasibәtlәrinin sağlam әsaslarla tәşәkkülünә vә gәlәcәkdә effektiv fәaliyyәtin tәmin olunmasına xüsusi hәssaslıqla yanaşılır vә bu prosesin daha
da güclәnmәsi üçün zәruri addımlar atılır.
Sәfәr Mehdiyev gömrük sistemindә zәruri resursların, xüsusilә, müasir biliklәrә vә bacarıqlara malik
kadr ehtiyatlarının olduğunu deyib vә son illәr gömrük sahәsindә kadrların 40%-ә qәdәrinin yenilәndiyini, effektiv kadr ehtiyatları formalaşdırıldığını vurğulayıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri daha sonra

Oktyabrın 29-da Dövlәt Gömrük Komitәsi rәhbәrliyinin Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatasının üzvlәri ilә görüşü
keçirilib.
Tәdbirdә çıxış edәn Alman-Azәrbaycan Xarici
Ticarәt Palatasının icraçı direktoru Tobias Baumann
Azәrbaycanda hәyata keçirilәn islahatlar çәrçivәsindә gömrük sistemindә dә aparılan modernlәşdirmә
layihәlәrinin beynәlxalq ticarәtin inkişafına, sәrhәdkeçmә proseslәrinin vә gömrük prosedurlarının
asanlaşdırılmasına şәrait yaratdığını bildirib, tәmsil
etdiyi qurumla Azәrbaycan gömrük orqanları arasında әmәkdaşlığın daha da güclәndirilmәsinin vacibliyini önә çәkib.
Görüşdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
"Gömrük nәzarәti vә rәsmilәşdirilmәsi sahәsindә
dövlәt-özәl sektor tәrәfdaşlığının güclәndirilmәsi"
adlı mәruzә ilә çıxış edib.
Komitә sәdri ölkәmizdә son dövrlәr Prezident
İlham Əliyev tәrәfindәn müxtәlif sahәlәrdә, o cümlәdәn gömrük sistemindә sistemli-institusional vә
struktur islahatlarının aparıldığını bildirib.

Qeyd edilib ki, 44 günlük Vәtәn müharibәsindә
müzәffәr Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә rәşadәtli Azәrbaycan Ordusunun ölkәnin
әrazi bütövlüyünü bәrpa etmәsi nәticәsindә siyasi vә
sosial-iqtisadi sahәdә yeni imkanlar yaranıb. Dövlәt
başçısı tәrәfindәn yeni çağırışlar nәzәrә alınmaqla bütün dövlәt qurumları üçün yeni hәdәflәr müәyyәn olunub vә yeni prioritetlәr formalaşdırılıb. Belә hәssas vә
çevik dәyişәn şәraitdә isә dövlәt qurumlarının özәl
sektorla birgә fәaliyyәti xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Sәfәr Mehdiyev son illәr Dövlәt Gömrük Komi-

Azәrbaycan gömrük orqanlarında son illәr hәyata
keçirilәn islahatlar - “kölgә iqtisadiyyatı” ilә mübarizә vә şәffaflığın tәmin olunması, xarici ticarәtin
asanlaşdırılması, hüquqpozmalarla mübarizә, xarici
ticarәt iştirakçılarına bәrabәr imkanların yaradılması
vә fiskal sahәdә aparılan genişmiqyaslı tәdbirlәr
barәdә mәlumat verib vә gömrük sisteminin gәlәcәk
inkişafı ilә bağlı baxışlarını bölüşüb.
Görüşün sonunda Dövlәt Gömrük Komitәsinin
rәhbәrliyi Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatası
üzvlәrinin suallarını cavablandırıb.

Строительные работы на таможенном посту «Ханоба», проводимые
по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева, успешно продолжаются.

здания, изучил ситуацию в связи с выполнением
соответствующих поручений, побеседовал со
специалистами, выполняющими строительные
работы, дал свои поручения и рекомендации.
Отметим, что по завершении строительных
работ, наряду с ростом пропускной способности
таможенного поста, планируется также оснаще-

ние его самым современным оборудованием.
Кроме этого, таможенный пост «Ханоба» позволит ускорить перевозку грузов посредством
транспортного коридора Север-Юг, упростить
процесс пересечения границы, расширить транзитные возможности страны, в особенности
будет способствовать полному устранению очередей на азербайджано-российской границе.

Bu ilin 9 ayı ərzində 2 tona yaxın narkotik vasitə
və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb
Dövlәt başçısının tapşırıqlarına uyğun
olaraq gömrük orqanları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi tәhlükәsizliyini qorumaq, qaçaqmalçılıq vә digәr
hüquqpozmaların qarşısını almaq mәqsәdilә kompleks tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi davam etdirilir.
Son illәr әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış vә hüquq-mühafizә fәaliyyәtinin
güclәndirilmәsi, Dövlәt Gömrük Komitәsi Kinoloji
Mәrkәzinin bazasında tәcrübәli vә yüksәk ixtisaslı
mütәxәssislәr tәrәfindәn kinoloqların vә narkotik vasitәlәrin axtarışında xidmәti axtarış itlәrinin hazırlanması, risklәrin idarәolunması sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, müasir texniki nәzarәt vasitәlәrinin tәtbiqi, kadrların peşәkarlığının artırılması, “Hәdәflәrin
müәyyәnlәşdirilmәsi mәrkәzi”nin fәaliyyәtinin
genişlәndirilmәsi, digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә
birgә әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsi istiqamәtindә mәqsәdәuyğun tәdbirlәr görülüb.
Hüquqpozmalarla mübarizә sahәsindә gömrük orqanları tәrәfindәn hәyata keçirilәn qәtiyyәtli tәdbirlәr
nәticәsindә hәr il külli miqdarda narkotik vasitәnin,
psixotrop maddәnin, hәmçinin digәr malların gömrük
sәrhәdindәn qanunsuz keçirilmәsinin qarşısı alınır.
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Dövlət Gömrük Komitəsinin
sədri Hüquq-Mühafizə Təlimləri
üzrə Avropa İttifaqı Agentliyinin
icraçı direktoru ilə görüşüb

Oktyabrın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti generalpolkovniki Sәfәr Mehdiyev Hüquq-Mühafizә Tәlimlәri üzrә Avropa İttifaqı
Agentliyinin (CEPOL) icraçı direktoru Detlef Şröderin rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәti ilә görüşüb.

Председатель Государственного комитета
таможни ознакомился со строительными
работами на таможенном посту «Ханоба»
Председатель Государственного комитета таможни, генерал-полковник таможенной службы
Сафар Мехдиев 22 октября ознакомился со строительными работами, проводимыми на расположенном на границе с Российской Федерацией
таможенном посту «Ханоба» Северного территориального главного таможенного управления.
Председателю Комитета была предоставлена
подробная информация по строительным работам и реконструкции, осуществляемым на таможенно-пропускном пункте. Председатель Государственного комитета таможни поинтересовался ходом строительных работ на посту в зоне
таможенного режима, на линиях контроля импорта и экспорта, а также административного
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Görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә 2019-2021-ci illәr
әrzindә aşkar olunmuş 796 qaçaqmalçılıq faktı üzrә
saxlanılan qaçaqmalçılıq әşyalarının dәyәri 17 milyon 200 min manatdan çox tәşkil edib.
Sözügedәn dövr әrzindә qeyd olunan qaçaqmalçılıq faktlarından 539-u narkotik vasitәlәrin, psixotrop
maddәlәrin vә onların prekursorlarının qanunsuz
dövriyyәsi ilә әlaqәdar olub. Hәmin faktlar üzrә götürülmüş ümumilikdә 5 ton 128 kiloqrama yaxın narkotikin 81%-dәn çoxunu, başqa sözlә, 4 ton 155 kq
720 qramını daha tәhlükәli ağır narkotik vasitә hesab
olunan heroin tәşkil edib.
Ciddi narahatlıq doğuran mәqamlardan biri ondan
ibarәtdir ki, saxlanılan psixotrop maddәlәrin 99,4%-i,
yәni 274 kq 715 qramı “qara bazar”da “patı”, “şüşә”

adı altında satılan metamfetamin olub. Onu da qeyd
edәk ki, tәkcә 2021-ci ilin ilk 9 ayı әrzindә 1 ton 648
kq 104 qram narkotik vasitә vә psixotrop maddә qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
Narkotiklәrdәn başqa, digәr qaçaqmalçılıq cinayәtlәrinin predmetini valyuta sәrvәtlәri, dәrman vasitәlәri, pirotexniki mәmulatlar, mobil telefonlar, aksiz
markasız siqaretlәr, spirtli içkilәr vә s. xeyli miqdarda
mallar tәşkil edib.
Bundan әlavә, 2019-2021-ci illәr әrzindә gömrük
orqanları tәrәfindәn aşkar olunmuş 42572 gömrük
qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә 5 milyon
528 min manat cәrimә tәtbiq olunmaqla, dәyәri 1
milyon manatdan çox olan mallar mәhkәmә orqanları tәrәfindәn müsadirә edilib.

Görüşdә CEPOL tәrәfindәn hәyata keçirilәn
vә ölkәmizin dә iştirak etdiyi TOPCOP (mütәşәkkil cinayәtkarlığa qarşı tәlim vә әmәliyyat
tәrәfdaşlığı) layihәsinin icrası, gәlәcәk әmәkdaşlığın güclәndirilmәsi mәsәlәlәri müzakirә
olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr
Mehdiyev Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev tәrәfindәn son illәr gömrük sistemindә
aparılan islahatlardan danışıb vә bildirib ki, hәyata keçirilәn yeniliklәrin, tәtbiq olunan innovativ layihәlәrin hesabına gömrük әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsi, sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsi, kölgә iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, mәmur-vәtәndaş tәmasının minimuma endirilmәsi istiqamәtindә
mühüm nailiyyәtlәr әldә olunub. Gömrük sisteminin modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә әldә
edilәn uğurların nәticәsi olaraq Azәrbaycan
gömrüyü Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
dünyanın әn inkişaf etmiş ölkәlәrini özündә
birlәşdirәn Avropa Regionuna rәhbәr seçilib vә
bu istiqamәtdә iki il davam edәn fәaliyyәti dövründә beynәlxalq әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinә mühüm töhfәlәr verib.
Komitә sәdri ölkәmizin gömrük orqanlarının hüquq-mühafizә fәaliyyәtindәn bәhs edәrәk bu sahәdә müasir bilik vә bacarıqların әldә
olunmasına, qabaqcıl tәcrübәlәrin öyrәnilmәsi
vә tәtbiqinә xüsusi önәm verildiyini bildirib,
istәr yerli, istәr beynәlxalq qurumların mütә-

xәssislәrinin iştirakı ilә mütәmadi olaraq tәlim
vә seminarların keçirildiyini diqqәtә çatdırıb.
Qeyd olunub ki, görülәn işlәrin nәticәsi olaraq son üç ildә qaçaqmalçılığa, xüsusilә narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinә qarşı
mübarizә sahәsindә mühüm nailiyyәtlәr әldә
olunub, 6 tona qәdәr narkotik vasitә qanunsuz
dövriyyәdәn çıxarılıb, bir neçә cinayәtkar dәstә
aşkar edilәrәk zәrәrsizlәşdirilib.
Sәfәr Mehdiyev Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası tәrәfindәn gömrük orqanları
әmәkdaşları üçün dә xüsusi tәdrisin tәşkil
olunduğunu vurğulayıb, eyni zamanda, ÜGTnin Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa
Regional Ofisinin Bakı şәhәrindә yerlәşdiyini
vә burada da tәlim vә regional seminarların
keçirilmәsinin faydasını qeyd edib.
CEPOL-un icraçı direktoru Detlef Şröder
sәmimi görüşә görә tәşәkkürünü bildirib, hüquqpozmalara qarşı mübarizә sahәsindә әmәkdaşlığın, qarşılıqlı tәcrübә mübadilәsinin әhәmiyyәtindәn danışıb. Detlef Şröder vurğulayıb
ki, Azәrbaycan gömrüyü ilә qurulan sәmәrәli
әmәkdaşlıq tәmsil etdiyi qurum üçün xüsusi
önәm daşıyır vә hüquqpozmalara qarşı mübarizәdә ümumi işә mühüm töhfә verәcәk.
Görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran bәzi
mәsәlәlәr әtrafında fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Chairman of State Customs
Committee meets with Executive
Director of European Union Agency
for Law Enforcement Training
On October 25, chairman of the State Customs
Committee, customs service Colonel-General Safar
Mehdiyev met with the delegation led by the Executive Director of the European Union Agency for Law
Enforcement
Training
(CEPOL) Detlef Schröder.
Discussions were held on the implementation of the TOPCOP (training and operational partnership against organized crime) project realized by CEPOL and also
joined by our country, strengthening of future
cooperation.
Chairman of the State Customs Committee
Safar Mehdiyev spoke about the reforms carried out by Azerbaijan’s President Ilham Aliyev
in the customs system over the recent years,
said thanks to the innovations, innovative projects, achievements had been gained in terms of
facilitating customs operations, accelerating
border crossing processes, eliminating shadow
economy, minimizing civil servant-citizen contacts. As a result of the achievements gained in
terms of the modernization of customs system,
Azerbaijan’s customs service has been elected
as chair of the Europe region of the World
Customs Organization (WCO) and has made
significant contributions to strengthening the
international cooperation within two years.
Speaking about the law enforcement activity
of our country’s customs bodies, chairman of
the Committee said special attention was
attached to gaining modern skills and abilities,
studying and applying best practices, noted that
trainings and workshops were held regularly
with the participation of experts of both local

and international bodies.
It was said that significant achievements had
been gained over the recent three years in the
fight against smuggling, especially illicit drug
trafficking, up to 6 tons of drugs were removed
from turnover, several criminal groups were
detained.
Safar Mehdiyev underlined that the
Academy of the State Customs Committee had
also organized a special training for the customs
officers, said the Regional Office for Capacity
Building for the WCO Europe Region was
based in Baku, noted the importance of holding
trainings and regional workshops there.
CEPOL Executive Director Detlef Schröder
expressed his gratitude for warm welcome, spoke about the importance of cooperation, exchange of experience. Detlef Schröder underlined that productive cooperation with Azerbaijan’s customs was of great importance for
CEPOL and would make a significant contribution to fighting against offences.
Views were exchanged on some issues of
mutual interest.
Press and Public Affairs Department
of the State Customs Committee
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Qaçaqmalçılıq
Gömrük Akademiyası Avropa
hallarına qarşı
İttifaqının mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə tədbirləri
mübarizə təlimində təmsil olunub davam edir
Avropa İttifaqının “Mütәşәkkil cinayәtkarlığa
qarşı tәlim vә әmәliyyat tәrәfdaşlığı” (TOPCOP)
layihәsinin Potensialın Güclәndirilmәsi Şәbәkәsinin ilk qeyri-virtual görüşü oktyabrın 19-21 tarixlәrindә Budapeşt şәhәrindә keçirilib.
Tәdbiri Hüquq-Mühafizә Tәlimlәri üzrә Avropa İttifaqı
Agentliyi (CEPOL) tәşkil edib.
Hәmin görüşdә “Avropa İttifaqı siyasәt dövrәsi/kriminal
tәhdidlәrә qarşı Multidissiplinar Avropa Platforması”
(EMPACT) mövzusunda tәlim keçirilib. Bu tәlim 20202023-cü illәrdә Aİ Şәrq Tәrәfdaşlığı proqramı ölkәlәrinin,
o cümlәdәn Azәrbaycanın da iştirak etdiyi layihә çәrçivәsindә beş ölkәnin (Gürcüstan, Ukrayna, Azәrbaycan,
Moldova, Ermәnistan) hәr birindә bütövlükdә 15 nәfәr
әlaqәlәndirici şәxsi birlәşdirәn Şәbәkә üçün tәşkil olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının әmәkdaşı
Elvin Mecidov TOPCOP layihәsi üzrә әlaqәlәndirici şәxs
olaraq tәlimdә Akademiyanı tәmsil edib. Üçgünlük praktiki tәlim hüquq-mühafizә sahәsindә tәlim ehtiyaclarının dәyәrlәndirilmәsi metodologiyaları üzrә CEPOL standartları, TOPCOP layihәsinin 2021-2024-cü illәr üzrә tәlimlәr kataloqu, CEPOL-un
“LEED” elektron tәdris platformasından istifadә, Avropaya qarşı
mütәşәkkil vә ağır cinayәtlәr vә tәhdidlәrә qarşı sistematik fәaliyyәt metodologiyası, proqramlaşdırma alәtlәri, TOPCOP Mübadilә Proqramı, ağır vә mütәşәkkil cinayәt tәhdidlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә mütәşәkkil cinayәtkarlıqla mübarizәdә Aİ qu-

rumları, üzv dövlәtlәri vә Aİ Şәrq Tәrәfdaşlığı proqramı
ölkәlәrinin hüquq-mühafizә orqanları arasında beynәlxalq әmәkdaşlıq vә informasiya mübadilәsinin tәkmillәşdirilmәsi kimi
mövzuları әhatә edib.
Seminar EMPACT-ın әsas mәrhәlәlәri vә prosesdәki әsas
aktorların rolunu, qlobal әmәkdaşlığı vә hüquqi çәrçivәlәri vurğulayaraq tәlim iştirakçılarını “EMPACT 2022+” dәyişikliklәri
haqda mәlumatlandırıb. Tәlim proqramının sonunda növbәti aylar vә illәrdә görülәcәk işlәr haqda müzakirәlәr aparılıb vә tәlim
iştirakçılarına sertifikatlar tәqdim edilib.

Xatırladaq ki, Gömrük Akademiyası ölkәnin milli vә
iqtisadi tәhlükәsizliyinin tәmin olunması vә mütәşәkkil
cinayәtkarlığa qarşı mübarizәdә gömrük xidmәti
orqanlarının kadr potensialının güclәndirilmәsinin vacibliyini nәzәrә alaraq, gömrük sahәsindә tәlim-tәdris
qurumu olaraq bu ilin aprelindә TOPCOP layihәsinә
tәrәfdaş qurum olaraq qoşulub. Akademiyanın CEPOL
ilә TOPCOP layihә tәrәfdaşlığı nәticәsindә
Azәrbaycanın müvafiq gömrük xidmәti orqanlarının
әmәkdaşları layihә çәrçivәsindә hәyata keçirilәn
müxtәlif onlayn vә әnәnәvi formatda keçirilәcәk
kurslar, modullar, seminarlar, tәlimlәr vә vebinarlarda
iştirak hüququ qazanıb.
Bu fәaliyyәt çәrçivәsindә Akademiya әlaqәlәndirici
qurum kimi Dövlәt Gömrük Komitәsinin müvafiq strukturları üçün zәruri tәlim ehtiyaclarının müәyyәnlәşdirilmәsi, tәlimlәrin әlaqәlәndirilmәsi vә müvafiq gömrük xidmәti orqanlarının tәlimlәrә cәlb edilmәsini hәyata keçirir. Layihәnin milli әlaqәlәndirici qurumu Azәrbaycan Respublikasının Daxili İşlәr Nazirliyidir. Layihә
çәrçivәsindә iki qurumda - Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyası vә DİN Polis Akademiyasında potensialın
güclәndirilmәsi üzrә әlaqәlәndirici şәxslәr tәyin edilib.
TOPCOP layihәsi çәrçivәsindә növbәti seminar noyabrın 2226 tarixlәrindә Bakı şәhәrindә “Qanunsuz odlu silah vә partlayıcı
maddәlәrin Qaranlıq İnternet (“DarkWeb”) vasitәsilә alveri”
mövzusunda keçirilәcәk. Tәdbirdә Gömrük Akademiyasının
dәstәyi ilә gömrük xidmәti әmәkdaşlarının da iştirakı nәzәrdә
tutulub.

ISO standartları üzrə Trainings on ISO
təlimlər keçirilib standards were held
The Academy of the State Customs Committee held
“Occupational health and labor safety” exercises on
ISO 45001:2018 standard.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
növbәti ISO 45001:2018 standartı üzrә “Peşә sağlamlığı vә әmәyin mühafizәsi” tәlimlәri keçirilib.
Tәlimlәrdә mәqsәd әmәyin mühafizәsi vә tәhlükәsizlik texnikasının tәmin olunması sahәlәrindә fәaliyyәtin ISO (International Organization for Standardization) standartlarının tәlәblәrinә
uyğun sәviyyәdә tәşkil olunmasıdır.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası vә Türk Standartları İnstitutunun (TSE) Azәrbaycan tәmsilçiliyi arasında әmәkdaşlıq çәrçivәsindә keçirilәn tәlimlәri TSE-nin Azәrbaycan
nümayәndәliyinin rәhbәri Arzu Gülhan Yüzereroğlu aparıb.
Gömrük Akademiyasının әmәkdaşlarının iştirakı ilә keçirilәn
tәlimlәr üç gün davam edib. Tәlimlәri uğurla bitirәn Akademiya
әmәkdaşlarına sertifikatlar tәqdim olunub.
Xatırladaq ki, Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası
daha öncә TSE tәrәfindәn keçirilәn tәlimlәr vә Akademiyanın

bütün strukturlarında aparılan audit nәticәsindә “Keyfiyyәti
İdarәetmә Sistemi” standartı üzrә beynәlxalq TS EN ISO
9001:2015 sertifikatına layiq görülüb.

The aim of the exercises is to adjust the activity in ensuring
labor safety and security to the requirements of ISO
(International Organization for Standardization).
The exercises organized as part of the cooperation between
the Academy of the State Customs Committee and Azerbaijan
office of the Turkish Standards Institution (TSE) was led by head
of Azerbaijan of TSE Arzu Gulhan.
The exercises attended by the employees of the Customs
Academy lasted for three days. Certificates were given to the
Academy employees who successfully completed the exercises.
The Academy of the State Customs Committee was awarded
TS EN ISO 9001:2015 international certificate on the Quality
Management System standard as a result of the previous exercises held by the TSE and audit carried out in all structures of the
Academy.

Gömrükçü tələbələrə Информационно-аналитический обзор
mediasiya haqqında
nəzəri biliklər verilib
Правительство одобрило введение нулевых
пошлин на алюминиевые сплавы

Oktyabrın 25-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında "Mәhkәmә-hüquq islahatlarında
yeniliklәr: Mediasiya vә mediasiya qanunvericiliyinin
әsasları" mövzusunda seminar keçirilib.
Akademiyanın hüquqşünaslıq ixtisasında tәhsil alan tәlәbәlәri
üçün keçirilәn seminarı Azәrbaycan Respublikası Vәkillәr
Kollegiyasının üzvü Natiq Mәmmәdov aparıb.
Seminarda tәlәbәlәrә mediasiyanın anlayışı vә mahiyyәti, mediasiya qanunvericiliyi, bu sahәdә milli vә beynәlxalq tәcrübә,
mediasiyanın mәqsәd vә prinsiplәri, mediasiyanın mәrhәlәlәri
barәdә nәzәri biliklәr verilib. Hәmçinin tәlәbәlәr yaxşı mediator
olmaq üçün zәruri olan bilik, bacarıq vә sәriştәlәr barәdә mәlumatlandırılıb. Sonda isә tәlimçi auditoriyanın suallarını cavablandırıb.

Baş redaktor
N.S.AXUNDOV

Вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. Постановление об этом утвердил
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение
позволит укрепить экспортный потенциал производителей и
сохранить занятость на крупных предприятиях.
Также одобрено снижение ввозных пошлин на ферросилиций - до 5%. Ранее в отношении этого сплава была введена временная пошлина в размере 15%, но не менее 150 долларов за
тонну, в отношении алюминия - 15%, но не менее 254 долларов
за тонну.
Документ вступает в силу через 30 дней и распространяется
на правоотношения, возникшие с 18 октября.
В июне Правительство установило временные пошлины на
экспорт чёрных и цветных металлов. Решение было продиктовано ростом мировых цен на металлопродукцию. Её удорожание затрудняло реализацию крупных инфраструктурных проектов, требовало дополнительных расходов на строительство
социальных объектов. Введение пошлин позволило смягчить
влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок.
Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с
частичным изменением ситуации на внешних рынках.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 августа 2013 года №754.
www.tks.ru

Водитель фуры на границе предъявил
подложные документы для проезда без очереди
Очередной факт предъявления подложных документов с
целью первоочередного прохождения границы выявлен
Гродненской региональной таможней во взаимодействии с
территориальными органами внутренних дел области.
Следовавший через пункт пропуска “Брузги” на выезд из
Республики Беларусь водитель большегруза предъявил оператору электронной очереди товаросопроводительные документы на
аминокислоты, т.е. товар, для которого определен первоочеред-
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ной порядок оформления. При прохождении таможенного контроля непосредственно в пункте пропуска им же предъявлены
уже реальные документы на порожнее транспортное средство.
Подобные нарушения выявлены при постановке в электронную очередь также перед пунктом пропуска “Каменный
Лог”. Водители - граждане Беларуси, России и Литвы. Всего с
начала года по таким преступлениям территориальными отделами СК Гродненской области возбуждено 13 уголовных дел в
соответствии с ч.1 ст.380 УК Республики Беларусь. Санкцией
статьи предусмотрено в том числе ограничение свободы на
срок до двух лет.
www.customs.gov.by

Контрабанду лесоматериалов на 3,2 млрд
рублей выявили таможенники в Хабаровске
Контрабанду лесоматериалов в Китай на сумму 3,2 млрд
рублей выявили сотрудники ГУБК ФТС России совместно с
Хабаровской таможней.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено,
что в период с июня 2015 года по сентябрь 2019 года две хабаровские компании, специализирующиеся на экспорте пиловочника хвойных пород, предоставляли в таможню подложные документы с заниженной таможенной стоимостью древесины. В результате деятельности организованной преступной
группы предметом контрабанды стали более 708 тысяч кубометров лесоматериалов.
Сотрудниками таможенных органов проведены обыски в
офисах организаций, в местах проживания членов группировки. В ходе обысков изъяты документы, компьютеры, ноутбуки
и сотовые телефоны, содержащие информацию о деятельности компаний.
Хабаровской таможней возбуждено пять уголовных дел по
части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание за такое преступление - лишение свободы на
срок от семи до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей.
В настоящее время проводится расследование.
www.customs.gov.ru
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Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Əmәliyyatİstintaq Baş İdarәsinә
üzәrindә Azәrbaycan
Respublikasının müvafiq aksiz markası olmayan müxtәlif markalı
spirtli içkilәrin Bakı
şәhәri, Sәbail rayonu,
Badamdar qәsәbәsindә
yerlәşәn yaşayış sahәlәrindә saxlanılması, habelә hәmin spirtli içkilәrin bir hissәsinin "Daewoo Damas" markalı minik avtomobilindә satış
mәqsәdilә realizә edilmәsi barәdә әmәliyyat mәlumatı daxil
olub.
Gömrük әmәkdaşları tәrәfindәn әrazidә keçirilmiş
әmәliyyat tәdbiri zamanı "Daewoo Damas" markalı minik
avtomobilinә baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobilin salonu
vә arxa yük yerindә saxlanılan müxtәlif ölçülü karton qutularda vә sellofan torbalarda 82 әdәd müxtәlif markalı spirtli içkilәr aşkarlanıb. Bundan sonra әmәliyyat tәdbirlәrinin davamı
olaraq Badamdar qәsәbәsindәki evin hәyәtyanı sahәsindә
yerlәşәn 2 әdәd qapalı tipli yaşayış sahәsinә keçirilәn baxış zamanı 1443 әdәd spirtli içki vә 100 qutu "Davidoff gold slims"
markalı siqaretlәr aşkar edilib.
Aşkarlanan spirtli içki vә siqaretlәrin ümumi dәyәri 48 min
502 manat tәşkil edir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postuna Gürcüstan istiqamәtindәn daxil olan vә "çipsi"
yükü gәtirәn "Mercedes-Benz" markalı yük nәqliyyat vasitәsinә rentgen qurğusu
ilә baxış keçirilib. Baxış zamanı avtomobilin
arxa tәkәrlәrinin arasında yerlәşәn hava balonunda şübhәli cizgilәr qeydә alınıb. Hava
balonunun yalnız mütәxәssis kömәyi ilә
açılması mümkün olduğu üçün hәmin nәqliyyat vasitәsi postun terminalında saxlanılıb.
Lakin gün әrzindә sürücünün avtomobilin alt hissәsindә,
şübhәli cizgilәrin qeydә alındığı yerdә hәrәkәti müşahidә olunub. Dәrhal müdaxilә nәticәsindә saxlanılan sürücünün әlindә
bağlamalar olduğu müәyyәn edilib. Nәqliyyat vasitәsinin alt
hissәsinә baxış zamanı isә hava balonunda әlavә bağlamaların
da gizlәdildiyi mәlum olub.
Daha sonra bağlamalara baxış zamanı onların içәrisindә
xeyli miqdarda qızıl-zinәt әşyası - 761 әdәd qolbaq, 754 әdәd
boyunbağı, 783 cüt sırğa, 118 әdәd kulon, 198 dәst boyunbağıkulon, 7 dәst qolbaq-boyunbağı, 11 dәst kulon-üzük-sırğa, 11
dәst üzük-sırğa, 3 dәst üzük-qolbaq, 5 dәst üzük-boyunbağısırğa, 2 dәst boyunbağı-bilәrzik-üzük-sırğa, 8 әdәd tәk sırğa vә
14 qram boyunbağı aşkarlanıb.
Aşkarlanan zәrgәrlik mәmulatının ümumi çәkisinin 18 kiloqram 172 qram olduğu müәyyәn edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn "Volvo" markalı nәqliyyat
vasitәsi saxlanılıb, avtomobilin sürücüsü sorğu-sual olunub.
Hәmin şәxs idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Gömrük baxışı zamanı isә avtomobilin salonundakı yataq yerinin altında, kağıza bükülü
halda ümumi çәkisi 6,4 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük
postunda İran İslam Respublikasından gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi "Scanıa" markalı sәrnişin avtobusu saxlanılıb vә kinoloji xidmәt itinin tәtbiqi ilә baxış keçirilib.
Xidmәti it avtobusun salonunda arxa oturacaqlara reaksiya
verib vә avtomobil әsaslı yoxlanılıb. Avtobusun salonundakı
oturacaqların arxa hissәsinә birlәşәn yerin arasındakı boşluqda, malların aşkar edilmәsini çәtinlәşdirәn üsuldan istifadә
etmәklә 3200 әdәd "Kent nanotek infina" markalı siqaretlәr
aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 8 fakt üzrә
tütün mәmulatının qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi
cәhdinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 6 әdәd
"Mercedes-Benz", "DAF" vә "Volvo" markalı yük nәqliyyat
vasitәlәri saxlanılıb, avtomobillәrin sürücülәri sorğu-sual olunublar.
Hәmin şәxslәr idarә etdiklәri nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı
predmetin olmadığını bildiriblәr. Lakin yoxlama zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә ümumilikdә 16.760 әdәd
müxtәlif markalı siqaret aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Astara" gömrük postunda Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә
İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına "xurma"
yükü aparan "Volvo" markalı yük nәqliyyat vasitәsi idxal yoxlama xәttindә saxlanılıb vә gömrük yoxlaması hәyata keçirilib.
Yoxlama zamanı yük nәqliyyat vasitәsinin gizli saxlanc
yerlәrindә 10 adda müxtәlif markalı 1424 әdәd dәrman preparatı vә onlara aid karton qutular aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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