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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Bundan sonra da insanların
sağlamlığının qorunması üçün
bütün lazımi tәdbirlәr görülәcәk
Avqustun 6-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ölkәmizdә koronavirus pandemiyası ilә mübarizә sahәsindә görülәn tәdbirlәr vә
sosial-iqtisadi vәziyyәtlә bağlı videoformatda müşavirә keçirib.
Dövlәtimizin başçısı müşavirәni giriş nitqi ilә
açdı vә bildirdi ki, koronavirusa qarşı mübarizә
işindә müsbәt dinamika müşahidә olunur. İyulun
16-dan bu günә qәdәr bu müsbәt dinamika demәyә әsas verir ki, görülmüş bütün tәdbirlәr vaxtında
görülmüş tәdbirlәrdir. Bu tәdbirlәr nәticәsindә vәziyyәt bu günә qәdәr nәzarәt altındadır. İyulun 16dan bu günә qәdәr yoluxanların sayı sağalanların
sayından xeyli aşağıdır. Bu müsbәt dinamika
demәyә әsas verir ki, biz koronavirus xәstәliyini
bundan sonra da nәzarәt altında saxlayacağıq.
Artıq üç hәftәdir ki, bu müsbәt dinamika, әlbәttә,
bizi çox sevindirir. Prinsip etibarilә ilk günlәrdәn,
bu xәstәlik meydana çıxandan dәrhal sonra bütün
lazımi qabaqlayıcı tәdbirlәr görüldü. Bunun
nәticәsindә biz bu vәziyyәtdәn az itkilәrlә çıxırıq.
Əlbәttә, bütün tәşkilati mәsәlәlәr lazımi sәviyyәdә görülmәli idi vә biz buna nail olduq. Xәstәxana fondumuzu qısa müddәt әrzindә xәstәliklә
әlaqәdar vәziyyәtә uyğunlaşdıra bildik. Hәkimlәrimizin çox böyük әmәyi vardır. Mәhz hәkimlәrin
yorulmaz fәaliyyәti nәticәsindә Azәrbaycanda bu
xәstәlikdәn ölәnlәrin sayı aşağı sәviyyәdәdir. Bildiyiniz kimi, bu gün 46 xәstәxana ancaq koronavirus xәstәlәrinә xidmәt göstәrir. Onu da bildirmәliyәm ki, bu 46 xәstәxananın 41-i son 17 il әrzindә tikilib vә ya әsaslı şәkildә tәmir edilib, müasir avadanlıqlarla tәchiz olunub. Əgәr biz vaxtında
bu addımları atmasaydıq, bu gün çox böyük problemlәrlә, faciәvi vәziyyәtlә üz-üzә qala bilәrdik.
Hesab edirәm ki, biz, eyni zamanda, testlәrin keçirilmәsi ilә әlaqәdar uğurlu addımlar atırıq.
Adambaşına düşәn testlәrin sayına görә bu gün
Azәrbaycan dünya miqyasında qabaqcıl yerlәrdәdir. Əlbәttә ki, gәrәk testlәrin keçirilmәsi üçün
imkan olsun. Biz qısa müddәt әrzindә laboratoriyalarımızın sayını 5 dәfә artırdıq. Yaxın gәlәcәkdә alınacaq yeni laboratoriyalar imkan verәcәk ki,
daha da böyük sayda testlәr keçirilsin. Biz bütövlükdә laboratoriyaların sayını 45-ә çatdırmalıyıq.
Bu yaxınlarda ölkәmizә yeni tәcili tibbi yardım
maşınları gәtirilmişdir. Yüz maşının gәtirilmәsi
nәzәrdә tutulur, onlardan 40-ı artıq Bakıdadır. Bu
maşınlar bütün bölgәlәrә göndәrilir vә göndәrilәcәk. Əlbәttә ki, xәstә vәtәndaşlarımıza lazımi tibbi
xidmәtin, tәcili tibbi yardımın göstәrilmәsi üçün bu
maşınların da çox böyük әhәmiyyәti vardır.
Eyni zamanda, nәzәrә alsaq ki, xәstәlәrin sayı
artmaqda idi vә baxmayaraq, mövcud xәstәxanalar
kifayәt qәdәr imkanlarımızı genişlәndirib, amma
yeni xәstәxanaların tikilmәsinә ehtiyac var idi. Bu
mәqsәdlә modul tipli xәstәxanaların tikintisi tәşkil
edildi. Bu günә qәdәr modul tipli 9 xәstәxana
istismara verilmişdir. Onlardan 4-ü bir gün әrzindә
- iyulun 29-da fәaliyyәtә başlayıb. Qobustan,
İsmayıllı, Qәbәlә vә Şәki şәhәrlәrindә mәnim iştirakımla bu xәstәxanaların açılışı olmuşdur. Yaxın
gәlәcәkdә modul tipli xәstәxanaların sayı bütövlükdә 16-ya çatdırılacaq vә belәliklә, bizim tәkcә
bu xәstәxanalarda 3200 koronavirus xәstәsi müalicә ala bilәcәk. Fövqәladә Hallar Nazirliyinin xәtti
ilә 800 çarpayılıq bir xәstәxana istifadәyә verildi,
1300 çarpayılıq xәstәxana isә bu ayın sonuna qәdәr
istifadәyә verilәcәk. Bu da әlavә 2100 çarpayı
demәkdir. Biz iki Olimpiya İdman Kompleksinin
xәstәxanaya çevrilmәsi, yәni, uyğunlaşdırma
mәsәlәlәrini hәll etmәk üçün qısa müddәt әrzindә
hazır vәziyyәtә gәtirdik. Artıq bu komplekslәrin
hәr birindә lazım olarsa 300-ә yaxın xәstә müalicә
ala bilәr. Hәlә ki, buna ehtiyac yoxdur, ancaq әgәr

ehtiyac yaransa, biz, әlbәttә, bu imkanlardan da
istifadә edә bilәrik.
Qabaqlayıcı tәdbirlәr deyәndә, әlbәttә ki, bütün
bu amillәr nәzәrә alınır. Çünki biz әn kritik ssenariyә hazır olmalıyıq. Mәhz belә operativ, çevik vә
mәqsәdә hesablanmış addımlar nәticәsindә bu gün
xәstәlik nәzarәt altındadır. Bir daha demәk istәyirәm ki, son üç hәftә әrzindә xәstәlәnәnlәrin sayı
azalmaqdadır. Bütün bu addımlar, әlbәttә, imkan
verir ki, biz bu vәziyyәtdәn şәrәflә çıxaq, insanlarımızı qoruyaq.
Hәkimlәrin sayının artırılması ilә әlaqәdar tәbii
çәtinliklәrimiz var. Ona görә xaricdәn hәkimlәrin
dәvәt edilmәsi mәsәlәsinә baxıldı. Hazırda bir neçә ölkәdәn hәkimlәr dәvәt edildi vә onlar Azәrbaycanda xәstәlәrin müalicәsi ilә mәşğuldurlar.
Türkiyәdәn, Rusiyadan, Kubadan, İtaliyadan vә
Çindәn hәkim briqadaları Azәrbaycana gәlmiş vә
artıq fәaliyyәtә başlamışlar. Bu da, әlbәttә ki, bizә
әlavә imkanlar yaradır. Çünki hәm bu ölkәlәrdә
sәhiyyә sahәsi inkişaf etmiş sahәdir, orada tәcrübә
yüksәk sәviyyәdәdir vә әlbәttә, hәm xәstәlәrin
müalicәsi, hәm dә tәcrübә mübadilәsi mәsәlәlәri
burada kompleks şәkildә hәll olunur.
Bundan sonra da insanların sağlamlığının qorunması üçün bütün lazımi tәdbirlәr görülәcәk.
Mәn bir daha qeyd etmәk istәyirәm, - bunu dәfәlәrlә demişәm vә Azәrbaycan xalqı mövqeyimizi
bilir, - bizim üçün birinci mәsәlә insanların hәyatı,
onların sağlamlığıdır.
O ki qaldı, iqtisadi vә sosial mәsәlәlәrә, bu mә-

sәlәlәr dә öz hәllini tapır. Sadәcә olaraq, son aylar
әrzindә görülmüş işlәrә baxmaq kifayәt edәr ki, hәr
kәs görsün nә qәdәr böyük işlәr görülübdür. Biz
tәqribәn 5 milyona yaxın insanı geniş sosial paketlә әhatә etdik. Dövlәt sektorunda çalışan 900
min insanın böyük әksәriyyәti faktiki olaraq işlәmir, ancaq dövlәt tәrәfindәn әmәkhaqqı alır. 760
min sahibkara lazımi maliyyә dәstәyi göstәrildi vә
onların iş yerlәri qorundu. Əks tәqdirdә, 760 min
insan işsiz qala bilәrdi. Çünki onların çalışdıqları
sektorlar pandemiya nәticәsindә әn böyük zәrәr
görmüş sektorlardır. Tәbii ki, sahibkarlar, işәgötürәnlәr indi gәlir әldә etmirlәr vә belәliklә, yüz minlәrlә insan işsiz qala bilәrdi. Yenә dә dövlәt operativ tәdbirlәr nәticәsindә dәrhal bu mәsәlәyә müdaxilә etdi. Əlbәttә ki, bu mәqsәdlәr üçün böyük maliyyә resursları xәrclәnibdir.
Altı yüz min işsiz insan, o cümlәdәn qeyri-formal mәşğulluqda fәaliyyәt göstәrәn vә müvәqqәti
olaraq öz işini itirәn, aztәminatlı tәbәqәyә aid olan
insan dövlәt tәrәfindәn qayğı ilә әhatә olunubdur.
Onlara artıq bir neçә ay әrzindә 190 manat müavinәt verilir. Hesab edirәm ki, bu sosial dәstәk bundan sonra da davam etdirilmәlidir. Hazırda Azәrbaycanın 13 şәhәr vә rayonunda sәrt karantin rejimi tәtbiq edilir. Hәmin rayonların bu kateqoriyaya
aid insanları bu dәstәklә bundan sonra da әhatә
olunmalıdır. Sizә göstәriş verirәm ki, avqust ayında
da onlara 190 manat ödәnilsin.
Bu, sadәcә olaraq, görülmüş işlәrin bir hissәsidir.
Əgәr biz nәzәrә alsaq ki, ölkәmizdә çox böyük

sosial layihәlәr hәyata keçirilir vә 2020-ci ildә bu
layihәlәrin hәcmi rekord hәddә çatıb. Baxmayaraq
ki, hәm pandemiya, hәm dә neftin qiymәtinin aşağı
sәviyyәdә olması bizim gәlirlәrimizә çox mәnfi
tәsir göstәrib, ancaq nәzәrdә tutulmuş bir dәnә dә
olsun sosial layihә yarımçıq qalmayıb, yaxud da
ixtisar edilmәyib. Qeyd etmәliyәm ki, bu il rekord
sayda mәcburi köçkün ailәsi evlәrlә, mәnzillәrlә
tәmin olunacaq. Bu il bu imkandan 7 mindәn çox
köçkün ailәsi faydalanacaq. Bu il rekord sayda 1500 şәhid ailәsi, Qarabağ müharibәsi әlili mәnzillәrlә tәmin edilәcәkdir. Ordu sıralarında qüsursuz xidmәt etmiş 400-dәn çox hәrbçi dövlәt tәrәfindәn pulsuz mәnzillәrlә tәmin olunacaq. Yәni,
bütövlükdә әn azı 9 minә yaxın ailә bu il dövlәt
tәrәfindәn mәnzillәrlә tәmin edilәcәkdir. Bütün bu
mәnzillәr keyfiyyәtli mәnzillәrdir, demәk olar ki,
onların hamısı yeni tikilmiş binalarda yerlәşir.
Belәliklә, әgәr biz bir ailәnin üzvlәrini orta hesabla
beş nәfәr götürsәk, demәli, bir il әrzindә ölkәmizdә
45 min insan dövlәt tәrәfindәn pulsuz, keyfiyyәtli
mәnzillәrlә tәmin edilir. Mәn tam әminliklә deyә
bilәrәm ki, adambaşına düşәn saya görә bu, dünyada әn yüksәk nailiyyәtdir.
Bu, bizim niyyәtimizi, siyasәtimizi göstәrir. Onu
göstәrir ki, siyasәtimizin mәrkәzindә Azәrbaycan
vәtәndaşı dayanır. Bütün bunlar reallıqdır vә bu
reallığı biz özümüz yaradırıq, heç kimdәn yardım
almadan, maliyyә dәstәyi almaq üçün heç bir beynәlxalq maliyyә qurumuna müraciәt etmәdәn.
Baxmayaraq ki, bu gün dünya ölkәlәrinin mütlәq

әksәriyyәti maliyyә yardımı üçün müraciәt edib.
Biz öz gücümüzә arxalanırıq. Biz bu imkanları
xalqımızın istedadı vә düşünülmüş siyasәt nәticәsindә әldә etmişik.
Onu da bildirmәliyәm ki, iqtisadi sahәdә biznesә
dәstәk mәsәlәlәrindә dә çox böyük addımlar atılıb.
Bu gün bu barәdә dә mәlumat verilәcәk vә bundan
sonra da biznesә dәstәk proqramları icra edilmәlidir. Hәm ilin әvvәlindә nәzәrdә tutulmuş layihәlәr,
sahibkarlara güzәştli şәrtlәrlә kreditlәrin, subsidiyaların verilmәsi, kәnd tәsәrrüfatının stimullaşdırılması, eyni zamanda, pandemiya ilә әlaqәdar
görülmüş işlәr hesab edirәm ki, bizim siyasәtimizi
tam şәkildә әks etdirir.
Biz büdcәyә düzәlişlәr edirik vә artıq bu mәsәlә
müzakirә olunur. Milli Mәclis artıq bu mәsәlә ilә
bağlı müzakirәlәr aparır. Bu, bir daha onu göstәrir
ki, biz bu çәtin dövrdә hәr bir Azәrbaycan vәtәndaşına dәstәk vermәk istәyirik. Çünki bizim büdcәmiz tәsdiq olunanda, әlbәttә ki, pandemiya hәlә
başlamamışdı. Bizim azalan gәlirlәrimiz vә artan
xәrclәrimiz diktә edirdi ki, büdcәyә yenidәn
baxaq, dürüstlәşmә aparaq, vәtәndaşlara maksimum dәrәcәdә kömәk göstәrә bilәk. Ümid edirәm
ki, yaxın günlәrdә Milli Mәclis dürüstlәşmә ilә
bağlı öz sözünü deyәcәkdir. Hökumәtin tәklifi
ondan ibarәtdir ki, neftin qiymәti 55 dollar yox, 35
dollar sәviyyәsindә götürülsün vә ilin sonuna qәdәr biz öz xәrclәrimizi bu rәqәm әsasında planlaşdıraq.
Bu da Azәrbaycan dövlәtinin istәnilәn böhrana
hazır olduğunu göstәrir. Çünki biz elә bir möhkәm
tәmәl yaratmışıq ki, istәnilәn böhranla әlaqәdar öz
düzgün addımlarımızı atırıq vә neftin qiymәti hәtta
35 dollar sәviyyәsindә olsa belә, Azәrbaycan
bütün sosial öhdәliklәri yerinә yetirәcәk, ölkәmiz
üçün lazım olan infrastruktur layihәlәrini icra
edәcәk, ölkәmizin hәrbi potensialının möhkәmlәndirilmәsi üçün әlavә vәsaitin tәşkil edilmәsinә dә
çatacaqdır. Dürüstlәşmә ilә әlaqәdar, әlbәttә ki, ilk
növbәdә, sosial vә digәr layihәlәr nәzәrdә tutulur.
Sonra müşavirәdә Baş Nazir Əli Əsәdov, Əmәk
vә Əhalinin Sosial Müdafiәsi naziri Sahil Babayev
vә İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov çıxış etdilәr.
Daha sonra dövlәtimizin başçısı müşavirәdә
yekun nitqi söylәdi vә bildirdi ki, pandemiya ilә
әlaqәdar görülmüş işlәrә bütövlükdә yüksәk
qiymәt vermәk olar. Ancaq әldә edilmiş nәticәlәr,
eyni zamanda, xәstәliyin nәzarәt altında saxlanması bizi sakitlәşdirmәmәlidir. Mәn bir daha
qeyd etmәk istәyirәm, üç hәftә әrzindә müsbәt
dinamika onu göstәrir ki, bütün addımlar düzgün
istiqamәtdә atılmışdır. Karantin rejiminin әsas
mәqsәdi ondan ibarәtdir ki, biz insanlarımızı bu
xәstәlikdәn qoruyaq, onların hәyatını qoruyaq,
sağlamlığını qoruyaq vә belәliklә, bu vәziyyәtdәn
az itkilәrlә çıxaq. Bu günә qәdәr biz buna nail ola
bilmişik. Hesab edirәm ki, xәstәliyin geniş vüsәt
almamasının әsas sәbәbi mәhz çox düzgün
atılmış addımlardır.
Müsbәt dinamika, әlbәttә ki, indi karantin rejiminin yumşalmasına gәtirib çıxarır. Ancaq burada
da çox ciddi nәzarәt mexanizmi olmalıdır. İndi
açılan obyektlәrdә bütün sanitar-epidemioloji normalar tam tәmin edilmәlidir. Sosial mәsafә tәmin
olunmalıdır. Obyektlәrdә göstәrilәn xidmәt yeni
qaydalar әsasında tәşkil edilmәlidir. Ən әsas
mәsәlә odur ki, buna nәzarәt funksiyaları kimin
üzәrinә düşür? Siz gәrәk bu mәsәlә ilә bağlı ciddi
tәkliflәr verәsiniz. Çünki gәrәk hansısa qurum,
yaxud da ki, qurumlar vә ya qurumların bir neçәsi
bu mәsәlәyә nәzarәt etsin. Hesab edirәm ki, elektron vasitәlәrdәn dә istifadә olunmalıdır. İndi bir
çox obyektlәrdә kameralar var. Bu kameralar gәrәk bizim ümumi nәzarәt sistemimizә qoşulsun vә
onlayn rejimdә videomüşahidә aparılsın.
davamı 2-ci sәh.
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Bundan sonra da insanların
sağlamlığının qorunması üçün
bütün lazımi tәdbirlәr görülәcәk
әvvәli 1-ci sәh.
Çünki әgәr hansısa insan müfәttiş kimi hansısa obyektә gedib
nәyәsә nәzarәt edәcәksә, bunun sәmәrәsi dә ola bilәr vә eyni
zamanda, biz bilirik ki, bәzәn bu nәzarәt çox xoşagәlmәz hallara
gәtirib çıxarır. Hansısa sövdәlәşmә, hansısa tәmәnna ola bilәr.
Ona görә indiki şәraitdә biz, ümumiyyәtlә, rәqәmsallaşmaya
daha böyük fikir vermәliyik. Hәm dövlәt, hәm dә özәl sektor
tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәri dә bu ümumi sistemә inteqrasiya etmәliyik. Hesab edirәm ki, bu mәsәlә dә gәrәk çox ciddi
nәzәrә alınsın vә onlayn videomüşahidә sistemlәri tәmin
edilmәlidir. Müvafiq dövlәt qurumlarının imkanı olmalıdır ki,
onlar bu videomüşahidәni aparsınlar. Əgәr görsәlәr ki, sahibkarlar bu qaydaları pozur, onda onlar gәrәk cәzalandırılsın. Bu,
birmәnalıdır.
Çünki yumşalma bir çox ölkәlәrdә xәstәliyin yenidәn geniş
vüsәt almasına gәtirib çıxarır. Artıq bu haqda mәtbuatda kifayәt
qәdәr mәlumat var. Demәk olar ki, bütün ölkәlәrdә - harada ki,
yumşalma olub, obyektlәr, turizm obyektlәri, ictimai iaşә
obyektlәri, xidmәt sektoruna aid obyektlәr açılıb, orada xәstәlik
yenidәn geniş vüsәt alır vә buna ikinci dalğa deyirlәr. Amma
hәkimlәrin böyük әksәriyyәti bunu, sadәcә olaraq, sanitar
normaların gözlәnilmәmәsi ucbatından baş vermiş hadisә kimi
dәyәrlәndirir. Mәn dә bu yanaşma ilә razıyam. Çünki bu xәstәlik
yoxa çıxmayıb. Ona görә xәstәliyә qarşı mübarizә aparılır.
Ancaq heç kim deyә bilmәz ki, hansısa ölkә bu xәstәliyә qalib
gәlib. İkinci dalğa o halda ola bilәr ki, xәstәlik yoxa çıxsın vә
ondan sonra hansısa yeni bir yoluxma mәnbәyi üzә çıxsın. Ona
görә bu mәsәlәyә çox ciddi nәzarәt olmalıdır vә bunu siz tәşkil
etmәlisiniz.
Sosial dәstәk bundan sonra da davam etdirilәcәk. Bir daha
demәk istәyirәm ki, bizim bu xәstәliklә bağlı әsas mәqsәdimiz
insanların sağlamlığıdır. Bununla eyni әhәmiyyәt daşıyan
insanların sosial vәziyyәtidir vә biz bunu tәmin edirik. Ondan
sonra әhәmiyyәt baxımından bizim iqtisadi vәziyyәtimiz, iqtisadi inkişafımız, iqtisadiyyatın dayanıqlılığı vә biznes dairәlәrinә
göstәrilәn dәstәk, postpandemiya dövrünә hazırlıq gәlir. Halbuki
heç kim deyә bilmәz ki, postpandemiya dövrü nә vaxt başlayacaq. Ümumiyyәtlә, hesab edirәm ki, indi proqnoz vermәyә
heç kim cәsarәt etmәz. Ancaq hәr halda, biz buna da hazır
olmalıyıq. Yeni fәaliyyәtә başlayan biznes sahәlәri dövlәtin
dәstәyini nәzәrә alaraq gәrәk artıq öz gәlәcәk planlarını elә qursunlar ki, ölkәnin ümumi iqtisadiyyatında canlanma daha da tez
baş versin.
Mәn yenә dә qeyd etmәk istәyirәm ki, bizim bu sahәdә
itkilәrimiz var. Ancaq bu itkilәr daha genişmiqyaslı ola bilәrdi.
Bizim iqtisadiyyatımız altı ayda cәmi 2,7 faiz aşağı düşüb.
Burada, eyni zamanda, neftin qiymәtinin aşağı düşmәsi dә rol
oynayıb. Eyni zamanda, OPEC+ çәrçivәsindә götürdüyümüz
öhdәliklәr dә öz rolunu oynadı. Çünki biz hasilatı ixtisar etdik.
İndi bәzi inkişaf etmiş ölkәlәrdә iqtisadi tәnәzzül 10 faiz, 14 faiz,
20 faiz, ondan da çoxdur. Əlbәttә ki, bu ölkәlәrә baxdıqda bizdә
vәziyyәt daha yaxşıdır. Ancaq yenә dә iqtisadi inkişafımız tәmin
edilmәlidir. Hesab edirәm ki, bu ilin sonuna qәdәr görülәcәk
işlәr, xüsusilә, sahibkarlıqla bağlı olan işlәr, eyni zamanda,
dövlәt şirkәtlәrinin idarә edilmәsi istiqamәtindә atılacaq addımlar bu iqtisadi canlanmanı tәmin etmәlidir, itkilәri
azaltmalıdır. Dövlәt şirkәtlәrindә itkilәr kifayәt qәdәr böyükdür.
İndi, baxın, bizim qaz itkilәri, düzdür, son vaxtlar azalıb, ancaq
yenә dә dözülmәz hәddәdir. Bizim su itkilәri. Su mәsәlәlәrinin
hәlli ilә bağlı xüsusi müşavirә keçirmişdim, Tәdbirlәr Planı
qәbul edilib vә artıq icra olunur. Amma itkilәr 40-50 faiz
sәviyyәsindәdir. Elektrik xәtlәrindәki itkilәr dә, әlbәttә ki, bizi
narahat edir. Baxmayaraq ki, son vaxtlar bu sahәyә böyük vәsait
qoyulub, müasir infrastruktur yaradılıb, lakin yenә dә itkilәr var.
Amma özәl sektorda әgәr itki varsa, bu özәl sektorun subyekti
müflislәşir, biznesini bağlayır vә heç kim bunun kömәyinә
gәlmir. Amma dövlәt şirkәtlәri öyrәşiblәr ki, onların bütün
qüsurları, bütün itkilәri dövlәt tәrәfindәn bağlanacaq. Hәtta
ölkәmizdә qazlaşdırma dövlәt büdcәsi hesabına aparılır. Halbuki
bu, Dövlәt Neft Şirkәtinin bilavasitә vәzifәsidir. Biz bu il dövlәt
büdcәsindә kәndlәrin qazlaşdırılması üçün 100 milyon manat
vәsait nәzәrdә tuturuq. Yaxşı, әgәr dövlәt bunu edirsә, onda
Dövlәt Neft Şirkәti nә ilә mәşğuldur. Axı, bu, bilavasitә onun
işidir, onun vәzifәsidir.
Bütün digәr dövlәt şirkәtlәrindә vәziyyәt ya buna oxşardır, ya
bundan pisdir, ya da ki, bir qәdәr yaxşıdır. Amma fakt odur ki,
әgәr dövlәt şirkәtlәri normal korporativ idarәetmә әsasında
işlәmәyәcәklәrsә, onda biz bu problemlәrlә daim üzlәşәcәyik.
Bundan sonra buna dözmәk olmaz. Hesab edirәm ki, dövlәt
şirkәtlәrinә ayrılan vәsait o şirkәtlәrin sәmәrәliliyi ilә üst-üstә
düşmür. Bu qәdәr vәsait ayrılıb, daha da böyük nәticә әldә
olunmalı idi. Ancaq bu, yoxdur. Çünki birinci növbәdә onlar tam
әmindirlәr ki, dövlәt hәmişә bunların bütün problemlәrini öz
üzәrinә götürәcәk, onların götürdüklәri vә verә bilmәdiklәri
kreditlәri öz üzәrinә götürәcәk, onlara subsidiya verәcәk vә
belәliklә, bunlarda arxayınlıq yaranıbdır.
Eyni zamanda, israfçılığa yol verilir, bәzi hallarda lazım
olmayan layihәlәr icra edilir, yaxud da bu layihәlәrin icrasına
start verilir. Tәbii ki, bu layihәlәr gәrәk başa çatdırılsın. Bu
layihәlәr başa çatandan sonra aydın olur ki, bunun sәmәrәsi yoxdur. Burada, әlbәttә ki, hәm idarәetmәdә mövcud olan pozuntular, eyni zamanda, bәzi hallarda şәxsi maraqlar rol oynayır. Mәn
demişәm, bir daha demәk istәyirәm ki, dövlәt büdcәsinin
formalaşması әrәfәsindә, müzakirә zamanı bütün dövlәt
şirkәtlәrindәn sifarişlәr gәlir - buraya bu qәdәr, oraya bu qәdәr
vәsait verin. Biz әlbәttә ki, sosial infrastruktur layihәlәrinә bundan sonra da dövlәt vәsaiti ayıracağıq. Halbuki baxmaq lazımdır,
burada da dövlәt-özәl sektor tәrәfdaşlığı mümkündür, inkişaf
etmiş ölkәlәrdә bu, var. Amma, necә deyәrlәr, әsas layihәlәr
üçün tәlәblәr dövlәt şirkәtlәrindәn büdcә müzakirә olunan
zaman gәlir ki, bu qәdәr vәsait verin bu işi görәk. Lakin bu işin
sәmәrәliliyinә heç kim baxmır - bu iş görülmәlidir, yaxud
görülmәmәlidir? Bu iş bu ilmi görülmәlidir, yoxsa 2 il gözlәyә
bilәr? Buna da heç kim baxmır. Nәzarәt aşağı sәviyyәdәdir. Ona
görә bu mәsәlәyә mütlәq diqqәt yetirilmәlidir.
Mәn bir daha demәk istәyirәm ki, әsas mәsәlә insanların

sağlamlığı, onların sosial vәziyyәti vә bizim iqtisadi dayanıqlılığımızdır. Çünki әgәr bu, olmasa, bu birinci iki vәzifәni biz icra
edә bilmәyәcәyik. Bizim güclü iqtisadi imkanlarımız olmasa,
bütün niyyәtlәrimiz kağızda qalacaq. Ancaq biz istәyirik bu işlәri
elә görәk ki, ölkә inkişaf etsin, ölkәnin gәlәcәyi qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına tәmin edilsin. Əlbәttә, makroiqtisadi
vәziyyәtin sabit qalması sevindirici amildir, inflyasiya tәqribәn 3
faiz әtrafındadır vә artıq mәlumat verildi ki, bizdә xarici borc
artmayıb. Ümumi daxili mәhsula nisbәtdә ola bilsin ki, artıb,
çünki ümumi daxili mәhsul bizdә azalır vә azalacaq. Ancaq
bizdә mütlәq rәqәmlәrdә xarici borc artmayıb vә hesab edirәm
ki, ilin sonuna qәdәr azalmalıdır.
Sahibkarlara dәstәk bundan sonra daha da şәffaf vә mütәşәkkil
qaydada göstәrilәcәkdir. Sahibkarlar tәrәfindәn dә tәqdim edilәn
layihәlәr gәrәk real bazarı nәzәrә alsın, hәm daxili bazarı, hәm
xarici bazarı. Çünki burada da boşluqlar var. Baxmayaraq ki,
dövlәt tәrәfindәn sahibkarlara güzәştli kreditlәr, eyni zamanda,
metodiki tövsiyәlәr verilir, bәzi hallarda tәqdim edilәn layihәlәr
tam tәhlil edilmir. Ona görә bu mәsәlәyә dә mütlәq baxmaq
lazımdır.
Əfsuslar olsun ki, bu il turizm sektoru tam tәnәzzülә uğrayıb
vә әlbәttә, bizi mәyus edir. Çünki çox böyük perspektivlәr var
idi. Ancaq indi yumşalma rejimi çәrçivәsindә daxili turizmin
inkişafı, tәşviq edilmәsi ilә әlaqәdar tәdbirlәr planı hazırlanmalıdır. Hesab edirәm ki, kifayәt qәdәr imkanlar var.
Onu da bildirmәliyәm ki, bizim vergilәrimizin 75 faizi özәl
sektorda formalaşır. Əgәr vergi sistemindә ciddi islahatlar aparılmasaydı, biz bu vergilәri dә yığa bilmәyәcәkdik, onları görә
bilmәyәcәkdik. Mәhz bu sahәdә aparılan islahatlar nәticәsindә
biz 6 ay әrzindә proqnozdan әlavә vәsait yığa bildik. Ancaq,
әlbәttә ki, ilin sonuna qәdәr bu, belә davam edә bilmәz. Çünki
xarici ticarәt böyük dәrәcәdә tәnәzzülә uğrayıb, bir çox ticarәt
obyektlәri bağlıdır. Ancaq bu rәqәm hәm sevindiricidir, hәm dә
narahatedicidir. Sevindiricidir ona görә ki, bizim özәl sektorumuz artıq vergi vermәyә öyrәşir. Onlara edilәn güzәştlәr, öz mühasibatlığını kölgә iqtisadiyyatından ağ iqtisadiyyata keçirmәk
üçün verilәn müddәt artıq öz sәmәrәsini verdi. Biz әlbәttә ki, bәri

başdan cәza tәdbirlәri tәtbiq edә bilәrdik vә bunun nәticәsindә
bir çox şirkәtlәr çәtin vәziyyәtә düşә bilәrdi. Ancaq onlara vaxt,
izahat vә tövsiyәlәr verildi - bundan sonra şәffaf işlәmәlisiniz,
gәlirlәri gizlәtmәmәlisiniz, kölgә mühasibatlığı yaratmamalısınız. Tәmiz işlәyin ki, hәm vicdanınız rahat olsun, hәm dә halal pul qazanın. Azәrbaycanda halal pul qazanmaq üçün kifayәt
qәdәr imkanlar var. Ona görә bu, sevindiricidir. Ancaq narahat
edәn nәdir? Mәhz dövlәt şirkәtlәrinin payı. Bәs, dövlәt şirkәtlәri
tәrәfindәn ödәnilәn vergilәr hansı sәviyyәdәdir? Əgәr onların
vergilәrini, dövlәt tәrәfindәn onlara verilәn subsidiyaları vә birbaşa vәsaitin qoyuluşunu götürsәk, görәrik ki, nә qәdәr böyük
fәrq var. Yәni, bu, nәyi göstәrir? Onu göstәrir ki, dövlәt şirkәtlәri
bizim ölkәmizi, bizim iqtisadiyyatımızı aşağı aparır. Bunun
başqa izahı ola bilmәz.
Dövlәt Neft Şirkәtinә pul verilir, tәkcә qazlaşdırmaya yox,
qazma işlәrinә, onların xarici tәrәfdaşlarla birgә çalışdıqları konsorsiumlarda payının maliyyәlәşmәsinә, digәr infrastruktur
layihәlәrinin icrasına. Bu pul haradan gәlir? Dövlәt büdcәsindәn,
özü dә böyük vәsait. Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyi. Düzdür, digәr
dövlәt şirkәtlәri ilә müqayisәdә Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyindә
vәziyyәt daha yaxşıdır. Ancaq burada da gәmilәr, tankerlәr hansı
pulla alınır? Dövlәt büdcәsi hesabına. Biz indi Gәmiqayırma
zavodunda bir neçә gәmi inşa edirik - yük gәmilәri, Ro-Ro tipli
gәmilәr. Bunu dövlәt büdcәsi hesabına edirik, sonra da veririk
Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyinә. Onlar da istismar edirlәr vә sonra o
pulu qaytarırlar? Bu, böyük sualdır. “Azәrenerji”yә nә qәdәr
vәsait ayrılır? Düzdür, böyük işlәr görülübdür, stansiyalar, yarımstansiyalar tikilir, Mingәçevir İstilik Elektrik Stansiyası demәk olar ki, yenidәn qurulub. Amma vәsait haradan gәlir, özünün qazandığı vәsaitdәn xәrclәyir? Yox, dövlәt büdcәsindәn. Bu
gün dövlәt büdcәsinin әsas mәnbәyi neft-qaz sahәsidir. Digәr
şirkәtlәr – AZAL-ın bütün tәyyarәlәri dövlәt tәrәfindәn alınıbdır.
Bütün aeroportlar dövlәt tәrәfindәn tikilibdir. Bәs, bunun dövlәtә
verdiyi mәnfәәt, gәlir nәdir? Bu tәyyarәlәr alınır, onlar istismar
edilir. Bәs, bunun gәliri haradadır? Bu, nә vaxt ödәnilәcәk, götürdüyü kreditlәri gәrәk dövlәt zәmanәti hesabına sonra biz
ödәyәk? Dәmir yolu da, hәmçinin. Yeni xәtlәr çәkilir, yeni

vaqonlar, yeni lokomotivlәr alınır, yüz milyonlarla manat vәsait
ayrılır. Bәs, bunun sәmәrәsi haradadır? Axı, sәmәrә ilә işlәmәlidir.
Biz demirik ki, inkişaf etmiş ölkәlәrdә bu işlәr lazımi
sәviyyәdә tәnzimlәnir? Orada zәrәrlә kim işlәyәr? Ola bilәr
hansısa strateji sahәlәrә dövlәt tәrәfindәn dәstәk, dotasiya verilir.
Lakin bir çox hallarda orada bütün iqtisadi münasibәtlәr bazar
iqtisadiyyatı prinsipi әsasında qurulub. Amma belә çıxır ki, bizdә
özәl sektor bazar iqtisadiyyatı prinsiplәri әsasında fәaliyyәt
göstәrir, - halbuki dövlәt oraya da dәstәk verir, - amma dövlәt şirkәtlәri elә bil ki, sosializm iqtisadi modelindә işlәyir. Bu, dözülmәzdir. Ona görә bu istiqamәtdә çox ciddi addımlar atılmalıdır.
Sizә tapşırıram, dövlәt şirkәtlәrinin işi ciddi tәftiş edilmәlidir vә
yeni idarәetmә sistemi qurulmalıdır. Belә davam edә bilmәz. Bu
nәzarәtsizlik bundan sonra davam edә bilmәz.
Artıq müvafiq qurumlar lazımi tәkliflәr paketi hazırlayıblar.
Mәnә dә ilkin tәqdimat edilibdir. Mәn bunu dәstәklәmişәm. Hökumәtә tapşırıq verirәm ki, yaxın günlәrdә dövlәt şirkәtlәrinin
yeni idarәetmә sistemi ilә әlaqәdar lazımi sәnәdlәr tәqdim
edilsin vә mәn onları imzalayacağam.
Digәr mәsәlә bütövlükdә iqtisadiyyatın liberallaşdırılması ilә
bağlıdır. Biz buna da getmәliyik. Son vaxtlar bu sahәdә aparılan
müzakirәlәr demәyә әsas verir ki, artıq ciddi addımların atılması
labüddür. Özәllәşdirmә sahәsindә daha geniş islahatlar
aparılmalıdır. Hәm özәl, hәm dә xarici şirkәtlәri biz maraqlandırmalıyıq. Çünki bәzi hallarda şirkәtlәr müraciәt edir vә onların
müraciәtlәrinә baxılmır, bәzi hallarda uzadılır. Layihәlәrin
bәzilәri icra edilir, bәzilәri isә yox. Biz özümüz maraqlı olmalıyıq. Biz xarici vә yerli investorlara biznesplan vermәliyik - bu
sahә var, bu müәssisә var, gәl bunu özәllәşdir. Əgәr strateji investor oraya böyük vәsait qoyacaqsa, bunu simvolik qiymәtә
özәllәşdirmәk olar. Əgәr, o, zәmanәt verirsә ki, buraya böyük
vәsait qoyacaq. Ancaq bu yolla biz bu müәssisәlәri işә sala
bilәrik. Çünki bizim Bakı şәhәrindә sovet vaxtından qalan nә
qәdәr dağılmış müәssisәlәr var. Onların böyük әrazilәri var. O
әrazilәrdә hәm yeni sәnaye müәssisәlәri yaradıla bilәr, - әlbәttә
ki, ekoloji standartları tam gözlәmәk şәrti ilә, - eyni zamanda,
şәhәrsalma ilә әlaqәdar burada böyük layihәlәr icra oluna bilәr.
Çünki pandemiya dövründә tәnәzzülә uğrayan tikinti sektoru
özündә böyük potensial cәmlәşdirib. Hәm iş yerlәrinin
açılmasına, hәm tikinti materialları sәnayesinә, hәm dә bir neçә
sahәyә bunun müsbәt tәsiri olar. İndi şәhәrin içindә bizim o
qәdәr yarıdağılmış, çürümüş sәnaye müәssisәlәrimiz var. O
investorları cәlb etmәk lazımdır. Qoy, gedib öz puluna әrazini
abadlaşdırsın, ictimai zonalar yaratsın vә binalar tikilsin. Çünki
buna ehtiyac var vә bu, biznesi canlandıracaq.
Mәn artıq qeyd etdim ki, dövlәt-özәl sektor tәrәfdaşlığı gәrәk
daha konkret layihәlәr әsasında özünü göstәrsin. Deyә bilәrәm
ki, bu, hәlә bir çox hallarda niyyәt olaraq qalır. Bizdә bir neçә
layihәdә dövlәt vә özәl şirkәtlәr fәaliyyәt göstәrirlәr, sәrmayә
qoyublar. Amma bu layihәlәrin sayı çox azdır. Ona görә burada
mütlәq yeni yanaşma olmalıdır. Bәlkә dә hansısa yeni sahәlәrdә,
hәtta infrastruktur layihәlәrindә özәl sektor fәaliyyәt göstәrә
bilәr. Bu da mümkündür. Tәkcә sәnaye müәssisәlәrinin yaradılmasında yox, infrastruktur layihәlәrindә. Onları, sadәcә
olaraq, stimullaşdırmaq lazımdır. Eyni zamanda, biz xarici
tәrәfdaşları da bu işlәrә cәlb etmәliyik.
Əlbәttә, xәrclәrә dövlәt nәzarәti mexanizmi daha da tәkmil
olmalıdır. Burada, әlbәttә ki, dövlәt qurumları konkret әlavә
tәkliflәr vermәlidirlәr vә ictimai nәzarәt olmalıdır. Bizim üçün
böyük әhәmiyyәt kәsb edәn bütün layihәlәrin icrasında
ictimaiyyәt nümayәndәlәri iştirak etmәlidirlәr. Mәn su ilә bağlı
müşavirәdә qeyd etdim. Alimlәr, qeyri-hökumәt tәşkilatları,
mütәxәssislәr, media nümayәndәlәri - onlar da bu işlәrdә iştirak
etsinlәr. Onlar öz tәkliflәrini versinlәr. Yәni, geniş ictimaiyyәt
gәrәk bu işlәrә cәlb olunsun. Onda bizim işimiz daha rahat gedәcәk vә xәrclәrә nәzarәt mexanizmi bir neçә tәbәqәdәn ibarәt olacaq.
Biz bütün bu işlәri onsuz da görmәli idik vә görürük. Bizim
niyyәtimiz vә siyasәtimiz artıq birmәnalı şәkildә vәtәndaşlara
tәqdim edilib. Şәffaflıq, dürüstlük, kölgә iqtisadiyyatının әhatә
dairәsinin daralması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması vә bu
istiqamәtdә bundan sonra atılacaq addımlar әminәm ki, hәm
pandemiya dövründә, hәm dә postpandemiya dövründә bizә
yeni imkanlar qazandıracaq.
O ki qaldı, koronavirusla bağlı mübarizәyә, biz bundan sonra
da addımlarımızı vәziyyәtә uyğun şәkildә atacağıq. Biz
hamımız yaxşı başa düşürük ki, insanlar yorulub, karantin rejimi
hamımızı yorur. Bütün rәhbәrlik fasilәsiz, demәk olar ki, 24 saat
әrzindә iş başındadır. Çünki bu, elә bir bәladır, elә bir xәstәlikdir
ki, hәlә çarәsi yoxdur. Ona görә yeganә yolumuz insanları qorumaq, yoluxmaların sayını azaltmaq, xәstәliyin geniş vüsәt
almasına yol vermәmәk vә belәliklә, vәtәndaşlarımızı, dövlәtimizi bu vәziyyәtdәn xilas etmәkdir. Odur ki, buna uyğun şәkildә
addımlar atılacaq. Karantin rejimi nә vaxt mümkünsә yumşaldılacaq, necә ki, artıq ayın 5-dәn yumşalma olubdur. Ancaq
vәtәndaşlar da gәrәk başa düşsünlәr ki, әgәr bu yumşalmadan
sonra biz yenә dә xәstәliyin kәskin artdığını görsәk, başqa
çarәmiz olmayacaq, gәrәk yenә dә sәrtlәşdirәk. Biz bunu etmәk
istәmirik. Mәn istәyirәm ki, bu yumşalma prosesi tәdricәn davam etsin vә sonrakı yumşalma addımını şәrtlәndirsin. Amma
әgәr vәtәndaşlar görsәlәr ki, artıq hәr şey açılıbdır, yenә dә bütün
bu mәsafәyә, qoruyucu vasitәlәrә әhәmiyyәt vermәyәcәklәrsә,
onda xәstәlik yenidәn alovlanacaq. Biz gәrәk yenә dә
sәrtlәşdirilmiş tәdbirlәr görәk, yenә dә iqtisadiyyata zәrbә vurulacaq, yenә dә insanlar xәstәlәnәcәklәr. Ona görә bütün Azәrbaycan vәtәndaşlarına bir daha müraciәt edirәm ki, mәsuliyyәtli
olun. Bu, çox ağır xәstәlikdir. Bu xәstәlik yaş tanımır, cavan
insanlar, gәnc insanlar, fiziki cәhәtdәn sağlam insanlar,
idmançılar xәstәlәnir vә rәhmәtә gedir. Bu, dünya üçün çox ciddi
problemdir, bu gün dünyanın bir nömrәli bәlasıdır. Ona görә
hamımız mәsuliyyәtli olmalıyıq. Əgәr belә olsa, dediyim bütün
tapşırıqlar yerinә yetirilsә, biz qısa müddәt әrzindә bu karantin
rejimini daha da yumşaldıb normal hәyata daha tez qayıda
bilәrik.
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Əmәkdaşlıq Şurasının Muxtar respublika
gömrük orqanlarının
növbәti iclası keçirilib fәaliyyәti vә qarşıda

Azәrbaycan Sahibkarlar (İşәgötürәnlәr)
Tәşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) ilә
Dövlәt Gömrük Komitәsi arasında Əmәkdaşlıq Şurasının videoformatda növbәti iclası keçirilib.
İclasa ASK-nın vitse-prezidenti Vüqar Abbasov vә DGK
sәdrinin birinci müavini İsmayıl
Hüseynov sәdrlik edib.
Əmәkdaşlıq Şurasına üzv olan
tanınmış şirkәtlәrin rәhbәrlәri vә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin
baş idarә rәislәrinin qatıldığı
iclasda DGK sәdrinin birinci
müavini İsmayıl Hüseynov
COVID-19 pandemiyasının
gömrük-keçid mәntәqәlәrindә
yaratdığı vәziyyәtlә bağlı iştirakçılara mәlumat verib. DGK
sәdrinin birinci müavini dövlәt
başçısının rәhbәrliyi ilә ticarәttәchizat zәncirinin davamlığının vә tәhlükәsizliyinin
tәmin olunması, ölkәnin ixrac vә tranzit potensialının
qorunub saxlanılması mәqsәdilә bütün zәruri dәstәk
tәdbirlәrinin görüldüyünü vә hazırda sanitar epidemi-

oloji vәziyyәtin tam nәzarәtdә saxlanıldığını
qeyd edib. İsmayıl Hüseynovun sözlәrinә görә, ötәn müddәtdә ölkәnin әrzaq tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә yüklәrin rahat hәrәkәti üçün keçid mәntәqәlәrindә lazımi şәrait
yaradılıb.
Ölkә Prezidentinin sahibkarlara dәstәyinin
vә diqqәtinin tәzahürü olan gömrük sahәsindә prosedurların asanlaşdırılması vә şәffaflığın tәmin olunması istiqamәtindә işlәrin
bundan sonra da davam edәcәyini vurğulayan İsmayıl Hüseynov biznes mühitinin inkişafına, gömrük xidmәtlәrinin sadәlәşdirilmәsinә vә tamamilә elektronlaşdırılmasına töhfә verәcәk innovativ layihәlәrin hazırlandığını vә tezliklә "Yaşıl dәhliz" sisteminin
daha da tәkmillәşdirilәcәyini açıqlayıb.
ASK-nın vitse-prezidenti Vüqar Abbasov
son bir ildә gömrük sistemindә hәyata keçirilәn islahatların biznesin inkişafına ciddi
dәstәk verdiyini vurğulayıb. "Yaşıl dәhliz" sisteminin sahibkarlar üçün yaratdığı rahatlıq vә
şәffaflıqla bağlı atılan addımları xüsusi qeyd
edәn Vüqar Abbasov gömrük prosedurlarında
sahibkarları narahat edәn bәzi mәsәlәlәri diqqәtә
çatdırıb.
Sahibkarlardan - "Azәrsun Holdinq"in İdarә Heyәtinin üzvü Savaş Uzan inspektorların sahә üzrә

mütәxәssislәşmәsini (gömrük rәsmilәşdirilmәsinin
yalnız müәyyәn mal seqmentlәri üzrә aparılmasını)
tәklif edib. Onun sözlәrinә görә, eyni malların tәkrar
ekspertizaya göndәrilmәsi yüklәrin gecikmәsinә

sәbәb olur. "Veysәloğlu" Şirkәtlәr Qrupunun biznesә
dәstәk üzrә baş direktoru İlqar Nuri ƏDV-nin tutulmasındakı mövcud prosedurla bağlı tәkliflәrini sәslәndirib.
"Karantin müddәtindә Azәrbaycanda heç bir
mәhsulun qıtlığı müşahidә olunmadı. Bu mәsәlәdә
sahibkarlarla yanaşı, Dövlәt Gömrük Komitәsinin dә
böyük әmәyi olub. Gәrgin iş rejimindәki fәaliyyәtinizә görә Sizә tәşәkkür edirik", - deyәn İlqar Nuri
malların gömrük dәyәrinin müәyyәn edilmәsindәki
yubanmalarla bağlı bir neçә mәsәlәyә toxunub.
"Helmann" MMC-nin icraçı direktoru Kamran
Hәbibov isә ehtiyat hissәlәrinin dәyişdirilmәsinә qarantiyası olan malların dәyişdirilmәsi üzrә gömrük
prosedurunun tәkmillәşdirilmәsi, malların müvәqqәti

saxlanca verilmәsi, investisiya tәşviqi sәnәdi almış
layihәlәr üzrә ölkәyә gәtirilәn malların bәzilәrindә
yaranan çәtinliklәr barәdә Əmәkdaşlıq Şurasının
üzvlәrinә mәlumat verib.
Qaldırılan mәsәlәlәr vә verilәn tәkliflәrlә bağlı
әtraflı fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK sәdrinin müavini Cavad Qasımov sahibkarların sәslәndirdiyi fikir vә tәkliflәrlә bağlı aparılan
müzakirәlәr zamanı qәrarların icrası prosesinin izlәnmәsinin vacibliyini vurğulayıb.
"Mәcburi qәrarlar sistemi qurulur vә ölkәyә gәlәn
mallar üzrә ekspertizanın cavabları sistemlәşdirilәcәk, nәticәdә bu mәsәlәlәr aradan qaldırılacaq", - deyәn Cavad Qasımov sahibkarları narahat edәn bütün
mәsәlәlәrlә bağlı öz fikrini bildirib vә bu cür görüşlәrin ölkә iqtisadiyyatı üçün böyük әhәmiyyәt daşıdığını qeyd edib.

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının iştirak etdiyi üçillik Avropa İttifaqı
Erasmus+ konsorsium layihәsi müsabiqәnin qalibi seçilib.
hәsi Dördüncü Sәnaye İnqilabının ("Sәnaye 4.0")
tәlәb etdiyi biliklәrә vә bacarıqlara, xüsusilә rәqәmsal qabiliyyәtlәrә malik peşәkar kadrların ("İşçi
Qüvvәsi 4.0") müxtәlif ixtisas sahәlәrindә әmәk
bazarı dinamikasına uyğun hazırlanması ("İş 4.0")
hәdәfinә xidmәt edәcәk vә Avropa Komissiyası
tәrәfindәn maliyyәlәşdirilәcәk. Layihә çәrçivәsindә
konsorsiuma üzv ali tәhsil müәssisәlәrindә yeni tәdris resursları, fәnnlәrarası tәdris planları vә modullar
hazırlanacaq. Hәmçinin tәdris proqramlarının praktik dәyәrini vә mәzunların işә qәbulunu yaxşılaşdırmaq üçün yeni (virtual) universitet - iş yeri әmәkdaşlıqları qurulacaq.
Gömrük Akademiyasının bu layihәdә iştirakının
әsas hәdәflәrindәn biri Azәrbaycanda gömrük sahәsi
üzrә tәlim-tәdrisin "Sәnaye 4.0" vә "İşçi Qüvvәsi
4.0" tәlәbatlarına, xüsusilә milli gömrük qurumla-

rının rәqәmsal transformasiyasına uyğunlaşdırılaraq
tәkmillәşdirilmәsi, hәmçinin Azәrbaycan gömrük
orqanlarının peşәkar vә ixtisaslaşmış gömrük kadrları ilә tәminatını dәstәklәmәkdir.
Bu baxımdan, Akademiyanın beynәlxalq әmәkdaşlıq vә layihәlәr üzrә fәaliyyәtindә müxtәlif beynәlxalq tәlim-tәdris proqramları, o cümlәdәn Avropa
İttifaqı proqramlarında iştirak әsas prioritetlәrdәn
biridir. Bu sahәdә cari yarım ildә vә növbәti ildә bir
çox tәşәbbüslәrin hәyata keçirilmәsi planlaşdırılır.

Mәrkәzi Gömrük Hospitalının nümayәndәlәri
ÜST-nin ekspertlәri ilә görüşüb
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının nümayәndәlәri vә Ümumdünya Sәhiyyә
Tәşkilatının ekspertlәri arasında görüş keçirilib.
Tәdbirdә Mәrkәzi Gömrük Hospitalının müalicә
işlәri üzrә müavini Bәxtiyar Musayev, Hospitalın
anestezioloq-reanimatoloqu Xәyal Mәmmәdov vә
Elmi-Tәcrübi Tәdris mütәxәssisi Şәhla Mirzәzadә,
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının missiyası çәrçivәsindә Ukraynadan ölkәmizә gәlәn risk kommunikasiyası üzrә mütәxәssis Anna Borshchevska vә
ÜST-nin yerli ofisinin kommunikasiya mütәxәssisi

Fәnarә Bünyadzadә iştirak ediblәr.
Görüş zamanı ilk növbәdә ÜST-nin bu missiyasının ölkәdәki mövcud vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsi vә risk kommunikasiyası baxımından müvafiq
tövsiyәlәrin verilmәsi mәqsәdini daşıdığı bildirilib.
Sonra Hospitalın müalicә işlәri üzrә müavini Bәxtiyar Musayev Hospitalın pandemiya xәstәxanası
kimi dünya tәcrübәsinә әsaslanaraq fәaliyyәt göstәrdiyini vurğulayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsindә altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Mәclisinin üçüncü sessiyasından irәli gәlәn vәzifәlәr vә
2020-ci ilin birinci yarısında
görülmüş işlәr müzakirә olunub.
Bu mәqsәdlә keçirilәn kollegiya
iclasında Komitә sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәhәt Hәbibbәyli qeyd edib ki, hesabat dövrü әr-

Gömrük Akademiyası konsorsium
çәrçivәsindә Avropa İttifaqının
layihәsini qazanıb
Gömrük Akademiyasının vә sәkkiz ali tәhsil
müәssisәsinin birgә tәrәfdaşlığı ilә hazırlanmış
"Work4CE" konsorsium layihә tәklifi Avropa İttifaqının Eramus+ proqramının "Ali Tәhsildә Potensialın Güclәndirilmәsi" kateqoriyası üzrә qrant müsabiqәsinin qalibi olub.
Bu konsorsium layihәsinә Gömrük Akademiyası
ilә yanaşı, Almaniyanın Dortmund Tәtbiqi Elmlәr
Universiteti, Belçikanın Löven Katolik Universiteti,
İspaniyanın Del Pais Vasko Universiteti, Ukraynanın Milli Zaporijiya Politexnik Universiteti, Ternopil
Milli İqtisad Universiteti, Kiyev Milli Memarlıq vә
İnşaat Universiteti, hәmçinin Azәrbaycan Dövlәt vә
Sәnaye Universiteti vә Azәrbaycan Memarlıq vә
İnşaat Universiteti dә daxildir.
Layihә bu ilin noyabrında başlayacaq vә 2023-cü
ilin noyabrınadәk davam edәcәk. "Work4CE" layi-

duran vәzifәlәr
müzakirә olunub

Anestezioloq-reanimatoloq Xәyal Mәmmәdov
müalicә işinin sübutlu tәbabәt prinsiplәri әsasında
beynәlxalq protokollara uyğun tәşkil olunduğunu
bildirib.
Görüş risk kommunikasiyası üzrә mütәxәssis
Anna Borshchevskanın koronavirus pandemiyası ilә
bağlı gәlәcәk bir neçә ay üçün nәzәrdә tutulmuş fәaliyyәtlәr barәdә Hospitalın nümayәndәlәri ilә keçirdiyi fikir mübadilәsi ilә yekunlaşıb.

zindә gömrük orqanları tәrәfindәn iqtisadi
tәhlükәsizliyin vә daxili bazarın qorunması,
hüquq-mühafizә
fәaliyyәtinin
yerinә
yetirilmәsi, әhalinin keyfiyyәtli idxal mәhsulları ilә tәmin edilmәsi, ixracın stimullaşdırılması vә gömrük xidmәtinin keyfiyyәtinin artırılması istiqamәtindә fәaliyyәt davam etdirilib.
Vurğulanıb ki, hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә
әhatә olunan gömrük xidmәtinin modernlәşmәsi, iş şәraitinin daha da
yaxşılaşdırılması diqqәtdә
saxlanılıb, Sәdәrәk Gömrük
İdarәsi üçün qurulan müasir
kompleksdә son tamamlanma işlәri aparılıb. Gömrük
orqanlarında әl yüklәrinin vә
vәtәndaşların üzәrlәrinin
yoxlanılması üçün 3 әdәd
Almaniya istehsalı olan yeni
rentgen-baxış qurğusunun
quraşdırılması
gömrük
nәzarәtinin sürәtli vә tәlәb
olunan formada hәyata keçirilmәsi imkanlarını artırıb.
Hesabat dövründә iş prosesinin avtomatlaşdırılması vә
idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә
işlәr davam etdirilib, gömrük orqanlarının yeni
internet saytı vә 234 nömrәli informasiya-sorğu
xidmәtinin yenilәnmiş versiyası istifadәyә verilib, vәtәndaş müraciәtlәrinin qeydiyyatı vә
cavablandırılması elektronlaşdırılıb.
Komitә sәdri qeyd edib ki, hesabat dövrü
әrzindә muxtar respublika gömrük orqanları
tәrәfindәn dövlәt büdcәsinin formalaşdırılması
mәqsәdilә qarşıya qoyulmuş proqnoz-tapşırığa
100,39% әmәl olunub. Büdcәyә köçürülmüş
gömrük ödәnişlәri 2019-cu ilin eyni dövrü ilә
müqayisәdә 131% çox olub. Toplanmış gömrük ödәnişlәri Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcә gәlirlәrinin 18,97 faizini tәşkil edib.
Muxtar respublikanın dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının mühüm göstәricisi olan xarici
ticarәt dövriyyәsinin vәziyyәtini tәhlil edәn
Komitә sәdri xarici ticarәt әlaqәlәrinin genişlәndiyini, ixrac potensialının güclәndiyini önә
çәkib. Qeyd olunub ki, hesabat dövründә 58 ölkә ilә ticarәt әmәliyyatları aparılıb, ixracın
hәcmi 0,5% artıb. İxrac әmәliyyatları әsasәn
Gürcüstan, İran İslam Respublikası, Ukrayna,
Türkiyә, Əfqanıstan, Tacikistan, Belçika Krallığı, Amerika Birlәşmiş Ştatları, Rusiya Federasiyası vә Yәmәn ilә hәyata keçirilib.
Əmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birgә
fәaliyyәt nәticәsindә gömrük sahәsindә hüquqpozma hallarına qarşı mübarizәnin güclәndirildiyini vurğulayan Komitә sәdri әlverişli coğrafi
mövqeyә malik olan Naxçıvan Muxtar Respublikası üzәrindәn tranzit keçidin tәhlükәsiz,
sürәtli vә sәmәrәli şәkildә hәyata keçirilmәsi
üçün lazımi işlәrin görüldüyünü qeyd edib.
Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı tәrәfindәn
pandemiya elan olunan koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması mәqsәdilә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә
dezinfeksiya işlәri müntәzәm şәkildә aparılıb,
Culfa vә Sәdәrәk gömrük-keçid mәntәqәlәrindә nәqliyyat vasitәlәri üçün iki yeni dezinfeksiyaedici qurğu quraşdırılıb, muxtar respublika әrazisinә daxil olan bütün nәqliyyat vasitәlәri dezobaryerlәrdәn keçirilib. Mәsafәdәn
hәrarәtin ölçülmәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә sәrnişin keçid zallarına yeni termal kam-

eralar qoyulub, әmәkdaşlar portativ termometrlәrlә, tәlәb olunan
tibbi lәvazimat vә dezinfeksiyaedici mәhlullarla tәmin olunub, gömrük nәzarәt zonaları mütәmadi olaraq dezinfeksiya edilib.
İclasda vurğulanıb ki, daxili
bazarda yerli istehsalın xüsusi
çәkisinin artırılması, idxal olunan
mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәtin güclәndirilmәsi, azad rәqabәt
mühitinin yaradılması vә inhisarçılığın qarşısının alınması istiqamәtindә dә fәaliyyәt davam etdirilib. Muxtar respublikada
2020-ci ilin “İxrac ili” elan olunması ilә
әlaqadar ixrac olunan mallar üzrә “Yaşıl dәhliz”
buraxılış sistemindәn istifadәnin tәşviqi hәyata
keçirilib, gömrük rәsmilәşdirilmәsi üçün
çәkilәn xәrclәr minimuma endirilib. Muxtar
respublikada
qәbul
edilmiş
dövlәt
proqramlarının icrası ilә әlaqәdar xaricdәn yerli
istehsal sahәlәrinin vә ailә tәsәrrüfatlarının formalaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsi üçün gәti-

rilәn mallara gömrük güzәştlәri tәtbiq olunub.
Gömrük orqanları tәrәfindәn xaricdәn idxal
istiqamәtindә gәtirilәn malların, o cümlәdәn
qida mәhsullarının keyfiyyәtinә ciddi nәzarәt
olunduğunu vurğulayan Komitә sәdri bu
mәqsәdlә 60 tondan artıq әrzaq vә qeyri-әrzaq
mәhsulunun muxtar respublika әrazisinә buraxılmadığını qeyd edib.
Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Mәclisinin üçüncü sessiyasında
Dövlәt Gömrük Komitәsinin üzәrinә qoyulmuş
tapşırıqların yerinә yetirilmәsi istiqamәtindә
görülәcәk işlәrdәn dә danışan Komitә sәdri tәdiyyә növlәri üzrә vergi vә rüsumların vaxtında
toplanaraq büdcәyә köçürülmәsinә nәzarәtin
artırılacağını, dövlәt büdcәsinin proqnoz göstәricilәrinin icrasının tәmin edilәcәyini, muxtar
respublikada tәlәbatdan artıq istehsal edilәn
kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının ixraca yönәldilmәsi ilә bağlı әlavә tәdbirlәrin görülәcәyini, daxili bazarın qorunması istiqamәtindә tәdbirlәrin
davam etdirilәcәyini vә xarici ticarәt iştirakçıları olan sahibkarlıq subyektlәri ilә әlaqәlәrin
güclәndirilәcәyini vurğulayıb.
Kollegiya iclasında Komitәnin Gömrük tariflәrinin tәnzimlәnmәsi vә ödәnişlәr şöbәsinin
rәisi Rafael Əliyevin 2020-ci ilin birinci yarısında dövlәt büdcәsinin proqnoz göstәricilәrinin icra vәziyyәti, Gömrük әmәliyyatlarının
vә risklәrin idarәedilmәsi bölmәsinin inspektoru Turqut Abbasovun dövlәt proqramlarının
icrası, daxili bazarın qorunması vә gömrük
nәzarәtinin sәmәrәliliyinin artırılması, Audit
bölmәsinin rәisi Mәmmәd Adıgözәlovun aparılmış audit yoxlamalarının nәticәlәri barәdә
mәruzәlәri dinlәnilib.
Kollegiya iclasına yekun vuran Komitә sәdri
gömrük işinin keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi,
әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, işә tәlәbkarlığın artırılması, nizam-intizama ciddi әmәl edilmәsi, qarşıya qoyulmuş vәzifәlәrin vaxtında vә keyfiyyәtlә icra olunması
ilә bağlı konkret tapşırıqlar verib.
Sonda kollegiya iclasının qәrar hissәsi oxunaraq qәbul edilib.
Rahil Tahirli,
Naxçıvan MR Dövlәt Gömrük
Komitәsinin әmәkdaşı
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Bu ilin birinci yarısında 10610
hüquqpozma faktı aşkar edilib
2020-ci ilin ilk 6 ayı әrzindә Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları
tәrәfindәn әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin vә gömrük nәzarәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilmiş
kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 10610
hüquqpozma faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 249-u cinayәt xarakterli faktlar
olub vә hәmin faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq әşyalarının vә digәr cinayәt predmetlәrinin
dәyәri 5 milyon 924 min manatdan çox tәşkil
edib. Bu әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli bilinәn 260 nәfәrin (211 Azәrbaycan vәtәndaşı,
49 әcnәbi) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Gömruk sәrhәdindәn narkotiklәrin qanunsuz
keçirilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә gömrük orqanları tәrәfindәn (o cümlәdәn digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә) görülmüş
qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә 2020-cu il әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin
vә onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsi ilә әlaqәdar 67 fakt aşkar olunub.

riyyәdәn çıxarılıb.
2020-ci ilin ilk 6 ayı әrzindә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsindә şübhәli bilinәn 74 nәfәr:
64 kişi vә 10 qadın olmaqla 58 nәfәr Azәrbaycan vәtәndaşı vә 16 nәfәr әcnәbi (12 İran, 1
Gürcüstan, 2 Rusiya, 1 Pakistan vәtәndaşı) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb, 10 halda bu
әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә ifşa edilib.

üsullarından istifadә ediblәr. 2020-ci ilin 6 ayı
әrzindә 14 halda narkotik vasitәlәrin daxili bәdәn boşluqlarında keçirilmәsinә cәhdin qarşısı
alınıb.
2020-ci ilin ilk 6 ayı әrzindә Azәrbaycan
Respublikası gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar
olunmuş 10361 gömrük qaydaları әleyhinә inzibati xәta faktları üzrә 1167 hüquqi şәxs (o

Bu faktlar üzrә ümumilikdә 942 kq 411 qram
narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz dövriyyәdәn götürülüb. Onların 98%-ni daha tәhlükәli ağır narkotik olan heroin tәşkil edәrәk miqdarı 924 kq 539
qram olub. Bundan әlavә, 7 kq 284 qram tiryәk,
4 kq 932 qram hәşiş, 394,086 qram kokain,
56,024 qram marixuana, 14,73 qram metadon,
4 kq 416 qram metamfetamin, 691 qram
MDMA, 2 qram klobazam, 80 qram kalium
permanqanat vә digәr maddәlәr qanunsuz döv-

Narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları 49 halda İrandan, 4 halda
Gürcüstandan, 4 halda Rusiyadan, 1 halda Türkiyәdәn, 1 halda Almaniyadan Azәrbaycana gәtirilәrkәn, 1 halda Amerika Birlәşmiş Ştatlarına,
1 halda Rusiyaya, 1 halda Çexiyaya, 4 halda isә
tranzit yolla (3 halda İran-Azәrbaycan-Ukrayna, 1 halda İran-Azәrbaycan-Avstriya) keçirilәrkәn saxlanılıb.
Narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsi mәqsәdilә narkoqaçaqmalçılar müxtәlif gizlәtmә

cümlәdәn 431 xarici hüquqi şәxs) vә 9202 fiziki şәxs (o cümlәdәn 6236 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb edilib, göstәrilәn şәxslәrә
qarşı 1 milyon 140 min 340 manat cәrimә tәtbiq
olunmaqla, dәyәri 54 min 149 manat olan mallar mәhkәmә orqanları tәrәfindәn müsadirә edilib.
“Valyuta tәnzimi haqqında” Qanuna vә digәr
qanunvericilik aktlarına әsasәn gömrük orqanları valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin Azәrbaycan
Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçiril-

mәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirәrkәn
qanunvericiliyin tәlәblәrini pozan
şәxslәrdәn 177800 ABŞ dolları,
2.007.491 rus rublu, 530 әdәd gümüş zinәt әşyaları, 87 әdәd qızıl zinәt әşyaları
aşkar olunub.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn 188 min 426
manat dәyәrindә dәrman vasitәlәri, 729
әdәd kosmetika, 486 әdәd mobil telefon
vә 660 әdәd mobil telefonların aksesuarları, 37807 manat dәyәrindә mәişәt
texnikası vә әşyaları, 2 әdәd odlu silah,
11 әdәd odlu silahın patronları, 258597
manat dәyәrindә paltarlar, 1340 әdәd
pirotexniki mәmulatlar, 2 әdәd pnevmatik silah, 56 әdәd soyuq silah, 102 әdәd sәs-siqnal silahının patronları, 14165 manat dәyәrindә
tibb lәvazimatları vә xeyli miqdarda digәr mallar tutulub.
Hesabat dövründә kontrafakt, keyfiyyәtsiz vә
ya istifadәyә yararsız mallarla mübarizә sahәsindә dә proflaktik tәdbirlәr güclәndirilib.
Gömrük orqanları tәrәfindәn kontrafakt, keyfiyyәtsiz vә ya istifadәyә yararsız mallarla mübarizә sahәsindә istifadәyә yararsız hesab olunmuş 1620 әdәd
“Parliament Heets" markalı siqaretlәr
vә kontrafakt hesab olunmuş 40 әdәd
üzәrindә Samsung S9+ yazısı olan mobil telefonlar aşkar edilәrәk hüquqpozmanın predmeti kimi götürülüb vә toplanmış materiallar qanunvericiliyә uyğun qaydada tәdbir görulmәsindәn ötrü
mәhkәmәyә göndәrilib.
Hesabat dövründә gömrük orqanları
tәrәfindәn alkoqollu içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә tütün mәmulatlarının
idxalı zamanı vergidәn yayınma vә aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının
pozulması hallarının qarşısının alınması üçün
hәyata keçirilmiş qәtiyyәtli tәdbirlәr nәticәsindә
aksiz markası ilә markalanmalı olan malları
belә marka olmadan vә ya digәr qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd göstәrilәn
51.274.094 әdәd xaricdә istehsal olunan siqaretlәr, 336,2 litr spirtli içkilәr saxlanılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi

Информационно-аналитический обзор
ФТС России информирует: с 19 октября
2020 года устанавливается запрет на
ликвидацию юрлица при проведении
камеральной таможенной проверки
В связи со вступлением в силу с 19 октября 2020 года
Федерального закона от 20 июля 2020 года № 229-ФЗ «О
внесении изменений в статью 20 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» устанавливается
запрет на ликвидацию юридического лица при проведении камеральной таможенной проверки.
Данное нововведение, подготовленное при участии
ФТС России, направлено на улучшение процесса администрирования доходов бюджета и позволит предотвратить ликвидацию в ходе камеральной таможенной проверки фирм-нарушителей, которые тем самым уклоняются от уплаты таможенных платежей, подлежащих
доначислению по результатам такой проверки.
В настоящее время подобный запрет действует только
для выездной таможенной проверки.
www.customs.gov.ru

Почти 19 млн пар обуви ввезено
в Россию за месяц
18,7 млн пар обуви было ввезено в Россию за месяц с
момента введения обязательной маркировки. При этом
таможенники оформили около 3,5 тыс. деклараций на
обувные товары, наибольшее количество из которых – в
регионах деятельности Дальневосточного и Центрального таможенного управлений. Об это сообщает прессслужба ФТС
По уточненным данным, в отношении лекарственных
препаратов оформлено более 300 деклараций, наибольшее количество - в Московской областной таможне. В
отношении табачной продукции Центральная акцизная
таможня оформила 25 деклараций.
www.tks.ru

Экспорт белорусской сельхозпродукции в I
полугодии вырос на 6,4%
Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в первом полугодии вырос на
6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе
Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"В январе-июне 2020 года экспорт сельхозпродукции
и продуктов питания составил $2,7 млрд. Темп роста -
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106,4%, прирост - $163,5 млн. Выросли поставки основных видов экспортно ориентированной продукции: мяса
и мясопродуктов - на 16,2% до $486,3 млн (плюс $67,9
млн), молока и молокопродуктов - на 6,9% до $1179,9
млн (плюс $75,7 млн), сахара - на 15,1% до $79,1 млн
(плюс $10,4 млн)", - рассказали в пресс-службе.
Продукцию АПК в январе-июне экспортировали в 98
стран мира. Молочная продукция в первом полугодии
поставлялась в 47 стран, мясная - в 16, сахар - в 29. Новыми рынками в первом полугодии стали Ангола,
Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Гвинея, Джибути, Индия,
Кипр, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Нигер, Парагвай, Сомали, Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, Шри-Ланка.
www.belta.by

1,89 тыс. тонн запрещенной к ввозу
продукции уничтожено Россельхознадзором
за 7 месяцев 2020 года
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора,
растениеводческая продукция чаще всего поступала в
Россию под видом товаров прикрытия (кофе, пиломатериалы, оборудование) через страны-члены ЕАЭС.
Выявлены незаконные схемы поставок:
- ложный транзит;
- поставка продукции под видом товаров прикрытия;
- реэкспорт мясосырья и сыра неизвестного происхождения;
- поставка продукции в сопровождении фальсифицированных ветеринарных сертификатов.
"С момента вступления в силу Указа Президента РФ
от 29 июля 2015 г. N 391 "Об отдельных специальных
экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" Россельхознадзором выявлено и уничтожено 36,17 тыс. тонн
запрещенной к ввозу продукции, из них 34,94 тыс. тонн
растительной и 1,23 тыс. тонн животноводческой," добавили в российском ведомстве.
www.tks.ru

Предельный возраст службы в таможенных
органах увеличен на пять лет
Предельный возраст пребывания сотрудников на
службе в таможенных органах Российской Федерации
увеличен на пять лет. Соответствующий Федеральный
закон «О внесении изменений в статью 49 Федерального
закона «О службе в таможенных органах Российской
Федерации» опубликован 31 июля 2020 года.
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Для младших лейтенантов, лейтенантов, старших
лейтенантов и капитанов таможенной службы предельный возраст увеличен с 50 до 55 лет. Для майоров, подполковников, полковников таможенной службы – с 55 до
60 лет. Для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников таможенной службы - с 60 до 65 лет.
При этом до 1 июля 2023 года за действующими
сотрудниками таможенных органов сохраняется право
на увольнение в связи с достижением предельного возраста по ранее действовавшим правилам.
www.customs.gov.ru

Товарооборот Китая и России
сократился на 4,3%
Объем товарооборота между Китаем и Россией сократился с января по июль текущего года в годовом исчислении на 4,3%, составив $58,83 млрд. Об этом говорится
в опубликованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт
Китая в РФ сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт
российских товаров в КНР снизился на 4,7% до $33
млрд.
Только в июле объем торговли между двумя странами
составил $9,67 млрд. При этом экспорт КНР в РФ достиг
4,89 млрд долларов, импорт российских товаров в Китай
составил $4,78 млрд.
Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года
вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52
млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8%
до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107
млрд, а в 2019 году - на 3,4% до $110,75 млрд.
ТАСС

Взрывом в Бейруте уничтожены
почти все запасы зерна. Придется
увеличивать импорт
В результате мощных взрывов в Бейруте пострадали
наполненные пшеницей зернохранилища. В них хранилось около 85% имеющегося зерна - в результате ЧП
содержимое хранилищ смешалось с мусором и землей,
сообщает Associated Press.
Вся пшеница на объектах в порту заражена и не может
быть использована, пояснил министр экономики и торговли Ливана Рауль Нехме.
По его словам, стране теперь придется импортировать
больше зерна.
www.rosbalt.ru
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Qaçaqmalçılıq
hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәri
davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları dörd fakt
üzrә siqaretlәrin, siqaret tütünü doldurmaq üçün nәzәrdә tutulan
kağızların, qaynaq vasitәlәrinin vә dәrman preparatlarının qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda iki әdәd "DAF",
elәcә dә "FORD" vә "RENAULT" markalı yük nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin
gizlin saxlanc yerlәrindә 8600 әdәd siqaret tütünü doldurmaq
üçün kağız, 3400 әdәd "Marlboro" markalı siqaret, 97,86 kq
qaynaq vasitәlәri, 600 kapsul, 300 әdәd hәb vә 5 flakon müxtәlif
adda dәrman preparatları aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti
xәttinә daxil olan “Mercedes-Benz Vito” markalı avtomobilә
gömrük baxışı keçirilib.
Yoxlama nәticәsindә nәqliyyat vasitәsinin qabaq sağ oturacağının altındakı boşluqda 1 әdәd “Oppo A 1k”, 1 әdәd “Samsung Galaxy J 7”, 1 әdәd “MDC M5” markalı, ön panelin altındakı әşyalar qoyulmaq üçün nәzәrdә tutulan yerdә 1 әdәd “Samsung Galaxy J2”, 1 әdәd “Xiaomi Redmi 6A” markalı, rentgen
qurğusundan keçәn әl yüklәrindә isә gömrük nәzarәtinә bәyan
olunmayan 1 әdәd “Samsung Galaxy A10” markalı mobil telefonlar aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Astara gömrük postunda
İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşı saxlanılıb vә üzәrindә şәxsi yoxlama aparılıb.
Vәtәndaşın daxili orqanlarının tibbi müayinәdәn keçirilmәsi
zәrurәti yarandığından o, Astara Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasına
aparılıb. Tibbi müayinә nәticәsindә şәxsin daxili orqanı - düz
bağırsağında 4 әdәd bükümdә, qablaşdırma ilә birlikdә 119 qram
narkotik vasitә - heroin, ümumi çәkisi 23 qram olan psixotrop
maddә - metamfetamin vә üzәrindә “M40” yazılan 98 әdәd narkotik vasitә - metadon hәbi aşkar olunub.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları dәrman
preparatları vә siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Mazımçay" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn
"Mercedes-Benz" markalı iki yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә
gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin gizli
saxlanc yerlәrindә 3000 әdәd "Marlboro edge" markalı siqaret,
824 әdәd vә 2 flakon müxtәlif adda dәrman preparatları 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 vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF"
markalı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib.
Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtinә
bәyan edilmәyәn, qutusu vә aksesuarları olmayan 5 әdәd
"İPhone 11 Pro Max Midnight Green 256 GB" markalı mobil
telefon aşkar olunub.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat
İdarәsinin әmәkdaşları qanunsuz yolla dәrman preparatlarının
ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısını alıblar.
İdarәnin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından gәlәn hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi "Dong
Feng" markalı yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә sürücü sorğusual olunub. Sürücü nәqliyyat vasitәsindә, üzәrindә vә şәxsi әşyaların arasında gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә qanunla qadağan olunan hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Baxış zamanı isә avtomobilin kabinәsindә - yataq yerindә vә sürücüyә
mәxsus idman çantasında müxtәlif adda 30 әdәd maz, 2030 әdәd
hәb vә 44 ampula dәrman preparatları aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları üç fakt üzrә
müxtәlif adda dәrman preparatlarının vә tibbi avadanlıqların ölkә әrazisinә qanunsuz yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 3 әdәd "Mercedes-Benz" markalı yük nәqliyyat vasitәsinә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә
1783 hәb, 612 kapsul, 9 şüşә qablaşdırma vә 6 ampul müxtәlif
adda dәrman preparatları, hәmçinin 900 әdәd tibbi maska, 6
әdәd şpris vә 2 әdәd avtomobil ehtiyat hissәsi aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Xanoba” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti
xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә
etdiyi “VAZ-21074” markalı avtomobil saxlanılıb vә gömrük
yoxlaması aparılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin alt
hissәsindә, yük yerindәki ehtiyat tәkәrin vә rezin örtüyün altında
6 adda 12 әdәd avtomobil ehtiyat hissәsi aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb vә sorğu-sual olunub. Vәtәndaş üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn hәr hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin
olmadığını bildirib.
Daha sonra vәtәndaşa mәxsus siqaret qutularına baxış keçirilib. Baxış zamanı “Rothmans” markalı siqaret qutusunun içәrisindәki siqaretlәrdәn birindә çәkisi 2 qram olan narkotik vasitә hәşiş, “Winston” markalı siqaret qutusundakı 4 әdәd siqaretin
içәrisindә isә 3 qram narkotik vasitә - hәşiş vә 7 qram narkotik
vasitә - tiryәk aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları on fakt üzrә
siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin
qarşısını alıblar. İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda yük
nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә ümumilikdә
21200 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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