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Davamlı islahatlar iqtisadi inkişaf
baxımından yeni imkanlar yaradıb
Qlobal böhran Azәrbaycan iqtisadiyyatından da yan keçmәyib. Koronavirus pandemiyasının doğurduğu fәsadlar vә neftin qiymәtinin aşağı düşmәsi,
elәcә dә OPEC+ çәrçivәsindә Azәrbaycanın üzәrinә götürdüyü öhdәliklәrin
yerinә yetirilmәsi iqtisadi sahәdә bir
sıra gerilәmәlәrә vә itkilәrә sәbәb olub.
Bәzi ölkәlәrdә iqtisadi tәnәzzül 10-20 faiz olduğu
halda, ölkәmizdә son altı ayda iqtisadiyyat cәmi 2,7
faiz aşağı düşüb. Lakin bu tәnәzzül Prezident İlham
Əliyevin hәr zaman reallaşdırdığı genişmiqyaslı islahatlara ciddi tәsir göstәrә bilmәdi vә bu gün hәyata
keçirilәn struktur islahatları da bunun bariz tәcәssümüdür.
Son illәrdә hәyata keçirilәn mütәrәqqi islahatlar
ölkәmizin gәlәcәk inkişafını tәmin edәcәk güclü iqdisadi baza formalaşdırdı. İqtisadi islahatlar keyfiyyәtcә yeni mәrhәlәyә qәdәm qoydu. Bu islahatlarla
Azәrbaycan Dünya Bankının reytinqi әsasında 25-ci
pillәyә yüksәldi. Bu, әn yaxşı investisiya mühitinә
malik olan 25 ölkәdәn biri olmaq demәkdir. Eyni
zamanda Azәrbaycan dünyada әn çox islahat aparan
10 ölkәdәn biri elan olundu.
Bu islahatlarla vergi, gömrük sistemindәki yeniliklәr, qeyri-rәsmi mәşğulluğun aradan qaldırılması
ilә bağlı vergi sistemindә edilәn dәyişikliklәr, kölgә
iqtisadiyyatına qarşı mübarizәnin güclәndirilmәsi, o
cümlәdәn mikro vә kiçik sahibkarlar üçün yeni
vergi güzәştlәrinin tәtbiqi hәyata keçirildi ki, bu da
sahibkarların vergi güzәştlәrindәn istifadә imkanlarının genişlәndirilmәsinә şәrait yaratdı.
Beynәlxalq reytinq tәşkilatları, maliyyә qurumlarının hesabatlarında 2020-ci vә 2021-ci illәr üçün
Azәrbaycanın 3 faizdәn çox iqtisadi artıma nail olacağı proqnozlaşdırılırdı. Bu da tәbii ki, iqtisadi artım
tempinin yüksәlmәsi demәk idi. Yәni Prezident
İlham Əliyevin islahatları nәticә etibarı ilә qarşıdakı
illәr üçün Azәrbaycana iqtisadi inkişaf baxımından
yeni imkanlar yaratdı.
Əldә edilәn bu imkanlar bütün sahәlәrdә dәyişikliklәrin baş vermәsini tәmin etdi vә inkişafla bağlı
müsbәt dinamikanın әldә olunmasını şәrtlәndirdi.
Ancaq gözlәnilmәdәn dünyanı çәnginә alan qlobal
pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәri bütün ölkәlәr
kimi Azәrbaycan dövlәti üçün dә әlavә xәrclәr yaratdı. İnsan sağlamlığının qorunmasını hәr zaman siyasәtinin prioriteti hesab edәn Prezident İlham Əliyev iqtisadiyyatı deyil, vәtәndaşın sağlıq durumunu
әsas tutaraq qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi üçün
mühüm qәrarlar qәbul etdi. Ölkәdә tez bir zamanda
yeni xәstәxanaların, maska vә digәr tibbi lәvazimatlar istehsal edәn müәssisәlәrin tikilmәsi, tәcili tibbi
yardım avtomobillәrinin alınması, habelә maddi yardımların verilmәsi, iş yerlәrini vә gәlirlәrini itirmiş
şәxslәrә kompensasiyaların ödәnilmәsi üçün maliyyә vәsaiti ayrıldı. Eyni zamanda, ölkәdә heç bir sosial layihә tәxirә salınmadı. Regionlarda yol infrastrukturu, içmәli su tәminatı, yeni sosial iaşә obyektlәrinin tikintisi davam etdirildi. Hazırda digәr sosial
layihәlәr hәyata keçirilmәkdәdir.
Bu layihәlәrin, islahatların reallaşması üçün Azәrbaycan heç bir beynәlxalq tәşkilatdan maliyyә yardımı almayıb. Dünya ölkәlәrinin әksәriyyәti maddi
yardım üçün beynәlxalq maliyyә qurumlarına müraciәt etdiyi halda, Azәrbaycan heç kimdәn yardım
almadan, öz imkanları hesabına yaşayır. Hәtta dövlәtin xarici borcu da әksәr ölkәlәrlә müqayisәdә aşağı sәviyyәdәdir.
Bütün bunlar, әlbәttә ki, Prezident İlham Əliyevin
iqtisadi islahatlari nәticәsindә әldә edilәn bazanın
hesabına reallaşır. Dövlәt başçısının söylәdiyi kimi,
bununla da Azәrbaycan istәnilәn böhranla mübarizә
aparmağa qadir olan dövlәt olduğunu tәsdiqlәyir.
Ümumiyyәtlә, son 17 il әrzindә hәyata keçirilәn
islahatlar, ilk növbәdә, iqtisadiyyatın sәmәrәliliyinin
daha da artırılması mәqsәdlәrinә xidmәt edib. Bu
istiqamәtdә ölkәdә institusional vә tәnzimlәyici çәrçivә tәkmillәşdirilib, milli iqtisadiyyatın özәyi olan
tәsәrrüfat strukturlarında idarәetmәnin sağlam prinsiplәr әsasında inkişafı vә tam şәffaflaşması üçün
möhkәm zәmin yaradılıb.
Lakin qlobal böhran göstәrdi ki, daha çevik, operativ qәrarların qәbul olunması, korporativ idarәçilikdә yeniliklәrin tәtbiq edilmәsi vә bәzәn mәrkәzlәşdirilmiş siyasәtә üstünlüyün verilmәsi yarana bilәcәk

daha böyük problemlәrin qarşısının alınmasında öz
faydasını verә bilәr.
Buna görә dә, ölkәdә iri dövlәt şirkәtlәrinin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtindә dayanıqlılığının artırılması, onların gәlir vә xәrclәrinә nәzarәtin daha da güclәndirilmәsi, idarәçilik modelinin tәkmillәşdirilmәsi
vә nәticәdә dövlәt büdcәsindәn daha sәmәrәli istifadә olunmasını tәmin etmәk zәrurәti yaranıb. Bu da,
әlbәttә ki, müasir çağırışlar, yeni trendlәr fonunda iqtisadiyyatın liberallaşdırılması nәticәsindә reallaşa
bilәr.
Dövlәt başçısı avqustun 6-da keçirdiyi müşavirәdә
bu mәsәlәyә toxunaraq vurğuladı ki, son vaxtlar iqtisadiyyatın liberallaşdırılması istiqamәtindә aparılan müzakirәlәr artıq ciddi addımların atılmasını,
hәmçinin özәllәşdirmә sahәsindә daha geniş islahatların reallaşdırılmasını şәrtlәndirir. Ona görә dә bu
istiqamәtdә mühüm addımlar atılmalıdır.
Avqustun 7-dә isә Prezident struktur islahatları
çәrçivәsindә daha bir mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn
fәrman imzaladı. Bu sәnәdә әsasәn, Azәrbaycan İnvestisiya Holdinqi yaradıldı vә tәşkilatın Nizamnamәsi tәsdiq edildi. Fәrmanda da qeyd edilirdi ki, son
illәr ölkәdә sosial-iqtisadi infrastruktur inkişaf edib,
yeni strateji mәrhәlәnin çağırışlarına adekvat formada qurulan idarәetmәnin çevikliyi artıb. Ötәn
müddәtdә struktur islahatlarının әhәmiyyәtini nәzәrә
alaraq dövlәt xidmәtlәri vә mәhsul istehsalı sferasının da qabaqcıl prinsiplәr әsasında idarә olunmasına
xüsusi önәm verilib. Bu istiqamәtdә iri dövlәt şirkәtlәrinin maliyyә-tәsәrrüfat fәaliyyәtindә dayanıqlılığın artırılması, onların gәlir vә xәrclәrinә nәzarәtin
güclәndirilmәsi üçün bir sıra işlәr görülüb, paylarının nәzarәt zәrfi dövlәtә mәxsus hüquqi şәxslәrin
idarә olunmasının tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә mühüm islahatlar hәyata keçirilib.

Müasir dövrdә yalnız azad bazar münasibәtlәrinin
hәrtәrәfli inkişafına, dayanıqlı özәl mülkiyyәtin genişlәnmәsinә, daha sağlam prinsiplәrә söykәnәn idarәçiliyә әsaslanmaqla iqtisadi inkişafı sürәtlәndirmәk mümkündür. Buna görә dә dövlәtә mәxsus
müәssisәlәrin idarә olunması sisteminin tәkmillәşdirilmәsi, fәaliyyәtinin sәmәrәliliyinin vә şәffaflığının
artırılması, xәrclәrini vә risklәrini optimallaşdırmaq
yolu ilә onların tam sağlamlaşdırılması istiqamәtindә struktur islahatlarının dәrinlәşdirilmәsi tәlәb
olunur.
İqtisadçılar hesab edirlәr ki, Prezident İlham Əliyevin bu qәrarı post-pandemiya dövrü üçün böyük
әhәmiyyәt daşıyır. Çünki indi әsas mәqamlardan biri
iqtisadi gücü bәrpa etmәk vә inkişafa nail olmaqdır.
Bunun üçün dә iqtisadiyyatın liberallaşdırılması vacibdir.
Bu sistemlә dövlәt müәssisәlәrinin maliyyә sağlamlığı vә dayanıqlılığını yaxşılaşdırmaq, maliyyә
resurslarının, habelә xarici borcların cәlb olunmasını
sәmәrәli meyarlar әsasında idarә etmәk mümkün
olacaq. Hәmçinin vahid idarәetmә modeli dövlәt
şirkәtlәrinin maliyyә durumlarının yaxşılaşdırılması
istiqamәtindә tәdbirlәrin görülmәsini özündә ehtiva
edir. Sözügedәn islahatlar azad bazar münasibәtlәrinin hәrtәrәfli inkişafına, özәl mülkiyyәtin genişlәnmәsinә, daha sağlam prinsiplәrә söykәnәn idarәçiliyә әsaslanmaqla iqtisadi inkişafı sürәtlәndirmәyә hesablanıb.
Azәrbaycanda iqtisadiyyatın liberallaşdırılması,
ilk növbәdә, bu sahәdә sәmәrәliliyin artırılmasına
sәbәb olacaq. Yәni dövlәt müәssisәlәrinin fәaliyyәtinin sәmәrәliliyi aydın, ölçülә bilәn vә şәffaf sәmәrәlilik göstәricilәri vasitәsilә müәyyәn olunacaq. Azәrbaycan İnvestisiya Holdinqi dövlәt müәssisәlәrinin
korporativ idarәetmә orqanlarında iştirak etmәklә

onların ölkәmizin iqtisadi qüdrәtinin daha da artmasına töhfә vermәsini tәmin edәcәk.
Dövlәt müәssisәlәrinin әldә etdiyi mәnfәәt iqtisadiyyatın inkişafına yönәldilәcәk, fәaliyyәt göstәrdiklәri sahәlәrә özәl investisiyaların cәlb edilmәsi sürәtlәnәcәk, bu mәqsәdlә dövlәt-özәl tәrәfdaşlığının
inkişafı stimullaşdırılacaq. Hәmçinin özәl sektorla
dövlәt müәssisәlәri arasında rәqabәtin әdalәtli vә
bәrabәr şәrtlәrlә aparılması tәmin olunacaq vә bu
qurumlar sәmәrәli fәaliyyәt göstәrmәklә milli inkişaf hәdәflәrinә nail olunmasına xidmәt edәcәk. Elәcә dә, iqtisadiyyatın davamlı inkişafının tәmin edilmәsi mәqsәdilә innovasiyalar vә rәqәmsallaşma daha geniş şәkildә tәtbiq vә tәşviq olunacaq.
Yeni holdinqin yaradılmasında mәqsәd ölkә
iqtisadiyyatında böyük bir hissә tәşkil edәn dövlәt
şirkәtlәrinin idarә olunmasıdır. Holdinqin yaradılması, idarәetmәdә effektliyin artırılması, qeyri-neft
sahәlәrinin effektiv idarә olunması hәmin sahәlәrin
inkişafına tәkan verәcәk, elәcә dә rәqabәt qabiliyyәtinin artırılması, maliyyә sağlamlığının vә dayanıqlılığının yaxşılaşdırılması mәqsәdlәrinә xidmәt edәcәk. Bununla da daha vacib layihәlәr hәyata keçirilәcәk vә bir o qәdәr dә әhәmiyyәt daşımayan işlәrә
әlavә vәsaitlәr vә izafi xәrclәr sәrf olunmayacaq.
Göründüyü kimi, Prezident İlham Əliyev qlobal
böhran şәraitindә hәyata keçirdiyi struktur islahatları
ilә iqtisadi vә korporativ idarәetmәni daha da
modernlәşdirir. Dövlәt başçısı çevik, şәffaf, obyektiv
informasiya sisteminә әsaslanan vә ayrı-ayrı strukturları bir tam halında sinxronlaşdırılmağı bacaran
yeni idarәetmә modeli yaradır.
Bu da onu demәyә әsas verir ki, Prezident İlham
Əliyevin möhkәm tәmәl üzәrindә formalaşdırdığı
yeni iqtisadi konsepsiya böhran şәraitindә belә sosial-iqtisadi vә struktur islahatlarının hәyata keçiril-

mәsinә güclü tәkan verir. Qlobal böhran şәraitindә
İnvestisiya Holdinqinin yaradılması Prezident İlham
Əliyevin struktur islahatlarının mәntiqi davamıdır.
Onu da xatırladaq ki, avqustun 12-dә Prezidentin
sәrәncamı ilә holdinqin Müşahidә Şurasının tәrkibi
tәsdiq edilib vә avqustun 14-dә Müşahidә Şurasının
sәdri, Baş Nazir Əli Əsәdovun rәhbәrliyi ilә ilk iclas
keçirilib. Videomüşavirәdә dövlәt başçısının fәrmanından irәli gәlәn tapşırıqlar - korporativ idarәetmәnin tәşkili, sәmәrәli vә şәffaf fәaliyyәt, maliyyә sağlamlığının güclәndirilmәsi, dayanıqlı inkişafın tәmini vә bәzi tәşkilati mәsәlәlәr müzakirә olunub. Verilәn tapşırıqların vaxtında vә tam hәcmdә icra olunması әsas tәlәb kimi qarşıya qoyulub.
Bәli, dünyanın hәr yerindә ciddi fәsadlara yol
açan koronavirus infeksiyası tәk insanların sağlamlığı üçün tәhlükә yaratmadı. İndiyә kimi bütün planeti әhatә etmәklә 20 milyona yaxın insanın yoluxmasına, 700 mindәn artıq insanın ölümünә sәbәb
olan xәstәlik hәm dә hәr yerdә iqtisadiyyata zәrbә
vurub, sosial rifahın aşağı düşmәsinә sәbәb olub.
Azәrbaycanda bu xәstәliyin ilk qeydә alındığı fevral ayının sonunda hәyata keçirilәn qabaqlayıcı tәdbirlәr sonrakı dövrdә mümkün ciddi tәhlükәlәrin
qarşısını aldı. Xüsusәn hәmin vaxt Avropa ölkәlәrindә yaşanan faciәlәr Azәrbaycanda baş vermәdi. Hәmin vaxt ölkәmizdә hәyata keçirilәn qabaqlayıcı tәdbirlәr beynәlxalq sәviyyәdә dә tәqdir edildi, Azәrbaycan bütün dünyaya nümunә olaraq göstәrildi.
Tәbii ki, pandemiya sәbәbindәn Azәrbaycanda da
iqtisadi fәallıq әvvәlki aylara nisbәtәn azaldı ki,
bunun da sosial sferaya tәsiri qaçılmaz idi. Bu reallığı ilk gündәn düzgün dәyәrlәndirәn Prezident
İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu әsas vәzifәlәrdәn
biri әhalinin sosial rifahının qorunması idi. Tәsadüfi
deyil ki, dövlәt başçısının 19 mart 2020-ci il tarixli
sәrәncamının icrası ilә bağlı tәsdiqlәnmiş Tәdbirlәr
Planında mәşğulluğa vә sosial rifaha dәstәk mәqsәdilә 4 istiqamәt üzrә 12 tәdbir әksini tapdı. Aprelin
17-dә isә Prezident tәrәfindәn elan edilәn yeni dәstәk tәdbirlәri ilә bu mәqsәdlәr üçün 600 milyon manat vәsait ayrıldı.
Ötәn dövrdә sosial mәsәlәlәrlә bağlı görülәn tәdbirlәrә nәzәr salaq: dövlәt sektorunda 910 min işçidәn karantin dövründә tәxminәn 80 faizi işә çıxmasa da, onların әmәkhaqları ödәnildi; özәl sektorda
pandemiyadan zәrәr çәkmiş sahәlәrdә işlәyәn 600
min nәfәrә dövlәt dәstәyinin göstәrilmәsi tapşırığı
verildi vә artıq 320 min şәxs bu dәstәkdәn yararlanıb; 2 milyon vәtәndaşa sosial tәminat növlәri (pensiya, tәqaüd, müavinәt) üzrә ödәnişlәrin davamlılığı
tәmin edildi; aprel-may aylarında 600 minәdәk, iyul
ayında 16 rayon vә şәhәr üzrә 290 minә yaxın aztәminatlı işsiz şәxsi әhatә edәn aylıq 190 manat birdәfәlik ödәmә proqramı icra edildi; mәşğulluq imkanlarının artırılması üçün ödәnişli ictimai iş yerlәrinin
sayı 90 minә çatdırıldı, artıq 65 min insan әmәk müqavilәsi ilә bu işlәrә cәlb olunub; özünümәşğulluq
proqramı çәrçivәsindә minimum 12 min ailәdә (50
min ailә üzvü) kiçik tәsәrrüfatların qurulması işlәri
aparılır; 85 min ailәnin 350 mindәn çox üzvü ünvanlı dövlәt sosial yardımı ilә tәmin olunur; 100 minәdәk aztәminatlı ailә (400 min ailә üzvü) әrzaq yardımı ilә tәmin edildi; 20 minәdәk şәxsin işsizlikdәn
sığorta ödәnişi ilә әhatә olunması işlәri aparılır.
Ümumilikdә, Tәdbirlәr Planı üzrә ayrılan vәsait
tәqribәn 3,5 milyard manatdır. Pandemiya ilә әlaqәdar sosial dәstәk tәdbirlәri tәqribәn 5 milyona yaxın vәtәndaşı әhatә edir. Onu da qeyd edәk ki, sәrt
karantin rejimi tәtbiq edilәn 13 şәhәr vә rayonda işsiz vәtәndaşlara avqust ayında da 190 manat müavinәt ödәnilәcәk. Avqustun 6-da ölkәmizdә koronavirus pandemiyası ilә mübarizә sahәsindә görülәn
tәdbirlәr vә sosial-iqtisadi vәziyyәtlә bağlı videoformatda keçirilәn müşavirәdә Prezident İlham Əliyev
bununla bağlı göstәriş verdi. "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” - deyә Prezident İlham Əliyev müşavirәdә qeyd etdi.
davamı 2-ci sәh.
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Davamlı islahatlar iqtisadi inkişaf
baxımından yeni imkanlar yaradıb
әvvәli 1-ci sәh.
Sosial mәsәlәlәrin respublikamızda dövlәt siyasәtinin prioritetlәrindәn biri olması tәcrübәdә özünü
göstәrәn reallıqdır. Əgәr respublikamızın sosial inkişaf dinamikasına nәzәr salsaq, davamlı şәkildә cәmiyyәtin bütün üzvlәrinin rifahının yüksәldilmәsi
yönündә mühüm qәrarların qәbul olunduğunu, әsaslı
tәdbirlәrin hәyata keçirildiyini görәrik.
Xüsusilә qeyd edilmәlidir ki, ardıcıl şәkildә pensiyaların vә әmәkhaqlarının artırılması, o cümlәdәn
aztәminatlı ailәlәrin sosial müdafiәsinә ayrıca diqqәt
yetirilmәsi respublikada reallaşdırılan sosial siyasәt
kursunun mühüm tәrәfini tәşkil edir. Bütün bunların
nәticәsi olaraq yoxsulluq sәviyyәsi dәfәlәrlә azalıb,
әhalinin mәşğulluğunun tәmin edilmәsi istiqamәtindә mühüm nәticәlәr әldә olunub.
Azәrbaycan reallığında başqa bir hәqiqәt ondan
ibarәtdir ki, iqtisadiyyatda baş verәn çәtinliklәrә rәğmәn, ölkәdә bir dәnә dә olsun sosial proqram dayandırılmadı. Buna misal olaraq Prezident İlham Əliyevin diqqәti, qayğısı nәticәsindә ölkәmizdә şәhid ailәlәrinin, Qarabağ müharibәsi әlillәrinin sosial-mәişәt
şәraitinin yaxşılaşdırılmasını, onların mәnzillә vә
fәrdi evlәrlә tәminatı proqramının ildәn-ilә genişlәnmәsini göstәrmәk olar. Son olaraq iyulun 21-dә
Prezident İlham Əliyev vә Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilә Bakının Xәtai rayonunda şәhid ailәlәrinә, müharibә әlillәrinә mәnzillәrin vә avtomobillәrin tәqdim olunması mәrasiminin keçirilmәsi bunu tәsdiq edir.
Xatırladaq ki, 2018-ci ildә şәhid ailәlәrinә vә
müharibә әlillәrinә nәzәrdә tutulduğundan 3 dәfә
çox olmaqla 626 mәnzil vә fәrdi ev, 2019-cu ildә isә
bundan 50 faiz çox olmaqla 934 mәnzil vә fәrdi ev
verilib. Pandemiya dövrü olmasına baxmayaraq,
bütün sosial proqramlar kimi bu proqram da genişlәndirilir. Belә ki, dövlәt başçısının tapşırığına әsasәn, 2020-ci ildә şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәrinә
rekord sayda - azı 1500 mәnzil vә fәrdi ev verilmәsi
nәzәrdә tutulur ki, onlardan da artıq 554-ü verilib.
Ümumilikdә isә, indiyәdәk şәhid ailәlәrinә vә
müharibә әlillәrinә 8142 mәnzil vә fәrdi ev verilib.
Respublikamızın әrazi bütövlüyü, müstәqilliyi vә
Konstitusiya quruluşunun müdafiәsi uğrunda döyüşlәrdә әlil olmuş vәtәndaşların minik avtomobillәri ilә
tәminatı da diqqәtdә saxlanılır. Prezident İlham
Əliyevin xüsusi qayğısı nәticәsindә bu istiqamәtdә
tәdbirlәr geniş vüsәt alır. Belә ki, müharibә әlillәri vә
onlara bәrabәr tutulan şәxslәrә 2018-ci ildә 265 avtomobil, 2019-cu ildә isә 600 avtomobil verilib. 2020ci ildә dә 400 avtomobilin verilmәsi nәzәrdә tutulub
vә onlardan artıq 150-si tәqdim edilib. Ümumilikdә
isә, indiyәdәk müharibә әlillәri vә onlara bәrabәr
tutulanların 6900 minik avtomobili ilә tәminatı
hәyata keçirilib.
Onu da qeyd edәk ki, bu ilin әvvәlindәn pensiyaların indeksasiyası ilә bağlı dövlәt başçısının qәbul
etdiyi qәrara uyğun olaraq 1,2 milyon pensiyaçının
pensiyaları 16,6 faiz artırılıb. Ümumilikdә isә, bu ilin
ötәn dövründә orta pensiya ötәn ilin müvafiq dövrü
ilә müqayisәdә 27 faiz artaraq 300 manata yaxınlaşıb. Hazırda Azәrbaycan minimum pensiyanın
mәblәğinә görә alıcılıq qabiliyyәti üzrә MDB-dә birinci yeri, orta pensiyanın alıcılıq qabiliyyәti üzrә isә
ikinci yeri tutur.
Azәrbayanda sosial siyasәt kompleks xarakter daşımaqla vәtәndaşların rifahına xidmәt edәn hәr bir
sahәni tam әhatә edir. Ən mühümü isә odur ki, bu siyasәtin davamlılığı ekstremal şәraitlәrdә belә uğurla
tәmin edilir. Pandemiya dövründә görülәn işlәr bunu
bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi.
Hәr bir dövlәtin әsas funksiyalarından biri әhalinin
sosial müdafiәsinin tәşkili, maddi nemәtlәrin әdalәtli
bölgüsünün tәmin edilmәsi vә daxili siyasәtin sosial
yönümlülüyünün ön planda saxlanılmasıdır. İstәnilәn dövlәtin sosial-iqtisadi inkişafının qiymәtlәndirilmәsindә nәzәrә alınmalı olan faktorlardan biri mәhz
әhalinin sosial rifahının yüksәlmәsi amilidir.
Tәәssüflә qeyd etmәliyik ki, 7 aydır bәşәriyyәti çәtin sınaqla üz-üzә qoyan qlobal böhran bir çox dövlәtlәrin bu istiqamәtdәki siyasәtini iflic duruma salıb.
İqtisadiyyatın tәnәzzülü sәbәbindәn bir çox sosial
layihәlәrin icrası tәxirә salınıb.
Qeyd etdiyimiz kimi, qlobal böhran dünyanın bir
parçası olan Azәrbaycanın da iqtisadiyyatına tәsirsiz
ötüşmәyib. Son 6 ayda ölkә iqtisadiyyatındakı 2,7
faizlik tәnәzzül bunu tәsdiqlәyәn reallıqdır. Lakin bu
tәnәzzül dövlәtin sosial siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә heç bir maneә yaratmır. Dövlәtin mәhz pandemiya ilә mübarizә dövründә reallaşdırdığı sosial
layihәlәrә nәzәr yetirdikdә buna bir daha şahidlik
edirik.
Prezident İlham Əliyev mәhz pandemiya ilә mübarizә dövründә dә vәtәndaşların sosial rifah halının
yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mühüm addımlar
atır. Böhran şәraitindә әhalinin sosial rifah halının
yüksәldilmәsi - vәtәndaşların әmәkhaqları vә pensiya tәminatının yaxşılaşdırılması, işsizlik probleminin
aradan qaldırılması, paytaxtda vә bölgәlәrdә müasir
sosial infrastrukturun yaradılması prioritet olaraq
qalır.
Uzaqgörәn siyasәti ilә Azәrbaycanın koronavirus
bәlasından az itkilәrlә qurtulması üçün mühüm qәrarlar qәbul edәn Prezident İlham Əliyevin gündәliyindә hәm insanların sağlamlığının qorunması, hәm
dә sosial rifah halının yaxşılaşdırılması mәsәlәlәri
birinci olaraq qalır.
Öncә onu qeyd edәk ki, Azәrbaycan hәlә aylar öncә pandemiya ilә mübarizә tәrdbirlәrinә start verәrkәn dövlәt başçısı, ilk növbәdә, iqtisadiyyatı deyil,
xalqın sağlamlığının qorunmasını vә sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasını ön planda tutaraq genişmiqyaslı iqtisadi vә sosial paketini tәqdim etdi. Maliyyә
hәcmi 3,5 milyard manatdan çox olan bu paket
müstәqillik dövrünün әn böyük yardım proqramı idi.
Bu paketә әsasәn bir neçә istiqamәt üzrә dövlәt
dәstәyi proqramı hazırlandı. Bunun ardınca pandemiya ilә әlaqәdar olaraq elan edilәn karantin dövründә әhalinin sosial durumunun yaxşılaşdırılması

istiqamәtindә bir çox qәrarlar qәbul edildi.
Dövlәt dәstәyi proqramlarına әsasәn sahibkarlara
karantin müddәtindә dәyәn ziyanın qarşılığı ödәnildi. İşlәmәyәn vәtәndaşlara aylıq 190 manat müavinәt ödәnilmәyә başlanıldı. Bundan başqa, pandemiyadan zәrәrçәkmiş sahәlәrdә çalışan muzdlu işçilәrin әmәkhaqlarının müәyyәn hissәsi dövlәt tәrәfindәn ödәnildi, fәrdi vә mikro sahibkarlara maliyyә
dәstәyi göstәrildi.
Hәr zaman vәtәndaşın sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mühüm addımlar atan Prezident İlham Əliyev qlobal böhran dövründә hәyata
keçirdiyi siyasәtlә vәdinә sadiqliyini bir daha isbatladı. Prezidentin göstәriş vә tapşırıqları nәticәsindә
reallığa çevrilәn sosial layihәlәrin uğurlu göstәricilәrinә nәzәr yetirsәk bunu aydın görә bilәrik.
Karantin dövründә vәtәndaşa Prezident qayğısı:
mәşğulluq vә sosial rifaha dәstәk tәdbirlәri 5 milyon
nәfәri әhatә edib; dövlәt sektorunda çalışan 900 min
nәfәrin iş yeri vә әmәkhaqları qorunub; özәl sektor
üzrә 760 min nәfәrin işsizliklә üzlәşmәsinin qarşısı
alınıb; ilin әvvәlindәn әmәk müqavilәlәrinin sayı
120 min artıb; aprel-may aylarında 600 min şәxsә
190 manat birdәfәlik müavinәt ödәnilib; 2 ayda 600
min şәxsә ödәnilәn birdәfәlik müavinәt 225 milyon
manat tәşkil edib; iyul ayında 16 şәhәr vә rayon üzrә
290 min şәxsә 55 milyon manat ödәnilib; avqust
ayında 13 şәhәr vә rayon üzrә 278 min nәfәrә 53
milyon manat ödәnilәcәk; 4 ayda birdәfәlik ödәmәyә yönәldilmiş vәsaitin hәcmi 333 milyon manata
çatacaq.
Sosial baxımdan hәssas şәxslәrә sosial dәstәk tәdbirlәri: 2 milyon şәxsә sosial ödәnişlәrin davamlılığı
tәmin edilib; 85 min ailәyә (aylıq orta mәblәğ 225
manat) ünvanlı sosial yardım verilib; 15 mindәn çox
tәnha vә әlil şәxsә evindә sosial xidmәt göstәrilib;
100 min ailәyә 2 dәfә әrzaq payı verilib; әhaliyә güzәştli elektrik enerjisi limiti aylıq 100 kvts. hәcmindә
artırılıb; pensiya vә tәqaüdlәr üzrә 2 milyon vәtәn-

daşa 2,8 milyard manat ödәnilib; ödәnişli ictimai iş
yerlәrinin sayı 90 minә yüksәlib; özünümәşğulluq
proqramının әhatә dairәsi 12 minә çatdırılıb.
Prezident İlham Əliyevin ölkәmizdә koronavirus
pandemiyası ilә mübarizә sahәsindә görülәn tәdbirlәr vә sosial-iqtisadi vәziyyәtlә bağlı avqustun 6-da
videoformatda keçirdiyi müşavirәdәki tapşırığına
әsasәn, әhaliyә göstәrilәn sosial dәstәk tәdbirlәri
daim diqqәt mәrkәzindәdir.
Bununla yanaşı, dövlәt başçısı ilin әvvәlindә
müәyyәnlәşdirdiyi heç bir sosial layihәni tәxirә salmır. Xüsusәn dә qaçqın vә mәcburi köçkün vә şәhid
ailәlәri, müharibә veteranları üçün nәzәrdә tutulan
sosial dәstәk tәdbirlәri qlobal böhran şәraitindә dә
reallığa çevrilir.
Azәrbaycan azsaylı ölkәlәrdәn biridir ki, hәm dә
sosial mәnzil layihәlәri hәyata keçirir. Prezident
İlham Əliyevin diqqәti, qayğısı nәticәsindә ölkәmizdә şәhid ailәlәrinin, Qarabağ müharibәsi әlillәrinin
sosial-mәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması, onların
mәnzillә vә fәrdi evlәrlә tәminatı proqramı ildәn-ilә
genişlәnir.
Eyni zamanda Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü,
müstәqilliyi vә Konstitusiya quruluşunun müdafiәsi
uğrunda döyüşlәrdә әlil olmuş vәtәndaşların minik
avtomobillәri ilә tәminatı da diqqәtdә saxlanılır.
Dövlәt başçısının xüsusi qayğısı nәticәsindә bu istiqamәtdә tәdbirlәr geniş vüsәt alır.
Bunu statistik göstәricilәr dә tәsdiqlәyir. Qaçqın vә
mәcburi köçkün, şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәrinin mәnzil tәminatı: 2018-ci ildә şәhid ailәlәri vә
müharibә әlillәrinә 626 mәnzil verilib; 2019-cu ildә
bu kateqoriyadan olan insanlara 934 mәnzil vә ya
fәrdi ev tikilib; 2020-ci ildә isә rekord sayda 1500
mәnzil vә fәrdi ev verilәcәk; bu ilin 7 ayı әrzindә 554
mәnzil tikilәrәk tәhvil verilib; ümumilikdә, indiyәdәk hәmin ailәlәrә 8142 mәnzil vә fәrdi ev tikilib.
Bu il 7 mindәn çox mәcburi köçkün ailәsi dә mәnzillәrlә tәmin edilәcәk. Müharibә әlillәri vә onlara

bәrabәr tutulan şәxslәrin avtomobil tәminatı: 2018-ci
ildә bu kateqoriyaya aid şәxslәrә 265 avtomobil verilib; 2019-cu ildә verilәn avtomobilin sayı 600-ә çatdırılıb; 2020-ci ildә, böhran dövründә isә 150 avtomobil hәdiyyә edilib; bu ilin qalan dövründә daha
250 avtomobilin verilmәsi nәzәrdә tutulub; ümumilikdә, indiyәdәk bu kateqoriyaya aid şәxslәrә 6900
avtomobil verilib.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkәmizdә şәhid ailәlәri
hәm dә Prezidentin aylıq tәqaüdü ilә tәmin olunurlar.
Bu tәqaüd 2019-cu ildә 242 manatdan 300 manata
çatdırılıb.
Ümumәn, ötәn dövrdә bu tәqaüdün mәblәği 3
dәfә artırılıb. Şәhid ailәsi üzvlәrinә pensiya tәyinatı
zamanı üstünlük verilmәklә, şәhid ailәsi üzvlәrinin
әmәk pensiyasına әlavә dә hesablanır. Əmәk pensiyası almaq hüququ olmayan şәhid ailәsi üzvlәrinin
hәr birinә aylıq sosial müavinәt verilir (kommunal
vә s. xәrclәrә kompensasiya kimi).
Hәmçinin şәhid ailәlәrinin 16 yaşadәk (ümumtәhsil mәktәblәrindә tәhsil alanlar 18 yaşınadәk) uşaqlarının hәr birinә (ailә başçısını itirmәyә görә aylıq
әmәk pensiyası aldıqları halda) aylıq sosial müavinәt
dә ödәnilir. Şәhid vәrәsәlәrinә birdәfәlik ödәmә (11
min manat) proqramı artıq 100 faizә yaxın icra olunub. 12281 şәhid hәrbi qulluqçunun vә şәhid polisin
18 mindәn çox vәrәsәsi ödәmә ilә tәmin edilib.
Eyni zamanda Qarabağ müharibәsi әlillәri aylıq
sosial müavinәt vә ya әmәk pensiyası ilә yanaşı,
Prezidentin aylıq tәqaüdlәri ilә dә tәmin edilirlәr. Bu
sosial ödәnişlәr dә ötәn dövrdә әhәmiyyәtli dәrәcәdә
artırılıb, xüsusilә dә 2019-cu ildә müavinәt vә tәqaüdlәrdә orta hesabla 100 faiz artım edilib.
Belә ki, Qarabağ müharibәsi әlillәrinin 16 yaşadәk
(ümumtәhsil mәktәblәrindә tәhsil alanlar 18 yaşınadәk) uşaqlarının hәr birinә aylıq sosial müavinәt dә
ödәnilir. Şәhid ailәlәrinin vә Qarabağ müharibәsi
әlillәri övladlarının respublikamızın ali tәhsil müәssisәlәrindә vә orta ixtisas tәhsili müәssisәlәrindә

ödәnişli әsaslarla tәhsil alan uşaqlarının tәhsil müddәti әrzindә tәhsil haqqı dövlәt büdcәsinin vәsaiti
hesabına ödәnilir. Ölkәnin qanunvericiliyindә şәhid
ailәsi üzvlәri vә müharibә әlillәri üçün bir sıra imtiyaz vә güzәştlәr dә әksini tapıb.
Prezident İlham Əliyevin 21 iyul 2020-ci il tarixli
sәrәncamı ölkәmizin әrazi bütövlüyü, müstәqilliyi
vә Konstitusiya quruluşunun müdafiәsi, 1990-cı ilin
20 Yanvar hadisәlәri ilә әlaqәdar әlilliyi olmuş, Çernobıl AES-dә qәza nәticәlәrini aradan qaldırmaqda
iştirak edib әlilliyi olmuş şәxslәrin, II Dünya müharibәsi әlillәrinin vә onlara bәrabәr tutulanların xüsusi
nәqliyyat almaq üçün tibbi göstәrişlәr üzrә avtomobillәrlә tәminatının daha da güclәndirilmәsinә şәrait yaradır. Sәrәncamla bu mәqsәdlә Prezidentin
Ehtiyat Fondundan 2 milyon 878 min 20 manat
ayrılması tapşırılıb.
İyulun 21-dә Bakının Xәtai rayonunda şәhid ailәlәrinә, müharibә әlillәrinә mәnzillәrin vә avtomobillәrin tәqdim olunması mәrasimindә Prezident İlham
Əliyevin söylәdiyi kimi, bütün bunlar Azәrbaycanın
iqtisadi qüdrәtinin göstәricisidir. Son illәrdә hәyata
keçirilәn iqtisadi islahatlar nәticәsindә әldә edilәn
uğurlar bu gün Azәrbaycanın istәnilәn böhranla mübarizәyә hazır olduğunu tәsdiqlәyir.
Bir sözlә, bütün bunlar hәm dә onu tәsdiq edir ki,
Azәrbaycan sosial mahiyyәtli vә humanizm prinsiplәrinә söykәnәn bir dövlәtdir. Bu, Prezident İlham
Əliyevin ölkә әhalisinin problemlәrinә qayğı ilә yanaşdığını, Azәrbaycanda sosial әdalәt prinsiplәrinin
bәrqәrar olmasına xüsusi diqqәt göstәrdiyini sübut
edir.
Azәrbaycanın BMT-nin "Davamlı inkişaf hesabatı
- 2020” sәnәdindә dünyanın 166 ölkәsi arasında "davamlı inkişaf mәqsәdlәri indeksi” üzrә 54-cü pillәdә
qәrarlaşması ölkә mediasının әsas mövzularından
birinә çevrilmişdir. Aparıcı mütәxәssislәr, tanınmış
ekspertlәr bunu әtraflı şәrh edir, nailiyyәtlәrin mahiyyәtini açıqlayır, vacib mәqamlara aydınlıq gәtirirlәr.
Diqqәti çәkәn mәqam ondan ibarәtdir ki, 54-cü
pillәdә qәrarlaşmaqla "Davamlı inkişaf mәqsәdlәri
indeksi”nә görә Azәrbaycan regional liderә çevrilә
bilmiş vә әhatәsindәki bütün dövlәtlәri geridә qoymuşdur. BMT-nin hesabatında qonşularımızdan Rusiya 57-ci, Gürcüstan 58-ci, İran 59-cu, Qazaxıstan
65-ci, Türkiyә 70-ci, Ermәnistan 75-ci vә Türkmәnistan 114-cü mövqedәdirlәr.
Ekspertlәr Azәrbaycanın BMT-nin Davamlı İnkişaf Mәqsәdlәri üzrә - sәhiyyә, rifah, yoxsulluq, qidalanma, tәmiz su, tәmiz enerji, davamlı şәhәrlәr vә icmalar, sülh, әdalәt kimi güclü institutlar istiqamәtindә irәlilәyişlәr etdiyini vurğulayırlar. Azәrbaycan
sözügedәn indeksin mümkün 100 balından 72,6 bal
toplamaqla, Şәrqi Avropa vә Mәrkәzi Asiya regionunda 70,9 ballıq orta göstәricini dә ötüb. Ekspertlәrin diqqәtindәn yayınmayan maraqlı mәqamlardan
biri dә odur ki, hesabata әsasәn Azәrbaycanda gündәlik gәliri 3,2 dollardan az olan yoxsul qeydә alınmamışdır. Ölkәmizdә hәmçinin hәr 100 min nәfәrә
düşәn ana vә körpә ölümü kimi göstәricilәrdә dә
yaxşılaşma müşahidә olunur.
Mütәxәssislәrin diqqәtini çәkәn әn vacib faktlardan biri dә sәnәddә bәrabәrsizliyi ifadә edәn Cini
әmsalının Azәrbaycanda 38,6 olmasıdır. Bu isә o demәkdir ki, biz dünyada әn yaxşı göstәricilәrdәn birinә nail olan ölkәyik.
Əlbәttә, bütün bu uğurların qayәsini Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin dönmәz islahatçı ruhuna
vә qәtiyyәtli, iradәli lider keyfiyyәtlәrinә sahib olması tәşkil edir. Mәhz onun hәyata keçirdiyi davamlı
islahatlar sayәsindә Azәrbaycanın müasir iqtisadi vә
sosial infrastrukturunu formalaşdırmaq mümkün
olmuş, iqtisadiyyatın sürәtli inkişafı vә onun rәqabәtqabiliyyәtliyi tәmin edilmişdır.
Yeri gәlmişkәn, onu da qeyd edәk ki, Azәrbaycanda hәyata keçirilәn sosial siyasәt mәzmunu, dәrinliyi vә әhatә dairәsinә görә nümunәvi xarakter daşıyır. Son iki ildә reallaşdırılan sosial paketlәr ölkә
әhalisinin rifahının yüksәlmәsinә mühüm tәsir göstәrmәklә yanaşı, xalq-iqtidar münasibәtlәrini dә yeni
sәviyyәyә qaldırmış, sıravi vәtәndaşların, sosial müdafiәyә ehtiyacı olanların qayğılarına xüsusi hәssaslıqla yanaşılmışdır. Yoxsulluğun aradan qaldırılması,
sәhiyyә sisteminin müasir standartlara uyğun yenidәn qurulması, әhalinin kommunal problemlәrinin, o
cümlәdәn içmәli suya tәlәbatının sәmәrәli hәll
edilmәsi, elәcә dә ölkәnin enerji tәhlükәsizliyinin
tәmin olunması prioritet mәsәlәlәr sırasındadır.
Eyni zamanda milli hәmrәyliyin güclәnmәsi, ölkәdә mövcud olan tәhlükәsizlik, siyasi sabitlik, gәlәcәyә әminlik Azәrbaycanın inkişaf strategiyasının
uğurla reallaşdırılmasını bir daha tәsdiq edir. Ən
vacibi isә odur ki, qazanılan uğurlar hәr il bir neçә
dәfә beynәlxalq sәviyyәdә dünyanın aparıcı siyasi,
iqtisadi, maliyyә vә digәr qurumları tәrәfindәn tәsdiq
olunaraq yüksәk qiymәtlәndirilir.
Azәrbaycanın bu beynәlxalq uğuru Prezident
İlham Əliyevin pandemiyaya dair BMT-nin xüsusi
sessiyasının keçirilmәsi tәşәbbüsü ilә üst-üstә düşür.
Bu, belә qәnaәtә gәlmәyә imkan verir ki, ölkәmizin
beynәlxalq alәmdә nüfuzu yüksәldikcә, ona ayrılan
diqqәt dә bu inkişafa mütәnasib olaraq artır. Vә biz
yeni uğurlara imza atdıqca beynәlxalq alәmdә daha
sanballı mövqeyi, daha kәsәrli sözü olan dövlәtә
çevrilirik.
Dәfәlәrlә әn mötәbәr beynәlxalq tәdbirlәrdә,
konfranslarda Azәrbaycanın öz mövqeyini sәrt vә
birmәnalı şәkildә ortaya qoymasının şahidi olmuşuq. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin beynәlxalq konfranslardakı qәtiyyәtli çıxışları, ermәni
faşizminin ifşası istiqamәtindәki barışmaz bәyanatları vә işğalçı Ermәnistanın "demokratik” lideri
Paşınyanı siyasi opponent kimi dәfәlәrlә mәğlub
etmәsi Azәrbaycan diplomatiyası tarixinin uğurlu
sәhifәlәridir. Artıq Azәrbaycan qazandığı uğurların
zәminindә Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
qlobal gündәliyin formalaşması vә hәyata keçirilmәsindә әhәmiyyәtli rola malik ölkәyә çevrilmişdir.
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Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
videokonfrans formatında iclası keçirilib
İclasda ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mi-

Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının (ÜGT) Gömrük Əmәkdaşlıq Şu- kuriya, Şura sәdrinin vәzifәlәrinin müvәqrası sәdrinin vәzifәlәrinin müvәqqәti icraçısı vә şura sәdrinin müavin- qәti icraçısı Əhmәd Əl Xәlifә vә Şura sәdrinin ÜGT-nin beş regionu üzrә sәdr müalәrinin iştirakı ilә videokonfrans formatında iclası keçirilib.

vinlәri iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki
Sәfәr Mehdiyev videokonfransda
ÜGT-nin Avropa Regionu üzrә sәdr
müavini qismindә iştirak edib.
ÜGT-nin Baş katibi Kunio Mikuriya çıxış edәrәk cari vәziyyәt, elәcә
dә tәşkilatın fәaliyyәtinә dair yeniliklәrlә bağlı mәlumat verib. Baş katib
bu ilin iyun ayının 25-dә Şuranın iclasında müzakirә edilәn büdcә vә
harmonik sistemә düzәlişlәrlә bağlı
mәsәlәlәrә toxunub, koronavirus
(COVID-19) pandemiyası ilә әlaqәdar tәşkilatın fәaliyyәtinin Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının tövsiyәlәri әsasında qurulmasının vacibliyini vurğulayıb. Kunio Mikuriya hazırda ÜGT-nin onlayn formatda uğurla
fәaliyyәt göstәrdiyini dә qeyd edib.
Tәşkilatın Baş katibi Beyrutda baş
verәn partlayış barәdә danışaraq
tәhlükәsizlik mәsәlәlәrinә xüsusi
diqqәt göstәrmәyin vә bu istiqamәtdә mövcud standartların yüksәldil-

mәsinin vacibliyini vurğulayıb. O da qeyd
olunub ki, tәşkilatın potensialın güclәndirilmәsi ilә bağlı fәaliyyәti pandemiya
şәraitinә uyğunlaşdırılmalıdır.
Gömrük Əmәkdaşlıq Şurasının sәdrinin
vәzifәlәrini müvәqqәti icra edәn Əhmәd

Əl Xәlifә cari dövr әrzindә bütün sәdr
müavinlәrinin vәzifәlәrinin öhdәsindәn
layiqincә gәldiyini bildirib vә sәmәrәli
fәaliyyәtә görә tәşәkkürünü ifadә edib.
Əhmәd Əl Xәlifә idarәçilik strukturunun
tәkmillәşdirilmәsi vә maliyyә mәsәlәlә-

rindәn dә danışıb. Videokonfransda bu ilin
dekabrında Şuranın iclası vә müvafiq qurumlara keçirilәcәk seçkilәrlә bağlı mәsәlәlәr dә müzakirә edilib.
Tәşkilatın Avropa Regionu üzrә sәdr
müavini Sәfәr Mehdiyev videokonfrans
formatında baş tutan hazırkı iclasın әhәmiyyәtindәn danışıb vә müzakirә edilәn
mәsәlәlәrlә yanaşı, cari ilin dekabr ayında
Şuranın ali orqanına seçkilәrin keçirilmәsini dәstәklәdiyini bildirib.
Sәfәr Mehdiyev tәşkilatın fәaliyyәti ilә
bağlı prosedur qaydalarının dәyişdirilmәsinә münasibәt bildirәrkәn bu mәsәlәyә dair ilk növbәdә regional sәviyyәlәrdә
görüşlәr keçirilmәsini vә әldә edilәn
nәticәlәrin Şura çәrçivәsindә müzakirә
olunmasını tәklif edib. Azәrbaycan
Gömrük Xidmәtinin rәhbәri tәhlükәsizlik mәsәlәlәrindәn danışarkәn ÜGTnin bu istiqamәtdә xüsusi bәyanatla çıxış
etmәsini, bu qәbildәn olan malların daşınması, saxlanılması ilә bağlı limanlar
vә orada fәaliyyәt göstәrәn gömrük qurumları üçün tәlimatların hazırlanmasının vacibliyini diqqәtә çatdırıb.
Müzakirәlәrin sonunda qurumun fәaliyyәtinin hәlәlik virtual şәkildә davam etmәsinә, gәlәcәkdә isә şәraitә uyğun olaraq formalaşdırılmasına qәrar verilib.

Dövlәt Gömrük Komitәsi elektron Yeni layihә gömrük
әmәliyyatlarının
sürәtli
xidmәtlәrin sayını artıracaq şәkildә hәyata keçirilmәsinә

Dövlәt Gömrük Komitәsi elektron
xidmәtlәrin sayını artıracaq vә startap
fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi üçün mühüm
addımlar atacaq.

Komitәnin Texnoloji İnnovasiyalar vә Statistika
Baş İdarәsinin rәisi Tәmkin Xәlilovun sözlәrinә
görә, gömrük işinin tәşkilindә informasiya texnologiyalarının tәtbiqinin daha da genişlәndirilmәsi
mәqsәdilә kompleks işlәr aparılır, yeni layihәlәr vә
tәtbiqlәr hazırlanır. Əsas mәqsәd xidmәt keyfiyyәtinin yüksәldilmәsi, vәtәndaşların rahatlığının tәmin edilmәsi, vәtәndaş-mәmur tәmasının tamamilә
aradan qaldırılmasıdır ki, bu da gömrük sistemindә
resurslardan sәmәrәli şәkildә istifadә edilmәsinә, iş
adamlarının vaxt vә vәsait itkisinin qarşısının alınmasına şәrait yaradacaq.
Tәmkin Xәlilov qeyd edib ki, hazırda Dövlәt
Gömrük Komitәsinin mütәxәssislәri Komitәnin
tәqdim etdiyi bütün elektron xidmәtlәrin vahid elektron resurslarının cәmlәndiyi "e.customs.gov.az"
elektron portalının yaradılması istiqamәtindә iş aparır. Dövlәt Gömrük Komitәsi iki fәrqli elektron portal - elektron hökumәt portalı "e-gov.az" vә Komitәnin c2b.customs.gov.az portalları üzәrindәn, ümu-

milikdә 18 xidmәt tәqdim edir. Bunlardan 13-ü elektron hökumәt portalı "e-gov.az", 5-i isә DGK-nın
c2b.customs.gov.az elektron portalı vasitәsilә tәqdim olunur.
"e.customs.gov.az" portalı fәaliyyәtә başladıqdan
sonra istifadәçilәrin rahatlığını tәmin etmәk mәqsәdilә bütün xidmәtlәri vahid mәkandan әldә etmәk
mümkün olacaq. Üstәlik, elektron xidmәtlәrin sayının 33-ә çatdırılması planlaşdırılır. Yeni portal fiziki
şәxslәr, xarici iqtisadi fәaliyyәt iştirakçıları, banklar,

daşıyıcı şirkәtlәr üçün elektron xidmәtlәri әhatә
edir.
Portal hәmçinin dövlәt başçısının innovativ
inkişafın, o cümlәdәn startap fәaliyyәtinin dәstәklәnmәsi sahәsindә qarşıya qoyduğu mәqsәdlәr
istiqamәtindә atılan mühüm addımdır. Yeni portal
startapçılara dәstәk mәqsәdilә elektron hәllәr toplusunu da özündә ehtiva edәcәk. Burada startap lahiyәlәrin dәstәklәnmәsi üçün "Açıq mәlumatlar"
bölmәsi nәzәrdә tutulub vә tәqdim olunan açıq
mәlumatlar, "APİ"lәr vasitәsilә startapçılar vә ya
müәssisәlәr DGK-nın elektron xidmәtlәrini birbaşa öz elektron resurslarına inteqrasiya etmәk imkanı әldә edәcәklәr. Portal hәmçinin "ASAN Login" - vahid giriş sisteminә dә inteqrasiya edilib.
Daha bir yenilik isә "smart customs" mobil tәtbiqinin reallaşdırılması ilә bağlı olacaq. Fiziki şәxslәr
tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük
sәrhәdindәn keçirilәn malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin bәyan edilmәsi üçün elektron sәrnişin bәyannamәsinin qәbulu üzrә elektron xidmәt "smart customs" mobil tәtbiqinә әlavә edilәcәkdir. Bununla da
fiziki şәxslәr tәrәfindәn ölkәyә gәtirilәn (aparılan)
malın (әşyanın) mobil tәtbiq vasitәsilә gömrük orqanına bәyan olunması tәmin edilәcәkdir.

Gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә
kompleks tәdbirlәr hәyata keçirilir
Koronavirus (Covid-19) pandemiyasının
yayılmasının qarşısının alınması tәdbirlәri
çәrçivәsindә ölkәmizin gömrük orqanları
daim ön cәbhәdә mübarizә aparır.
Virusun yayıldığı ilk günlәrdәn etibarәn Dövlәt
Gömrük Komitәsi yoluxmanın әhatә dairәsinin genişlәnmәsinin qarşısının alınması mәqsәdilә gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindә kompleks
tәdbirlәr hәyata keçirir. Pandemiyaya qarşı mübarizә istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrlә bağlı
mәlumat verәn DGK Gömrük Sәrhәd Buraxılış
Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin rәisi
Şahin Əlәsgәrov bildirib ki, ölkә әrazisinә daxil
olan bütün nәqliyyat vasitәlәri 3 mәrhәlәdә dezinfeksiya olunur. Bunun üçün bütün gömrük-keçid
mәntәqәlәrindә xüsusi stasionar dezinfeksiya avadanlıqları quraşdırılıb. Eyni zamanda, xüsusi tәlimatlandırılmış әmәkdaşlar daşınan avadanlıqlar
vasitәsilә nәqliyyat vasitәlәrinin kabinәlәrini dә dezinfeksiya edirlәr.
Gömrük-keçid mәntәqәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn
bütün gömrükçülәr xüsusi geyim vasitәlәri ilә tәmin
olunub vә hәmin geyim vasitәlәrindәn tәhlükәsiz

qaydada istifadәyә dair tәlimatlandırılıb.
Yük daşımalarını hәyata keçirәn nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәri sәrhәd buraxılış mәntәqәlәrindәn
Azәrbaycan Respublikasının әrazisinә daxil olduqları vaxt laboratoriya müayinәsindәn keçirilir vә
nәticәlәr әldә olunanadәk yaşadıqları vә ya olduqları
yerdә sanitariya qaydalarına riayәt etmәklә karantin
nәzarәtinә götürülürlәr.
Eyni zamanda, Azәrbaycan Respublikasının әra-

zisindә tranzitlә hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәlәrinin
sürücülәri sәrhәd buraxılış mәntәqәsinә daxil olduqları vaxt hәmin şәxslәrin sağlamlıq vәziyyәti qiymәtlәndirilir vә onların tәyinat mәntәqәsi istiqamәtindә nәqliyyat vasitәsini tәrk etmәmәk şәrtilә Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin
әmәkdaşlarının müşayiәti ilә maneәsiz hәrәkәti tәmin edilir. Nәqliyyat vasitәlәri tәyinat mәntәqәsinә
qәdәr yanacaqla tәmin olunur. Sürücülәr marşrut
boyunca zәruri ehtiyacların tәmin edilmәsi mәqsәdilә dayanma, durma hallarına yol verdiklәri zaman
fәrdi vasitәlәrdәn mütlәq istifadә, sosial mәsafәnin
qorunması barәdә ciddi tәlimatlandırılır.
Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә tranzitlә
hәrәkәt edәn nәqliyyat vasitәlәrinin sürücülәrinin
sәrhәd buraxılış mәntәqәsindә sağlamlıq vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi zamanı onların virusa yoluxma şübhәsi yarandıqda gәldiklәri ölkәnin sәlahiyyәtli orqanlarına mәlumat verilmәklә geri
qaytarılırlar. Virusa yoluxma şübhәsi Azәrbaycan
Respublikasının әrazisinә daxil olduqdan sonra vә
ya tәyinat ölkәsinә hәrәkәt zamanı yarandıqda, hәmin şәxslәr laboratoriya müayinәsindәn keçirilmәklә tibbi çeşidlәmә müәssisәsinә göndәrilirlәr.

Gömrük Akademiyasında "Beynәlxalq ticarәt vә logistika" ixtisası açılıb
logistika", III ixtisas qrupu üzrә isә "Hüquqşünaslıq"
ixtisasına qәbul hәyata keçirilir. Bununla, Akademiyaya qәbul olan tәlәbәlәrin dә sayı artırılır.
Akademiyada I ixtisas qrupu üzrә "İnformasiya
tәhlükәsizliyi" ixtisasına qәbul 2019/2020-ci tәdris
Akademiyada I ixtisas qrupu üzrә "İnformasiya ilindәn başlayaraq hәyata keçirilir.
2019/2020-ci tәdris ilindәn Akademiyada magistәhlükәsizliyi", II ixtisas qrupu üzrә "İqtisadiyyat",
hәmçinin bu tәdris ilindәn "Beynәlxalq ticarәt vә tratura sәviyyәsinә dә qәbul aparılır. Akademiyada

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında 2020/2021-ci tәdris ili üzrә bakalavriat
sәviyyәsindә yeni ixtisas - "Beynәlxalq
ticarәt vә logistika" ixtisasına qәbul aparılır.

magistratura sәviyyәsindә Dünya iqtisadiyyatı istiqamәti üzrә "Gömrük işi" ixtisaslaşması ilә yanaşı,
2020/2021-ci tәdris ilindәn Hüquqşünaslıq istiqamәti üzrә "Cinayәt hüququ, cinayәt prosesi, kriminalistika vә mәhkәmә ekspertizası" ixtisaslaşmasına da
qәbul aparılıb.
Ötәn il olduğu kimi, bu il dә Akademiyanın magistratura sәviyyәsi üzrә qәbul planı 100 faiz dolub.

şәrait yaradacaq
Gömrük rәsmilәşdirilmәsinin
sürәtli şәkildә hәyata keçirilәrәk
malların qısa zaman kәsiyindә sahibinә tәhvil verilmәsinin, tәyinat
gömrük orqanında vaxt vә vәsait
itkisinin aradan qaldırılmasının
vacib şәrtlәrindәn biri malların
tәsnifatının vә mәnşә ölkәsinin
düzgün müәyyәnlәşdrilmәsidir.
Bu istiqamәtdә yol verilәn sәhvlәr adәtәn
gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesindә lәngimәlәrә sәbәb olur. Dövlәt Gömrük Komitәsinin reallaşdırdığı yeni layihә bu sahәdәki bütün maneәlәri aradan qaldıracaq.
Komitәnin Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili
vә Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin
rәisi Sәmәd Qaralovun sözlәrinә görә, "Mәcburi
qәrarlar"ın tәtbiqi ilә bağlı yeni layihә xarici
ticarәt iştirakçılarına gömrük әmәliyyatlarının
sürәtli şәkildә hәyata keçirilmәsinә, vaxt vә vәsait itkisinin qarşısının alınmasına şәrait yaradacaq. Pilot variantda hәyata keçirilәn layihә malların tәsnifatını vә mәnşә ölkәsini әhatә edәcәk.
Mәcburi qәrarlar idxal-ixrac әmәliyyatı hәyata keçirilmәdәn öncә malların tәsnifatını vә
mәnşә ölkәsini müәyyәn etmәk mәqsәdilә qanunvericilikdә tәlәb olunan mәlumatların şәxs
tәrәfindәn gömrük orqanına әvvәlcәdәn tәqdim
edilmәsi әsasında tәtbiq olunur. Bu da tәyinat
gömrük orqanına çatdıqda qısa zaman kәsiyindә, yәni dәqiqәlәr әrzindә gömrük әmәliyyatlarının yekunlaşdırılaraq malların sahibinә tәhvil
verilmәsinә şәrait yaradır. Əvvәllәr isә şәxs
tәyinat gömrük orqanına çatan malın mәnşә ölkәsinin vә tәsnifatının müәyyәnlәşdirilmәsi
üçün qanunvericilikdә müәyyәn olunmuş müddәtdә, bәzәn günlәrlә ekspertizanın nәticәlәrini
gözlәyirdi ki, bu da әlavә vaxt vә vәsait itkisi
demәkdir.

Üstәlik, proseslәr әsasәn informasiya texnologiyalarının tәtbiqi ilә elektron qaydada hәyata
keçirildiyindәn insan amili aradan qaldırılır, bu
da şәffaflığın tәmin olunması üçün vacib
şәrtlәrdәndir.
Mәcburi qәrarlar xarici ticarәt iştirakçısının
gömrük orqanlarına yazılı vә ya elektron qaydada müraciәtinә әsasәn qәbul edilir. Bununla
bağlı Dövlәt Gömrük Komitәsi xüsusi texnoloji
sxem hazırlayaraq Komitәnin rәsmi internet
sәhifәsindә yerlәşdirib.
Biznes subyektlәri Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәsmi internet sәhifәsindәki “Sahibkarlar
üçün” bölmәsinә daxil olduqdan sonra mәcburi
qәrarlar alt bölmәsindәn müraciәt ünvanlamaqla yeni layihәdәn faydalana bilәrlәr.
Sәmәd Qaralovun sözlәrinә görә, hәlәlik pilot variantda tәtbiq olunduğu üçün mallara dair
mәcburi qәrarlar birdәfәyә mәxsus olaraq verilәcәk. Layihә tam şәkildә tәtbiq olunduqdan
sonra isә mәcburi qәrarların qanunvericiliyә
uyğun olaraq daha uzun müddәtә verilmәsi tәmin olunacaq vә sahibkarlar idxal etdiklәri eyni
mal üçün tәkrar ekspertizaya müraciәt etmәyәcәklәr.

Dәrman vә qida әlavәlәrinin
idxalı sahәsindә fәaliyyәt
göstәrәn sahibkarlarla görüş
Bakı Baş Gömrük İdarәsindә dәrman vә qida әlavәlәrinin idxalı sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlarla
görüş keçirilib.
Tәdbirdә Bakı Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Kәnan Mәmmәdov, Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Bәhruz Quliyev, Gömrük
Risklәrinin İdarәolunması vә Audit Baş İdarәsinin
rәisi Fәrid Əliyev vә sahibkarlar iştirak edib.
Görüş dәrman preparatları vә qida әlavәlәrinin
idxalı zamanı gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesindә meydana çıxan problemlәrin müzakirәsi vә
operativ şәkildә hәll edilmәsi mәqsәdilә keçirilib.
Görüşdә çıxış edәn Komitә rәsmilәri pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәrindә sәmәrәli vә
işgüzar fәaliyyәtlәrinә görә sahibkarlara xüsusi
tәşәkkürlәrini bildiriblәr.
Sonra dәrman preparatları vә qida әlavәlәrinin
idxalı zamanı gömrük dәyәrlәndirilmәsinin metodologiyaları әtraflı şәkildә görüş iştirakçılarına

izah olunub, bu istiqamәtdә qanunvericiliyin tәtbiqi metodları barәdә mәlumat verilib. Sahibkarlara gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesindә Tarif
Şurasının tәqdim etdiyi qiymәtlәri әsas götürmәk,
gömrük dәyәri ilә real bazar qiymәtlәri arasında
kәskin fәrqlәrin yaranmasına yol vermәmәk tövsiyә olunub.
Sonda sahibkarların sualları cavablandırılıb.
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Hüquq mühafizә fәaliyyәti
sahәsindә beynәlxalq әmәkdaşlıq
daha da güclәndirilib
Müasir dövrdә gömrük hüquqpozmalarının
hazırlanması vә törәdilmәsi iki vә daha artıq
dövlәtin әrazisindә baş verdiyi sәbәbindәn hәmin hüquqpozmalarla sәmәrәli mübarizәnin
beynәlxalq әmәkdaşlıq olmadan hәyata keçirilmәsi mümkün deyil. Bu mәqsәdlә Azәrbaycan
Respublikasının gömrük orqanları sözügedәn
sahәdә beynәlxalq әmәkdaşlığa xüsusi önәm
verir.
2020-ci ilin birinci yarısında hüquq mühafizә fәaliyyәti
üzrә beynәlxalq әmәkdaşlığın hәyata keçirilmәsi ilә bağlı
bir sıra tәdbirlәr görülüb.
MDB Gömrük Xidmәtlәri Rәhbәrlәri Şurasının Hüquq
Mühafizә Bölmәlәri Başçıları Komitәsi ilә әmәkdaşlıq
çәrçivәsindә “Filtr”, “Internet Trade” Beynәlxalq Xüsusi
Gömrük Əmәliyyatında iştirak tәmin edilib, adı çәkilәn
qurumun gömrük tәhqiqatı vә istintaqı mәsәlәlәri üzrә işçi
qrupunun videokonfrans formatında 18-ci iclasında
iştirak edәn ölkәlәrin gömrük xidmәtlәrinin nümayәndәlәri ilә yanaşı, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin iki әmәkdaşı da tәmsil olunub.
İyunun 17-19 tarixlәrindә Dövlәt Gömrük Komitәsindә
BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsi vә
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının birgә layihәsi olan
“Konteyner daşınmalarına nәzarәt üzrә qlobal proqram” çәrçivәsindә Strateji Ticarәt vә İxrac Nәzarәti” mövzusunda onlayn tәlim keçirilib vә müvafiq gömrük әmәkdaşlarının tәlimdә
iştirakı tәmin edilib. İlkin vә digәr müvafiq mәlumatların ÜGTnin CENcomm şәbәkәsinin “Containercomm” platforması
üzәrindәn mübadilәsi hәyata keçirilib, layihә çәrçivәsindә tәyin
olunmuş nәzarәt qrupunun üzvlәri 2 fakt üzrә - 100 kq 800 qr vә
523 kq 700 qr heroinin qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılmasında
iştirak ediblәr.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının regional qovşağı RILOMoskva ilә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә dә bir sıra tәdbirlәr görülüb.
Azәrbaycan Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn 2019cu il әrzindә aşkar edilmiş narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının, әqli mülkiyyәt obyektlәrinin,
CITES obyektlәrinin, silahın, sursatın, partlayıcı maddәlәrin,
alkoqol vә tütün mәhsullarının vә mәdәni sәrvәtlәrin qanunsuz
dövriyyәsi barәdә qarşı tәrәfә mәlumat tәqdim edilib vә müvafiq
mәlumat bülletenlәri alınıb, "Şot" Beynәlxalq Analitik Layihәsi
üzrә 2019-cu il әrzindә Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
saxlanılaraq ÜGT-nin CEN şәbәkәsinә daxil edilәn spirtli içkilәrin qaçaqmalçılığı faktlarına dair ümumi mәlumat qarşı tәrәfә

göndәrilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin daha 4 nәfәr әmәkdaşına
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının hüquq mühafizә şәbәkәsi
olan CEN-ә giriş imkanı yaradılması üçün müvafiq qaydada
qarşı tәrәfә müraciәt edilib, CEN şәbәkәsinә gömrük hüquqpozma faktları barәdә mәlumatlar daxil edilib, cari ildә Azәrbaycan
Respublikasının gömrük orqanları tәrәfindәn aşkar edilmiş 281
kq, 523 kq vә 100 kq heroinin qanunsuz dövriyyәsi faktları
barәdә mәlumat MDB Gömrük Xidmәtlәri Rәhbәrlәri Şurasının
Hüquq Mühafizә Bölmәlәri Başçıları Komitәsinin tәsdiq etdiyi
mәlumat formalarına uyğun şәkildә hazırlanaraq ÜGT-nin
hüquq mühafizә saytında yerlәşdirilmәsi üçün qarşı tәrәfә
tәqdim olunub. Dövlәt Gömrük Komitәsi Əmәliyyat-İstintaq
Baş İdarәsi Əmәliyyat İdarәsinin Hәdәflәrin müәyyәnlәşdirilmәsi şöbәsinә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının MDB üzv
ölkәlәri üzrә CENcomm şәbәkәsindәki operativ platformasına
(RILO CIS Operational Platform) giriş imkanının yaradılması
üçün qarşı tәrәfә müraciәt edilib vә cari ildә aşkar olunmuş
böyük hәcmdә narkotik saxlanmasına dair mәlumatlar
sözügedәn şәbәkәdәki operativ platformaya daxil edilib.
ABŞ Ədliyyә Nazirliyi Narkotiklәrlә Mübarizә Administrasiyası ilә әmәkdaşlıq çәrçivәsindә dә 2020-ci ilin ötәn dövründә

aşkar edilmiş böyük hәcmdә narkotik saxlanmasına dair
mәlumatlar qarşı tәrәfә tәqdim edilib vә adı çәkilәn
qurumdan bu faktlar üzrә araşdırmanın nәticәsinә dair
mәlumatlar daxil olub. Martın 3-4 tarixlәrindә isә
Ukraynanın Kiyev şәhәrindә ABŞ Ədliyyә Nazirliyi
Narkotiklәrlә Mübarizә Administrasiyasının tәşkil etdiyi
vә 2019-cu ildә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi tәrәfindәn iki böyük hәcmli heroin
saxlanması faktları ilә әlaqәdar görüşdә Dövlәt Gömrük
Komitәsinin nümayәndәlәri dә iştirak ediblәr.
Mәrkәzi Asiya Regional İnformasiya Əlaqәlәndirmә
Mәrkәzindәn (MARİƏM) mütәmadi әsasda narkotiklәrin
vә onların prekursorlarının saxlanması üzrә müvafiq mәlumat bülletenlәri alınıb vә qarşı tәrәfә göndәrilmәsi üçün
müvafiq mәlumatlar tәqdim edilib. İyulun 2-dә
MARİƏM vә Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin nümayәndәlәri arasında videokonfrans formatında görüş keçirilib. Tәdbirdә BMT-nin Narkotiklәr
vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsinin әmәkdaşları da qatılıb.
Öz növbәsindә, Azәrbaycan Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin nümayәndәlәri BMT-nin Narkotiklәr vә Cinayәtkarlıq üzrә İdarәsinin yanvarın 29-30 tarixlәrindә Vyana Beynәlxalq Mәrkәzindә keçirdiyi “Mәrkәzi Asiyada, Rusiya Federasiyasında vә Qafqazda opiatlar bazarındakı cari tendensiyalar haqqında” görüşdә iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin әmәkdaşları hәmçinin fevralın
2-8 tarixlәrindә Türkiyәnin Ədirnә şәhәrindә “Gömrük xәttindә
xidmәt edәn zabitlәr üçün sәrhәdlәrin mühafizәsi” mövzusunda
tәlimdә, fevralın 5-7 tarixlәrindә İspaniyanın Alikante şәhәrindә
“Avro 2020” әmәliyyat öncәsi tәlim vә “Avro 2020” әmәliyyatına hazırlıq görüşündә vә ABŞ Beynәlxalq Hüquqi Araşdırmalar
üzrә Müdafiә İnstitutunun fevralın 19-20 tarixlәrindә Bakıda
keçirdiyi beynәlxalq humanitar hüquq sahәsindә ölkәdaxili
tәlim-seminarında iştirak ediblәr.
Bundan әlavә, CEN (gömrük hüquq mühafizә şәbәkәsi),
“Containercomm”, “Global Shield” (Qlobal Qalxan), RILO CIS
Operational Platform (RILO MDB ölkәlәri әmәliyyat platforması) vә PICS (narkotik vasitәlәrin vә psixotrop maddәlәrin prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsinin aşkar edilmәsi faktları üzrә mәlumat mübadilәsi sistemi) sistemlәri ilә iş aparılaraq müvafiq mәlumatların mübadilәsi tәmin edilib.
Ümumilikdә 2020-ci ilin 6 ayı әrzindә hüquq mühafizә fәaliyyәti sahәsindә milli, beynәlxalq vә regional tәşkilatlarla, xarici
dövlәtlәrin gömrük vә digәr hüquq mühafizә orqanları ilә әmәkdaşlıq daha da güclәndirilib, mәlumat vә tәcrübә mübadilәsi
genişlәndirilib.

Mәsuliyyәtdәn yayınmağa müvәffәq olmuş
şәxslәr tutularaq istintaqa cәlb ediliblәr
İyulun 27-dә Dövlәt Gömrük Komitәsi Mәtbuat vә
İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi tәrәfindәn kütlәvi
informasiya vasitәlәrindә adları istintaqa mәlum
olmayan, gömrük qanunvericiliyinin tәlәblәrini ciddi
şәkildә pozduğu müәyyәn edilәn, lakin mәsuliyyәtdәn yayınmağa müvәffәq olan şәxslәrin foto vә video
görüntülәri yayımlanmışdı.
Xәbәrdәn dәrhal sonra ictimaiyyәtin dәstәyi ilә daxil olmuş
әmәliyyat mәlumatı әsasında aparılmış tәxirәsalınmaz istintaq
vә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri nәticәsindә hәmin şәxslәrin kimliyi vә olduqları yer müәyyәn edilib vә onlar tutularaq istintaqa
cәlb ediliblәr. Müәyyәn edilib ki, onların hәr ikisi Azәrbaycan
Respublikasında narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә
mәşğul olan Gürcüstan vәtәndaşları - 1974-cü il tәvәllüdlü
Rasim Mehtiyev vә 1979-cu il tәvәllüdlü Aynur Əhmәdova adlı
şәxslәrdir.
Baş vermiş cinayәt hadisәsinin tәfәrrüatına gәlincә, bu ilin
fevral ayının 16-da Əhmәdova Aybәniz Əhmәd qızı adından 1
әdәd eynәk vә 2 әdәd ayaqqabı kimi bәyan edilәrәk "Azerexpresspost" poçt daşımaları şirkәti vasitәsi ilә Azәrbaycan
Respublikasından Çexiya Respublikasına göndәrilәn poçt bağ-

laması Heydәr Əliyev Beynәlxalq Hava limanının Bakı Karqo
Terminalında gömrük nәzarәtindәn keçirilәrkәn rentgen
aparatında şübhәli tәsvirlәr müşahidә edilib. Kinoloji xidmәt
itinin reaksiyasına әsasәn aparılmış baxış zamanı malların aşkar
edilmәsini çәtinlәşdirәn üsullardan istifadә edilmәklә bağlamanın içәrisindәki 2 cüt ayaqqabının hәr birinin daban hissәsindәki
boşluqda gümüşü rәngli falqalara bükülәrәk gömrük nәzarәtindәn gizlәdilmiş 4 bükümdә, ümumilikdә 91,743 qram narkotik
vasitә - heroin aşkar edilәrәk götürülüb.
Aparılmış istintaqla Əhmәdova Aybәniz Əhmәd qızı adından
göndәrilәn narkotik vasitәnin sonuncu tәrәfindәn deyil, onun
adından şәxsiyyәtlәri istintaqa mәlum olmayan digәr şәxslәr tәrәfindәn göndәrilmәsi müәyyәn edilib.
İstintaqın ilkin mәrhәlәsindә görülmüş bütün zәruri istintaq vә
әmәliyyat-axtarış tәdbirlәrinә baxmayaraq hәmin şәxslәrin kimliyini müәyyәn etmәk mümkün olmamışdı.
Mәlum foto vә video görüntülәr yayımlandıqdan sonra tutularaq istintaqa cәlb edilәn Rasim Mehtiyev vә Aynur Əhmәdovanın әmәllәrindә Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllә- kan tәdbiri seçilib.
sinin 206.3.2, 234.4.1 vә 234.4.3-cü maddәlәrindә nәzәrdә tuHazırda cinayәt işi üzrә istintaq davam etdirilir.
tulmuş cinayәtin tәrkibi olmasına әsaslı şübhәlәr müәyyәn edilDövlәt Gömrük Komitәsi göstәrilәn dәstәyә görә ictimaiyyәtә
diyindәn hәr ikisinә hәmin maddәlәrlә ittiham elan edilәrәk ba- tәşәkkürünü bildirir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi
rәlәrindә Yasamal Rayon Mәhkәmәsinin qәrarı ilә hәbs qәtim-

Yeni ixtisas hansı imkanları yaradır?
gömrük işinin tәşkili vә menecmenti, gömrük nәzarәti vә rәsmilәşdirilmәsi, xarici iqtisadi fәaliyyәtin gömrük tarif tәnzimlәnmәsi, gömrük logistikası, gömrük ekspertizası kimi fәnlәr
tәdris olunacaq. Eyni zamanda, inkişaf edәn qlobal iqtisadiyyatı tam anlamaq üçün elektron ticarәt, beynәlxalq ticarәtdә rol
alan beynәlxalq iqtisadi tәşkilatlar, beynәlxalq marketinq, risk
menecmenti vә sığorta kimi yeni fәnlәrin tәdrisi nәzәrdә tutulur.
İlk iki ildә tәlәbәlәrә intensiv olaraq praktiki vә ixtisas yönümlü ingilis dilinin tәdris olunacağını diqqәtә çatdıran Elvin
Əlirzayev onu da bildirib ki, hәmin ixtisas üzrә tәhsil alanlara
"Karyeranın planlanması" fәnni tәdris olunacaq. Bu da tәlәbәlәrә birinci kursdan öz karyeralarını qurmağa yardımçı olacaq.
Bundan әlavә, tәlәbәlәr gömrük orqanlarında uzunmüddәtli vә
ya intensiv olaraq tәcrübә keçmәk imkanlarına sahib olacaqlar.

Xәbәr verildiyi kimi, 2020/2021-ci tәdris ilindәn
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasında
"Beynәlxalq ticarәt vә logistika" ixtisasına qәbul
hәyata keçirilir.
Akademiyanın "İxtisas fәnlәri" kafedrasının müdiri Elvin
Əlirzayev bildirib ki, bu ixtisas üzrә oxuyan hәr bir tәlәbә tәdris
prosesindә ilk iki ildә iqtisadiyyat elminin baza fәnlәrini öyrәnәcәk. "Hәmçinin beynәlxalq ticarәt, beynәlxalq logistika,
beynәlxalq biznes, beynәlxalq ticarәt hüququ, beynәlxalq nәqliyyat әmәliyyatları kimi beynәlxalq bizneslә vә logistika ilә
birbaşa әlaqәli fәnlәri mәnimsәyәrәk lazımi elmi-praktiki biliklәrә sahib olacaq”, - deyә kafedra müdiri qeyd edib.
Bununla yanaşı, beynәlxalq ticarәt vә logistikanın әsas halqası olan gömrük işi sahәsindә yetәrli bilik әldә etmәk üçün
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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.
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları avtomobil ehtiyat hissәlәrinin vә telefon aksesuarlarının ölkәnin
gömrük sәrhәdindәn bәyan edilmәdәn keçirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, ölkәmizdәn beynәlxalq tranzit
yolu ilә göndәrilәn, "Qara metallardan metal konstruksiyalar vә
onların hissәlәri" vә "Qara metallardan qolf meydançaları üçün
hissәlәr" kimi bәyan olunan yüklәrә Hava Nәqliyyatında Baş
Gömrük İdarәsinin Karqo Terminalında gömrük baxışı keçirilib.
Yoxlama zamanı yüklәrin içәrisindә gömrük nәzarәtinә bәyan
edilmәyәn 47 adda avtomobil ehtiyat hissәlәri vә 2400 әdәd telefon aksesuarları aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә
siqaretlәrin ölkә әrazisinә gömrük nәzarәtindәn gizli yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Hәr iki fakt idarәnin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda qeydә alınıb. Gürcüstan istiqamәtindәn respublikamıza daxil olan "MAN" vә "VOLVO" markalı
avtomobillәrә gömrük baxışı zamanı hәmin nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә 20.600 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәr aşkar olunub.
* * *
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 Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә
etdiyi "Man" markalı yük avtomobili saxlanılıb. Baxış zamanı
nәqliyyat vasitәsinin gizli saxlanc yerlәrindә 34 әdәd müxtәlif
kosmetik vasitә vә lәvazimatlar, elektron siqaret aparatları, 80
әdәd elektron siqaret aparatları üçün tәmizlәmә çubuğu, 6 flakon
dәrman preparatı, 1 әdәd "Apple" markalı qol saatı, 756 hәb baytarlıq preparatı, 2 әdәd qadın üçün gödәkcә aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Astara" gömrük postunda İran İslam Respublikasından ölkәmizә gәlәn Gürcüstan vәtәndaşının idarә etdiyi "Man" markalı yük avtomobili saxlanılıb.
Nәqliyyat vasitәsinә Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin әmәkdaşları ilә
birgә baxış keçirilib. Yoxlama zamanı sürücüyә mәxsus bel çantasının içәrisindә olan astarın alt tәrәfindә gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn sellofana bükülü beş әdәd bağlamada, ümumi çәkisi 1
kiloqram 115 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә
dәrman preparatlarının ölkә әrazisinә gömrük nәzarәtindәn gizli
yolla gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Hәr iki fakt idarәnin
"Qırmızı Körpü" gömrük postunda qeydә alınıb. Gürcüstan istiqamәtindәn respublikamıza daxil olan "Scania" markalı avtomobillәrә gömrük baxışı hәyata keçirilib. Bu zaman nәqliyyat vasitәlәrindә 17400 hәb vә 20 әdәd 20 milli qramlıq şüşә qabda dәrman preparatları, elәcә dә 9100 әdәd şam aşkar olunub.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn daxil olan hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi “Lada219020 Granta” markalı avtomobil Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinin mәlumatı әsasında yoxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat
vasitәsinin yük yerindәki qaz balonunun içәrisindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 97 әdәd şüşә flakon vә müxtәlif adda 1400
hәb dәrman preparatları, hәmçinin 32 әdәd müxtәlif markalı
qadın geyimlәri aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan
Respublikası vәtәndaşının әl yüklәri rentgen aparatı ilә yoxlaılarkәn monitorda şübhәli predmetlәr müşahidә olunub. Vәtәndaş
sorğu-sual zamanı әl yüklәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә ya gömrük nәzarәtinә mütlәq bәyan olunmalı hәr hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin olmadığını bildirib, әlindәki torbada yalnız şirniyyat olduğunu
qeyd edib. Lakin tәkrar baxış zamanı sellofan torbadakı 1 әdәd
qutunun içindә 2 bükümdә, hәr biri ayrı-ayrı polietilendә qablaşdırılan şirniyyatların içindә 3 bükümdә ümumi çәkisi 803
qram olan narkotik vasitә - heroin vә üzәrindә “F/M40” yazılan
100 hәb metadon aşkar edilib.
Xatırladaq ki, aşkar olunan metadon hәblәri dә sintetik narkotik vasitә sayılır vә “Azәrbaycan Respublikası әrazisindә dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan narkotik vasitәlәrin II Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә
xeyli miqdarda siqaret, kosmetik vasitә vә lәvazimatların bәyan
edilmәdәn ölkә әrazisinә keçirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn
"IVECO" vә "Mercedes Benz " markalı yük avtomobillәri saxlanılıb, gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı avtomobillәrin gizli
saxlanc yerlәrindә 4200 әdәd "Marlboro Touch" markalı siqaretlәr, 21 әdәd müxtәlif markalı kosmetik vasitәlәr vә lәvazimatlar
aşkar olunub.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәt
xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә
etdiyi “Ford Fusion” markalı avtomobil saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin ön vә arxa oturacaqlarının alt hissәsindә, yük yerinin sol tәrәfindәki boşluqda vә salonun nәfәslik
hissәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 708 әdәd müxtәlif
adda kosmetik mәhsullar aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn hәmin ölkә
vәtәndaşı piyada xәtti ilә gömrük nәzarәti hәyata keçirilәn salona
daxil olub vә әl yüklәri rentgen aparatı ilә yoxlanılarkәn monitorda şübhәli predmetlәrin tәsviri görünüb. Vәtәndaş sorğu-sual
zamanı әl yüklәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә ya
gömrük nәzarәtinә mütlәq bәyan olunmalı hәr hansı predmetin,
o cümlәdәn narkotik vasitә vә psixotrop maddәlәrin olmadığını
bildirib. Baxış zamanı isә vәtәndaşa mәxsus әl yükündә içәrisinә
qaşıq, çәngәl, bıçaq dәsti yığılan qutunun üst, arxa vә alt divarlarında aşkar edilmәsini çәtinlәşdirәn üsullardan istifadә etmәklә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 8 әdәd bağlamada, ümumi
çәkisi 3462 qram olan narkotik vasitә - tiryәk aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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