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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Hәyata keçirilәn sosialiqtisadi islahatlar nümunәvi
xarakter daşıyır
Azәrbaycan BMT-nin "Davamlı
inkişaf hesabatı - 2020” sәnәdindә
166 ölkә arasında 54-cü pillәdә qәrarlaşaraq dünyanın hәr 3 ölkәsindәn
ikisini qabaqlayıb. Prezident İlham
Əliyevin hәyata keçirdiyi mütәrәqqi
islahatlara növbәti yüksәk beynәlxalq
qiymәt BMT-dәn gәldi. "Davamlı
inkişaf mәqsәdlәri indeksi”nә görә
Azәrbaycan regional liderdir. Ölkәmiz
әldә etdiyi nәticәyә әsasәn hәm regiondakı, hәm dә bәzi böyük dövlәtlәri
geridә qoymaqla dünyada hәr üç ölkәdәn ikisini qabaqlaya bilib.
Hesabatda Rusiya 57-ci, Gürcüstan 58-ci, İran
59-cu, Qazaxıstan 65-ci, Türkiyә 70-ci, Ermәnistan 75-ci vә Türkmәnistan 114-cü mövqedәdir.
Yәni Azәrbaycan regionun aparıcı ölkәlәri hesab
edilәn Rusiya vә Türkiyәdәn dә öndәdir.
Ümumiyyәtlә, tarixinin әn qüdrәtli dövrünü
yaşayan Azәrbaycanın son 17 ildә yüksәliş strategiyasını uğurla reallaşdırması beynәlxalq sәviyyәdә, dünyanın aparıcı siyasi, iqtisadi, maliyyә vә digәr qurumları tәrәfindәn dә tәsdiq olunur.
BMT-nin yaydığı mәlumatda da bildirilir ki,
Azәrbaycan "Davamlı inkişaf mәqsәdlәri indeksi”nә görә dünya ölkәlәri arasında mühüm nәticә
nümayiş etdirir.
Hәmçinin Azәrbaycan sәhiyyә, sosial rifah,
yoxsulluq, qidalanma, tәmiz su, tәmiz enerji, davamlı şәhәrlәr vә icmalar, sülh, әdalәt vә güclü
institutlar kimi BMT-nin Davamlı İnkişaf Mәqsәdlәri üzrә irәlilәyişlәr edib. Ölkәmiz "Davamlı
inkişaf mәqsәdlәri indeksi”nin mümkün 100
balından 72,6 bal toplayıb. Qeyd edәk ki, Şәrqi
Avropa vә Mәrkәzi Asiya regionunda "Davamlı
inkişaf mәqsәdlәri indeksi” üzrә orta göstәrici
70,9-dur.
Hesabata әsasәn, Azәrbaycanda gündәlik gәliri
3,2 dollardan az olan yoxsul qeydә alınmayıb,
Ölkәdә hәr 100 min nәfәrә ana vә körpә ölümü
kimi göstәricilәrdә yaxşılaşma olub. Bәrabәrsizliyi ifadә edәn "Cini” әmsalı Azәrbaycanda 38,6
olmaqla dünyada әn yaxşı göstәricilәrdәn biridir.
Göründüyü kimi, bu hesabat hazırlanan zaman
fәrqli indeqatorlardan istifadә olunur. Hәm iqtisadi, hәm sosial, hәm dә bütövlükdә bu sahәdә
aparılan islahatların nәticәsi kimi makroiqtisadi
vә elәcә dә sosial göstәricilәrdә baş verәn dәyişikliklәr hәmin hesabatda öz әksini tapır.
Əlbәttә ki, ölkәmizә vә dövlәt başçısı İlham
Əliyevin mütәrәqqi islahatlarına nüfuzlu tәşkilat
tәrәfindәn verilәn qiymәt qürurvericidir. Bundan
öncә dә Azәrbaycan hәr ötәn il müxtәlif beynәlxalq qurumların - Dünya Bankı, Dünya İqtisadi
Forumu vә reytinq tәşkilatlarının hesabatlarında
yüksәlişә doğru irәlilәyib. Azәrbaycan islahatçı
dövlәt, Prezident İlham Əliyev isә әn islahatçı
ölkә rәhbәri kimi qiymәtlәndirilib.
Hazırda qlobal pandemiya dövründә dünya
iqtisadiyyatında baş verәn tәnәzzül tәbii ki, Azәrbaycandan da yan keçmәyib. Ancaq ölkәdә heç
bir sosial layihә tәxirә salınmayıb. Neftin qiymәtinin aşağı düşmәsi, elәcә dә pandemiya ilә mübarizә tәdbirlәri dövlәtin sosial layihәlәrinin icrasına tәsir göstәrә bilmәyib. Bu gün dә sosial proqramlar icra olunur vә eyni zamanda bu istiqamәtdә ayrılan vәsaitlәrin hәcmindә artımlar var.
Bütün bunlarla yanaşı, Azәrbaycanda BMT
tәrәfindәn Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәri üçün
müәyyәnlәşdirilәn vәzifәlәr uğurla icra olunur.
İyulun 8-dә Prezident İlham Əliyevlә BMT
Baş katibi Antonio Quterreş arasında keçirilәn telefon danışığı zamanı Baş katib Azәrbaycanın
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә fәal surәtdә çalışdığını bildirmişdi.
Xatırladaq ki, 2016-2030-cu illәri әhatә edәn
Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәri BMT üzvü olan
dövlәtlәrin 2015-ci ilin sentyabr ayında keçirilәn
sammitindә elan edilib. Qarşıya qoyulmuş mәqsәd vә hәdәflәr dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial

vә ekoloji aspektlәrini әhatә etmәklә, Minilliyin
İnkişaf Mәqsәdlәrinә әsaslanır vә növbәti inkişaf
istiqamәtlәrini müәyyәnlәşdirir. Elә hәmin sammitdә Azәrbaycan da Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrinә qoşulub. Ölkәdә Dayanıqlı İnkişaf üzrә
Milli Əlaqәlәndirmә Şurası yaradılıb vә dayanıqlı inkişafa dair I Bakı forumu keçirilib. Bu ilin
oktyabr ayında isә II Bakı forumunun keçirilәcәyi gözlәnilir.
Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrindә qarşıya
qoyulmuş hәdәflәr böyükdür. Burada 17 prioritet
vәzifә qarşıya qoyulub. Yeni mәqsәdlәrin özünәmәxsusluğu isә onların bütün ölkәlәri, o cümlәdәn yoxsul, zәngin vә orta gәlirli ölkәlәri planetin
mühafizәsini tәmin etmәk şәrtilә, tәrәqqini tәşviq
etmәk üçün tәdbirlәr görmәyә sәslәmәsindәdir.
Azәrbaycan dövlәti bütün bu 17 mәqsәdi әhatә
edәn uğurlu dövlәt siyasәti hәyata keçirmәkdәdir.
Bir sözlә, Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi islahatlar nәticә etibarilә BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Mәqsәdlәrinin Azәrbaycanda daha
sürәtlә reallaşmasına yol açıb. Ölkәdә yoxsulluğun aradan qaldırılması, sәhiyyә sisteminin
müasir standartlara uyğun yenidәn qurulması,
әhalinin kommunal problemlәrinin, o cümlәdәn
içmәli su probleminin sәmәrәli hәlli, ölkәnin
enerji tәhlikәsizliyinin tәmin olunması, mövcud
tәhlükәsizlik, milli hәmrәylik mühitinin forma-

laşması uğurla reallaşdırılır. Qazanılan nailiyyәtlәr, әldә edilәn uğurlu göstәricilәr isә son deyil.
Bu göstәricilәr növbәti mәrhәlәdә daha yaxşı
nәticәlәr әldә etmәk üçün әsaslı bazadır.
Göründüyü kimi, Azәrbaycan Prezidentinin
hәyata keçirdiyi sosial-iqtisadi islahatlar nümunәvi xarakter daşıyır. Bu islahatlar, elәcә dә
müasir iqtisadi vә sosial infrastrukturun formalaşdırılması ölkә iqtisadiyyatının rәqabәt qabiliyyәtinin yüksәlmәsini tәmin edib. 2019-cu ildә
reallaşdırılan böyük sosial paketlәr vә mәhz pandemiya dövründә müstәqillik dönәminin әn
böyük sosial-iqtisadi paketinin qәbul edilmәsi
ölkә әhalisinin rifahının yüksәlmәsinә mühüm
tәsir göstәrib.
Onu da xüsusi vurğulamalıyıq ki, Azәrbaycanın BMT-nin davamlı inkişaf mәqsәdlәri üzrә
regional liderә çevrilmәsi Prezident İlham Əliyevin tәşkilatın xüsusi sessiyasının keçirilmәsi
tәşәbbüsü ilә üst-üstә düşmüş oldu. Tәşkilatın
"Davamlı inkişaf mәqsәdlәri indeksi”ndә yüksәliş isә bir daha tәsdiq etdi ki, dövlәt başçısı
İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә Azәrbaycan qlobal
gündәliyin formalaşması vә hәyata keçirilmәsindә әhәmiyyәtli rola malik ölkәdir.
Beynәlxalq tәşkilatların qәbul etdiklәri bu cür
hesabatlar, xüsusәn dә BMT-nin "Davamlı inkişaf hesabatı - 2020”nin göstәricilәri Azәrbaycanı
dünyada tam müstәqil, azad, inkişaf edәn de-

mokratik dövlәt kimi tanıdacaq vә bundan sonra
dünya dövlәtlәri tәrәfindәn ölkәmizin mövqeyi
daha yaxşı dәstәklәnәcәk. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin tam müstәqil siyasәtinә verilәn beynәlxalq dәstәk olmaqla yanaşı, Azәrbaycanın artan nüfuzunun әyani nümunәsidir.
Bәşәriyyәti çәtin sınaqlarla üz-üzә qoyan qlobal böhran dünya iqtisadiyyatını iflic duruma
saldı. İqtisadiyyatın tәnәzzülü әlbәttә ki, ölkәlәrin sosial siyasәtinә tәsirsiz ötüşmәdi. Əsas diqqәtini insan sağlamlığının qorunması istiqamәtinә yönәldәn dövlәtlәrdә әksәr sosial-iqtisadi layihәlәrin icrası tәxirә salındı.
Qlobal 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. İqtisadiyyatdakı tәnәzzülә
baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin tәxirә salmadan reallaşdırdığı sosial layihәlәr bir daha
Azәrbaycanın hәm dә sosial dövlәt olduğunu tәsdiqlәdi.
davamı 2-ci sәh.
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Rәsmi xronika
Avqustun 31-dә Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Tibb
Mәrkәzinin koronaviruslu xәstәlәrin müalicәsi üçün nәzәrdә tutulan modul tipli növbәti hospitalının açılışı olub.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev hospitalın açılışında
videoformatda iştirak edib.
Tibb müәssisәsinin kollektivi ilә videoformatda görüşәn dövlәtimizin başçısı çıxış edәrәk bildirdi ki, bu gün
açılan xәstәxanada 820-dәn çox çarpayı mövcuddur. Ancaq qısa müddәt әrzindә biz bu çarpayıların sayını 1500ә qәdәr artıra bilәrik. Bu xәstәxananın xüsusi özәlliyi
ondan ibarәtdir ki, burada 130 intensiv terapiya-reanimasiya yeri vardır. Əminәm ki, bu gün açılan xәstәxananın
fәaliyyәti COVID-19 ilә apardığımız mübarizәdә çox
önәmli rol oynayacaq.
Görülmüş bütün işlәr bir mәqsәdi güdür ki, biz bu
vәziyyәtdәn az itkilәrlә çıxaq. Hesab edirәm ki, biz buna
nail oluruq. Hәr şey müqayisә ilә ölçülür. COVID-lә bağlı
dünya statistikasına baxdıqda görürük ki, ölkәmizdә әldә
edilmiş nәticәlәr doğrudan da çox tәsirlidir, çox dәyәrlidir.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 2-dә
Yaponiyanın ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş fövqәladә vә
sәlahiyyәtli sәfiri Cuniçi Vadanın etimadnamәsini qәbul
edib.
Prezident İlham Əliyev sәfirlә söhbәtindә bildirdi ki,
Yaponiya vә Azәrbaycan arasında münasibәtlәr çox uğurla inkişaf edir. Əmәkdaşlığımızın çox geniş gündәliyi var.
Əvvәla, bizim siyasi dialoqumuz çox fәaldır. Biz iqtisadi
sahәdә çox yaxşı nәticәlәr görürük. Çox şadıq ki, yapon
şirkәtlәri Azәrbaycanda iş qurmaqda maraqlıdırlar. Onlar
yaxşı investorlardır. Onlar Azәrbaycanın neft vә qaz sektoruna çoxlu vәsait yatırıblar.
Ümidvaram ki, iqtisadiyyatımızın digәr sektorlarına
da maraq olacaqdır. Xüsusilә biznes mühiti ilә bağlı vәziyyәtin yaxşılaşdırılmasını nәzәrә alaraq Azәrbaycan әcnәbi şirkәtlәr üçün cәlbedici olmağa davam edir. Biz,
hәmçinin müxtәlif layihәlәrә maliyyә dәstәyi göstәrdiyinizә görә sizә minnәtdarıq.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 2-dә
Yunanıstanın ölkәmizdә yeni tәyin olunmuş fövqәladә vә
sәlahiyyәtli sәfiri Nikolaos Piperiqkosun etimadnamәsini
qәbul edib.
Prezident İlham Əliyev sәfirlә söhbәtindә bildirdi ki,
son bir neçә il Yunanıstan vә Azәrbaycan arasında çox
aşağı sәviyyәdә әmәkdaşlıq illәri olub. Əvvәlki vaxtlarda
bizim daha fәal tәmaslarımız olub. Bildiyiniz kimi, mәn
sizin ölkәnizә rәsmi sәfәr etmişәm, Yunanıstanın iki prezidenti Azәrbaycanda rәsmi sәfәrdә olub, Baş Nazir sәfәrdә olub. Lakin Yunanıstanın әvvәlki hökumәti hakimiyyәtә gәlәndәn sonra bu tәmaslar dayanıb vә bu, Yunanıstan hökumәtinin tәşәbbüsü olub. Belәliklә, hazırda
bizim faktiki olaraq aktiv tәmaslarımız, nümayәndә heyәtlәrinin mübadilәsi yoxdur. Bizim gәlәcәkdә әmәkdaşlığımızı necә planlaşdırmaq barәdә düşünmәyә ehtiyacımız var.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyeva sentyabrın 3-dә Bakının Yasamal rayonundakı Vaqif Mustafazadә adına 2 nömrәli Uşaq İncәsәnәt Mәktәbinin әsaslı tәmirdәn sonra açılışında iştirak
ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım әsaslı tәmirdәn
sonra binada yaradılan şәraitlә tanış oldular. Mәlumat verildi ki, Vaqif Mustafazadә adına 2 nömrәli Uşaq İncәsәnәt
Mәktәbinin yerlәşdiyi bina 1904-cü ildә inşa edilib. Ötәn
116 ildә bina müxtәlif dövrlәrin reallıqlarını yaşayıb: hospital, ümumtәhsil mәktәbi, 1940-cı ildәn isә musiqi mәktәbi kimi fәaliyyәt göstәrib. Binanın memarlıq üslubu vә
fasadının ilkin görünüşü saxlanılmaqla Heydәr Əliyev
Fondu tәrәfindәn 2020-ci ildә әsaslı tәmir olunub.
* * *
Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetinin (UNEC)
Bakının Yasamal rayonundakı 3 saylı tәdris korpusu yenidәn inşa olunaraq istifadәyә verilib.
Sentyabrın 3-dә Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev
vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Murtuza Muxtarov
küçәsindә yerlәşәn yeni tәdris korpusunun açılışında iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım tәdris korpusunda yaradılan şәraitlә tanış oldular. Bildirildi ki, tikintisinә
2018-ci ildәn başlanılan vә müasir standartlara cavab
verәn yeni tәdris korpusu köhnә binanın fasadı saxlanılmaqla inşa edilib. Müasir kampus standartlarına cavab
verәn, modern memarlıq elementlәri ilә zәngin olan, 4 binadan ibarәt yeni tәdris korpusunda texniki vә texnoloji
ixtisaslar üzrә 3 min tәlәbә tәhsil ala bilәcәk.
* * *
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyev vә birinci xanım
Mehriban Əliyeva sentyabrın 4-dә ADA Universitetinin
iki yeni korpusunun açılışında iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım universitetin
kampusunda yerlәşәn parkda yaradılan şәraitlә dә tanış
olublar. Mәlumat verildi ki, yeni korpusların inşası 20162019-cu illәr әrzindә aparılıb. Yeni korpuslarda tәlim-tәdrisin әn müasir sәviyyәdә aparılması üçün bütün imkanlar
var. Burada 535 nәfәrlik akt zalı, sinif vә qrup otaqları, kitabxana, laboratoriyalar müәllim vә tәlәbәlәrin ixtiyarına
verilәcәk. Sinif otaqları tәrcümә sistemi, smart lövhә vә
digәr zәruri tәdris avadanlığı ilә tәchiz olunub.
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Hәyata keçirilәn sosial-iqtisadi
islahatlar nümunәvi xarakter daşıyır
әvvәli 1-ci sәh.
Bu gün Azәrbaycan dövlәti mütәmadi olaraq
sahibkarlara da diqqәtlә yanaşır. Xüsusәn pandemiya dövründә sahibkarlara dәstәyin artırılması,
hәm iqtisadi paket, hәm dolayı tәşviqat tәdbirlәri isә
ondan xәbәr verir ki, әn hәssas dönәmlәrdә belә
Azәrbaycan dövlәti sahibkarının yanındadır vә özәl
sektorun inkişafı siyasәtini uğurla davam etdirir.
Prezident İlham Əliyev avqustun 24-dә Faiq
Qürbәtovu Bilәsuvar Rayon İcra Hakimiyyәtinin,
Elmir Bağırovu isә Saatlı Rayon İcra Hakimiyyәtinin başçısı vәzifәlәrinә tәyin edilmәlәri ilә
әlaqәdar videoformatda qәbulu zamanı çıxışında da
bu mәsәlәyә toxunub: “Bizim iqtisadiyyatımız öz
dayanıqlılığını saxlamalıdır, möhkәmlәndirmәlidir.
Buna nail olmaq üçün әlbәttә ki, qeyri-neft sektorumuz inkişaf etmәlidir. Bu inkişaf 2020-ci ilә qәdәr
çox sürәtli idi. Pandemiya ilә әlaqәdar bütün ölkәlәrdә iqtisadi tәnәzzül müşahidә olunur, o cümlәdәn,
bizdә. Ancaq bizdә bu rәqәm kifayәt qәdәr aşağı
sәviyyәdәdir. İqtisadiyyat 7 ay әrzindә cәmi 2,8 faiz
düşübdür. İnkişaf etmiş ölkәlәrin bәzilәrindә bu
rәqәm 30 faizә çatıb, Avropa mәkanında 20 faizә
çatır, ümumi avrozona mәkanında, tәqribәn, 15 faizә
yaxındır. Azәrbaycanda bu rәqәmin aşağı sәviyyәdә
olması hesab edirәm ki, bizim böyük nailiyyәt kimi
qiymәtlәndirilmәlidir. Ancaq qeyri-neft sektorunda,
xüsusilә sәnaye istehsalı sahәsindә inkişaf var vә bu
inkişaf 13 faizdir. Hesab edirәm ki, bu, indiki dövr
üçün tarixi nailiyyәtdir”.
Dövlәt başçısı bu uğulara sahibkarlığın inkişafına
göstәrilәn diqqәt, güzәştli kreditlәrin verilmәsi vә iş
adamlarının mәsuliyyәti nәticәsindә nail olunduğunu bildirib. Hәmçinin, yeni icra hakimiyyәti başçılarına iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayan
formalaşmış sahibkarlar sinfinә qayğı göstәrmәlәrini
tapşırıb. Eyni zamanda, bәzi rayonlarda sahibkarların incidildiyini, onların qarşısında süni әngәllәr törәdildiyini, iş adamlarından yerli icra orqanları tәrәfindәn rüşvәt, pay tәlәb olunduğunu tәәssüflә qeyd
edib. Dövlәtimizin başçısı belә halların bundan sonra
da çox ciddi nәzarәtdә saxlanılacağını diqqәtә çatdırıb. Bütün bunlarla bәrabәr, sahibkarların da, öz növbәsindә, dövlәtin vergisini qәpiyinә qәdәr ödәmәyә
borclu olmalarının, “kölgә iqtisadiyyatı”na yol vermәmәlәrinin, ağır vәziyyәtdә yaşayan insanlara yeni
icra hakimiyyәti başçıları ilә bәrabәr kömәk göstәrmәlәrinin zәruriliyini xatırladıb.
Buradan göründüyü kimi, sahibkarların da dövlәt
dәstәyinә uyğun olaraq mәcburi öhdәliklәri vaxtında
yerinә yetirmәsi vacibdir. Pandemiya da göstәrdi ki,
bu gün qeyri-rәsmi mәşğulların sayı kifayәt qәdәr
çoxdur. Xeyli sayda vәtәndaşlarımız var ki, sahibkarlıq subyektlәri onlarla әmәk müqavilәsi bağlamır.
Çox tәәssüf ki, qeyri-leqal vә ya gizli iqtisadiyyatda
çalışaraq vergidәn yayınan sahibkarlar, iş adamları
var. Onlar bir tәrәfdәn vergidәn yayınır, digәr
tәrәfdәn isә haqsız rәqabәt yaradırlar. Bu da tәbii ki,
iqtisadi inkişafa mane olan amillәrdәn hesab olunur.
O baxımdan, sahibkarların dövlәt qarşısında fiskal
vә mәcburi öhdәliklәri zamanında yerinә yetirmәsi
vacibdir. Digәr tәrәfdәn pandemiya sahibkarların
korporativ sosial mәsuliyyәtinin güclәndirilmәsi mәsәlәsini dә gündәmә gәtirir.
Azәrbaycan Prezidentinin ötәn müşavirәlәrdә
qeyd etdiyi kimi, sahibkarlıq subyektlәrindә korporativ idarәetmә formalaşmalıdır. Bu, şәffaflığın artırılması, sәmәrәliliyin yüksәlmәsi vә gizli iqtisadiyyatın leqallaşdırılması baxımından çox vacibdir. Digәr tәrәfdәn isә sahibkarların korporativ mәsuliyyәti
artmalıdır. Avropa ölkәlәrinin tәcrübәsi dә göstәrir
ki, pandemiya daxil olmaqla, hәssas dönәmlәrdә vәtәndaşlara dövlәtlә yanaşı, sahibkarlar dәstәk nümayiş etdirir. Korporativ sosial mәsuliyyәt sahibkarların
vәtәndaşları dәstәklәmәsi vә fәrqli sosial humanitar
layihәlәrin reallaşması baxımından çox vacibdir.
Dövlәtin artan dәstәyi fonunda sahibkarların da
korporativ mәsuliyyәtinin formalaşması mühüm
önәm daşıyır. Burada әn әsas mәsәlә korporativ idarәetmәni tәtbiq etmәsidir. Bu isә daha şәffaf sahibkarlıq subyektlәrinin formalaşması, sahibkarların
dövlәtlә yanaşı, pandemiya dönәmi daxil olmaqla,
hәssas vaxtlarda vәtәndaşlara birbaşa yardım, dәstәk
nümayiş etdirmәlәri demәkdir.
Pandemiya ilә mübarizә dövründә xalqın sosial
rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә mühüm
addımlar atan dövlәt başçısı bәyan etdi ki, qlobal
böhrana baxmayaraq, ilin әvvәlindә müәyyәnlәşdirilәn bütün sosial layihәlәr icra olunacaq. Bu gün
ölkәmizdә reallaşan sosial layihәlәrә nәzәr yetirsәk,
hәqiqәtәn dә görәrik ki, hәm insanların sağlamlığının qorunması, hәm dә sosial rifah halının yaxşılaşdırılması mәsәlәlәri Prezidentin gündәliyindә birinci olaraq qalır.
Prezidentin әn böyük sosial-iqtisadi paketi çәrçivәsindә hazırlanan dövlәt dәstәyi proqramlarına
әsasәn karantin dövründә әhalinin sosial müdafiәsinin tәminatı sahәsindә mühüm addımlar atıldı. Mәhz
bu proqramlarda nәzәrdә tutulan mәşğulluq vә sosial
rifaha dәstәk tәdbirlәri 5 milyon nәfәri әhatә etdi.
Dövlәt sektorunda çalışan 900 min nәfәrin, özәl sektorda isә 760 min nәfәrin iş yeri vә әmәkhaqları qorundu. Sahibkarlıq subyektlәrinә böyük güzәştlәr
edildi. İşsiz vәtәndaşlara hәr ay ödәnilәn 190 manatlıq birdәfәlik müavinәtlәr, ümumilikdә, 333 milyon
manat tәşkil etdi. 85 min ailәyә, aylıq orta mәblәği
225 manat olmaqla, ünvanlı sosial yardım verildi.
Azәrbaycan azsaylı ölkәlәrdәn biridir ki, hәm dә
sosial mәnzil layihәlәri hәyata keçirir. Dövlәt
başçısının vә Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın xüsusi qayğısı nәticәsindә bu istiqamәtdә
tәdbirlәr geniş vüsәt alır.
Mәhz bu çәtin dönәmdә dә Prezident İlham Əliyev
әhalinin sosial cәhәtdәn qayğıya ehtiyacı olan tәbәqәsinin, şәhid ailәlәrinin, әlillәrin, qaçqın vә mәcburi
köçkünlәrin problemlәrini hәr zamankı kimi diqqәt
mәrkәzindә saxladı. Bu kateqoriyadan olan vәtәndaşların sosial rifahının, mәnzil-mәişәt probleminin hәlli
istiqamәtindә çox mühüm addımlar atıldı.

Nәticәdә böhran şәraitindә, iqtisadiyyatın tәnәzzülü fonunda belә ötәn illә müqayisәdә 2020-ci ildә
bu istiqamәtdә daha çox layihә reallaşıb vә bu gün dә
davam etmәkdәdir.
Əgәr 2018-ci ildә şәhid ailәlәri vә müharibә әlillәrinә 626, 2019-cu ildә 934 mәnzil vә ya fәrdi ev tikilmişdisә, bu ilin 7 ayı әrzindә 554 mәnzil tikilәrәk
tәhvil verilib. Prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki,
bu il rekord sayda 1500 mәnzil vә fәrdi ev hәmin
kateqoriyadan olan insanlara verilәcәk. Ümumilikdә, indiyәdәk bu ailәlәr üçün 8142 mәnzil vә fәrdi ev
tikilib.
Bu il, hәmçinin mәcburi köçkün ailәlәri üçün dә
şәhәrciklәr salınıb, fәrdi evlәr tikilib. Dövlәt başçısı
bu il 7 mindәn çox mәcburi köçkün ailәsinin mәnzillәrlә tәmin edilәcәyini vurğulayıb. Əlbәttә, bu, bir
daha tәsdiq edir ki, dövlәt başçısı İlham Əliyev vә
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
diqqәti, qayğısı nәticәsindә ölkәmizdә mәcburi
köçkünlәrin, şәhid ailәlәrinin, Qarabağ müharibәsi
әlillәrinin sosial-mәişәt şәraitinin yaxşılaşdırılması,
onların mәnzillә vә fәrdi evlәrlә tәminatı proqramı ildәn-ilә genişlәnir.
Bu gün böhran şәraitindә hәm paytaxt Bakıda,
hәm dә respublikanın bölgәlәrindә bir çox sosial layihәlәr reallaşmaqdadır. Prezidentin bölgәlәrә sәfәrlәri çәrçivәsindә açılışını etdiyi obyektlәr әlbәttә ki,
bunu tәsdiqlәyәn reallıqdır.
Ölkәmizdә sәrt karantin rejiminin tәtbiq olunduğu
son aylarda dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilәn tәdbirlәrә dәstәk mәqsәdilә Heydәr Əliyev Fondunun
reallaşdırdığı sosial layihәlәr dә son dәrәcә әhәmiyyәtlidir. Mehriban xanım Əliyevanın göstәrişi ilә
fond ölkәdә elan edilәn karantin müddәtindә "Biz
birlikdә güclüyük!” şüarı ilә xeyriyyә aksiyaları keçirdi. Bu aksiyalar çәrçivәsindә 200 mindәn çox ailәyә әrzaq mәhsullarından ibarәt sovqatların paylanılması da bir daha fondun humanist missiyasını nümayiş etdirdi.
Birinci vitse-prezidentin fәaliyyәtindә әn mühüm
mәqamlardan, istiqamәtlәrdәn birini, bәlkә dә birincisini aztәminatlı ailәlәr, şәhid ailәlәri, Qarabağ
müharibәsi әlillәri, qaçqın vә mәcburi köçkünlәrlә
bağlı mәsәlәlәr tәşkil edir. Mehriban xanım Əliyeva
hәr il bir neçә dәfә şәhid ailәlәri, Qarabağ müharibәsi
iştirakçıları, mәcburi köçkünlәrlә görüşür, onların
problemlәrinin hәlli istiqamәtindә mühüm işlәr
görür. Mәhz pandemiya ilә mübarizә dövründә, bu
ilin may ayında "Qobu Park-3” yaşayış kompleksinin istifadәyә verilmәsi, iyulun 21-dә Bakının Xәtai rayonunda şәhid ailәlәrinә, müharibә әlillәrinә
ümumilikdә 62 mәnzil, 50 avtomobilin verilmәsi dә
bunu tәsdiqlәyәn reallıqdır.
Avqustun 26-da Prezident İlham Əliyevin vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilә Bakının
Xәzәr rayonunun Buzovna qәsәbәsindә yenidәn
tikilәn 99 mәnzildәn ibarәt yeddimәrtәbәli yataqxana binasının açılışı isә tәsdiq etdi ki, kömәyә
ehtiyacı olan vәtәndaşların problemlәri daim diqqәt
mәrkәzindә saxlanılır.
Qeyd edәk ki, hәmin yataqxana binası "Azәriqaz”
QSC-nin "Bakqazmaş” zavodunun qәzalı vәziyyәtdә olan beşmәrtәbәli yataqxanasının yerindә inşa
edilmişdir. Mehriban Əliyevanın göstәrişi ilә Heydәr
Əliyev Fondunun nümayәndәlәri 2019-cu il noyabrın 11-dә qәzalı vәziyyәtdә olan binaya baxış keçirmiş vә sakinlәrlә görüşmüşdülәr. Hәmin vaxt binanın qәzalı vә yaşayış üçün tәhlükәli vәziyyәtdә olduğu müәyyәnlәşdirilmişdir. Sakinlәr dәrhal kirayә
mәnzillәrә yerlәşdirilmiş, 2019-cu ilin dekabr ayından etibarәn 8 ay әrzindә inşaat işlәri aparılmış vә
belәliklә, fondun layihәsi çәrçivәsindә bina yenidәn
tikilәrәk sakinlәrinә tәhvil verilmişdir.

Hәmin gün Bakının Suraxanı rayonunda görkәmli
rәssam Sәttar Bәhlulzadәnin adını daşıyan Mәdәniyyәt evinin açılışı da Birinci vitse-prezidentin hәr zaman mәdәniyyәtimizin zәngin әnәnәlәrinin qorunması işinә töhfә verdiyini vә bu xoşmәramlı missiyasının bu gün dә davam etdiyini tәsdiqlәdi.
1926-cı ildә inşa edilmiş bina Heydәr Əliyev
Fondunun tәşәbbüsü ilә әsaslı tәmir olunub. Ümumi
sahәsi 8662 kvadratmetr olan dördmәrtәbәli binada
rәqs ansamblı, vokal-instrumental qrup fәaliyyәt
göstәrir. Burada 612 tamaşaçı yeri olan konsert-tamaşa zalı vә universal sәhnә, rәqs ansamblının vә orkestrin mәşq zalları, solistlәr üçün mәşq vә qrim
otaqları, multimedia mәrkәzi, sәsyazma studiyası,
sәrgi salonu, dәrnәk otaqları, texniki vә kömәkçi tәyinatlı otaqlar yaradılıb.
Son illәrdә Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
tәhsil sahәsinin maddi-texniki bazasının möhkәmlәndirilmәsi, yeni tәhsil ocaqlarının inşası, mövcud
mәktәb binalarının müasir sәviyyәdә yenilәnmәsi baxımından çox mühüm layihәlәr icra olunub. Dövlәt
sәviyyәsindә bu istiqamәtdә görülәn işlәrә Heydәr
Əliyev Fondu da böyük töhfәlәr verib. Fondun tәhsil
sahәsindә gördüyü işlәr sırasında respublikamızın
müxtәlif bölgәlәrindә reallaşdırılan "Yenilәşәn Azәrbaycana yeni mәktәb” proqramı müstәsna әhәmiyyәt
daşıyıb. Proqram tәhsilin sәviyyәsinә birbaşa tәsir
edәn problemlәrin hәllinә - tәdris prosesinin günün
tәlәblәri sәviyyәsindә qurulmasına imkan verәn müasir mәktәb binalarının inşasına istiqamәtlәnib.
Bakının Xәzәr rayonunun Qala qәsәbәsindәki 216
nömrәli tam orta mәktәbin binası da bu proqram
çәrçivәsindә yenidәn inşa olunub. Avqustun 26-da
dövlәt başçısı vә Mehriban Əliyevanın iştirakı ilә
açılışı olan tam orta mәktәb 624 şagird yerlikdir.
Tәhsil müәssisәsindә 24 sinif otağı, kimya, biologiya, fizika laboratoriyaları, әmәk otaqları, hәrbi hazırlıq otağı, informatika kabineti, idman vә akt
zalları, kitabxana vә yemәkxana fәaliyyәt göstәrir.
Mәktәbdә videomüşahidә sistemi vә fiber-optik internet quraşdırılıb.
Fondun "Yenilәşәn Azәrbaycana yeni mәktәb”
proqramı çәrçivәsindә inşa olunan bu tәhsil müәssisәsinin hәyәtindә geniş abadlıq işlәri aparılıb.
Göründüyü kimi, öz missiyasını uğurla davam
etdirәn Heydәr Əliyev Fondunun 16 illik fәaliyyәti
bütün sahәlәrә qayğı nümunәlәri ilә zәngindir.
Ümumxalq mәnafelәri baxımından bir sıra strateji
layihәlәri qısa müddәtdә uğurla gerçәklәşdirәn Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxәli fәaliyyәti nәcib
dәyәrlәrә söykәnir.
Qeyd olunanlar bir daha tәsdiqlәyir ki, Mehriban
xanım Əliyeva Azәrbaycanın Birinci vitse-prezidenti statusunda uğurlu fәaliyyәtini inamla davam
etdirir, Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi
sosial siyasәtә mühüm töhfәlәr verir. Əgәr Mehriban
Əliyevanın bu çәrçivәdә gördüyü işlәri tәhlil etsәk,
әmin olarıq ki, onun çoxşaxәli vә geniş әhatәli fәaliyyәti ölkәmizin bugünkü inkişafında çox böyük
çәkiyә malikdir.
Hәr bir dövlәtin әsas funksiyalarından biri әhalinin
sosial müdafiәsinin tәşkili, maddi nemәtlәrin әdalәtli
bölgüsünün tәmin edilmәsi vә daxili siyasәtin sosialyönümlülüyünün ön planda saxlanılmasıdır. İstәnilәn dövlәtin sosial-iqtisadi inkişafının qiymәtlәndirilmәsindә nәzәrә alınmalı olan faktorlardan biri mәhz
әhalinin sosial rifahının yüksәlmәsi amilidir.
Son 17 ildә Azәrbaycanda bu istiqamәtdә hәyata
keçirilәn dövlәt siyasәti göz önündәdir. Bu, tәkcә
ölkә ictimaiyyәti deyil, hәm dә beynәlxalq tәşkilatlar
tәrәfindәn dә yüksәk qiymәtlәndirilib. Bütün bunlar
onu demәyә әsas verir ki, bu siyasәt ardıcıl vә davamlıdır. Ən әsası odur ki, bunun üçün siyasi iradә

vә ölkәnin kifayәt qәdәr maliyyә imkanı var.
Bir sözlә, Azәrbaycan dövlәti öz iqtisadi imkanlarından yararlanmaqla hәm qlobal böhrandan az itki
ilә çıxmaq istiqamәtindә mühüm proqramlar hazırlayır, hәm әhalinin sağlamlığının qorunması, hәm dә
sosial rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamәtindә
mühüm layihәlәr reallaşdırır. Bu da Azәrbaycanın
istәnilәn böhranla mübarizәyә qadir ölkә olduğunu
bir daha tәsdiqlәyir.
Bәşәriyyәtin tarixindә dәfәlәrlә çoxsaylı insan
itkisinә sәbәb olan epidemiyalar, pandemiyalar baş
verib. Elә indinin özündә dә planetin ayrı-ayrı yerlәrindә lokal epidemiyalar meydana çıxır. Lakin heç
kim tәsәvvürünә gәtirә bilmәzdi ki, tibb elminin inkişaf etdiyi indiki dövrdә bütün dünya koronavirus
adlandırılan xәstәliklә üzlәşәcәk vә bu mәrәz bütün
ölkәlәri tәhdid edәcәk.
Ötәn ilin sonlarından dünyada müşahidә olunan
vәziyyәt bundan ibarәtdir ki, koronavirus bir çox
ölkәlәri aciz vәziyyәtә salıb. Belә ki, bir çox inkişaf
etmiş dövlәtlәr yüksәk sәhiyyә sistemlәrinin mövcud olmasına baxmayaraq on minlәrlә insan itkisi ilә
üzlәşdilәr. ABŞ, İtaliya, İspaniya, Fransa, Böyük
Britaniya kimi ölkәlәrdә yaşananlar buna misaldır.
Xәstәlik dünyanın bir hissәsi olan Azәrbaycandan
da yan ötmәdi. Lakin ilk gündәn hәyata keçirilәn
tәxirәsalınmaz qabaqlayıcı tәdbirlәr göstәrdi ki, respublikamız koronavirusun qarşısında aciz qalmadı,
ağır fәsadların yaranmasına imkan verilmәdi. Fevralın sonundan başlayaraq koronavirus pandemiyası
ilә mübarizә sayәsindә ardıcıl tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi, sәmәrәli maariflәndirmә, müvafiq tibbi infrastrukturun yaradılması, profilaktika vә müalicә
mәsәlәlәrinin keyfiyyәtli şәkildә hәll olunması, xüsusi karantin rejiminin tәtbiqi uğurlu nәticәlәrin әldә
olunmasının başlıca sәbәblәri oldu.
Azәrbaycandakı vәziyyәt beynәlxalq tәşkilatların
da diqqәtindәn yayınmadı vә xәstәliklә mübarizәdә
ölkәlәrlә yaxından әmәkdaşlıq edәn Ümumdünya
Sәhiyyә Tәşkilatı respublikamızda görülәn işlәri tәqdir etdi. Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Tibb Mәrkәzinin koronaviruslu xәstәlәrin müalicәsi üçün nәzәrdә tutulan modul tipli növbәti hospitalının açılışında videoformatda iştirak edәn Prezident İlham
Əliyev bu barәdә deyib: "Bildiyiniz kimi, Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı Azәrbaycanda bu sahәdә
görülәn işlәrә çox yüksәk qiymәt vermişdir vә Azәrbaycanı nümunәvi ölkә adlandırmışdır. Bu, hәqiqәtәn dә belәdir. Yәni görülmüş işlәr, bu sahәyә ayrılan
dövlәt vәsaiti, sәfәrbәrlik işlәri, xәstәxanaların,
laboratoriyaların inşası, sosial proqramların hәyata
keçirilmәsi - bütün bunlar, әminәm ki, bizim mübarizәdә әsas rol oynamışdır. Ona görә bu gün dә bu
tәmaslar davam edir vә әminәm ki, biz birgә sәylәrlә
bu mәsәlәnin - COVID-in nәzarәtdә saxlanmasını
tәmin edәcәyik”.
Qeyd edәk ki, koronavirusla mübarizә mәsәlәlәri,
xüsusәn vәtәndaşlarımızın sağlamlığının tәmin
olunması bu dövrdә daim Prezident İlham Əliyevin
diqqәt mәrkәzindә olub. O cümlәdәn xalqımız Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın problemә
hәssas münasibәtinin şahidinә çevrildi. Elә bunların
nәticәsidir ki, qısa müddәtdә koronavirusla mübarizәdә tibbi baxımdan әsas mәsәlәlәr öz hәllini tapdı.
Ölkә üzrә 46 xәstәxana koronavirus xәstәlәrinin
müalicәsi üçün ayrıldı. Hansı ki, bu xәstәxanaların
41-i son 17 ildә inşa olunub. Zaman göstәrdi ki, Prezident İlham Əliyevin regional inkişaf siyasәtinin
әsas tәrkib hissәlәrindәn biri kimi bu xәstәxanaların
tikilmәsi nә qәdәr uzaqgörәn addımdır. Vә dövlәt
başçısının özünün qeyd etdiyi kimi, әgәr vaxtında bu
xәstәxanalar tikilmәsәydi, bu gün biz çox ağır vәziyyәtә düşә bilәrdik.

Bütün bunlarla yanaşı, koronavirusla daha effektiv
mübarizәnin tәşkili üçün Prezident İlham Əliyevin
tәşәbbüslәri ilә indiyәcәk 11 modul tipli xәstәxana
da inşa edilib ki, bu da son dövrlәrdә sağalanların sayının daha çox olmasına mühüm tәsir göstәrib. Daha
modul tipli 7 xәstәxananın tikintisi nәzәrdә tutulsa
da, hazırkı vәziyyәt göstәrir ki, buna ehtiyac yoxdur.
Çünki tәdricәn virusa yoluxma azalmağa doğru gedir. Elә buna görә dә bәzi xәstәxanalar koronavirus
xәstәlәri üçün ayrılan siyahıdan çıxarılıb.
Azәrbaycanda koronavirusla mübarizәnin başqa
bir önәmli addımlarından biri isә laboratoriyaların
sayının artırılmasıdır. Pandemiya yeni başlayanda
Azәrbaycanda cәmi 6 laboratoriya var idi. Lakin indi
respublikamızda 45 belә laboratoriya mövcuddur.
Mәhz bunun nәticәsindә keçirilәn testlәrin cavablarını vaxtında müәyyәn etmәk mümkün olub.
Pandemiyaya görә karantin rejiminin tәtbiqi respublikamızda iqtisadiyyata da tәsir edib. Lakin Azәrbaycan Prezidentinin dәfәlәrlә qeyd etdiyi kimi, bu
gün prioritet vәzifә vәtәndaşların sağlamlığının qorunmasıdır. Yuxarıda qeyd olunan vә digәr tәdbirlәr
dә göstәrir ki, vәtәndaşların sağlamlığı bütün mәsәlәlәrin fövqündә dayanır. İqtisadi fәallığın azalmasına baxmayaraq, dövlәtimizin әsas diqqәti mәhz vәtәndaşların sağlamlığının tәmin olunmasına yönәltmәsi cәmiyyәtdә böyük razılıqla qarşılanır.
Pandemiya nәticәsindә xüsusәn bir sıra iqtisadi
fәaliyyәt növlәrini fәaliyyәtinin müvәqqәti dayanması hәm dә vәtәndaşların sosial rifahına tәsir edir.
Azәrbaycan dövlәti bunu da nәzәrә aldı. Prezident
İlham Əliyevin fәrman vә sәrәncamlarına, tapşırıq
vә göstәrişlәrinә uyğun olaraq bütün dünyada nadir
nümunәlәrdәn biri kimi respublikamızda pandemiya
dövründә geniş sosial proqramlar hәyata keçirildi.
Beş milyona yaxın insan geniş sosial paketlә әhatә
olundu. Hәm dövlәt sektorunda, hәm özәl sektorda
işlәyәnlәr, eyni zamanda, işsizlәr, aztәminatlı tәbәqәyә aid olan insanlar dövlәt tәrәfindәn maddi dәstәklә
tәmin edildilәr. Bu, bir daha onu göstәrir ki, insanların sağlamlığı ilә yanaşı, hәm dә onların sosial
rifahının tәmin olunması әsas vәzifәlәrdәn biridir.
Modul tipli xәstәxananın açılışında Prezident
İlham Əliyev bir sıra mәsәlәlәrә dә toxundu ki, bunlardan biri dә koronavirusa qarşı peyvәndin ölkәmizә gәtirilmәsi ilә bağlıdır. Dövlәt başçısı hazırda
bir neçә şirkәtlә COVID-ә qarşı peyvәndin ölkәmizә
gәtirilmәsi ilә әlaqәdar fәal iş aparıldığını bәyan etdi.
Peyvәndlәrin alınması böyük maddi vәsait tәlәb edir.
Lakin bu istiqamәtdә iş aparılması göstәrir ki, Azәrbaycan dövlәti öz vәtәndaşlarının sağlamlığı üçün
gәrәkәn bütün addımları atır.
Qeyd edәk ki, avqust ayında Azәrbaycanda sәrt
karantin rejimi 3 dәfә yumşaldılıb. Hazırda ölkәnin
әksәr şәhәr vә rayonlarında sәrtlәşdirilmiş xüsusi karantin rejimi lәğv edilib, bir çox mәhdudiyyәtlәr
aradan qaldırılıb. Bakı, Sumqayıt şәhәrlәri vә Abşeron rayonunda yeni yoluxma halları ilә bağlı tәhlükә
qaldığına görә, bir sıra mәhdudiyyәtlәrin saxlanılması qәrara alınıb.
Lakin bütün bunlar insanları arxayınlaşdırmamalıdır. Çünki son günlәr bir sıra Avropa ölkәlәrindә
yumşalmadan sonra yoluxma sayında artımların baş
vermәsi göstәrir ki, karantin rejiminin yumşaldılması xәstәlik tәhlükәsinin aradan qalxması demәk
deyil. Bu mәsәlәyә münasibәt bildirәn Prezident İlham Əliyev bir daha hәr kәsi sadә qoruyucu metodlardan istifadә etmәlyә çağıraraq deyib: "Yәni, bu,
nәyi göstәrir, bir daha onu göstәrir ki, bu xәstәlik heç
dә yoxa çıxmayıb. Bu xәstәlik var vә belә olan halda
dövlәt tәrәfindәn bütün lazımi addımlar atılmalıdır,
eyni zamanda, vәtәndaşlar da çox sadә qoruyucu
metodlardan istifadә etmәlidir - mәsafә saxlamalıdır,
maska taxmalıdır, dezinfeksiya vasitәlәrindәn istifadә etmәlidir.
İndiki şәraitdә vәtәndaşlarımızın daha mәsuliyyәtli davranışı, mәhdudiyyәtlәrә sәbr vә tәmkinlә,
anlaşıqlı şәkildә yanaşması әldә edilmiş uğurların
davamlı olmasının başlıca şәrtlәrindәn biridir.
Respublikamızda koronavirusla mübarizәyә ciddi
tәhdid yaratdığına görә, qәbul edilәn qәrarlardan biri
kütlәvi tәdbirlәrin, o cümlәdәn yas vә toy mәrasimlәrinin keçirilmәsinә qadağa qoyulması oldu. Lakin
tәәssüflә qeyd etmәliyik ki, son aylarda dәfәlәrlә ayrı-ayrı vәtәndaşların toy vә yas mәrasimlәri tәşkil
etmәsinin, digәr kütlәvi tәdbirlәr keçirmәsinin şahidi
olmuşuq. Belә halların qarşısı hüquq mühafizә orqanları tәrәfindәn dәrhal alınır vә karantin rejimi
tәlәblәrinin pozulmasına hüquqi qiymәt verilir. Belә
әmәllәrin vәzifәli vә rәsmi şәxslәrin, ictimaiyyәtin
yaxından tanıdığı bәzi şәxslәrin iştirakı ilә törәdilmәsi isә xüsusilә tәәssüf doğurur, haqlı olaraq bütün
cәmiyyәt tәrәfindәn etirazla qarşılanır.
Azәrbaycan Prezidenti ölkәdә qanunun aliliyinin
qarantıdır, hәr kәsin qanun qarşısında mәsuliyyәti vә
cavabdehliyi ali iradәnin tәlәbidir. Heç bir vәzifәli
şәxs öz statusundan istifadә edәrәk qanunları poza vә
qanunun tәlәblәrinә hörmәtsiz yanaşa bilmәz. Belә
şәxslәr dә müәyyәn olunduqda mütlәq şәkildә mәsuliyyәtә cәlb edilirlәr, onların barәsindә cәza tәdbirlәri
görülür. Son hadisәlәr dә bunu bir daha tәsdiq etdi.
Prezident İlham Əliyev ictimai vәziyyәtinә, statusuna baxmayaraq, qanun qarşısında hamının bәrabәr
olduğunu bildirәrәk qanunun hәr kәs üçün qanun
olduğunu vә heç kimә heç bir güzәşt edilmәyәcәyini
bәyan etdi.
Görünәn odur ki, dövlәt lazım olan bütün addımları atır vә bütün bunlar, elәcә dә vәtәndaşların mәsuliyyәti tezliklә ölkәmizin hәr yerindә hәyatın normal axarına dönmәsini tәmin edәcәk. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: "Biz mәhz bu tәdbirlәr nәticәsindә minlәrlә insanın hәyatını qoruduq.
Qoymadıq ki, xәstәlik geniş vüsәt alsın, qoymadıq
ki, bu, nәzarәtdәn çıxsın vә bundan sonra da bunu
edәcәyik. Nә qәdәr lazımdırsa, o qәdәr dә edәcәyik.
Əminәm ki, birgә sәylәr nәticәsindә, hәm dә bundan
sonra dövlәtin qәtiyyәtli vә düşünülmüş әdalәtli
addımları, vәtәndaşların mәsuliyyәti imkan verәcәk
ki, biz bu ağır vәziyyәtdәn az itkilәrlә çıxaq vә daha
tez bir zamanda normal, adi hәyata qayıdaq”.
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Dövlәt Gömrük Komitәsindә Tvinninq layihәsi ilә
sahibkarlarla görüş keçirilib bağlı mәqamlar әtraflı
üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydada keçirilmәsini
tәkmillәşdirәcәk, “kölgә iqtisadiyyatı” ilә mübarizәyә vә qaçaqmalçılığın qarşısının alınmasına xidmәt
edәcәk, elәcә dә büdcә daxilolmalarında mühüm rol
oynayacaq.
Görüşün sonunda iri kuryer vә poçt daşımaları
şirkәtlәrinin tәmsilçilәrinin sualları cavablandırılıb,
sözügedәn qәrarla bağlı geniş müzakirәlәr aparılıb.

Sentyabrın 1-dә Dövlәt Gömrük Komitәsindә iri kuryer vә
poçt daşımaları şirkәtlәrinin tәmsilçilәri ilә görüş keçirilib.
Görüşdә DGK Katibliyinin rәisi Anar
Süleymanov, baş idarә rәislәri, aidiyyәti
qurumların rәhbәrlәri iştirak edib.
DGK Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov avqustun 21-dә Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin 14 oktyabr
2013-cü il tarixli, 305 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn
istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri
üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük
sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli vә
sadәlәşdirilmiş Qaydaları"na edilәn dәyişikliklәrlә
bağlı әtraflı mәlumat verib.
Anar Süleymanov bildirib ki, görüşün keçirilmәsindә әsas mәqsәd sözügedәn qәrarda әksini tapan
dәyişikliklәrin bütün detallarını bu sahәdә fәaliyyәt

göstәrәn şirkәt nümayәndәlәrinin birbaşa diqqәtinә
çatdırmaq, onları narahat edәn mәqamlara aydınlıq
gәtirmәkdir.
Qeyd olunub ki, dәyişikliyin qәbulu fiziki şәxslәr
tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri

"Elektron vә kağızsız ticarәt"
mövzusunda vebinar

tәqdimatı, informasiya texnologiyaları infrastrukturu
ilә әlaqәli gömrük problemlәri vә rәqәmsal platformalara dair tәrәfdaş ölkәlәrin qlobal tәşәbbüslәrinin
paylaşılması, elәcә dә elektron ticarәtlә bağlı daxili
vә sәrhәdyanı mәsәlәlәri müzakirә etmәk olub.
Vebinara CAREC üzv ölkәlәrinin (Azәrbaycan,
Əfqanıstan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Monqolustan, Pakistan, Tacikistan, Türkmәnistan,
Özbәkistan, Çin) aidiyyәti qurumlarının nümayәndәlәri ilә yanaşı, BMT-nin Beynәlxalq Ticarәt Qanunu üzrә Komissiyasının (UNCITRAL), Asiya vә
Sakit Okean Regionu üzrә İqtisadi vә Sosial Komissiyasının (UNESCAP) vә Asiya İnkişaf Bankının
mütәxәssislәri qatılıb.
Tәdbirdә Asiya İnkişaf Bankının mütәxәssisi John
Gregory "CAREC bölgәsindәki elektron ticarәtә
dair qayda vә qanunlar", Ticarәtin Asanlaşdırılması
üzrә Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtin icraçı direk-

toru Jonathan Kho "CAREC gömük
agentliklәrinin sәrhәdlәrarası rәqәmsal vә elektron
ticarәt üzrә imkanları", BMT-nin Beynәlxalq
Ticarәt Qanunu üzrә Komissiyasının (UNCITRAL) sәlahiyyәtli nümayәndәsi Luka Kastellani
"CAREC bölgәsindә kağızsız vә elektron ticarәt",
BMT-nin Asiya vә Sakit Okean Regionu üzrә
İqtisadi vә Sosial Komissiyasının iqtisadi işlәr
üzrә nümayәndәsi Soo Hyun Kim "Elektron
ticarәt imkanlarından biri kimi kağızsız ticarәt",
Gürcüstan Gәlirlәr Xidmәtinin Beynәlxalq
münasibәtlәr şöbәsinin mәslәhәtçisi Avtandil
Çelidze Gürcüstanda elektron ticarәtin inkişafı vә
tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı mәsәlәlәr haqqında
çıxış edib, o cümlәdәn digәr ölkәlәrin
nümayәndәlәri öz ölkәlәrinin elektron ticarәt
sahәsindәki tәcrübәlәrini tәdbir iştirakçılarının
diqqәtinә çatdırıblar.
Dövlәt Gömrük Komitәsi adından çıxış edәn
Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd Qaralov müasir
ticarәtdә elektron kommersiyanın vacibliyini vә
zәrurәtini qeyd edәrәk, Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli,
305 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş "Fiziki şәxslәr
tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri
üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş Qaydaları"na edilәn dәyişikliklәrlә bağlı әtraflı mәlumat
verib.
Qeyd edilib ki, sözügedәn Qәrarda nәzәrdә tutulan
poçt göndәrişlәri mәsәlәlәri beynәlxalq poçt
göndәrişlәri haqqında qanunvericiliyә uyğun olaraq
tәnzimlәnir. Dәyişikliyin fiziki şәxslәr tәrәfindәn

lәr Kabinetinin 2020-ci il üçün iş planında da Dövlәt
Gömrük Komitәsinә, İqtisadiyyat vә Ədliyyә nazirliklәrinә hәvalә olunmuş "Xarici ticarәt iştirakçılarının mәrkәzlәşdirilmiş elektron "bir pәncәrә"
sistemindәn istifadәsi ilә bağlı mәsәlәlәr haqqında"
layihәsinin xarici ticarәt әmәliyyatlarının ticarәtin
asanlaşdırılması prinsiplәri әsasında hәyata keçirilmәsi, xarici ticarәt fәaliyyәti sahәsindә şәffaflığın
tәmin edilmәsi, vәtәndaş-mәmur tәmasının minimuma endirilmәsi, inzibati maneәlәrin aradan qaldırılması, gömrük rәsmilәşdirilmәsi zamanı dövlәt nәzarәti orqanlarının işinin sәmәrәli koordinasiyası vә
dövlәt sәrhәdindәn keçirilәn mal vә nәqliyyat vasitәlәrinә dair sәnәd vә mәlumatların xarici ticarәt iştirakçıları tәrәfindәn vahid platforma üzәrindәn
elektron qaydada tәqdim olunması baxımından mühüm rol oynayacağı vurğulanıb.

Gömrükçülәrin daha bir uğurlu әmәliyyatı
305 kiloqramdan artıq narkotik vasitә - heroin aşkar edildi
Gömrükçülәr daha bir uğurlu әmәliyyat
nәticәsindә 305 kiloqramdan artıq narkotik
vasitә - heroinin ölkәnin gömrük sәrhәdindәn qaçaqmalçılıq yolu ilә keçirilmәsinә
cәhdin qarşısını alıblar.

Sentyabrın 4-dә "Ümumi tranzit proseduru vә mallarla ticarәtdә sәnәdlәşmәnin sadәlәşdirilmәsi konvensiyalarına üzv olma,
elәcә dә Avropa Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә
(NCTS) qoşulmaya hazırlıq prosesindә Dövlәt Gömrük Komitәsinә dәstәk" adlı tvinninq layihәsinin Rәhbәr Komitәsinin videokonfrans formatında birinci iclası keçirilib.
İclasda Dövlәt Gömrük Komitәsi Katibliyinin rәisi Anar Süleymanov, İqtisadiyyat Nazirliyi, Avropa İttifaqı, İtaliya
Gömrük vә İnhisar Agentliyi, elәcә dә
Komitәnin aidiyyәti struktur bölmәlәrinin nümayәndәlәri iştirak edib.
İclas ilk 6 ay әrzindә layihә çәrçivәsindә hәyata keçirilәcәk fәaliyyәtlәrә
dair iş planının müzakirәsi vә tәsdiq
edilmәsi mәqsәdilә keçirilib.
Veb-konfransda bütün tәrәflәr çıxış
edәrәk, layihә ilә bağlı mәqamları әtraflı
müzakirә ediblәr. Qeyd olunub ki, sentyabrın 7-dәn tәsdiq edilәn iş planına uyğun olaraq layihә üzrә müvafiq fәaliyyәtlәrә dә başlanılacaq.
Xatırladaq ki, Avropa İttifaqının maliyyә, İtaliya Gömrük vә İnhisar Agentliyinin ekspert dәstәyi ilә bu ilin iyunundan hәyata keçirilәn layihә ölkәmizin
Avropa Yeni Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminә (NCTS) qoşulması üçün
hüquqi, texniki vә prosedur imkanlarının uyğunlaşdırılması mәqsәdilә Dövlәt
Gömrük Komitәsinә dәstәk verilmәsini
nәzәrdә tutur.
Layihә "Azәrbaycan Respublikasında
biznes mühitinin әlverişliliyinin artırılması vә beynәlxalq reytinqlәrdә ölkәmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilә bağlı әlavә tәdbirlәr haqqında"
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
13 iyul 2016-cı il tarixli Sәrәncamının
hәyata keçirilmәsinә dair Tәdbirlәr
Planının 7.2.1.1 bәndinin (Avropa Yeni
Kompüterlәşdirilmiş Tranzit Sisteminin
(NCTS) tәtbiq olunmasının tezlәşdirilmәsi üçün milli qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması, tranzit zәmanәt sisteminin
yaradılması istiqamәtindә tәdbirlәrin
görülmәsi) icrasının tәmin edilmәsinә
yönәlib.

istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn
güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydada keçirilmәsi prosesini daha da tәkmillәşdirәcәyi, "kölgә iqtisadiyyatı"
ilә mübarizәyә vә qaçaqmalçılığın qarşısının
alınmasına xidmәt edәcәyi, elәcә dә büdcә
daxilolmalarında mühüm rol oynayacağı bildirilib.
Vebinarda çıxış edәn ekspertlәr dә ölkәmizin
BMT-nin "Beynәlxalq müqavilәlәrdә elektron kommunikasiyaların istifadәsinә dair Konvensiya"sına
üzv olmasının xüsusi әhәmiyyәt kәsb etdiyini, buna
müvafiq olaraq Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
dә mütәmadi olaraq elektron layihәlәrin hәyata keçirildiyini diqqәtә çatdırıblar.
Nümunә olaraq, Azәrbaycan Respublikası Nazir-

Sentyabrın 3-dә Mәrkәzi Asiya Regional
İqtisadi Əmәkdaşlıq (CAREC) Proqramı
çәrçivәsindә "Elektron vә kağızsız ticarәt"
mövzusunda vebinar keçirilib.
Vebinarda Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsini Gömrük Nәzarәtinin Tәşkili vә
Ticarәtin Asanlaşdırılması Baş İdarәsinin rәisi Sәmәd Qaralov vә Komitәnin aidiyyәti struktur bölmәlәrinin nümayәndәlәri tәmsil ediblәr.
Tәdbirdә әsas mәqsәd Mәrkәzi Asiya Regional
İqtisadi Əmәkdaşlıq (CAREC) Proqramı ölkәlәrindә elektron ticarәtә dair vәziyyәt, Mәrkәzi Asiya
Regional İqtisadi Əmәkdaşlıq (CAREC) İnstitutu vә
Asiya İnkişaf Bankı tәrәfindәn elektron ticarәt üzrә
qayda vә qanunların araşdırılmasına dair nәticәlәrin

müzakirә olunub

markalı, 27A455/56-10 dövlәt qeydiyyat nişanlı yük
avtomobili saxlanılıb.
Müvafiq sәnәdlәrdә hәmin avtomobillә Azәrbaycan Respublikası әrazisindәn tranzit keçmәklә İran
İslam Respublikasından Qazaxıstan Respublikasına
"kәnd tәsәrrüfatı üçün avadanlıq - kotan" yükünün
aparıldığı qeyd edilib.
Lakin sözügedәn nәqliyyat vasitәsi kinoloji xidmәt
itinin tәtbiqi ilә yoxlanılarkәn xidmәti it kotanların
dәmir çәrçivәsinә reaksiya verib vә yüklәr stasionar
rentgen qurğusundan keçirilib. Bu zaman 22 әdәd
kәnd tәsәrrüfatı avadanlığından 12 әdәdinin içәrisindә
- kotanların dәmir çәrçivәsindәki boşluqda gizlәdilәn
598 әdәd bağlamada, ümumi çәkisi 305 kq 289 qram
olan narkotik vasitә - heroin aşkar edilib. Hәmin narCәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә kotik vasitәnin Avropanın “qara bazar”ında dәyәri 22
Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan әmәliyyat mәlumatı milyon avrodan artıqdır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
әsasında, İdarәnin "Astara" gömrük postunda İran
İslam Respublikasının vәtәndaşı Arazigojog AbDGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi
dolrazzaq Moradgoli oğlunun idarә etdiyi "Traktor"

Regionlarda yaşayan
gәnclәrimiz dә "Könüllü
gömrükçü" dәstәsinә
cәlb edilirlәr
Artıq Dövlәt Gömrük Komitәsindә könüllülәrin fәaliyyәtini fәrqlәndirmәk mәqsәdilә sertifikatların verilmәsindә yeni qaydalar tәtbiq
olunub.
DGK Sosial İnnovasiyalar vә Analitik Tәhlil İdarәsinin rәisi, "Könüllü
gömrükçü" dәstәsinin rәhbәri Vüqar
Əliyevin sözlәrinә görә, bu qaydalara
әsasәn "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin
üzvlәrinә tәqdim edilәcәk sertifikatlar 3
növdәn ibarәt olacaq.
Qaydalara uyğun olaraq 1-ci dәrәcәli
sertifikat 45-50, 2-ci dәrәcәli sertifikat
35-44, 3-cü dәrәcәli sertifikat isә yekun
qiymәtlәndirmәdәn 0-34 bal toplayan
könüllülәrә tәqdim edilәcәk.
Eyni zamanda, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı ilә tәsdiq edilmiş "Azәrbaycan gәncliyi
2017-2021-ci illәrdә" Dövlәt Proqramının
ölkәdә gәnclәrin könüllü hәrәkatının stimullaşdırılması vә yerlәrdә intensivlәşdirilmәsi siyasәtinә uyğun olaraq, Komitә rәhbәrliyinin
göstәrişinә әsasәn regionlarda yaşayan gәnclәrimizin dә "Könüllü gömrükçü" dәstәsinә
cәlb edilmәsi prosesinә start verilib.
Bu mәqsәdlә regionda yaşayan gәnclәrin
"Konüllü gömrükçü" dәstәsinә üzv olması
üçün elektron portalda müraciәt etmәlәrinә
imkan yaradılıb. Bunun üçün regionda könüllü
fәaliyyәt göstәrmәk istәyәn gәnclәr yaşadığı
vә ya yerlәşdiyi әrazi baş gömrük idarәlәrini
vә hәmin baş idarәlәrin strukturuna daxil olan
gömrük postlarını elektron müraciәtdә qeyd
edә bilәrlәr.
Artıq ilk dәfә olaraq bu ilin fevralından
fәaliyyәtә başlayan 3-cü "Könüllü gömrükçü"
dәstәsinә regionlarda yaşayan 15 nәfәr gәnc
könüllü seçilib. Onlar hәmin dövrdә Şimal,
Cәnub vә Qәrb Ərazi Baş Gömrük idarәlәrinin

strukturuna daxil olan gömrük postlarında fәaliyyәtә başlayıblar. Bu proses pandemiya şәraiti bitdikdәn vә epidemioloji vәziyyәt yaxşılaşdıqdan sonra da davam etdirilәcәk.
Bununla yanaşı, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çağırışına cavab
olaraq, koronavirus (COVID-19) infeksiyasının ölkәmizdә yayılmasının vә onun törәdә bilәcәyi fәsadların qarşısının alınması mәqsәdilә
dövlәt tәrәfindәn atılan bütün zәruri addımlara, xüsusilә әhalinin maariflәndirilmәsi vә
qayğıya ehtiyacı olan insanlara sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrә töhfә vermәk mәqsәdilә könüllü
hәrәkat vә tәşkilatlarının tәşәbbüsü ilә Azәrbaycan Könüllülәrinin Əlaqәlәndirmә Mәrkәzi (AKƏM) tәsis edilib. Hәmin Mәrkәzdә
tәmsil olunan "Könüllü gömrükçü" dәstәsinin
100-dәn artıq könüllüsü AKƏM-in çәtiri
altında tәşkil olunan çoxsaylı sosial tәdbirlәrdә
aktiv iştirak ediblәr.
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Another successful operation
carried out by customs officers
More than 305kg of heroin seized
Customs officers carried out another suc- the Islamic Republic of Iran to the Republic of Kazakcessful operation and prevented an attempt hstan via the territory of the Republic of Azerbaijan.
While checking the vehicle, the tracker dog reacted
to smuggle more than 305kg of heroin.
to the iron frame of the plow and the goods underwent
Basing on the report received by Operation and
X-Ray scan. 305kg 289g of drugs - heroin were found
Investigation Department of the South Areal Main in 598 packages hidden in the hole in the iron frame of
Customs Office, Tractor truck with state registration 12 out of 22 of the plows. These drugs in the European
number 27A455/56-10 driven by the citizen of the black market cost more than 22 million euros.
Islamic Republic of Iran Arazigojog Abdolrazzaq MoThe fact is under investigation.
radgoli was detained at Astara customs checkpoint.
The appropriate documents showed that the vehicle
Press and Public Affairs Department of
was carrying an agricultural implement - plow from
the State Customs Committee

Gömrük Akademiyasının tәlәbәlәri
yarışmada iştirak edib
Akademiyanın “Enactus” komandasının kapitanı Əli
Hәsәnli yarışmanın "Ən yaxşı illik hesabat hazırlayan
dizayner" nominasiyasında birinci yerә layiq görülüb.
Ümumilikdә, hәr liqada 7 komanda olmaqla, 14 komandanın iştirak etdiyi yarışda 700-dәn çox tәlәbә, 20
fakültә mәslәhәtçisi, 13 biznes lideri iştirak edib.
Xatırladaq ki, “2020-ci il Enactus Azәrbaycan Virtual
Milli Yarışı” Azәrbaycan Respublikası Gәnclәr Fondu
vә BP şirkәtinin dәstәyi ilә keçirilib.

Avqustun 29-30 tarixlәrindә “2020-ci il
Enactus Azәrbaycan Virtual Milli Yarışı”nın
birinci liqası keçirilib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının
“İqtisadiyyat” ixtisasının IV kurs tәlәbәlәri Əli Hәsәnli,
Aqşin Allahyarov, Orxan Yusifov vә “İnformasiya tәhlükәsizliyi” ixtisasının II kurs tәlәbәsi Nәzrin Osmanlının tәmsil olunduğu “Enactus” komandası yarışmada
"AgroMarket" adlı layihә ilә iştirak ediblәr.

Информационно-аналитический обзор
Владимир Булавин принял
участие в церемонии открытия
Дальневосточной электронной
таможни
Руководитель ФТС России Владимир
Булавин 4 сентября 2020 года принял участие в
открытии Дальневосточной электронной таможни (ДВЭТ) в городе Артеме. На церемонии
также присутствовал губернатор Приморского
края Олег Кожемяко.
Новая электронная таможня разместилась в
одном из зданий Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), где был проведен
капитальный ремонт.
Владимир Булавин: «В 2020 году мы завершаем масштабную реформу таможенных органов. Количество мест таможенного оформления сокращается с более чем 600 до 16. Это
позволило нам повысить прозрачность таможенных процедур и обеспечить их единообразие по всей стране. Следующим шагом на пути
развития таможенных органов станет создание
к 2030 году интеллектуальной таможни, применяющей в работе методы искусственного
интеллекта».
Начальник ДВТУ Юрий Ладыгин отметил,
что ДВЭТ оснащена самыми современными
информационно-техническими и программными средствами, каналами передачи данных,
обустроено 230 рабочих мест. Штат таможни
укомплектован на 92%.
Подчиненный таможне центр электронного
декларирования (ЦЭД) будет работать ежедневно по 12 часов. В среднем ЦЭД будет выпускать 400 деклараций в день. На первом этапе в нем будет сконцентрирован декларационный массив Биробиджанской и Уссурийской
таможен, а также декларации на товары, перемещаемые воздушным транспортом. К концу
2020 года в ЦЭДе будут регистрировать и оформлять декларации на все товары, за исключением перемещаемых морским транспортом.
www.customs.gov.ru

Экспорт нефти из России в 2020 году
снизился более чем на 20%
Суммарный итог экспорта российской
нефти за восемь месяцев текущего года на
20,9% меньше по сравнению с аналогичными
показателями 2019 года. Об этом сообщает
портал Finanz.ru.
Также, по его данным, выручка от продажи
нефти, которая является источником валюты
для экономики РФ, за этот же период снизилась
на 36%.
Кроме этого, по данным ЦБ РФ, за первые
шесть месяцев текущего года российские нефтяные компании получили от продажи нефти
$38,4 млрд против $59,7 млрд за аналогичный
период 2019 года.
При этом также отмечается, что во втором
квартале спад доходов экономики от нефтяных
доходов оказался почти трёхкратным: $12,8
млрд против $30 млрд в этом периоде за прошлый год.
www.regnum.ru

Мишустин: РФ и Беларусь
договорились об оплате за
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энергоносители
Премьер-министр Михаил Мишустин приветствует решения, принятые Москвой и
Минском по вопросам, связанным с оплатой
энергоносителей.
"Мы достигли с вами всех договоренностей", - заявил он на переговорах с белорусским коллегой Романом Головченко.
Глава правительства подчеркнул, что Россия
заинтересована в более высоком уровне
сотрудничества с Беларусью, реализации лучших совместных практик в отраслевом взаимодействии.
Пока на торговлю серьезно влияет пандемия
коронавируса. Если в прошлом году, напомнил
Мишустин, товарооборот между странами
превысил 35 миллиардов долларов, то за первые шесть месяцев этого года он снизился на
21 процент до 12,5 миллиарда.
"Надеюсь, что мы сейчас, когда улучшается
пандемическая ситуация, сможем наверстать
упущенное и вернуться к тем цифрам, которые
были в прошлом году", - рассчитывает премьер-министр России.
Российская газета

Россельхознадзор уличил Индию в
поставках опасного винограда
Россельхознадзор в этом году выявил 37
случаев, когда в партиях винограда из Индии
была обнаружена муха-горбатка. Это карантинный для РФ объект, сообщает служба по
итогам видеоконференции с директором
департамента сельского хозяйства, сотрудничества и благосостояния фермеров Индии
Атишем Чандрой.
По всем фактам обнаружения индийской
стороне были высланы нотификации.
Индийские коллеги пообещали в оперативном
режиме изучить полученные документы и
отправить объяснения.
Муха-горбатка относится к группе наиболее
опасных и вредоносных видов, повреждает
плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни,
томата, а также более 200 видов других растений. Кроме этого, она поражает муку, сыр,
вяленую рыбу. Опасен вредитель и для человека, так как является переносчиком холеры.
Согласно сообщению, на переговорах также
был поднят вопрос о требованиях индийской
стороны по использованию бромистого метила
для обеззараживания российского зерна и зернобобовых культур, ввозимых на территорию
Индии. С 2017 года Россельхознадзор просит
Индию разрешить России фумигацию зерна
пестицидами на основе фосфористого водорода (фосфина). До настоящего времени этот
вопрос не решен.
Интерфакс

Сахалинские таможенники
пресекли попытку пересылки
мефедрона из США
Попытку пересылки около 500 граммов наркотического средства мефедерон пресекли
сотрудники Сахалинской таможни, Главного
управления по борьбе с контрабандой ФТС
России и Управления ФСБ России по
Сахалинской области. Кристаллическое веще-

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

ство бурого цвета, расфасованное в пять полимерных пакетов зеленого цвета, таможенники
обнаружили в посылке из США.
Канал поставки организовал 46-летний
житель Южно-Сахалинска, ранее судимый за
незаконный оборот наркотиков. Наркотические
средства, пересылаемые под видом чая, специй
и других бакалейных товаров, он заказал по
поддельным документам. В ходе последующих
оперативно-разыскных мероприятий оперативники обнаружили в доме подозреваемого
недействительные паспорта граждан РФ, вещества растительного происхождения – предположительно каннабисной группы, а также подготовленные к сбыту наркотические средства.
В настоящее время проводится экспертиза взятых образцов.
По факту контрабанды наркотических
средств в крупном размере Сахалинская
таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст.
229.1 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения - арест.
www.customs.gov.ru

В России ограничили ввоз
озоноразрушающих веществ
С 7 сентября до конца года в Россию смогут
ввести максимум 60,609 тонн хладона, который не производят в стране. Такое постановление Правительства вступает в силу 3 сентября.
Аналогичные документы принимают каждый
год в течение последних семи лет, чтобы
выполнить обязательств Российской Федерации по Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам.
До 31 декабря 2020 года будет действовать
ограничение на объёмы ввозимых в Россию
веществ, разрушающих озоновый слой из
списка товаров, для которых установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза с таможенной территории ЕАЭС и на неё. Вещества под
названием ГХФУ- 141b всего можно будет
ввезти в Россию 60,609 тонн. "В 2019 годах в
Минприроды России поступило 6 предложений от организаций, планирующих осуществлять использование хладона ГХФУ-141b, производство которого на территории Российской
Федерации отсутствует", - говорилось в
пояснительной записке к постановлению, подготовленному Минприроды. Для сравнения, в
прошлом году в аналогичный период можно
было ввезти 1242,673 тонн этого вещества.
Остальные вещества из списка, приведённого в решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О
мерах нетарифного регулирования" ввозить,
согласно постановлению, нельзя - для них
установлен нулевой объём.
Допустимое количество вещества для ввоза
в РФ согласовывают с Евразийским экономическим союзом.
Минприроды распределяет объём между
участниками внешнеторговой деятельности по
их
заявлениям,
которые
принимает
Росприроднадзор. На основании разрешительных документов Минпромторг выдаёт заявителям лицензии на ввоз со сроком действия до 31
декабря 2020 года.
www.pnp.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.
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları külli miqdarda dәrman
preparatının Azәrbaycan Respublikasının
gömrük sәrhәdindәn bәyan etmәdәn keçirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. İstanbul-Bakı
aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi vasitәsilә gömrük nәzarәti zonasını tәrk
etmәk istәyәrkәn saxlanılıb vә “Qırmızı
kanal”a yönlәndiriliblәr. Vәtәndaşlara mәxsus çanta vә çamadanlar rentgen aparatından
keçirilәn zaman monitorda şübhәli әşyaların
tәsviri görünüb. Tәkrar baxış nәticәsindә hәmin yüklәrdә cәmi 46 adda dәrman preparatı
aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 3 fakt üzrә avtomobil ehtiyat hissәlәrinin, siqaretlәrin, müxtәlif mәnşәli yağların,
pәhriz çayları, hәmçinin kosmetik vasitәlәrin
qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi
cәhdinin qarşısını alıblar. Baş İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn 2 әdәd "DAF" vә "Mercedes
Benz Actros" markalı yük nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama
zamanı avtomobillәrin gizlin saxlanc yerlәrindә 1020 әdәd pәhriz çayları, 45 әdәd kosmetik vasitә, 14 әdәd müxtәlif adda yağ,
hәmçinin 400 әdәd "Marlboro" markalı siqaret vә 14 әdәd avtomobil ehtiyat hissәlәri aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, piyada yolla
İran İslam Respublikasından gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Astara gömrük
postunda saxlanılıb. Şәxsi yoxlama zamanı
onun daxili orqanlarının tibbi müayinәdәn keçirilmәsi zәrurәti yaranıb. Astara Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasına aparılan vәtәndaşın tibbi
müayinәsi nәticәsindә - düz bağırsağında
ümumi çәkisi 4 qram olan narkotik vasitә - heroin, 11 qram narkotik vasitә - tiryәk, üzәrindә
“M40” yazılı vә üzәrindә “Z40” yazılı “metadon” adlı hәb aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metadon “Azәrbaycan Respublikası әrazisindә dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan narkotik vasitәlәrin II Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan
mәlumat әsasında, "Mazımçay" gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi "MercedesBenz" markalı yük avtomobili ilә gәlәn Türkiyә Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi nәqliyyat
vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı kinoloji xidmәti itin sürücüyә verdiyi reaksiya
nәticәsindә onun şalvarının cibindәki pulqabının içәrisindә iki әdәd kağız bükümdә ümumi
çәkisi 3 qram olan narkotik vasitә - marixuana
aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan
mәlumat әsasında, İran İslam Respublikasından piyada yolla gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Astara gömrük postunda
saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, üzәrindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә mütlәq bәyan olunmalı hәr hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә, psixotrop maddәlәrin
olmadığını bildirib. Şәxsi yoxlama zamanı
onun daxili orqanlarının tibbi müayinәdәn
keçirilmәsi zәrurәti yaranıb. Astara Rayon
Mәrkәzi Xәstәxanasına aparılan vәtәndaşın
daxili orqanı - düz bağırsağında 7 әdәd bükümdә, ümumi çәkisi 120 qram olan narkotik
vasitә - heroin vә 28 qram psixotrop maddә metamfetamin aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metamfetamin “Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na
daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları narkotik vasitәnin ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Baş İdarәnin
"Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstan
istiqamәtindәn ölkәmizә gәlәn "Mercedes
Benz Atego" markalı yük nәqliyyat vasitәsi
saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobilin üzәrindәki yük qismindә olan "Chevrolet Curuze" markalı minik avtomobilindә, kağız bükümdә ümumi
çәkisi 6,3 qram olan narkotik vasitә - marixuana aşkar edilib.
* * *
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Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında İran
İslam Respublikasından piyada yolla gәlәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Astara
gömrük postunda saxlanılıb. Şәxsi yoxlama
zamanı vәtәndaşın ayağındakı ayaqqabının
hәr iki tayında 5 әdәd bükümdә ümumi çәkisi
56 qram olan narkotik vasitә - heroin, 31,5
qram psixotrop maddә - metamfetamin, 19
hәb üzәrindә “M40” yazılan metadon aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metamfetamin “Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na, metadon isә “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan
narkotik vasitәlәrin II Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları 2 fakt üzrә dәrman preparatlarının,
avtomobil ehtiyat hissәlәrinin vә kosmetik
mәhsulların qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Baş İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 2 әdәd
"DAF" markalı yük nәqliyyat vasitәlәri saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin gizlin saxlanc yerlәrindә
2645 әdәd müxtәlif adda dәrman preparatları,
441 әdәd dәrman vasitәlәrinin istifadә tәlimatı, hәmçinin 53 әdәd müxtәlif avtomobil
ehtiyat hissәlәri vә 19 әdәd kosmetik mәhsullar aşkar edilib.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin
Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada yolla gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları saxlanılıb. Sorğusual zamanı hәr iki şәxs üzәrlәrindә gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn vә mütlәq bәyan olunmalı hәr hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitә, psixotrop maddәlәrin olmadığını
bildiriblәr. Şәxsi yoxlama zamanı isә vәtәndaşlardan birinin üzәrindә 3 әdәd sellofan bükümdә, ümumilikdә çәkisi 31 qram tәşkil
edәn narkotik vasitә - heroin, 1 bükümdә isә
çәkisi 6 qram tәşkil edәn psixotrop maddә metamfetamin aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metamfetamin “Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilәn psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na
daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, idarәnin
“Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan idarә etdiyi “Volkswagen Passat” markalı nәqliyyat vasitәsilә gәlәn Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşı saxlanılıb. Gömrük
baxışı zamanı hәmin avtomobilin yük yerindә
üzәrlәrindә “Moet Chandan Champagne” yazılan 24 әdәd 0,75 litrlik, “Jagermeister” yazılan 22 әdәd 1 litrlik, “Martini” yazılan 24 әdәd
0,75 litrlik vә “Rakı” yazılan 14 әdәd spirtli içki aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, piyada yolla
İran İslam Respublikasından gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Astara gömrük
postunda saxlanılıb vә üzәrindә şәxsi yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı onun üzәrindә
qanunla qadağan olunan hәr hansı predmet
aşkarlanmasa da, daxili orqanlarının tibbi
müayinәdәn keçirilmәsi zәrurәti yaranıb.
Astara Rayon Mәrkәzi Xәstәxanasına
aparılan vәtәndaşın tibbi müayinәsi nәticәsindә - düz bağırsağında 4 әdәd bükümdә
ümumi çәkisi 64 qram olan narkotik vasitә heroin, 13 qram psixotrop maddә - metamfetamin vә 51 әdәd üzәrindә “M40” yazılan
“metadon” adlı hәb aşkarlanıb.
Xatırladaq ki, metamfetamin “Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi qadağan edilmiş psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na, metadon isә Azәrbaycan Respublikası
әrazisindә dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan narkotik vasitәlәrin II Siyahısı”na daxildir.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan ölkәmizә idarә etdiyi “Opel Vectra”
markalı avtomobillә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin mәlumatı әsasında saxlanılıb.
Sorğu-sual zamanı o, idarә etdiyi nәqliyyat
vasitәsindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn
vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin
olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı
avtomobilin arxa oturacağının altında vә yük
yerindә hәr biri 1 litr olmaqla üzәrindә “Nemirovskaya” yazılan 8 әdәd vә üzәrindә
“Nemoroff” yazılan 22 әdәd spirtli içkilәr aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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