Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №25 1
Azərbaycanda COVID-19
14-20 Dekabr 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
20 dekabr 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 2961 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 35 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 202088
nəfərə çatmış, bunlardan 139779 nəfəri sağalmış, 2210 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 60099 aktiv
xəstə mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı
2063754 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
Ötən həftə ərzində pandemiya ilə bağlı hər hansı qərar qəbul edilməyib.

3. Sahibkarların diqqətinə
17 dekabr 2020-ci il: Dərman satışını həyata keçirən sahibkarların nəzərinə! 3
Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bir sıra dərman vasitələrinə
tələbat artıb. Bu səbəbdən dərman vasitələrinin təsdiq edilmiş qiymətdən fərqli qiymətə satışı və əsassız
dövriyyədən çıxarılmaqla dərman qıtlığı yaradılmasının vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının
alınması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət
Xidməti tərəfindən aparılan monitorinqlər gücləndirilib.
Mövcud qanunvericiliyə əsasən dövlət qeydiyyatına alınan dərman vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsi Tarif (qiymət) Şurası tərəfindən həyata keçirilir. İndiyədək Tarif (qiymət) Şurası
tərəfindən 12.114 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq edilib.
Dərman vasitələrinin qiyməti onların ticarət adı, təsiredici maddəsi və dozası, farmaseptik forması,
ticarət qablaşdırması, miqdarı, istehsalçı ölkələr üzrə müəyyən edilir. Dərman vasitələrinin üzərində
onların təsdiq edilmiş qiymətləri qeyd olunmalıdır. Dərman vasitələrinin topdan və pərakəndə satışını
həyata keçirən bütün təsərrüfat subyektləri bu tələblərə əməl etməlidir.
Dövlət qeydiyyatından keçən dərman vasitələrinin təsdiq edilmiş qiymətdən fərqli qiymətə satışı
qadağandır və bu hallara görə məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulur.
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.
https://koronavirusinfo.az/files/3/tab_20.12.2020.pdf
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https://www.economy.gov.az/article/derman-satishini-heyata-kechiren-sahibkarlarin-nezerine/31439
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İstehlakçılar dövlət qeydiyyatından keçən dərman vasitələrinin təsdiq edilmiş qiymətləri barədə
məlumatları Tarif (qiymət) Şurasının, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Antiinhisar və İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəsmi internet səhifəsindən əldə edə bilərlər.
İstehlakçılar dərman vasitələri alan zaman qiymətlərin müəyyən edilmiş qiymətlərlə uyğunluğuna
xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Qiymətlərin düzgün tətbiq olunmaması halları ilə rastlaşdıqda, Xidmətin
qaynar xəttinə (498-15-01, 498-15-04) müraciət edə bilərlər.
Aparılan monitorinqlər zamanı qanun pozuntusu halları aşkar edildiyi təqdirdə, qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək.
15 dekabr 2020-ci il: İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarların nəzərinə! 4
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin
qətiyyəti, müzəffər Azərbaycan Ordusunun sücaəti nəticəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə
biznes qurmaq istəyən sahibkarlar biznes layihələrini İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) təqdim edə bilərlər.
Agentliyə müraciət edən sahibkarlara işğaldan azad olunmuş ərazilərin iqtisadi və investisiya
potensialına dair informasiya, məsləhət, əlaqələndirmə və digər dəstək və xidmətlər göstəriləcəkdir.
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarlar müvafiq formanı
(https://bit.ly/37dIt12) doldurmaqla KOBİA-ya (ayaz.adilov@smb.gov.az) təqdim etməlidirlər.
Əlavə əlumat üçün: (+994) 50 551 52 53 və (+994) 55 500 12 30, Ayaz Ədilov.

Bakı, 21 dekabr 2020
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