Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №6 1
Azərbaycanda COVID-19
03-09 Avqust 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
9 avqust 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin
gün 87 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 2 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 33568 nəfərə
çatmış, bunlardan 30364 nəfəri sağalmış, 490 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 2714 aktiv xəstə
mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı 7 təşkil
edir.

2. Mühüm qərarlar
7 avqust 2020-ci il: Bakı,Sumqayıt,Gəncə, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Abşeron, Cəlilabad,
Masallı, Goranboy, Göygöl, Bərdə, Salyan, Xaçmaz rayonları üzrə 190 manat məbləğində birdəfəlik
ödəmənin verilməsi 3
Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Yevlax şəhərləri və Abşeron,
Cəlilabad, Masallı, Goranboy, Göygöl, Bərdə, Salyan, Xaçmaz rayonları üzrə 190 manat məbləğində
birdəfəlik ödəməni almış şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra
190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmə həyaata keçiriləcək.
7 avqust 2020-ci il: Nazirlər Kabinetinin qərarına 4 əsasən, iri ticarət mərkəzləri istisna olmaqla, qeyriərzaq mallarının satışını həyata keçirən ticarət obyektləri, əhaliyə məişət xidmətləri göstərən obyektlər
(iri ticarət mərkəzləri istisna olmaqla), istehsal sahələrinin fəaliyyətinə və tamaşaçıların iştirakı olmadan
açıq havada idman yarışlarının və oyunlarının keçirilməsi icazə verilir.
3 avqust 2020-ci il: Hazırkı sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq, sərt karantin rejiminin
mövcud olduğu şəhər və rayonlarda, eləcə də ölkə üzrə bəzi yumşalmaların tətbiqinə qərar
verilmişdir 5
2020-ci il 5 avqust saat 06:00-dan etibarən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin zonasına daxil olan şəhər və
rayonlarda şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə, xidməti vəsiqə, icaze.e-gov.az portalı
vasitəsi ilə tərk etmək sistemi ləğv olunur.
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.
https://koronavirusinfo.az/files/3/tab_09.08.2020.pdf
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Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən karantin rejiminin tələblərinə uyğun müəyyən edilən qaydalar
çərçivəsində ölkə üzrə çimərliklərin istifadəsinə icazə verilir.

3. Sahibkarların diqqətinə
7 avqust 2020-ci il: Sahibkarlıq subyektlərində növbəti nəzarət tədbirləri 6
Ümumilikdə, monitorinq aparılmış 632 obyektin 97-də zəruri sosial davranış qaydaları və sanitarepidemioloji tələblərə əməl olunmaması hallarına rast gəlinib.
Monitorinqlərdə müvafiq qayda və tələblərə əməl edilməsinin zəruriliyi bir daha sahibkarların diqqətinə
çatdırılıb, sahibkarlar tələblərin pozulması hallarına yol veriləcəyi halda, ciddi tədbirlərin görüləcəyi
barədə məlumatlandırılıblar.
5-6 avqust tarixlərində nəzarət-yoxlama tədbirləri keçirilmiş 1323 obyektin 189-da epidemiya əleyhinə
rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib və nöqsana yol vermiş vergi
ödəyiciləri barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq protokollar tərtib olunub.
Qeyd edək ki, mayın 22-dən avqustun 7-dək monitorinq aparılmış 21708 sahibkarlıq subyektindən 7818də zəruri sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərin pozulması halları aşkarlanıb.
7 avqust 2020-ci il: Sahibkarlarla onlayn görüş keçirilib. Pandemiya dövründə özəl sektor öz
fəaliyyətini yeni həyat tərzinə uyğunlaşdırmalıdır 7
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov sahibkarlarla onlayn görüş keçirib. Görüşdə İqtisadiyyat
Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri, eləcə də pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən
280-dən çox sahibkar iştirak edib. Tədbirin əsas məqsədi yeni şəraitdə biznesin fəaliyyəti, istehsal və
xidmət sahələrində tətbiq edilən davranış qaydaları, pandemiyanın özəl sektora mənfi təsirlərinin
aradan qaldırılması yollarının müzakirəsi olub.
Özəl sektorun iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsi olduğunu vurğulayan Mikayıl Cabbarov, dövlət başçısının
tapşırığına uyğun olaraq, Nazirlər Kabinetinin sahibkarlıq subyektlərinə yeni maliyyə dəstəyinin
göstərilməsi barədə qərar qəbul etdiyini bildirib. Qərara əsasən, mövcud şəraitin sahibkarlığa mənfi
təsirlərini minimallaşdırmaq və məşğulluğun qorunmasına dəstək məqsədilə pandemiyadan zərər
çəkmiş sahələrdə çalışan vergi ödəyicilərinə işçi sayına münasibətdə bir aylıq əməkhaqqı fondu
həcmində, fərdi (mikro) sahibkarların isə daha çox ehtiyacı olan hissəsinə təkrarən 250 manat həcmində
maliyyə dəstəyi göstəriləcəkdir.
Bildirilib ki, hazırkı şəraitdə cəmiyyət, eləcə də sahibkarlar yaranmış yeni tələblərə uyğunlaşmalıdır.
Pandemiyanın nə zaman bitəcəyi məlum deyil. Cəmiyyət yeni həyat tərzinə hazır olmalı, sahibkarlar da
biznes fəaliyyətini yaranmış şəraitə uyğunlaşdırmalıdırlar.
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https://www.economy.gov.az/article/sahibkarliq-subyektlerinde-novbeti-nezaret-tedbirleri03/31155
https://www.economy.gov.az/article/sahibkarlarla-onlayn-gorush-kechirilib/31151
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