
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev konfransda iştirak edib.Dövlətimizin başçısı
konfransda giriş nitqi söylədi.

Prezident İlham Əliyevin 
giriş nitqi
- Bu gün biz Azərbaycan regionlarının dördüncü

sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
birinci ilinin yekunlarını müzakirə edəcəyik, bu il
görüləcək işlər haqqında danışacağıq. Proqram bir il
bundan əvvəl qəbul edildi. Dördüncü proqram
əvvəlki dövrlərdə qəbul edilmiş proqramların məntiqi
davamıdır.Üç proqram çərçivəsində böyük işlər
görülmüşdür. Ancaq hələ də görüləsi işlər çoxdur.
He sab edirəm ki, dördüncü proqram çərçivəsində öl -
kə qarşısında duran əsas infrastruktur vəzifələri icra
olunacaq və beləliklə, ölkəmizin gələcək inkişafı
üçün daha gözəl imkanlar yaranacaqdır.

Keçən il ərzində proqramın icrası ilə bağlı bütün
lazımi tədbirlər görülüb. Deyə bilərəm ki, proqram
artıqlaması ilə icra edilib.Proqramda nəzərdə tutul -
muş məsələlər həll olunub.Ancaq bəzi məsələlərdə
müəy yən ləngimələr var. Ona görə bu məsələlərin
həl linə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Hesab edirəm
ki, proqramın bu il icra ediləcək bütün tədbirləri hə -
yat da öz əksini tapacaq.

Bütövlükdə keçən il ölkəmiz uğurla inkişaf edib -
dir. Azərbaycan inkişaf, sabitlik yolu ilə getmiş dir.
Dünyada gedən proseslər isə əlbəttə ki, bizi də na ra -
hat edir. Dünyada yeni münaqişə ocaqları, yeni gər -
gin lik yerləri yaranır.Mövcud problemlər öz həllini
tapmır, əksinə, yeni problemlər əlavə olunur.Demək
olar ki, dünyanın bütün yerlərində - Avropada, Afri -
kada, Asiyada, Latın Amerikasında, bizim bölgə miz -
də, postsovet məkanında müəyyən gərginlik müşa hi -
də olunur.Bəzi hallarda bu gərginlik daha şiddətli for -
ma lar alır.Ancaq Azərbaycan uzun illər ərzində sabit -
lik yolu ilə gedir.Ölkəmizdə mövcud olan sabitlik
Azərbaycan xalqının iradəsi ilə təmin edilir.Bizim
apardığımız siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir. Siya -
sət konkret işlərlə ölçülür.Bizim siyasətimizin təmə -
lində konkret işlər, real inkişaf, söz yox, əməl dayanır
və verilən hər bir söz həyatda öz əksini tapır.Ona görə
də xalq tərəfindən bizə göstərilən etimad yüksək sə -
viy yədədir və sabitliyin, əmin-amanlığın əsas şərtləri
məhz budur.

Hesab edirəm ki, keçən il iqtisadi sahədə yaxşı
nə ti cələr əldə edilib. Azərbaycan indi iqtisadi inkişaf,
cid di islahatlar yolundadır.İslahatlar cəmiyyət tərə fin -
dən yüksək qiymətləndirilir. Çünki bu islahatlar in -
san  ların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır, ölkəmizin
iqtisadiyyatını sürətləndirir, ölkəmizdə mövcud olan
xoşagəlməz problemlərin həllində isə çox önəmli rol
oynayır. Adətən çox köklü iqtisadi və siyasi islahatlar
böyük problemlər də gətirir.Yəni, bu islahatlar bəzi
hal larda, daha doğrusu, bir çox hallarda insanların hə -
yat tərzinə mənfi təsir göstərir.Azərbaycanda isə isla -
hat lar ardıcıl şəkildə aparılır.Bu, düşünülmüş si ya sət -
dir. Sadəcə olaraq, biz indi islahatların yeni mər hə lə -
sinə qədəm qoymuşuq.Ona görə həm iqtisadi sahədə,
həm siyasi sahədə aparılan islahatlar xalqımızın, döv -
lətimizin maraqlarına xidmət edir.Eyni zamanda, çox
ciddi struktur və kadr islahatları aparılmışdır.

Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bizim siya -
sətimizdə əsas məqsəd dövlətimizin möhkəm lən mə -
si, xalqımızın daha yaxşı yaşaması, sabitliyin təmin
edilməsidir.Biz bütün bu məqsədlərə çatırıq. Keçən il
əldə edilmiş iqtisadi və sosial nailiyyətlər bunu bir da -
ha təsdiqləyir. İqtisadiyyatımız 2,2 faiz artmışdır. He -
sab edirəm ki, bu, yaxşı nəticədir.Neftin qiyməti sa -
bit dir, ancaq Azərbaycanda neft hasilatı bir qədər aşa -
ğı düşüb. Ümumi daxili məhsulun 2,2 faiz artması,
he sab edirəm ki, yaxşı nəticədir. Xüsusilə nəzərə
alsaq ki, qeyri-neft sektorunda artım 3,5 faizdir. Sə na -
ye istehsalı 1,5 faiz artıb. Bunun da səbəbi məhz nef -
tin hasilatı ilə bağlıdır.Ancaq bizim əsas prioritetimiz
olan qeyri-neft sektoru 14 faizdən çox artıb. Burada,
əlbəttə ki, keçən il istismara verilmiş nəhəng sənaye
müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması, eyni zamanda,
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması xüsusi rol oynayıb. Biznes mühiti-
nin yaxşılaşdırılmasını Dünya Bankı da qeyd edir.
“Doing Business” hesabatında Azərbaycan keçən il
20 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilibdir. Əlbəttə ki,
bütün biznes qurumları bunu görür, hiss edirlər. Vergi
və gömrük inzibatçılığı, biznes dairələrinə göstərilən
dövlət dəstəyi, əlbəttə ki, qeyri-neft sənayesində də
özünü büruzə verir.

Beləliklə, 14 faizdən çox artan qeyri-neft səna ye -
miz yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Qeyd et -
mə liyəm ki, keçən il 98 min yeni iş yeri yaradılmışdır.
Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir daha demək istə yi -
rəm ki, bu, daimi proses olmalıdır. Çünki Azər bay -
can da əhali yüksək templərlə artır və iqtisadiyyat, iq -
ti sa di inkişaf, o cümlədən iş yerlərinin yaradılması
de moq rafik inkişafı daim üstələməlidir. Buna görə
biz daim bu məsələyə xüsusi diqqət verməliyik. An -
caq o da həqiqətdir ki, hər bir iş yerinin yaradılması
üçün həm dövlət, həm də özəl sektor tərəfindən bö -
yük vəsait tələb olunur. Çünki iş yerlərinin ya ra dıl -
ma sı elə boş yerə olmur, gərək infrastruktur, şərait,

im kanlar olsun. Özəl sektor, əlbəttə ki, iş yerlərini ya -
ra dan əsas sektor olaraq öz sözünü deyir və deməlidir.

Beləliklə, əsas iqtisadi göstəricilər bunlardır.Əgər
buraya ölkəmizə qoyulan sərmayəni əlavə etsək,
mənzərə daha gözəl olacaqdır. Keçən il ölkəmizə
13,5 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Azərbaycan
həm xarici, həm daxili investorlar üçün çox cəlbedici
mə kandır. Bu sərmayələrin bir hissəsi dövlət inves ti -
si yalarıdır. Bu da təbiidir.Çünki hələ ki, iqtisadi ar -
tım da dövlət investisiyaları önəmli rol oynayır. Xü su -
si lə nəzərə alsaq ki, hələ də infrastruktur layihələri ilə
bağlı görüləsi işlər vardır. Ona görə həm dövlət, həm
yerli, həm də xarici şirkətlər ölkəmizə 13,5 milyard
dollar həcmində vəsait qoyublar. Hesab edirəm ki, bu,
çox yüksək nəticədir.

Makroiqtisadi vəziyyət tam sabitdir. İnflyasiya
cəmi 2,5 faiz təşkil etmişdir, əhalinin gəlirləri isə 7,4
faiz. Yəni, həmişə olduğu kimi, əhalinin gəlirləri in -
flya siyanı üstələmişdir. Valyuta ehtiyatlarımız 6,4
milyard dollar artmışdır. Bu, deyə bilərəm ki, son illər
ərzində rekord göstəricidir.Baxmayaraq ki, büdcəmiz
re kord həddə çatmışdır, biz yenə də valyuta ehti yat la -
rı mızı artırmışıq.Bu, daim belə olubdur.Hətta bizim
üçün ən ağır, böhranlı illərdə, - o vaxt ki, dünya ba -
zar larında neftin qiyməti dörd dəfə düşmüşdü, - yenə
də biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışdıq. Ancaq ke -
çən il 6,4 milyard dollar həcmində artım, əlbəttə ki,
dü şü nülmüş siyasəti əks etdirir. Biz vəsaitimizə
qənaət edirik.Ancaq strateji əhəmiyyət daşıyan layi -
hə lərə dövlət investisiyaları qoyuruq.Eyni zamanda,
valyuta ehtiyatlarımızın idarə edilməsindən də daha
böyük vəsait əldə edirik.Burada bir çox amillər özünü
göstərir.Çünki bu gün Azərbaycan dünya miqyasında
çox böyük hörmətə malik bir ölkədir, həm siyasi
müstəvidə, həm iqtisadi sahədə, biznesin inkişafı
baxımından. Mənim bu yaxınlarda 14-cü dəfə Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirakım və Forum
çərçivəsində apardığım danışıqlar və iştirak etdiyim
tədbirlər bir daha göstərir ki, Azərbaycana həm böyük
maraq, həm də böyük rəğbət var. İyirmidən çox görüş
keçirildi. Onu deyə bilərəm ki, bütün görüşlər qarşı
tərəfin təşəbbüsü ilə həyata keçirildi.Yəni, bunu ona
görə deyirəm ki, ölkəmizin inkişafına maraq doğ -
rudan da böyükdür. Azərbaycanda iş görmək istəyən
şirkətlərin sayı artır. Bilirsiniz ki, Davos Forumunda
iştirak edən şirkətlər dünya miqyasında ən böyük
şirkətlərdir.Yəni, oraya – Foruma daxil olmaq üçün
bir çox meyarlar olmalıdır.Onlardan biri də əlbəttə ki,
şirkətlərin kapitallaşdırılmasıdır.

Beləliklə, bu böyük sərmayə qoyuluşu və valyuta
ehtiyatlarımızın artımı bir daha göstərir ki, biz
düzgün yoldayıq və bu yolla gedəcəyik.Yanvar ayını
nəzərə alsaq, bizim valyuta ehtiyatlarımız artıq 52
milyard dollara çatıbdır, təkcə keçən ay ərzində 1 mil-
yard dollar artmışdır.Bu, bizim strateji ehtiyatımızdır.
Bu, bizim iqtisadi müstəqilliyimizi və böyük dərə -
cədə siyasi müstəqilliyimizi təmin edir.Azərbaycan
bu gün dünyada sayı o qədər də çox olmayan o
ölkələrdəndir ki, tam müstəqil siyasət aparır.Müstəqil
siyasət aparmaq üçün bir çox amillər olmalıdır - ölkə -
lərin ərazisi, onların potensialı, ümumi daxili məh -
sulu, hərbi qüdrəti və s. Biz bilirik ki, dünyada güc
mərkəzləri hansı ölkələrdir.Əlbəttə, Azərbaycan öz
həcminə və coğrafi ərazisinə görə böyük ölkələrlə rə -
qa bət apara bilməz, belə fikri də yoxdur.Ancaq buna
baxmayaraq, müstəqil siyasət aparmaq üçün bizdə

kifayət qədər imkanlar var. Bunların başlıcası xalqın
dəstəyidir, bizim siyasətimizə göstərilən dəstək və
etimaddır.Əlbəttə ki, iqtisadi göstəricilərimiz, siyasi
arenadakı fəaliyyətimiz bizim gücümüzü artırır və
Azərbaycan ildən-ilə daha da güclənir və güc lənə cək -
dir.

Bizim ixracımız da, xüsusilə qeyri-neft sek to -
runda artıbdır, xarici ticarət dövriyyəsi də artıbdır.Bir
sözlə, iqtisadi sahəyə aid olan bütün məsələlər öz həl -
lini tapıb.

Eyni zamanda, keçən il sosial sahədə çox böyük
təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Daha doğrusu, 2018-ci
ilin ikinci yarısından artıq bu proqramlar hazırlanırdı
və 2019-cu ilin əvvəlindən bu proqramların icrası
başlanmışdır.Şəhid ailələrinə böyük məbləğdə vəsait
təmin edilmişdir. Ümumiyyətlə, 4,2 milyon insanın
sosial və maddi vəziyyəti yaxşılaşdırıldı. Çünki çox
bö yük sosial paket 4,2 milyon insanı əhatə edib. Mi -
ni mum əməkhaqqı təxminən 2 dəfə, minimum pen si -
ya 70 faizdən çox artmışdır.Hazırda minimum pensi -
ya nın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan MDB
məkanında birinci yerdədir. Bəzi müavinətlər 50 faiz,
bəzi müavinətlər 2 dəfə artırılıb, tələbələrin təqaüdləri
artırılıb, şəhid ailələrinə birdəfəlik maddi yardım gös -
tə rilib, bundan əlavə, şəhid ailələrinin və məcburi
köçkünlərin aylıq müavinətləri artırılıb. Yəni, bütün
bun lar böyük vəsait tələb edən məsələlərdir və bir
neçə milyard manata başa gəlir.Ancaq biz bunu edi -
rik. İlk növbədə, ona görə ki, siyasətimizin mər kəzin -
də Azərbaycan vətəndaşı dayanır.İkincisi, ona görə
ki, buna imkanımız var. Əgər istəyimiz olsaydı, im ka -
nı mız olmasaydı, bunu necə etmək olardı?Bax, iqtisa-
di gücümüzü toplayaraq bugünkü reallığı təmin etdik
ki, biz bunu edə bilirik.Deyə bilərəm ki, yaxın ətrafda
bu cür sosial təşəbbüs göstərən ikinci ölkə yoxdur.
Əgər varsa, qoy mənə desinlər, yoxdur.Biz bunu ona
görə edirik və hesab edirik ki, bu, düzgündür. Azər -
baycan xalqı ildən-ilə daha yaxşı yaşamalıdır.Bizim
artan iqtisadi gücümüz ölkəmizin güclənməsinə, ilk
növbədə, xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına yö -
nəl məlidir və biz bunu edirik.Ona görə sosial sahədə
görülmüş bu işlər bir daha bizim siyasətimizi əks
etdirir, bizim gücümüzü göstərir və bundan sonra da
bu sahə daim diqqət mərkəzində olacaqdır.

Eyni zamanda, keçən il sosial infrastrukturun ya -
ra dıl ması ilə bağlı önəmli addımlar atıldı - 84 məktəb,
60 tibb müəssisəsi tikildi və təmir edildi. Ona görə bu
proses də daim gedir. Biz məktəblərin böyük his sə -
sinin təmirini başa çatdırmışıq.Amma hələ də qəzalı
vəziyyətdə olan məktəblər var və onların da təmiri ilə
bağlı gələcək illərdə konkret addımlar atılacaqdır.

İnfrastruktur layihələrinin icrası ilə ciddi məşğul
olmuşuq, xüsusilə elektrik enerjisi sahəsində.Bu sa -
hə də də ciddi irəliləyiş olubdur. Deyə bilərəm ki,
keçən il biz əlavə 800 meqavat elektrik enerjisi ala
bil mi şik. Bunun 400 meqavatı yeni tikilmiş “Şimal 2”
stansiyasının hesabına, 400 meqavatı isə itirilmiş
güc lərin bərpası nəticəsində əldə olunub.Çünki vax -
tilə stansiyaların düzgün istismar olunmaması səbə -
bin dən bu güclər itirilmişdi.Ancaq hazırda bu işlər
apa rılır və 400 meqavat gücün daha çox hissəsi Min -
gə çevir İstilik Elektrik Stansiyasında aparılan təmir-
bərpa işlərinin hesabına əldə edilmişdir.Əlbəttə, digər
stansiyaların da itirilmiş gücləri bərpa edilib və biz
400 meqavatı məhz buradan əldə etdik. Bu proses da -
vam edir. Bu il də təqribən həmin rəqəm səviyyəsində

generasiya gücü bərpa olunacaq. Biz indi elektrik
enerjisini ixrac edən ölkəyə çevrilmişik.

Qazlaşdırma prosesi də davam etdirilib.Bu gün
öl kə mizin demək olar ki, bütün yerlərində qaz laş dır -
ma təmin edilibdir.Qazlaşdırmanın səviyyəsi 96 faizə
çatıb. Bu da dünya miqyasında ən yüksək göstə rici -
lər dən biridir.1300 kilometr avtomobil yolu salınıb.
Min kilometr nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq il ərzində
rayonlara səfərlərim zamanı mənə edilən müraciətlər,
sonra vətəndaşlar tərəfindən ünvanlanan məktublar
əsasında biz əlavə 300 kilometr yolun çəkilişinə nail
olduq. Avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə bu gün
Azərbaycan dünyada 27-ci yerdədir, bir çox inkişaf
etmiş ölkələri qabaqlayır.Əminəm ki, görüləcək işlər
nəticəsində daha da irəli gedəcəyik.

O cümlədən meliorativ tədbirlər infrastruktur
layihələri arasında önəmli yer tutur. Təqribən 80 min
hektar torpağa suyun verilməsi təmin edilmişdir, 300-
dən çox subartezian quyusu qazılmışdır. Bu proses bu
il də davam etdiriləcək.

Bu infrastruktur layihələri dövlət investisiya
proq ramı hesabına icra edilmişdir.Bu, bir daha onu
gös tərir ki, ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün gözəl
zə min yaradılır. Təbii ki, bütün bu işlər və eyni za -
man da, aparılan islahatlar kənd təsərrüfatının inki -
şafına da güclü təkan verdi. Kənd təsərrüfatı istehsalı
son illərlə müqayisədə rekord həddə çatdı.Yəni, artım
tempi 7 faizdən çox olmuşdur, xüsusilə bitkiçilikdə
ar tım 10 faizdən çoxdur.Bizim kənd təsərrüfatı məh -
sul larının ixracı artır. Daxili tələbat yerli məhsullar
hesabına təmin edilir. Çünki bütün bu işlər bir-biri ilə
sıx bağlı olan məsələlərdir.

Keçən il, eyni zamanda, nəqliyyat sahəsində bi -
zim böyük layihələrimiz icra edilibdir. Onların ara -
sın da Bakıətrafı dəmir yolu xəttinin çəkilişini xüsu si -
lə qeyd etmək istərdim.Biz vaxtilə “elektriçka” adlan -
dırılan dəmir yolu nəqliyyatını ən müasir səviyyədə
bər pa etmişik, ən aparıcı şirkətin istehsal etdiyi qatar -
ları gətizdirmişik. Qəsəbələrdə dəmir yolu stansi -
yaları tikilibdir və bu proses davam etdiriləcək. Bu il
artıq Bakıətrafı dəmir yolunun çəkilişinin əsas mər -
hələsi başa çatacaq, yəni, dairə birləşəcəkdir. Ondan
sonra hələ ki, dəmir yolu olmayan qəsəbələrə dəmir
yo lu nun çəkilişi nəzərdə tutulur.Eyni zamanda, qon -
şularla bizi birləşdirən dəmir yollarında bərpa işləri
aparılır ki, sürət daha da artsın. Buna böyük dərəcədə
nail olmuşuq, xüsusilə qərb istiqamətində. Şimal və
cənub istiqamətində görüləcək işlər üçün hazırlıq
aparılır və bu il bu proses daha sürətlə gedəcəkdir.

Əlbəttə ki, biz keçən ilin uğurlarını qeyd edərkən
TANAP layihəsinin Avropa sərhədinə çatdırılmasını
mütləq qeyd etməliyik.Bu, tarixi hadisədir, bu, tarixi
layihədir.Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan
TANAP demək olar ki, tam istifadəyə verilmişdir.
Ke çən ilin noyabr ayında biz Türkiyə-Yunanıstan sər -
hə dindəki mərasimdə bu layihənin tam istismara
verilməsini qeyd etmişdik. Ondan əvvəl TANAP-ın
Türkiyəyə çatdırılmasını qeyd etmişik.Bu, doğrudan
da tarixi layihədir.Bu layihə artıq Cənub Qaz
Dəhlizinin dördüncü seqmenti olan TAP layihəsinin
uğurlu inkişafını və başa çatmasını şərtləndirir. Əmi -
nəm ki, bu il bu nəhəng infrastruktur layihəsi - uzun-
luğu 3500 kilometr olan, bir neçə ölkəni birləşdirən
Cənub Qaz Dəhlizi tam istismara veriləcəkdir. Bu,
bizim növbəti böyük tarixi qələbəmiz olacaqdır.

Keçən il bir çox başqa hadisələr də baş vermişdir.

İndi onların hamısını burada qeyd etmək mümkün
deyil. Hesab edirəm ki, dediyim məsələlər və gətir -
diyim rəqəmlər ölkəmizdə gedən proseslər haqqında
kifayət qədər məlumat verir və bunlar bizim uğur -
larımızdır. Biz bu uğurları deməliyik, onları təb liğ
etməliyik, eyni zamanda, bu uğurlarla kifa yətlən mək
olmaz. Biz həmişə gərək həll olunmamış məsə lə lər
ətrafında səylərimizi gücləndirək və bunu edirik. Ona
görə bu ənənəvi konfransın əsas məqsədi görül müş
işlərə yekun vurmaq və il ərzində görüləcək işlərə
təkan verməkdir. Ona görə də 2004-cü ildən başla -
yaraq biz bu yolla gedirik.2004-cü ildə qəbul edilmiş
birinci proqram tarixi hadisə idi. O vaxt o proq ram
mənim seçkiqabağı proqramımın tərkib his səsi idi. O
vaxt ilk dəfə prezident vəzifəsinə seçilən zaman
vətəndaşlara demişdim ki, əgər mənə etimad
göstərilərsə, o cümlədən regionların inkişafı ilə ciddi
məşğul olacağam. Çünki bilirdim ki, Azərbaycanın
regionlarında vəziyyət o qədər də yaxşı deyil.Bunun
da əlbəttə ki, təbii səbəbləri var idi - infrastruktur
köhnəlmişdi, demək olar ki, sıradan çıxmışdı, bir çox
müəssisələr fəaliyyətini dayandırmışdı, kənd təsər -
rüfatında durğunluq yaşanırdı.Ona görə hesab edir-
dim ki, Regional İnkişaf Proqramı bizim üçün əsas
təkanverici proqram olacaq.Eyni zamanda, Azər bay -
can əhalisinin böyük əksəriyyəti bölgələrdə yaşayır,
rayonlarda, kəndlərdə yaşayır.Onların yaşayışı yax -
şılaşmalı idi.Ona görə bu proqramın qəbul edilməsi
bir daha demək istəyirəm ki, tarixi hadisə idi. O
vaxtdan bu günə qədər hər il biz proqramın icrasını
müzakirə edirik. Dediyim kimi, üç proqram qəbul
edil di və icra olundu, dördüncü proqram indi icra
edilir.

Deyə bilərəm ki, 2003-cü ildən bu günə qədər
bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə art mış -
dır. Bu, dünyada rekord göstəricidir.Bütün statistik
məlumatlar araşdırıla bilər, inanmıram ki, buna
bənzər artım tempi olsun. Bu 16 il ərzində sənaye
isteh salı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət
dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə, o cümlədən qeyri-
neft ixracı 5,2 dəfə artmışdır. Bizim valyuta ehti yat -
ları mız 27 dəfə artmışdır. 2003-cü ildə valyuta ehti-
yatlarımız 1,8 milyard dollar idi, keçən ilin yekun la -
rına görə 51, indi isə 52 milyard dollara çatmışdır.
Yəni, bu, özlüyündə böyük bir göstəricidir. Yoxsulluq
təxminən 50 faizdən 4,8 faizə düşmüşdür. Bu da onu
göstərir ki, neftdən əldə edilmiş gəlirlər düşünülmüş
şəkildə və ədalətli bölünmüşdür.Biz bu gəlirlərdən
istifadə edərək ölkəmizin bütün əsas infrastruktur
prob lemlərinin böyük hissəsini həll etdik, eyni za -
man da, vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdırdıq. Son
16 ildə orta əməkhaqqı 11 dəfə, orta pensiya 8 dəfə
artmışdır, 300 mindən çox məcburi köçkünə, 6700 şə -
hid ailəsinə evlər, mənzillər verilmişdir. Yəni, bu bö -
yük sosial proqramlar böyük vəsait tələb edir. Tə səv -
vür edin, 300 min insan üçün evlər, mənzillər tikilib.
Biz bu illər ərzində təxminən Sumqayıt, yaxud Gəncə
boyda şəhər tikmişik.Bunu etmək üçün həm siyasi
iradə, düşünülmüş siyasət, eyni zamanda, imkanlar
olmalı idi.

İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə, bu illər ər -
zində 33 elektrik stansiyası tikildi, onların generasiya
gücü 3 min meqavatdır.Əgər bu stansiyalar tikil m ə -
səy di, bu gün ölkəmizin yarısını qaranlıq bürüyərdi,
biz elektrik enerjisini yenə də idxal edərdik və buna
bö yük pullar verərdik.Amma biz bu stansiyaları tik -
məklə, 3 min meqavat generasiya gücünü əldə etmək -
lə bu gün elektrik enerjisini ixrac edirik. Keçən il bu
ix racdan ölkəmizə təqribən 60-65 milyon dollar və -
sait daxil olubdur.

2003-cü ildə Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviy -
yə si 51 faiz idi, rayonlarda ümumiyyətlə qaz yox idi.
Hazırda bu rəqəm 96 faizə çatıbdır.Elə rayon yoxdur
ki, orada qaz olmasın.Elə rayon yoxdur ki, orada qaz -
laşdırma təqribən 70 faizdən aşağı olsun.Rayonlarda
100 faiz, 95 faizdir.16 min 700 kilometr avtomobil
yolu tikilmişdir.Bizi bütün qonşu ölkələrlə müasir
avtomobil magistralları birləşdirir.Yüzlərlə (bəlkə də
mindən çox) kəndin yolu abadlaşdırılıb.

Meliorativ tədbirlər.İki böyük su anbarı - Taxta -
kör pü və Şəmkirçay tikilib.Bunlar olmasaydı, orada
yer ləşən rayonlarda su qıtlığı yaranacaqdı. Əgər Tax -
ta körpü su anbarı tikilməsəydi, keçən il Bakı şəhərini
su ilə təmin etmək mümkün olmazdı. Çünki keçənilki
quraqlıq bəlkə də tarixdə olmayıb.Biz məhz Taxta -
körpüdə yığılan suları Ceyranbatana ötürməklə Ba -
kını fasiləsiz su ilə təmin etdik. Bakıda heç kim hiss
etmədi ki, belə ciddi quraqlıq olub.

Bütün bu işləri biz ona görə görürük ki, insanlar
daha yaxşı yaşasınlar.Hər bir böyük layihənin ar xa -
sın da düşünülmüş siyasət dayanır. Kəndlərdə su
təminatını yaxşılaşdırmaq üçün bu illərdə 1500-dən
çox artezian quyusu qazılmışdır və bu proses davam
etdirilir. Yüzlərlə kənddə modul tipli sutəmizləyici
qur ğular quraşdırılmışdır.Ona görə bizim proqramı-
mızın icrasında infrastruktur layihələri xüsusi yer tu -
tur du. Biz sosial təşəbbüslərlə paralel olaraq, bu layi -
hə ləri həyata keçirməklə bugünkü reallığı əldə etdik.

Ardı ikinci səhifədə

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının 
keçirilməsi haqqında məlumat  
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il 
mart ayının 12-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
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Əvvəli birinci səhifədə

Azərbaycan bu illər ərzində kosmik dövlətə çev-
rilib. Bizim üç peykimiz var, 16 il bundan əvvəl bu,
bəlkə də bizim yuxumuza da gəlməzdi. Amma bu gün
bu, reallıqdır.Nəinki üç peykimiz var, hətta iki ildən
sonra dünyanın aparıcı tədbiri - Dünya Astronavtika
Konqresi də Bakıda keçiriləcək, təxminən 50 ildən
sonra.Çünki birinci dəfə Sovet İttifaqında da yeganə
konqres 1973-cü ildə Bakıda keçirilmişdir.İndi 49
ildən sonra bu tədbir yenə də Bakıda, amma müstəqil
Azərbaycan dövlətinin paytaxtı olan Bakıda keçi -
riləcək.

Nəqliyyat sahəsində.Yeddi aeroport tikildi. On la -
rın altısı beynəlxalq aeroportdur.Davosun hesa batın -
da Azərbaycan hava xidmətlərinə görə 11-ci yerdədir.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu artıq beşulduz-
lu aeroport kimi tanınır.Dünyada belə aeroportların
sayı təqribən 10-na yaxındır.Onlardan biri də Heydər
Əliyev Aeroportudur.

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikildi.Bu, bizim ta -
ri xi qələbəmizdir.Təkcə ona görə yox ki, Ermənistan
əbədi dalanda qaldı.Halbuki bu da vacib məsə lədir.
Ona görə ki, indi bu yol həm böyük gəlir gətirir, həm
də beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirir.İndi bu yol ilə
onu tikməyə başlayanda nəzərdə tutulmayan
yerlərdən də yüklər daşınır.Yəni, bu yol beynəlxalq
əməkdaşlıq üçün çox önəmli infrastruktur layihəsinə
çevrilib və Azərbaycan burada aparıcı ölkədir.Şərq-
Qərb və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin yaradıl-
masında biz xüsusi rol oynamışıq.Biz o ölkəyik ki, hər
iki layihədə iştirak edirik.Ələt Beynəlxalq Dəniz
Limanı Xəzərdə ən böyük dəniz limanıdır. Gəmi qa yır -
ma zavodu bizim üçün tankerlər, yük gəmiləri və is -
tənilən gəmini istehsal edə bilər.İndi pulumuz Azər -
baycanda qalır, xaricə getmir.Biz indi tankerləri, yük
gəmilərini özümüz istehsal edirik. Mən ancaq 16 il ər -
zin də görülmüş işlərin əsas məqamlarını qeyd edi rəm.

Energetika, neft-qaz sahəsində - 2006-cı ildə
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-
Ərzurum qaz kəmərləri istifadəyə verildi. Bunlar ti -
kil məsəydi, kim gəlib Azərbaycanın neft sənayesinə,
özü də dənizdən çıxarılacaq neftə pul qoyardı? Heç
kim. Sıfır investisiya olacaqdı.Nə edəcəkdik? Xaric -
dən neft alacaqdıq.Biz bu kəmərləri mürəkkəb ge osi -
ya si vəziyyətdə inşa etdik, minimum risklərlə.Sonra
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikildi.Çünki o kəmər -
lər tikilməsəydi, o dəhliz açılmasaydı, dəmir yolu
dəh lizi də heç vaxt olmazdı.Bu yolu tikməyə bizim
pulumuz da olmazdı.Gürcüstana 800 milyon dollara
yaxın kredit verməyə də gücümüz olmazdı.Ondan
sonra Cənub Qaz Dəhlizi.Bu da Avropanın ən böyük
infrastruktur layihələrindən biridir, bunun təxminən
40 milyard dollar maliyyəsi vardır.Bir neçə ölkəni
birləşdirir, 3500 kilometr uzunluğunda dörd seq ment -
dən ibarət nəhəng layihədir.Burada həm siyasi məha -
rət, həm diplomatik addımlar, həm iqtisadi gücümüz,
həm də beynəlxalq banklarla əlaqələrimiz, bu yol bo -
yu yerləşən ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığımız, bütün
bunlar rol oynayıb.Bu layihəni həyata keçirmək üçün
nə qədər çətinliklər olub.Bu barədə danışmaq üçün
ayrıca bir tədbir lazımdır.Amma biz bunu da başa çat -
dır mışıq. Təşəbbüskar da Azərbaycandır. Artıq bir ne -
çə ildir ki, Azərbaycanda ənənəvi olaraq Cənub Qaz
Dəhlizi Məşvərət Şurası keçirilir.Növbəti Şuranın
toplantısı bu ayın sonunda keçiriləcək.

Yəni, qəbul edilmiş faktdır ki, bu layihələrin apa -
rıcı qüvvəsi, təşəbbüskarı, təşkilatçısı, əsas maliyyə
yükünü öz üzərinə götürən ölkə bizik - Azərbaycandır
və bunu etmişik.Bu layihələrin hər biri tarixi əhə miy -
yət daşıyır.Bu layihələrin, ümumiyyətlə, görülən işlə -
rin hamısı Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xid -
mət lərdir.Çıxışımın əvvəlində dediyim kimi, uğurlu
inkişafımızı, sabitliyi şərtləndirən, cəmiyyətdə xoş
əh val-ruhiyyəni formalaşdıran bizim siyasətimiz və
ad dımlarımızdır.Nəyi demişiksə, onu da etmişik.Bir
dənə də icra edilməmiş vəd yoxdur. Heç kim bunu ta -
pa bilməz. 2003-cü ildə və ondan sonrakı illərdə nəyi
demişəmsə, onu da etmişəm.Ona görə bizim sözü mü -
zə də, işimizə də xalq tərəfindən böyük inam var.
Mən həmişə demişəm ki, bizim sözümüzün qüvvəti
imzamız qədər olmalıdır və bu gün bu, belədir.

Əlbəttə ki, son 16 il ərzində görülmüş bütün işlər
haq qında danışmaq mümkün deyil və buna ehtiyac

yox dur. Hesab edirəm ki, mən sizə və Azərbaycan ic -
ti maiyyətinə əsas məqamları çatdırdım.İndi isə keçək
müzakirələrə.

X X X
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov çıxış edərək

dedi: 
-Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli konfrans iştirakçıları.
Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət və struktur

islahatları sayəsində 2019-cu ildə ölkəmizdə
makroiqtisadi sabitlik təmin edilib, iqtisadi artım
prosesləri sürətlənib və iqtisadiyyatın dayanıqlı
inkişafı yeni mərhələyə daxil olub.

Cənab Prezident, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
regionların potensialının reallaşdırılması hesabına
iqtisadi inkişafın daha da sürətləndirilməsi ilə bağlı
Sizin həyata keçirdiyiniz strategiya və qəbul etdiyiniz
Dövlət proqramları bu istiqamətdə müstəsna rol
oynamaqdadır. Son illərdə aparılan nəhəng sosial
infra struktur quruculuğu işləri regionların mən zə rə si ni
tamamilə dəyişib. Bu illər ərzində regionlarda 58 min
kilometr uzunluğunda yeni qaz xətləri, su təc hi za tının
yaxşılaşdırılması üçün bölgələrdə 13 min ki lo metr
uzunluğunda içməli su xətləri çəkilib, 470-ə yaxın
modultipli sutəmizləyici qurğu quraşdırılıb, 706 min
nəfər əhali içməli su ilə təmin edilib. Uzun lu ğu 16 min
kilometrdən çox olan yollarda təmir-ti kinti işləri
aparılıb, 470 körpü və tunel istifadəyə verilib.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət
proq ramları çərçivəsində son 16 ildə 3300-dən çox
mək təb, yüzlərlə uşaq bağçası və tibb müəssisəsi tiki -
lib və ya əsaslı təmir edilib. Ötən ildə qeyri-neft
sekto runda ÜDM-in 3,5 faiz, qeyri-neft sənayesində
isə 14,3 faiz artmasında regionların da böyük rolu
olub. 2019-cu ildə Regionların sosial-iqtisadi inki şa -
fı nın dördüncü Dövlət Proqramı çərçivəsində 7,2 mil -
yard manat vəsait yönəldilib, eyni zamanda, im za la -
dı ğınız sərəncamlarla, cənab Prezident, əlavə olaraq 1
milyard manata yaxın vəsait ayrılıb.

Ölkənin on bölgəsində sənaye zonalarının ya ra -
dıl ma sı sənayeləşmə prosesinə təkan verib. Ümu mi -
lik də, indiyədək sənaye zonalarında rezidentlər tə rə -
fin dən 6 milyard manata yaxın investisiya yatırılıb və
9 mindən çox yeni iş yeri yaradılıb. Ötən ildə bu zo -
na la rda istehsalın ümumi həcmində 2,6 dəfə artım
qey də alınıb. Qeyd etmək lazımdır ki, sənaye zona la -
rın da istehsal olunan məhsulun 80 faizindən çoxu
Sum qayıt Kimya Sənaye Parkının payına düşür.
Balaxanı Sənaye Parkının fəaliyyəti isə genişlənərək
ikin ci mərhələyə daxil olub. Bu baxımdan digər sə -
naye zonalarında da fəaliyyətin səmərəsinin artırıl -
ma  sına nail olunması vacibdir. İndiyədək verilmiş
investisiya təşviqi sənədləri üzrə layihələrin reallaş-
ması yerli istehsala 4 milyard manatdan artıq in ves ti -
si yanın yatırılmasına, 28 minədək yeni iş yerinin açıl -

ma sına səbəb olacaq. Bu layihələrin 87 faizi regionla-
rın payına düşür.Sahibkarlığın inki şa fı na dövlət
dəstəyi göstərilməsi sayəsində Sa hib kar lı ğın İnkişafı
Fondu tərəfindən güzəştli kreditlərin ve ril mə si işləri
davam etdirilir. Qeyd etməliyəm ki, bu pro sesin döv -
lət büdcəsinə əlavə yük yaratmadan həya ta keçiril -
məsi üçün kreditləşdirmə geri qay ta rı lan vəsaitlər
hesabına təmin edilir.2019-cu ildə bunun he sabına
1573 sahibkarlıq subyektinə 175 milyon ma nat
məbləğində güzəştli kredit verilib.

Cənab Prezident, sahibkarlığın dövlət tərəfindən
dəstəklənməsi mexanizminin səmərəli olmasına bax -
ma yaraq, dövlət kreditləşdirməni tamamilə öz öh də -
si nə götürməli deyil. Bank sektoru bu sahədə əsas
mənbə rolunda çıxış etməli olsa da, uzunmüddətli
ma liyyələşmədə onun payı hələlik aşağı sə viy -
yədədir. Hazırda biz Mərkəzi Bankdan olan həm kar -
la rı mızla real sektora bank kreditlərinin yönəldilməsi
üçün atılacaq addımları müzakirə edirik. Burada döv -
lət mülkiyyətində olan bankların rolu daha yüksək ola
bilər. Eyni zamanda, biznesin maliyyələşmə ehtiyac-
larının qarşılanmasının yeni istiqaməti kimi ölkədə
kapital bazarının, o cümlədən fond bazarının inki -
şafının sürətləndirilməsi və sərmayə fondlarının yara -
dılması ilə bağlı təkliflər hazırlanır.

İxracın təşviqi və qeyri-neft məhsullarının ixracı
zamanı çəkilən xərclərin bir hissəsinin qaytarılması
mexanizmi çərçivəsində keçən il də yerli ixracatçılara
9 milyon manata yaxın vəsait qaytarılıb. Hazırda
Azərbaycan məhsullarının ixrac coğrafiyasını geniş -
lən dirmək imkanları araşdırılır.Əsas məqsədimiz
yalnız rəqabətqabiliyyətli və yüksək keyfiyyət stan -
dartlarına malik yerli məhsullara milli keyfiyyət nişa-
nı olan “Made in Azerbaijan” brendini verməklə on -
la rın xarici bazarlara çıxışını geniş ləndir məkdir. Döv -
lət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində əvvəlki
illə müqayisədə 2019-cu ildə kənd təsərrüfatı emal
müəssisələrinin ixracı ümumilikdə 14 faiz artıb.
Ölkənin aqrar sektorunun inkişafında böyük rol oyna-
yan 33 rayonunda 51 aqropark və yerli fermer təsər -
rü fa tının yaradılması ilə bağlı planlar çərçivəsində
2019-cu ildə 16 aqropark və ya fermer təsərrüfatında
işlər başa çatıb.

Kənd təsərrüfatının subsidiyalaşdırılması və ver -
gi lər dən azad edilməsi, texnika və gübrələrin güzəştli
şərtlərlə verilməsi, investisiyalar və ixracın təşviqi,
digər dövlət dəstəyi mexanizmləri regional inkişafın
sürətləndirilməsində mühüm rol oynayır.Bu inkişafın
daha bir göstəricisi regionlar üzrə vergi daxil ol ma la -
rı nın artmasıdır.2019-cu ildə gəlirlərin şəf faf laş dı rıl -
ma sı və uçotun dürüstləşdirilməsi istiqamətində hə -
ya ta keçirilmiş sistemli tədbirlər nəticəsində regionlar
üzrə dövlət büdcəsinə 817 milyon manat və ya proq-
nozdan 163 milyon manat artıq vəsaitin daxil olması
təmin edilib.Bu, nəzərdə tutulmuş proqnoz gös tə ri ci -

lə rin dən 25 faiz çoxdur.
2005-ci illə müqayisədə regionların qeyri-neft

sek toru üzrə ümumi vergi daxilolmalarının xüsusi
çəkisi 2 dəfə artaraq 15 faizə çatıb. Əmək bazarının
leqal laşması və yeni iş yerlərinin yaradılması he sa -
bı na ötən il məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
üzrə re gi on lardan daxilolmalar 28 faiz artıb, o
cümlədən qey ri-dövlət sektorunda artım 50 faiz
olub. İş siz lik dən sığorta haqqı üzrə regionların
daxilolmaları 39 faiz, o cümlədən qeyri-dövlət
bölməsində 70 faiz ar tıb. Eyni zamanda, ötən il
regionlarda fərdi sa hib kar ların sayında 12 mindən
çox artım qeydə alınıb.

Cənab Prezident, Sizin müvafiq Fərmanınızla şə -
hər və rayonlar üzrə dövlət büdcəsinin müvafiq ver -
gilərində büdcə ilinin sonuna daxil olan əlavə vəsaitin
50 faizinin icra hakimiyyətlərinin sərəncamına ve ril -
mə si regionların dotasiyalardan asılılığının azal ma sı -
na və bölgələrdə biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına
güclü stimul yaradır. Belə ki, 2019-cu ilin nəticələrinə
əsasən, şəhər və rayonların sərəncamına verilən belə
vəsaitlərin həcmi 28 milyon manat təşkil edib. Bu və -
sa it ləri alan şəhər icra hakimiyyətləri arasında Sum -
qa yıt şəhəri birinci yerdə (5,4 milyon manat), Gəncə
şə həri isə ikinci yerdədir (4,1 milyon manat). Bundan
baş qa, sərəncamlarına 1 milyon manatdan çox vəsait
verilən icra hakimiyyətləri arasında Şəki və Min gə çe -
vir şəhərlərini, habelə Şəmkir, Xaçmaz, Qazax və
Qu ba rayonlarını qeyd etmək olar. Bölgələrdə sahib -
kar lıq fəaliyyəti üçün nə qədər əlverişli şərait yaradı-
lırsa, vergitutma bazası bir o qədər genişlənir və so si -
al-iqtisadi məsələləri həll etmək üçün əlavə maliyyə
mən bə ləri yaranır.

Bu il də biz bu prosesin davamını görürük. Qeyri-
neft sektoruna yanvar ayı üzrə daxilolmalar ötən illə
müqayisədə 30 faiz artıb.Regional inkişafın mühüm
sahəsi sayılan aqrar sektorda həyata keçirilən bütün
tədbirlər çoxşaxəlidir və geniş mənada qarşımızda
duran bir çox vacib məsələlərin həllini hədəfləyir.Bu,
əsas etibarilə ərzaq təhlükəsizliyi komponentlərinin,
həmçinin vətəndaşlarımızın məşğulluğunun təmin
edilməsinə xidmət edir.Hazırda ölkəmiz bir çox
məhsullar üzrə öz daxili tələbatını ödəməyə qadir-
dir.Eyni zamanda, idxal komponentlərindən asılı olan
məhsullar üzrə idxalı əvəz edəcək istehsal sahələrinin
yaradılması üçün də əlverişli imkanlar mövcuddur.Bu
istiqamətdə kiçik və orta biznesin inkişafına dövlət
dəstəyi mexanizminin səmərəsinin artırılması bu cür
sahibkarlıq subyektlərinin, xüsusilə qadın və gənc
sahibkarların ümumi daxili məhsulda, məşğulluqda
iştirak payının daha da yüksəldilməsi üçün zəruri
tədbirlər görülür.

2020-ci ildə və növbəti illərdə Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi və digər aidiyyəti qurumlar ilə birgə yüksək
əlavə dəyər yaradan emal sənayesinin sürətli inki şa fı -

nı əsas hədəf olaraq müəyyən etmişik.Regionların
spe sifikası nəzərə alınmaqla, məhsul istehsalı və
ema lı üzrə ixtisaslaşmanın dərinləşdirilməsi hədəf -
lənib. Regionlarda işləməyən və ya zərərlə işləyən
istehsal müəssisələrinin yenidən qurulması, sağ lam -
laş dırılması və özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi
nə zərdə tutulur.Bütövlükdə, yüksək əlavə dəyər yara -
dan məhsul istehsalı və xidmət sahələrinin inkişaf et -
di ril məsi üçün investisiya təşviqi mexanizmlərindən
ge niş istifadə ediləcəkdir.

Kiçik biznesin və məşğulluğun genişlənməsinə
imkan yaradan amillərdən biri də turizm axınıdır.
Turizm gəlirlərinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması
və mövcud potensialdan səmərəli istifadə edilməsi
üçün kiçik mehmanxanalar sisteminin yaradılması,
re gionlarda ekoturizm potensialının maksimum real -
laş dırılması, xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və
hava nəqliyyatının daha da inkişaf etdirilməsi vacib
əhəmiyyət kəsb edir.

Ortamüddətli dövrdə ölkədə, xüsusilə də re gi on -
lar da dağ-mədən sənayesinin inkişafının sürət lən di -
ril məsi və bunun ətrafında yeni sənaye klasterlərinin
formalaşması perspektivli istiqamətlərdən biridir.Bu
baxımdan, cənab Prezident, Sizin siyasətiniz nəti cə -
sin də son illərdə ölkəmiz qızıl hasilatı və ixracı sahə -
sin də böyük uğurlar əldə edib.Bu sahədə həm dövlət,
həm də özəl müəssisələrin fəaliyyəti geniş lən mək də -
dir. Bununla yanaşı, regionlarda dağ-mədən səna ye si -
nin digər istiqamətlərində də filiz, qurğuşun, qiymətli
me tallar istehsalı potensialı yüksəkdir.

İqtisadiyyatın bütün sahələrində əmək məh sul dar -
lı ğının artırılması inkişaf potensialımızın real laş dı rıl -
ma sı deməkdir. Bu hədəfə nail olmaq üçün regi on -
larda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrimizin
imkanları da daha fəal istifadə edilə bilər.

Möhtərəm cənab Prezident, Dövlət Proqramında
nəzərdə tutulan, eləcə də 2019-cu ilin yekunlarına
həsr olunmuş müşavirədə verdiyiniz tapşırıqlar regi-
onların da davamlı inkişafına öz töhfəsini verəcək.Bu
gün konfrans çərçivəsində dörd ixtisaslaşmış paneldə
bu mövzular müzakirə ediləcək. Qarşıdakı dövrdə
stra teji hədəfimiz milli iqtisadiyyatın dünya iqti sa diy -
ya tın da və qlobal dəyər zəncirində layiqli yerini
təmin etməklə ölkənin dayanıqlı və inklüziv inki şa fı -
na nail olmaqdır.

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev Mərkəzində “Azərbaycan Res -

publikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-
iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının birinci
ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfrans çər çi və sin -
də panel iclaslar keçirilib.

Panel iclasında ölkədə həyata keçirilən iqtisadi is -
la hatlar, sahibkarlıq, vergi, gömrük, rəqabətin qo run -
ması, məşğulluq və sosial müdafiə sahələrində gö rül -
müş işlər barədə məlumat verilib.Qarşılıqlı müzakirə
şə ra itində keçən iclasda sahibkarların investisiya la -
yihələrinin maliyyələşdirilməsi, kiçik və orta biznesin
güzəştli kredit resurslarından istifadə imkanlarının
genişləndirilməsi, özəlləşdirmə, ixrac, lisen ziy a laş -
dır ma, idxalda vergi və gömrük güzəştlərinin tətbiqi
və sair sahələrdə təklifləri, həmçinin qarşılaşdıqları
məsələlər barədə müraciətləri dinlənilib.

Kənd təsərrüfatı üzrə panel iclasında aqrar sek tor -
da istehsal və suvarma sistemlərində mütərəqqi te x -
no lo giyaların tətbiqi, iqlim dəyişkənliyinin istehsala
təsiri, ekoloji təmiz məhsul istehsalının geniş lən diril -
mə sində sahibkarlığın rolu, eləcə də kənd təsərrüfatı
təyi natlı torpaqların səmərəli istifadəsi, təkrar əkinin
subsidiyalaşdırılması, aqrar sektorda sertifi kat laş dır -
ma və sair mövzularda müzakirələr aparılıb. Eko lo gi -
ya və Təbii Sərvətlər naziri Muxtar Babayev, Kənd
Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov, Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin sədri Qoşqar Təhməzli, “Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC-nin sədri Əhməd
Əhmədzadə, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sədr müavini Rüstəm Şahbazov aidiyyəti sahələr üzrə
sahibkarları maraqlandıran məsələlərlə bağlı fi kir lə ri -
ni bildiriblər.

Panel iclaslarında sahibkarların təklifləri mü za ki -
rə edilib, sualları cavablandırılıb.Biznes nü ma yən də -
lə ri nin qaldırdığı bir sıra məsələlərin həlli isti qa mə -
tin də aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib, səsləndirilən
tək liflərin araşdırılacağı və müvafiq tədbirlər gö rü lə -
cə yi bildirilib.

Açılış mərasimində çıxış edən İqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov Azərbaycanda davamlı
iqtisadi inkişafın təmin edilməsində sahibkarlığın
rolunun artırılmasının, xüsusilə kiçik və orta
biznesin əsas hərəkətverici amilə çevrilməsinin
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən iqtisadi islahatların prioritet
istiqamətlərindən olduğunu vurğulayıb. Nazir qeyd
edib ki, “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına
həsr olunmuş konfransda dövlət başçısı kiçik və
orta sahibkarlığın inkişafı, həmçinin orta müddətli
dövrdə ÜDM-in əsas hissəsinin bu sektorun
hesabına formalaşması, məşğulluğun təmin olun-
masında payının artırılması kimi yeni hədəflər
müəyyən edib. Xaçmazda KOB Evinin və KOB
İnkişaf Mərkəzinin yaradılması KOB-lara
göstərilən dövlət dəstəyi tədbirlərinin davamı
olmaqla, sahibkarların xidmətlərə rahat, maneəsiz
və şəffaf çıxışının təmin olunması baxımından
əlverişli platformadır.

Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elnur Rzayev KOB Evinin Xaçmazda və ətraf
rayonlarda sahibkarların işini asanlaşdıracağını,
kiçik və orta biznesin inkişafını, yeni KOB

subyektlərinin yaranmasını stimullaşdıracağını,
rayonun iqtisadi potensialının daha dolğun
reallaşdırılmasında əhəmiyyətini qeyd edib.

Təqdimatla çıxış edən Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan
Məmmədov KOB Evinin biznes subyektləri üçün
operativlik, nəzakətlilik və rahatlıq prinsiplərinə
uyğun, müasir innovasiyalarına əsaslanan dövlət-
biznes (G2B) və biznes-biznes (B2B) xidmətlərinin
göstərildiyi vahid məkan olduğunu diqqətə
çatdırıb.

Məlumat verilib ki, KOB Evində sahibkarlara
startap layihələrinə başlanılması, biznes və marke-
tinq planlarının hazırlanması, biznes biliklərin
artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin qeydiyyatı,
lisenziyaların alınması, maliyyə resurslarına çıxış,
mühasibat uçotunun aparılması, idxal-ixrac
rəsmiləşdirilməsi, logistika və infrastruktur
şəbəkələrinə, daxili və xarici bazarlara çıxış,
ixracın təşviqi və digər istiqamətlərdə dəstək
göstəriləcək. Ümumilikdə, KOB Evində ilkin
mərhələdə 200-ə yaxın G2B və 100-dək B2B
xidmətlər təqdim olunacaq. Burada xidməti ofislər,
görüş və konfrans zalları da fəaliyyət göstərəcək.

KOB İnkişaf Mərkəzi isə mikro, kiçik və orta
sahibkarların biznes ideyalarının reallaşmasını

çoxsaylı məsləhət və təlim xidmətləri ilə
dəstəkləyəcəkdir.

Tədbirdə çıxış edən sahibkarlar KOB Evinin
onların fəaliyyətində rolunu vurğulayaraq, özəl
bölmənin inkişafı üçün yaradılan əlverişli şəraitə
görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda fəaliyyət
göstərən sahibkarların iştirakı ilə keçirilən açılış
mərasimində KOB Evinin və KOBİA-nın
fəaliyyətinə dair filmlər nümayiş olunub.

Həmin gün Xaçmaz KOB Evində Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının
iclası keçirilib.

Müşahidə Şurasının sədri, İqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi ilə keçirilmiş
iclasda Şuranın üzvləri - vergilər, əmək və əhalinin
sosial müdafiəsi, kənd təsərrüfatı nazirlərinin
müavinləri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sədrinin
müavini və Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları
Milli Konfederasiyasının prezidenti iştirak ediblər.

İclasda Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin 2019-cu ildəki fəaliyyəti və 2020-ci
ildə nəzərdə tutulan tədbirlər barədə məlumat
verilib, müzakirələr aparılıb.

“Əmlakını qeydiyyata
al və mülkiy yə tinə sahib
ol” kampaniyası 10-14
fevral ta rix lərində pay -
tax tın 3 rayonu üzrə istis -
ma rına icazə verilmiş bi -
nalarda təşkil ediləcək.
Ümu milikdə 1111 mən zi -
li əhatə edəcək qeydiyyat
xidməti Binəqədi, Yasa -
mal və Nərimanov rayon -
larında göstəriləcək.

Mobil qeydiyyat ofisi
Binəqədi rayonu üzrə fev-
ralın 10-da Azadlıq pros -
pekti, 204, 11 fevralda isə
9-cu mikrorayon, 3245-ci
mə həllə, Cavadxan küçəsi,
4 A ünvan ların da mənzil
sahiblərinin xidmətində
olacaq. Kam paniya 12
fevralda Yasamal rayonu,
D.Əli yeva küçəsi, ev 17
ünvanında, 13 fev ral da Binəqədi rayonu, 8-ci
mikrorayon İ.Da da şov küçəsi, ev 71 c, 14 fevralda
isə Nə rimanov rayonu, Ağa Neymətulla küçəsi,

1950-ci məhəllə ünvanlarında davam edə cək.
Mənzillər üzərində hüquqların dövlət qey -

diyyatına alınması üçün şəxsiyyət vəsi qəsi,
protokoldan çıxarış və maliyyə arayışı tələb edilir.

İQTİSADİYYAT
Azərbaycanda ilk Kiçik və Orta Biznes Evi Xaçmazda istifadəyə verilibMənzillərin dövlət qeydiyyatına alınmasına

dair səyyar xidmət bu həftə paytaxtın 
3 rayonunda keçiriləcək
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat  
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il mart ayının 12-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 10 fevral  - 11 mart 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə
tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı

Sahəsi (kv.m
və ya ha.),
satılır və ya

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə

icarə haqqının aşağı
həddi (manatla)

Hərracda ilkin qiymət,
hər rac addımı və ya mü -
sabiqədə qiymət, ica rədə

icarə haqqı (manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

1 Sumqayıt şəhəri
Sumqayıt Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 52 kv.m İcarə 11.00 180.96 Sahibkarlıq II zona 309012003222

2 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
503 kv.m

Satılır 452.70 1016.10 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014350

3 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
202 kv.m

Satılır 181.80 408.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014347

4 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 360.00 808.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012015077

5 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
867 kv.m

Satılır 780.30 1751.30 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014344

6 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1050 kv.m

Satılır 945.00 2121.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014340

7 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
908 kv.m

Satılır 817.20 1834.20 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014343

8 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1073 kv.m

İcarə 0.1094 182.40 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012014230

9 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1268 kv.m

İcarə 0.13 215.60 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012014228

10 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1078 kv.m

İcarə 0.11 183.30 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012014232

11 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 418 kv.m İcarə 0.04 71.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012014229

12 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
2292 kv.m

İcarə 0.23 389.60 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012014226

13 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
2013 kv.m

İcarə 0.21 342.20 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012014231

14 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
436 kv.m

Satılır 392.40 3758.30 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012012482

15 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
125 kv.m

Satılır 112.50 1081.30 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015206

16 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
283 kv.m

Satılır 254.70 2448.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015200

17 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
362 kv.m

Satılır 325.80 3131.30 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015230

18 Abşeron rayonu
Məmmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 360.00 1940.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014631

19 Abşeron rayonu
Məmmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 9,8167 ha İcarə 10.013 5890.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012013855

20 Abşeron rayonu
Məmmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 2,035 ha İcarə 2.0757 1221.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 308012013850

21 Samux rayonu Əhməd -
bəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev

meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
12 mart 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
1,9841 ha

Satılır 1405.24 6945.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 507012000862

22 Samux rayonu Çoban -
ab dallı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev

meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
12 mart 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
9000 kv.m

İcarə 0.65 135.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup örüş 507012000837

23 Göygöl rayonu Balçılı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev

meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
12 mart 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 177.35 16400.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 508012000846

24 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 75.00 670.00 Sahibkarlıq III zona 911012001951

25 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 50.00 220.00 Sahibkarlıq IV zona 911012001950

26 Sabirabad rayonu
Moranlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 18.00 244.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001208

27 Sabirabad rayonu
Moranlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 18.00 244.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001208

28 Sabirabad rayonu
Moranlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 13.50 183.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001208

29 Sabirabad rayonu
Ulacalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 2,3 ha İcarə 20.70 122.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001287

30 Sabirabad rayonu
Ulacalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 2,1 ha İcarə 18.90 111.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001283

31 Sabirabad rayonu
Ulacalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,4 ha İcarə 30.60 180.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001285

32 Sabirabad rayonu
Ulacalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 45.00 265.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001286

33 Sabirabad rayonu
Ulacalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 150 kv.m İcarə 6.00 45.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 909012001246

34 Neftçala rayonu Boyat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 39.60 550.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000973

35 Neftçala rayonu Boyat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 9,0 ha İcarə 35.60 495.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000975

36 Neftçala rayonu Boyat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 19.80 275.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000974

37 Yevlax rayonu
Hürüuşağı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 4,2 ha İcarə 4.23 194.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 901012001383

38 Yevlax rayonu
Hürüuşağı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
2500 kv.m

İcarə 0.26 12.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 901012001384

39 Yevlax rayonu
Hürüuşağı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 1,8 ha İcarə 1.81 83.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 901012001385

40 Lənkəran rayonu Aşağı
Nüvədi Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi
350 kv.m

Satılır 73.50 545.00 Həyətyanı I qrup əkin 802012002746

41 Ucar rayonu Alpout
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 6,0 ha İcarə 6.05 210.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) şərti yararsız, örüş 904012001014

42 Goranboy rayonu
Buzluq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 52.00 320.00 Həyətyanı I qrup əkin 509012001476

43 Goranboy rayonu
Qaramusalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 6.17 643.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 509012001603

44 Goranboy rayonu
Qaramusalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 10 kv.m Satılır 0.617 64.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 509012001579

45 Goranboy rayonu
Qaramusalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
220 kv.m

Satılır 13.57 1414.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 509012001602

46 Goranboy rayonu
Qızılhacılı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 5,9 ha İcarə 4.22 195.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 509012001589

47 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
8585 kv.m

İcarə 0.62 231.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012004479

48 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
8690 kv.m

İcarə 0.63 234.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012004478

49 Şəmkir rayonu
Mahmudlu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 963 kv.m İcarə 0.73 15.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup, bonitet balı 59,
əkin 504012004470

50 Şəmkir rayonu Aşağı
Seyfəli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 5.76 800.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012004432

51 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001742

52 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
350 kv.m

Satılır 168.00 2800.00 Həyətyanı II zona 501012001732

53 Tovuz rayonu Qovlar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 44 kv.m Satılır 2.76 447.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 503012001982

54 Ağstafa rayonu Dağkə -
səmən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 18.66 210.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 502012000942

55 Ağstafa rayonu Dağkə -
səmən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
3000 kv.m

İcarə 0.22 15.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 502012000911

56 Ağcabədi rayonu
Kürdlər Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 18.36 150.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 608012000715

57 Beyləqan rayonu
Əhmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 60 kv.m Satılır 6.33 240.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012001147

58 Beyləqan rayonu
Əhmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
118 kv.m

Satılır 12.46 472.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012001149

59 Beyləqan rayonu
Əhmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,58 ha İcarə 3.60 79.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 607012001155

60 Beyləqan rayonu
Əhmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
12 mart 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
1638 kv.m

İcarə 1.57 16.38 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 607012001135
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hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

61
Beyləqan rayonu

Qaradağlı Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu
S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

1,15 ha İcarə 2.62 86.25
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 607012001127

62
Füzuli rayonu Qazaxlar

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu
S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

9400 kv.m
İcarə

0.62 44.18
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 606012000247

63
Cəlilabad rayonu

Göytəpə Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

229 kv.m
Satılır

24.23 572.50 Həyətyanı
I qrup, bonitet balı 100,

əkin
806012000863

64
Biləsuvar rayonu

Nəsimi Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

65 kv.m
Satılır

5.43 396.50 Sahibkarlıq digər 808012000581

65
Biləsuvar rayonu

Nəsimi Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

100 kv.m
Satılır

8.34 610.00 Sahibkarlıq digər 808012000577

66
Şəki rayonu Kiş

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

2,0 ha Satılır 4334.40 25400.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 404012005388

67
Şəki rayonu Qoxmuq

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

3200 kv.m
İcarə

3.46 22.40
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 404012005385

68
Şəki rayonu Qoxmuq

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

300 kv.m
Satılır

94.65 463.71 Həyətyanı I qrup əkin 404012005402

69
Qax rayonu Qax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

12 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

150 kv.m
Satılır

76.50 1590.00 Sahibkarlıq I zona 403012001701
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