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2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişafı
Muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və
sosial sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında da davam etdirilmiş,
yüksək nəticələr qazanılmışdır.
Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub saxlanılması və artan əhali tələbatına uyğun olaraq iqtisadiyyatın
çoxşaxəli inkişafının təmin edilməsi, infrastrukturun və
sosial xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il
29 mart tarixli Fərmanı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
təsdiq edilmişdir.
İnkişafı xarakterizə edən əsas göstərici kimi 2019-cu ilin
yanvar-iyun aylarında ümumi daxili məhsul istehsalı
1 milyard 279 milyon 637 min manatdan artıq olmuşdur ki,
bu da bir il öncəki göstəricidən 1,4 faiz çoxdur. Hər bir
nəfərə düşən ümumi daxili məhsul isə əvvəlki ilin müvafiq
dövrünə nisbətən 1,9 faiz artaraq 2801 manatı ötmüşdür.
Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 29,9 faizlik
payla sənaye sahəsi tutmuş və maddi istehsalın payı
57,6 faiz təşkil etmişdir.
2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2019-cu ilin
yanvar-iyun aylarında sənaye məhsulu 1,4 faiz, əsas kapitala
yönəldilən vəsaitlər 1,2 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 2,8
faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2,3 faiz, informasiya
və rabitə xidmətləri 3,9 faiz artmışdır.
Makroiqtisadi göstəricilər
Müqayisə
predmeti
Ümumi daxili məhsul,
min manat
Hər bir nəfərə düşən ümumi
daxili məhsul, manat
Sənaye məhsulu, min manat
Əsas kapitala yönəldilən
vəsaitlər, min manat
Kənd təsərrüfatı məhsulu,
min manat
Nəqliyyat sektorunda yük
daşınması, min ton
İnformasiya və rabitə
xidmətləri, min manat
o cümlədən mobil rabitə,
min manat
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi,
min manat
Əhaliyə göstərilən ödənişli
xidmətlər, min manat
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Sənaye
Muxtar respublikada müasir sənaye müəssisələrinin yaradılması, yeni məhsulların istehsalı bu sahədə dinamik inkişafı təmin etmişdir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
550 milyon 110 min 700 manat dəyərində sənaye məhsulu
istehsal olunmuşdur ki, bu da bir il öncəki göstəricini
1,4 faiz üstələmişdir.
Sənaye məhsulu istehsalının 96,1 faizi malların, 3,9 faizi
isə xidmətlərin payına düşmüşdür. İstehsal olunan sənaye
məhsulunda özəl bölmənin payı 94,3 faiz təşkil etmişdir ki,
bu da ölkənin digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə ən
yüksək göstəricidir.
Sənaye məhsulu istehsalının dinamikası, min manat

2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
dövlət dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində
11 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılmış,
47 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin yaradılması
davam etdirilir.

Sənayenin inkişafı məqsədilə bank və kredit təşkilatları
tərəfindən təsərrüfat subyektlərinə 2019-cu ilin yanvar-iyun
aylarında 4 milyon 312 min manat kredit verilmişdir.
Sənayedə istehsalın həcminin artması nəticəsində 2019-cu
ilin ilk yarım ilində 151 milyon 253 min 500 ABŞ dolları
dəyərində sənaye məhsulları ixrac olunmuşdur.
Hərbi quruculuq
Muxtar respublikada ordu quruculuğu istiqamətində
tədbirlər davam etdirilir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərində
qərargah binasının tikintisi başa çatdırılmış, yeni qərargah
binasının, hərbi zavodun və mərkəzi hərbi xəstəxananın
tikintisi hazırda davam etdirilir.
Babək rayonunda iki əsgəri-məişət kompleksi istifadəyə
verilmiş, iki qərargah binasının, start komanda, yanacaqdoldurma, texniki qulluq, texnikaların yuyulması, texniki
nəzarət, təmir və texniki xidmət məntəqələrinin, avtomobil
dayanacağının tikintisi davam etdirilir.
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yeni Səhra Təlim Mərkəzi
istifadəyə verilmiş, Babək və Şahbuz rayonlarının hər
birində üç anqarın tikintisi davam etdirilir.
Kəngərli rayonunda hərbi hissədə zabit-gizir ailələri üçün
yeni yaşayış binası istifadəyə verilmişdir.
Şərur rayonunda Daxili Qoşunların hərbi hissəsində infrastruktur obyektlərinin və 3 saylı Sərhəd dəstəsi binasının
tikintisi davam etdirilir.
Bununla yanaşı, cari ilin ötən dövründə Naxçıvanda
Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri keçirilmişdir.
Tikinti-quruculuq və su təchizatı tədbirləri
Ümumi inkişafın təmin edilməsində vəsait qoyuluşları
mühüm rol oynayır. Bu istiqamətdə muxtar respublikada
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında bütün maliyyə mənbələrindən
əsas kapitala 554 milyon 459 min 600 manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 1,2 faiz çoxdur. Bu
göstərici ölkənin digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsas kapitala vəsait qoyuluşlarının
həcminin daha çox olduğunu deməyə əsas verir.
Vəsait qoyuluşlarının 535 milyon 772 min 100 manatı
və ya 96,6 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir
ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 2,7 faiz çoxdur.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
72 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, yenidən qurulmuş və ya
əsaslı təmir olunmuş, 160 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi,
yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri davam etdirilir.
Yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, səmərəli idarəetmənin və əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi tədbirlərinə uyğun olaraq 2019-cu ilin ilk altı
ayında 2 kənd mərkəzi istifadəyə verilmiş, 11 kənd mərkəzinin
inşası davam etdirilir.
Muxtar respublikada 2 yaşayış binasının tikintisi,
3 yaşayış binasının yenidən qurulması başa çatdırılmış,
5 yaşayış binasının tikintisi, 4 yaşayış binasının yenidən
qurulması davam etdirilir. Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərində
“Gənclər Yaşayış Kompleksi”nin tikintisi davam etdirilir.
Babək, Ordubad, Kəngərli və Sədərək rayon mərkəzlərində
və ətraf kəndlərdə içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin, Şərur rayonunun Zeyvə və Düdəngə kəndlərində
içməli su şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilir.
Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fərdi yaşayış
evlərinin tikintisinə də müsbət təsir göstərmişdir. 2019-cu
ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada əhalinin
şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 236 min 151 kvadratmetr
yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir ki, bu da bir il öncəki
göstəricidən çoxdur.
Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma tədbirləri
Muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı
təminatında mühüm yer tutan kənd təsərrüfatının inkişafı
üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
2019-cu ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 62970
hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da 2018-ci ilin
məhsulu üçün əkilmiş sahədən 1035 hektar çoxdur.
Cəmi əkin sahələri, hektarla

Muxtar respublikada taxılçılıq strateji əhəmiyyətə malik
istiqamət kimi diqqətdə saxlanılmış və 2019-cu ilin məhsulu
üçün 33308 hektar sahədə taxıl əkilmişdir ki, bunun da
31667 hektarı payızlıq, 1641 hektarı isə yazlıq taxıldır.
Taxıl zəmilərinin 24729 hektarında buğda, 8579 hektarında
isə arpa əkilmişdir. Bir il öncəyə nisbətən taxıl əkini sahəsi
825 hektar artmışdır. Hazırda taxıl zəmilərindən məhsul
tədarükü davam etdirilir.
Tələbata uyğun olaraq kartofçuluğun inkişafında müsbət
dinamika saxlanılmış və 2019-cu ildə 3228 hektar sahədə
kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2018-ci ildə əkilmiş
sahədən 13 hektar çoxdur.
2019-cu ildə muxtar respublikada tütünçülüyün inkişafı
üçün də tədbirlər görülmüşdür. Şərur, Babək və Kəngərli
rayonlarında, ümumilikdə, 50,5 hektar sahədə tütün əkini
aparılmışdır ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 9 hektar
çoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın icrası da muxtar respublika əhalisinin meyvə
və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına
təmin edilməsinə və tələbatdan artıq mövsümi məhsulların
ixracına geniş imkanlar yaratmışdır.
Üzümçülüyün inkişafı məqsədilə yerli resurslardan istifadə
olunmaqla üzüm bağlarının salınması davam etdirilmişdir.
Muxtar respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq
məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə Şərur rayonunda bir
soyuducu anbar genişləndirilmiş, Babək rayonunda bir,
Şərur rayonunda iki soyuducu anbarın yaradılması, iki soyuducu anbarın genişləndirilməsi hazırda davam etdirilir.
Bundan əlavə, Babək rayonunda bir istixana təsərrüfatı yaradılmış, Şərur və Ordubad rayonlarının hər birində bir
istixana təsərrüfatının yaradılması davam etdirilir.
Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maşın və mexanizmləri ilə təchizatı davamlı olaraq yaxşılaşdırılır. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə
309-u 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında olmaqla, cəmi
2684 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji
avadanlıq alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir.
2019-cu ilin ilk altı ayında 172 ədəd müxtəlif təyinatlı
kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq lizinq yolu
ilə icarəyə verilmiş, 2 ədədi nağd yolla satılmışdır. Bu
dövrdə məhsul istehsalçıları 7079,2 ton mineral gübrə ilə
təmin olunmuşdur.
Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən olan heyvandarlığın
inkişafı cari ilin ilk altı ayında da diqqətdə saxlanılmış,
5 heyvandarlıq təsərrüfatı yaradılmış, 1 heyvandarlıq
təsərrüfatı genişləndirilmişdir. Hazırda 4 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması davam etdirilir. Ümumilikdə, bank
və kredit təşkilatları tərəfindən bu sahəyə cari ilin yanvariyun aylarında 4 milyon 60 min 100 manat kredit verilmişdir
ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 59,7 faiz çoxdur.
Muxtar respublikada mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün süni mayalanma tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 22 fevral tarixli “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq Süni Mayalanma Mərkəzi yaradılır.
2019-cu ilin ilk altı ayında heyvandarlıq təsərrüfatlarında
6750 baş inək, düyə və camış süni yolla mayalandırılmış,
əvvəlki dövrdə mayalandırılmış inək, düyə və camışlardan
5095 baş sağlam bala alınmışdır. 1 iyul 2019-cu il tarixə
muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında
qaramalın sayı 124 min 240 baş, qoyun və keçilərin sayı
783 min 516 baş olmuşdur ki, bu da 1 iyul 2018-ci il tarixə
olan göstəriciləri 1,8 və 1,9 faiz üstələmişdir.
Ölkənin əksər iqtisadi rayonlarında qaramalın, qoyun və
keçilərin sayında bir il öncəyə nisbətən azalma olduğu
halda, muxtar respublikada qeydə alınmış artım templəri bu
sahədə həyata keçirilən tədbirlərin effektivliyini göstərir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
diri çəkidə 12361,5 ton ət, 49431,1 ton süd istehsal olunmuşdur
ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,8 və
1,7 faiz çoxdur.
Muxtar respublikada arıçılığın inkişafının stimullaşdırılması, kiçik biznesin dəstəklənməsi və kənd yerlərində
məşğulluğun təmin edilməsi üzrə də mühüm tədbirlər
həyata keçirilir. İqtisadi cəhətdən yüksək gəlir gətirən,
qida və müalicəvi baxımdan faydalı təsərrüfat sahəsi olan
arıçılığın daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
18 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “2017-2022-ci illərdə
Ardı 2-ci səhifədə

2
Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. 2019-cu ilin ilk altı
ayında bu sahədə müvafiq tədbirlər görülmüş, 4 arıçılıq
təsərrüfatının yaradılması və 2 arıçılıq təsərrüfatının genişləndirilməsi davam etdirilmişdir. Təsərrüfat subyektlərinə
cari ilin yanvar-iyun aylarında 241 min 100 manat kredit
verilmişdir ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 23,8 faiz çoxdur.
Cari ilin ilk altı ayında kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul
olan təsərrüfat subyektlərinə, ümumilikdə, 5 milyon 83 min
manat kreditin verilməsi təmin olunmuşdur ki, bu da bir il
öncəki göstəricidən 66,7 faiz çoxdur.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfatlarının
inkişafı ilə bağlı tədbirlər haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 22 noyabr tarixli
və 2019-cu il 18 yanvar tarixli sərəncamlarının icrası,
2019-cu ilin “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunması ailə təsərrüfatlarının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən digər
tədbirlər və bu sahənin daim diqqətdə saxlanılması iqtisadiyyatın, xüsusilə də aqrar sektorun inkişafına yeni imkanlar
yaratmaqdadır.
Həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticəsi olaraq 2019-cu ilin
yanvar-iyun aylarında bir il öncəyə nisbətən 2,8 faiz çox,
yəni 133 milyon 451 min 200 manatlıq kənd təsərrüfatı
məhsulu istehsal olunmuşdur.
Kənd təsərrüfatının ümumi
məhsulu, min manat

Etibarlı ərzaq təminatı sisteminin yaradılması ixrac potensialını artırmış, 2019-cu ilin ilk yarım ilində muxtar respublikadan 40 milyon 358 min 700 ABŞ dolları dəyərində
kənd təsərrüfatı, o cümlədən meyvə və tərəvəz məhsulları
ixrac olunmuşdur.
Bu dövrdə meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmış, Kəngərli rayonunun
Yurdçu kəndi ərazisində 59,4 hektar sahədə qapalı suvarma
şəbəkəsinin tikintisi başa çatdırılmışdır. Yurdçu kəndi
ərazisində 76 və Şahbuz rayonunun Türkeş kəndi ərazisində
300 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkələrinin tikintisi
davam etdirilir.
Şərur rayonunun Danyeri kəndində nasos stansiyasının,
Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində subartezian quyusunun
tikintisi başa çatdırılmış, Şahbuz rayonunun Külüs kəndində
nasos stansiyasının tikintisi davam etdirilir.
Meşə fondunun mühafizə olunması, bərpası, yeni yaşıllıqların salınması istiqamətində də tədbirlər görülmüş, cari
ilin ilk yarım ilində 183,8 hektar sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 107 mindən artıq ağac və gül kolu
əkilmişdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı
olaraq Babək rayonunda Naxçıvan Yaşıllaşdırma Xidmətinin
tingçilik sahəsi üçün yeni kompleks və “İqlim otağı”, ətraf
mühitin mühafizəsi məqsədilə Sədərək rayonunda Su monitorinq laboratoriyası yaradılmışdır.
Nəqliyyat, informasiya –
rabitə və energetika
Artan əhali tələbatına uyğun olaraq muxtar respublikada
müasir nəqliyyat sisteminin qurulması, nəqliyyat sektorunun
səmərəli idarə olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərdaxili,
Şərur rayonunun Kərimbəyli, Ordubad rayonunun Dəstə
kəndlərində avtomobil yollarının yenidən qurulması başa
çatdırılmış, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun,
Ordubad rayonunda Biləv-Tivi, Şərur rayonunun Şərur
şəhərinə giriş, Muğanlı, Muğancıq Mehrab, Qışlaqabbas,
Havuş və Xələc, Babək rayonunun Kültəpə və Gülşənabad,
Ordubad rayonunun Vənənd, Anaqut və Darkənd, Şahbuz
rayonunun Badamlı və Türkeş kəndlərində avtomobil
yollarının yenidən qurulması davam etdirilir.
Şahbuz şəhərində aviakassa binasının tikintisi başa çatdırılmış, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında uçuş-enmə
zolağının yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində 400 yerlik
avtomobil parkının tikintisi davam etdirilir.
Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsini
yüksəltmək məqsədilə cari ilin yanvar ayından NaxçıvanBakı-Naxçıvan avtobus marşrutunda gecə reysləri fəaliyyətə
başlamışdır.
Culfa stansiyasında İstismar Vaqon Deposunun tikintisi,
Park “V” İdarəetmə Mərkəzinin və “Naxçıvan Dəmir
Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inzibati binalarının əsaslı təmiri davam etdirilir. Bundan əlavə,
tələbat nəzərə alınaraq dəmir yolu təsərrüfatına bir ədəd
teplovoz gətirilmişdir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
nəqliyyat sektorunda 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə yük daşınması 2,3 faiz, sərnişin daşınması 1,4 faiz
artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından, bütövlükdə,
27 milyon 603 min 500 manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da

bir il öncəki göstəricidən 2,6 faiz çoxdur.
2019-cu ilin ilk altı ayında muxtar respublikada informasiya
və rabitə sahəsinin inkişafı diqqətdə saxlanılmış, 2 poçt
binası yaradılmış, 2 avtomat telefon stansiyası quraşdırılmışdır.
Ordubad rayonunda Dəstə Radio-Televiziya Verici Stansiyası
üçün binanın tikintisi, Culfa rayonunda rabitə evinin yenidən
qurulması davam etdirilir. Bununla yanaşı, ötən dövrdə
muxtar respublikada elektron statistikanın inkişafı və rəsmi
statistika materiallarının istehsalı proseslərinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi məqsədilə Dövlət Statistika Komitəsinin “Statistik Məlumatlar Sistemi”nin elektron bazası və proqram
təminatı hazırlanmışdır.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 2018-ci ilin
müvafiq dövründəki göstəricini 3,9 faiz üstələyərək
26 milyon 797 min manat olmuşdur. Ümumi xidmətlərin
80,7 faizi mobil rabitənin payına düşmüş, mobil rabitə xidmətlərinin dəyəri 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
2,2 faiz artmışdır.
Muxtar respublikada ucuz enerji istehsalı sahələrinin yaradılması məqsədilə Kəngərli rayonunda 2 meqavat gücündə
Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmiş, 36 meqavat
gücündə Ordubad Su Elektrik Stansiyasının tikintisi hazırda
davam etdirilir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
istehsal olunmuş elektrik enerjisinin 72,6 faizini alternativ
və bərpa olunan enerji təşkil edib. Ölkənin digər regionlarında
isə bu göstərici 8 faiz təşkil edir. Muxtar respublikada bu
sahədə qazanılmış uğurlar enerji təhlükəsizliyi istiqamətində
həyata keçirilən aktiv siyasətin bariz nümunəsidir.
Enerji sistemini daha da müasirləşdirmək məqsədilə
Babək Rayon Elektrik Şəbəkəsinin inzibati binası və yarımstansiyası istifadəyə verilmiş, Şərur rayonunda “Subartezian” yarımstansiyasının tikintisi davam etdirilir.
Muxtar respublikada 18,6 kilometr uzunluğunda 10 və
0,4 kilovoltluq yeni elektrik xətləri çəkilmiş, 9 transformator
yarımstansiyası quraşdırılmışdır.
Naxçıvan Neft və Qaz Məhsulları Təminatı Müəssisəsinin
Maye-Qaz Anbarı və Qazdoldurma Stansiyasının tikintisi
başa çatdırılmış, Şərur rayonunun Daşarx kəndi ərazisində
maye qazdoldurma, Culfa şəhərində yanacaqdoldurma stansiyalarının tikintisi davam etdirilir.
1 iyul 2019-cu il tarixə muxtar respublikada 86 min
825 əhali abonenti təbii qazla təmin olunmuşdur.
Naxçıvan şəhərində smartkarttipli elektrik və qaz, Babək
rayonunun Babək qəsəbəsində isə smartkarttipli elektrik
sayğaclarının quraşdırılması davam etdirilir.
Sahibkarlıq fəaliyyəti və
məşğulluq məsələləri
Muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olan
sahibkarlığın inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
sahibkarlara 12 milyon 571 min 200 manat kredit verilmişdir.
Verilmiş kreditin 5 milyon 765 min manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə, 6 milyon
806 min 200 manatı isə fərdi sahibkarlığın inkişafına sərf
olunmuşdur. Bu dövrdə 20 hüquqi və 2327 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır.
Cari ilin ötən dövründə Türkiyə Respublikasının İqdır
şəhərində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ticarət Evi istifadəyə verilmişdir ki, bu da muxtar respublikada istehsal
olunan məhsulların təşviqi və satışına, eyni zamanda iş
adamları arasında işgüzar görüşlərin təşkilinə və ticarət sövdələşmələrinin aparılmasına geniş imkanlar yaradacaqdır.
Sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki,
bu gün muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal
olunur. Bu məhsulların 126-sı ərzaq, 257-si qeyri-ərzaq
məhsullarıdır. 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350
növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar
hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.
2019-cu ilin yanvar-may aylarında orta aylıq əməkhaqqının
məbləği 440 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 4,6 faiz çoxdur və Naxçıvan
Muxtar Respublikası üzrə orta aylıq nominal əməkhaqqının
səviyyəsi ölkənin digər iqtisadi rayonları ilə müqayisədə
daha yüksəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nın icrası muxtar respublikada işaxtaranların
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, səmərəli məşğulluğun və özünüməşğulluğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə geniş
imkanlar yaratmışdır.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
2293 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 2271-i və ya 99
faizi daimi iş yerləridir. Əmək bazarının tələblərinə uyğun
olaraq Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində qazanxana
maşinisti, aşpaz köməkçisi, dərzi, bərbər-manikürçü, bərbər,
elektrik montyoru, qaz avadanlıqlarının təmiri və istismarı
üzrə çilingər, videooperator, cəzaçəkmə müəssisəsində daşduz
üzərində oyma və xalçaçı peşələri üzrə, ümumilikdə, 178
nəfər kurslara cəlb edilmişdir. Bundan əlavə, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki peşə
ixtisas təhsili müəssisələrində 1632 nəfər müxtəlif peşələrə
yiyələnmişdir.

alıcılıq qabiliyyətini yüksəltmiş, əmtəə dövriyyəsinin həcmini
genişləndirmişdir.
2019-cu ilin ilk yarım ilində muxtar respublikanın istehlak
bazarında əhaliyə 811 milyon 103 min 400 manat dəyərində
istehlak malları satılmış və ödənişli xidmətlər göstərilmişdir.
Satılmış istehlak mallarının 97 faizi pərakəndə ticarət dövriyyəsinin payına düşüb.
Bir nəfərə düşən pərakəndə ticarət dövriyyəsinə görə
Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkənin digər iqtisadi rayonları
arasında ilk yerdədir.
Əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədilə Ordubad rayonunun Dəstə kəndində xidmət mərkəzinin tikintisi, Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndində
xidmət mərkəzinin və Şərur şəhərində ticarət mərkəzinin
yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.
Şərur rayonunun Alışar, Qışlaqabbas, Yeni Havuş, Muğanlı,
Muğancıq Mehrab və Xələc, Babək rayonunun Kültəpə və
Gülşənabad, Ordubad rayonunun Vənənd, Kəngərli rayonunun
Böyükdüz, Şahbuz rayonunun Türkeş və Badamlı kəndlərində
xidmət mərkəzlərinin tikintisi davam etdirilir.
Xarici ticarət, bank işi və
sığorta fəaliyyəti
Muxtar respublikanın dinamik inkişafı, ən əsası yerli istehsalın şaxələndirilməsi xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət təsir göstərmişdir.
2019-cu ilin ilk yarım ilində muxtar respublikanın xarici
ticarət dövriyyəsi 219 milyon 259 min 400 ABŞ dolları
təşkil etmişdir. Xarici ticarət dövriyyəsinin 191 milyon 612 min
200 ABŞ dollarını ixrac, 27 milyon 647 min 200 ABŞ
dollarını idxal təşkil etmiş və 163 milyon 965 min ABŞ
dolları dəyərində müsbət saldo yaranmışdır.
Bank sektorunun inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2016-cı il 2 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “20162018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir
elektron ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə Proqram”ın icrası muxtar
respublikada elektron ödəniş infrastrukturunun inkişafına,
maliyyə vəsaitləri dövriyyəsinin sürətləndirilməsinə, nağd
ödənişlərin azalmasına səbəb olmuşdur.
1 iyul 2019-cu il tarixə muxtar respublikanın banklarında
açılmış bank hesablarının sayı 81855-ə çatmışdır ki, bunun
da 72483-ü və ya 88,6 faizi aktiv hesablardır. 2019-cu ilin
yanvar-iyun aylarında açılmış 13460 bank hesabının 13412-si
aktiv hesablar olmuşdur.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın
bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə
49 milyon 160 min 700 manat kredit verilmişdir ki, bu da
bir il öncəki göstəricidən 85,9 faiz çoxdur. Verilmiş kreditlərin
5 milyon 276 min 600 manatı və yaxud 10,7 faizi qısamüddətli,
43 milyon 884 min 100 manatı və yaxud 89,3 faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ölkənin digər iqtisadi
rayonları ilə müqayisədə bank sektoru üzrə verilən kreditlərin
ən aşağı orta faiz dərəcəsi tətbiq edilir ki, bu da özəl sektorun
inkişafında ciddi amillərdən biridir.
1 iyul 2019-cu il tarixə muxtar respublikada quraşdırılmış
POS-terminalların sayı 1276-ya çatdırılmışdır.
Muxtar respublikada sığorta sisteminin inkişafı istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta
Agentliyinə 2 ədəd səyyar xidmət avtomobili verilmiş,
Kəngərli Rayon Dövlət Sığorta Agentliyi üçün müasir iş
şəraiti yaradılmışdır. Muxtar respublikada sığorta növləri
üzrə daxilolmalar cari ilin ilk yarım ilində 3 milyon 650 min
700 manat olmuşdur. Bir il öncəyə nisbətən könüllü sığorta
ödənişləri 29,8 faiz artmışdır.
Elm, təhsil, səhiyyə, sosial təminat,
mədəniyyət və turizm

Muxtar respublikada elmi potensialın artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir, elm adamlarına
diqqət və qayğı göstərilir. Qədim Naxçıvan torpağının
yetirdiyi görkəmli mütəfəkkirlərindən biri olan və 1452-ci
ildə Naxçıvanda doğulmuş Nemətullah Naxçıvaninin irsinin
öyrənilməsi və tədqiqi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 29 oktyabr tarixli
Sərəncamı muxtar respublikada elm adamlarına verilən dəyərin ifadəsidir.
Cari ilin ötən dövründə bu istiqamətdə müvafiq tədbirlər
həyata keçirilmiş, Türkiyə Respublikasının Konya vilayətində
Azərbaycan və Türkiyə alimlərinin iştirakı ilə beynəlxalq
konfrans təşkil olunmuşdur.
Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində 2019-cu ilin ilk yarım ilində Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Tibb fakültəsinin binası yenidən qurulmuş,
Şərur rayonunun Kərimbəyli kəndində 270, Ordubad rayonunun Dəstə kəndində 900 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının tikintisi başa çatdırılmışdır.
Şərur rayonunun Xələc, Babək rayonunun Kültəpə və
Gülşənabad, Şahbuz rayonunun Türkeş kəndlərində məktəb
binalarının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 5 nömrəli, Şərur
rayonunun Muğanlı və Muğancıq Mehrab, Ordubad rayonunun
Vənənd, Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndlərində məktəb
binalarının yenidən qurulması davam etdirilir. Bundan əlavə,
Şərur rayonunda Yeni Havuş və Xətai kəndləri üçün məktəb
binasının tikintisi davam etdirilir.
Naxçıvan şəhərində 200 yerlik uşaq bağçasının tikintisi
İstehlak bazarı
başa çatdırılmış, Ordubad rayonunun Vənənd kəndində uşaq
Səmərəli məşğulluq imkanlarının yaradılması əhalinin
Ardı 3-cü səhifədə
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musiqi məktəbi binasının tikintisi davam etdirilir.
Təhsilin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər
öz bəhrəsini vermiş, 2018-ci ildə muxtar respublikada ümumi
və tam orta təhsil bazası üzrə keçirilən buraxılış imtahanlarında
əldə olunmuş nəticələr ölkə üzrə ümumi göstəricilərdən
daha yüksək olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2019-cu il 24 iyun tarixli Sərəncamı ilə 2019-cu ilin ötən
dövründə muxtar respublikada xüsusi istedadı olan 3 məktəblinin adı Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının
“Qızıl kitabı”na yazılmış və onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xüsusi aylıq təqaüdünə layiq
görülmüşlər.
Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində Şərur rayonunun Kərimbəyli və
Ordubad rayonunun Dəstə kəndlərində həkim ambulatoriyası
binalarının tikintisi, Şərur Rayon Uşaq Xəstəxanasının
yenidən qurulması, Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının
əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır.
Şərur rayonunun Muğanlı və Məmmədsabir, Babək rayonunun Kültəpə, Ordubad rayonunun Vənənd kəndlərində
həkim ambulatoriyası binalarının tikintisi davam etdirilir.
Tibbi əhəmiyyəti və səhiyyə turizminin inkişafındakı
rolu nəzərə alınaraq “Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin
40 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2019-cu il
16 may tarixdə Sərəncam imzalanmışdır.
“Nəxşicahan-Med” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzinə
yeni exokardioqrafiya avadanlığı təqdim olunmuşdur.
Sosial layihələr çərçivəsində 2019-cu ilin ilk yarım ilində
yüksəkixtisaslı həkim heyəti tərəfindən, ümumilikdə,
620 cərrahi əməliyyat aparılmışdır.
Muxtar respublikada əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 25 yanvar
tarixli Sərəncamına uyğun olaraq 2019-cu ildən Şərur rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılmışdır.
Bundan əlavə, 2020-ci ildən etibarən icbari tibbi sığorta
sisteminin Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisində
tətbiqinə imkan verəcək hazırlıq işlərinin görülməsi, tibbi
xidmətlərin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və müasir
tələblərə uyğunlaşdırmaq, habelə əhalinin sağlamlığının
etibarlı qorunmasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin
edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2019-cu il 18 mart
tarixli Fərman imzalamışdır.
2019-cu ilin birinci yarım ilində muxtar respublikada hər
bir nəfərə düşən aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı
olan ailələrə 264 min 156 manat ünvanlı dövlət sosial
yardımı ödənilmişdir. Bundan əlavə, ötən dövrdə muxtar
respublikada 1 şəhid ailəsinə, 5 sağlamlıq imkanları məhdud
Azərbaycan Vətən Müharibəsi iştirakçısına, Çernobıl Atom
Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın aradan qaldırılmasında iştirak edən 1 nəfərə və hərbi xidmət vəzifəsini
yerinə yetirərkən sağlamlığını itirmiş 1 nəfərə, ümumilikdə,
8 ailəyə yeni mənzillər verilmiş, sağlamlıq imkanları məhdud
üç şəxs üçün fərdi yaşayış evlərinin tikintisi hazırda davam
etdirilir.
Bununla yanaşı, 2 nəfər 1941-1945-ci illər müharibəsi
iştirakçısı, 2 nəfər Azərbaycan Vətən Müharibəsi veteranı
Dünən Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionunun inzibati binasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyasının
iclası keçirilib.
İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları, rayon, şəhər
gənclər və idman idarələrinin rəisləri
və Futbol Federasiyasının məşqçimüəllimləri iştirak ediblər.
İclasın gündəliyində duran məsələlər federasiyanın sədr müavininin, böyük məşqçisinin, “ArazNaxçıvan” Peşəkar Futbol Klubunun
baş məşqçisinin, Futbol Federasiyasının lisenziyalaşdırma, marketinq
və reklamlar, beynəlxalq əlaqələr,
inzibati təsərrüfat, informasiya və
ictimaiyyətlə əlaqələr departamentlərinin direktorlarının seçilməsi və
federasiyanın İcraiyyə Komitəsinin
tərkibinin müəyyən edilməsi olub.
Gündəlikdə duran məsələlərlə
bağlı çıxış edən Gənclər və İdman
naziri, Futbol Federasiyasının sədri
Azad Cabbarov bildirib ki, muxtar
respublikamızda idmanın inkişafı
istiqamətində mühüm işlər görülür.
Uşaq, yeniyetmə və gənclərin sağlam fərd kimi formalaşması, onların
peşəkar idmançı kimi yetişməsi
üçün Naxçıvanda müasir standartlara
cavab verən idman zalları, olimpiya
idman kompleksləri, mini stadionlar,
eləcə də böyük meydançalar istifadəyə verilib. Bunun nəticəsidir

və hərbi xidmət vəzifələrinin icrası zamanı sağlamlığını
itirmiş 4 nəfər, ümumilikdə, 8 nəfər yeni minik avtomobilləri
ilə təmin edilmişdir.
Ötən dövrdə muxtar respublikada 33 aztəminatlı ailəyə
fərdi təsərrüfatlarını qurmaq üçün iribuynuzlu və xırdabuynuzlu mal-qara, 1 şəxsə odunkəsən avadanlığı və velosiped, 1 şəxsə yer şumlayan aqreqat, 1 şəxsə pinəçi ləvazimatları, 1 şəxsə yabanı meyvə və giləmeyvələrdən mürəbbə
və şirələrin hazırlanması üçün xammal və avadanlıqlar,
1 şəxsə dülgər avadanlıqları, 1 şəxsə isə inkubator aparatı
təqdim edilmişdir.
Hesabat dövrünün sonuna 243 tənha ahıl və sağlamlıq
imkanları məhdud şəxslərə evlərində, 8 nəfərə Ahıllar evində
sosial-məişət xidmətləri göstərilmiş, Naxçıvan Əlillərin
Bərpa Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud 198 nəfərin,
Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzində 197 uşağın müalicəsi
təşkil edilmişdir. Sağlamlıq imkanları məhdud 191 nəfər sanatoriya və müalicə pansionatlarına yollayışlarla, 236 nəfər
texniki reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunmuş, 105 nəfərə
protez-ortopediya xidməti göstərilmişdir.
Muxtar respublikada əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, öz növbəsində, demoqrafik vəziyyətə müsbət
təsir göstərmiş, əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə
3,3 min nəfər artaraq 1 iyun 2019-cu il tarixə 457,3 min
nəfər olmuşdur.
Muxtar respublikada pensiya və müavinətlərin dayanıqlı
maliyyə təminatı formalaşdırılmışdır. Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu tərəfindən 2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında pensiya
və müavinətlərin ödənilməsinə 72 milyon manatdan artıq
vəsait yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən
4,8 faiz çoxdur.
Muxtar respublikada idmanın inkişafı məqsədilə mühüm
tədbirlər həyata keçirilmiş, infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksinin
əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır.
Milli dəyərlərimizin təbliği, onun daha da zənginləşdirilərək
gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər
həyata keçirilir. 2019-cu ilin ilk yarım ilində Şahbuz Rayon
Mədəniyyət Sarayı istifadəyə verilmiş, Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının tikintisi, Naxçıvan şəhərində Cəmşid Naxçıvanskinin ev-muzeyinin, Şərur şəhərində Təqaüdçülər
Klubunun yenidən qurulması, Naxçıvan şəhərində Yusif
Küseyir oğlu türbəsinin və Kəngərli rayonunda Şahtaxtı hamamının bərpası davam etdirilir.
Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində bir istirahət
parkı yaradılmış, bir istirahət parkının və Naxçıvan şəhərində
Naxçıvançay sahilində bulvarın yaradılması hazırda davam
etdirilir.
Naxçıvan şəhərində və Ordubad rayonunun Dırnıs kəndində hər birində bir məscidin tikintisi davam etdirilmiş,
Kəngərli rayonunun dini icmasına xidməti avtomobil təqdim
edilmişdir.
Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli şəxsiyyətlərindən
olan Ərtoğrol Cavidin və Hüseyn İbrahimovun 100 illik yubileylərinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2019-cu il
18 aprel və 13 may tarixlərində sərəncamlar imzalanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəni həyatında
və ədəbi-ictimai fikrin formalaşmasında, mədəniyyətin
və incəsənətin təbliğində və memarlığın inkişafında
mühüm əhəmiyyət kəsb edən yaradıcılıq ittifaqları və
birliklərinin fəaliyyətinə dövlət qayğısının daha da artı-

rılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2019-cu il 20 may tarixli Sərəncamı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Ehtiyat Fondundan Yazıçılar
Birliyinə 25 min manat, Bəstəkarlar Təşkilatına 20 min
manat, Dövlət Film Fonduna 15 min manat, Aşıqlar Birliyinə 15 min manat və Memarlar Birliyinə 12 min manat
vəsait ayrılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2019-cu il 21 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr
olunmuş Tədbirlər Planı”nın icrası istiqamətində müəyyən
tədbirlər keçirilmiş, təqvim üzrə digər tədbirlərin icrası istiqamətində işlər davam etdirilir.
Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
95 illik yubileyi ilə əlaqədar Rəssamlar Birliyinin fəaliyyətinin
müasir tələblər səviyyəsində qurulması, Naxçıvanda rəssamlıq
sənətinin inkişafına dəstək olan Rəsm Festivalının təşkili və
festivala həsr olunmuş albom-kataloqların, internet resurslarının
hazırlanması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2019-cu il 25 may tarixli Sərəncamı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Ehtiyat Fondundan Rəssamlar Birliyinə
15 min manat vəsait ayrılmışdır.
Muxtar respublikada turizmin inkişafı istiqamətində
tədbirlər davam etdirilir. Naxçıvan şəhərində “Saat Meydanı”
turistik istirahət mərkəzinin istifadəyə verilməsi, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il
31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “20182022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın, “Ağbulaq Kənd
Turizm-İstirahət Bölgəsinin yaradılması haqqında” 2018-ci
il 29 noyabr tarixli Sərəncamının icrası, Culfa rayonunda
Darıdağ arsenli su müalicə və istirahət kompleksinin
tikintisi görülən işlərin davamlılığının təmin edilməsinə
geniş imkanlar yaradıb.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikamıza
ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 196 min 474 turist gəlmişdir ki, bu da 2018-ci ilin
müvafiq dövründəki göstəricidən çoxdur.
Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş
Muxtar respublikada hüquq-mühafizə orqanlarının madditexniki bazasının gücləndirilməsi və ixtisaslı kadrlarla
təminatı tədbirləri davam etdirilir.
2019-cu ilin yanvar-iyun aylarında Sədərək rayonunda
Sədərək sərhəd gömrük-buraxılış məntəqəsinin tikintisi
davam etdirilmişdir.
Muxtar respublikada daxili işlər orqanlarının ixtisaslı
kadrlarla komplektləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci
il 5 mart tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Orta İxtisas Polis Məktəbi yaradılmışdır. Hazırda təhsil müəssisəsi üçün yeni kompleksin
tikintisi davam etdirilir.
Aparılan təhlillər deməyə əsas verir ki, bütün sahələrdə
qeydə alınmış uğurlu nəticələr muxtar respublikamızın
davamlı və dinamik inkişafına, əhalinin həyat səviyyəsinin
daha da yaxşılaşdırılmasına yeni imkanlar yaradır.

Futbol Federasiyasında yeni təyinatlarla
bağlı iclas olub
yasında böyük məşqçi, eyni zamanda
“Araz-Naxçıvan” Peşəkar Futbol
Klubunun baş məşqçisi, Ceyhun
Məmmədov federasiyanın lisenziyalaşdırma, marketinq və reklamlar,
beynəlxalq əlaqələr departamentlərinin direktoru, İbrahim Rzayev federasiyanın inzibati təsərrüfat departamentinin direktoru, Emil Səmədov isə informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin direktoru vəzifəsinə təyin olunublar.
İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikası Futbol Federasiyasının
ki, idmançılarımız çıxış etdikləri müəyyənləşdirilmiş yaş limitləri İcraiyyə Komitəsinin tərkibi də
beynəlxalq turnirlərdə böyük uğur- tətbiq olunacaq, hakimlər, məşqçilər müəyyən edilib.
Yeni təyinat alanlar göstərilən
lara imza atır, ildən-ilə qazanılan üçün seminarlar təşkil ediləcəkdir.
medalların sayı çoxalır.
Eyni zamanda kəndlərin həvəskar etimada görə minnətdarlıqlarını bilAzad Cabbarov vurğulayıb ki, komandaları arasında çempionat dirərək muxtar respublikada futbolun
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali oyunları, futzal üzrə dövlət və özəl inkişafı üçün səylə çalışacaqlarına
Məclisi Sədrinin tapşırığına əsasən təşkilatlar, könüllü komandalar ara- əminliklərini vurğulayıblar.
Futbol Federasiyasının böyük
Futbol Federasiyasının strukturunda sında “Naxçıvan kuboku – 95” turdəyişiklik edilib. Muxtar respubli- niri, futzal üzrə muxtar respublika məşqçisi, həmçinin “Araz-Naxçıkada futbolun inkişafı, kütləvi hal birinciliyi və məktəblilər arasında van” komandasının baş məşqçisi
alması üçün federasiyanın qarşısında futbol çempionatı keçiriləcəkdir. Əsgər Abdullayev çıxış edərək muxduran əsas məsələ uşaq futbolu ilə Bu yarışlar hər il mütəmadi olaraq tar respublika rəhbərinə ona ikinci
bağlıdır. Bunun üçün cari mövsüm- davam etdiriləcəkdir. Keçirilən ya- dəfə etimad göstərildiyinə görə mindən başlayaraq uşaq liqaları təşkil rışların nəticələri müntəzəm müza- nətdarlığını bildirib. Vurğulayıb ki,
əsas məsələ yaradılan şəraitdən səolunacaq. Bu, proqrama uyğun ola- kirə olunacaq.
Federasiya sədri struktur dəyişik- mərəli istifadə edərək futbolçu nəsli
raq 5 il davam edəcək və alt yaş
qruplarında yetişən futbolçular əsas liyindən sonra edilən yeni təyinatların yetişdirməkdir. Naxçıvanın zəngin
komandaya cəlb olunacaqlar. Həm- adlarını açıqlayıb. Belə ki, Sakit və qədim futbol ənənələrindən daçinin cari ildən başlayaraq, əsas li- Rzayev federasiyanın sədr müavini, nışan Əsgər Abdullayev qeyd edib
qanın səviyyəsini artırmaq üçün Əsgər Abdullayev Futbol Federasi- ki, keçiriləcək müəyyən yaş qrupları
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üzrə liqalarda istedadlı uşaqları üzə
çıxarıb onlarla individual şəkildə
də çalışmaq lazımdır. Bu məqsədlə
hər həftə digər şəhər və rayon komandalarının məşqlərində iştirak
ediləcək. Həmçinin onlar əsas komandanın məşqlərinə çağırılacaq,
seminarlar təşkil olunacaq.
Futbol Federasiyasının sədri Azad
Cabbarov çıxış edərək bildirib ki,
hər bir məşqçi Əsgər Abdullayevin
təcrübəsindən istifadə etməlidir.
Azərbaycanın tanınmış məşqçilərinin də iştirakı ilə seminar və
kurslar təşkil edilməklə yanaşı,
məşqçilərimiz Azərbaycan Futbol
Federasiyaları Assosiasiyası tərəfindən təşkil olunacaq kurslara da
göndəriləcəklər. Çıxışda futbolun
kütləvi hal alması üçün artıq ölkə
futbol federasiyası ilə də danışıqlar
aparıldığı qeyd edilib.
Sonra məşqçilərin fikirləri dinlənilib, müzakirələr olub.
Çıxışlardan sonra Əsgər Abdullayevlə müqavilə imzalanıb.
Sonda çıxış edən Futbol Federasiyasının sədri muxtar respublikada idmana və idmançılara göstərilən diqqət və qayğıya görə Ali
Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edərək vurğulayıb ki, federasiya bundan
sonrakı fəaliyyətini günün tələbləri
səviyyəsində quracaq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Futbol Federasiyasının
mətbuat xidməti
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van Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun 1999-cu il 18 fevral tarixli
Sərəncamı ilə yaradılıb. Bu sərəncam Heydər Əliyev şəxsiyyətinə
olan sonsuz ehtiram və məhəbbətin
bariz nümunəsidir. Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən Heydər
Əliyev Muzeyi 10 may 1999-cu
ildə 420 eksponatla fəaliyyətə başlayıb. Muzeydə hazırda 4746 eksponat vardır. Burada ulu öndərin
dünyaya gəldiyi və ilk əmək fəaliyyətinə başladığı anlarla bağlı
Azərbaycanın bu qədim, dilbər guşəsi olan Naxçıvanla bağlı
məqalələrimdə onu da yazmışam ki, heç vaxt Naxçıvanda olmamışam.
Arzum isə bu qədim odlar diyarında olmaq idi. Tale elə gətirdi ki,
mən də bu müqəddəs torpağı görməli oldum. Naxçıvanda fəaliyyət
göstərən jurnalist həmkarlarımın dəvəti ilə bu arzum da reallaşdı.
Ancaq açıq etiraf edim ki, Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olan
Naxçıvan torpağına təyyarə ilə getməyim məni çox məyus etdi.
Doğrudur, təyyarə ilə gedişdə də insanlar üçün hər cür şərait
yaradılıb. İstər Bakı Hava Limanında, istərsə də Naxçıvanda, demək
olar ki, hər şey insanların rahatlığına hesablanıb. Lakin məsələ
ondadır ki, niyə məhz bu gün öz doğma torpağımıza getmək, bu
qədər çətin və ağırdı. Tarixinmi, sovet rejimininmi, yoxsa özümüzünmü
günahıdı… Ancaq bir təsəllimiz və ümidimiz var – vaxt gələcək bu
qədim diyara dəmir yolu da, avtomobil yolu da olacaq, bağlanan
yollar açılacaq.., o gün uzaqda deyil, bu, mütləq olacaq… Mən
buna inanıram.
…Naxçıvan hava limanındayam.
Sözün açığı, buradakı qayda-qanun
məni heyran elədi. Sakitçilik, hər
yanda səliqə-sahman, eyni rəngə
boyanmış taksilər, eyni geyimdə
olan, həm də səliqə-sahmanla geyinmiş sürücülər.., hara gedirsən,
hardan gəlirsən, hara aparaq, nə
verərsən? – bu sualları heç birindən
eşitmirsən, ancaq “xoş gəlmisiniz”
sözündən başqa. “Saat Meydanı”ndakı otelə gəlirəm. Otelin 15-20 gündür, açılışı olub dedilər. İnsanlar
üçün hər cür şəraiti ilə seçilən otel
elə ilk baxışdan göz oxşayırdı. Həyətindəki geniş meydançası, fəvvarəsi – axşamlar burada istirahət
edənlərə xoş ovqat bəxş edir. Birbirindən maraqlı musiqi proqramları, gənclər, məktəblilər üçün ke-

lərimizdəki sıxlıq, bir-birinin içərisinə girən binalar, yerli-yersiz maşın “moyka”ları, mağazalar, səliqəsiz, plansız tikilən ticarət obyektlərinə Naxçıvanda rast gəlmək mümkün deyil – hər binanın həyəti yaşıllığa qərq olunub…
Naxçıvanda şəhər sıxlığı ona
görə yoxdur ki, kəndin şəhərə daşınmasından söz gedə bilməz. Muxtar
respublikanın rəhbəri bu problemin
vaxtında qarşısını alıb. Şəhərdə olan
bütün infrastruktur rayon mərkəzlərindən ucqarda belə, yaradılıb;
məktəb binaları, uşaq bağçaları, kitabxana, ticarət obyektləri, gözəllik
salonları, bir sözlə, şəhərdəki kimi
hər şey. Kəndlinin bəhanəsi qalmayıb şəhərə qaçsın. Bu qlobal
problem böyük ustalıqla öz həllini

çirilən bilik yarışmaları bəyaz gecələrə xüsusi rövnəq verir… Şəhər
o qədər təmizdir və yaşıllığa qərq
olub ki, insan baxdıqca öz heyrətini
gizlədə bilmir. Yalnız ürəyindən,
qəlbindən bir istək, bir arzu keçir
– var olsun quran, yaradan, yaşadan
əllər. Var olsun belə bir gözəlliyi
insanlara bəxş edən kəslər. Bir də
ki kaş bu gözəllik bütün şəhər və
qəsəbələrimizdə olaydı… Şəhər
sanki insana bir rəssam tablosunu,
gözəllik guşəsini xatırladır. Sakitlik,
hər kəs öz işində, küçədə səliqəsahman, insanlar isə bu səliqə və
sahmana, qayda-qanuna sanki öz
evi qədər riayət edir… Burada qanun
hamı üçün – adi vətəndaşdan tutmuş
nazirə qədər eynidir. Bu şəhərdə
bir ictimai qınaq da var. Hər hansı
qaydaya istəsən belə əməl etməyəsən, onu heç vaxt bacarmazsan,
buna sənin vicdanın belə yol verməz.
Belə gözəlliyin ritmini pozmaq ən
azından günah olar.
Onu da qeyd edim ki, iri şəhər-

tapıb. Yolboyu xırda bir tullantıya
rast gəlmək, səliqəsiz, yerində olmayan nəyi isə görmək qeyri mümkündür…
Naxçıvana qədəm basan hər kəs
dahi şəxsiyyət, ulu öndər Heydər
Əliyevin Naxçıvan şəhərinin mərkəzində ucaldılmış möhtəşəm abidəsini ziyarət etməyi özünə bir vətəndaşlıq borcu hesab edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevə Azərbaycan, Naxçıvan nə qədər əziz
idisə, o da naxçıvanlılar üçün bir
o qədər əziz və müqəddəsdir. Dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevə qucaq
açan naxçıvanlıları bu diyarın ən
çətin, ən ağrılı günlərində ulu öndər
qoruya bildi, düşmənin Naxçıvanla
bağlı arzusunu gözündə qoydu. O
çətin, ağır günlərdə, işığın, qazın
olmadığı dövrdə odun peçinin istisi,
qədim çırağın işığında həm özünü,
həm də naxçıvanlıları soyuqdan,
donmaqdan, qaranlıqdan qorudu.
Abidənin yanında Heydər Əliyev
Muzeyi yerləşir. Bu muzey Naxçı-

saxlanılır, tarixə, keçmişə hörmətlə
yanaşılır.
Naxçıvanda tarixi abidələr çoxdur. Bu diyara təsadüfən – “Qədim
tarixi diyar şəhəri” adı verilməyib.
Məsələ ondadır ki, hər bir muzey,
eksponat, qədim bir daş parçası
belə, Naxçıvanda göz bəbəyi kimi
qorunub saxlanılır, ona qulluq, qayğı
göstərilir. Xan sarayı da belə abidələrdən biridir. Bu qədim mədəniyyət incisinin Azərbaycanın milli
dövlətçilik tarixində tutduğu mövqe
nəzərə alınaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbovun 2010-cu il
23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə saray Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi
kimi fəaliyyətə başlayıb.
Naxçıvanın gəzməli, görməli
yerləri az deyil. Burada hər qaya,
hər daş sanki bir xatirədir, bir tarixdir. Naxçıvana gələn hər kəs
mütləq Batabata getmək arzusunda
olur. Yolumuz Batabata, dillər əzbəri
olan “Zor bulağ”adır.

Baş redaktor:
MEHRİBAN SULTANOVA

qala”Tarix-Mədəniyyət Muzeyi
yaradılmışdır.
Açıq Səma Altında Muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2002-ci il 11 iyun
tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan
şəhərindəki Əcəmi seyrəngahında
yaradılıb.
Muzeydə nümayiş etdirilən qoç
heykəlləri, qəbirüstü abidələr, daş
üzərində oymalar Azərbaycanın ən
qədim inancları ilə bağlıdır. Muzeyin
əsas simvolları qoç fiqurlarıdır. Qoç
fiqurlarının çox hissəsi sadə qoç

Qədim, ulu, bu günsə cavan Naxçıvan
Tarixi diyarda ilk dəfə olan jurnalist yazır…
çoxlu maraqlı eksponatlara rast gəlmək olar. Bu həm də o deməkdir
ki, dahi şəxsiyyətin zəngin dövlətçilik təcrübəsindən bəhrələnmək
məhz ilk dəfə Naxçıvanda reallaşdırılıb. Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən, öz xalqının tarixi taleyində müstəsna rol oynayan bu
dahi şəxsiyyətin irsi, onun idarəçilik
məktəbi bu gün də öyrənir, zəngin
təcrübəsindən bəhrələnirlər. Muzeydə görkəmli dövlət xadiminin
həyat və fəaliyyəti ilə bağlı nə varsa,
ehtiramla qorunur, tədqiq və təbliğ
edilir. Onun zəngin irsi və dövlətçilik
təcrübəsinin öyrənilməsi gənc nəslin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində
müstəsna rol oynayır. Muzeydə
ümummilli liderin ictimai-siyasi
fəaliyyətini öyrənmək, tədqiq və
təbliğ etmək üçün mühüm işlər həyata keçirilir. Bu tarixi şəxsiyyətin
həyat və fəaliyyəti, keçdiyi ömür
yolu, dövlətçilik təcrübəsi, əlbəttə,
gənclərə, məktəblilərə bir örnək,
bir həyat məktəbidir…
Muzeyin xatirə kitabında dünyanın müxtəlif xalqlarının nümayəndələrinin ulu öndər haqqında
yazdığı fikirlər də maraq doğurur.
Buraya gələn hər kəs muzeylə tanışlığından heyrətini gizlədə bilmir.
Dahi şəxsiyyətə olan bu hörmət və
ehtiram bir daha onu göstərir ki,
Naxçıvanda tarix həmişə qorunur,

ØßÐÃ qapısı

Naxçıvançayın sahili ilə salınan
rahat yolla gedirik… Getdikcə sərin
bir hava axını sanki insana nəfəs
verir. Yolboyu hələ ki, istinin yandıra bilmədiyi yaşıllıq dağlara tərəf
bir qədər də tündləşir və rəngarəngləşirdi.
Buradakı dağ yamacları, alp çəmənlikləri sanki saysız-hesabsız naxışla süslənən yaşıl bir xalını xatırladır. Zəngin flora öz-özü ilə bir
rəqabət aparır – sanki çiçəklər, şəfalı
bitkilər özlərini insana daha çox
göstərməyə və gözəlliyini sərgilə-
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məyə can atırlar. Təbiət burada hər
şeyi elə bil qəsdən, kompleks şəkildə
birləşdirib. “Zor bulağ”ın üstündəki
qayalıq – “Nəbi eyvanı”na qədər
kələ-kötür daşlardan olsa da, yaşıl
Batabat “xalısı”nın gözəlliyinə
kobudluq gətirmir, əksinə, bu ucsuzbucaqsız xalının yaşıllıq içində itən
bir naxışına dönür.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Əlincə
qalası haqqında eşitməyən, yaxud
məlumatı olmayan insan tapılmaz.
Təbii ki, söhbət vətəndaşlarımızdan
gedir. Tarixi qaynaqlara əsaslanan
tədqiqatçılar qalanı iki min il bundan
əvvələ aid edirlər. Əsrlərboyu Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş
feodal dövlətlərin məhz Əlincəqalanı strateji ərazi kimi nəzarətdə
saxlamağa çalışması təsadüfi deyildir. Tarixi mənbələrdə məlumat
verilir ki, Əlincə XIII-XIV əsrlərdə
Hülakülərin, XIV əsrin ikinci yarısında isə Cəlairilərin hakimiyyəti
altında olmuşdur. XIV əsrin 8090-cı illərində qala dünyanın ən
güclü hərbi qüvvələrini məğlubiyyətə uğradan Əmir Teymura qarşı
mübarizənin əsas istinadgahına çevrilmiş və 14 il mərdliklə müdafiə
olunmuşdur.
Əlincə qalası milli tariximizin
mübarizlik, əyilməzlik simvolu sayılsa da, bu abidə hələ çox sirləri
özündə gizlədir. Uzun illər tariximizin bu səhifəsi ilə bağlı yetərli
araşdırmalar aparılmayıb. Ancaq
muxtar respublikamızda bu gün
milli tariximizə, mədəniyyətimizə
göstərilən diqqət Əlincəni də öz
ağuşuna alıb. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikası
ərazisindəki tarix və mədəniyyət
abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında”
2005-ci il 6 dekabr tarixli Sərəncamının
icrası ilə əlaqədar muxtar respublika
ərazisindəki tarix və mədəniyyət
abidələri qeydə alınıb pasportlaşdırılarkən Əlincəqala haqqında da
məlumatlar toplanmış, Azərbaycan
tarixinin yeni səhifələrinin açılmasına işıq salınmışdır. Bu abidə 2007-ci
ildə dünya əhəmiyyətli abidələrin
siyahısına daxil edilmişdir. Nəhayət,
Ali Məclis Sədrinin 2014-cü il
11 fevral tarixli Sərəncamı ilə
Əlincəqala bərpa olunmuş, tarixi
görkəmi özünə qaytarılmış, “Əlincə-
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Əlyazmalara cavab verilmir
və onlar geri qaytarılmır

formasında hazırlanıb. Onların üzərində xalqımızın məişətinə, məşğuliyyətinə, incəsənətinə aid müxtəlif təsvirlər həkk olunub. Üzərində
qılınc təsviri olan qoç fiqurları
mərdlik və qəhrəmanlıq simvolu,
at kişilik, günəş isə istilik, həyat,
işıq rəmzi sayılıb.
Qoç qədim türk xalqlarında güc,
qüvvət, bolluq rəmzi hesab edilib.
Bu fiqurlar ilk öncə qəbirlərə, yəni
dəfn olunan şəxsin yanına qoyulub,
lakin İslam dininin meydana gəlməsi ilə bu adət müvəqqəti unudulub. Sonralar Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu tayfalarının Azərbaycanda
hakimiyyəti dövründə həmin adətə
yenidən qayıdılıb. Hər iki dövlətin
bayraqlarındakı ağ və qara qoç təsvirlərinin olması da bu faktı sübut
edir. Zaman keçdikcə bu adət qəbirlərin üzərinə qoyulan heykəllərlə
əvəz olunub.
Həmin dövrə aid qəbirdaşları
üzərində, adətən, mərhumun peşə
və sənətini əks etdirən bir sıra məişət
və təsərrüfat əşyaları, güzgü, qayçı,
xəncər təsvirlərinə rast gəlinir. Kiçik
formalı memarlıq əsərləri olan sənduqələrin üzərlərində isə müqəddəs
“Qurani-Kərim”dən götürülmüş ayələr həkk olunub.
Bu gün muzeylər tariximizin hər
bir səhifəsini işıqlandıran, mədəniyyətimizin ümumi yüksəlişini,
milli şüurun inkişafını əks etdirən
maddi-mənəvi dəyərlər xəzinəsi olmaqla, həm də muxtar respublikada
turizmin inkişafında da çox böyük
rol oynayır. Minlərlə turistin baş
çəkdiyi muzeylər içərisində ilk yerlərdən birini tutan Açıq Səma Altında Muzey əlverişli mövqeyi, mərkəzdə yerləşməsi ilə Naxçıvana gələn qonaqların diqqətini ilk andan
cəlb edir. Muzeyi hər il minlərlə
tamaşaçı, xüsusilə Hindistan, İran,
Türkiyə, Almaniya, Avstriya, Macarıstan, İsrail, Niderland, ABŞ,
Belçika, Norveç, Rumıniya, Kuba
və digər xarici dövlətlərin nümayəndələri ziyarət edir. Bu isə zəngin
tarixi-mədəni irsimizin təbliği və
tanıdılması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Yolumuz Sədərək rayonunadır…
(Ardı var)
Əkbər HÜSEYNZADƏ
Azinforum.az
17 iyul 2019-cu il

Nömrəyə məsul: Ceyhun Məmmədov
Qəzet redaksiyanın kompüter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və
Əcəmi NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur.
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