Naxçıvan Muxtar Respublikası
müstəqillik illərində
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Azərbaycanın qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə
və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan
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mərkəzlərindən biri kimi şöhrət qazanmış Naxçıvan
dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermişdir.
Naxçıvanlıların öz fədakarlığı, işgüzarlığı hesabına
Naxçıvan yaşayır, inkişaf edir, Naxçıvanda quruculuq
prosesləri gedir.
Heydər Əlİyev,
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Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi,
iqtisadi, sosial-mədəni həyatında baş vermiş yeniliklərdən,
ictimai həyatın bütün sahələrində reallaşdırılan islahatların
səmərəli nəticələrindən bəhs olunur. Kitaba həyata keçirilmiş
möhtəşəm quruculuq işlərini əks etdirən fotoşəkillər də əlavə
olunmuşdur.
Kitab muxtar respublikanın ictimai həyatı ilə maraqlananlar, elmi tədqiqatçılar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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NaxçıvaN MuxtaR Respublİkası
yeNİ İNkİşaf MƏRHƏlƏsİNdƏ
Naxçıvan diyarı ölkəmiz üçün həmişə strateji əhəmiyyətli bir
bölgə olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin düşünülmüş və
uzaqgörən siyasətində də bu amil həmişə üstün yer tutub. Bəlkə də
elə bu mənada müdrik insan, unudulmaz dahi rəhbər siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərində bu diyarın möhkəmlənməsinə və inkişafına xüsusi qayğı və diqqət göstərib.
Müstəqillik illərində Naxçıvan misilsiz inkişaf yolu keçmişdir.
Qısa bir müddətdə belə bir yeniləşmə və yüksəlişə nail olmaq çox
çətindir. Muxtar respublikada müstəqillik illərində həyata keçirilən
tədbirlər, aparılan quruculuq, abadlıq və yenidənqurma işləri Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin, onun siyasi
kursunu uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbovun adları ilə sıx bağlıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik illərindəki sürətli
inkişafını, həyatın bütün sahələrində respublikamız üçün nümunə
olacaq nailiyyətlər qazanmasını, diyarın hərtərəfli inkişafı baxımından
hansı dəyişikliklərə nail olduğunu tam təsəvvür etmək üçün
“Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində” kitabına
baxmaq, müqayisələr və təhlillər aparmaqla daha aydın görmək
mümkündür.
Kitabın əvvəlində qeyd olunduğu kimi, sosial-iqtisadi sahələrdə
qazanılan uğurlar göstərir ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi inkişaf yolu muxtar respublikamızda böyük
əzmlə davam etdirilmiş, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət
5

nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoymuşdur.
Kitabda müstəqillik illərində iqtisadi inkişafın təhlili verilmiş,
müxtəlif sahələrdə əldə edilmiş nailiyyətlər göstərilmişdir.
Məlumdur ki, iqtisadi artım, həyat səviyyəsinin yüksəlişi
ümumi daxili məhsul istehsalında özünü daha parlaq ifadə edir.
Kitabda muxtar respublikanın ÜDM istehsalı, makroiqtisadi göstəricilər qeyd olunmuş, xüsusilə 2015-ci ildə əldə olunan uğurlar
1995-ci illə müqayisədə verilmişdir. Müqayisədən aydın olur ki,
2015-ci ildə ümumi daxili məhsul istehsalı 1995-ci ildəkinə nisbətən
56,4 dəfə artaraq 2 milyard 467 milyon 422 min manat təşkil
etmiş, hər bir nəfərə düşən ÜDM istehsalı 42 dəfə artmışdır. Çox
yaxşı haldır ki, makroiqtisadi göstəricilər cədvəl vasitəsi ilə
oxucuya təqdim edilir və burada inkişaf daha aydın ifadə olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatında prioritet sahə
kimi qəbul edilən sənaye aparıcı rola malikdir. Son illərdə muxtar
respublikanın sənaye sahəsində baş vermiş dəyişikliklər, bu sahədə
əldə olunan uğurlardan bəhs edilmiş, sənaye məhsulunun 100,4
dəfə artdığı göstərilmişdir. Muxtar respublikada avtomobil istehsalı,
Naxçıvan Sement Zavodunun yaradılması, enerji istehsalının genişləndirilməsi, ənənəvi sənaye sahələrinin modernləşdirilməsi,
emal sənayesinin təkmilləşdirilməsi, sənayenin dinamik inkişafı,
ixrac yönümlü məhsul istehsal edən sənaye müəssisələrinin sayının,
xüsusilə bu sektorda işləyən işçilərin say tərkibinin artması qeyd
olunmuşdur.
Muxtar respublikanın dinamik inkişafında tikinti quruculuq
işlərinin böyük rolu olmuşdur. Təqdim olunan əsərdə tikinti
quruculuq sahəsində əldə olunan nailiyyətlərdən də bəhs edilmişdir.
Bəhs olunan dövrdə çoxsaylı inzibati binalar, sosial obyektlər,
fərdi evlər və mənzillər, istehsal və xidmət obyektləri, körpülər,
hərbi obyektlər tikilmişdir.
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Kitabda bəhs olunan dövrdə muxtar respublikanın kənd təsərrüfatında baş verən yeniliklərə, aqrar sahədə mühüm tədbirlərin
həyata keçirilməsinə də geniş yer verilmiş, əldə olunan uğurlar
diqqətə çatdırılmışdır. Bu sahədə görülən işləri yüksək qiymətləndirən
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev demişdir: “Naxçıvanda ərzaq
təhlükəsizliyi məsələləri demək olar ki, tam şəkildə öz həllini
tapmışdır. Bu da böyük nailiyyətdir, böyük uğurdur”.
Su anbarlarının təmiri, yenilərinin tikilməsi, yeni torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə daxil edilməsi, heyvandarlığın inkişafına
xüsusi əhəmiyyət verilməsi, quşçuluğun, balıqçılığın, arıçılığın
inkişafı sahəsində əldə olunan nailiyyətlərə də əsərdə geniş yer
verilmişdir. Faktlardan aydın olur ki, taxıl əkin sahəsi 1,8 dəfə,
məhsul istehsalı 4,5 dəfə artmış, 27 min ton taxılı uzun müddətdə
saxlamağa imkan verən taxıl anbarı istifadəyə verilmişdir. Kənd
təsərrüfatının kartofçuluq, tərəvəzçilik, bostan məhsulları, meyvə
və giləmeyvə sahələrində də xeyli artıma nail olunmuşdur.
Heyvandarlıqda heyvanların baş sayı artırılmış, qaramalın sayı
109,4 min başa, qoyun və keçilərin sayı 662,8 min başa çatdırılmış,
64 quşçuluq, 14 balıqçılıq təsərrüfatı yaradılmışdır. 2015-ci ildə
muxtar respublikada 403 milyon manata yaxın həcmdə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsal edilmişdir ki, bu da 1995-ci illə
müqayisədə 10,4 dəfə çoxdur.
Kitabda nəqliyyat, informasiya və rabitə sahəsində baş vermiş
dəyişikliklər də təhlil edilmişdir. Nəqliyyat sahəsində olan yenilik lərdən bəhs edilərkən göstərilir ki, muxtar respublikada 3661 kilo metr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı təmir olunmuş, 5 yeni avtovağzal kompleksi inşa olunmuş, 100 kör pü tikilmiş, 62 körpü əsaslı təmir olunmuşdur. Hava və dəmiryolu
nəqliyyatında, yük və sərnişin daşınmasında, telekommunikasiya
sistemlərinin yenilənməsində, yaşayış məntəqələrində rəqəmsal
televiziya yayımının keyfiyyətinin artırılmasında, bütövlükdə in7

formasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində layihələrin
həyata keçirilməsində əldə olunan uğurlardan söhbət açılmışdır.
Kitabda sahibkarlıq və sığorta fəaliyyəti, bank işi, kreditlərin
verilməsi sahəsində görülmüş işlər və nəticələr diqqətə çatdırılmış,
iqtisadiyyatın inkişafında bunların oynadığı rol əsaslandırılmışdır.
Xarici ticarətdən bəhs edilərkən göstərilir ki, ilk dəfə olaraq
2009-cu ildə xarici ticarətdə müsbət saldo yaranmış, 2015-ci ildə
512,4 milyon ABŞ dolları həcmində xarici ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bunun da 414,4 milyon ABŞ dollarını ixrac təşkil etmişdir.
Səmərəli məşğulluq və sosial təminat məsələsinə xüsusi yer
verilmiş, 86 minə yaxın yeni iş yerlərinin açılması, orta aylıq
əməkhaqqının 400 manata çatması göstərilir. Belə bir nəticə əsaslandırılır ki, iqtisadi sahədə qazanılmış uğurlar sosialyönümlü layihələrin həyata keçirilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır.
Burada elm və təhsil sahəsində qazanılan uğurlar geniş və
faktiki materiallar əsasında verilmiş, 19 məktəbəqədər, 176 ümumtəhsil
müəssisələrinin tikilməsi və ya yenidən qurulması, elm adamları və
ali təhsil işçiləri üçün yaradılan şəraitdən bəhs edilmişdir. Orta
ümumtəhsil müəssisələrində 12 şagirdə bir dəst kompüterin düşməsi,
onların 85,6 faizinin internetə qoşulması göstərilmişdir.
Muxtar respublikada təhsilə göstərilən dövlət qayğısı və onun
nəticələri də yeri gəldikcə izah edilmişdir. Xüsusilə ümumtəhsil mək təblərini bitirmiş məzunların ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunmasının
göstərilən illər üzrə müqayisəsi verilmişdir. Əgər 1995/1996-cı tədris
ilində ümumtəhsil məktəblərini bitirmiş 3512 məzundan 401-i
müxtəlif ali təhsil ocaqlarına daxil olmuşdursa, 2014/2015-ci tədris
ilində bu müvafiq olaraq 3331 və 1582 olmuşdur.
Kitabda mühüm yer tutan məsələlərdən biri də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tarix və mədəniyyət
abidələri ilə bağlı verdiyi Sərəncamlar və bunlardan irəli gələn və8

zifələrin yerinə yetirilməsidir. Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyəti,
xalq yaradıcılığı tədbirlərinin keçirilməsi, milli dəyərlərimizin qorunması və təbliği sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, bunlarla
əlaqədar çap olunan əsərlər, rəsm festivalları, elektron kitabxanaların
fəaliyyəti, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və təbliği,
turizmin inkişafı, əhalinin sağlamlığının qorunması, aztəminatlı
ailələrin maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması, bədən tərbiyəsi və
idmanın inkişafı üzrə tədbirlərin görülməsi kimi məsələlər tədqiq
edilmiş, muxtar respublikanın iqtisadi və sosial inkişafında bunların
hər birinin tutduğu yer və oynadığı rol əsaslandırılmışdır.
Muxtar respublikada gənclərlə bağlı görülən işlər, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı, əhalinin həyat və məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər də
diqqətdən kənarda qalmamış, bu sahələrdəki nailiyyətlərdən bəhs
edilmişdir.
Bəhs olunan illərdə muxtar respublikanın inzibati ərazi dairələrində baş verən dəyişikliklər, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi,
muxtar respublikanın gömrük sisteminin yaradılması və inkişaf
etdirilməsi, xarici ölkələrlə əlaqələr, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi
də muxtar respublikanın həyatında mühüm yer tutmuş və bunlara
da diqqət yetirilmişdir.
Beləliklə, “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində”
kitabı diyarımızın müstəqillik illərindəki inkişafına işıq salmış,
həmin illərin geniş və hərtərəfli mənzərəsini yaratmışdır. Kitabla
tanış olduqdan sonra gəlinən nəticə budur ki, Naxçıvanın heç bir
tarixi dövrünü (əlbəttə hər dövrün öz əhəmiyyəti vardır) müstəqillik
illəri ilə müqayisə etmək olmaz. Bu illər Naxçıvanın hərtərəfli
inkişafı, çiçəklənən, beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi bir diyara
çevirilməsi, rol və nüfuzunun artması ilə səciyyələnir. Ölkə başçısı
cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, Naxçıvanda görülən işlərlə bir
daha tanış olarkən gördüm ki, nə qədər böyük işlər görülür, Naxçıvan
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rəhbərliyi muxtar respublikanın inkişafı üçün nə qədər böyük sevgi
ilə, diqqətlə səylər göstərir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqillik dövrü ilə maraqlananlar, tədqiqatçılar bu kitaba dönə-dönə müraciət etməli
olacaqlar. Çünki bu kitab Naxçıvanın yeni dövr tarixinin salnaməsidir.
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İNkİşaf vƏ
tƏRƏQQİ

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün özünün inkişaf
dövrünü yaşayır. Bu inkişafın təməlində müstəqillik illərində
həyata keçirilən tədbirlər xüsusi rol oynamış, iqtisadiyyat şaxələndirilmiş, yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılmış, səmərəli
məşğulluq təmin edilməklə əhalinin maddi rifah halı yaxşılaşdırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamları ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Regional İnkişaf Proqramı (2005-2008-ci illər)”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” və “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” ümumi inkişafa
təkan vermiş, sosial-iqtisadi islahatların əhatə dairəsi genişlənmiş,
muxtar respublikada sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət müəssisələrinin
yaradılması, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi, əhalinin təhsil,
səhiyyə və digər sosial təminatlarının daha da yaxşılaşdırılması
təmin edilmişdir.
Ümumi daxili məhsul istehsalı
Muxtar respublikada 2015-ci ildə ümumi inkişafı əks etdirən
ümumi daxili məhsul istehsalı 1995-ci illə müqayisədə 56,4 dəfə
artaraq 2 milyard 467 milyon 422 min 400 manat təşkil etmişdir.
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul istehsalı 42,3 dəfə
artaraq 5581 manatı ötmüşdür. Bu dövrdə sənaye məhsulunun
həcmi 100,4 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar
312 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 10,4 dəfə, nəqliyyat
sektorunda yük daşınması 25,1 dəfə, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 111,6 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 35 dəfə,
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 51 dəfə, ixracın həcmi
213,9 dəfə, əhalinin gəlirləri 57,2 dəfə, hər bir nəfərə düşən
gəlirlər 43,3 dəfə, bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı isə
25,1 dəfə artmışdır.
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Makroiqtisadi göstəricilər
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sənaye
Sənayenin üstün inkişafını nəzərdə tutan müasir iqtisadiyyatın
formalaşmasında sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi, yerli
və xarici investisiyaları, yeni texnologiyaları cəlb etməklə rəqabətədavamlı məhsul istehsal edən müəssisələrin yaradılması mühüm
əhəmiyyət daşıyır.
Muxtar respublikada sənayenin əsas hissəsini təşkil edən
emal sənayesində çörəkbişirmə, şəkər, mineral su, spirtli içkilər,
siqaret, pivə, plastik qapı və pəncərə, plastik su boruları, hörgü və
döşəmə üçün kərpic, üzlük daş, sement gips, gips lövhələr, əhəng,
məsaməli beton, karbon qazı, metaləritmə və onlarla digər istehsal
sahələri yaradılmışdır.
2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə
olaraq minik avtomobillərinin istehsalını həyata keçirən “Naxçıvan
Avtomobil Zavodu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti fəaliyyətə
başlamışdır. Hazırda müəssisədə minik avtomobilləri ilə yanaşı
mikroavtobuslar, 800 kiloqram yükgötürən furqonlu və bortlu
yük avtomobilləri istehsal edilir. Fəaliyyətə başladığı dövrdən
1 yanvar 2016-cı il tarixədək müəssisədə 4598 avtomobil istehsal
olunmuşdur.
2012-ci ildə muxtar respublikada investisiya qoyuluşuna
görə ən böyük layihələrdən biri olan Naxçıvan Sement Zavodu
yaradılmışdır. Zavodun gündəlik istehsal gücü 800 tondur və
burada sement müasir quru üsulu ilə istehsal edilir. Hazır məhsul
50 kiloqramlıq kisələrdə qablaşdırılaraq “Naxçıvan sement” əmtəə
nişanı ilə satışa çıxarılır. Təkcə 2015-ci ildə müəssisədə 60 min
800 ton sement istehsal olunmuşdur.
Muxtar respublikada elektroenergetika sahəsində də genişmiqyaslı tədbirlər görülmüş, yeni istehsal sahələri yaradılmış,
infrastruktur yenilənmiş, enerji təhlükəsizliyi təmin edilmişdir.
Ötən dövr ərzində 87 mVt gücündə Naxçıvan Modul Elektrik
Stansiyası, 22 mVt gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyası, 20,5 mVt
gücündə “Arpaçay-1” Su Elektrik Stansiyası, 20 mVt gücündə
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Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası, Heydər Əliyev Su Anbarı
üzərində 4,5 mVt gücündə su elektrik stansiyası, 1,4 mVt gücündə
“Arpaçay-2” Su Elektrik Stansiyası tikilmiş, 60 mVt gücündə
Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası yenidən qurulmuşdur.
Bundan əlavə hazırda Ordubad rayonunda 36 mVt gücündə
Ordubad Su Elektrik Stansiyasının inşası davam etdirilir. Muxtar
respublikada enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən
tədbirləri yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı cənab İlham Əliyev
demişdir: “elektrik enerjisi ilə problem yoxdur. Hesab edirəm,
gün gələcək ki, Naxçıvan bütün enerji tələbatını bərpa olunan
enerji növləri hesabına təmin edəcək”. Əgər 1995-ci ildə
muxtar respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə
fəaliyyət göstərirdisə, 1 yanvar 2016-cı il tarixə bu müəssisələrin
sayı 8 olmuşdur. 1995-ci ildə muxtar respublikada 111,5 milyon
kilovat-saat elektrik enerjisi istehsal olunmuşdursa, 2015-ci ildə
bu göstərici 4 dəfə artaraq 446 milyon kilovat-saata çatdırılmışdır.
Əvvəllər elektrik enerjisinin böyük bir hissəsi qonşu ölkələrdən
idxal edilirdisə, bu gün muxtar respublikamız elektrik enerjisi
ixrac edən regiondur.
2005-ci ilin sonundan başlayaraq muxtar respublikada təbii
qazın nəqlinin bərpası enerji təhlükəsizliyimizin təminatında
mühüm rol oynamış, bütün təsərrüfat subyektləri fasiləsiz təbii
qazla təmin olunmuşlar.
Ötən dövr ərzində mədənçıxarma sənayesi, su təchizatı;
çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi sahələri üzrə də mühüm
işlər görülmüş, yeni istehsal sahələri yaradılmış, mövcud müəssisələrin fəaliyyəti bərpa edilmişdir. Aparılmış məqsədyönlü tədbirlər
nəticəsində ümumilikdə muxtar respublikada ötən 20 il ərzində
385 müəssisə fəaliyyətə başlamışdır. Əgər 1995-ci ildə muxtar
respublikada fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin sayı
56-ya bərabər olmuşdursa, hazırda bu göstərici 8 dəfə artaraq
441-ə çatmışdır.
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sənaye müəssisələrinin sayı

Sənaye məhsulu istehsalının dinamik inkişafının təmin edilməsində dövlət dəstəyi ilə kreditlərin verilməsi də əsas rol oynamış,
təkcə 2015-ci ildə muxtar respublikada bank və kredit təşkilatları
tərəfindən sənaye üzrə verilən kreditlərin həcmi 14 milyon 318 min
400 manat təşkil etmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq
göstəricini 463,4 dəfə üstələyir.
Yaradılan hər bir yeni sənaye müəssisəsi müasir standartlara
cavab verən maşın və avadanlıqlarla, bina, qurğu və nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, 2015-ci ilin
əvvəlinə muxtar respublikada sənaye müəssisələrinin balansında
olan əsas vəsaitlərin həcmi 1995-ci ilin sonuna nisbətən 130 dəfə
artaraq 861 milyon manatı ötmüşdür.
Aparılmış məqsədyönlü tədbirlər sənaye məhsulunun həcminin
artımına müsbət təsir göstərmiş və 2015-ci ildə ev təsərrüfatlarında
sənaye məhsulu istehsalı, habelə hüquqi şəxs yaratmadan fiziki
şəxs kimi sənaye sahəsində fəaliyyət göstərənlərin işi də nəzərə
alınmaqla 916 milyon 817 min 900 manatlıq sənaye məhsulu
istehsal edilmiş və xidmətlər göstərilmişdir ki, bu da 1995-ci
ildəki göstəricidən 100,4 dəfə çoxdur.
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sənaye məhsulunun həcmi, min manat

Sənayedə istehsalın genişlənməsi ixracın da həcminə müsbət
təsir göstərmiş, 2015-ci ildə 316 milyon 797 min ABŞ dollarından
artıq həcmdə sənaye məhsulu ixrac olunmuşdur.
Sənaye sahəsi üzrə aparılan islahatlar ümumi inkişafa təkan
vermiş və Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadi fəallıq üzrə statusunu aqrar regiondan aqrar-sənaye regionuna dəyişmişdir. Artıq
muxtar respublikada il ərzində istehsal olunan sənaye məhsulunun
həcmi kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmini orta hesabla 3 dəfəyə
yaxın üstələməsi inzibati ərazimizdə sənaye potensialının aparıcı
mövqe qazandığını sübut etməkdədir.
İqtisadi siyasətin davam etdirilməsini və sənayenin modernləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 6 iyun tarixli Fərmanı ilə
“Sənaye parkları haqqında Əsasnamə” təsdiq olunmuşdur.
Sənayenin dinamik inkişafı bu sektorda işləyən işçilərin say
tərkibinin artımına da ciddi təsir göstərmişdir. Əgər 1995-ci ilin
sonuna muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində 2020 nəfər
işçi çalışırdısa, 2015-ci ildə bu göstərici 7,8 dəfə artaraq 15752-yə
çatmışdır.
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sənaye sahəsində işləyənlərin sayı, nəfər

Muxtar respublikada orta aylıq əməkhaqqının yüksək olduğu
iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri də sənaye sahəsidir. Hazırda
sənaye sahəsində orta aylıq əməkhaqqı 364,6 manat olmuşdur ki,
bu da 1995-ci ildəki müvafiq göstəricidən 36,1 dəfə çoxdur.
tikinti quruculuq
Muxtar respublikanın dinamik inkişafının təmin edilməsində
investisiyaların cəlbi xüsusi rol oynamaqdadır. 2015-ci ildə əsas
kapitala yönəldilən investisiyaların həcmi 1995-ci ildəki göstəricini
312 dəfə üstələyərək 951 milyon 196 min manatdan çox olmuşdur.
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Əsas kapitala yönəldilmiş investisiyanın
dinamikası, min manat

Ümumilikdə 1996-cı ildən 1 yanvar 2016-cı il tarixədək muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrə 6 milyard 696 milyon
470 min manat həcmində investisiya yönəldilmişdir.
1996-cı ildən 1 yanvar 2016-cı ilədək olan dövr ərzində
muxtar respublikada 278 inzibati bina, mənzil təsərrüfatı üzrə
48 obyekt, 56 nasos stansiyası, 292 subartezian quyusu, 100 körpü,
198 elm və təhsil müəssisəsi, 258 mədəniyyət müəssisəsi, 197 səhiyyə müəssisəsi, 25 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın,
şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 480 fərdi ev, 820 istehsal və
xidmət obyekti və digər obyektlər tikilmiş, 258 inzibati bina,
mənzil təsərrüfatı üzrə 637 obyekt, 114 nasos stansiyası, 111 subartezian quyusu, 62 körpü, 158 elm və təhsil müəssisəsi, 163 mədəniyyət müəssisəsi, 56 səhiyyə müəssisəsi, 19 idman obyekti,
əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər
çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün
21 fərdi ev və digər obyektlər yenidən qurulmuşdur.
Muxtar respublikada yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması,
həmin yaşayış yerlərində səmərəli idarəetmənin və əhaliyə göstərilən
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xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində ötən dövr
ərzində 4 qəsəbə və 125 kənd mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fərdi yaşayış
evlərinin tikintisinə də müsbət təsir göstərmişdir. 2015-ci ildə
muxtar respublikada əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına ümumilikdə
370 min 878 kvadratmetr yaşayış sahəsi tikilmişdir ki, bu da
1995-ci ildəki göstərici ilə müqayisədə 22,1 dəfə çoxdur.
Əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına tikilmiş
yaşayış sahələri haqqında

Əhalinin rahatlığına və yaşayış standartlarının yüksəlməsinə
xidmət edən kommunal-məişət sistemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi içməli su və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması xüsusilə diqqətdə
saxlanılmaqdadır. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada mövcud
kaptajlar, içməli su xətləri bərpa olunmuş, yeni kaptajlar tikilmiş
və içməli su xətləri çəkilmişdir. Bu işlərin davamı kimi 2015-ci
ildə Naxçıvan şəhərdaxili su və kanalizasiya şəbəkəsi istifadəyə
verilmişdir. Culfa və Şahbuz şəhərlərinin, eləcə də ətraf kəndlərinin
içməli su və kanalizasiya şəbəkəsində işlər tamamlanaraq evlərə
su verilmiş, Şərur, Babək, Ordubad, Kəngərli və Sədərək rayonlarında içməli su və kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilmişdir.
Muxtar respublikanın relyef quruluşuna uyğun olaraq kəhrizlərdən də istifadə olunmaqdadır. Ötən dövr ərzində bu sahənin
inkişafı və bu sahəyə xüsusi xidmətin vacibliyi nəzərə alınaraq
2003-cü ildə Kəhrizlər İdarəsi yaradılmışdır. Hazırda muxtar respublikada 296 kəhrizdən həm suvarma, həm də içməli su kimi
istifadə olunmaqdadır.
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Hərbi quruculuq
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiə qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsi, hissə və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin
artırılması məqsədilə 5-ci Ordu Korpusunun əsasında Əlahiddə
Ümumqoşun Ordusu yaradılmışdır. Ötən dövr ərzində 201 obyekt,
o cümlədən 19 qərargah binası, səfərbərlik və hərbi xidmətə
çağırış, hərbi prokurorluq orqanları və hərbi hissələrin bölük
mərkəzləri üçün 14 bina, 32 zabit və əsgər yataqxanası, 20 yeməkxana, 23 yaşayış binası, 5 tədris binası, 1 tam orta məktəb,
2 uşaq bağçası, 4 xəstəxana, 6 tibb məntəqəsi, 3 klub və 72 müx təlif təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə
verilmiş, yeni xidməti avtomobillər, yük maşınları və digər
nəqliyyat vasitələri alınmış, maddi-texniki baza daha da möhkəmləndirilmişdir.
kənd təsərrüfatı
Muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli məhsullar hesabına ödənilməsi məqsədilə aqrar sahədə
mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Ötən dövr ərzində qəbul edilmiş 2005-2010-cu illəri əhatə
edən Naxçıvan Muxtar Respublikasında kartofçuluğun inkişafı
üzrə, 2008-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair və 20122015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin
və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət proqramlarının uğurlu icrası
kənd təsərrüfatı sahəsinin dinamik inkişafına təkan vermişdir.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sərf etdikləri yanacaq
və motor yağlarına görə yardımların verilməsi, onların lazımi
texnika və gübrələrlə vaxtında, güzəştli şərtlərlə təminatı məhsul
istehsalının artımı üçün böyük stimul yaratmışdır. Bu istiqamətdə
görülən işləri yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev demişdir: “Naxçıvanda ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri
demək olar ki, tam şəkildə öz həllini tapmışdır. bu da böyük
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nailiyyətdir, böyük uğurdur”.
Bu dövr ərzində torpaq sahələrinin meliorativ cəhətdən
münbitləşdirilməsi və suvarma suyuna olan tələbatın səmərəli
ödənilməsi üzrə genişmiqyaslı tədbirlər aparılmışdır. Su ehtiyatını
artırmaq məqsədilə mövcud su anbarlarında təmir işləri aparılmış,
yenilərinin tikilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, Heydər Əliyev Su Anbarı istifadəyə verildikdən sonra
Babək rayonunda 4364 hektar, Culfa rayonunda 2311 hektar,
Şahbuz rayonunda 244 hektar, ümumilikdə isə 6919 hektar
yeni torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilmiş, su anbarı
vasitəsilə suvarılan torpaqların sahəsi 16830 hektara çatdırılmışdır.
Kəngərli rayonunda 5800 hektar torpaq sahəsinə suvarma
suyunun verilməsi üçün Uzunoba Su Anbarından 32,2 kilometr
uzunluğunda 700 millimetrlik boru ilə suvarma xətti çəkilərək
sahənin bir hissəsinə öz axını ilə, bir hissəsinə isə yeni nasos
stansiyası tikilməklə 8 kilometr uzunluğunda təzyiqli boru xətti
çəkilərək suvarma suyu verilmişdir. Ötən dövrdə Arpaçay və
Uzunoba su anbarlarının əsaslı təmiri suvarma işlərinin yaxşılaşdırılmasına geniş imkan yaratmışdır.
Bu istiqamətdə davam etdirilən tədbirlər “Kənd təsərrüfatı
ili” elan edilmiş 2015-ci ildə də diqqətdə saxlanılmış, Babək rayonunun Nehrəm kəndinin 1170 hektar, Culfa rayonunun Bənəniyar
kəndinin 1050 hektar, ümumilikdə, 2220 hektar torpaq sahəsində
müasir suvarma sistemi qurulmuşdur.
2015-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 61 min 414
hektar sahədə əkin işləri aparılmışdır ki, bu da 1995-ci ildə əkin
aparılmış sahələrdən 2,4 dəfə çoxdur.
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Cəmi əkin sahəsi, hektar

Məhsuldar və keyfiyyətli toxum növləri istehsalının təmini
məqsədilə toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Hazırda muxtar respublikada 5 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. Bu tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan
şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni kompleksin inşası
davam etdirilir.
Strateji əhəmiyyətə malik olan taxılçılığa mühüm sahə kimi
yanaşılması nəticəsində yüksək artım meyillərinə nail olunmuşdur.
Məhsuldarlığın ekstensiv üsulla deyil, müasir aqrokimyəvi və aqrotexniki tədbirlərə əsaslanan metodlarla artırılması diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, 1995-ci ilə nisbətən taxıl
əkini sahəsi 1,8 dəfə, məhsul istehsalı 4,5 dəfə artmışdır.
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taxıl əkini və məhsul istehsalının dinamikası

Taxılçılığın inkişafı istiqamətində mühüm mərhələ sayılan
taxıl anbarlarının yaradılması işi xeyli intensivləşdirilmişdir. Ötən
dövrdə 27 min ton taxılı uzun müddətə saxlamağa imkan verən
taxıl anbarının istifadəyə verilməsi muxtar respublikada taxıl ehtiyatlarının yaradılmasında və istehsalçıların məhsul tədarükü zamanı
rastlaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılmasında xüsusi rol oynamışdır. Son dövrlər muxtar respublikada istehsal olunan taxılın bir
kiloqramının 30 qəpikdən mərkəzləşmiş qaydada satın alınması
məhsul istehsalçılarının taxıl istehsalına marağını daha da artırmışdır.
Daxili tələbatın keyfiyyətli yerli məhsul hesabına ödənilməsini
təmin etmək məqsədilə reallaşdırılan tədbirlərə uyğun olaraq 2015-ci
ildə 2967 hektar sahədə kartof əkilmiş və bu sahələrdən 45042,5
ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricidən 112,5
dəfə çoxdur.
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kartof əkini və istehsalının
dinamikası

2015-ci ildə muxtar respublikada 106 min 282 ton taxıl, 82
min 16 ton tərəvəz, 38 min 3 ton bostan məhsulları, 66 min 465
ton meyvə və giləmeyvə istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci
ildəki göstəriciləri müvafiq olaraq 4,5 dəfə, 63,1 dəfə, 95 dəfə, 3,5
dəfə üstələmişdir.
Əsas növ ərzaq məhsullarının istehsalı, min ton

Aqrar sektorda nəzərdə tutulan işlərin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi, sahibkarların əməyinin yüngülləşdirilməsi, onların lazımi
texnika və avadanlıqlarla vaxtında və güzəştli şərtlərlə təmin
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edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin “Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında” 2005-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.
Hazırda cəmiyyətin satış xidməti və rayon bazaları fəaliyyət
göstərir. Ötən dövr ərzində “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin xətti ilə 180 ədədi 2015-ci ildə olmaqla, ümumilikdə
1685 müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq alınaraq muxtar respublikaya gətirilmişdir. Ümumilikdə
gətirilmiş texnika və avadanlıqlardan 1370 ədədi torpaq mülkiyyətçilərinə nağd və lizinq yolu ilə satılmışdır.
Əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmin etmək
məqsədilə 2015-ci ildə 7 istixana təsərrüfatı, tutumu 480 ton olan
2 soyuducu anbar yaradılmışdır. Muxtar respublikada istixana
komplekslərinin ümumi sahəsi 100 min kvadratmetri ötmüş,
soyuducu anbarların sayı 22-yə, tutumu isə 12 min 730 tona çatdırılmışdır.
Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən
biri də heyvandarlıqdır. Daxili bazarda məhsul bolluğunun yaradılmasında, əhalinin keyfiyyətli heyvandarlıq məhsullarına olan
tələbatının dolğun şəkildə ödənilməsində baytarlıq xidmətinin
mühüm rolu vardır. Son illər baytarlıq idarələri və laboratoriyaları
üçün müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş yeni binalar tikilmiş,
bu sahədə kadr hazırlığı üzrə müvafiq işlər görülmüşdür.
Maldarlığın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə muxtar
respublikaya 1937 baş, o cümlədən 89 baş “Şvis”, 535 baş “Simmental” və 1313 baş “Holştin-friz” cinsindən olan damazlıq boğaz
düyələr gətirilərək lizinq yolu ilə sahibkarlara verilmişdir. Təkcə
2015-ci ildə muxtar respublikada süni yolla mayalandırılmış malqaralardan 3411 baş sağlam bala alınmışdır. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Heyvandarlığın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına
dövlət dəstəyi haqqında” 2015-ci il 19 avqust tarixli Sərəncamı ilə
süni mayalanma yolu ilə alınmış hər baş buzova görə 100 manat
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həcmində subsidiyanın müəyyən olunması bu sahənin inkişafına
təkan vermişdir. 1 yanvar 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın
bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 109,4 min baş,
qoyun və keçilərin sayı 662,8 min baş təşkil etmişdir ki, bu da
1 yanvar 1996-cı il tarixə olan göstəriciləri müvafiq olaraq 2 dəfə
və 2,4 dəfə üstələmişdir.
Heyvandarlıqda baş sayı

Ötən 20 il ərzində kənd təsərrüfatının mühüm sahələrindən
olan quşçuluğun inkişafı müntəzəm olaraq dəstəklənmiş,
64 quşçuluq təsərrüfatı yaradılmışdır. Muxtar respublikada quşçuluq
təsərrüfatlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Quşçuluq Birliyi yaradılmışdır. Muxtar respublikada 1 yanvar 2016-cı il tarixə quşların sayı 1 milyon
153 min 345 baş təşkil etmişdir ki, bu da 1 yanvar 1996-cı ilə
nisbətən 6,7 dəfə çoxdur.
Ötən dövr ərzində balıqçılığın inkişafı da diqqətdə saxlanılmış,
14 balıqçılıq təsərrüfatı istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan “Balıqçılıq
Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üçün yeni kompleks tikilərək
istifadəyə verilmiş, muxtar respublikanın su hövzələrində müxtəlif
balıq sortlarının yetişdirilməsinə başlanılmışdır.
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Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər məhsul istehsalının
artımına təsir göstərmiş, 1995-ci ilə nisbətən 2015-ci ildə kəsilmiş
çəkidə ət istehsalı 2,5 dəfə artaraq 13811,9 tona, süd istehsalı
2,3 dəfə artaraq 80243,6 tona, yumurta istehsalı 1,9 dəfə artaraq
73486 min ədədə, yun istehsalı isə 1,9 dəfə artaraq 1009,6 tona
çatdırılmışdır.
Heyvandarlıq məhsulları istehsalı

Arıçılığın inkişafı ilə əlaqədar dövlət maliyyə dəstəyinin
həcmi xeyli artırılmış, balın emalı və qablaşdırılması ilə məşğul
olan yeni istehsal sahələri istifadəyə verilmişdir. 1 yanvar 2016-cı
il tarixə muxtar respublikada 70 min 396 baş arı ailəsi mövcud
olmuşdur ki, bu da 1 yanvar 1996-cı ilə nisbətən 8,8 dəfə çoxdur. 2015-ci ildə muxtar respublikada 1396 ton bal istehsal
olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq göstəricidən
14,5 dəfə çoxdur.
Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və bu sahədə sahibkarlığa dəstək məqsədilə təkcə 2015-ci ildə muxtar respublikanın
bank və kredit təşkilatları tərəfindən məhsul istehsalçılarına
20 milyon 860 min 500 manat və yaxud 1995-ci illə müqayisədə
123,9 dəfə çox kredit verilmişdir.
Həyata keçirilən aqrar siyasətin səmərəli nəticəsi olaraq
yerli istehsalın əhatə dairəsi genişləndirilmiş, daxili bazarda məhsul
bolluğu yaradılmışdır. 2015-ci ildə muxtar respublikada 402 milyon
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991 min 800 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur
ki, bu da 1995-ci illə müqayisədə 10,4 dəfə çoxdur.
kənd təsərrüfatı məhsulunun həcmi, min manat

Kənd təsərrüfatı sahəsinin inkişafı ixracın da həcminə müsbət
təsir göstərmiş və təkcə 2015-ci ildə muxtar respublikadan
97 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə kənd təsərrüfatı məhsulları
ixrac olunmuşdur.
ekologiya
Ətraf mühitin qorunması, təbii ehtiyatların mühafizəsi istiqamətində müəyyən işlər görülmüş, təbii iqlim xüsusiyyətləri və
relyef nəzərə alınaraq meşələrin, yaşıllıqların qorunması və
artırılması diqqətdə saxlanılmışdır.
Muxtar respublika ərazisində təbii mühitin unikallığı, maddi-mənəvi sərvətlərin zənginliyi, flora və fauna müxtəlifliyi bu
ərazilərin xüsusi qorunmasını zəruri edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2005-ci il 23 sentyabr tarixli
Sərəncamı ilə Qafqaz ekoregionunda transsərhəd çay boyunca ilk
xüsusi mühafizə olunan təbiət obyekti, Araz çayı boyunca (muxtar
respublika hüdudlarına aid hissədə) “Arazboyu” Dövlət Təbiət
Yasaqlığı (ərazisi 9118 hektar) yaradılmışdır.
29

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2009-cu
il 22 iyun tarixli Fərmanı ilə Şərur, Kəngərli, Şahbuz və Babək rayonlarının ərazisində 68 min 911 hektar sahədə “Arpaçay” Dövlət
Təbiət Yasaqlığının yaradılması təbiət komplekslərinin, flora və
fauna ehtiyatlarının qorunmasına, bərpasına, ekoloji balansın təmin
edilməsinə müsbət təsir göstərmişdir.
Ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması, ekoturizm potensialının
inkişaf etdirilməsinin dəstəklənməsi məqsədilə ölkə Prezidentinin
2009-cu il 25 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Akademik Həsən Əliyev
adına Ordubad Milli Parkının ərazisi, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu,
habelə muxtar respublikanın Culfa və Ordubad rayonlarının inzibati
ərazilərində olan dövlət meşə fondu, Şahbuz, Culfa, Ordubad rayonlarının ərazilərindəki yay otlaqlarının torpaqları hesabına genişləndirilmiş, 42 min 787 hektar ərazidə Akademik Həsən Əliyev
adına Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli Parkı yaradılmışdır.
Muxtar respublika ərazisində məskunlaşmış nadir və nəsli
kəsilmək təhlükəsi olan bitki və heyvan növlərinin qeydiyyatının
aparılması və xüsusi mühafizə olunması məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı il 15 avqust
tarixli Sərəncamına əsasən ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasına dair “Qırmızı kitab”ların hazırlanması
sayı azalmaqda olan növlərin qorunub saxlanılmasına, artırılmasına,
xüsusi qaydada mühafizə edilməsinə təminat yaratmışdır. Muxtar
respublikada ekoloji vəziyyətin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində ötən dövr ərzində 16 min 541 hektar sahədə meşəsalma
və meşəbərpa işləri aparılmış, 10 milyona yaxın ağac və bəzək
kolları əkilmişdir. Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin
12 faizini yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ilin əvvəllərində isə bu
göstərici 0,6 faiz həddində olmuşdur.
Nəqliyyat, informasiya və rabitə
Muxtar respublikada nəqliyyat sahəsinin inkişafı istiqamətində
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Son 20 ildə muxtar res30

publikada 3661,4 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı təmir olunmuş, 5 yeni avtovağzal kompleksi
inşa olunmuş, 100 körpü tikilmiş, 62 körpü əsaslı təmir olunmuşdur.
Yeni yolların çəkilməsi, müasir xidmət imkanlarına malik avtovağzalların tikilməsi, şəhərdaxili və kəndlərarası marşrutlarda iritutumlu və rahat avtobusların istifadəyə verilməsi xidmətin
səviyyəsini yüksəltmişdir. Hazırda muxtar respublikada 303 ədəd
avtobusla rayon mərkəzlərinə və kəndlərin hamısına gediş-gəliş
təmin edilmişdir. Ötən dövrdə Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsinin
də maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, müasir Avtobus Parkı
istifadəyə verilmişdir. Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin
səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə təkcə 2015-ci ildə Naxçıvan şəhərində 7 ədəd yeni avtobus marşruta buraxılmış, yeni taksi xidməti
fəaliyyətə başlamışdır.
Ötən dövr ərzində “Bakı-Naxçıvan-Bakı” marşrutunun fəaliyyətinin təmini və qonşu ölkələrlə sərnişindaşıma xidmətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir.
2015-ci ildə beynəlxalq sərnişindaşıma xidmətini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə 2 ədəd iritutumlu avtobus alınaraq muxtar
respublikaya gətirilmişdir.
Muxtar respublikada hava nəqliyyatının inkişafı istiqamətində
yeni aerovağzal kompleksi tikilib istifadəyə verilmiş, Naxçıvan
hava limanı beynəlxalq status qazanmışdır. Ötən dövr ərzində
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında yeni inzibati bina, əhaliyə
göstərilən xidmətlərin səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmaq, təyyarə
uçuşlarının təhlükəsizliyini tam təmin etmək məqsədilə “Şərq Terminalı” istifadəyə verilmiş, hazırda “Qərb Terminalı”nda yenidənqurma işləri davam etdirilir. Bundan əlavə, ötən dövr ərzində
Şərur və Ordubad şəhərlərində aviakassa binaları istifadəyə verilmişdir. Digər tərəfdən dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı istiqamətində
Naxçıvan, Şərur, Şahtaxtı, Culfa sərnişin vağzalı binalarında, Naxçıvan, Dərəşam, Nehrəm, Vəlidağ, Qıvraq, Dəstə, Şahtaxtı, Culfa
stansiyaları idarəetmə mərkəzlərində, “Naxçıvan Dəmir Yolları”
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Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin inzibati binasında və onlarla
digər inzibati və yardımçı binalarda əsaslı təmir işləri aparılmışdır.
Ötən dövr ərzində bu sahədə aparılan məqsədyönlü tədbirlər
nəqliyyat sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərmiş, 1995-ci
illə müqayisədə 2015-ci ildə yük daşınması 25,1 dəfə, sərnişin daşınması isə 4,3 dəfə artmışdır.
Nəqliyyat sektorunda yük və sərnişin daşınması

Bu gün informasiya və kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edir. Ölkəmizin hər yerində olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da bu sahəyə daim diqqət və qayğı
göstərilir, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi sürətlə
inkişaf etdirilir.
1995-ci ildən ötən dövr ərzində muxtar respublika ərazisində
4 mobil rabitə operatorunun fəaliyyətinin təşkil edilməsi, internet
xidməti sahəsinin yaradılması, mövcud koordinat tipli avtomat
telefon stansiyalarının elektron tipli avtomat telefon stansiyaları
ilə əvəz edilməsi, fiber optik kabel xətlərinin çəkilişi və digər bu
kimi mühüm layihələrin həyata keçirilməsi, bu sahə ilə əlaqədar
çoxsaylı beynəlxalq simpoziumların və konfransların təşkili informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının ictimai həyatımıza
sürətli inteqrasiyasına səbəb olmuşdur.
Telekommunikasiya sistemlərinin yenilənməsi daim diqqətdə
saxlanılmış, Naxçıvan şəhərini, Şərur, Sədərək, Şahbuz və Babək
rayonlarını əhatə edən 3-cü nəsil telekommunikasiya xidmətlərindən
istifadəyə imkan verən NGN avadanlıqları istifadəyə verilmişdir.
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Muxtar respublikanın telekommunikasiya şəbəkəsi üzrə telefon
nömrələri 7 rəqəmli nömrə planına keçirilmişdir.
Ötən dövr ərzində “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
peyklərin idarə olunması üçün ehtiyat idarəetmə mərkəzi Naxçıvanda
yaradılmışdır.
Hazırda muxtar respublikada istifadə olunan avtomat telefon
stansiyalarının 60 faizini yeni nəsil texnologiyaları təşkil edir. Bu
gün muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrinin 98 faizində genişzolaqlı internet, 83 faizində isə simsiz internet xidmətləri
göstərilir. Muxtar respublikaya daxil olan internet kanalının sürəti
512 kb/san-dən 2 gb/san-dək artırılmış, internet xidmətlərinin
tarifləri aşağı salınmışdır.
Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində rəqəmsal televiziya yayımını təmin edən 6 güclü, 43 azgüclü televiziya vericisi
istifadəyə verilmiş, bütün yaşayış məntəqələrində sosial paketdə
olan 12 televiziya kanalının rəqəmsal yayımı təmin edilmişdir.
Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərinin, Şərur, Babək, Şahbuz və
Sədərək rayonlarının ərazilərində internet televiziyasının yayımı
təşkil edilmiş, əhaliyə Yeni Nəsil Telekommunikasiya Sistemi
üzərindən televiziya kanallarını izləmək və digər xidmətlərdən yararlanmaq imkanı yaradılmışdır.
Duzdağ Radio-Televiziya Verici Stansiyasında 7 ədəd güclü
DVB-T2 standartında rəqəmsal televiziya vericiləri istifadəyə
verilmiş, bu xidmət vasitəsilə 67 televiziya proqramının yayımı,
Naxçıvan Dövlət Televiziyasının isə ölkədə ilk olaraq yüksək keyfiyyətli HD formatda yayımlanması təmin edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Dövlət orqanlarının
elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili haqqında” Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 15 iyul tarixli
Fərmanının icrası muxtar respublikada informasiya sistemlərinin
inkişafına, informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, elektron
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sənəd dövriyyəsinin tətbiqinə və digər xidmətlərin göstərilməsinə
geniş imkanlar yaratmışdır. Hazırda muxtar respublikada 4-cü
nəsil LTE şəbəkə sisteminin yaradılması üzrə işlər davam etdirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı istiqamətində
həyata keçirilən tədbirlərdən danışarkən demişdir: “bu gün muxtar
respublikada informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində böyük layihələr həyata keçirilir. 1997-ci ildən başlayaraq
muxtar respublikada bütün telefon stansiyaları avtomatlaşdırılmış, fiber-optik kabellər çəkilmiş, yeni poçt şöbələri yaradılmış
və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. Qısa zaman kəsiyində
görülən işlər muxtar respublikanın informasiya blokadasından
çıxmasına səbəb olmuşdur”.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları
üzrə əsas göstəricilər

* 1 yanvar 2015-ci il tarixə
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2015-ci ildə muxtar respublikada 3147 ədəd yeni telefon
sabit şəbəkəyə qoşulmuş, 1 yanvar 2016-cı il tarixə hər yüz ailəyə
düşən telefon aparatlarının sayı 72-yə çatmışdır. Bu dövr ərzində
hər yüz nəfərə düşən mobil telefonların sayı isə 104 ədəd təşkil etmişdir.
Əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşmasının və muxtar respublikada təhsilə olan meylin daha da yüksəldilməsinin nəticəsidir
ki, ailələrdə mövcud kompüterlərin sayı dinamika üzrə artmaqdadır.
ailələrdə kompüterlərin
mövcudluğu, ədəd

Ümumilikdə muxtar respublikada informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının sürətli inkişafı bu sahə üzrə göstərilən xidmətlərin
həcminin dinamik artımına zəmin yaratmışdır. 2015-ci ildə informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 46 milyon 908 min manat
olmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq göstəricidən 111,6 dəfə
çoxdur.

35

İnformasiya və rabitə sahəsində göstərilmiş
xidmətlərin həcmi, min manat

İnformasiya və rabitə sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
iqtisadiyyatda, bütövlükdə cəmiyyətdə bu sahədən səmərəli istifadəyə
geniş şərait yaratmış, muxtar respublikanın informasiya cəmiyyətinə
keçidini daha da sürətləndirmişdir.
sahibkarlıq və sığorta fəaliyyəti, bank işi
Son dövrlər muxtar respublikada iqtisadi islahatların aparılması,
dövlət mülkiyyətində olan müəssisələrin özəlləşdirilməsi, azad sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması ümumilikdə
iqtisadiyyatın davamlı inkişafına və əhalinin güzəranının yaxşılaşmasına səbəb olmuşdur.
Muxtar respublikada iş adamlarının maraqlarını müdafiə
etmək və sahibkarlığın inkişafına dəstək vermək, səmərəli idarə olunmanı təşkil etmək, sahibkarlara göstərilən xidmətləri və informasiya təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə 18 yanvar 2006-cı
ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlar Konfederasiyası
yaradılmışdır. Bundan başqa, Naxçıvan şəhərində biznes forumların,
işgüzar görüş və konfransların keçirilməsini, həmçinin yerli məhsulların tanıdılmasını və satışının təşkilini təmin etmək məqsədilə
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Biznes Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
2015-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
verilən kreditlərin həcmi 38 milyon 586 min 600 manat təşkil
etmişdir. Bu kreditlərdən 27 milyon 212 min 100 manatı fərdi sahibkarlığın inkişafına, 11 milyon 374 min 500 manatı isə yeni
istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə sərf
olunmuşdur. Ümumilikdə, 2015-ci ildə muxtar respublikada bank
və kredit təşkilatları tərəfindən iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə
təsərrüfat subyektlərinə 70 milyon 221 min 500 manat həcmində
kreditlərin verilməsi təmin edilmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki
müvafiq göstəricidən 280 dəfə çoxdur. 2015-ci ildə verilmiş
kreditlərin 26 milyon 627 min 300 manatı qısamüddətli, 43 milyon
594 min 200 manatı isə uzunmüddətli kreditlər olmuşdur.
kredit qoyuluşları haqqında
min manat

Yeni təsərrüfat subyektlərinin yaradılması istiqamətində
2015-ci ildə muxtar respublikada 20 hüquqi və 2580 fiziki şəxs
qeydiyyata alınmış, ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin
payı 87,3 faiz təşkil etmişdir.
Yerli istehsal sahələrinin inkişafı nəticəsində 2015-ci ildə
muxtar respublikada 361 növdə məhsul istehsal olunmuşdur. Bu
məhsulların 119 növü ərzaq, 242 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır.
107-si ərzaq, 236-sı qeyri-ərzaq məhsulları olmaqla, ümumilikdə,
343 növdə məhsula olan tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi
təmin edilmişdir.
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Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında sığorta bazarı
əvvəlki dövrlərə nisbətən daha çox dəyişən və inkişaf edən fəaliyyət
sahələrindəndir. İnsanların həyat tərzinə, ümumilikdə, iqtisadiyyatın
dinamik inkişafına birbaşa təsir göstərən sığorta sisteminin fəaliyyətinin
daha da yaxşılaşdırılması üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
2015-ci ildə muxtar respublikada bütün sığorta növləri üzrə daxilolmalar
6 milyon 75 min 800 manat olmuşdur ki, bu da bir il öncəki müvafiq
göstəricidən 102 min 200 manat və ya 1,7 faiz çoxdur.
Ötən 20 il ərzində muxtar respublikada bank sektorunun
inkişafı istiqamətində mühüm işlər yerinə yetirilmiş, bu sahədə
infrastruktur yenilənmişdir. Pul əməliyyatlarının nağdsız hesablaşmalar vasitəsilə aparılması üçün 2015-ci ildə 177 POS-terminal
istismara verilmiş və bu göstərici 1 yanvar 2016-cı il tarixə 1044-ə
çatdırılmışdır. POS-terminallardan geniş istifadə vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətləndirilməsinə, nağd pulların daşınması, saxlanması
və təsərrüfat əməliyyatları xərclərinin azaldılmasına müsbət təsir
göstərmişdir.
1 yanvar 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın banklarında
açılmış bank hesablarının sayı 53438-ə çatmışdır ki, bunun da 48898-i
və ya 91,5 faizi aktiv hesablardır. 2015-ci ildə açılmış 15211 bank
hesabının hamısı aktiv hesablar olmuşdur.
2008-ci ildən fəaliyyətə başlamış “Naxçıvanbank” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı sahəsi və biznes
üzrə verilən kreditlərin faiz dərəcələri 15 faizədək endirilmiş,
kiçikhəcmli kreditlərin verilməsi qaydaları sadələşdirilmiş, bankın
Naxçıvan şəhər, Şərur və Culfa rayon filialları yaradılmışdır. Həyata
keçirilən tədbirlər sahibkarların maliyyə resurslarına olan tələbatlarının
ödənilməsi ilə yanaşı, muxtar respublikada kənd təsərrüfatının davamlı
inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır.
xarici ticarət
Yeni istehsal və xidmət sahələrinin fəaliyyətə başlaması daxili
bazarda məhsul bolluğu yaratmaqla bərabər muxtar respublikanın
ixrac potensialını artırmış, idxalın həcmini isə azaltmışdır. Muxtar respublikada ilk dəfə olaraq 2009-cu ildə xarici ticarətdə müsbət saldo
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yaranmışdır. 2015-ci ildə 512354,5 min ABŞ dolları həcmində xarici
ticarət dövriyyəsi yaranmışdır ki, bunun da 414420,6 min ABŞ dollarını
ixrac, 97933,9 min ABŞ dollarını idxal təşkil etmişdir. 1995-ci illə
müqayisədə xarici ticarət dövriyyəsi 2015-ci ildə 26,9 dəfə, o cümlədən
ixracın həcmi 213,9 dəfə artmışdır. 2015-ci ildə xarici ticarətdə
316 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə müsbət saldo yaranmışdır.
səmərəli məşğulluq və sosial təminat
Muxtar respublikada sosial-mədəni infrastruktur obyektlərinin
inşası və yenidən qurulması, iqtisadi sahələrdə yeni layihələrin həyata
keçirilməsi öz növbəsində yeni iş yerlərinin açılmasına zəmin yaratmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əmək bazarının tənzimlənməsində və əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsində
2007-2010-cu illərdə məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsi
və 2014-2015-ci illərdə əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə
dövlət proqramlarının uğurlu icrası mühüm rol oynamışdır. 1996-cı
ildən 1 yanvar 2016-cı il tarixədək muxtar respublikada 85861 yeni
iş yeri açılmışdır ki, bunun da 59090-ı və ya 68,8 faizi daimi iş
yerləridir. Əgər 1995-ci ilin sonuna məşğulluq xidmətlərində rəsmi
işsiz statusu alanların sayı 5211 nəfər təşkil edirdisə, hazırda bu
göstərici sıfır səviyyəsinə endirilmiş, əmək bazarında sabitlik təmin
edilmişdir. Aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət muxtar respublikada
əhali rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı zəmin yaratmışdır. 2015-ci
ildə orta aylıq əməkhaqqının məbləği 399,5 manata çatmışdır. 1995-ci
ildə bu göstərici 15,9 manat səviyyəsində idi. 2015-ci ildə əhali gəlirlərinin həcmi 1995-ci ilə nisbətən 57,2 dəfə artaraq 1 milyard
804 milyon 178 min 600 manat, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə
43,3 dəfə artaraq 4080,9 manat olmuşdur. Bu dövr ərzində əhalinin
banklardakı əmanətlərinin həcmi də artmışdır. 1 yanvar 2016-cı il
tarixə muxtar respublikanın ərazisində fəaliyyət göstərən bank strukturlarında 8571,8 min manat həcmində əhali əmanəti mövcud olmuşdur
ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 26,6 faiz çoxdur.
Əhali gəlirlərinin artımı və əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi yoxsulluq səviyyəsinin ilbəil aşağı düşməsinə, istehlak
bazarında əmtəə dövriyyəsinin və pullu xidmətlərin həcminin artmasına
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müsbət şərait yaratmışdır. 2015-ci ildə muxtar respublikanın istehlak
bazarında əhaliyə 1 milyard 472 milyon 816 min manatlıq istehlak
malları satılmış və pullu xidmətlər göstərilmişdir. 1995-ci illə müqayisədə əmtəə satışının və pullu xidmətlərin həcmi 36,5 dəfə, o
cümlədən pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 35 dəfə artmışdır. 2015-ci ildə
əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi isə 1995-ci ilə nisbətən
51 dəfə artaraq 195 milyon 829 min 500 manat təşkil etmişdir.
İqtisadi sahədə qazanılmış uğurlar sosialyönümlü layihələrin
həyata keçirilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı sərəncamlar elm adamlarının fəaliyyətlərinə stimul vermiş və onların tədqiqat istiqamətlərini
müəyyənləşdirmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 2002-ci il 7 avqust
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan bölməsi yaradılmışdır ki, bu da Naxçıvanın tarixini, arxeologiyasını, etnoqrafiyasını və təbii ehtiyatlarını öyrənməyə şərait
yaratmışdır. İnfrastruktur quruculuğu istiqamətində ötən dövrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin mərkəzi
aparatı, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
institutlarının, Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun, Batabat Astrofizika Rəsədxanasının və Əlyazmalar fondunun, Bioresurslar İnstitutunun,
Biokimyəvi Tədqiqatlar Laboratoriyasının, Batabat Astrofizika Rəsədxanasının və Bioresurslar İnstitutunun Nəbatat bağının inzibati
binaları tikilərək və yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Ötən dövrdə “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan”, “Hər yönü
ilə Qars və Naxçıvan”, “Mustafa Kamal Atatürk-Heydər Əliyev Naxçıvan: həyat və inkişaf modelləri”, “Naxçıvan: tarixi gerçəklik,
müasir durum, inkişaf perspektivləri”, “Naxçıvan bu gün: islahatlar,
perspektivlər”, “Nuh peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan”,
“Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi”, “Naxçıvan: ilkin
şəhər və Duzdağ”, “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir”,
“Naxçıvanda Dədə Qorqud” mövzularında keçirilən beynəlxalq
konfrans və simpoziumlarda dinlənilən məruzələr Naxçıvanda elmi
mühitin canlanmasına və inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Ötən
illər ərzində ikicildlik “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan tarixi
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atlası” kitabları nəşr olunmuşdur.
Naxçıvanın tarixinin dərindən araşdırılması və əhatəli öyrənilməsi
məqsədilə “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin hazırlanması və nəşr
olunması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2012-ci il 6 avqust tarixli Sərəncamı ilə üçcildlik “Naxçıvan
tarixi” hazırlanmışdır.
Azərbaycan xalqının tarixi keçmişini şifahi xalq ədəbiyyatı
əsasında əks etdirən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının alman dilində
ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyi muxtar respublikada geniş şəkildə
qeyd edilmişdir.
Təhsil sahəsində ötən dövr ərzində mühüm işlər görülmüş,
“Naxçıvan” Universiteti 1999-cu ildə, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
müstəqil institut kimi 2003-cü ildə fəaliyyətə başlamışdır. Naxçıvan
Dövlət Universitetində yeni tədris korpusları, “Naxçıvan” Universiteti
üçün yeni universitet şəhərciyi istifadəyə verilmiş, Naxçıvan Müəllimlər
İnstitutunun yerləşdiyi bina yenidən qurulmuşdur.
Muxtar respublika iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafı
üzrə ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi əsas şərtdir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında”
2015-ci il 27 iyul tarixli Sərəncamı bu sahəyə kompleks şəkildə yanaşmanı təmin etmiş, ixtisaslı kadrların hazırlanmasına geniş imkanlar
yaratmışdır.
Son 20 ildə 19 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 176 ümumtəhsil
müəssisəsi tikilmiş və ya yenidən qurulmuş, onların maddi-texniki
bazası yenilənmişdir.
Təhsilin dövlət siyasətində prioritet rolunu nəzərə alaraq təhsil
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının müasir tələblər səviyyəsində
möhkəmləndirilməsi, təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları ilə təchiz edilməsi, təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi
və bütövlükdə əhalini informasiya cəmiyyətinə hazırlamaq məqsədi
daşıyan “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı
(2005-2007-ci illər)”nın və “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət
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Proqramı”nın muxtar respublikada icrası uğurla başa çatdırılmışdır.
Hazırda “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın muxtar respublikada icrası uğurla davam etdirilir.
Muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 1 yanvar
2016-cı il tarixə 3801 dəst kompüter quraşdırılmış, hər 12 şagird bir
dəst kompüterlə təmin olunmuşdur.
Ümumtəhsil məktəblərində bir dəst kompüterdən
istifadə edən şagirdlərin sayı, nəfər

Hazırda ümumtəhsil məktəblərində istifadədə olan 3801 dəst
kompüterin 3253-ü və ya 85,6 faizi internetə qoşulmuşdur.
2015-2016-cı tədris ilinin əvvəlinə muxtar respublikada ümumtəhsil
məktəblərində 44782 şagird təhsil almışdır ki, onların da 39314-ü və
ya 87,8 faizi internet resurslarından istifadə etmişdir. Ümumtəhsil
məktəblərində təhsilin keyfiyyətlə aparılması məqsədilə 600-dən çox
elektron lövhə quraşdırılmışdır.
Təhsilin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, texniki fənlər
üzrə şagirdlərin istedad və bacarıqlarının aşkara çıxarılması məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 14 aprel tarixli Sərəncamı ilə Şərur Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü
Liseyi yaradılmışdır.
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası,
onların təhsilinin səmərəli təşkili istiqamətində də ardıcıl tədbirlər
görülməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2013-cü il 18 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş
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“2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə Dövlət Proqramı” bu
mənada mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət Proqramına uyğun
olaraq Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya
Mərkəzində Distant Tədris Mərkəzi istifadəyə verilmişdir. Mərkəzdə
server və çevirici avadanlıqlar quraşdırılmış, tədris sinfinə intellektual-elektron lövhə, kompüter, smart kamera, monitor və digər avadanlıqlar qoyulmuşdur. Hazırda muxtar respublika üzrə sağlamlıq
imkanı məhdud 23 uşaq distant təhsilə cəlb edilmiş, onların yaşadığı
mənzillərdə asinxron rəqəmsal abunəçi avadanlığı, noutbuk və vebkameralar quraşdırılmışdır.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində
elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 20 iyun tarixli
Sərəncamının icrası ilə əlaqədar ötən dövr ərzində muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərində Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə
bağlı fənlərin tədrisi prosesində muzeylərlə təhsil müəssisələri arasında
interaktiv əlaqələr yaradılmışdır ki, bu da şagirdlərin biliklərinin və
milli-mənəvi irsimizə maraqlarının artmasında mühüm rol oynayır.
Ötən dövr ərzində muxtar respublikada təhsilə göstərilən
dövlət qayğısı öz bəhrəsini vermişdir. Əgər 1995-1996-cı tədris
ilində ümumtəhsil məktəblərini bitirmiş 3512 məzundan 1301 nəfəri
ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün sənəd vermiş və onlardan 401 nəfəri müxtəlif ali təhsil ocaqlarına daxil olmuşdursa, 2014-2015-ci
tədris ilində ümumtəhsil məktəblərini 3331 məzun bitirmiş, onlardan
2638 nəfəri ali məktəblərə sənəd vermiş, 1582-si tələbə adını qazanmışdır. Məzunlardan 36-sı ali hərbi və xüsusi təyinatlı məktəblərə
qəbul olmuş, 577 nəfəri isə orta ixtisas məktəblərinin tələbəsi adını
qazanmışdır. Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin məzunlarından
203 nəfəri ölkəmizin müxtəlif ali hərbi məktəblərinə qəbul olmuşdur.
2015-ci ildə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbi məzunlarından
bir nəfəri ən yüksək nəticə göstərmiş, 500-700 arası bal toplayanların
sayı 313 nəfər təşkil etmişdir. Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki,
1995-1996-cı tədris ilində bu göstərici 5 nəfər olmuşdur.
Uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin mənəvi və fiziki inkişafını,
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onların müxtəlif yaradıcılıq tələbatını təmin etmək məqsədilə ötən
dövr ərzində muxtar respublikada 14 məktəbdənkənar müəssisə, o
cümlədən Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İnternet və Yeni Texnologiyaların Tədrisi
Mərkəzi və onun Şərur, Ordubad və Culfa rayon filialları, ekoloji
tərbiyə, turist-diyarşünaslıq, texniki yaradıcılıq mərkəzləri və digər
obyektlər tikilmiş və ya yenidən qurulmuşdur. Muxtar respublikada
uşaq musiqi məktəblərinin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş,
26 uşaq musiqi və bədii sənətkarlıq məktəbi tikilərək və ya yenidən
qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Bu dövr ərzində texniki peşə və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
infrastruktur yenilənmiş, Şərur Texniki-Peşə və Sürücülük Məktəbi,
Naxçıvan Texniki-Peşə və Sürücülük Məktəbi, Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzi, Naxçıvan Peşə Liseyi, Naxçıvan Tibb Kolleci,
Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci üçün
müasir binalar istifadəyə verilmişdir.
Muxtar respublikamızda müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq milli-mənəvi dəyərlərimizin bərpa edilməsinə və yaşadılmasına
böyük diqqət göstərilməkdədir. Milli dəyərlərimizin ən böyük simvolu
olan üçrəngli bayrağımız ilk dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində dalğalandırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında”, “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərində məzarüstü abidəsinin bərpa edilməsi
haqqında”, “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq
edilməsi haqqında”, “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin
bərpa edilməsi haqqında”, “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq
olunması haqqında” və digər sərəncamlar tarixi abidələrimizə, maddi-mənəvi dəyərlərimizə, inanc yerlərimizə diqqət və qayğının ən
gözəl nümunələridir.
Muxtar respublikada 16 muzey, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı,
Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası, 2 xalq teatrı, Naxçıvan Turizm
İnformasiya Mərkəzi, “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzi
yaradılmışdır.
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Maddi dəyərlərimizlə yanaşı milli-mənəvi dəyərlərimizin də
tədqiqi, təbliği, qorunub saxlanılması istiqamətində müəyyən tədbirlər
görülmüş, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində
qədim musiqi alətlərinin tədrisinə başlanılmış, Naxçıvan Musiqi
Kollecində Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı yaradılmış, “Xalq yaradıcılığımız bu gün” devizi altında folklor festivalı keçirilmişdir.
Muxtar respublikada ənənəvi el sənətkarlığı sahələrindən
sayılan papaqçılıq, dulusçuluq, xalçaçılıq, oyma, bədii tikmə və
toxuma nümunələrinin və əl işlərinin nümayişi, bayram və festivallarda
qədim milli musiqi alətlərimizdən cəng, ud, təbil, tənbur, qanun,
qopuz, rübab, tulum, ney, balaban kimi xalq çalğı alətləri ansamblının
çıxışları milli dəyərlərimizin qorunmasında, ictimaiyyətə və gələcək
nəsillərə çatdırılmasında mühüm rol oynamaqdadır. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral
tarixli Sərəncamı da xalq yaradıcılığının inkişafında yeni üfüqlər açmışdır.
Naxçıvana həsr olunmuş çoxlu sayda kitab, albom, elmikütləvi məqalə, qəzet və jurnal materiallarının, sənədli filmlərin,
elektron daşıyıcıların qorunub saxlanması, tədqiq və təbliğ olunması
məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır.
Ötən 20 il ərzində milli dəyərlərimizlə bağlı “Naxçıvan
tikmələri”, “Naxçıvan milli geyimləri”, “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Naxçıvan xalçaçıları”, “Naxçıvan mətbəxi” kulinariya
kitabı, “Azərbaycan xalçaları: Naxçıvan qrupu”, 3 cilddə “Naxçıvan
folkloru antologiyası”, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, “NaxçıvanŞərur el yallıları” kitabları çap edilmişdir.
Qədim diyarda rəssamlığın da inkişafı dəstəklənmişdir. Naxçıvan
rəssamları Türkiyə Respublikasında, İran İslam Respublikasında,
Rusiya Federasiyasında, Orta Asiya və Avropa ölkələrində fərdi sərgilərini təşkil etmiş, onların albomları, bukletləri nəşr edilmişdir.
2000-ci ildə yeni əsasnaməsi təsdiq olunan təşkilat müstəqil yaradıcılıq
qurumu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyinə
çevrilmişdir. 2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar
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Birliyinin 40 illiyi dövlət səviyyəsində qeyd olunmuş, 2012-ci və
2014-cü illərdə “Naxçıvan-Bəşəriyyətin Beşiyi” Beynəlxalq Rəsm
festivalları təşkil olunmuşdur.
2012-ci ildə Azərbaycan təsviri incəsənətinin banilərindən biri
olan Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd
olunmuşdur. Bu münasibətlə görkəmli rəssamın əsərlərindən ibarət
sərgi təşkil olunmuş və əsərlərindən ibarət albom nəşr olunmuşdur.
2013-cü ildə Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin yeni binası və Bəhruz
Kəngərli adına Sərgi Salonu istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində
Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkının yaradılması haqqında
2015-ci il 14 noyabr tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri tərəfindən Sərəncam imzalanmışdır.
Muxtar respublikada kitabxana işinin müasir standartlar səviyyəsində qurulması və elektron kitabxanaların yaradılması sahəsində
işlər davam etdirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsində və Naxçıvan Dövlət Universitetində
elektron kitabxanalar, eləcə də Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində məhdud fiziki imkanlılar üçün audio və elektron kitabxana
xidməti yaradılmışdır.
Ölkə üzrə ikinci Dövlət Film Fondu muxtar respublikada
fəaliyyət göstərir. Azərbaycan filmləri ilə yanaşı, burada xarici
ölkələrdə istehsal olunmuş bədii, sənədli, cizgi filmləri, Azərbaycan
dilinə dublyaj edilmiş filmlər qorunur. 2009-cu il oktyabrın 14-də
Bakıda keçirilən İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvanın 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı
elan olunması muxtar respublikamızın nüfuzuna, mədəniyyət tarixinin
zənginliyinə və qədimliyinə göstərilən etimadın nəticəsidir.
Tarixi və mədəniyyət abidələrinin qorunması və gələcək
nəsillərə çatdırılması istiqamətində ötən dövr ərzində Heydər Əliyev
Sarayı, Heydər Əliyev Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq,
Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi, Dövlət
Bayrağı Meydanı və Muzeyi, Naxçıvanqala Tarix-Memarlıq Muzey
Kompleksi, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi, Şahtaxtinskilər Muzeyi,
Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi, Bəhruz Kəngərli Muzeyi, Ədəbiyyat
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Muzeyi, xalq şairi Məmməd Arazın Ev Muzeyi, Məhəmməd Tağı
Sidqinin Ev Muzeyi, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət
Musiqili Dram Teatrı, “Buzxana” tarix-memarlıq abidələri, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, “Ana dili” abidəsi, Babək, Ordubad,
Kəngərli, Şahbuz, Sədərək rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri,
muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında şəhidlər abidə kompleksləri,
yeni parklar, ümumilikdə 258 mədəniyyət obyektinin tikintisi,
163 mədəniyyət obyektinin yenidən qurulması və bərpası başa çatdırılmışdır. Muxtar respublika ərazisində 1202 tarix və mədəniyyət
abidəsi müəyyən edilmiş, pasportlaşdırılmış və tədqiq edilmişdir. Bu
abidələrin 57-si dünya, 485-i ölkə, 660-ı isə yerli əhəmiyyətli tarix
və mədəniyyət abidələridir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin elmi-texniki, siyasiictimai, sosial-iqtisadi, ekoloji və humanitar biliklərinin artırılmasına
xidmət edən, qloballaşma şəraitində cərəyan edən prosesləri təhlil
etmək bacarığı aşılayan, azərbaycançılıq məfkurəsinin, o cümlədən
Naxçıvanşünaslığın mahiyyətini və milli-mənəvi, dini dəyərləri təbliğ
edən dövlət siyasətinin mahiyyətini ictimaiyyətə çatdırmaq məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik
Fondu yaradılmışdır.
Son illər muxtar respublikada əldə olunmuş sosial-iqtisadi
tərəqqi turizmin hərtərəfli inkişafına yeni imkanlar açmışdır. Yeni
turizm komplekslərinin, o cümlədən Ağbulaq İstirahət Mərkəzinin,
yeni çimərliyin və digər bu kimi infrastruktur obyektlərinin istifadəyə
verilməsi bu sahədə aktivliyi daha da artırmışdır. 2015-ci ildə muxtar
respublikaya xarici ölkələrdən və respublikamızın digər bölgələrindən
ümumilikdə 389 min 823 nəfər turist gəlmişdir ki, bu da 1995-ci illə
müqayisədə 10,1 dəfə çoxdur.
Muxtar respublikada əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi
xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması həyata keçirilən
sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biridir. Quruculuq işləri
çərçivəsində bu dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası,
Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi, Doğum Mərkəzi, Diaqnostika-Müalicə
Mərkəzi, Onkoloji Mərkəz, Kardioloji Mərkəz, Yoluxucu Xəstəliklər
Mərkəzi, Əlillərin Bərpa Mərkəzi, Uşaq Bərpa Mərkəzi, Şərur,
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Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək rayon mərkəzi
xəstəxanaları, Əziz Əliyev adına Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası, Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan
Şəhər Poliklinikası, ümumilikdə 197 səhiyyə obyektinin tikintisi,
56 səhiyyə obyektinin isə yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri aparılmışdır. Muxtar respublikada əhali sağlamlığının qorunması istiqamətində tədbirlər görülmüş, sosial layihələr çərçivəsində minlərlə
xəstənin müayinəsi, müalicəsi və cərrahi əməliyyatları təşkil olunmuşdur.
Ötən 20 il ərzində muxtar respublikada sosial müdafiəyə
ehtiyacı olan əhali qrupuna yönəldilmiş xüsusi dövlət qayğısı prioritet
istiqamət kimi diqqətdə saxlanılmış, Azərbaycan Vətən Müharibəsi,
1941-1945-ci illər müharibəsi əlillərinə və Çernobıl Atom Elektrik
Stansiyasındakı qəzanın ləğvi zamanı əlil olanlara 454 ədəd avtomobil
verilmiş, 201 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evləri ilə
təmin olunmuşdur. Bu dövr ərzində ehtiyacı olan 4797 əlilə müxtəlif
texniki reabilitasiya vasitələri verilmiş, protez-ortopedik məmulatlara
ehtiyacı olan 2909 nəfərə xidmət göstərilmiş, respublikanın müxtəlif
sanatoriyalarında müalicə olunmaları üçün 2246 nəfər sanatoriya və
pansionatlara göndərişlərlə təmin olunmuşdur. Bundan əlavə,
2564 nəfər əlilin Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzində, 1964 nəfər
18 yaşadək sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların Naxçıvan Uşaq
Bərpa Mərkəzində müalicələri təşkil olunmuş, 1313 nəfərin respublika
daxilində, 215 nəfərin isə xarici ölkələrdə müalicəsi təmin olunmuşdur.
Aztəminatlı ailələrin maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması
məqsədilə 2006-cı ildən başlayaraq 1 yanvar 2016-cı il tarixədək
aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə 29 milyon
43 min manatdan artıq həcmdə ünvanlı dövlət sosial yardımı
verilmişdir.
Sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri kimi pensiya və
müavinətlərin səmərəli maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. 2015-ci
ildə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən pensiya və müavinətlərin
ödənişi üçün 114 milyon 467 min manatdan artıq vəsait yönəldilmişdir
ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq göstəricini 43 dəfə üstələmişdir.
2015-ci ildə pensiya və müavinətlərin ödənişi üçün tələb olunan
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vəsaitin 54 faizi məcburi dövlət sosial sığorta haqqı kimi muxtar respublikada toplanmışdır.
Muxtar respublikada informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlara yerlərdə
hüquqi xidmətlərin göstərilməsinə də şərait yaratmışdır. 2015-ci ildə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində və Naxçıvan
Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə
Dövlət Komitəsində təşkil edilmiş səyyari xidmət vasitəsilə yerlərdə
vətəndaşlara mülkiyyət haqqında sənədlərin, ümumvətəndaş pasportlarının və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi,
sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi və digər xidmətlər göstərilmişdir.
Muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı
üzrə də ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. Naxçıvan şəhərində İlham
Əliyev adına Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksi, Naxçıvan
Muxtar Respublika Stadionu, Atıcılıq və əyləncə mərkəzi, Şahmat
Mərkəzi, Şərur şəhərində Olimpiya İdman Kompleksi, Şərur, Babək,
Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz, Sədərək rayonlarında şahmat
məktəbləri, idman meydançaları və digər idman obyektləri istifadəyə
verilmişdir. Ümumilikdə 20 il ərzində 25 idman obyekti tikilmiş,
19 idman obyektinin isə yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri başa
çatdırılmışdır.
Muxtar respublikada idman sahəsinin inkişafı istiqamətində
2002-ci ildə Boks, Güləş, Karate-do, Şərq Döyüşü Sənəti, Şahmat,
Futbol, Yüngül Atletika, Voleybol, Basketbol, 2006-cı ildə Paralimpiya,
2013-cü ildə Hava və Ekstremal İdman Növləri və Atıcılıq federasiyaları
yaradılmışdır. Ötən dövr ərzində “Araz - Naxçıvan” Peşəkar Futbol
Klubunun futbola qayıdışı üzrə əsaslı tədbirlər görülmüş, bədii gimnastika bölməsi yaradılmışdır.
Muxtar respublikada müasir idman infrastrukturunun yaradılması
Naxçıvanın müxtəlif beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsinə geniş
imkanlar açmışdır. 2003-cü ildə Naxçıvan şəhərindəki Olimpiya
İdman Kompleksində 20 yaşa qədər şahmatçılar arasında dünya
çempionatı, 2011-ci ildə karatenin içigeki növü üzrə “Naxçıvan
Open” Beynəlxalq turniri, 2011-ci ildən etibarən hər il mütəmadi
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olaraq ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə “Naxçıvan
Kuboku” uğrunda beynəlxalq turnirlər, “Naxçıvan Open” Beynəlxalq
şahmat festivalları, 2012-ci ildə üzgüçülük üzrə Azərbaycan çempionatı,
2014-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının
91 illiyinə həsr olunmuş qol-bol paralimpiya idman növü üzrə Beynəlxalq turnir, 2014-cü ildə veteranlar arasında ağırlıqqaldırma üzrə
Dünya çempionatı, 2015-ci ildə kikboksinq üzrə Azərbaycan çempionatı
keçirilmişdir.
2014-cü ilin sonuna muxtar respublikada idman qurğularının
sayı 1053-ə, idmanla məşğul olanların sayı isə 72 min nəfərə çatmışdır.
Bu sahədə aparılan məqsədyönlü tədbirlər öz növbəsində idmançılarımızın yeni-yeni uğurlar qazanmasına, muxtar respublikamızı
mötəbər yarışlarda təmsil etmələrinə imkan yaratmışdır. Muxtar respublikanın idmançıları idmanın sərbəst güləş, karate-do, boks, cüdo
növləri üzrə beynəlxalq turnirlərində, Dünya və Avropa çempionatlarında
qızıl, gümüş, bürünc medallar qazanmışlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
Talıbov gənc nəslin formalaşmasında idmanın əhəmiyyətini qeyd
edərək demişdir: “Ölkəmiz müharibə, muxtar respublikamız isə
bununla yanaşı, həm də blokada şəraitindədir. buna baxmayaraq,
idmanın inkişafı əvvəllər olduğu kimi, bu gün də, gələcəkdə də
prioritet məsələlər sırasındadır. çünki söhbət yeni nəslin formalaşdırılmasından gedir. sağlam nəsil sağlam cəmiyyət deməkdir.
bunlarsız heç bir dövlət inkişaf edib möhkəmlənə bilməz. bizim
prinsipimiz ölkəmizin gələcəyini təmin etməkdir. bizim vəzifəmiz
ölkəmizin gələcəyini təmin etmək üçün sağlam, mənəviyyatlı və vətənpərvər gənclər yetişdirməkdir”.
Muxtar respublikada gənclər siyasəti sahəsində dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən layihə və proqramların həyata keçirilməsini təşkil etmək, gənclərin ictimai fəallığının artırılması,
istedadlı gənclərin üzə çıxarılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondu yaradılmış,
Naxçıvan şəhərində Gənclər Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
Ötən 20 il ərzində muxtar respublikada kütləvi informasiya
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vasitələrinin inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanılmış, “Şərq qapısı”
qəzeti redaksiyası və Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi üçün müasir
avadanlıqlarla təchiz edilmiş yeni redaksiya-nəşriyyat kompleksi istifadəyə verilmişdir. “Şərq qapısı”, şəhər və rayon qəzetlərinin yüksək
poliqrafik keyfiyyətdə nəşr olunması təmin edilmiş, “Şərq qapısı”
qəzetinin internet saytı yaradılmışdır.
“Kanal-35” televiziyası və “Naxçıvanın səsi” radiosu, Naxçıvan
Dövlət Universitetində Universitet televiziyası, “Nuhçıxan” radiosu
fəaliyyətə başlamış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsinin maddi-texniki bazası gücləndirilmiş,
efir vaxtı artırılmışdır. Bununla yanaşı, hazırlanan verilişlərin
keyfiyyətini artırmaq məqsədilə dövlət teleradiosunda, eləcə də “Kanal-35” televiziyasında və “Naxçıvanın səsi” radiosunda bədii şuralar
fəaliyyətə başlamışdır.
Muxtar respublika ərazisində rəqəmli radio yayımı fəaliyyətə
başlamış, “Universitet” televiziyasında videodərslərin hazırlanması
və distant tədrisin tətbiqi məqsədilə virtual studiya yaradılmış, “Universitet” televiziyasının və “Nuhçıxan” radiosunun Naxçıvan şəhərində
rəqəmsal formatda yayımı təmin edilmişdir.
Əhalinin həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşması, cəmiyyətin
əsas özəyi kimi ailənin dövlətin xüsusi himayəsində olması demoqrafik
proseslərə müsbət təsir göstərmiş, əhali artımının dinamikliyi təmin
edilmişdir. Muxtar respublikada 1 yanvar 2016-cı il tarixə əhalinin
sayı 1 yanvar 1996-cı il tarixə nisbətdə 106,6 min nəfər artaraq
444,4 min nəfər təşkil etmişdir. Hazırda muxtar respublika əhalisinin
49,9 faizini kişilər, 50,1 faizini isə qadınlar təşkil edir. Əhalinin
29,5 faizi şəhər, 70,5 faizi isə kənd yerlərində yaşayır. Muxtar respublikada bir kvadratkilometrə düşən əhalinin sayı 81 nəfər olmuşdur
ki, bu da 1 yanvar 1996-cı illə müqayisədə 20 nəfər çoxdur.
Son 20 il ərzində muxtar respublikada 62,4 min nikah bağlanmış,
153,5 min uşaq doğulmuşdur. Əhali sağlamlığının və rifahının
davamlı yüksəlişi, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin və əhatəliliyinin
artırılması ölüm, o cümlədən 1 yaşa qədər ölən uşaqların sayını aşağı
salmışdır. Əgər 1995-ci ildə ölüm göstəricisi əhalinin hər min nəfər
hesabı ilə 6 nəfər olmuşdursa, hazırda bu göstərici 4,2 nəfər təşkil
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edir. Hər min nəfər doğulana hesabı ilə 1 yaşa qədər ölən uşaqların
sayı 1995-ci ildə 20,6 nəfər qeydə alındığı halda, 2015-ci ildə bu
göstərici 0,8 nəfər təşkil etmişdir.
1 yaşa qədər uşaq ölümü
(hər 1000 nəfər doğulana hesabı ilə)

Doğuşdan sonrakı dövrün, doğuşun və hamiləliyin ağırlaşmasından zahı və hamilə qadınların ölüm halları muxtar respublikada
son illər ərzində qeydə alınmamışdır.
Doğumun dinamik artımı muxtar respublika əhalisinin sayında
gənclərin ümumi sayının artmasına şərait yaratmışdır. Əgər 1995-ci
ildə gənclərin sayı ümumi əhalinin 22 faizini təşkil edirdisə, 1 yanvar
2016-cı il tarixə bu göstərici 30,8 faizə çatmışdır. 1995-ci illə
müqayisədə gənclərin sayı 62,6 min nəfər artaraq 137 min nəfərə
yaxın olmuşdur. Reallaşdırılan səmərəli demoqrafik və sosial-iqtisadi
siyasətin uğurlu nəticəsidir ki, 2014-cü ildə doğulan körpələrdə gözlənilən ömür uzunluğu 1995-ci ildəki müvafiq göstəricidən 7 yaş
artaraq 76 yaşa çatmışdır.
Səmərəli məşğulluğun təmini, əhalinin asudə vaxtının səmərəli
təşkili və digər məqsədyönlü tədbirlər muxtar respublikada cinayət
hadisələrinin sayının azalmasına imkan yaratmışdır. 1995-ci ildə
muxtar respublikada 541 cinayət hadisəsi qeydə alınmışdırsa,
2015-ci ildə bu göstərici 27-yə enmişdir.
İdarəetmədə yüksək nəticələri şərtləndirən mühüm amillərdən
biri səmərəli institusional islahatların təşkilidir. Ötən dövr ərzində
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Əliabad və Qıvraq kəndlərinə qəsəbə, Şahbuz qəsəbəsinə şəhər
statusu verilmiş, Heydərabad qəsəbəsi və bir yeni inzibati rayon –
Kəngərli rayonu, inzibati və sahə inzibati ərazi dairələri, icra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları, dövlət mülkiyyətində
olan digər idarə, müəssisə və təşkilatlar yaradılmışdır ki, bu da idarəetmənin daha da səmərəli təşkilinə geniş imkanlar yaratmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası hazırda Şərur, Babək, Ordubad,
Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək olmaqla 7 inzibati rayonu
əhatə edir. Muxtar respublikada 5 şəhər, 8 qəsəbə və 205 kənd vardır.
Muxtar respublikada bu gün böyük inkişaf yolu keçən gömrük
sistemi özünün müasir infrastrukturu, maddi-texniki bazası, yüksəkixtisaslı kadr təminatı ilə seçilir. Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan
sonra yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq qonşu dövlətlərlə iqtisadi
əlaqələrin qurulması vacib amilə çevrildi. Bu istiqamətdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1992-ci il 24 fevral tarixli
Qərarına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi yaradılmışdır. 1992-1993-cü illərdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin şəxsi nüfuzu sayəsində İran ərazisindən keçməklə Azərbaycanın digər bölgələri arasında nəqliyyat əlaqəsi bərpa olunmuş,
Sədərək-Dilucu və Şahtaxtı-Poldəşt sərhəd-keçid məntəqələrinin
yaradılması ilə blokadada olan muxtar respublika böhranlı vəziyyətdən
çıxarılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbovun gömrük xidmətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl tədbirlər də bu baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son illər qonşu Türkiyə Respublikası
və İran İslam Respublikası ilə imzalanmış sazişlər, həyata keçirilən
rəsmi səfərlər sayəsində xarici əlaqələrin əhatə dairəsi daha da genişlənmişdir.
Ötən dövrdə Şahtaxtı-Poldəşt sərhəd-keçid məntəqəsinə beynəlxalq statusun verilməsi, Sədərək və Culfa gömrük sərhəd-buraxılış
məntəqələrində 24 saatlıq, Şahtaxtı gömrük sərhəd-buraxılış məntəqəsində 12 saatlıq iş rejiminin tətbiq edilməsi gömrük işi sahəsindəki
hərtərəfli inkişafın əyani göstəricisidir.
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2001-ci ildə Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsinin, 2004-cü ildə
Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsinin, 2012-ci ildə
Naxçıvan Gömrük Ekspertiza İdarəsinin və Gömrük Mühafizə Xidmətinin yaradılması nəticəsində muxtar respublika gömrük orqanlarının
strukturu daha da genişləndirilmişdir. Beynəlxalq standartlar və yerli
şərait nəzərə alınmaqla 2007-ci ildə Culfada, 2009-cu ildə Şahtaxtında
müasir gömrük kompleksləri, 2012-ci ildə Naxçıvan Şəhər Gömrük
İdarəsi üçün yeni kompleks tikilmiş, müasir gömrük laboratoriyası
yaradılmışdır.
Muxtar respublikanın gömrük sisteminin müasir tələblərə
uyğun qurulması məqsədilə Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Gömrük
İdarəsi və kinoloji xidmət üçün yeni inzibati binalar, Culfa rayonunda
“Naxçıvanterminalkompleks” Birliyi üçün inzibati bina və anbar
kompleksi, Culfa, Şahtaxtı və Sədərək sərhəd-keçid məntəqələrində
X-Ray tipli rentgen nəzarət qurğuları istifadəyə verilmişdir. Gömrük
infrastrukturunun müasir standartlar səviyyəsində təmin olunması
məqsədilə Sədərək sərhəd-keçid məntəqəsi üçün müasir kompleksin
tikintisi hazırda davam etdirilir.
Muxtar respublikada gömrük işinin səmərəliliyini artırmaq
məqsədilə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından da geniş istifadə olunur. Gömrük sərhəd-buraxılış məntəqələrində
“bir pəncərə” prinsipi tətbiq olunur, Vahid Avtomatlaşdırılmış
İdarəetmə Sistemi vasitəsilə yük və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı,
gömrük rəsmiləşdirilməsi və digər əməliyyatlar elektron qaydada
həyata keçirilir.
Gömrük orqanları tərəfindən yerli istehsalçıların mənafeyinin
qorunması, daxili bazarda yerli istehsal məhsullarının satışının stimullaşdırılması istiqamətində görülən işlər nəinki muxtar respublikanın
ərzaq təhlükəsizliyinin həllinə, habelə ixrac potensialının artmasına
da müsbət təsir göstərir.
Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının öz səlahiyyətləri çərçivəsində siyasiiqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə xarici ölkələrlə münasibətləri
yüksələn xətt üzrə inkişaf etmişdir. Coğrafi baxımdan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının yerləşdiyi ərazi, tutduğu strateji mövqe,
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aparılan xarici siyasət, qonşu ölkələrlə tarazlaşdırılmış qarşılıqlı
əməkdaşlığa və etimada əsaslanan sağlam münasibətlər muxtar respublikanın ümumi inkişafına təkan vermişdir. Ötən dövr ərzində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Türkiyə Respublikasına və İran İslam Respublikasına, İran İslam Respublikasının
Prezidentinin, Türkiyə Respublikasının Prezidentinin və Baş Nazirinin
muxtar respublikaya qarşılıqlı səfərləri əlaqələrimizi daha da dərinləşdirmiş, qonşu ölkələrlə viza rejiminin sadələşdirilməsi, gömrük
əlaqələrinin genişləndirilməsi, ticarət dövriyyəsinin artırılması,
nəqliyyat vasitələrindən istifadənin asanlaşdırılması, yeni təyyarə,
avtobus reyslərinin açılması, yeni körpülərin salınması və bu kimi
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Qonşu dövlətlərlə yanaşı dünyanın bir çox dövlətləri ilə
əlaqələr qurulmuş və inkişaf etdirilmişdir. Avstriyanın Ştiriya Federal
Əyaləti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında həyata keçirilən
yüksək səviyyəli qarşılıqlı rəsmi səfərlər, muxtar respublikadan geniş
tərkibdə nümayəndə heyətinin Polşanın Krakov şəhərinə həyata
keçirdiyi səfər, işgüzar dairələr arasındakı mövcud əlaqələrin inkişafı
da Azərbaycan-Polşa, Azərbaycan-Avstriya münasibətlərinin yüksəlişinə
təkan vermişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Gürcüstanın Acarıstan
Muxtar Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində
“Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan və Gürcüstanın Batumi
şəhərləri arasında Qardaşlıq və Əməkdaşlığa dair Memorandum”
imzalanmış, qarşılıqlı rəsmi səfərlər əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirmişdir.
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX Zirvə toplantısının
3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvanda keçirilməsi muxtar respublikanın
əlverişli xarici siyasət məkanına çevrildiyini nümayiş etdirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və
türkdilli dövlət başçılarının muxtar respublikanın paytaxtında imzaladığı
Naxçıvan Bəyannaməsi əlaqələrimizin inkişafında mühüm mərhələ
olmaqla yanaşı, həm də blokada şəraitində olan Naxçıvanla bağlı obyektiv həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına geniş imkanlar
yaratmış, muxtar respublikanın regionda və türk dünyası coğrafiyasında
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strateji əhəmiyyətə malik olduğunu bir daha sübut etmişdir.
Ötən 20 il ərzində muxtar respublikanın iqtisadi və sosial həyatının inkişafında xüsusi rolu olanların əməyi dövlət tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərman və Sərəncamları ilə 909 nəfər Azərbaycan Respublikasının
orden, medal, diplom və fəxri adları ilə təltif edilmiş, 31 nəfər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə, 83 nəfəri isə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatına layiq görülmüşdür.
Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Fərmanları ilə 586 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri
adları və nişanları ilə təltif olunmuşdur.
Müstəqillik illərində qazanılmış əsaslı nailiyyətlər, blokada
şəraitində böyük əzmkarlıqla təmin olunmuş makroiqtisadi sabitlik
və davamlı inkişaf muxtar respublikamızın yüksəliş yolunda olduğunu
bir daha təsdiq edir. Bütün bu reallıqlara ən yüksək qiyməti verən
ölkə başçısı cənab İlham Əliyev demişdir: “Naxçıvanın inkişafı
daim diqqət mərkəzindədir. Naxçıvan rəhbərliyi çox uğurla, səmərəli işləyir. Naxçıvanın siması dəyişir. bu gün Naxçıvan nəinki
azərbaycanda, bölgədə, dünya miqyasında ən abad şəhərlərdən
biridir. təkcə şəhərdə yox, bütün bölgələrdə də quruculuq,
inkişaf işləri gedir”.

56

Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Muzeyi

Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Sarayı
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Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey

Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev adına
1206 şagird yerlik tam orta məktəb
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Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi

Şahbuz rayonunda Heydər Əliyev Su Anbarı
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Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının “Şərq Terminalı”
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Naxçıvan Sənaye Kompleksi

İlham Əliyev adına Olimpiya İdman Kompleksi
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Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikası

Kəngərli rayonunda Zərifə Əliyeva adına
Şahtaxtı kənd tam orta məktəbi
62

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin inzibati binası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi
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Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi
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C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin
inzibati binası və sərgi salonu
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Naxçıvan şəhərində Gənclər Mərkəzi

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun inzibati binası
66

Naxçıvan Dövlət Universitetinin tədris korpusları

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Konservatoriya binası
67

“Naxçıvan” Universitetinin universitet şəhərciyi

Naxçıvan şəhərində 2 saylı uşaq musiqi məktəbi
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Naxçıvan şəhərində 1100 şagird yerlik 11 saylı tam orta məktəb

Naxçıvan şəhərində 1242 şagird yerlik 12 saylı tam orta məktəb
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608 şagird yerlik Naxçıvan Qızlar Liseyi

Naxçıvan şəhərində 280 yerlik 1 saylı uşaq bağçası
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Naxçıvan şəhərində 280 yerlik 3 saylı uşaq bağçası

Naxçıvan şəhərində hərbi qarnizonun qərargah binası
71

Naxçıvan şəhərində zabit ailələri üçün 68 mənzilli xidməti yaşayış binası

Naxçıvan Musiqi Kolleci
72

Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış kompleksi

Naxçıvan şəhərinin Atatürk küçəsində 56 mənzilli yaşayış binası
73

Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev küçəsində yeni yaşayış kompleksi

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
inzibati binası
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin inzibati binası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
inzibati binası
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
inzibati binası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin və
Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsinin inzibati binası
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Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı İdarəsinin inzibati binası

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsinin inzibati binası
77

“Naxçıvanbank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın inzibati binası
78

Naxçıvan şəhərində “Şərq qapısı” qəzeti redaksiyası və
“Əcəmi” Nəşriyyat- Poliqrafiya Birliyinin binası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və
Radio Verilişləri Komitəsinin binası
79

14 çarpayılıq Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzi

100 çarpayılıq Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzi
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi

Naxçıvan şəhərində Avtovağzal Kompleksi
81

Naxçıvan şəhərində Saat Meydanı

Naxçıvan şəhərində Əyləncə və İstirahət Mərkəzi
82

Naxçıvan şəhərində “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi

Naxçıvan şəhərində Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsi
83

Naxçıvan şəhərində “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi

Naxçıvan şəhərində “Came” məscidi
84

Naxçıvan şəhərində “Xatirə muzeyi”

Naxçıvan şəhərində “Şərq hamamı”
85

Naxçıvan şəhərində tarixi Buzxana abidəsi

Naxçıvan Muxtar Respublika Stadionu
86

Naxçıvan şəhərindən gecə görüntüsü

Naxçıvan dəmiryolu sərnişin vağzalı binası
87

Naxçıvan şəhərində yerüstü piyada keçidi

Naxçıvan şəhəri. Naxçıvançay üzərində körpü
88

Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binası

Şərur şəhərində “Bahar” kinoteatrı
89

Şərur şəhərində Olimpiya İdman Kompleksi

Şərur şəhərində aviakassa binası
90

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Şərur Rayonlararası Müayinə Mərkəzi

Şərur Texniki Peşə və Sürücülük Məktəbi
91

Şərur rayonunun Axura kəndində 234 şagird yerlik tam orta məktəb

Şərur rayonunun Sərxanlı kəndində 234 şagird yerlik tam orta məktəb
92

Şərur rayonu Yuxarı Yaycı Kənd Mərkəzi

Şərur rayonu Diyadin Kənd Mərkəzi
93

Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində həkim ambulatoriyası

Şərur rayonundakı Cəlilkənddə Cəlil Məmmədquluzadənin
Xatirə Muzeyi
94

Şərur rayonundakı Cəlilkənddə tarixi Buzxana abidəsi

Şərur rayonundakı Kürkənddə məscid
95

250 yerlik Şərur şəhər uşaq bağçası

Şərur rayonundakı Cəlilkənddə xidmət mərkəzi
96

Şərur rayonunun Yuxarı Aralıq kəndində stadion

Şərur rayonunun Püsyan kəndi
97

Şərur rayonundakı Kürkənddən görüntü

Babək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
98

Babək Rayon Rabitə İdarəsi

Babək qəsəbəsində 242 yerlik uşaq bağçası
99

Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Babək rayonunun Nehrəm kəndində 990 şagird yerlik
2 saylı tam orta məktəb
100

Babək qəsəbəsində 360 şagird yerlik
2 saylı tam orta məktəb

Babək rayonunun Cəhri kəndində 828 şagird yerlik
1 saylı tam orta məktəb
101

Babək rayonunun Zeynəddin kəndində Uşaq Musiqi Məktəbi

Babək rayonu Güznüt Kənd Mərkəzi
102

Babək rayonu Nəzərabad Kənd Mərkəzi

Babək rayonunun Nehrəm kəndində 20 çarpayılıq xəstəxana
103

Babək rayonunun Cəhri kəndində 20 çarpayılıq xəstəxana

Babək rayonunun Didivar kəndində həkim ambulatoriyası
104

Babək rayonunun Çeşməbasar kəndində həkim ambulatoriyası

Babək rayonunun Cəhri kəndində xidmət mərkəzi
105

Babək rayonunun Qahab kəndi

Babək rayonunun Xalxal kəndi
106

Babək rayonunun Kərimbəyli kəndi

Babək rayonunun Zeynəddin kəndində körpü
107

Ordubad Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Ordubad Rayon Şöbəsinin inzibati binası
108

Ordubad şəhərində aviakassa binası

Ordubad şəhərində Avtovağzal Kompleksi
109

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi
İdarəsinin Ordubad Rayon Avtomobillərin Müayinə Mərkəzi

242 yerlik Ordubad şəhər uşaq bağçası
110

Ordubad şəhərində 810 şagird yerlik 3 saylı tam orta məktəb

Ordubad rayonunun Gənzə kəndində 306 şagird yerlik tam orta məktəb
111

Ordubad rayonu Xurs Kənd Mərkəzi

Ordubad rayonu Gilançay Kənd Mərkəzi
112

Ordubad rayonunun Tivi kəndində həkim ambulatoriyası

Ordubad rayonunun Bist kəndində həkim ambulatoriyası
113

Ordubad şəhərində Məhəmməd Tağı Sidqinin ev-muzeyi

“Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və muzeyi
114

Ordubad rayonunun Yuxarı Əylis kəndində məscid

Ordubad rayonunun Nürgüt kəndində xidmət mərkəzi
115

Ordubad rayonunun Nəsirvaz kəndində xidmət mərkəzi

Ordubad rayonunda Gilançay kəndi
116

Ordubad rayonunun Tivi kəndi

240 yerlik Culfa şəhər uşaq bağçası
117

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi
İdarəsinin Culfa Rayon Avtomobillərin Müayinə Mərkəzi

Culfa rayonunda “Naxçıvanterminalkompleks” Birliyinin
inzibati binası və anbar kompleksi
118

Culfa şəhərində uşaq musiqi məktəbi

Culfa rayonunun Yaycı kəndində 774 şagird yerlik
1 saylı tam orta məktəb
119

Culfa rayonunun Əlincə kəndində 252 şagird yerlik tam orta məktəb

Culfa rayonunun Bənəniyar kəndində uşaq musiqi məktəbi
120

Culfa rayonu Şurud Kənd Mərkəzi

Culfa rayonu Qızılca Kənd Mərkəzi
121

“Əlincəqala” tarixi abidəsi

“Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi
122

Culfa rayonunun Əbrəqunus kəndində məscid

Culfa rayonunun Ərəzin kəndində xidmət mərkəzi
123

Culfa rayonunun Bənəniyar kəndi

Culfa rayonunun Gal kəndi
124

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsi

Kəngərli Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binası
125

Kəngərli Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Mədəniyyət Evi
126

Kəngərli Rayon Təhsil Şöbəsinin inzibati binası

Kəngərli Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi
127

Kəngərli Rayon Elektrik Şəbəkəsinin inzibati binası və
“Qıvraq” yarımstansiyası

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsindəki hərbi hissədə
əsgəri-məişət kompleksi
128

Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində 648 şagird yerlik
1 saylı tam orta məktəb

Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində uşaq musiqi məktəbi
129

Kəngərli rayonu Xıncab Kənd Mərkəzi

Kəngərli rayonunun Xok kəndində həkim ambulatoriyası
130

Kəngərli rayonunun Çalxanqala kəndində həkim ambulatoriyası

Kəngərli rayonunun Xok kəndi
131

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində Ticarət-İaşə və Bazar Kompleksi

Kəngərli rayonunda yeni nasos stansiyası
132

Kəngərli rayonunda püstə bağı

Şahbuz şəhərində Bayraq Meydanı
133

Yeni Azərbaycan Partiyası Şahbuz Rayon Təşkilatının inzibati binası

242 yerlik Şahbuz şəhər uşaq bağçası
134

Şahbuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin Şahbuz Rayon Şöbəsinin
inzibati binası və texniki parkı
135

Şahbuz şəhərində Avtovağzal Kompleksi

Şahbuz Şəhər Mərkəzi
136

Şahbuz şəhərində 216 şagird yerlik 2 saylı tam orta məktəb

Şahbuz şəhərində 362 yerlik Uşaq Musiqi Məktəbi
137

Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində 252 şagird yerlik tam orta məktəb

Şahbuz rayonu Gömür Kənd Mərkəzi
138

Şahbuz rayonunun Nursu kəndində həkim ambulatoriyası

Şahbuz rayonunun Kükü kəndində həkim ambulatoriyası
139

Şahbuz rayonunun Nursu kəndində Xalq şairi
Məmməd Arazın ev-muzeyi

Şahbuz rayonunda Ağbulaq İstirahət Mərkəzi
140

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin
Batabat Astrofizika Rəsədxanasının binası

Şahbuz rayonunun Ayrınc kəndində xidmət mərkəzi
141

Şahbuz rayonunun Nursu kəndi

Şahbuzkənddə körpü
142

Sədərək Rayon Təhsil Şöbəsinin inzibati binası

Sədərək Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
143

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin Sədərək Rayon Şöbəsinin
inzibati binası və texniki parkı

Sədərək rayonunun Sədərək kəndində 828 şagird yerlik
1 saylı tam orta məktəb
144

Sədərək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi

Sədərək Rayon Uşaq-Gənclər Şahmat Məktəbi
145

Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində 144 yerlik uşaq bağçası

Sədərək rayonunun Sədərək kəndində Ticarət,
Xidmət Mərkəzi və Bazar Kompleksi
146

Sədərək rayonunun Sədərək kəndində şadlıq sarayı

Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsi
147

Naxçıvan Biznes Mərkəzi

Naxçıvan Sement Zavodu
148

Naxçıvan Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

“Naxçıvan Taxıl Məmulatları Sənaye Kompleksi”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
149

Naxçıvan “Balıqçılıq Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
inzibati və təsərrüfat binaları

“Naxçıvan Avtomobil Zavodu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
150

“Naxçıvan Avtomobil Zavodu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində
istehsal olunmuş avtomobillər

Naxçıvan şəhərində "Araz-3" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
151

Naxçıvan şəhərindəki "Zümrüd" kiçik müəssisəsində iş prosesi

Naxçıvan şəhərində "Cahan Holdinq Kommersiya
Şirkətləri İttifaqı"nın Sənaye Kompleksi
152

Naxçıvan şəhərində "Gəmiqaya Mineral Sular"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Naxçıvan şəhərində sahəsi 10 min kvadratmetr olan istixana kompleksi
153

Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndində
“Naxçıvan bağları” istixana kompleksi

Babək rayonunda heyvandarlıq təsərrüfatı
154

“Şərur-3” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yeni istehsal sahəsi

Vayxır sol sahil suvarma və drenaj şəbəkəsi
155

20 mVt gücündə Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası

Şərur rayonunda 20,5 meqavat gücündə
“Arpaçay-1” Su Elektrik Stansiyası
156

Şərur rayonunda 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” Su Elektrik Stansiyası

Ordubad rayonunda 22 mVt gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyası
157

87 mVt gücündə Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası

Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolu
158

Babək qəsəbə - Nehrəm - Arazkənd dairəvi avtomobil yolu

Naxçıvan-Şahbuz-Batabat magistral avtomobil yolu
159

Naxçıvan-Sədərək magistral avtomobil yolu

Hacıvar-Vayxır-Sirab avtomobil yolu
160

Naxçıvan-Sədərək magistralı-Təzəkənd-Çalxanqala-Qıvraq
dairəvi avtomobil yolu

Babək rayonunda 15,9 kilometr uzunluğunda Yarımca-QahabNəcəfəlidizə-Naxışnərgiz avtomobil yolu
161

11,2 kilometr uzunluğunda Şahbuz şəhər-Mahmudoba-Nursu
avtomobil yolu

Culfa rayonu Qızılca kənd avtomobil yolu
162

Ordubad rayonu Gilançay kənd avtomobil yolu

Şərur rayonu Xanlıqlar kənd avtomobil yolu
163

Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsinə beynəlxalq sərnişindaşıma üçün
alınmış yeni avtobuslar

Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsinə şəhərdaxili marşrut üçün
təqdim olunmuş yeni avtobuslar
164

Sosial qayğıya ehtiyacı olanlara verilmiş fərdi ev

Sosial qayğıya ehtiyacı olanlara verilmiş minik avtomobilləri
165

“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
gətirilmiş yeni kənd təsərrüfatı texnikaları
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