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həm də ulu öndərin bizə qiymətli əmanətidir.
Muxtar respublikanın etibarlı müdafiəsi yalnız
hərbi-siyasi vəzifə deyil, həm də onun sosial-iqtisadi qüdrətinin artırılması, adamlarının həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır”.
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Naxçıvan Muxtar Respublikası
Naxçıvan Yaxın Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Aparılan son tədqiqatlar göstərdi ki, Naxçıvanda
insanlar ən qədim zamanlarda – 500-300 min il bundan əvvəl
yaşamış, bölgə ilkin şəhər mədəniyyətinin yarandığı ərazilərdən
biri olmuşdur. Beş min il bundan əvvəl Naxçıvan şəhər mədəniyyətinin formalaşması bu yurdda sivilizasiyanın inkişafının ən
mühüm göstəricisi hesab olunur.
Naxçıvan, həm də Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə mühüm
töhfələr verən bir diyardır. Azərbaycan türkləri min illər boyu
burada ardıcıl həyat sürmüş, böyük dövlətçilik ənənələrinin əsası
qoyulmuş, X əsrdə “Naxçıvan şahlığı”, XII əsrdə Azərbaycan
Atabəylər dövləti yaranmış, XVIII-XIX əsrlərdə “Naxçıvan
xanlığı”, XX əsrin əvvəlində Araz-Türk Respublikası fəaliyyət
göstərmişdir.
1924-cü il fevralın 9-da yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına (1995) əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir.
Naxçıvanın muxtariyyət tarixi 1921-ci ildə imzalanan
2 mühüm beynəlxalq sənəddə – Moskva və Qars müqavilələrində
öz əksini tapmışdır. Moskva müqaviləsinin 3-cü, Qars müqaviləsinin isə 5-ci maddəsində muxtariyyətin əsasları, eyni zamanda
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi təsdiq olunmuş, bu
ərazinin beynəlxalq müqavilələrlə qorunan toxunulmazlıq
hüququ təsbit edilmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev
Naxçıvanın muxtariyyət statusunun əhəmiyyətindən bəhs edərək
demişdir: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz
7
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bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti
Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması
üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili
qoruyub saxlamalıyıq”.
95 illik muxtariyyət tarixi qeyd olunan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisi 5,5 min kvadratkilometr, əhalisi 457 min
nəfərdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası paytaxt Naxçıvan şəhərindən və 7 inzibati rayondan təşkil olunub. 5 şəhəri, 8 qəsəbəsi,
205 kəndi vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sərhədi
Türkiyə Respublikası ilə 15 kilometr, İran İslam Respublikası ilə
204 kilometr, Ermənistanla 246 kilometr təşkil edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Zaqafqaziya yaylasının
cənub-şərqində yerləşir. Dəniz səviyyəsindən orta yüksəkliyi
1450 metrdir. Mövcud 11 iqlim tipinin 9-na muxtar respublika
ərazisində təsadüf olunur. Muxtar respublika ərazisinin çox
hissəsini Kiçik Qafqazın Zəngəzur və Dərələyəz dağ silsilələri
əhatə edir. Ən hündür zirvəsi Qapıcıq dağıdır (3904 m). Ərazinin
üçdə bir hissəsini Arazboyu düzənliklər təşkil edir. 200-dən çox
mineral su bulağı, 400-ə qədər böyük və kiçik çayı vardır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali qanunverici hakimiyyət orqanı 45 deputatdan ibarət Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisidir. Ali Məclisin səlahiyyət müddəti 5 ildir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasına görə muxtar respublika Ali Məclisinin
Sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali vəzifəli şəxsidir. İcra
hakimiyyətini Nazirlər Kabineti, məhkəmə hakimiyyətini isə
muxtar respublikanın məhkəmələri həyata keçirirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Naxçıvan bölməsi, 3 ali təhsil müəssisəsi – Naxçıvan
Dövlət Universiteti, “Naxçıvan” Universiteti və Naxçıvan Müəllimlər
8
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İnstitutu, 3 orta ixtisas məktəbi, 5 peşə məktəbi, Heydər Əliyev
adına Hərbi Lisey və 215 ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərir.
Naxçıvan antik və orta əsrlər dövrü maddi-mədəniyyət
nümunələri və tarixi abidələrlə - ilk insanların yaşadığı mağaralar, qədim yaşayış yerləri, şəhərlər, möhtəşəm qalalar, xatirə
memarlığının ən mükəmməl nümunələri olan türbələr və təkrarsız təbiət abidələri ilə zəngindir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin
qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-ci
il 6 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən muxtar respublika ərazisindəki 1200-dən çox dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi
abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılmışdır. Son illər 70-dən artıq
tarixi abidə bərpa olunmuşdur.
Şəhər mədəniyyətində 5 min ildən çox tarixə malik olan
Naxçıvanın əlverişli geostrateji mövqeyi, mühüm karvan yollarının, o cümlədən “İpək Yolu”nun üzərində yerləşməsi zəngin
ticarət və sənətkarlıq mərkəzi kimi inkişaf etməsində mühüm
yer tutmuşdur. Bununla yanaşı, İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik
nailiyyətlərini özündə yaşadan Naxçıvan həm də türk-islam
mədəniyyəti abidələri ilə zəngindir. Bu gün Naxçıvan Muxtar
Respublikasında İslam dininin dəyərlərinə hörmətlə yanaşılır,
dini-mənəvi dəyərlər qorunub saxlanılır, ziyarət yerləri bərpa
olunur. Bütün bu amillər nəzərə alınaraq Naxçıvan şəhəri 2018-ci
il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət-gənclər siyasəti də
uğurla həyata keçirilir. Bu sahədə görülən işlərin nəticəsidir ki,
Naxçıvan şəhəri 2018-ci ildə ölkəmizin “Gənclər paytaxtı”
seçilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafı ümummilli
9
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liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dahi şəxsiyyətin istər
ölkəmizə hər iki rəhbərliyi dövründə gördüyü işlər, istərsə də
1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb
fəaliyyət göstərməsi qədim diyarın inkişafına səbəb olmuş,
Naxçıvan, eləcə də onun muxtariyyət statusu qorunub saxlanılmışdır. Ötən əsrin 70-ci illərində Naxçıvan böyük quruculuq
meydanına çevrilmiş, yeni zavodlar tikilmiş, yaşayış məntəqələri
müasirləşdirilmiş, kənd təsərrüfatı və sənayenin inkişafında mühüm uğurlar qazanılmışdır. 1990-1993-cü illərdə isə Naxçıvanda
müstəqil dövlətçiliyimizin əsasları işlənib hazırlanmış, ulu öndərin
sədirliyi ilə keçirilən Ali Məclisin sessiyasında üçrəngli bayrağımız qəbul edilmiş, Naxçıvanın adından “Sovet”, “Sosialist”
sözləri çıxarılmışdır. Həmçinin həmin dövrdə Naxçıvanda ilk
dəfə milli ordu quruculuğuna başlanılmış, iqtisadi islahatlar
həyata keçirilmişdir. Dahi şəxsiyyət ölkəmizə ikinci rəhbərliyi
dövründə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişafını diqqətdə
saxlamış, mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu gün ulu
öndərin siyasi xəttini uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyev də muxtar respublikanın inkişafını diqqətdə
saxlayır, qəbul edilmiş dövlət proqramları uğurla icra olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1995-ci il
dekabrın 16-da keçirilən ilk sessiyasında ümummilli liderimizin
layiqli davamçısı Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri seçilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə muxtar respublikanın üzləşdiyi
problemlərin həlli istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmış,
iqtisadiyyatın dirçəlməsinə, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına xüsusi əhəmiyyət verilmiş, yeni iş yerləri
açılmış, ərzaq, enerji və müdafiə təhlükəsizliyi təmin edilmişdir.
Muxtar respublikada irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və
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bərpa işlərinə başlanılmış, kənd və şəhər arasındakı fərq ortadan
qaldırılmış, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, idmana, təhsilə və
elmə davamlı qayğının əsası qoyulmuşdur.
Ali Məclis Sədrinin müvafiq sərəncam və fərmanları 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” uğurla icra
olunmuşdur. Əldə olunmuş uğurların davamlılığının qorunub
saxlanılması və artan əhali tələbatına uyğun olaraq iqtisadiyyatın
çoxşaxəli inkişafının təmin edilməsi, infrastrukturun və sosial
xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 29 mart tarixli
Fərmanı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu
il 21 yanvar tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar hazırlanmış
“Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95” statistik toplu altı mərhələ
üzrə təqdim olunur. Birinci mərhələ 1924-1969-cu, ikinci mərhələ 1969-1987-ci, üçüncü mərhələ 1987-1993-cü, dördüncü
mərhələ 1993-1995-ci, beşinci mərhələ 1995-2003-cü və altıncı
mərhələ isə 2003-2018-ci illəri əhatə edir. Statistik topluya
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumi inkişafını xarakterizə
edən diaqramlar və fotoşəkillər əlavə olunmuşdur.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişafı
I mərhələ: 1924-1969-cu illər
Naxçıvanda Sovetlər Birliyinin yarandığı ilk illərdə iqtisadi
islahatların başlıca istiqamətini kollektivləşmə, əsaslı təsərrüfatçılıq və sənaye potensialının dirçəlişinə yönəlmiş tədbirlər təşkil
edirdi. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində həmin illərdə Ordubad rayonunda konserv zavodu və yeni tipli
ipəkçilik fabriki tikilmiş, Şərur rayonunda pambıq zavodu bərpa
olunmuş, Naxçıvan şəhərində yeni pambıq zavodu tikilmiş,
şərabçılıq müəssisəsi bərpa olunmuşdur. Tarixi inkişafın gedişini
əks etdirən sosial-iqtisadi xarakterli materialların, sənədlərin təhlili göstərir ki, sonrakı dövrlərdə Naxçıvan iqtisadiyyatına diqqət
göstərilməmişdir.
Azərbaycanda sənayeləşdirmə və birinci beşillik planın vəzifələrinin yerinə yetirildiyi vaxtda muxtar respublikada sənayenin qismən yeni texniki baza üzərində bərpası işləri həyata keçirilirdi. Tarixi mənbələr göstərir ki, muxtar respublikada dağılmış
sənayenin ilkin bərpası duz mədəni üzrə 1924-1926-cı, ipəkçilik
üzrə 1924-1927-ci, konserv istehsalı üzrə 1925-1927-ci, şərabçılıq üzrə 1926-1927-ci illərdən başlayaraq həyata keçirilmişdir.
Sosialist inqilabı ərəfəsində Naxçıvan ərazisində olan sənaye müəssisələri yüngül və yeyinti sənayesi sahələrinə aid olmaqla, əsasən, kiçik kustar xarakteri daşıyırdı. İnqilabdan sonrakı
dövrdə aparılan bir sıra yenidənqurma işlərinə baxmayaraq, birinci beşilliyin axırlarında muxtar respublikada hələ də tam gücü ilə
işləməyən, texniki bazası zəif olan xeyli sayda kooperativləşdirilməyən xırda müəssisələr vardı. 1930-cu ildə bütün sənayedə
12
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işləyənlərin 43,2 faizi, 1932-ci ildə isə 50 faizi fabrik-zavod
sənayesinin payına düşürdü. Beləliklə, hələ birinci beşilliyin
axırlarında sənaye istehsalının iri fabrik-zavod müəssisələri
hesabına təşkili başa çatmamışdı. Şübhəsiz ki, bu proses sonrakı
beşillikdə də xeyli vaxt və vəsait tələb etməklə sənayenin ümumi
inkişafını və sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsi imkanlarını
məhdudlaşdırmışdı.
1933-1937-ci illərdə Naxçıvanda yağ və pendir zavodları,
mərmər və mebel fabrikləri tikilib istifadəyə verildi. Badamlı mineral su doldurma zavodunun tikintisinə başlanıldı. Ordubad baramaaçma fabriki yenidən quruldu. Qarabağlar və Xok kəndlərində muxtar respublikada ilk dəfə olaraq kənd elektrik stansiyaları
tikildi. 1940-cı ilə nisbətən 1950-ci ildə muxtar respublikada
sənaye məhsulu istehsalı 44 faiz artmışdır.
Yeni sənaye müəssisələri Naxçıvan və Ordubad şəhərləri ilə
yanaşı, Şərur, Şahbuz və Culfa rayonlarında da tikilirdi.
1951-1955-ci illərdə Şərur rayonunda elektrik şəbəkəsi, Ordubad
rayonunda Parağaçay, Şərur rayonunda Gümüşlü dağ-mədən
sənaye müəssisələri, Naxçıvan şəhərində çörək zavodu, ət kombinatı, Şahbuz rayonunda Badamlı mineral su doldurma zavodu
tikilib işə salındı. Nəticədə, sənayenin yeni sahələri, o cümlədən
mineral sular, ət, süd, çörək-bulka, əlvan metal istehsalı sahələri
meydana gəldi və bu sahələr hesabına sənaye məhsulu istehsalı
1951-1955-ci illərdə 87 faiz artdı.
1956-1965-ci illərdə tikilən elektrotexnika zavodu, tikinti
sənaye müəssisələri, tütün fermentasiya zavodu və sirab mineral
su zavodu muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafında böyük
rol oynadı. Bunlarla yanaşı, Naxçıvanda dəmir-beton məmulatları
zavodunun tikintisinə, Naxçıvan duz mədəninin texniki cəhətdən
yenidən qurulmasına başlanıldı. Artıq 1965-ci ildə sənaye sahə13
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sində 40 adda məhsul buraxılırdı. Bu dövr ərzində muxtar respublikanın elektrikləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar
atılmış, Naxçıvana Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasından enerji
verilməsinə başlanılmışdır. Xam ipək istehsalı həmin dövrdə
40 tona çatdırılmışdır. 1964-cü ildə yaradılmasının 40 illiyi və
əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasına
Lenin ordeni verilmişdir.
Naxçıvan iqtisadiyyatının 1956-1965-ci illərdəki inkişafı
çox ziddiyyətli, natamam xarakter daşımışdır. Belə ki, həmin
illərdə sənaye sahəsində bir sıra irəliləyiş baş versə də, kənd
təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi vaxtında və lazımi
səviyyədə yerinə yetirilmədi. Başlıcası isə 1956-1965-ci illərdə
kənd təsərrüfatı xammalı emal edən və bu əsasda inkişafına
böyük imkanlar olan ənənəvi sənaye sahələrinə diqqət olduqca
zəifləmişdi. Nəticədə, 1954-cü ildən başlayaraq sənayedə durğunluq və tənəzzül yarandı. 1956-1959-cu illərdə sənayedə məhsul istehsalının həcmi mütəmadi olaraq azalmış, 1958-ci ildə
1955-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 91 faiz, 1959-cu
ildə 99,2 faiz olmuşdur. Ümumiyyətlə, sənaye məhsulu istehsalının həcmi 1956-1960-cı illərdə cəmi 6 faiz, 1961-1965-ci illərdə 8 faiz artmışdır. İnkişafı kənd təsərrüfatının vəziyyətindən
asılı olan yüngül, yeyinti sənaye sahələri, inkişafına böyük imkanlar olan tikinti materialları istehsalı sahələri həmin illərdə durğunluq dövrü keçirirdi. 1960-cı illə müqayisədə 1965-ci ildə
meşə, ağac emalı və kağız-sellüloz sənayesi məhsulunun həcmi
92 faiz, tikinti materialları sənayesi məhsulunun həcmi 95 faiz
təşkil etmişdir. Yüngül sənayedə məhsul istehsalının həcmi cəmi
14 faiz, yeyinti sənayesində isə 5 faiz artmışdı. Naxçıvanın
ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələri və onun xammalını emal edən
sənaye açıq-aşkar tənəzzülə uğrayırdı. Ümumiyyətlə, 1960-cı
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illərin ikinci yarısınadək təqribən 40 il ərzində Naxçıvanın
iqtisadiyyatı Azərbaycanın bir çox başqa ərazilərinə nisbətən
aşağı səviyyədə olmuş, sənaye məhsulunun artım sürətinə görə o
həm də keçmiş SSRİ-də olan muxtar qurumlar arasında axırıncı
yerlərdən birini tutmuşdu.
1960-cı illərin əvvəllərində SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin
xalq təsərrüfatının inkişafına dair hazırladığı arayışda, eləcə də
SSRİ Ali Sovetinin yenə həmin vaxt apardığı təhlillərdə Qafqazın və Orta Asiyanın muxtar vilayətləri və muxtar respublikaları
arasında əhalinin hər bir nəfərinə düşən sənaye məhsulunun həcminə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının axırıncı yerlərdə
olduğu qeyd olunmuşdur.
Muxtar respublika iqtisadiyyatının həmin dövrdə ümumi inkişafdan xeyli geri qalmasının bir səbəbi rəhbərliyin təşəbbüskarlıqdan uzaq xarakterli idarəetməyə üstünlük verməsi və mərkəzi
direktivlərdən asılı mövqeyi idisə, digər bir səbəbi erməni millətçilərinin törətdiyi fitnəkarlıqlardan ibarət idi. Duz istehsalının
yüksək səviyyəli inkişafını təmin etmək üçün Naxçıvanda olan
böyük duz mədənlərində hasilatın genişləndirilməsi istəyinin də
qarşısı ermənilər tərəfindən alınmışdır. Buna alternativ kimi
həmin illərdə SSRİ Dövlət Plan Komitəsində işləyən ermənilərin
dəstəyi ilə Ermənistanın Avan adlı çox cüzi ehtiyatlara malik duz
yataqlarından istifadə məsələsi ortaya atılmış, Naxçıvan duzunun
guya çox baha başa gəldiyi “əsaslandırılmışdır”. Azərbaycan isə
öz kimya sənayesini inkişaf etdirmək üçün baha qiymətə başqa
yerlərdən duz gətirməyə məcbur olmuşdur.
Sovet hakimiyyəti inqilabdan əvvəl ölkənin bütün torpaq
fondunun 92,1 faizinə sahiblik edən xanlardan, bəylərdən və
həmçinin dövlət və dini idarələrdən torpaqları müsadirə edib,
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20 mindən artıq yoxsul kəndli təsərrüfatları arasında payladı.
Həmin islahat nəticəsində 10344 torpaqsız kəndli torpağa sahib
oldu. Beləliklə, muxtar respublikanın bütün torpaq fondunun
75 faizi əhalinin ən geniş təbəqəsini təşkil edən yoxsul kəndli
təsərrüfatlarına verildi. Qalan 25 faiz torpaqlar isə dövlət fondunda qaldı ki, bunlardan da kəndlilər yay və qış otlaqları kimi
istifadə etməyə başladılar.
1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan MSSR yaradılaraq Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil edildikdən sonra ilk növbədə xalq
təsərrüfatının əsas sahəsi olan kənd təsərrüfatının geniş inkişafı
üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməyə başlanılmış, dövlətin
vəsaiti və köməyi ilə dağıdılmış suvarma kanalları bərpa edilmişdir.
1924-cü ildə muxtar respublikada əkin sahələrinin altında
bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə 45 min hektar torpaq
sahəsi olmuşdur. 1925-ci ildə 36275 hektar əkin sahəsinin
19770 hektarı buğda, 7675 hektarı arpa, 7583 hektarı pambıq,
365 hektarı çəltik, 78 hektarı bostan, 804 hektarı isə digər əkinlərin payına düşmüşdür. 1926-cı ildə əkin sahəsi 5339 hektar artaraq 41614 hektar olmuşdur ki, bu artım buğda əkinlərində
830 hektar, pambıq əkinlərində 789 hektar, bostan əkinlərində
1765 hektar, çəltik əkinlərində 7 hektar olmuşdur.
1930-cu illərdə kollektiv təsərrüfatların (kolxozların) yaradılması, kənd təsərrüfatının yeni formada idarə olunması bu sahənin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur.
1940-cı illə müqayisədə 1945-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu artım buğda istehsalında 19433,4 ton, arpa istehsalında 7460 ton, paxlalı
bitkilər istehsalında 3040 ton, çəltik istehsalında 2363 ton, darı
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istehsalında 1058 ton olmuşdur. 1924-cü illə müqayisədə buğda
əkini sahəsi 7601 hektar, arpa əkini sahəsi 2832 hektar, pambıq
əkini sahəsi 1867 hektar artmışdır. Bu dövrdə yeni bitkilər əkin
dövriyyəsinə daxil edilmiş, 950 hektar sahədə paxlalı bitkilər,
149 hektarda isə darı əkini aparılmışdır.
1940-cı illərdə pambıq istehsalına maraq artdığından əkin
sahəsi 9450 hektara çatmış, məhsul istehsalı 5805 ton, məhsuldarlıq 6,1 sentner olmuşdur. 1941-1945-ci illərdə pambıq əkini
sahəsi azalaraq 4656 hektar olsa da, məhsuldarlıq 6,1 sentnerdən
15 sentnerə yüksəlmiş və məhsul istehsalı 6996 tona çatmışdır.
Pambıqdan hazırlanan məhsullara tələbat artdığından sonrakı
illərdə də əkin sahəsində və məhsul istehsalında artım templəri
davam etmişdir. Belə ki, 1951-1955-ci illərdə pambığın əkin
sahəsi 1945-ci ilə nisbətən iki dəfə artaraq 9278 hektara çatmış,
məhsul istehsalı isə 2,7 dəfə artaraq 19069 ton olmuşdur. Orta
hesabla məhsuldarlıq hektara 20,5 sentner olmuşdur ki, bu da
1941-ci illə müqayisədə 1,4 dəfə və ya 5,5 sentner çoxdur.
1954-cü ilin dekabrında 1955-1960-cı illərdə Naxçıvanda
kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etdirilməsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Nazirlər Soveti və Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi tərəfindən xüsusi qərar qəbul edildi. Bu qərar muxtar respublikanın mürəkkəb iqtisadi inkişaf
problemləri qarşısında tam əhatəli olmasa da, hər halda onun məhsuldar qüvvələrinin inkişafında xeyli imkanlara malik olan suvarma
əkinçiliyinin, bu əsasda kənd təsərrüfatı məhsulları emalı sahələrinin genişlənməsinə müəyyən təkan verməli idi. Həmin qərar
əsasında bir neçə su anbarının və başqa əhəmiyyətli suvarma
obyektlərinin tikilməsi nəzərdə tutulurdu ki, bu da iqtisadiyyatın bir
qədər canlanmasına səbəb olmalı idi. 1956-cı ildə istismara verilən
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Yuxarı Sovxoz kanalı əsrlərdən bəri istifadəsiz qalan min hektardan
çox yeni münbit sahələrin əkilməsinə şərait yaratdı.
Həmin illərin əkin strukturunda ərzaq bitkiləri üstünlük
təşkil etsə də, sənaye əhəmiyyətli texniki bitkilərin əkilməsi
də diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, 1940-cı ildə muxtar respublikada tütünün əkin sahəsi 500 hektar olduğu halda, 1961-1965-ci
illərdə bu göstərici 958 hektara yüksəlmişdir. Məhsul istehsalı
1940-cı ildə 450 ton, 1950-ci ildə 542,1 ton, 1960-cı ildə 1185,5
ton, 1965-ci ildə 1458,2 ton olmuşdur. Məhsuldarlıq 1940-cı ilə
nisbətən 1945-ci ildə 62,2 faiz, 1950-ci ildə 150 faiz, 1955-ci ildə
2,2 dəfə, 1960-1965-ci illərdə isə 170 faiz artmışdır.
1965-ci ildə Naxçıvan MSSR-də kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi 27385 hektar olmuşdur. Ümumi əkin sahəsinin
60,5 faizini və ya 16577 hektarını dənli-paxlalılar, 17,6 faizini və
ya 4812 hektarını pambıq, 4,2 faizini və ya 1154 hektarını tütün,
1,4 faizini və ya 377,4 hektarını bostan və tərəvəz, 16,3 faizini və
ya 4464,6 hektarını isə yem bitkiləri təşkil etmişdir.
Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsində mövcud kənd
təsərrüfatı texnikalarının böyük rolu olmuşdur. Belə ki, 1964-cü
ildə Naxçıvan MSSR-də kolxozlarda olan 570 ədəd traktorlardan
287 ədədi tırtıllı, 283 ədədi isə təkərli traktorlar olmuşdur. Bundan başqa, taxılbiçən kombaynlar 154 ədəd, yük avtomobilləri
316 ədəd olmuşdur. Bu texnikaların kənd təsərrüfatı işlərinin aqrotexniki qaydalara uyğun vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasında,
eyni zamanda məhsuldarlığın yüksəldilməsində müstəsna əhəmiyyəti olmuşdur.
Sovetlər Birliyi dövründə də muxtar respublika iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı sahəsi təşkil etdiyindən meliorasiya
və su təsərrüfatı sahəsinin inkişafı həmişə ön planda olmuşdur.
18

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

Lakin 60-cı illərə qədər bu sahənin inkişaf tempi tələb olunan
səviyyədə olmamışdır. Muxtar respublikanın əsas su mənbələri
olan Araz, Arpaçay, Naxçıvançay, Əlincəçay və Gilançay kimi
çayların potensialından lazımınca istifadə olunmamış, hidrotexniki qurğuların tikintisi prosesinin ləng aparılması kənd əməkçilərini daima su çatışmazlığı ilə üzləşdirmişdir. 1951-1955-ci illərdə
Batabat 0-1-2 göllərinin istifadəyə verilməsi irriqasiya sahəsində
əlamətdar bir hadisə olsa da, bu göllərdə yığılan su tələbatı ödəmirdi. 1961-1966-cı illərdə Uzunoba, Nehrəm, Qahab göllərinin
və bundan sonra da bir sıra kiçik sututarlarının tikintisi başa çatdırıldı. Lakin buna baxmayaraq, yenə də suvarma suyuna olan
tələbat ödənilmirdi.
Həmin dövrdə ermənilərin Naxçıvan iqtisadiyyatına vurduğu ən böyük zərbələrdən biri də Arpaçayın suyunun Göyçə
gölünə axıdılması oldu ki, bu da əsas kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalının mərkəzi olan Şərur rayonunda kəskin su qıtlığı
yaratdı.
Rabitənin inkişafı istiqamətində 1920-ci ildə Naxçıvan
Rabitə Şəbəkəsinin yaradılması haqqında layihə təsdiq edilmiş və
rabitə stansiyasının mərkəzi Naxçıvan şəhərində olmaqla, Şahtaxtı, Culfa, Yaycı və Ordubadda rabitə məntəqələrinin açılması
qərara alınmışdır.
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Soveti tərəfindən 1926-cı il 17 mart tarixli “Naxçıvan
MSSR-nin telefonlaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilmiş və
həmin qərara əsasən, ilk növbədə, Naxçıvan-Qıvraq-Baş Noraşen
və Naxçıvan-Cəhri-Şahbuz-Biçənək xətti, ikinci növbədə isə
Naxçıvan-Culfa-Ordubad-Parağa xəttinin çəkilməsi nəzərdə
tutulmuşdur.
1929-cu ildə Naxçıvan MSSR üzrə təkcə Naxçıvan şəhərində
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42 nöqtədə radio qovşağı mövcud idisə, 1932-1933-cü illərdə bu
göstərici 80-ə çatdırılmış, Ordubad, Culfa, Şərur və Şahbuzda 30
yerdə radio qovşağı quraşdırılmışdır. 1932-1934-cü illərdə Culfada, Əbrəqunusda və Şahbuzda radio qovşağı tikilərək istifadəyə
verilmişdir. 1932-ci il aprelin 1-də Naxçıvan Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin qərarı ilə Naxçıvan Radio Verilişləri Komitəsi
yaradılmışdır.
1932-ci ildə Naxçıvanda 7 poçt-teleqraf və telefon müəssisəsi, 10 poçt-teleqraf agentliyi, Naxçıvan şəhərində 100 nömrəlik telefon stansiyası tikilib istifadəyə verilmiş, telefon xətlərinin uzunluğu 1414 km-ə çatdırılmışdır. 1933-1936-cı illərdə
muxtar respublikada 2 kommutator olmaqla, 42 telefon nöqtəsini
əhatə etmiş, kənd sovetlərinin 67 faizi telefonlaşdırılmışdır.
1956-cı ildə muxtar respublikada 7767 radio qovşağı mövcud olmuş, 101 kolxoz, 57 kənd sovetliyi telefonlaşdırılmış, abonentlərin sayı 1168-ə çatdırılmışdır. 1968-ci ildə muxtar respublikada 18000 radio qovşağı, 4550 telefon nömrəsi olmuşdur. Telefon nömrələrinin 3300-ü şəhərdə, 1250-si isə kəndlərdə xidmət
göstərmişdir.
Naxçıvanda sərnişin və yükdaşımalarının tarixi nə qədər
qədim olsa da, onun dövlət səviyyəsində idarə olunması avtomobil nəqliyyatının təşəkkülü ilə bağlıdır. Muxtar respublikada
avtomobil nəqliyyatının mərkəzləşdirilmiş qaydada fəaliyyəti
ötən əsrin iyirminci illərindən, muxtariyyət dövründən başlanmış,
avtomobil nəqliyyatı ilə əlaqədar olan ilk təşkilatlar Naxçıvan
Kommunal Təsərrüfat Komissarlığının tərkibində yaranmışdır.
Naxçıvan İnqilab Komitəsinin 32 nömrəli qərarı ilə Naxçıvan
Dəmir Yolunun Naxçıvan Şöbəsi yaradılmışdır.
Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin 1924-cü il 18 yanvar tarixli birinci plenumunda
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yolların və körpülərin vəziyyətinə diqqətin artırılması tələb olunurdu. Həmin tarixdən Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası
Xalq Kommunal Komissarlığının tərkibində avtonəqliyyat şöbəsi
fəaliyyətə başlamışdır.
Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetinin 1926-cı il
20 oktyabr tarixli qərarı ilə Naxçıvan Dəmir Yolu Stansiyası
yaradılmışdır. Şərur-Culfa sahəsindəki yol təsərrüfatı qurğularına
xidmət göstərmək məqsədilə 1928-ci ildə Naxçıvan Yol Distansiyası yaradılmışdır.
1938-ci ildə Naxçıvan Kommunal Təsərrüfat Şöbəsinin balansında 3 avtobus, 2 taksi, 8 yükdaşıyan maşın, Ordubad Rayon
Şöbəsində 4 avtomaşın, Culfa Rayon Şöbəsində isə cəmi 1 avtomaşın olmuşdur. 1938-ci ildə Naxçıvan Kommunal Təsərrüfat
Şöbəsinin tərkibində “Taksi” bölməsi, Ordubad Kommunal Təsərrüfat Şöbəsinin tərkibində “Avtotransport” bölməsi, Culfa
Kommunal Təsərrüfat Şöbəsinin tərkibində isə “Yükboşaltma
avtotransportu” bölmələri təşkil olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Soveti 1940-cı il 18 sentyabr tarixində “Nəqliyyat ekspedisiya kontorunun təşkil edilməsi və Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Avtonəqliyyat Xalq Komissarlığının Naxçıvan Muxtar
Respublikasında şöbəsinin təşkil edilməsi haqqında” qərar qəbul etmişdir. Qərarda xalq təsərrüfatının inkişafında avtonəqliyyat sahəsinin əhəmiyyəti qeyd olunmaqla avtodaşımaların tənzimlənməsi
üçün avtotəmir sexlərinin yaradılması, avtomaşınların yanacaqla təmin olunması, Naxçıvan şəhərində traktorçu və avtomobil sürücüləri üçün kursların təşkil olunması məsələləri öz əksini tapmışdır.
1941-ci ildə uzunluğu 126 km olan Mincivan-Culfa dəmir
yolu xətti istismara buraxılmış və bununla da, Naxçıvan Muxtar
Respublikası əvvəlki dövrlərə nisbətən çox əlverişli nəqliyyat
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imkanı əldə etmişdir.
1924-cü ildə Naxçıvan MSSR-də 3 qəza və 12 dairə təşkil
olunmuş, 1925-ci ildə qəzalar ləğv edilmiş, dairələrin sayı 8-ə
endirilmişdi. 1930-cu ildə Şərur, Naxçıvan, Ordubad, Culfa,
Əbrəqunus və Şahbuz rayonları yaradılmışdır. 1948-ci ildə
Əbrəqunus rayonu Culfa rayonuna birləşdirildikdən sonra
Naxçıvan MSSR inzibati cəhətdən beş rayona - Naxçıvan, Şərur,
Şahbuz, Ordubad və Culfa rayonlarına bölünmüşdür.
Yarandığı dövrdə muxtar respublikada əhalinin sayı 90 min
nəfər təşkil etmişdir. 1926-cı ildə keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınmasına görə son iki ildə əhalinin sayı 16,6 faiz və ya 14,9 min nəfər
artaraq 104,9 min nəfər olmuşdur ki, bunun da 14,7 min nəfərini
və ya 14 faizini şəhər əhalisi, 90,2 min nəfərini və ya 86 faizini
kənd əhalisi təşkil etmişdir. Cəmi iki il ərzində muxtar respublikada şəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 12,2 faizdən 14 faizə
qalxmış, kənd əhalisinin xüsusi çəkisi isə 87,8 faizdən 86 faizə
düşmüşdür.
1926-1939-cu illərdə muxtar respublika əhalisinin sayı
20,8 faiz artaraq 126,7 min nəfərə çatmışdır. 1939-1950-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin sayının azalaraq
112 min nəfərə düşməsinə səbəb bütünlükdə keçmiş SSRİ-də və
Azərbaycan SSR-də olduğu kimi, əsasən, 1941-1945-ci illər müharibəsinin törətdiyi mənfi nəticələrlə bağlıdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ən sürətli orta
illik artımı 1960-1970-ci illərə təsadüf etmişdir. Bu illər bütünlükdə Azərbaycanda əhalinin demoqrafik inkişaf səviyyəsinin ən
yüksək göstəriciyə malik olduğu dövr kimi səciyyələnir. Bu dövrdə,
daha doğrusu 1959-1970-ci illərdə əhalinin siyahıyaalınmasında
Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin sayı 43 faiz (Azərbaycan SSR-də 38,4 faiz, keçmiş SSRİ-də 15,8 faiz) artmışdır. Başqa
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sözlə desək, həmin dövrdə, bütövlükdə, keçmiş SSRİ-də əhalinin
orta illik artım sürəti 1,4 faiz, Azərbaycan SSR-də isə 3,5 faiz olduğu halda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3,9 faiz təşkil etmişdir.
Bu hər şeydən əvvəl həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən doğum və təbii artım göstəricilərinin keçmiş SSRİ-dən və Azərbaycan SSR-dən xeyli yüksək
olması ilə bağlı idi. Belə ki, 1960-cı ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə
düşən doğum və təbii artım səviyyəsi müvafiq olaraq SSRİ-də
24,9 və 17,8 nəfər, Azərbaycan SSR-də isə 42,6 və 35,9 nəfər təşkil
etmişdirsə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 50,6 və 44,2 nəfər və
ya orta ittifaq səviyyəsindən 2 və 2,5 dəfə, Azərbaycan SSR-dən isə
18,8 və 23,1 faiz yüksək olmuşdur.
Naxçıvan diyarı qədimdən Azərbaycanın mühüm elm mərkəzlərindən olmuş və Azərbaycan elminə orta əsrlərdə təkсə
ölkəmizdə deyil, bütün Yaxın və Orta Şərqdə şöhrət qazanmış
onlarla görkəmli alim, mütəfəkkir, filosof, hüquqşünas, tarixçi,
filoloq, təbib və s. bəxş etmişdir. Əbu Əbdüllah əl-Müfərric
Nəşəvi, Əhməd Hacəf oğlu Nəşəvi, Əkmələddin Naxçıvani,
Kəmaləddin Naxçıvani, Nəsirəddin Tusi, Nəcməddin Naxçıvani,
İzzəddin Naxçıvani, Həsən Ömər oğlu Naxçıvani, Hinduşah
Naxçıvani, Məhəmməd Naxçıvani, Fəxrəddin Naxçıvani, Nemətullah Naxçıvani, Fəzlullah Nəimi kimi görkəmli şəxsiyyətlər
Şərq dünyasının elm xəzinəsinə dəyərli töhfələr vermişlər.
XX əsrin 20-ci illərindən Azərbaycan, о cümlədən də
Naxçıvan müasir elmin əksər sahələrində böyük inkişaf yoluna
qədəm qoydu. “Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö (öyrənmə, araşdırma) Cəmiyyəti”nin Naxçıvan şöbəsinin yaradılması diyarın
zəngin təbii sərvətlərinin aşkara çıxarılmasında, tarix, elm və
mədəni irsinin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaradılması muxtar respublikada da
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elmin inkişafına güclü təkan verdi. Muxtar respublikada elmi
idarələr, о cümlədən Araz (Naxçıvan) Kompleks-Zona Təcrübə
Stansiyası, Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Stansiyası, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi,
Elm və Texnika Mərkəzi, Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının
Günəşi Müşahidə Stansiyası (Batabat rəsədxanası) yaradıldı.
Naxçıvanda maarif və təhsil hələ orta əsrlərdən inkişaf etmiş, məktəb və mədrəsə təhsili geniş yayılmışdı. Elxanilər dövrünə aid bir fərmandan məlum olur ki, hələ XII əsrin sonlarında
Naxçıvanda iki mədrəsə mövcud idi. Orta əsr mənbələrinə görə,
XIII əsrin sonlarında Naxçıvanda 4 ali tipli mədrəsə, məscidlərin
nəzdində mollaxana adlanan 60-a qədər ibtidai mədrəsə fəaliyyət
göstərirdi. Dünyəvi fənlərin də təlim edildiyi Naxçıvan və Ordubad mədrəsələrində Yaxın Şərq ölkələrindən gəlmiş tələbələr də
təhsil alırdılar. Naxçıvan şəhərində ilk dünyəvi məktəb Ehsan
xan Kəngərlinin XIX əsrin 30-cu illərinin sonlarında açdırdığı
rus-tatar (Azərbaycan) qəza məktəbidir. Həmin məktəb 1879-cu
ildə üçsinifli şəhər məktəbinə çevrilmişdi. XIX əsrin sonunda
Azərbaycanın başqa bölgələrində olduğu kimi, Naxçıvanda da
üsuli-cədid məktəbləri yaranmağa başlandı. M.T.Sidqi Ordubadda
“Əxtər” (1892), Naxçıvanda “Tərbiyə” (“Məktəbi-tərbiyə” 1894),
“Qız məktəbi”ni (1896) təsis etdi. “Мəһəlli məktəblər”, “Məktəbi-xeyriyyə” və “Rüşdiyyə” kimi tədris ocaqları da fəaliyyət
göstərirdi. XX əsrin əvvəllərində maarif şəbəkəsi genişləndi, diyarın şəһər və kəndlərində müxtəlif səviyyəli dünyəvi məktəblər
açıldı. Naxçıvanda maarifin inkişafında M.T.Sidqi ilə yanaşı,
dövrün qabaqcıl ziyalıları, Qori və İrəvan müəllimlər seminariyalarının məzunları C.Məmmədquluzadə, C.P.Sultanov, M.Ə.Süleymanov, Ə.Хəlilov, S.Xəlilov, M.Kəngərli, Ə.Sultanov, M.Qazıyev, M.C.Şürbi və başqalarının mühüm xidmətləri olmuşdur.
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1920-ci ilədək Naxçıvanda təqribən 2000 şagirdin təlim-tərbiyəsi
ilə məşğul olan 45 məktəb fəaliyyət göstərirdi.
1920-ci illərdə tədris müəssisələrinin geniş şəbəkəsi yaradıldı, savadsızlığın aradan qaldırılması uğrunda hərəkat yeni
vüsət aldı. Məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi nəticəsində pedaqoji kadrlara olan ehtiyacın ödənilməsi məqsədilə 1922-ci ilin
noyabrında Naxçıvan şəhərində müəllimlər seminariyası təsis
edildi. 1923/1924-cü tədris ilində seminariya Naxçıvan Pedaqoji
Texnikumuna çevrildi və 1923-cü ilin dekabr ayında Ordubad
şəhərində fəaliyyət göstərməyə başladı. Bununla yanaşı, 1924-cü
ilin oktyabrında Naxçıvanda qadın seminariyası yaradılmışdır.
Sovetlər dönəmində Naxçıvan MSSR-də savadsızlığın kütləvi şəkildə aradan qaldırılması məqsədilə aparılan təhsil islahatları nəticəsində məktəblər şəbəkəsinin genişləndirilməsi davam
etdirilmişdir. 1930-1940-cı illərdə Naxçıvan MSSR-də 147 məktəb, 6 orta ixtisas müəssisəsi və 1939-cu ildə yaradılmış müəllimlər institutu fəaliyyət göstərirdi.
Naxçıvanda 1945-1946-cı illərdə 176, 1950-1951-ci illərdə
185, 1960-1961-ci illərdə isə 198 məktəb fəaliyyət göstərmişdir.
Bu illər ərzində ümumicbari 7 illik, 8 illik və orta təhsil həyata
keçirilmişdir. Həmçinin yerlərdə ali təhsilli pedaqoji kadrlara
olan tələbatın ödənilməsi məqsədilə 1967-ci ilin iyul ayında
Naxçıvan şəhərində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun
Naxçıvan filialı yaradıldı.
Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə, çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan diyarı çətin, mürəkkəb və eyni zamanda şərəfli inkişaf və tərəqqi yolu keçmişdir. Naxçıvan torpağı
həmişə özünün zəngin mədəniyyəti, ədəbiyyatı, incəsənəti və xalq
yaradıcılığı ilə tariximizdə əhəmiyyətli rol oynamışdır. Bütün
Azərbaycanda olduğu kimi 1920-1924-cü illər Naxçıvan Muxtar
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Respublikasında da çətin və mürəkkəb illər idi. Bu dövrdə Naxçıvanda geniş mədəniyyət şəbəkəsi olmadığından xalqın maariflənməsində, ziyalıların təşkilatlanmasında 1883-cü ildə yaradılan Naxçıvan teatrı mühüm rol oynayırdı. Naxçıvan MSSR Xalq Maarif
Komissarlığı tərəfindən Naxçıvan Teatrının qanun layihəsi Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetinin 1922-ci il 21 yanvar tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmişdir. Həmin dövrdə tanınmış rəssam Bəhruz
Kəngərli 1921-ci il 1 iyul tarixli 68 nömrəli əmrlə Naxçıvan Diyarı
Xalq Təhsil Komissarlığının İncəsənət Şöbəsinin müdiri təyin
olunmuşdur. Naxçıvanda təsviri incəsənətin inkişafında və təbliğində Bəhruz Kəngərlinin müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Qədim diyarda mədəniyyətin, folklorun, mədəniyyət abidələrinin tədqiq edilməsi məqsədilə 1925-ci ilin mart ayında yaradılmış və 1928-ci ilədək fəaliyyətini davam etdirmiş Naxçıvanı
Tədqiq və Tətəbbö (öyrənmə, araşdırma) Cəmiyyətinin əhəmiyyətli xidmətləri olmuşdur.
Mədəniyyətin, maarifin əhali arasında yayılmasında muxtar
respublikaya gələn tanınmış Azərbaycan ziyalıları, aktyorları,
bəstəkarları, yazıçı və şairləri də fəal iştirak edirdilər. 1923-cü il
28 iyulda Naxçıvan MİK-in qərarı ilə teatra Dövlət Dram Teatrı
adı verilmişdir. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında musiqili tamaşaların səhnəyə qoyulması həm də musiqi mədəniyyətinin
inkişafı üçün şərait yaradırdı. Bu dövrdə Naxçıvan teatrının
nəzdində musiqi qrupu da fəaliyyət göstərirdi.
Naxçıvanda yaradılan Ernest Telman adına Qadınlar
Klubunda bədii özfəaliyyət dram dərnəyi təşkil olunur, musiqi,
ədəbiyyat, sənət məsələlərindən söhbət açılırdı. 1927-ci ildə Naxçıvana gələn Rza Təhmasib, Sidqi Ruhulla, Abbas Mirzə
Şərifzadə və başqa sənətkarlar Naxçıvanda mədəniyyətə, teatra,
kinoya və musiqiyə marağı daha da artırmışdılar.
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Teatrla bərabər Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin də inkişafı öz bəhrəsini verirdi. Teatrda çalışan xanəndə, müğənni və
instrumental ifaçılar açıq konsertlər verirdilər. Bu illərdə Naxçıvanda ilk nəfəs alətləri orkestrinin konsertləri də təşkil olunurdu.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən Qadınlar Klubunda musiqi mədəniyyətinin təbliği və öyrənilməsi üçün də işlər həyata keçirilirdi.
Musiqi mədəniyyətinin inkişafında Naxçıvanda yaşamış
Zülfüqar Hacıbəyovun, sonralar isə onun qardaşı Üzeyir Hacıbəyovun xidmətləri çox olmuşdur. Üzeyir Hacıbəyov 1937-ci ildə
Naxçıvandan SSRİ Ali Sovetinin Millətlər Sovetinə deputat
seçilmişdi. 1937-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun təşəbbüsü ilə Naxçıvanda ilk musiqi məktəbi açıldı, dahi bəstəkar məktəbə “Berlin” markalı piano və not kitabları hədiyyə etmişdi. Naxçıvan
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1937-ci il 23 avqust tarixli qərarı
ilə yaradılan uşaq musiqi məktəbində həm də diyarın başqa
rayonlarından cəlb olunmuş şagirdlər təhsil alırdılar.
1942-ci ildə görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin Naxçıvanda
çalışması, başqa böyük musiqiçi və bəstəkarların Naxçıvanla
yaradıcılıq əlaqələri musiqi mədəniyyətimizin inkişafında böyük
rol oynamışdır.
Naxçıvanda incəsənətin başqa sahələrinə də maraq bu
dövrdə hiss olunurdu. 1940-1941-ci illərdə tanınmış rəssam
Şamil Qazıyevin direktor olduğu Naxçıvan Rəssamlıq Məktəbində rəssamlığın sirləri gənclərə öyrədilirdi. Rəssam Şamil
Qazıyev teatr rəssamlığı ilə bərabər qədim yurdun təbiəti, tarixi,
məişəti və abidələri ilə bağlı gözəl tablolar yaratmışdır. Naxçıvanlı rəssamlar Adil Qazıyev, Şamil Qazıyev, Məmməd Qasımov
və başqalarının bu sahədəki xidmətləri gələcək təsviri incəsənətimizin inkişafında dəyərli rol oynamışdır.
Muxtariyyətin ilk illərində yaradılan “Qızıl qələmlər”
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cəmiyyətində birləşən gənc yazıçı və şairlər Əyyub Abbasov,
Məmmədhüseyn Təhmasib, Müzəffər Nəsirli, Hüseyn Əzim,
Məmmədəli Tarverdiyev, Əvəz Sadıq, Nağı Nağıyev, Məmməd
Əkbər və başqalarının ilk qələm təcrübələri bu dövrdə “Şərq qapısı” qəzetində müntəzəm çap edilirdi.
Xalq yazıçıları Mirzə İbrahimov, Əli Vəliyev, Süleyman
Rəhimov və başqalarının bu illərdə Naxçıvanda yaşayıb-yaratması ədəbiyyat və incəsənətin inkişafına öz töhfəsini vermişdir.
1958-ci ildə bu cəmiyyət Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının Naxçıvan Şöbəsinə çevrilmişdir.
Naxçıvanda ilk muzey 1924-cü ildə tarix-etnoqrafiya
muzeyi kimi təşkil olunmuşdur. Naxçıvan şəhər sakinləri Balabəy Əlibəyov, Mirbağır Mirheydərzadə və başqa ziyalılar qədim
diyarımızda muzey yaradılması işinin ilk təşkilatçıları olmuşlar.
1932-ci ildə Naxçıvan tarix və ölkəşünaslıq muzeyinə çevrilən bu
mədəniyyət müəssisəsi yenidən qurulmuşdur. Muzey müəyyən illərdə Bəhruz Kəngərlinin adını daşımışdır. Keçən əsrin 60-cı illərin sonundan isə Dövlət Tarix Muzeyi kimi fəaliyyət göstərir.
1966-cı ilə qədər bu muzey Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yeganə muzey kimi fəaliyyət göstərmiş, 1967-ci il iyunun 2-də
Naxçıvan şəhərində ədəbiyyat muzeyi yaradılmışdır.
Muxtariyyətin yaranması kitabxana işinə, kitabxana şəbəkələrinin formalaşmasına da öz təsirini göstərmişdir. Geniş kitabxana şəbəkələrinin yaradılmasına məhz bu illərdə başlanılmışdır.
Hələ 1922-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən təsis edilən Naxçıvan şəhər kitabxanasının bazasında 1930-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası yaradılmışdır. 1933-cü ildə
muxtar respublika kitabxanasının yanında qiraət salonu təşkil
edilmişdi. Kitabxanaya Naxçıvan şəhəri ilə bərabər ətraf kəndlərdən də oxucular gəlirdilər. 1953-cü ildə Naxçıvan Muxtar
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Respublika Kitabxanasına görkəmli yazıçı Məmməd Səid Ordubadinin adı verilmişdir. 1960-cı ildə kitabxana hazırda fəaliyyət
göstərdiyi binaya köçürülmüşdür. 1935-1965-ci illərdə muxtar
respublika kitabxanası nəzdində uşaq kitabxanası şöbəsi də
fəaliyyət göstərmişdir. Bu şöbənin bazasında 1965-ci il yanvarın
1-də muxtar respublika uşaq kitabxanası yaradılmış, 1978-ci ildə
isə kitabxanaya görkəmli şair Adil Babayevin adı verilmişdir.
Ötən dövrdə muxtar respublikada xalça sənətini, xalq rəqslərini, folklorumuzu yaşatmaq üçün bir sıra işlər həyata keçirilmişdir. Şərur yallı kollektivinin bu illərdəki fəaliyyəti diqqəti xüsusilə cəlb edir. 1929-cu ildə yaradılan kollektiv 1936-cı ildə
böyük səhnəyə qədəm qoymuşdur. 1938-ci ildə yallı kollektivi
Moskvada keçirilən Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyündə iştirak etmişdir. Bu, kollektivin vətəndən uzaqlarda ilk
uğurlu çıxışı kimi diqqəti cəlb edir. Sonrakı illərdə, yəni 1970-ci
ildən sonra isə kollektivin xarici ölkələrə səfərləri daha intensiv
olmuş, Moskva şəhərində, xarici ölkələrdə təşkil olunmuş festival
və şənliklərdə uğurla çıxış etmişdir.
Müharibə illərində muxtar respublikanın mədəniyyət və
incəsənət işçiləri xalqın milli və mənəvi dünyasını zənginləşdirmək üçün öz fəaliyyətlərini daha fəal davam etdirmişlər. Teatr,
musiqi kollektivləri xalqımızda ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün
daim maraqlı tamaşalar, konsert proqramları hazırlamışlar. 1949-cu
ilə qədər fəaliyyətini davam etdirən Ordubad Dövlət Dram Teatrı
da bu tədbirlərdə fəal iştirak etmiş, vətənpərvərlik ruhunda tamaşalar hazırlamışdır. Bu illərdə ölkədə teatrların təsərrüfat hesablı
olaraq fəaliyyət göstərməsi bu teatrın bağlanmasına səbəb olmuş,
1964-cü ildə isə rayonda Kazım Ziya adına xalq teatrı fəaliyyətə
başlamışdır.
1940-1950-ci illər arasında Naxçıvanda musiqi mədəniyyə29
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tində bir canlanma hiss olunmuşdur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən tibb məktəbində, müəllimlər evində yeni musiqi kollektivləri,
orkestrlər yaradılmışdır. 1949-cu ildə məşhur tarzən Hacı Məmmədovun Naxçıvanda yaşayıb-yaratması, tanınmış bəstəkar
Ağası Məşədibəyovun Naxçıvana dəvət edilməsi musiqi sahəsində istedadlı kadrların yetişməsinə öz bəhrəsini vermişdi. Hacı
Məmmədovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblı ilk
peşəkar ansambl kimi diqqəti cəlb edirdi.
1955-ci ildə Naxçıvan Dövlət Radio Komitəsinin nəzdində
xalq çalğı alətləri ansamblı yaradılmış və 1959-cu ildə isə 30 nəfərdən ibarət dövlət konsert briqadası təşkil olunmuşdur. 1963-cü
ildə bu musiqi kollektivinə Naxçıvan Dövlət “Araz” Mahnı və
Rəqs Ansamblı adı verilmişdir.
Bu dövrdə naxçıvanlı bəstəkar və musiqiçilər Nəriman
Məmmədov, Ramiz Mirişli, Məmməd Məmmədov, Məmməd
Ələkbərov, Rəşid Məmmədov, Səfər Rəcəbov və Vahid Axundov
ilk musiqi əsərlərini yaratmışlar.
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı 1964-cü ildə yeni binaya
köçürülmüş və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılmışdır. Teatr 1966-cı ildən C.Məmmədquluzadənin adını daşıyır.
Bu illərdə kitabxana və klub, mədəni-maarif işi sahəsində
həyata keçirilən tədbirlər bu müəssisələrin sayının artmasına
səbəb olub. 1965-ci ildə kitabxanaların sayı 154-ə, klub və mədəniyyət evlərinin sayı 100-ə çatmışdır. Bununla belə muxtar respublikada yeni teatr və muzeylərin yaradılması sahəsində
durğunluq özünü göstərirdi. Muxtar respublikanın rayonlarında
uşaq musiqi məktəbləri, kitabxana sistemi, muzeylərin
yaradılması hələ də arzu olunan səviyyədə deyildi.
Çar Rusiyası dövründə müstəmləkə vəziyyətində olan
Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan bölgəsində də
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iqtisadi və sosial gerilik, məişət və əmək şəraitinin aşağı səviyyədə olması, yoluxucu xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin
həyata keçirilməməsi, ümumiyyətlə, sağlamlığı qoruyan dövlət
sisteminin olmaması nəticəsində tez-tez ağır epidemiyalar baş
vermiş, kütləvi ölüm halları olmuşdur. Təkcə 1904-cü ilin 3 ayı
ərzində vəba epidemiyası nəticəsində Naxçıvan və Şərur qəzalarında 1674 nəfər bu xəstəliyə tutulmuş, onlardan 1286 nəfəri,
yəni 76,8 faizi ölmüşdü.
Naxçıvanda səhiyyə sisteminin yaradılması, xalqımızın və
dövlətimizin ən böyük nailiyyətlərindən biri oldu. 1920-ci ilin
oktyabrında bölgədə ilk səhiyyə şöbəsi təşkil edildi. Sonralar
səhiyyə şöbəsi səhiyyə komissarlığına çevrildi. 1920-1924-cü
illərdə Naxçıvanda tibb müəssisələrinin açılmasına başlandı.
Naxçıvan şəhərində xəstəxana, ambulatoriya, Ordubad şəhərində
həkim məntəqəsi, Culfa şəhərində, Çənnəb, Cəlilkənd, Qıvraq,
Əbrəqunus və Cəhri kəndlərində feldşer məntəqələri fəaliyyətə
başladı. Malyariya ilə mübarizə məqsədilə Naxçıvan şəhərində və
Cəlilkənddə malyariya stansiyaları açıldı. 1920-ci illərdə yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə səhiyyə orqanları qarşısında ən zəruri
vəzifə olaraq qalırdı. Xüsusi təhlükəli xəstəliklərə qarşı fövqəladə
komissiya yaradılmışdı. Əhaliyə kütləvi peyvənd edilməsi məqsədilə qəzalara epidemioloji dəstələr göndərilirdi. 1925-ci ildə
uşaqlara tibbi xidmət tədbirlərini təşkil etmək və həyata keçirmək
məqsədilə Naxçıvan şəhərində ilk uşaq məsləhətxanası açıldı.
Naxçıvan uşaq evində məktəb ambulatoriyası təşkil olundu.
Bölgədə çiçək, malyariya, vərəm, traxoma, dəri-zöhrəvi
xəstəlikləri ilə mübarizədə planlı surətdə epidemioloji tədbirlər
həyata keçirilmişdi. 1930-cu illərdə malyariyaya qarşı mübarizə
tədbirləri nəticəsində bu xəstəliyə yoluxma və ölüm halları
1940-cı ildə 1934-cü ildəkinə nisbətən 3 dəfə azaldı. Muxtar
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respublikada malyariyaya qarşı tədbirlər nəticəsində 1958-ci ildə
bu xəstəliyin kökü kəsildi.
Naxçıvanda xalq arasında güc, çeviklik və bacarıq tələb
edən milli idman oyunları qədimdən yayılmışdır. Güləş, at çapmaq, qılınc və gürz oynatmaq, nizə və ox atmaq yarışlarında əsas
məqsəd gəncləri əməyə və hərbi işə hazırlamaq idi. XIX-XX əsrlərdə Naxçıvanda idman geniş vüsət almışdı. Naxçıvanda pəhləvanların hazırlanmasında zorxanalar mühüm rol oynayırdı. XX
əsrin 20-ci illərindən Azərbaycanda, о cümlədən Naxçıvanda
bədən tərbiyəsi və idman ictimai həyatın bir hissəsinə çevrildi.
1924-cü ildə Naxçıvan Bədən Tərbiyəsi Şurası yaradıldı. 1930-cu
ilə qədər Naxçıvan Bədən Tərbiyəsi Şurası tərəfindən futbol,
yüngül atletika, cıdır, akrobatika, ağır atletika, güləş, voleybol və
başqa idman oyunlarının yarışları təşkil edilmişdi. 1937-ci ildə
ağır atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi Naxçıvanda keçirildi.
Naxçıvanda bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında “Dinamo”,
“Spartak”, “Burevestnik”, “Məhsul” idman cəmiyyətlərinin,
“Ehtiyat Əmək Qüvvələri” cəmiyyətinin böyük rolu olmuşdur.
1940-cı ildə muxtar respublikada 5320 idmançı, 61 idman qurğusu
var idi.
1946-cı ildə Naxçıvanda idmanın 9 növünü təmsil edən
250 nəfərlik gənclər idman məktəbi, 1949-cu ildə isə Naxçıvan
şəhər təhsil sistemində 10 idman növünü əhatə edən uşaq-gənclər
idman məktəbi yaradıldı. 1950-ci ildə bədən tərbiyəsi və idmanla
məşğul olanların sayı 15481 nəfər, bədən tərbiyəsi kadrlarının
sayı 71 nəfər, idman qurğularının sayı 230 olmuşdur.
Naxçıvanın xarici ticarət əlaqələri bu qədim Azərbaycan
torpağının özünün tarixi qədər qədimdir. Tarixən mühüm
əhəmiyyətə malik ticarət yollarının üzərində yerləşən Naxçıvan
Şərqlə Qərbin arasında mühüm məntəqələrdən biri olmuşdur.
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Ötən əsrin əvvəllərində tarixi torpaqlarımızın bir hissəsinin Rusiya tərəfindən ilhaq edilib Ermənistana birləşdirilməsi nəticəsində Naxçıvanın Azərbaycanın ərazisindən ayrı düşməsi ilə regionun
həyatında xarici iqtisadi əlaqələrin rolu və əhəmiyyəti daha da
artmışdır.
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası qurulandan
sonra muxtar respublikamız Sovet İttifaqı ilə həmsərhəd olan iki
xarici ölkə ilə, yəni İran və Türkiyə ilə həmsərhəd olsa da, yalnız
İran və bu ölkə vasitəsilə bir sıra Şərq ölkələri ilə mühüm ticarət
əlaqələri qurmuşdur. Həmin dövrdə Naxçıvan ərazisində İranla
sərhəddə Ordubad zastavası, Culfa postu, Culfa gömrükxanası,
Bulqan zastavası, Şahtaxtı gömrükxanasının fəaliyyətinə icazə
verilmişdir.
1924-1926-cı illərdə Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları
Şurasının sədri işləmiş Həmid Sultanov “Naxçıvan diyarı və
onun iqtisadiyyatı” adlı əsərində bu qədim yurd yerində ticarətin
və xarici iqtisadi əlaqələrin tarixinə nəzər salaraq qeyd edirdi:
“Özünün coğrafi vəziyyətindən asılı olaraq Naxçıvan respublikası həm müharibədən əvvəl (I Dünya müharibəsi nəzərdə tutulur),
həm də müharibədən sonra Zaqafqaziya üzrə, eyni zamanda bütün ittifaqın, Rusiyanın ticarətində tranzit ərazini təşkil edir. Hərçənd diyar həm Türkiyənin, həm də İranın sərhədində yerləşir,
yalnız əsas halda ticarət İran Azərbaycanı və Maku xanlığı ilə
edilir”.
Ümumiyyətlə, Rusiya ilə İran arasındakı xarici ticarət
əlaqələrində əsas tranzit məntəqələrdən biri olan Naxçıvan əsrin
əvvəllərində Tiflis-Bakı-Moskva dəmir yoluna qoşulmasından və
1916-cı ildə isə Culfadan Təbrizə ilk dəmir yolunun çəkilməsindən sonra ticarət dövriyyəsində mühüm yerə malik olmuşdur.
Region tranzit funksiyasını Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
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Respublikası yaranandan sonra nəinki qorumuş, daha da inkişaf
etdirmişdir. Gömrük orqanında yalnız İrana gedib-gələn
qatarların, aparılıb gətirilən yüklərin qeydiyyatı aparılmış, bütün
məlumatlar birbaşa mərkəzə ötürülmüşdür. Məhz buna görə də
Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası yaranandan bir
müddət sonra keçmiş postsovet ölkələrindən İrana və digər Şərq
ölkələrinə dəmir yolu ilə aparılan yüklərə nəzarəti həyata keçirən
Culfa gömrükxanası fəaliyyətini davam etdirə bilmişdir.
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II mərhələ: 1969-1987-ci illər
Naxçıvanın iqtisadiyyatının inkişafında və sosial-mədəni
həyatında əsaslı dönüş mərhələsi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
1969-cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi və misilsiz
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Ölkənin Bakı və Sumqayıt şəhərləri istisna
olmaqla, digər inzibati ərazilərində sosial-iqtisadi inkişafın çox
geri qaldığını və bunun da Azərbaycanın ümumi inkişafı qarşısında ciddi maneəyə çevrildiyini aydın görən ümummilli liderimiz Azərbaycan Kommunist Partiyasına rəhbərlik etdiyi ilk günlərdən aqrar rayonların inkişafını, onlara investisiya qoyuluşlarının fasiləsiz artırılmasını ön plana çəkdi. Həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının da sosial-iqtisadi həyatında yüksək
inkişaf mərhələsinin əsasları qoyulmuşdur. Bu islahatların intensivliyini belə bir fakt da təsdiq edir ki, 8-ci beşilliyin ilk üç
ilində – 1966-1968-ci illərdə Naxçıvanın xalq təsərrüfatına cəmi
91 milyon manat* və ya hər il orta hesabla 30,3 milyon manat*
vəsait qoyulduğu və sənaye məhsulu istehsalı 1965-ci ilə
nisbətən 1968-ci ildə 20 faiz artdığı halda, 1969-1970-ci illərdə
vəsait qoyuluşu 105 milyon manata* və ya hər il orta hesabla
52,5 milyon manata* çatmış, sənaye məhsulunun həcmi 83 faiz
artmışdır. Elə ilk illərdən tikinti-quraşdırma işlərinə də xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Əgər 1966-1968-ci illərdə bu sahəyə
58 milyon manat* vəsait yönəldilmişdirsə, sonrakı iki ildə
76 milyon manat* əsaslı vəsait qoyulmuşdur.
Növbəti beşilliklər dövründə də Naxçıvanın iqtisadiyyatı
sürətlə inkişaf etdirildi. 1966-1970-ci illərdə muxtar respublikanın xalq təsərrüfatına əsaslı vəsait qoyuluşu 1961-1965-ci illərdəki cəmi vəsaitdən 4,8 dəfə çox idi. 1971-1975-ci illərdə isə xalq
təsərrüfatına əsaslı vəsait qoyuluşu 46 il (1925-1970-ci illər)
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ərzində qoyulmuş əsaslı vəsaitdən xeyli çox olmuşdur. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı üçün 1970-1985-ci
illərdə 900 milyon manat* vəsait qoyulmuşdur. Onun orta illik
həcmi 60 milyon manat* təşkil edirdi ki, bu da əvvəlki on ilin
orta göstəricisindən (21 milyon manat * ) 2,9 dəfə çox idi.
Nəticədə, muxtar respublikada xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində 783 milyon manatlıq* əsas fondlar yaradıldı. Həmin illərdə Araz çayı üzərində iri su anbarı ilə birlikdə su elektrik stansiyası, Alt Trikotaj Məmulatları Fabriki, yeni mineral su zavodu,
Şüşə Qablar Zavodu, Taxıl Məhsulları Kombinatı, Evtikmə
Kombinatı, Dəmir Beton Məmulatları Zavodu, şərabçılıq müəssisələri, süd zavodu, bütövlükdə 16 iri sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verildi.
Naxçıvan Xalça Kombinatının, Şərur Konserv Zavodunun,
yeni dəmir-beton məmulatları müəssisələrinin tikintisinin başa
çatdırılması, mövcud müəssisələrin, xüsusən Naxçıvan Elektrotexnika Zavodunun, Ordubad Konserv Zavodunun və İpək Fabrikinin yenidən qurulması sahəsində əsaslı tədbirlər həyata keçirildi. Ümumiyyətlə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1969-cu
ildə 1, 1970-1979-cu illərdə 13, 1981-1985-ci illərdə 7 (cəmi 21 iri
müəssisə) sənaye müəssisəsi tikilmiş, bir neçə sənaye müəssisəsi
əsaslı surətdə yenidən qurulmuşdur. Bütün bu genişmiqyaslı
quruculuq fəaliyyəti nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye məhsulunun ümumi həcmi 1970-ci ilə nisbətən
1985-ci ildə 4,6 dəfə artmışdır. Bütün mühüm sənaye məhsulları
istehsalı, o cümlədən elektrik enerjisi 35 dəfə, ipək xammalı
2,2 dəfə, konservləşdirilmiş məhsullar 3,5 dəfə, daşduz 2 dəfə,
*

qeyd olunan illərdə faktiki tədavüldə olan manatı ifadə edir.
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mineral sular və şərab məhsulları bir neçə dəfə artmışdır. Sənaye
məhsulları istehsalının sürətli artımı istər 70-ci illər, istərsə də
80-ci illərin birinci yarısı üçün xarakterikdir. Sənaye məhsulunun
həcmi 1970-ci ilə nisbətən 1980-ci ildə 2,6 dəfə, 1980-ci ilə nisbətən 1985-ci ildə 1,7 dəfə artmışdır. Sovet hakimiyyəti dövründə ilk dəfə öz imkanlarına uyğun səviyyədə inkişaf edərək sənayenin miqyasına görə muxtar respublika Azərbaycanın sənaye
potensialında öz mövqeyini gücləndirə bildi. Ölkə üzrə sənaye
məhsulu istehsalında Naxçıvan sənayesinin xüsusi çəkisi artaraq
1970-ci ildəki 1,1 faizdən 1985-ci ildə 2,3 faizə çatmışdır.
Bu dövr ərzində bir sıra sənaye məhsullarının istehsal həcminə görə muxtar respublikanın Azərbaycan iqtisadiyyatında
rolu artmışdı. 1985-ci ildə Azərbaycanda istehsal olunan
daşduzun hamısı (118 min ton), mineral suların (147,5 milyon
litr) və alt trikotaj məmulatlarının əsas hissəsi, konservlərin
(35 milyon şərti banka) 6 faizə qədəri, ipək xammalının (107 ton)
23 faizdən çoxu, üzlük travertin və butulka istehsalının hamısı,
şərab məhsulunun xeyli hissəsi Naxçıvanın payına düşürdü.
Sənaye sahələri arasında və sahələr daxilində istehsal əlaqələri
yaranır və getdikcə genişlənirdi ki, bu da sənayenin tədricən
kompleks inkişafının və səmərəliliyinin artmasını təmin edən
amilə çevrilirdi.
1970-ci illəri əvvəlki illərdən fərqləndirən əsas cəhət ondan
ibarətdir ki, muxtar respublikada tarixən mövcud olmuş yüngül
və yeyinti sənaye sahələri inkişaf etdirilməklə bərabər sənayenin
yeni sahələri də yaranmış, energetika, dağ-mədən, maşınqayırma
və metal emalı kimi mütərəqqi sənaye sahələri də sürətlə inkişaf
etmişdir. Yerli kənd təsərrüfatı xammalını və təbii ehtiyatları
istehsal dövriyyəsinə cəlb etməklə ət-süd, tütün-fermentasiya,
mineral sular, pambıq, parça-tikiş istehsalı kimi yeni istehsal
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sahələri və müəssisələr işə salınmışdır ki, bu da muxtar respublikada vahid ərazi istehsal kompleksinin formalaşmasına kömək
etmişdir.
1970-ci illərdə muxtar respublikada sənayenin sahə quruluşunda xeyli dəyişikliklər baş vermişdir. Maşınqayırma və metal
emalı, tikinti materialları və yeyinti sənayesinin ümumi məhsul
istehsalında xüsusi çəkisi artmışdır. Maşınqayırma və metal
emalı muxtar respublikanın sənaye strukturunda 1970-ci illərdə
baş vermiş mütərəqqi dəyişikliklərin məhsuludur. 1970-ci ildə bu
sahənin payına ümumi sənaye məhsulunun 2,1 faizi düşdüyü
halda, 1982-ci ildə bu göstərici 3,8 faiz olmuşdur. Maşınqayırma
və metal emalı sahəsi Naxçıvan üçün vacib olan bir çox sənaye
məhsulu, o cümlədən elektrotexnika məhsulları, istehsal təyinatlı
metal məhsullar, təsərrüfat və məişət təyinatlı metal qablar
istehsal edir, maşın və avadanlıqların təmirini və modernləşdirilməsini həyata keçirirdi. Maşınqayırma sahəsi üzrə ən böyük
müəssisə Naxçıvan Elektrotexnika Zavodu idi. Elektrotexnika
zavodunda müxtəlif tənzimləyici aparatlar, drossellər, starter
tutacaqları və digər məhsullar istehsal olunurdu. Naxçıvan
Alüminium Qablar Zavodu, Şahbuz Avtomobil Təmiri Zavodu,
Naxçıvan Məişət Texnikası Zavodu da maşınqayırma və metal
emalının tərkibinə daxil olmaqla müxtəlif təsərrüfat, məişət
xarakterli məhsullar istehsal edir və ya onlara xidmət göstərirdilər.
İqtisadiyyatın və əhalinin sürətlə artan tələbatını, habelə
uzaqdan daşınmasının çox baha başa gəldiyini nəzərə alaraq
1970-1980-ci illərdə tikinti materialları istehsalının artmasına və
bu sahədə yeni müəssisələrin tikilib işə salınmasına xüsusi
fikir verilmişdir. 1973-cü ildə gücü 20 min kubmetr olan dəmirbeton məmulatları zavodu, 1977-ci ildə həmin güclə yığma
38

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

dəmir-beton məmulatları zavodu, 1979-cu ildə şüşə tara zavodu,
1980-ci illərin əvvəllərində Şahtaxtı travertin bloklar karxanası
və iri panelli evtikmə zavodu tikilib istifadəyə verildi. Tikinti
materialları sənayesi dəmir-beton məmulatları, tikinti daşı, emal
olunmamış mərmər, müxtəlif üzlük plitələr, kərpic, inşaat gəci,
travertin bloku və bu kimi digər məhsulların istehsalından ibarət
olmaqla çox sahəli xarakter daşıyır və əsasən yerli tələbatı ödəyirdi. İstehsal olunmuş mərmərin, üzlük plitənin, travertin blokunun bir hissəsi muxtar respublikadan digər bölgələrə ixrac olunurdu. Şahtaxtı kəndində istehsal olunan yüksəkkeyfiyyətli travertin üzlük plitələri metro, kinoteatr, inzibati binaların tikintisində və digər işlərdə istifadə olunurdu. Bu qiymətli tikinti materialı
təkcə Azərbaycanda deyil, həm də keçmiş SSRİ-nin başqa
regionlarında, eləcə də xarici ölkələrdə yüksək qiymətləndirilmişdir. Təkcə 1983-cü ildə istehsal olunmuş 27,6 min kubmetr
travertinin 10 min kubmetri Moskva, Leninqrad, Minsk, Daşkənd
və Soçi şəhərlərinə ixrac olunmuşdur. 1985-ci ildə 47,7 min kubmetr travertin istehsal olunmuş, həmin şəhərlərə travertin bloku
ixracı daha da artmışdı.
Şüşə sənayesi Azərbaycanda yeganə olan irihəcmli (50 milyon ədəd butulka istehsalı gücündə) şüşə tara zavodu ilə təmsil
olunmuşdu. Bu zavod Naxçıvanda mineral su istehsalının (Badamlı, Sirab, Vayxır) artması nəticəsində şüşə qablara yaranmış
tələbatı ödəmək üçün tikilmişdi. 1983-cü ildə 34 milyon ədəd
yarımlitrlik şüşə tara istehsal olunmasına baxmayaraq, tələbat
yenə də ödənmirdi.
Yüngül sənaye muxtar respublikanın ənənəvi sənaye sahələrindən biri olmaqla bir çox vacib və əhəmiyyətli məhsullar
istehsal edirdi. İpəkçilik isə bu sənayenin ən böyük sahələrindən
biri idi. Hələ inqilaba qədər bu diyarda ipəkçilik fabrikləri fəaliy39
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yət göstərirdi. Bu fabriklər baramaaçma ilə məşğul olurdu. Sovet
dövründə onların bazasında Azərbaycanda ən böyük ipəkçilik
fabriklərindən biri olan Ordubad baramaaçma fabriki təşkil
olundu. 1969-cu ildə bu zavod yenidən quruldu və burada 144
ədəd baramaaçan dəzgah quraşdırıldı. Artıq 1980-ci ildə o,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük yüngül sənaye
müəssisəsi idi. 1982-ci ildə muxtar respublikanın yüngül sənayesində işləyənlərin 27 faizi və istehsal olunan ümumi məhsulun
63 faizi bu müəssisənin payına düşürdü. Ordubad baramaaçma
fabriki yerli və qonşu regionlarda istehsal olunan baramanı ilkin
emal edərək ölkənin bir çox toxuculuq müəssisələrinə göndərirdi.
1985-ci ildə burada 107 ton xam ipək istehsal olunmuşdu ki, bu
da 1940-cı ildəki göstəricidən 6,3 dəfə, 1970-ci ildəki göstəricidən isə 2,2 dəfə çox idi.
1981-ci ildə istifadəyə verilmiş istehsal gücü il ərzində
9,1 milyon ədəd olan alt trikotaj fabriki Azərbaycanın həmin
profildə məhsul istehsal edən ən böyük müəssisələrindən biri idi.
Qısa dövrdən sonra - 1983-cü ildə fabrikin istehsal gücünün bir
hissəsi ilə işləməsinə baxmayaraq, burada artıq 678 nəfər (bütün
yüngül sənaye işçilərinin 23 faizindən çoxu) işləməklə 5,6 milyon ədəd müxtəlif trikotaj məhsulları istehsal edilmişdi.
Tikiş sənayesi Naxçıvanın nisbətən əvvəllər yaranmış yüngül sənaye sahəsidir. Bu sahə 1970-1980-ci illərdə daha da inkişaf etmişdir. Bu sahəyə aid olan müəssisələr muxtar respublikanın bütün rayon və şəhərlərində olan məişət xidməti kombinatlarının nəzdində fəaliyyət göstərmişdir. Bunlardan ən böyükləri
Naxçıvan Tikiş Fabriki, Naxçıvan İstehsal Kombinatı və Naxçıvan Fərdi Tikiş Fabriki idi. Müəssisələr yerli əhalinin və Azərbaycanın başqa rayonlarının əhalisinin tələbatını ödəmək üçün
çox çeşiddə məhsullar istehsal edirdi. 1970-ci illərdə Naxçıvan
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Fərdi Tikiş Fabriki əsaslı surətdə yenidən qurulmuş, genişləndirilmiş və texniki bazası yenilənmişdir. 1983-cü ildə muxtar respublikanın yüngül sənaye müəssisələri 2 milyon ədəddən çox kişi
və uşaq köynəkləri, 15 min metr pambıq parça, ayaqqabı və başqa məhsullar istehsal etmişdi.
Yeyinti sənayesi Naxçıvan Muxtar Respublikasının tamamilə yerli xammala əsaslanan, daha çox şəbəkələri olan, qədim
tarixə malik və çox çeşidli məhsul istehsal edən sənaye sahəsidir.
1969-1985-ci illərdə muxtar respublikada sənaye sahəsində tikilib istifadəyə verilmiş 21 müəssisədən 11-i və ya 52 faizi yeyinti
sənayesinin payına düşmüşdür. 1969-1985-ci illərdə 5 ilkin şərab
zavodu, quşçuluq fabriki, pivə zavodu, süd zavodu, pendir zavodu, dəyirman kombinatı, mineral su zavodu, çörəkbişirmə müəssisələri tikilib istifadəyə verilmiş, mövcud müəssisələrdə yenidənqurma işləri aparılmışdır. Bütün bunların nəticəsində Naxçıvanda çoxsahəli yeyinti sənayesi istehsalı kompleksi formalaşmışdır. Yeyinti sənayesinin məhsul istehsalında xüsusi çəkisi
1960-1980-ci illərdə daha da artmışdır. 1955-ci ildə muxtar respublikada istehsal olunan sənaye məhsulunun həcminin 36,3 faizi,
1970-ci ildə 62 faizi, 1975-ci ildə 76,1 faizi və 1980-ci ildə
77,5 faizi yeyinti sənayesinin payına düşmüşdür. 1970-1985-ci illərdə şərabçılıq muxtar respublikanın ən çox inkişaf etmiş yeyinti
sənayesi sahəsi hesab olunurdu. 1970-ci ildə yeyinti sənayesi
məhsulunun həcminin 57,5 faizi və burada işləyənlərin 17,3 faizi,
1978-ci ildə müvafiq olaraq 64,5 və 22,1 faizi, 1982-ci ildə isə
bütün sənaye məhsulunun həcminin 42 faizi və yeyinti sənayesi
məhsulunun həcminin 63 faizi şərabçılıq sənayesinin payına düşmüşdür. 1985-ci ildə şərabçılıq 10 iri müəssisə ilə təmsil olunmuşdu. Bu müəssisələr muxtar respublikanın bütün rayonlarında
və Naxçıvan şəhərində yerləşərək üzümün ilkin emalını və şərab
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istehsalını həyata keçirirdilər. 1970-ci ildə 75 min dekalitr şərab
istehsal edildiyi halda, bu göstərici 1980-ci ildə 319, 1983-cü ildə
isə 536 min dekalitrə çatmışdı. Həmin göstəricilər 1970-ci ilə
nisbətən müvafiq olaraq 4,2 və 7,1 dəfə çox idi. Şərabçılığın əsas
mərkəzi Şərur rayonu idi.
Ordubad Konserv Zavodu Naxçıvanın yeyinti sənayesinin
ən iri müəssisəsi idi. 9-11-ci beşilliklər dövründə bu müəssisə
yenidən qurulmuş və genişləndirilmişdi. Yerli tərəvəz və meyvələr emal edən müəssisədə məhsul istehsalı ilbəil artırdı. Burada
1970-ci ildə 10 milyon şərti banka məhsul istehsal edildiyi halda,
1980-ci ildə həmin göstərici 26 milyon, 1985-ci ildə isə
34,5 milyon şərti bankaya çatmış, 1970-ci ilə nisbətən müvafiq
olaraq 2,6 və 3,5 dəfə artmışdı. Zavod, əsasən, meyvə, giləmeyvə
və tərəvəz konservləri istehsal edirdi. Bu konservlər, xüsusilə
gül, tut, cəviz mürəbbələri özünün yüksək keyfiyyəti ilə seçilmiş,
keçmiş ittifaq bazarında özünə layiqli yer tutmuşdur. Ordubad
Konserv Zavodunu lazımi xammal bazası ilə təmin etmək üçün
1970-ci illərdə Ordubad rayonunda meyvə-tərəvəz sovxozu təşkil
olunmuş və müvafiq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
artırılmışdı.
Naxçıvan öz yeraltı sərvətləri ilə də məşhurdur. Onu haqlı
olaraq mineral sular qalereyası adlandırırlar. Naxçıvan ərazisində
200-dən çox mineral su mənbəyi var. Badamlıda 1940-cı illərdə
yaradılan və mineral su dolduran müəssisənin sonrakı illərdə
texniki bazası möhkəmləndirildi və istehsal həcmi artırıldı.
1953-cü ildən mexanikləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış müəssisə
kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. 1970-1980-ci illərdə Badamlı
Mineral Su Zavodunun istehsal gücü xeyli artırıldı. Vayxır və Sirab mineral su mənbələrindən məqsədəuyğun istifadə olunmağa
başlandı. 1979-cu ildə Naxçıvan şüşə tara zavodunun tikilib
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istifadəyə verilməsi mineral su zavodlarının şüşə taralarla
təminatını yaxşılaşdırmağa imkan verdi. Beləliklə, özünün fizikikimyəvi xassələrinə görə bir-birindən tamamilə fərqlənən yerli
mineral su mənbələrindən istifadə etməklə 1970-ci illərdə muxtar
respublikada iri sənaye sahəsi yaradıldı. Artıq 1980-ci illərin
birinci yarısında Naxçıvan Azərbaycanın nəinki təkcə mineral su
istehsal edən əsas mərkəzinə çevrilmiş, eyni zamanda Sovetlər
Birliyinin müxtəlif müalicə suları istehsal edən iri bölgələrindən
biri kimi tanınmışdı. Badamlı və Sirab mineral su mənbələri (müvafiq olaraq “Narzan” və “Barjomi” tipində) əsasında tikilmiş
zavodlarda 1970-ci ildə 37 milyon ədəd yarım litrlik şüşə
taralarda mineral su istehsal olunmuşdur. 1985-ci ildə Sirab
mineral su mənbəyi əsasında ildə 200 milyon şərti butulka mineral su istehsal edən zavod tikilib istifadəyə verildi. 1980-ci illərdə istehsal olunan mineral suyun 60 faizdən çoxu muxtar respublikadan kənara ixrac edilirdi. 1983-cü ildə istehsal olunmuş
134 milyon butulka mineral suyun 80 milyon butulkası Sovetlər
Birliyinin 150-dən çox şəhərinə göndərilmişdi.
Naxçıvanda duz istehsalının həcmi mövcud ehtiyatla müqayisədə həmişə az olmuşdur. Duzun hasilatında mövcud olan
çətinliklər, texniki bazanın zəifliyi və məhsulun daşınması imkanlarının məhdudluğu üzündən uzun illər burada duz istehsalı
aşağı səviyyədə olmuşdu. Sonrakı illərdə duz mədəninin madditexniki bazası genişləndirilmiş, daşınmanın nəqliyyatla təminatı
yaxşılaşdırılmış və nəticədə, duz istehsalı ildən-ilə tədricən artmışdır. 1940-cı ildə Naxçıvan duz mədənindən 45,5, 1970-ci ildə
62,1, 1980-ci ildə 81,8 və 1983-cü ildə isə 104 min ton duz çıxarılmışdı. 1983-cü ildə istehsal olunan duzun miqdarı 1940-cı ilə
nisbətən 2,3 dəfə çox idi.
Muxtar respublikada bu dövr ərzində yeyinti sənayesinin
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bir sıra başqa müəssisələri də, o cümlədən bütün rayon mərkəzlərində və Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən çörək zavodları,
Naxçıvan ət kombinatı, Tumbul pivə zavodu, Naxçıvan dəyirman
kombinatı, süd, pendir zavodları, əsasən, yumurta istehsalı üzrə
ixtisaslaşmış quşçuluq fabriki fəaliyyət göstərmişlər.
Bu illərdə muxtar respublikada əsas növ bitkiçilik məhsullarının istehsalının dəstəklənməsinin nəticəsidir ki, 1975-ci ildə
1970-ci illə müqayisədə tərəvəz-bostan məhsulları istehsalı
180 faiz, meyvə-giləmeyvə istehsalı 129 faiz, üzüm istehsalı
133 faiz, tütün istehsalı isə 2,1 dəfə artmışdır. Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalındakı artım templəri sonrakı illərdə də
davam etdirilmişdir. Belə ki, 1981-ci ildə tərəvəz-bostan məhsulları istehsalı artaraq 18100 tona, meyvə-giləmeyvə istehsalı
7187 tona, üzüm istehsalı 103543 tona, tütün istehsalı isə 6403
tona çatmışdır. 1975-ci illə müqayisədə tərəvəz-bostan məhsulları istehsalı 120 faiz, məhsuldarlıq 23 sentner, üzüm istehsalı
3,3 dəfə, məhsuldarlıq isə 46,9 sentner artmışdır.
Sənaye sahəsində yeni müəssisələrin yaradılması, öz növbəsində, muxtar respublikada əkin sahələrinin artmasını da şərtləndirmişdir. 1970-ci ilə nisbətən 1985-ci ildə muxtar respublikada
üzümlüklərin sahəsi 8,1 min hektardan 13,8 min hektara, meyvə
bağlarının sahəsi 1,9 min hektardan 2,6 min hektara, heyvandarlığın yem bazasını möhkəmləndirmək məqsədilə yem bitkilərinin
əkini sahəsi 9 min hektardan 13,5 min hektara çatdırıldı.
Bu dövr ərzində heyvandarlığın inkişafı üçün kompleks işlər aparılmışdır. Həyata keçirilən tədbirlər sırasında bu sahənin
ixtisaslaşdırılması, mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması,
təmərküzləşmə və təsərrüfatlararası kooperasiyaların yaradılması
xüsusi yer tuturdu. Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq, kollektiv təsərrüfatlarda heyvandarlığın inkişafında müsbət dəyişikliklər baş
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verdi. 1970-ci ilə nisbətən 1980-ci ildə muxtar respublikanın kolxoz və sovxozlarında ət istehsalı 1,5 dəfə, süd istehsalı 1,4 dəfə,
yumurta istehsalı 2,1 dəfə, yun istehsalı 1,3 dəfə artmışdı.
1971-ci ildə muxtar respublikada iribuynuzlu mal-qaranın
sayı 63,8, 1981-ci ildə 69, 1986-cı ildə 72,5 min baş, qoyun və
keçilərin sayı isə müvafiq olaraq 254,8, 292,2 və 281,7 min baş
olmuşdur.
1969-cu ildən başlayaraq 1980-ci ilin axırlarınadək meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsində intibah dövrü yaşanmış, yeni hidrotexniki qurğular və su anbarları tikilmiş, kanallar çəkilmiş, torpaqlarda meliorativ tədbirlər həyata keçirilərək əkin dövriyyəsinə
qatılmışdır. Muxtar respublika ərazisindəki böyük su anbarlarının
hamısı, kiçik sututarlarının isə əksəriyyəti bu dövrdə yaradılmışdır. Məhz ulu öndərimizin səyi nəticəsində 1971-ci ildə tutumu
1 milyard 350 milyon kubmetr olan Araz, 1977-ci ildə tutumu
150 milyon kubmetr olan Arpaçay, 1980-ci ildə tutumu
12,7 milyon kubmetr olan Sirab, 1989-cu ildə tutumu 17,4 milyon kubmetr olan Bənəniyar su anbarları tikilib istifadəyə verilmişdir. Məzrə, Salvartı, Cəhri-1-2-3, Dizə, Yaycı kimi kiçik sututarları da 1970-1980-ci illərdə tikilmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1969-cu ildə qəbul
etdiyi qərarla muxtar respublika ərazisində ilk xüsusi mühafizə
olunan təbiət ərazisi – ümumi sahəsi 40000 hektar olan Ordubad
Dövlət Təbiət Yasaqlığı yaradılmışdır.
Həmin illərdə Naxçıvanda informasiya və telekommunikasiya sistemlərinin əsaslı inkişafı üçün bir sıra mühüm addımlar
atılmışdır. Azərbaycan televiziyasının və radiosunun, o cümlədən
Moskva televiziyasının muxtar respublikada yayımlanması üçün
285 kilometrlik Yevlax-Şuşa-Naxçıvan radiorele xətti çəkilmiş
və güclü radio-televiziya verici stansiyaları işə salınmışdır.
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1970-1980-ci illər ərzində o zaman texnoloji nailiyyət sayılan
addım tipli avtomat telefon stansiyaları quraşdırılaraq hər üç
ailədən biri telefonla təmin olunmuşdur.
1974-cü ilin sentyabrında Naxçıvan şəhərində rabitə evinin
tikilib istifadəyə verilməsi əhalinin rabitə vasitələrindən geniş istifadə etməsinə imkan yaratmışdır. Naxçıvan və Culfa şəhərlərində
ümumi tutumu 2000 nömrəlik avtomat telefon stansiyalarının
istifadəyə verilməsi, şəhərlərarası telefon rabitəsi kanallarının sayının artırılması, Bakı, Sumqayıt, Yevlax və digər şəhərlərlə avtomat
telefon əlaqəsinin yaradılması, Moskva şəhəri ilə birbaşa danışıq
kanalının təşkil edilməsi rabitə sahəsindəki nailiyyətlərdən idi.
Muxtar respublikada şəhərlərlə yanaşı, kəndlərdə də telefon
rabitəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görülmüşdür. 1978-ci ilədək Culfa rayonunun Qazançı, Ordubad rayonunun Əylis, Şərur rayonunun Xanlıqlar və Qıvraq kəndlərində
100 nömrəlik yenitipli ATS-lər quraşdırılıb istifadəyə verilmiş,
bir sıra kəndlərdə köhnətipli avtomat telefon stansiyalar yeniləri
ilə əvəz edilmiş, şəhərlə kəndarası birləşdirici xətlərin sayı artırılmışdır. Şəhər əhalisinə 5883 nömrəlik, kənd əhalisinə isə
2610 nömrəlik avtomat telefon stansiyaları xidmət göstərmişdir.
Əhalinin poçt rabitəsinə olan tələbatı nəzərə alınaraq 1980-ci ilə
qədər poçt məntəqələrinin sayı 98-ə, poçt daşınmalarında istifadə
edilən avtomaşınların sayı 22-yə çatdırılmışdır.
1980-1985-ci illərdə Naxçıvan şəhəri ilə muxtar respublikanın
bütün rayon mərkəzləri arasında 60 kanallı kabel xətləri istifadəyə verilərək tam avtomat telefon əlaqəsi yaradılmışdır. 1985-ci
ilin sonuna hər yüz ailəyə düşən telefon aparatlarının sayı 25-ə
çatmışdır.
Ulu öndərin siyasi rəhbərlikdə olduğu illərdə Azərbaycanın
hər yerində olduğu kimi, Naxçıvanda da nəqliyyatın inkişafı daim
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diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Belə ki, 1969-1982-ci illərdə
Naxçıvanda nəqliyyatın inkişafı ilə əlaqədar mühüm tədbirlər
həyata keçirilmiş, bu sahədə maddi-texniki baza daha da möhkəmləndirilmiş, bütün rayon mərkəzlərində və Naxçıvan şəhərində
avtovağzallar tikilərək istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə, 1976-cı
ildə Naxçıvanda 1800 metrlik uçuş-enmə zolağı olan hava limanı
tikilib istifadəyə verilmişdir ki, bu da o dövrün tələblərinə uyğun
olaraq tələbatı tamamilə ödəmək gücünə malik idi.
Muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafı nəticəsində
müxtəlif xalq təsərrüfatı yüklərinin həcmi 1985-ci ildə (20 milyon tondan çox) 1970-ci ilə nisbətən 7 dəfə, həmin dövrdə yük
dövriyyəsi isə 8 dəfə artmışdır. İqtisadi inkişafda baş verən yüksəliş Azərbaycanın bütün bölgələrində olduğu kimi, burada da bir
sıra sosial problemlərin həllinə imkan vermişdir. Bu cəhətdən
muxtar respublikada uzun müddət kəskin problem kimi özünü
göstərən yerli əmək ehtiyatlarından daha səmərəli və dolğun istifadə edilməsi sahəsində qazanılan nailiyyətlər xüsusilə əhəmiyyətli olmuşdur. Belə ki, təkcə 1985-ci ildə iqtisadiyyatın bütün
sahələrində işləyənlərin sayı 1970-ci ildəki müvafiq göstəriciyə
nisbətən 2,1 dəfə artmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
genişmiqyaslı quruculuq tədbirlərinin, Azərbaycanın dağ və sərhəd rayonlarının daha da möhkəmləndirilməsi siyasətinin məntiqi
nəticəsi kimi Naxçıvan rayonunun tərkibindən ayrılmaqla yeni
rayonun yaradılması qərara alınmışdır. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1978-ci il 23 oktyabr tarixli Fərmanı ilə
Babək rayonu yaradılmışdır. Yeni rayona Babək adının verilməsi
ulu öndərimizin qətiyyətinin, daim Azərbaycançılıq mövqeyində
dayanmasının, milli yaddaşın bərpası istiqamətində həyata
keçirdiyi taleyüklü tədbirlərin nəticəsi idi.
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Ulu öndərin siyasi rəhbərlikdə olduğu illərdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların səmərəliliyi, əhalinin yaşayış səviyyəsinin
və güzəranının daha da yaxşılaşmasını, öz növbəsində, demoqrafik vəziyyətin qənaətbəxş mənzərəsini təmin etmişdir. Belə ki,
1980-ci ilin sonuna əhalinin sayı 248,5 min nəfər təşkil etmişdir
ki, bu da 1970-ci ilin sonu ilə müqayisədə 20,8 faiz və ya
42,8 min nəfər çoxdur. 1985-ci ildə isə əhalinin sayı 275,5 min
nəfərə yüksəlmişdir ki, bunun da 28,3 faizini və yaxud 78 min
nəfərini şəhər əhalisi, 71,7 faizi və yaxud 197,5 min nəfərini isə
kənd əhalisi təşkil etmişdir. Muxtar respublikada bağlanmış
nikahların sayı 1970-ci ildə əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə
6,3 idisə, 1980-ci ildə bu göstərici 10,5-ə yüksəlmişdir.
Boşanmaların sayı isə 1970-ci ildə əhalinin hər min nəfərinə
hesabı ilə 0,7 səviyyəsindən aşağı düşərək 1980-ci ildə 0,6 olmuşdur. 1980-ci ildə əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə doğulanların sayı 28,8 nəfər, ölənlərin sayı isə 6,8 nəfər olmuşdur.
Hər min nəfər doğulana hesabı ilə 1 yaşa qədər ölən uşaqların
sayı isə 1970-ci ildə 33,3 nəfərdən azalaraq 1980-ci ildə 32,1 nəfər olmuşdur.
Ümummilli liderimizin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci
dövründə bütün sahələrlə yanaşı, elmin inkişafı da diqqətdə saxlanılmış, 1972-ci ildə təşkil olunmuş Naxçıvan Elm Mərkəzində
fundamental elmin müxtəlif sahələri üzrə tədqiqatlar aparılmışdır. Burada muxtar respublikanın təbii sərvətlərinin, tarix və mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsi sahəsində çoxlu səmərəli iş
görülmüşdür.
Xalqımızın böyük oğlu ötən əsrin 70-80-ci illərində ölkənin
tərəqqisinin mühüm şərti kimi təhsilin inkişafının əsas götürüldüyünü xatırladaraq demişdir: “Mən 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra dərhal birinci növbədə
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təhsil müəssisələri ilə məşğul olmağa başladım. Bilirsiniz ki,
mən o vaxta qədər də dövlət işində işləmişdim. Azərbaycanda
təhsilin, xüsusən də ali təhsilin vəziyyəti məni daim maraqlandırmışdır. Təhsilin nailiyyətlərini də, qüsurlarını da, nöqsanlarını da bilirdim. Şübhəsiz ki, respublikanın başçısı kimi
məsuliyyətimi də dərk edirdim. Ona görə də birinci növbədə
təhsil məsələlərinə ciddi fikir verirdim”. Məhz bu amil hesabına təhsilin dövlət səviyyəsində himayə olunması sayəsində Azərbaycan ötən yüzillikdə sürətli inkişaf və tərəqqi yoluna qayıtdı,
elm, təhsil, mədəniyyət intibah yolunu tutdu.
1970-1980-ci illərdə muxtar respublikada məktəbəqədər
tərbiyə müəssisələrinin şəbəkəsi genişlənmiş, yeni obyektlər
tikilmişdir. Belə ki, uşaq bağçalarının sayı Naxçıvan şəhəri üzrə
7-dən 13-ə, Şərur rayonu üzrə 4-dən 10-a, Babək rayonu üzrə
4-dən 6-ya, Culfa rayonu üzrə 5-dən 10-a, Şahbuz rayonu üzrə
4-dən 7-yə yüksəlmişdir. Bütövlükdə, 1970-1980-ci illərdə muxtar
respublikada 3690 yerlik məktəbəqədər uşaq müəssisələri
tikilmişdir.
Bütün respublikada olduğu kimi, Naxçıvan MSSR-də də
gənc nəslin istirahətinə dövlətin təhsil-tərbiyə sisteminin əsas
halqası kimi böyük diqqət yetirilirdi. 1970-1980-ci illərdə uşaq
istirahət mərkəzlərinin, parkların və pioner düşərgələrinin sayı,
bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin həcmi xeyli artmışdır. Bu baxımdan “Uşaqların sağlamlığının qorunmasının vəziyyəti və onun
daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” muxtar respublika
hökumətinin 1974-cü il 14 fevral tarixli qərarı diqqətəlayiq idi.
Qərarda uşaqların istirahətinin daha da səmərəli təşkil edilməsi,
istirahət zonaları və pioner düşərgələrinin sayının artırılması,
oradakı şəraitin yaxşılaşdırılması, günüuzadılmış müəssisələrdə
uşaqların təlim-tərbiyəsinə və istirahətlərinə daha böyük diqqət
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yetirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur. Əgər 1970-ci ildə
muxtar respublikada cəmi 9 pioner düşərgəsində 1660 nəfər
məktəbli dincəlmişdirsə, 1980-ci ildə 43 pioner düşərgəsində
9396 nəfər uşaq istirahət etmişdir.
Muxtar respublika məktəblərində günüuzadılmış qrupların
sayı 1980-ci ildə 435-ə çatmış, sonrakı illərdə onların sayı daha
da artırılaraq 1988/1989-cu tədris ilində 612 qrup təşkil etmişdir.
Bu qruplarda 19553 nəfər məktəbli məşğul olurdu ki, bu da cəmi
oxuyanların 39,1 faizini təşkil edirdi. Bununla yanaşı, məktəbəqədər müəssisələrin, pioner düşərgələrinin maddi-texniki bazası,
avadanlıq və inventarlarla təminatı respublika səviyyəsindən
aşağı idi. Pioner düşərgələri bir qayda olaraq məktəb binalarında
yerləşir, yaşayış və istirahət üçün münasib deyildilər. Həmin illərdə ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində ölkəmizin hər
yerində olduğu kimi, Naxçıvan MSSR-də də məktəb tikintisi
geniş miqyas aldı. Belə ki, Naxçıvan şəhərində 8, Şərur rayonunda 46, Babək rayonunda 12, Culfa rayonunda 15 olmaqla bütün muxtar respublika üzrə 103 məktəb inşa edilmişdir. Ulu
öndərin hakimiyyətə gəlişinə qədər muxtar respublikada ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinin 59,8 faizi ikinci növbədə oxuyurdusa, 1980-ci illərin əvvəllərində bu göstərici 44,2 faizə enmişdir.
Muxtar respublikanın bir çox kəndlərində məktəblilər müasir
məktəb binalarında təhsil alırdılar.
Muxtar respublikada sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı
ilə əlaqədar texniki peşə məktəbləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi
ölkə rəhbərliyinin diqqətində saxlanılmışdır. Belə ki, 1970-ci ildə
muxtar respublikada 2 texniki peşə məktəbi mövcud idisə,
1980-ci ildə bu göstərici 8-ə çatdırıldı. Bütövlükdə, 1971-1980-ci
illərdə bu məktəblərdə 9800 nəfərə yaxın ixtisaslı fəhlə kadrı
hazırlanmışdır. 1970-ci ildə peşə məktəblərində 9 ixtisas üzrə
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44 usta çalışırdısa, 1980-ci ildə 22 ixtisas üzrə 62 usta təlim
vermişdir.
1980-ci ildə Naxçıvanda bütün təhsil müəssisələri üzrə
müəllimlərin sayı 5276 nəfər təşkil edirdi. Onların 3974 nəfəri
ali, 517 nəfəri natamam, 785 nəfəri isə orta pedaqoji təhsilə malik
idi. Müqayisə üçün 1970-ci ildə bu göstəricilər müvafiq olaraq
3120, 1415, 662 və 1133 nəfər təşkil edirdi. Müəllimlərin sayında ali təhsillilər təqribən 2,8 dəfə artmış, orta təhsillilər isə təqribən 1,4 dəfə azalmışdır.
1984-cü ildə Naxçıvan MSSR-də 210 ümumtəhsil məktəbi,
o cümlədən 21 ibtidai, 68 əsas, 121 orta məktəb, 61 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi, 6 texniki peşə məktəbi və 4 texnikum fəaliyyət göstərirdi.
Bu dövr ərzində mədəniyyət sahəsinin inkişafı istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda muzey
işinin və muzeyşünaslığın inkişafı ümummilli lider Heydər
Əliyevin xidmətləri sayəsində mümkün olmuşdur. Dahi şəxsiyyət
ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə muzeylərə böyük önəm vermiş,
ötən əsrin 70-80-ci illərində respublikamızda tarix-diyarşünaslıq,
xatirə, ev-muzeylərinin yaradılması, onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Məhz bu illərdə muxtar respublikanın Ordubad,
Culfa, Şərur, Şahbuz rayon tarix-diyarşünaslıq muzeyləri yaradılmışdır.
Ümummilli liderin birinci hakimiyyəti illərində muxtar respublikanın bölgələrində də muzeylərin sayı artmış, yeni muzeylər
yaradılmışdır. Məmməd Səid Ordubadinin ev-muzeyi (1972),
Yusif Məmmədəliyevin ev-muzeyi (1975), Hüseyn Cavidin evmuzeyi (1981), Cəmşid Naxçıvanskinin ev-muzeyi (1981) və
başqa muzeylər məhz bu illərdə yaradılmışdır. Naxçıvan Dövlət
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Rəsm Qalereyası da 1982-ci ildə qapılarını tamaşaçılarının üzünə
açmışdır. 1987-ci ildə isə Şərur rayonunda Cəlilkənddə C.Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyi yaradılmışdır.
Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin inkişafı üçün vacib işlər
həyata keçirilmişdir. 1978-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar Təşkilatının Naxçıvan şəhərində keçirilən səyyar plenumunda Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatı yaradılmışdır. Təşkilat Naxçıvanda xalq
mahnı və rəqslərinin toplanması, nota salınması, aşıq yaradıcılığının tədqiqi, musiqi janrlarının inkişaf etdirilməsi və başqa yaradıcılıq məsələləri sahəsində işləri həyata keçirmişdir. 1975-ci ilin
28 aprel tarixində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda orta ixtisas musiqi məktəbi
fəaliyyətə başlamışdır.
1970-ci ildə Naxçıvan teatrının dəvəti ilə Şıxəli Qurbanov
adına Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında çalışan
xalq artistləri – Lütfəli Abdullayev, Hacıbaba Bağırov, Səyavuş
Aslan, Nəsibə Zeynalova və başqaları Naxçıvan teatrının kollektivi ilə tamaşalar göstərirdilər. Teatr bu illərdə Azərbaycanın bir
çox rayonlarında uğurlu qastrol səfərlərində olmuşdur. Azərbaycanın tanınmış bəstəkarlarının, dramaturqlarının, rejissorlarının
Naxçıvan teatrı ilə əlaqələri genişlənirdi. 1973-cü ildə Azərbaycan teatrının 100 illik yubileyi ölkəmizdə geniş qeyd olunmuş,
yubiley tədbirlərində fəal iştirak edən Naxçıvan teatrı Bakı şəhərində ən yaxşı tamaşalarını göstərmişdir. Bu illərdə Naxçıvanda
Ə.Naxçıvaninin, M.S.Ordubadinin, Ə.Qəmküsarın, H.Cavidin
yubileyləri geniş qeyd olunmuş, Naxçıvan şəhərində M.S.Ordubadinin, C.Məmmədquluzadənin abidələri ucaldılmışdır.
1982-ci ildə H.Cavidin cənazəsi Uzaq Sibirdən Naxçıvana
gətirilərək böyük xalq sevgisi ilə dəfn edildi və onun üzərində
əzəmətli məqbərəsinin ucaldılması qərara alındı. Bu fakt keçmiş
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Sovetlər Birliyi məkanında repressiya olunmuş şəxsə dövlət
səviyyəsində göstərilmiş münasibətin yeganə cəsarətli nümunəsidir. 1982-ci ilin 6 noyabr tarixində Naxçıvanda Cavid Poeziya
Teatrının açılışında ümummilli lider Heydər Əliyev də iştirak
etmiş və geniş nitq söyləmişdir.
1983-cü ildə muxtar respublikanın həyatında daha bir mühüm mədəniyyət hadisəsi baş vermiş, Naxçıvan Dövlət “Araz”
Mahnı və Rəqs Ansamblının bazası əsasında Naxçıvan Dövlət
Filarmoniyası yaradılmışdır.
1984-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 60 illiyi
ərəfəsində Naxçıvan Muxtar Respublika Mədəniyyət Sarayı istifadəyə verilmişdir.
1987-ci ildə Tbilisi şəhərində keçirilən Ümumittifaq teatr
festivalında Naxçıvan teatrının hazırladığı Sofoklun “Elektra” tamaşası diplomla təltif edilir. Bu uğurlu tamaşa Moskva televiziyasının əməkdaşları tərəfindən lentə alınır və Ümumittifaq televiziyası ilə nümayiş etdirilirdi.
1971-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə qədim diyarımızda Rəssamlar Birliyi yaradılmışdır. Təşkilatın təsis yığıncağında SSRİ Rəssamlar İttifaqının üzvü olan muxtar respublikanın əməkdar incəsənət xadimi,
tanınmış teatr rəssamı Məmməd Qasımov Rəssamlar Birliyinin
sədri seçilmişdir. Sonrakı illərdə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı
Naxçıvan Təşkilatının sədri vəzifələrində muxtar respublikanın
tanınmış rəssamları Şəmil Mustafayev, Abuzər Qardaşbəyov,
Mircəlil Seyidov, Babək Abazərli, Hüseynqulu Əliyev fəaliyyət
göstərmişlər. Sovet dövründə də Naxçıvan rəssamlarının əsərləri
bir sıra mötəbər sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir. Rəssamlarımız
ittifaqın müxtəlif şəhərlərində yaradıcılıq ezamiyyətində olmuşlar.
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1970-ci ildən başlayaraq ötən dövr ərzində səhiyyə sahəsində də müəyyən işlər görülmüşdür. Belə ki, muxtar respublikada
1970-ci ildə xəstəxana çarpayılarının sayı 1975 vahid olduğu
halda, bu göstərici 1980-ci ildə 2530, 1985-ci ildə isə 2590 vahid
təşkil etmişdir.
1970-ci ildə bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı 262,
orta tibb işçilərinin sayı 1435 nəfər təşkil etmişdirsə, 1980-ci ildə
bu göstəricilər müvafiq olaraq 591 və 1900 nəfərə yüksəlmişdir.
1985-ci ildə bütün ixtisaslardan olan həkimlərin sayı 718, orta
tibb işçilərinin sayı isə 2193 nəfər təşkil etmişdir.
1970-1980-ci illərdə Naxçıvan MSSR-də idman kollektivlərinin və idmançıların sayı xeyli artdı. 1970-ci ildə idmançıların
sayı 27390 nəfərə (4230-u qadın), idman qurğularının sayı isə
322-yə (2 stadion, 21 idman zalı, 251 idman meydançası və s.)
çatdı. Həmin ildə 12 uşaq-gənclər idman məktəbi və 1 güləş
məktəbi fəaliyyət göstərirdi.
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III mərhələ: 1987-1993 - cü illər
Əvvəlki illərdə mövcud olmuş inkişaf sürəti və yeni sənaye
müəssisələrinin tikilib istifadəyə verilməsi elə təsəvvür yaradırdı ki,
muxtar respublika iqtisadiyyatı on ikinci beşillik dövründə də
sürətlə inkişaf edəcəkdir. Lakin 1985-ci ildən başlayaraq M.S.Qorbaçovun rəhbərliyi ilə Sovet İKP-nin guya iqtisadiyyatın sosial
yönümünü gücləndirmək məqsədilə aqrar-sənaye kompleksinin
yenidən qurulması və spirtli içkilər istehsalının kəskin surətdə azaldılması siyasəti Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvanın sənayesinə
mənfi təsir göstərdi. Üzüm istehsalının azalması nəticəsində şərab
və başqa sənaye məhsulu istehsalı da azaldı.
1986-cı ildə muxtar respublikada istehsal olunan sənaye
məhsulunun həcmi 1985-ci ilin müvafiq göstəricisinin 77,6 faizinə bərabər idi. 1987-1990-cı illərdə sənayenin inkişafında bir sıra
müsbət meyillər olsa da, bütövlükdə, durğunluq baş vermiş, ümumi məhsulun həcmi 1990-cı ildə 1985-ci ilə nisbətən 92,6 faiz,
1989-cu ilə nisbətən isə 95,9 faiz təşkil etmişdir. 1990-cı ildə 1985-ci
ilə nisbətən dəmir-beton məmulatı istehsalı 47,7 min kubmetrdən
40 min kubmetrə, xam ipək ipliyi istehsalı 107 tondan 83 tona, duz
istehsalı 118 min tondan 99 min tonadək azalmışdır.
Erməni millətçilərinin Dağlıq Qarabağ ətrafında yaratdıqları fitnəkarlıq, iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokada səbəbindən kəskin qırılması, müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi, daxildə ictimai-siyasi sabitliyin pozulması səbəbindən
muxtar respublika iqtisadiyyatı 1990-cı ilin əvvəlində Azərbaycanın digər regionlarına nisbətən daha ağır vəziyyətdə idi.
Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə bütün sahələrdə yaradılmış infrastruktur obyektləri keçən əsrin 90-cı illərində
55

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

ölkədə yaranmış özbaşınalıq və xaos nəticəsində məhv olma
təhlükəsi ilə qarşılaşmış, bir çoxu isə baxımsızlıqdan dağılmışdır.
Həmin dövrdə sovet imperiyası rəhbərliyinin Azərbaycanın
maraqlarına zidd siyasəti, ermənilərin Naxçıvana ərazi iddiaları
və sərhədlərdə hərbi toqquşmalar yaratması muxtar respublikanın
həyatına ciddi mənfi təsir göstərməkdə idi. Bu dövrlərdə bütün
Azərbaycanda, o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda xalqın azadlıq uğrunda apardığı mübarizəni qələbə ilə başa
çatdırmaq üçün siyasi və dövlətçilik təcrübəsinə malik rəhbər
lazım idi. Belə rəhbər Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi
Heydər Əliyev idi. Ulu öndərimiz 1990-cı il iyulun 20-də
Moskvadan Bakıya, iyulun 22-də isə doğulduğu Naxçıvana gəldi.
1990-cı il 30 sentyabr seçkilərində Azərbaycan SSR-in və
Naxçıvan MSSR-in xalq deputatı seçilən ümummilli liderimiz
Naxçıvanın ərazisini erməni işğalından, muxtariyyətini isə ləğv
olunmaq təhlükəsindən xilas etdi. Həmin dövrdə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün tədbirlər görüldü.
1991-ci il 29 oktyabr tarixində ümummilli liderimizin ciddi
səyi ilə Sədərək rayonunda Naxçıvanla Türkiyə arasında salınmış
körpünün rəsmi açılış mərasimi olmuşdur. 1992-ci il 22-25 mart
tarixlərində Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycanın Naxçıvan
Muxtar Respublikası arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanmışdır.
1992-ci il 22-26 avqust tarixlərində ulu öndər İran İslam
Respublikasına səfər etmiş və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa
dair protokollar imzalanmışdır. 1992-ci ildə İran və Türkiyə ilə
bağlanmış əməkdaşlıq müqavilələri əsasında Sədərək, Culfa və
Şahtaxtı keçid məntəqələri yaradıldı. Bundan əlavə, Naxçıvan
şəhəri yaxınlığında istilik-elektrik stansiyası tikildi. İran və Türkiyədən Naxçıvan ərazisinə yüksəkgərginlikli elektrik xətlərinin
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çəkilişi həyata keçirildi ki, bu da təsərrüfat həyatını xeyli canlandırmağa imkan verdi.
Muxtar respublikada iqtisadiyyatın yenidən qurulması istiqamətində ulu öndərimiz Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri olarkən onun təşəbbüsü ilə 1992-ci il aprel ayının 6-da “Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında” və “Rentabelli işləyən kolxoz və
sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi barədə təkliflər haqqında” qərarlar qəbul edilmişdir.
1992-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda
ölkədə ilk dəfə olaraq ictimai təsərrüfatlarda islahata başlanılmış
və ilk özəl təsərrüfat qurumları yaradılmışdı. Bu təcrübə sonralar
1993-cü ildə ölkədə aqrar islahatların aparılmasına hazırlıq dövründə nümunə rolunu oynamış və müxtəlif bölgələrdə kəndlilərin
birləşdiyi kəndli (fermer) təsərrüfatlarının yaradılması ilə nəticələnmişdir.
Sovetlər Birliyi dövründə Naxçıvanın bütün telekommunikasiya xətləri Ermənistan ərazisindən keçirdi. 1990-cı ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiası irəli sürməsi ilə başlanan
müharibə vəziyyəti ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının tam blokadaya salınmasına gətirib
çıxardı. Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvana gələn bütün
kommunikasiya xətləri, avtomobil və dəmir yolları, yüksəkgərginlikli elektrik dirəkləri, qaz kəməri, yeraltı magistral rabitə
qurğuları, radio-televiziya ötürücü rele stansiyaları erməni hərbi
qüvvələri tərəfindən tamamilə dağıdılaraq məhv edilmiş, muxtar
respublika tam blokada vəziyyətinə düşmüşdü. Belə bir ağır
blokada şəraitində insanların dünyada və Azərbaycanda gedən
proseslərdən tamamilə təcrid olunması onsuz da dözülməz olan
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vəziyyəti daha da çətinləşdirmişdi.
Qısa müddətdə Türkiyə ilə Naxçıvan arasında radiorele
xətti tikilib istifadəyə verildi. Naxçıvan şəhərində 512 nömrəlik
beynəlxalq avtomat telefon stansiyası işə salındı. Teleradio verilişlərinin və mətbuatın Naxçıvana çatdırılması üçün tədbirlər həyata keçirildi. Görülən işlər nəticəsində muxtar respublika əhalisi
lazımi məlumatlar almaq imkanı əldə etdi.
1992-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri vəzifəsində çalışan ulu öndər hava limanının uçuş-enmə
zolağının yenidən qurulması təşəbbüsünü irəli sürmüş və bu iş
yerli mütəxəssislər cəlb olunmaqla qısa müddət ərzində həyata
keçirilmiş, uzunluğu 3300 metr olan uçuş-enmə zolağı istifadəyə
verilmişdir. O vaxta qədər hava limanı kiçik təyyarələri qəbul edirdisə, uçuş-enmə zolağının yenidən qurulması nəticəsində iritutumlu
təyyarələri qəbul etməyə başladı ki, bu da gün ərzində 800-1000
nəfərin hava limanının xidmətindən istifadə etməsi demək idi.
Muxtar respublikanın Türkiyə ilə həmsərhəd bölgəsində
sosial-iqtisadi inkişafın gücləndirilməsi məqsədilə, həmçinin ərazinin geostrateji mövqeyi nəzərə alınaraq 1990-cı ildə Sədərək
rayonu yaradılmışdır.
1 yanvar 1990-cı il tarixə muxtar respublika əhalisinin sayı
300,5 min nəfər olmuşdur ki, bu da 1980-ci ilin sonu ilə müqayisədə 20,9 faiz çoxdur. Əhalinin 29,6 faizi və yaxud 88,9 min nəfəri şəhər yerlərində, 70,4 faizi və yaxud 211,6 min nəfəri kənd
yerlərində yaşayırdılar. Mövcud əhalinin 49,1 faizini və yaxud
147,6 min nəfərini kişilər, 50,9 faizini və yaxud 152,9 min
nəfərini isə qadınlar təşkil edirdi.
Muxtar respublikada 1990-cı ildə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə 28,9, ölənlərin sayı 5, bağlanmış
nikahların sayı 10,4, boşanmaların sayı isə 1,6 nəfər olmuşdur.
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1990-cı ildə muxtar respublikada 88 məktəbəqədər müəssisə mövcud olmuşdur ki, bunların 30-u şəhər, 58-i kənd yerlərində
fəaliyyət göstərmişdir. Təhsil alan uşaqların sayı 3700-ü şəhər,
2375-i kənd yerlərində olmaqla, ümumilikdə, 6075 nəfər olmuşdur.
1990-cı ildə muxtar respublikada 10 peşə məktəbi və peşə
liseyi, 4 orta ixtisas müəssisəsi, 1 ali məktəb fəaliyyət göstərirdi.
1990/1991-ci tədris ilində ümumtəhsil məktəblərində 65644, peşə
məktəblərində və peşə liseylərində 4099, orta ixtisas müəssisələrində 1811, ali təhsil müəssisələrində isə 2229 olmaqla, ümumilikdə, 73783 nəfər təhsil almışdır.
1975-ci ildə yaradılan orta ixtisas musiqi məktəbinə 1992-ci
ildə texnikum statusu verilmişdir. Hazırda bu məktəb Naxçıvan
Musiqi Kolleci kimi fəaliyyət göstərir.
Muxtar respublikada mədəniyyətin və incəsənətin bütün
sahələri qayğı ilə əhatə olunmuşdur. Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə 1989-cu ildə uşaq və yeniyetmələrin milli-mənəvi və
əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyəsini gücləndirmək, dünyagörüşlərini formalaşdırmaq məqsədilə Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradılmışdı. 1990-cı ildə muxtar respublikada 2 peşəkar teatr
fəaliyyət göstərirdi.
1990-cı ildə muzeylərin sayı 1980-ci illə müqayisədə
3 dəfə artaraq 12-yə çatmış, muzeyləri ziyarət edənlərin sayı isə
59,3 faiz artaraq 274 min nəfər olmuşdur.
1990-cı illərin ortalarından Naxçıvan rəssamlarının beynəlxalq əlaqələri genişlənmiş, onlar Türkiyə Respublikasında,
İran İslam Respublikasında, Rusiya Federasiyasında, Orta Asiya
və Avropa ölkələrində fərdi sərgilərini təşkil etmiş, rəssamlarımızın Naxçıvanda, Bakıda və xaricdə albomları, bukletləri nəşr
edilmişdir.
Muxtar respublikada bu dövr ərzində səhiyyə sahəsində də bir
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sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, 1990-cı ildə bütün ixtisaslardan olan
həkimlərin sayı 1980-ci ilə nisbətən 42,8 faiz artaraq 844, orta tibb
işçilərinin sayı isə 41,4 faiz artaraq 2686 nəfərə çatmışdır. 1990-cı
ildə xəstəxanalardakı çarpayıların sayı 3320 vahid olmuş və əhalinin
hər on min nəfərinə hesabı ilə 108,1 nəfər təşkil etmişdir. Muxtar
respublikada 1990-cı ildə müstəqil stomatoloji poliklinikaların sayı
2, stomatoloji şöbəyə malik olan müəssisələrin sayı isə 43 olmuşdur.
Blokada şəraitində yaşayan əhalinin yaşayışı bilavasitə xarici əlaqələrdən asılı idi. Bütün bunları görən və xalqın nicatı
üçün çalışan ümummilli lider Heydər Əliyev İran İslam Respublikası ilə əlaqələrin genişləndirilməsini nəzərdə tutan razılaşma
və memorandumların əldə olunmasına nail oldu. Bununla da,
Azərbaycanın digər bölgələrinə və əks istiqamətdə daxili yük
daşınması təmin olundu, sərnişin keçidinə müəyyən olunmuş
kvota çoxaldıldı, gömrük orqanlarının gündəlik iş saatının
artırılması ilə hərəkətin intensivliyi təmin olundu.
Türkiyə Respublikası ilə sərhədlərin açılması da ulu öndər
Heydər Əliyevin xalqın qurtuluşu və nicatı üçün atdığı növbəti
düşünülmüş addımlardan idi. Türkiyə ilə əlaqələrin yaradılması
regionun həyatında mühüm dəyişikliklərə səbəb oldu. Əgər İran
vasitəsilə Azərbaycanın digər bölgələri və keçmiş postsovet
dövlətlərilə əlaqə yaranırdısa, Türkiyə vasitəsilə bütün Avropa
ölkələrilə iqtisadi əlaqələrin formalaşdırılmasına şərait yaranırdı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət əlaqələrində idxalın həcminin 1992-1993-cü illərdə artması, əsasən, gündəlik tələbat mallarının həcmi ilə bağlı olmuşdu. Belə ki, müharibə
şəraitində olan muxtar respublikanın bu dövrdə əsas yeyinti məhsullarına olan tələbatının idxal hesabına təmin olunması, ticarətdə
barter əməliyyatlarının üstünlük təşkil etməsi idxalın dəyər və
həcminin artmasına gətirib çıxardı.
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IV mərhələ : 1993-1995-ci illər
1993-cü ildən etibarən Azərbaycanda eləcə də Naxçıvan
Muxtar Respublikasında yeni tarixi mərhələnin başlanması iqtisadiyyatda mənfi halların aradan qaldırılmasına və sosial islahatların aparılmasına təkan vermişdir.
İqtisadiyyatın əsasını təşkil edən sahələrdən biri olan sənayenin inkişafı muxtar respublikada diqqət mərkəzində saxlanılmaqda idi. 1995-ci ildə bütün mülkiyyət növləri üzrə 56 sənaye
müəssisəsi fəaliyyət göstərmiş və 9 milyon 133 min 400 manatlıq məhsul istehsalı qeydə alınmışdır.
Muxtar respublika iqtisadiyyatının inkişafını, eləcə də,
əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini elektrik enerjisinə
olan tələbatın ödənilməsi ilə təmin etmək mümkün idi. Enerji
təhlükəsizliyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində
1993-cü ilin may ayında Türkiyə Respublikasındakı “İqdır”
elektrik yarımstansiyasından Naxçıvan Muxtar Respublikasına
87,5 km uzunluğunda 154 kilovoltluq ikidövrəli elektrik verilişi
xəttinin çəkilişi başa çatdırıldı və Naxçıvana qardaş Türkiyə Respublikasından 50-60 mvt gücündə elektrik enerjisinin ötürülməsinə başlanıldı. Beləliklə, 1993-cü ilin ortalarında muxtar respublikaya İran İslam Respublikasından 42 mvt, Türkiyə Respublikasından isə 63 mvt gücündə elektrik enerjisi daxil olurdu ki, bu da
yaşayış standartlarının normallaşmasında mühüm mərhələ idi.
1995-ci ildə muxtar respublikada əsas kapitala yönəldilən
vəsaitlərin dəyəri 3 milyon 49 min manat olmuş, tikinti-quraşdırma işlərinin dəyəri isə 2 milyon 352 min manat təşkil etmişdir.
1995-ci ildə ümumi sahəsi 53,6 min kvadratmetr olan 1292 mənzil özəlləşdirilmiş və bu dövrdə əhalinin şəxsi vəsaitləri hesabına
tikilmiş yaşayış tikililərinin sahəsi 16,8 min kvadratmetr olmuşdur.
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1995-ci ildə muxtar respublikada 38 milyon 572 min
200 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki,
bunun da 22 milyon 296 min manatı bitkiçilik məhsullarının,
16 milyon 276 min 200 manatı heyvandarlıq məhsullarının
payına düşmüşdür. 1995-ci ildə 20,7 min hektarı dənli və dənli
paxlalı (qarğıdalı da daxil olmaqla) bitkilər olmaqla bütövlükdə
25,5 min hektar sahədə əkin işləri aparılmışdır.
1995-ci ildə məhsuldarlığı orta hesabla 35,1 sentner olan
5,3 min hektar üzüm sahəsindən 18,8 min ton məhsul yığılmışdır.
1995-ci ildə 23,6 min ton dənli və dənli-paxlalılar (qarğıdalı da
daxil olmaqla), 855 ton tütün, 1,3 min ton tərəvəz, 400 ton kartof,
404 ton bostan bitkiləri və 214 ton meyvə və giləmeyvə istehsal
olunmuşdur.
Muxtar respublikada mövcud olan otlaqlar heyvandarlığın
inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmış, 1995-ci ilin sonuna iribuynuzlu mal-qaranın sayı 55,5 min baş, qoyun və keçilərin sayı isə
278,8 min baş təşkil etmişdir.
1995-ci ildə muxtar respublikada ət istehsalı (kəsilmiş çəkidə) 5,6 min ton, süd istehsalı 34,9 min ton, yumurta istehsalı
38,5 milyon ədəd, yun istehsalı 526 ton olmuşdur.
1995-ci ildə muxtar respublikada 11249-u sərnişin minik
olmaqla, ümumilikdə, 15719 avtomobil var idi. 1995-ci ildə avtomobil nəqliyyatı vasitəsi ilə 632,6 min ton yük, 23082,8 min sərnişin daşınmışdır. Muxtar respublikada 1995-ci ildə 1312 kilometri bərk örtüklü olmaqla, ümumilikdə, 1400 kilometr uzunluğunda avtomobil yolları mövcud olmuşdur.
Muxtar respublikada 1995-ci ildə 98 rabitə müəssisəsi
fəaliyyət göstərirdi. Əhalidə olan telefon aparatlarının sayı, ümumilikdə, 23600 nömrə təşkil edirdi. Hər yüz ailəyə düşən telefon
aparatlarının sayı isə 57-si şəhər yerlərində, 15-i kənd yerlərində
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olmaqla bütövlükdə 29 ədəd olmuşdur.
1995-ci ilin sonuna əhalinin sayı 1993-cü ilə nisbətən
3,6 faiz artaraq 337,8 min nəfərə çatmışdır ki, bunun da 27,9 faizi
və yaxud 94,2 min nəfəri şəhər yerlərində, 72,1 faizi və yaxud
243,6 min nəfəri kənd yerlərində yaşayırdı. Əhalinin 50,8 faizini
və yaxud 171,5 min nəfərini qadınlar, 49,2 faizini və yaxud
166,3 min nəfərini kişilər təşkil edirdi. 1995-ci ildə muxtar respublikada yeni doğulanlarda gözlənilən ömür uzunluğu qadınlarda 72,5, kişilərdə isə 65,3 yaş təşkil etmişdir.
Muxtar respublikada 1995-ci ildə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə 25,1, ölənlərin sayı 6,1, bağlanmış
nikahların sayı 8, boşanmaların sayı isə 0,6 nəfər olmuşdur.
1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümummilli
liderimiz gənc, müstəqil Azərbaycan Respublikasının üzləşdiyi
böyük çətinliklərə baxmayaraq, təhsil sahəsindəki mövqeyini
xalq arasında belə bəyan etdi: “Məktəb, maarif, təhsil işi ilə
həmişə sıx bağlı olmuşam. Hesab edirəm ki, cəmiyyət haradan olursa-olsun, nədən olursa-olsun kəsib təhsilə xərcləməli,
gənc nəslin təhsilinə, müəllimə kömək etməlidir”.
Muxtar respublikada 1995-ci ildə 29-u şəhər, 75-i kənd
yerlərində olmaqla, ümumilikdə, 104 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdi. Təhsil müəssisələrində 5719 uşaq təhsil almışdır ki, bunun da 2570-i şəhər, 3149-u kənd yerlərinin
payına düşmüşdür.
Bu dövrdə 11 peşə məktəbi və peşə liseyi, 5 orta ixtisas
müəssisəsi, 1 ali məktəb fəaliyyət göstərmiş və bu təhsil müəssisələrində təhsil alanların sayı müvafiq olaraq 1230, 1351 və
2254 nəfər olmuşdur.
Muxtar respublikada 1995-ci ildə müstəqil stomatoloji poliklinikaların sayı 2, stomatoloji şöbəyə malik olan müəssisələrin
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sayı isə 41 olmuşdur. 1995-ci ildə 7 təcili yardım stansiyası mövcud olmuş, 88,2 min nəfərə ambulator yardımı və çağırış zamanı
yardım göstərilmişdir.
Muxtar respublikada 1995-ci ildə idman qurğularının sayı
549 vahid, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların sayı isə 24,3 min
nəfər təşkil etmişdir.
İran İslam Respublikası ilə yeni keçid məntəqəsinin–
Şahtaxtı gömrük postunun açılması, əhalinin istehsal mallarının
sadələşdirilmiş qaydada realizə olunmasını təmin etmək məqsədilə birgə sərhədyanı bazarların yaradılması bu ölkə ilə olan əlaqələrin daha da genişlənməsinə xidmət etmişdir. Şahtaxtı postunun açılması Culfa gömrükxanasında sıxlığın azalmasına,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur, Sədərək rayonlarının
xarici əlaqələrdə daha yaxından iştirakının təmin olunmasına,
İranın Qərbi Azərbaycan Ostandarlığı ilə əlaqələrin formalaşmasına şərait yaratmışdır.
İdxalın həcminin artmasının bir səbəbi əhalinin gündəlik
tələbatının ödənilməsi idisə, digəri xarici iş adamlarının ticarət
əlaqələrinin qurulmasında marağının artması idi. 1993-1995-ci
illərdə idxalın həcminin artımına digər amillərlə yanaşı, əsasən,
elektrik enerjisinin idxalı da təsir etmişdir. Muxtar respublikanın
elektrik enerjisinə olan tələbatının artması Türkiyədən bu enerji
növünün idxalının ilbəil artırılmasına səbəb olmuşdur.
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V mərhələ : 1995-2003-cü illər
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ali hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın digər bölgələri kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da özünün əsl inkişaf yoluna qədəm qoydu.
1995-2003-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
reallaşdırılan sosial-iqtisadi islahatların hədəfi blokada şəraitinin
doğurduğu çətinliklərin aradan qaldırılmasına, alternativ yollarla
bu problemin kompensasiya olunmasına yönəlmişdir. İqtisadi və
nəqliyyat əlaqələrinin məhdud olduğu şəraitdə yüksək iqtisadi
fəallığa nail olunmasını, istehsal potensialının hərəkətə gətirilməsini, davamlı quruculuq işlərini, sosial problemlərin səmərəli
həllini və ən əsası əhalinin güzəranının layiqincə yaxşılaşdırılmasını, demək olar ki, hər bir naxçıvanlının qayğısını çəkmək bacarığını yalnız sadə formada tərəqqi və inkişaf yolu adlandırmaq
doğru olmazdı. Bu yol vətən və dövlət sevgisindən doğan, gərgin
əmək və misilsiz əzmkarlığın təcəssümü olan əsl qəhrəmanlıq
salnaməsi kimi yaddaşlara həkk olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni inkişaf mərhələsi
öz başlanğıcını Ali Məclisin 1995-ci il dekabrın 16-da keçirilmiş
sessiyasından götürür. Məhz həmin sessiyada Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilmiş cənab Vasif Talıbov
1969-cu ildən başlanan Heydər Əliyev quruculuq və inkişaf xəttinin konkret bir regionda – ağır blokada şəraitində yaşayan,
davamlı olaraq enerji qıtlığı keçirən, kommunikasiya əlaqələrinin
olmaması ucbatından mal, material və xammal gətirilməsində
ciddi problemlərlə üzləşən muxtar respublikamızda fəal yaradıcı
gücə malik olduğunu öz əməyi və gərgin işi ilə sübut etdi. Ötən
dövr ərzində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət sayəsində
Naxçıvan Muxtar Respublikası davamlı sosial-iqtisadi yüksəliş
65

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

və ictimai həyatdakı nailiyyətləri fonunda keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur.
Muxtar respublikada qazanılmış uğurlar makroiqtisadi göstəricilərin artım tempində də öz əksini tapmışdır. Belə ki, 2003-cü
ildə muxtar respublikada 168040,4 min manatlıq ümumi daxili
məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq
göstəricidən 3,8 dəfə çoxdur. 1995-ci illə müqayisədə 2003-cü
ildə sənaye məhsulu 1,9 dəfə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər
20,7 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 86,2 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 9,4 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 10,4 dəfə, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2,7 dəfə, əhaliyə
göstərilən ödənişli xidmətlər 3,6 dəfə, ixrac 2,2 dəfə, əhalinin
gəlirləri 5,4 dəfə, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 4,9 dəfə, orta aylıq
əməkhaqqı isə 2,4 dəfə artmışdır.
Uzun illər blokada şəraitində olması ilə əlaqədar fəaliyyətini dayandırmış sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması, nəticə etibarı ilə,
əvvəllər istehsal olunmayan yeni sənaye məhsullarının istehsalının təşkilinə, ümumilikdə, sənaye məhsulu istehsalının dinamik
artımına səbəb olmuşdur.
2002-ci ildən etibarən muxtar respublikaya daxil olan enerjinin artırılması və paylanmasının yaxşılaşdırılması istiqamətində
İran İslam Respublikasından alınan elektrik enerjisinin miqdarını
artırmaq üçün 132/110 kilovoltluq “Araz” elektrik yarımstansiyasında 150 meqavat gücündə yeni transformatorun quraşdırılması
və 9,5 km uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik xəttinin çəkilməsi işləri həyata keçirilmişdir ki, bu da daxil olan enerjinin gücünün 50 meqavat artırılmasına şərait yaratmışdır. 2003-cü ildə
Culfa şəhərində yeni 132/110 kilovoltluq 50 meqavat gücündə
elektrik yarımstansiyasının tikilib istismara verilməsi və
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132 kilovoltluq 3 km uzunluğunda Culfa-Culfa elektrik xəttinin
çəkilməsi İran İslam Respublikasından alınan elektrik enerjisinin
gücünün 120 meqavata çatdırılması üçün texniki imkan yaratmışdır.
1995-ci ilə nisbətən sənaye məhsulunun 1,9 dəfə artaraq
2003-cü ildə 17,6 milyon manata çatması bu sahədə əldə olunmuş uğurları xarakterizə edən əsas göstəricidir.
Muxtar respublikanın etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı
həyata keçirilmiş tədbirlər çərçivəsində 1995-2003-cü illər ərzində 37 obyekt, o cümlədən 3 qərargah binası, hərbi hissələrin
bölük mərkəzləri üçün 4 bina, 2 zabit və əsgər yataqxanası, 3 yeməkxana, 1 tədris binası, 2 tibb məntəqəsi, 1 klub və 21 müxtəlif
təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı və tarazlı inkişafın təmin
edilməsi istiqamətində 1995-2003-cü illər ərzində muxtar respublikada əsas kapitala 144 milyon 929 min manat vəsait yönəldilmişdir. 1995-ci ildən 1 yanvar 2004-cü ilədək olan dövr ərzində
muxtar respublikada 15 inzibati bina, 24 nasos stansiyası,
135 subartezian quyusu, 33 körpü, 57 elm və təhsil müəssisəsi, o
cümlədən 15368 şagird yerlik 51 ümumtəhsil məktəbi, 43 mədəniyyət obyekti, 28 səhiyyə müəssisəsi, 5 idman obyekti, əlil,
məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii fəlakətdən zərər
çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün
195 fərdi ev, 123 istehsal və xidmət obyekti tikilmişdir.
Bununla yanaşı, muxtar respublikada 60 inzibati bina,
49 nasos stansiyası, 68 subartezian quyusu, 32 körpü, 40 elm və
təhsil müəssisəsi, o cümlədən 15802 şagird yerlik 27 ümumtəhsil
məktəbi, 31 mədəniyyət obyekti, 12 səhiyyə müəssisəsi, 6 idman
obyekti yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunmuşdur.
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Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq aqrar islahatlara başlayan muxtar respublikada artıq bu islahatlar başa çatdırılmış, yüksək nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Məhz bununla bağlı ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 illiyi
münasibətilə keçirilən yubiley iclasında çıxış edərək demişdir:
“İndi deyəndə ki, ət, süd, yağ, pendir artıqlaması ilə istehsal
olunur, başına qalıb, satmağa imkan yoxdur, çünki çıxarıb
başqa yerdə satmaq mümkün deyildir, mən buna nə qədər
sevinirəm. Nə qədər sevinirəm ki, о vaxt biz özəlləşdirməni
Azərbaycanın hər yerindən tez başladıq və Naxçıvan bu
işlərə hamıdan qabaq nail oldu. Muxtar respublikanın о qara
günləri qurtardı”.
Muxtar respublikada ərzaq balansının müsbət meyilliliyini
təmin etmək, idxaldan asılı olmayan dayanıqlı ərzaq təminatına
nail olmaq üçün bitkiçiliyin inkişafı ötən dövr ərzində prioritet
istiqamət kimi diqqətdə saxlanılmışdır. 2003-cü ilin məhsulu
üçün 46 min 648 hektar sahədə əkin işləri aparılmışdır ki, bu da
1995-ci ildəki əkilmiş sahədən 83,1 faiz çoxdur. Əkin sahələrinin
artımı məhsul istehsalının artmasına təsir göstərmiş, 2003-cü ildə
81438 ton dənli və dənli-paxlalılar, 14234 ton kartof, 53350 ton
tərəvəz, 41700 ton bostan məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da
1995-ci ildəki göstəricilərdən müvafiq olaraq 3,4 dəfə, 35,6 dəfə,
41,3 dəfə və 103,2 dəfə çoxdur. Bu dövr ərzində meyvə istehsalı
133,8 dəfə artaraq 28632 tona çatmışdır.
Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən
biri olan heyvandarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirilmiş, heyvanların baş sayında və heyvandarlıq məhsullarının istehsalında
artıma nail olunmuşdur. 2003-cü ilin sonuna muxtar respublikada
81202 baş iribuynuzlu, 474898 baş xırdabuynuzlu mal-qara
mövcud olmuşdur ki, bu da 1995-ci ilin sonuna olan göstəriciləri
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müvafiq olaraq 1,5 və 1,7 dəfə üstələmişdir. Heyvandarlıqda baş
sayının artımı heyvandarlıq məhsullarının artmasına müsbət təsir
göstərmiş, 2003-cü ildə muxtar respublikada 6879 ton ət (kəsilmiş çəkidə), 58927 ton süd, 43327 min ədəd yumurta və 793 ton
yun istehsal edilmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki göstəricilərlə müqayisədə 23,1 faiz, 68,7 faiz, 12,4 faiz və 50,8 faiz çoxdur.
Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının perspektivli sahələrindən biri olan arıçılığın inkişafı arı ailələrinin sayının və məhsul istehsalı həcminin artmasına zəmin yaratmışdır. 1 yanvar
2004-cü il tarixə muxtar respublikada 17451 arı ailəsi mövcud
olmuşdur ki, bu da 1995-ci ilin sonu ilə müqayisədə 2,2 dəfə çoxdur. 2003-cü ildə bal istehsalı 1995-ci ilə nisbətən 61,5 faiz artaraq 155 tona çatmışdır.
Kənd təsərrüfatı sahəsində qazanılmış uğurların nəticəsidir
ki, 2003-cü ildə 71 milyon 822 min manatlıq kənd təsərrüfatı
məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq
göstəricidən 86,2 faiz çoxdur.
Bu dövrdə xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsi
daha da inkişaf etdirilmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 16 iyun tarixli Sərəncamı ilə ərazisi 12131 hektar
olan Akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli Parkı, ərazisi
3139 hektar olan Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu yaradılmışdır.
Rabitə sahəsinin inkişafı istiqamətində muxtar respublikanın bütün ərazisini əhatə edən elektron telefon stansiyaları istifadəyə verilmiş, Bakı-Naxçıvan arası peyk kanalları vasitəsilə
rabitə əlaqələri yaradılmış, Azərbaycan televiziya və radio
verilişlərinin peyk üzərindən Naxçıvana çatdırılması təmin
edilmişdir. 1998-ci ildə muxtar respublikada istismar olunan
koordinattipli avtomat telefon stansiyaları yüksək keyfiyyətə
məxsus Cənubi Koreya istehsalı olan yeni elektrontipli avtomat
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telefon stansiyaları ilə əvəz olundu. 2003-cü ilin sonuna muxtar
respublikada hər yüz ailəyə düşən stasionar telefon aparatlarının
sayı 46-ya çatmışdır.
Nəqliyyat infrastrukturu quruculuğu üzrə 2002-ci il
oktyabr ayının 1-də inşasına başlanan hava limanında bölgənin
sərt iqlim şəraiti nəzərə alınaraq tikinti-quraşdırma işləri ən müasir tələblər səviyyəsində həyata keçirildi. Hava limanında saatda
300 sərnişinə xidmət göstərmək imkanı yaradıldı.
1995-2003-cü illər ərzində muxtar respublikada həyata
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 1628,7 kilometr uzunluğunda
yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı təmir olunmuş,
33 körpü tikilmiş, 32 körpü isə əsaslı təmir olunmuşdur. Digər
tərəfdən bu müddət ərzində dəmir yolu nəqliyyatının gələcək
inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq infrastrukturu davamlı olaraq təkmilləşdirilmiş və muxtar respublika daxilində ahəngdar işi
təmin edilmişdir.
2003-cü ildə muxtar respublikada yük daşınması 5949,1 ton,
sərnişin daşınması 37661,7 min nəfər təşkil etmişdir ki, bu da
1995-ci ildəki göstəriciləri müvafiq olaraq 9,4 dəfə və 63,2 faiz
üstələmişdir.
Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafına əlverişli
şəraitin yaradılması məqsədilə sahibkarlığın hüquqi bazası dünya
təcrübəsinə uyğun olaraq təkmilləşdirilmiş, idarəetmənin və iqtisadiyyatın bütün sahələrində mühüm əhəmiyyətə malik qanunlar,
proqramlar və fərmanlar qəbul edilmişdir. Bunlardan ən əsası bazar iqtisadiyyatının inkişafına mənfi təsir göstərən bir sıra amillərin aradan qaldırılması sahəsində qəbul olunmuş “Sahibkarlığın
inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 28 sentyabr
tarixli 790 nömrəli Fərmanına müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar
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Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2002-ci il 30 sentyabr tarixli
69-II-FR nömrəli Fərmanı muxtar respublikada sahibkarların
hüquqlarının qorunması sahəsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Fərmanın icrası istiqamətində bir sıra mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sahibkarlıq subyektlərinə kənar müdaxilələri
qadağan edilmiş, sahibkarlarla operativ əlaqə sistemi yaradılmışdır. 2000-ci ildən 1 yanvar 2004-cü il tarixədək sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli şərtlərlə 8 layihənin maliyyələşdirilməsinə
1 milyon 522 min manat kredit verilmişdir.
Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrdə qazanılmış uğurlar məşğulluq probleminin də həllinə zəmin yaratmışdır.
1995-ci ildən 2003-cü ilin sonunadək olan dövr ərzində muxtar
respublikada 20856 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da
10698-i və ya 51,3 faizi daimi iş yerləridir.
Ötən dövr ərzində məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi
əməkhaqlarının da artımına səbəb olmuşdur. 2003-cü ildə muxtar
respublikada bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqının
məbləği 38,4 manat olmuşdur ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq
göstəricidən 2,4 dəfə çoxdur.
2003-cü ildə muxtar respublikada əhalinin gəlirləri 1995-ci
ilə nisbətən 5,4 dəfə artaraq 170 milyon 397 min manata, onun
hər bir nəfərə düşən həcmi isə 4,9 dəfəlik artımla 458 manata çatmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1970-ci
illərdə salınmış qəsəbə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin 2000-ci il 23 mart tarixli Qərarına əsasən, Sədərək
kəndinin tərkibindən ayrılaraq müstəqil inzibati vahidə–
Heydərabad qəsəbəsinə çevrilmişdir.
Muxtar respublikada 2003-cü ilin sonuna əhalinin sayı
1995-ci ilə nisbətən 10,7 faiz artaraq 373,9 min nəfərə çatmışdır ki,
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bunun da 29,4 faizi və yaxud 110,1 min nəfəri şəhər yerlərində,
70,6 faizi və yaxud 263,8 min nəfəri kənd yerlərində yaşayıb.
Əhalinin 50,3 faizini və yaxud 187,9 min nəfərini qadınlar,
49,7 faizini və yaxud 186 min nəfərini kişilər təşkil etmişdir.
2003-cü ildə muxtar respublikada yeni doğulanlarda gözlənilən
ömür uzunluğu qadınlarda 73,5, kişilərdə isə 69,3 yaş olmuşdur.
Muxtar respublikada 2003-cü ildə doğulanların sayı əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə 14,7, ölənlərin sayı 5,8, bağlanmış
nikahların sayı 8,3, boşanmaların sayı isə 0,6 nəfər olmuşdur.
1999-cu ildə yaradılmış Naxçıvan Elm və Texnika Mərkəzində muxtar respublikada yayılmış dərman bitkilərinin toplanması, öyrənilməsi, onlardan dərman preparatları, tibdə və məişətdə geniş istifadə edilən cövhər, krem və yağlar, habelə bölgənin
mineral xammallarının kimyəvi emalı yolu ilə müxtəlif tərkibli
duzlar alınması sahəsində uğurlu tədqiqatlar aparılmışdır.
Elmi kadrlar hazırlanmasında da uğurlar qazanılmışdır.
2000-ci ildə muxtar respublikanın ali və orta ixtisas məktəblərində 7 elmlər doktoru və professor, 130 nəfər elmlər namizədi
çalışmışdır. Muxtar respublikanın elm və təhsil müəssisələrinin
elmi əlaqələri genişlənmiş, dünyanın bir çox elmi idarələri, о
cümlədən Türkiyənin elm mərkəzləri ilə sıx əlaqələr yaradılmış,
mütəxəssis və təcrübə mübadiləsi aparılmış, birgə elmi konfranslar keçirilmişdir.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 2002-ci il 7 avqust
tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan Bölməsi yaradılmışdır. Bölmənin yaradılmasında əsas
məqsəd Naxçıvanın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və təbii
ehtiyatlarını öyrənməkdən ibarətdir. AMEA Naxçıvan Bölməsinin tərkibində 6 elmi-tədqiqat institutu fəaliyyət göstərir. Naxçı72
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van Bölməsinin yaradılması bu bölgədə elmə marağı artırmış və
elmi mühiti canlandırmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti AMEA
Naxçıvan Bölməsinə və Naxçıvan Dövlət Universitetinə müxtəlif
ixtisaslar üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlamaq səlahiyyəti vermişdir.
Ulu öndərin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
təhsilin milli tərəqqinin gerçək amilinə çevrilməsi üçün geniş islahatların həyata keçirilməsi vəzifəsini qarşıya qoydu. Bu baxımdan 1999-cu ilin iyununda imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı” xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Belə ki, bu proqram Azərbaycanın milli təhsil sisteminin aydın strategiya və konsepsiyasını, təhsilin idarəolunmasında yeni
prinsiplərin tətbiq olunmasını, onun beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılmasını və dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasının sürətləndirilməsini özündə əks etdirir. İslahat proqramının tələblərinin yerinə yetirilməsinin təmin olunması, onun səmərəliliyinin
yüksəldilməsi və təhsil sisteminin strukturunun yeniləşdirilməsi
məqsədilə ulu öndər Heydər Əliyev “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2000-ci il 13 iyun
tarixdə Fərman imzalamışdır. Bu fərman təhsilin inkişaf
istiqamətlərini müəyyən etməklə təhsil işçilərinin fəaliyyəti üçün
stimul yaratmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 2001-ci il 18 iyun
tarixli “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”,
2001-ci il 9 avqust tarixli “Azərbaycan əlifbası, Azərbaycan dili
gününün təsis edilməsi haqqında” fərmanları və digər qərarlar
təhsilin və elmin inkişafında, mədəni dəyərlərimizin qorunmasında, milli şüurumuzun formalaşdırılmasında müstəsna əhəmiyyətə
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malikdir.
Muxtar respublikada 2003-cü ildə 31-i şəhər, 59-u kənd
yerlərində olmaqla, ümumilikdə, 90 məktəbəqədər uşaq müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. Təhsil alan uşaqların sayı 2331-i
şəhər, 2370-i kənd yerlərində olmaqla bütövlükdə 4701 nəfər
olmuşdur.
2003-cü ildə muxtar respublikada 6 peşə məktəbi və peşə
liseyi, 4 orta ixtisas müəssisəsi, 3 ali məktəb fəaliyyət göstərirdi
və bu təhsil müəssisələrində təhsil alanların sayı isə müvafiq olaraq 686, 1039 və 4532 nəfər olmuşdur. 2002/2003-cü tədris ilində 75532-si ümumtəhsil məktəblərində olmaqla, ümumilikdə,
81789 nəfər təhsil almışdır.
Zəngin dəyərlərə malik olan Naxçıvan torpağı əsrlərdən
bəri qoca Şərqin mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi şöhrət
tapmış və Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, böyük və
dəyərli töhfələr vermişdir.
1996-cı il oktyabr ayının 29-da Naxçıvanda böyük romantik şair və dramaturq H.Cavidin məqbərəsinin açılışı olmuşdur.
Bu təntənəli mərasimdə geniş nitq söyləyən ulu öndər
Heydər Əliyev sənətkara yüksək qiymət vermişdir. Bu təkcə
böyük sənətkara deyil, Cavidlərə ucaldılan abidədir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 26 aprel tarixli Sərəncamı Azərbaycan xalqının ən
qədim tarixinin və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsinə, qorunub saxlanaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasına, ardıcıl və sistemli şəkildə tədqiq edilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır.
Muxtar respublikada 2003-cü ildə 20 muzey və 2 peşəkar
teatr fəaliyyət göstərmiş və muzeyləri ziyarət edənlərin sayı
134 min nəfər olmuşdur.
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2000-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri cənab Vasif Talıbovun təşəbbüsü və qayğısı ilə Azərbaycan
Rəssamlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatının yeni əsasnaməsi təsdiq olunmuş, təşkilat müstəqil yaradıcılıq qurumu kimi Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyinə çevrilmişdir.
2003-cü ildə muxtar respublikada bütün ixtisaslardan olan
həkimlərin sayı 723, orta tibb işçilərinin sayı isə 2974 nəfərə çatmışdır. 2003-cü ildə xəstəxanalardakı çarpayıların sayı 3880 vahid olmuş və əhalinin hər on min nəfərinə hesabı ilə 104,9 nəfər
təşkil etmişdir. 2003-cü ildə muxtar respublikada 7 təcili tibbi
yardım stansiyası, 2 müstəqil stomatoloji poliklinika, 33 stomatoloji şöbəyə malik olan tibb müəssisələri fəaliyyət göstərirdi.
Bu dövrdə muxtar respublikada 15 stadion, 1 üzgüçülük
hovuzu, 71 atıcılıq tiri fəaliyyət göstərmiş, idman qurğularının
sayı 1995-ci ilə nisbətən 1,7 dəfə artaraq 948 ədəd olmuşdur.
Ötən dövr ərzində əlil və şəhid ailələrinin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması, əlillərin tibbi-sosial reabilitasiyası
sisteminin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, əlillərin minik
avtomobili, əlil arabaları və digər reabilitasiya vasitələri ilə
təminatı, pensiya və müavinətlərin artırılması istiqamətində uğurlu tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1995-2003-cü illər ərzində
muxtar respublikada əlil və şəhid ailələrinə 47 fərdi yaşayış evi
və mənzil tikilmiş, 62 nəfər müharibə əlilinə minik avtomobili
verilmişdir.
Muxtar respublikanın turizm potensialının mövcud imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi üçün mühüm tədbirlər görülmüş və bir sıra nəticələr əldə edilmişdir. 2003-cü ildə muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən,
ümumilikdə, 69 min turist gəlmişdir ki, bu da 1995-ci ildəki müvafiq göstəricini 78,8 faiz üstələmişdir.
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Muxtar respublika iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, əlverişli
sahibkarlıq mühitinin yaradılması və ixracın stimullaşdırılması
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər xarici ticarət əlaqələrinin
əhatə dairəsinin artmasına imkan yaratmışdır. Belə ki, 2003-cü ildə
muxtar respublikada xarici ticarət dövriyyəsi 36 milyon 966 min
400 ABŞ dolları olmuşdur ki, bunun da 4 milyon 167 min 900 ABŞ
dolarını ixrac, 32 milyon 798 min 500 ABŞ dollarını idxal təşkil
etmişdir. 1995-ci ilə nisbətən xarici ticarət dövriyyəsi 94,3 faiz,
ixrac 2,2 dəfə, idxal isə 92 faiz artmışdır.
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VI mərhələ : 2003-2018-ci illər
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strategiyaya əsaslanan və ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla daim təkmilləşdirdiyi inkişaf siyasətinə uyğun olaraq ölkəmizin ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikası da inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə
qədəm qoymuşdur.
Ötən dövr ərzində ölkəmizdə iqtisadiyyatın və sosial sahələrin kompleks şəkildə inkişafını, o cümlədən yeni iş yerlərinin və
müəssisələrin yaradılmasını, kommunal, xidmət və sosial infrastruktur təminatının həcminin və keyfiyyətinin yüksəldilməsini,
sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasını, iqtisadiyyata
investisiya qoyuluşlarının artmasını, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini, yoxsulluğun azaldılmasını təmin etmək
üçün dövlət proqramları qəbul edilmişdir. İcrası uğurla başa çatdırılmış 2004-2008-ci illəri əhatə edən “Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” və “Azərbaycan Respublikası
regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı” ümumiqtisadi inkişafın mərkəzlə yanaşı, regionlara
doğru istiqamətlənməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Müvafiq dövlət proqramlarının muxtar respublikada icrasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədri tərəfindən 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”
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muxtar respublikada investisiya potensialından tam və kompleks
şəkildə istifadə olunmasını, yeni sənaye, kənd təsərrüfatı, xidmət
müəssisələrinin yaradılmasını, məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini, əhalinin təhsil, səhiyyə və digər sosial təminatlarının
daha da yaxşılaşdırılmasını təmin etmişdir.
İqtisadi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili məhsul
istehsalı 2018-ci ildə 2 milyard 773 milyon manat olmaqla
2003-cü ildəki müvafiq göstəricini 16,5 dəfə üstələmişdir.
2018-ci ildə hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun
həcmi 2003-cü ilə nisbətən 13,5 dəfə artaraq 6101 manat səviyyəsində olmuşdur.
2003-cü illə müqayisədə 2018-ci ildə sənaye məhsulu
56,3 dəfə, əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 16,1 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6,7 dəfə, nəqliyyat sektorunda yük
daşınması 2,8 dəfə, informasiya və rabitə xidmətləri 11,8 dəfə,
pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 17 dəfə, əhaliyə göstərilən ödənişli
xidmətlər 17,2 dəfə, ixrac 101,8 dəfə, əhalinin gəlirləri 11 dəfə,
hər bir nəfərə düşən gəlirlər 9 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı isə
11,3 dəfə artmışdır.
Sənayenin aparıcı mövqedə olduğu müasir iqtisadiyyatın
qurulması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində son
illər ərzində ciddi iqtisadi uğurlar qazanılmış, sürətli inkişaf üçün
zəngin potensial formalaşmış, azad sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılmışdır.
Aparılan iqtisadi siyasətin davam etdirilməsini və sənayenin
modernləşməsini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 6 iyun tarixli Fərmanı
ilə “Sənaye parkları haqqında Əsasnamə” təsdiq olunmuşdur.
Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq 2003-cü ilin
sonuna muxtar respublikada 66 sənaye müəssisəsi fəaliyyət
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göstərirdisə, 2018-ci ilin sonuna bu göstərici 6,7 dəfə artaraq
442-yə çatmışdır. Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa
edilməsi və yeni istehsal sahələrinin yaradılması sənaye məhsulu
istehsalının dinamik artımına səbəb olmuşdur. 2018-ci ildə
muxtar respublikada 990 milyon 67 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir ki, bu da 2003-cü illə müqayisədə
56,3 dəfə çoxdur.
Muxtar respublikada sənaye sahəsində əldə olunmuş dinamik inkişaf meyillərinin dayanıqlılığının təmin olunması üçün
həyata keçirilən kompleks tədbirlərin mühüm bir istiqaməti
səmərəli kreditləşdirmə mexanizminin formalaşdırılmasından
ibarət olmuş, təkcə son on ildə bu sahədə iqtisadi aktivliyi gücləndirmək məqsədilə 83 milyon manata yaxın kredit verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci
il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası
muxtar respublikada xalçaçılıq ənənələrinin qorunmasına və
inkişafına, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsinə öz töhfəsini
verməklə yanaşı, xalçaçılığın inkişafına da müsbət təsir göstərəcəkdir.
2018-ci ildə muxtar respublikanın sənaye müəssisələrində
16557 nəfər işçi çalışmışdır ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq
göstəricini 5,9 dəfə üstələmişdir.
Muxtar respublikada orta aylıq əməkhaqqının yüksək olduğu iqtisadi fəaliyyət sahələrindən biri olan sənaye sahəsində bu
göstərici 2018-ci ildə 388 manata çatmaqla 2003-cü ildəki göstəricidən 5,1 dəfə çoxdur.
Uzun müddət ərzində enerji resurslarına çıxış imkanlarının
məhdudluğu blokadanın yaratdığı ən kəskin problemlərdən biri
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kimi ümumi inkişafa ciddi mənfi təsir göstərməkdə idi. Ötən illər
ərzində bu sahədə intensiv tədbirlər həyata keçirilmiş, infrastruktur müasir standartlar səviyyəsində yenilənmiş, davamlı olaraq
yeni güclər yaradılmışdır ki, bu da, son nəticədə, enerji təhlükəsizliyimizin səmərəli qurulmasını şərtləndirmişdir.
Ötən dövr ərzində Babək rayonunda 87 meqavat gücündə
Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası, Ordubad rayonunda
22 meqavat gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyası, Şərur rayonunda 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1” Su Elektrik Stansiyası, 1,4 meqavat gücündə “Arpaçay-2” Su Elektrik Stansiyası,
Şahbuz rayonunda Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində 4,5 meqavat gücündə su elektrik stansiyası tikilmiş, 60 meqavat gücündə Naxçıvan Qaz-Turbin Elektrik Stansiyası yenidən qurulmuşdur.
Muxtar respublikada alternativ enerji mənbələrinin yaradılması istiqamətində 2015-ci ildə Babək rayonunun Xal-xal kəndi
ərazisində gücü 20 meqavat olan Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə verilmişdir. 2017-ci ildə həmin stansiyanın gücü
2 meqavat artırılaraq 22 meqavata çatdırılmışdır. Bundan əlavə,
2019-cu ilin fevral ayında Kəngərli rayonunun Qabıllı kəndində
2 meqavat gücündə Günəş Elektrik Stansiyası istifadəyə
verilmişdir. Ordubad rayonunda gücü 36 meqavat olan su elektrik stansiyasının tikintisi hazırda 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”.
Əldə olunmuş uğurlu nəticə kimi, əgər 2003-cü ildə muxtar
respublikada 1 elektrik enerjisi istehsal edən müəssisə fəaliyyət
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göstərirdisə, hazırda bu müəssisələrin sayı 9-a çatdırılmışdır.
Enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı görülən tədbirlərin nəticəsidir
ki, bu gün muxtar respublikada yaradılmış elektrik stansiyaları
elektrik enerjisinə olan daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı, elektrik enerjisinin ixracına imkan yaratmışdır. Əgər 2003-cü ildə
muxtar respublikaya 949 milyon kilovat-saat elektrik enerjisi idxal olunmuşdursa, 2018-ci ildə 32,4 milyon kilovat-saat elektrik
enerjisinin ixracı təmin olunmuşdur.
Muxtar respublikada istehlakçıları, ən əsası isə əhali təsərrüfatlarını təbii qazla təmin etmək məqsədilə 1992-ci ildə İran
İslam Respublikasına səfəri zamanı ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev tərəfindən “Xoy-Culfa” qaz kəmərinin çəkilməsi və Naxçıvanın qazla təmin edilməsi barədə protokol imzalanmışdır.
Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na (2004-2008-ci
illər) uyğun olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii qazla
təminatının bərpası və təbii qaza olan tələbatını ödəmək məqsədilə 5 avqust 2004-cü ildə “Azəriqaz” QSC və İran Milli Qaz
İxrac Şirkəti arasında “Təbii qaz mübadiləsi” haqqında müqavilə
imzalandı. Bununla da, bölgə üçün sosial sahədə olan ən zəruri
məsələ uğurlu və daimi həllini tapmış oldu. Nəhayət, 20 dekabr
2005-ci ildə 14 illik fasilədən sonra muxtar respublikaya mavi
yanacağın verilməsi bərpa olundu. Təbii qaz təminatı üzrə 1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikada 86 min 377 əhali abonenti mavi yanacaqla təmin olunmuş, təsərrüfat subyektlərinin bu
yanacağa olan tələbatı ödənilmişdir.
Ötən dövr ərzində ordu quruculuğu istiqamətində muxtar
respublikanın müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi, hissə
və bölmələrin döyüş qabiliyyətinin artırılması məqsədilə 5-ci
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Ordu Korpusunun əsasında Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu yaradılmış, maddi-texniki bazası gücləndirilmişdir. Naxçıvanda ilk
milli hərbi hissənin yaradılmasının 25-ci ildönümü münasibətilə
hərbi parad keçirilmişdir.
2004-2018-ci illər ərzində muxtar respublikada ordu quruculuğu istiqamətində 238 obyekt, o cümlədən 18 qərargah binası,
səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış, hərbi prokurorluq orqanları
və hərbi hissələrin bölük mərkəzləri üçün 15 bina, 31 zabit və
əsgər yataqxanası, 19 yeməkxana, 26 yaşayış binası, 5 tədris binası, 1 orta məktəb, 3 uşaq bağçası, 5 xəstəxana, 5 tibb məntəqəsi, 3 klub və 107 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilərək və ya yenidən
qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Vəsaitlərin geniş sahə quruluşu və intensivliyi diqqətdə saxlanılmış, 2018-ci ildə əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər 2003-cü
ildəki müvafiq göstəricini 16,1 dəfə üstələyərək 1 milyard
17 milyon manatı ötmüşdür.
2004-2018-ci illər ərzində muxtar respublikada 294 inzibati
bina, 52 nasos stansiyası, 162 subartezian quyusu, 72 körpü,
160 elm və təhsil müəssisəsi, o cümlədən 34204 şagird yerlik
111 ümumtəhsil məktəbi, 260 mədəniyyət obyekti, 194 səhiyyə
müəssisəsi, 21 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid
ailələri, təbii fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan şəxslər üçün 300 fərdi ev, 859 istehsal və xidmət
obyekti tikilmişdir.
Bununla yanaşı, muxtar respublikada 213 inzibati bina,
46 nasos stansiyası, 51 subartezian quyusu, 44 körpü, 139 elm və
təhsil müəssisəsi, o cümlədən 45636 şagird yerlik 95 ümumtəhsil
məktəbi, 157 mədəniyyət obyekti, 51 səhiyyə müəssisəsi, 20 idman obyekti, əlil, məcburi köçkün, qaçqın, şəhid ailələri, təbii
fəlakətdən zərər çəkənlər və digər bu kimi kateqoriyalardan olan
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şəxslər üçün 21 fərdi ev yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir
olunmuşdur.
İdarəetmənin səmərəli təşkili və ucqar yaşayış məntəqələrinin-kəndlərin, qəsəbələrin inkişafı bu müddət ərzində diqqətdə
saxlanılmış və son illər ərzində 151 kənd mərkəzi, 4 qəsəbə mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
Əhalinin rifah halının yaxşılaşması, öz növbəsində dayanıqlı
məskunluğu təmin etmiş, təkcə 2018-ci ildə muxtar respublikada
əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına 378 min 400 kvadratmetr yaşayış
sahəsi tikilmişdir ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən
29,8 dəfə çoxdur.
Əhalinin rahatlığına və yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə
xidmət edən kommunal-məişət sistemlərinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində görülən tədbirlərin tərkib hissəsi kimi, içməli su və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işi xüsusilə diqqətdə saxlanılmış, yeni kaptajlar tikilmiş və içməli su xətləri çəkilmiş, mövcud kaptajlar və içməli su xətləri bərpa olunmuşdur.
Ötən dövrdə Naxçıvan şəhərində Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi, Naxçıvan şəhərdaxili, Naxçıvan şəhərinin Tumbul, Qaraçuq, Qaraxanbəyli, Hacıniyyət və Bulqan kəndlərində, Culfa və Şahbuz şəhərlərində, eləcə də ətraf kəndlərdə
içməli su və kanalizasiya təchizatı sistemləri istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan şəhərində Təmizləyici Qurğular Kompleksi, Şərur
şəhər və ətraf kəndlərinin içməli su və kanalizasiya təchizatı sistemlərinin birinci mərhələsi, Babək rayonunun Şıxmahmud,
Xəlilli və Şəkərabad kəndlərində içməli su və kanalizasiya təchizatı sistemləri istifadəyə verilmişdir.
Şərur rayonunun Yengicə kəndində içməli su təchizatı sistemi, Şahbuz şəhərində təmizləyici qurğu yaradılmış, Babək, Ordu83
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bad, Kəngərli və Sədərək rayonlarının mərkəzlərində və ətraf
kəndlərdə içməli su təchizatı və kanalizasiya təchizatı sistemlərinin, Şərur rayonunun Zeyvə və Düdəngə kəndlərində içməli su
şəbəkəsinin tikintisi davam etdirilmişdir.
Yaşayış məntəqələrində kommunal xidmətlərin səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması, məişət tullantılarının yığılması və daşınması
məqsədilə təkcə 2015-2018-ci illər ərzində 11 ədəd kommunal
təyinatlı avtomobil, 610 ədəd konteyner gətirilmişdir.
Muxtar respublikada aqrar sektorun inkişafı istiqamətində
məhsul istehsalçılarına dövlət maliyyə yardımlarının göstərilməsi, meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin yenilənməsi, gübrələrin
güzəştlə çatdırılması, səmərəli kreditləşdirmə mexanizminin formalaşdırılması, lizinqin inkişafının dəstəklənməsi, lazımi texnikaların sayının tələbata uyğun artırılması, yeni satış bazarlarının
təşviqi, yeni emal müəssisələrinin yaradılması, kənd təsərrüfatı
sahəsində iqtisadi aktivliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 yanvar
tarixli “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi
haqqında” Sərəncamının icrası istiqamətində ötən dövrdə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına sərf etdikləri yanacaq və
motor yağlarına görə yardımların və mineral gübrələrin dəyərinin
orta hesabla 50 faizinin dövlət tərəfindən ödənilməsi təmin edilmişdir.
Bu müddət ərzində kənd təsərrüfatının kompleks inkişafı
üzrə 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 2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2016-2020-ci illərdə meyvəçiliyin və
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tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə dövlət proqramları qəbul olunmaqla
konkret inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Bitkiçiliyin inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 15 aprel tarixli Sərəncamı ilə kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalçılarına hər hektar əkin sahəsinin becərilməsində və çoxillik əkmələrin aparılmasında istifadə etdikləri
yanacaq və motor yağlarına görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən yardımın həcmi 25 faiz artırılaraq 50 manata çatdırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci
il 4 may tarixli 80 №-li Qərarına əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına güzəştlə satılan mineral gübrələrin miqdarı
hər hektar əkin sahəsi üçün 150 manat müəyyən edilmişdir.
Aqrar sahənin elmi şəkildə inkişafı məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Akademik Həsən Əliyev adına “Araz” Elmİstehsalat Birliyi, həmçinin Toxumçuluq və Bitkilərin Mühafizəsi
İdarəsi üçün yeni inzibati bina istifadəyə verilmiş, müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş Aqrokimya Laboratoriyası yaradılmışdır.
Muxtar respublikada məhsuldar və keyfiyyətli toxum növləri istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə 2017-ci ildə Naxçıvan
şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni kompleks inşa olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Çin Xalq Respublikası Hökuməti arasında imzalanmış texniki-iqtisadi əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində ayrılan qrant hesabına Naxçıvan
Muxtar Respublikası “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə yeni kənd təsərrüfatı texnikaları və toxumçuluq laboratoriyası avadanlıqları, o cümlədən 5 kombayn, 5 traktor, hər birinin tutumu 10 ton olan 4 yük maşını, 5 toxumsəpən,
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5 filtr təmizləyici, avtobus, hidravlik ekskavator, yanacaq tankeri,
toxumörtən, diskli kotan və dırmıqlar, 5 gübrəsəpən, 5 toxumtəmizləyən, 2 elevator, 80 tonluq elektron tərəzi, eləcə də digər
maşın və avadanlıqlar təqdim olunmuşdur. Yeni alınan elektrotermostatik inkubator, isitmə və qurutma sobası, mikroskop və
digər avadanlıqlar toxumçuluq laboratoriyasında yüksək məhsuldarlığa malik, xəstəliyə, ziyanvericilərə və yerli iqlim şəraitinə
dözümlü toxum sortlarının yetişdirilməsinə, toxumların genofonduna və seleksiyasına nəzarət olunmasına imkan verir.
2018-ci ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 61 min
935 hektar sahədə əkin işləri həyata keçirilmişdir ki, bu da 2003-cü
ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 32,8 faiz çoxdur.
Muxtar respublikada taxılçılığa mühüm əhəmiyyətli sahə
kimi yanaşılmasının nəticəsidir ki, bu sahədə yüksək artım meyillərinə nail olunmuş, 2003-cü illə müqayisədə taxıl əkini sahəsi
66,2 faiz artaraq 32483 hektar təşkil etmişdir. 2018-ci ildə taxıl
əkini sahələrindən 97689 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2003-cü
ildəki müvafiq göstəricidən 33,8 faiz çoxdur.
Ötən dövr ərzində muxtar respublikada istehsalçıların məhsul tədarükü zamanı rastlaşdıqları problemlərin aradan qaldırılmasında və ən əsası taxıl ehtiyatının yaradılmasında mühüm əhəmiyyətə malik olan tutumu 27 min ton taxılı saxlamağa imkan
verən anbar yaradılmışdır.
Yüksək istehlak xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq muxtar respublikada kartof istehsalına xüsusi önəm verilir. Daxili bazarın
kartofla təminatında idxaldan asılılığı azaltmaq, əhali tələbatının
keyfiyyətli yerli məhsul hesabına ödənilməsini təmin etmək məqsədilə reallaşdırılan tədbirlərə uyğun olaraq, kartof əkini üçün əlverişli torpaq sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Həyata keçirilən
tədbirlər nəticəsində 2003-cü illə müqayisədə kartof əkini sahəsi
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2,2 dəfə artaraq 2018-ci ildə 3215 hektara çatdırılmışdır. Əkilmiş
sahələrdən 49574 ton məhsul yığılmışdır ki, bu da 2003-cü ildəki
göstəricidən 3,5 dəfə çoxdur.
2018-ci ildə muxtar respublikada 85642 ton tərəvəz, 38714 ton
bostan məhsulları, 72171,5 ton meyvə və giləmeyvə istehsal
olunmuşdur. 2003-cü illə müqayisədə tərəvəz istehsalı 60,5 faiz,
meyvə və giləmeyvə istehsalı 80,2 faiz artmışdır. Əsas strateji
xəttə uyğun olaraq yerli tələbatın səmərəli ödənilməsi ilə yanaşı,
muxtar respublikada son illər ərzində yerli tələbatdan artıq səviyyədə istehsal olunan bir sıra meyvə və tərəvəz məhsullarının ixracı davamlı xarakter almışdır.
Aqrar sahədə nəzərdə tutulan xidmət işlərinin yerinə yetirilməsini sürətləndirmək, sahibkarların əməyini yüngülləşdirmək,
onların lazımi texnika ilə vaxtında və güzəştli şərtlərlə təmin
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 1 satış xidmət bazası və muxtar respublikanın 6 rayonunda texniki xidmət servisləri fəaliyyət göstərir.
Ötən dövr ərzində “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti ilə 321-i 2018-ci ildə olmaqla, cəmi 2375 müxtəlif
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq alınaraq
muxtar respublikaya gətirilmişdir.
Aqrar sektorun inkişafında mühüm mərhələ kimi soyuducu
anbarların yaradılması işi diqqətdə saxlanılmış, 1 yanvar 2019-cu
il tarixə soyuducu anbarların sayı 33-ə, ümumi tutumu 14 min
245 tona çatdırılmışdır.
Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən
biri də heyvandarlıqdır. Əhalinin heyvandarlıq məhsulları ilə eti87
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barlı təminatı məqsədilə bu sahəyə ötən dövr ərzində xüsusi diqqət yetirilmiş, yüksək nəticələr əldə olunmuşdur.
“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
Almaniyadan, Avstriyadan, İran və Türkiyədən 1688 baş, o
cümlədən 84 baş “Şvis”, 423 baş “Simmental” və 1181 baş
“Holştin-friz” cinsindən olan damazlıq boğaz düyələr gətirilərək
lizinq yolu ilə sahibkarlara verilmişdir. Muxtar respublikada maldarlığın cins tərkibini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 23 süni mayalandırma məntəqəsi yaradılmışdır.
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 subsidiyanın müəyyən
olunması bu sahənin inkişafına təkan vermişdir. Muxtar respublikada mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün süni
mayalanma tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22 fevral
tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın
inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına uyğun
olaraq Süni Mayalanma Mərkəzinin yaradılması hazırda davam
etdirilir.
1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikanın bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 113 min 916 baş, qoyun
və keçilərin sayı 692 min 530 baş olmuşdur ki, bu da 2003-cü ilin
sonu ilə müqayisədə müvafiq olaraq 40,3 və 45,8 faiz çoxdur.
Heyvandarlıqda baş sayının artımı heyvandarlıq məhsullarının da
artmasına müsbət təsir göstərmiş, 2018-ci ildə muxtar respublikada 15090 ton ət (kəsilmiş çəkidə), 83967 ton süd, 87281 min
ədəd yumurta, 1044,4 ton yun istehsal edilmişdir ki, bu da
2003-cü ildəki göstəricilərlə müqayisədə 2,2 dəfə, 42,5 faiz,
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2 dəfə və 31,7 faiz çoxdur.
Yüksək tələbata uyğun olaraq kənd təsərrüfatının mühüm
sahələrindən olan quşçuluq və balıqçılığın inkişafı müntəzəm olaraq dəstəklənmiş, ötən dövr ərzində 84 yeni quşçuluq və 16 balıqçılıq təsərrüfatları istifadəyə verilmişdir. Muxtar respublikada
quşçuluq təsərrüfatlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Quşçuluq Birliyi yaradılmışdır.
Naxçıvan şəhərində istehsal gücü saatda 3-3,5 ton və hər
biri 10 ton olan üç qarışıq yem istehsalı sahəsi, Şərur rayonunda
gündəlik istehsal gücü 10 ton olan qarışıq yem və Culfa rayonunda gündəlik istehsal gücü 500 kiloqram olan yem istehsalı sahələri yaradılmışdır.
Daxili bazarda tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi
istiqamətində Naxçıvan “Balıqçılıq Təsərrüfatı” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində muxtar respublikanın su hövzələri üçün müxtəlif
balıq sortlarının yetişdirilməsinə şərait yaradılmışdır.
Muxtar respublikada kənd təsərrüfatının perspektivli sahələrindən biri də arıçılıqdır. Bu sahənin inkişafı ilə əlaqədar son illər
göstərilən dövlət maliyyə dəstəyinin həcmi artırılmış, balın emalı
və qablaşdırılması ilə məşğul olan istehsal sahələri istifadəyə
verilmişdir. Arıçılıqla məşğul olan istehsalçıların fəaliyyətinin
tənzimlənməsi, bu sahədə təşkilatlanma işlərinin aparılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası “Arıçılar” İctimai Birliyi
yaradılmışdır.
Muxtar respublikada beynəlxalq arıçılıq konfranslarının və
2016-cı ildən “Arıçılıq məhsulları-bal festivalı”nın keçirilməsi bu
sahəyə marağın artmasına və istehsal olunan məhsulların satışına
müsbət təsir göstərmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il
18 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2017-2022-ci
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illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” bu sahənin inkişafına təkan vermişdir.
Arıçılığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən digər mühüm tədbir kimi 2018-ci ildən başlayaraq bu sahə ilə məşğul olan
hüquqi və fiziki şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə görə subsidiyaların verilməsi məhsul istehsalının həcmini daha da artıracaqdır.
1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikada arı ailələrinin sayı 2003-cü ilə nisbətən 4,1 dəfə artaraq 72 min 350-yə çatmışdır. 2018-ci ildə muxtar respublikada 1448 ton bal istehsal
olunmuşdur ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricini 9,3 dəfə
üstələmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci
il 22 noyabr və 2019-cu il 18 yanvar tarixli sərəncamları ilə təsdiq olunmuş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ailə təsərrüfatlarının inkişafı ilə bağlı Tədbirlər Planı” və son illər muxtar respublikada keçirilən “Göycə”, “Kətə”, “Plov” və “Ailə təsərrüfatları məhsulları” festivalları, 2019-cu ilin muxtar respublikada
“ailə təsərrüfatları” ili elan olunması, ailə təsərrüfatlarının inkişafının daim diqqətdə saxlanılmasına, iqtisadiyyatın, xüsusilə də
aqrar sektorun inkişafına yeni imkanlar yaratmaqdadır.
Ötən əsrin 80-ci illərindən tikintisinə başlanılmış, lakin məlum səbəblər üzündən sona çatdırılmamış Vayxır Su Anbarının
tikintisinə 2003-cü ildə yenidən başlanılmış və muxtar respublika
rəhbərliyinin səyi nəticəsində 2005-ci ilin dekabr ayında başa
çatdırılmışdır. Su anbarına ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
adı verilmişdir. Həcmi 100 milyon kubmetr olan anbar istifadəyə
verildikdən sonra 6919 hektar torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə
qatılmış, ümumilikdə, isə 16830 hektar sahənin suvarma suyu ilə
təmin edilməsi mümkün olmuşdu. Bundan əlavə, 2008-ci ildə
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Arpaçay Su Anbarı əsaslı təmir olunmuş, 2014-cü ildə Uzunoba
Su Anbarı yenidən qurulmuşdur.
2014-cü ildə Kəngərli rayonunun Yeni Kərki, Xıncab,
Təzəkənd və Böyükdüz kəndlərinin torpaq sahələrinin suvarma
suyu ilə təmin olunması məqsədilə Uzunoba Su Anbarından
qidalanan su xəttinin çəkilişi başa çatdırılmışdır.
Meliorasiya-irriqasiya sistemlərinin yenilənməsi istiqamətində Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok kəndləri ərazisində
1740 hektar sahəni əhatə edən yeni qapalı suvarma şəbəkəsinin
tikintisi başa çatdırılmışdır.
Babək rayonunun Nehrəm kəndinin 1170, Kərimbəyli və
Kültəpə kəndlərinin 217 və Culfa rayonunun Bənəniyar kəndinin
1050 hektar sahəsində, ümumilikdə, 2437 hektar sahədə qapalı
suvarma şəbəkəsi yaradılmışdır.
Hazırda muxtar respublikada 30-dan artıq su anbarları və
sututarları mövcuddur ki, bunlara da Araz Su Anbarı istisna olmaqla, ümumilikdə, 304,3 milyon kubmetr su ehtiyatı toplamaq
mümkündür. Hər il bu su anbarlarına su ehtiyatı toplanaraq suvarma mövsümündə istifadə olunur ki, bu da çayların təbii rejimdəki su çatışmazlığının qarşısının alınması deməkdir.
Ötən dövr ərzində muxtar respublikada torpaqların meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılması üçün kollektor-drenaj şəbəkələri,
açıq və qapalı drenaj xətləri çəkilmişdir ki, bu da min hektarlarla
torpaq sahələrinin meliorativ cəhətdən yaxşılaşdırılmasına
səbəb olmuşdur. Muxtar respublikada öz axını ilə suvarma şəbəkələri ilə yanaşı, mexaniki suvarma sistemlərinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, Araz çayı və digər su mənbələri üzərində
qurulmuş nasos stansiyaları və ərazidəki subartezian quyuları su
təminatında mühüm rol oynayırlar. Ötən dövr ərzində muxtar respublikada 52 yeni nasos stansiyası tikilərək istismara verilmiş,
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46 nasos stansiyasında əsaslı təmir və yenidənqurma işləri aparılmışdır.
Yeraltı sulardan istifadə dünyanın bir çox yerlərində olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Tariximizi özündə əks etdirən kəhrizlər qədim zamanlardan əhalinin içməli və suvarma suyuna olan tələbatının ödənilməsində
əsas hidrotexniki qurğu olmuşdur. Muxtar respublikanın relyef
quruluşuna uyğun olaraq kəhriz sistemi geniş yayılmış və bəzi
yaşayış məntəqələrinin su təminatı yalnız kəhrizlər vasitəsi ilə
olmuşdur. Bu sahəyə xüsusi xidmətin vacibliyi nəzərə alınaraq
2003-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı Komitəsinin nəzdində Kəhrizlər İdarəsi yaradılmışdır. Ötən müddət ərzində Kəhrizlər İdarəsi tərəfindən 385
kəhriz qeydiyyata alınmış və 246 kəhriz bərpa edilərək əhalinin
istifadəsinə verilmişdir. Muxtar respublikada yeraltı sulardan
həm suvarma, həm də içməli su kimi istifadə olunmaqdadır.
Muxtar respublikada suvarma suyunun itkisiz torpaq mülkiyyətçilərinə verilməsi və su bölgüsü işinin düzgün qurulması
məqsədilə 2005-ci ildən başlayaraq sudan istifadə edənlər birlikləri yaradılmışdır.
Yaşayış məntəqələrini və əkin sahələrini yaz mövsümində
sel sularından qorumaq üçün hər il mütəmadi olaraq sahilbərkitmə işləri aparılır. 2003-cü ildən Araz çayının sol sahilində sahilbərkitmə işlərinə başlanılmış və 2016-cı ilin sonuna 54,1 km məsafədə daşla sahilbərkitmə işləri aparılmışdır. Həmçinin Arpaçay,
Naxçıvançay və digər çayların da məcrasının sağ və sol sahilindəki kəndləri və əraziləri sel sularından qorumaq məqsədilə istiqamətləndirici bəndlər salınmışdır.
Muxtar respublikada həyata keçirilən ekoloji siyasətin əsas
məqsədi indiki və gələcək nəsillərin ehtiyaclarının təmin edilməsi
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naminə mövcud ekoloji sistemlərin, iqtisadi potensialın qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə davamlı
inkişafın saxlanılmasından ibarətdir. Muxtar respublikanın təbii
iqlim xüsusiyyətləri və relyefi, xüsusilə sənayenin müxtəlif
sahələrinin inkişafı nəzərə alınaraq region üçün ən mühüm ekoloji amil olan meşələrin, yaşıllıqların qorunması və artırılması
sahəsində görülən işlər nəticəsində meşə ehtiyatları dəfələrlə artmışdır. Hazırda muxtar respublikanın ümumi ərazisinin 20 faizə
yaxınını yaşıllıqlar əhatə edir. 1990-cı ilin əvvəllərində isə bu
göstərici 0,6 faiz həddində olmuşdur.
Ötən dövr ərzində torpaqların münbitliyinin qorunması, sudan səmərəli istifadə edilməsi, ekoloji və iqtisadi səmərəlilik əsas
götürülərək ölkəmizdə ilk dəfə olaraq muxtar respublikada damcı
üsulu ilə suvarma sistemi yaradılmış və 2000 hektara yaxın ərazidə tətbiq edilmişdir. 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.
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. Kiçik Qafqazın ZəngəzurDərələyəz dağ silsilələrinin Naxçıvan hüdudlarına aid hissəsini
əhatə edən, təbiət komplekslərinin, təbiət və tarixi mədəniyyət
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abidələrinin yerləşdiyi coğrafi ərazilərdə respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli milli parkın yaradılması sahəsində zəruri işlər
görülmüşdür. 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 ərazisində olan dövlət meşə fondu,
Şahbuz, Culfa, Ordubad rayonlarının ərazisindəki yay otlaqlarının torpaqları hesabına genişləndirilmiş, 42 min 787 hektar
ərazidə Akademik Həsən Əliyev adına Azərbaycan Respublikasının Zəngəzur Milli Parkı yaradılmışdır.
Muxtar respublika ərazisində ən xarakterik, xüsusi gözəlliyi
ilə seçilən təbiət guşələri, şəlalələr, mağaralar, nadir göllər, geoloji
nadir çıxıntılar, yüzillik ağaclar və digər elmi, təcrübi, tarixi əhəmiyyətə malik olan obyektlər, təbii komplekslər təbiət abidələri
kimi qeydiyyata alınmış və pasportlaşdırılmışdır. 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 Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasına dair
“Qırmızı kitab”ların hazırlanması sayı azalmaqda olan növlərin
qorunub saxlanılmasına, artırılmasına, xüsusi qaydada mühafizə
edilməsinə təminat yaratmışdır.
Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
hər bir ölkənin sosial-iqtisadi həyatına geniş nüfuz etmişdir. Ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, muxtar respublikamızda da bu
sahəyə daim diqqət və qayğı ilə yanaşılır, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsi sürətlə inkişaf etdirilir.
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Muxtar respublikanın telekommunikasiya sisteminin yenilənməsi istiqamətində Naxçıvan şəhərini, Şərur, Babək, Ordubad,
Şahbuz və Sədərək rayonlarını əhatə edən yeni nəsil telekommunikasiya xidmətlərindən istifadəyə imkan verən NGN avtomat
telefon stansiyaları istifadəyə verilmişdir. Muxtar respublikanın
telekommunikasiya şəbəkəsi üzrə telefon nömrələri 7 rəqəmli
nömrə planına keçirilmişdir. İstifadə olunan avtomat telefon stansiyalarının 184-ü yeni nəsil texnologiyaları təşkil edir. Hazırda
muxtar respublikanın yaşayış ərazilərinin 99,1 faizində genişzolaqlı internet, 99,5 faizində isə simsiz internet xidmətləri göstərilir. Muxtar respublikaya daxil olan internet kanalının sürəti
512 kb/san-dən 10 gb/san-dək artırılmış, internet xidmətlərinin
tarifləri aşağı salınmışdır.
Muxtar respublikanın telekommunikasiya şəbəkəsi beynəlxalq Trans-Asiya-Avropa fiber-optik kabel magistralına qoşulmuş, ilk dəfə Naxçıvanın tranzit telekommunikasiya imkanları
yaradılmışdır. Magistralın Naxçıvan-Ordubad, Naxçıvan-Sədərək
və Naxçıvan-Şahbuz hissələri üzərində qurulan optik rəqəmsal
şəbəkələr elektron hökumət və genişzolaqlı xidmətlərin həyata
keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Bundan əlavə, daxili telekommunikasiya əlaqələrinin alternativliyinin təmin edilməsi məqsədilə Ordubad-Sədərək arası fiber-optik magistral kabel xəttinin
tikintisi başa çatdırılmışdır.
Hazırda muxtar respublikanın mövcud telekommunikasiya
şəbəkəsinin 98 faizi optik şəbəkəyə birləşdirilmişdir. Optik şəbəkənin genişləndirilməsi evlərə də optik kabelin çəkilməsinə imkan vermiş, 2012-ci ilin avqust ayından etibarən Naxçıvan şəhərində “Evədək optika” layihəsinin icrasına başlanmışdır. Telekommunikasiya əlaqələrinin alternativliyinin təmin edilməsi
məqsədilə Naxçıvan-Türkiyə-Gürcüstan-Bakı istiqamətində optik
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kabel üzərindən rabitə kanalları yaradılmış, Naxçıvan-İran-Bakı
istiqamətində yeni STM-16 səviyyəli telekommunikasiya əlaqələri təşkil edilmişdir.
Ölkəmizdə “Azərspace-1” peykinin orbitə buraxılması ilə
muxtar respublikanın ərazisində də keyfiyyətli televiziya və radio
yayımı, o cümlədən sürətli internet xidmətlərin göstərilməsi təmin olunmuş, giriş-çıxış telekommunikasiya kanallarının üçüncü
alternativi yaranmış, məsafədən təhsil və elektron səhiyyə kimi
proqramlar üçün platforma yaradılmışdır.
“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin peyklərin idarə
olunması üçün ehtiyat idarəetmə mərkəzinin Naxçıvan ərazisində
yaradılması muxtar respublika üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Muxtar respublikada informasiya və rabitə sahəsində daha
bir yenilik kimi 2016-cı ildə “Naxtel” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən dördüncü nəsil mobil rabitə şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Baza stansiyalarının hər biri ilə mərkəzi idarəetmə
sistemi arasında fiber-optik kabel xətləri çəkilmiş və saniyədə
1 giqabit informasiya daşıya bilən avadanlıqlar qurulmuşdur.
Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyində, şəhər və rayon
rabitə idarələrində müasir iş şəraitinin yaradılması diqqətdə saxlanılmış, təkcə 2018-ci ildə Ordubad rayonunda Rabitə Evi, Şərur
rayonunda İbadulla Radio-Televiziya Verici Stansiyası üçün bina
istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında informasiya cəmiyyətinə
keçid və elektron hökumətin formalaşdırılması sahəsində də ardıcıl tədbirlər görülür. Bu gün informasiya sistemlərinin inkişafına,
informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, elektron hökumət, elektron imza və elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqinə,
elektron poçt-maliyyə xidmətlərinin, rəqəmsal yayımın təşkilinə,
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ayrı-ayrı sahələr üzrə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsinə, internetdən istifadə səviyyəsinin artırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2011-ci il 15 iyul tarixli Fərmanına əsasən dövlət orqanlarının göstərəcəyi elektron xidmətlərin reqlamentləri təsdiq edilmiş, reyestr kodları verilmiş və internet saytlarında yerləşdirilmişdir. Dövlət orqanlarının elektron xidmətlərindən “bir pəncərə” prinsipi əsasında istifadənin təşkili məqsədilə “Elektron hökumət” portalı yaradılmış, 33 dövlət orqanının xidmətləri portala
inteqrasiya edilmişdir. Hazırda 291 elektron xidmət istifadəçilərə
təqdim olunur.
Muxtar respublikada Elektron İmzanın Sertifikat Mərkəzi
yaradılmış və “Elektron imza”nın tətbiqinə başlanılmışdır.
Muxtar respublikada Vətəndaşların Müraciətləri üzrə
Elektron Qeydiyyat və İdarələrarası Elektron Sənəd Dövriyyəsi
Sistemləri istifadəyə verilmişdir. Hər iki sistem üçün proqram
təminatı hazırlanmış, server və digər avadanlıqlar quraşdırılmışdır ki, bu da vətəndaşlarla dövlət qurumları arasında münasibətlərin sadələşdirilməsinə, vaxt itkisinə yol verilmədən daxil olan
müraciətlərə baxılmasına və cavablandırılmasına, mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti orqanları arasında elektron sənəd dövriyyəsinin daha operativ təşkil olunmasına imkan yaratmışdır.
Ötən dövrdə muxtar respublikanın bütün yaşayış ərazilərində rəqəmsal teleradionunun yayımı təmin edilmişdir.
Bundan əlavə, Naxçıvan ərazisində geniş imkanları olan İP
televiziyası fəaliyyətə başlamışdır ki, bu da muxtar respublika sakinlərinə yeni nəsil telekommunikasiya sistemi üzərindən televiziya kanallarını izləmək və digər xidmətlərindən yararlanmaq
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imkanı yaratmışdır.
Muxtar respublikada poçt işinin müasir tələblər səviyyəsində
qurulması və bu sahədə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü
il 30 iyul tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılmışdır.
Telekommunikasiya və poçt xidmətlərinin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması istiqamətində “Naxçıvanpoçt” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kompüter şəbəkəsinin Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının Hökumət Ödəniş Portalına qoşulması prosesi başa çatdırılmışdır ki, bu da poçt məntəqələrində
əhaliyə yeni xidmətlərin göstərilməsinə şərait yaratmışdır.
Poçt xidmətinin həcminin artırılması ilə əlaqədar olaraq,
beynəlxalq poçtdaşıma işlərinin yaxşılaşdırılması da diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar respublika ərazisində beynəlxalq poçt
daşımalarını həyata keçirmək üçün “Express Mail Servis”, DHL
beynəlxalq ekspress poçt xidmətləri fəaliyyət göstərir ki, bu da
məktubların, sənədlərin və malların ən qısa zamanda göstərilən
ünvana etibarlı çatdırılmasına və elektron ticarətin inkişafına
müsbət təsir göstərir.
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”.
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İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı bu sahə üzrə göstərilən xidmətlərin həcminin dinamik artımına da zəmin yaratmışdır. Belə ki, 2018-ci ildə informasiya və rabitə xidmətləri 51 milyon 325 min 100 manat olmuşdur ki, bu da
2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 11,8 dəfə çoxdur.
Nəqliyyat sisteminin ahəngdar işinin bərpası məqsədilə
müasir avtomobil yolları şəbəkəsinin və dəmir yolu infrastrukturunun qurulması, qonşu xarici ölkələrin ərazisindən tranzit istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, hava nəqliyyatının işinin gücləndirilməsi istiqamətində irimiqyaslı layihələrin icrası həyata
keçirilmişdir.
Ötən dövr ərzində blokada vəziyyəti ilə bağlı çətinlikləri
aradan qaldırmaq və nəqliyyat infrastrukturunu müasirləşdirmək
məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının, Sədərək, Culfa
və Şahtaxtı sərhəd-keçid komplekslərinin, Culfa və Şahtaxtı
sərhəd keçid məntəqələrində yeni körpülərin istifadəyə verilməsi,
“Bakı-Naxçıvan-Bakı”, “Naxçıvan-Təbriz-Naxçıvan” avtobus,
“Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhəd” sərnişin qatarı və yeni hava
nəqliyyatı marşrutlarının açılması nəqliyyat əlaqələrinin genişlənməsində mühüm mərhələ olmuşdur.
Muxtar respublikada yol-nəqliyyat kompleksinin yenilənməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində
də kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu sahədə tədbirlərin intensivləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən Culfa, Kəngərli və Babək rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair əlavə
tədbirlər haqqında sərəncamlar imzalanmışdır. Sərəncamlara əsasən, Culfa və Kəngərli rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
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Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 5 milyon manat, o cümlədən
Culfa rayonunda uzunluğu 57,6 km olan, 25 min nəfər əhalinin
yaşadığı 20 kəndi əhatə edən Çeşməbasar-Boyəhməd avtomobil
yolunun yenidən qurulması üçün 3 milyon, Kəngərli rayonunda
uzunluğu 39,2 km olan, 12 min nəfər əhalinin yaşadığı 5 kəndi
əhatə edən Naxçıvan-Sədərək magistralı-Təzəkənd-ÇalxanqalaQıvraq dairəvi avtomobil yolunun yenidən qurulması üçün 2 milyon manat, Babək rayonunda 18 min nəfər əhalinin yaşadığı
13 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Hacıvar-Vayxır-Sirab avtomobil yolunun tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
2013-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 6,3 milyon manat,
Şəkərabad-Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil
yolunun yenidən qurulması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ilkin olaraq 5 milyon manat
və müvafiq yolda yenidənqurma işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat
fondundan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə əlavə olaraq 5 milyon manat vəsait ayrılmış və müvafiq işlər
vaxtında başa çatdırılmışdır.
Həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticəsi olaraq son 15 ildə
muxtar respublikada 2027,2 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları salınmış və ya əsaslı təmir olunmuşdur. Bununla yanaşı, 116 körpü tikilmiş və ya yenidən qurulmuşdur.
Bu sahədə infrastrukturun yenilənməsi istiqamətində ən
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böyük layihə kimi Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun
tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 16 may tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 30 milyon manat vəsait ayrılmış və
yolun yenidən qurulması işləri hazırda davam etdirilir.
Son illər yol təsərrüfatının yenidən qurulmasında əsas amil
olan keyfiyyətli asfalt istehsalı üçün möhkəm zəmin yaradılmış,
müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş yeni asfalt-beton zavodları,
qum-çınqıl karxanaları və bitum anbarları istifadəyə verilmişdir.
Muxtar respublikanın avtomobil yollarında idarəetməni
daha da təkmilləşdirmək və həyata keçirilən işlərin səmərəliliyini
artırmaq məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2018-ci il 14 fevral tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi yaradılmış və
Agentliyin yeni inzibati binası istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan şəhərində şəhərdaxili marşrutlarda xidmətin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində son illər beynəlxalq
standartlara uyğun yeni avtobuslar gətirilmişdir. Hazırda muxtar
respublikanın rayon mərkəzlərinə və kəndlərinə 313 ədəd marşrut
avtobusları işləyir və əhalinin rahatlığını təmin etmək üçün
Naxçıvan, Şərur, Ordubad, Culfa və Şahbuz şəhərlərində yüksək
standartlara uyğun avtovağzallar tikilərək sərnişinlərin xidmətinə
verilmişdir. Muxtar respublikada sərnişindaşıma xidmətinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində 2 ədəd “MAN Neoplan” markalı
iritutumlu avtobus alınmışdır.
Dəmir yolunun inkişafı istiqamətində son dövrlər ərzində
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və
qayğısı nəticəsində Naxçıvan, Şərur, Şahtaxtı, Culfa sərnişin vağzalı binalarında, Naxçıvan, Dərəşam, Nehrəm, Vəlidağ, Qıvraq,
Dəstə, Şahtaxtı, Culfa stansiyaları İdarəetmə mərkəzlərində
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“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
inzibati binasında, əlavə olaraq onlarla inzibati və yardımçı binada əsaslı təmir işləri başa çatdırılaraq istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci
il 16 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında dəmir yolu nəqliyyat sisteminin 2011-2015-ci
illər üzrə İnkişaf Proqramı” dəmir yolu nəqliyyatının inkişafına
təkan vermişdir. İnkişaf Proqramına uyğun olaraq mühüm dəmiryol qovşağı olan Culfa stansiyasında Yük və Sərnişin Daşımaları İdarəsinin inzibati binası, Culfa Lokomotiv Deposu, Lokomotiv Briqadalarının İdarəedilməsi Mərkəzi və Radio-Rabitə
sexi binası əsaslı təmir edilərək istifadəyə verilmiş, dəmiryol
keçidləri yenidən qurulmuş, yeni dəmiryol keçidi salınmışdır.
2018-ci ildə muxtar respublikanın dəmir yolu təsərrüfatı
8 yeni sərnişin vaqonu ilə təmin olunmuş, Ordubad dəmiryolu
sərnişin vağzalı binasının, Ordubad yol sahəsinin inzibati binasının və 4 saylı yol məntəqəsi binasının tikintisi, Ordubad Stansiya
İdarəetmə Mərkəzinin əsaslı təmiri başa çatdırılmışdır.
Muxtar respublikada nəqliyyatın mühüm sahələrindən olan
hava nəqliyyatının inkişafı istiqamətində də ötən illər ərzində
kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni aerovağzal kompleksi
tikilib istifadəyə verilmiş, Naxçıvan hava limanı beynəlxalq status qazanmışdır. Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında yeni inzibati bina inşa olunmuş, əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması, təyyarə uçuşlarının təhlükəsizliyinin tam təmin edilməsi məqsədilə “Şərq” və “Qərb”
terminalları istifadəyə verilmişdir. Yenidənqurma işlərindən
sonra hava limanının illik sərnişin və yükdaşıma dövriyyəsi xeyli
artmış, aerovağzal binasından istifadə edən sərnişinlərin sayı
saatda 600 nəfərə çatdırılmışdır.
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Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının karqo
terminalı yenidən qurulmuşdur. Aerovağzal kompleksində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə yeni videomüşahidə qurğuları quraşdırılmışdır.
Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında maşın və mexanizmlər üçün qaraj kompleksi yaradılmış, hava limanının maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində texnika və avtomobillər alınmışdır. Həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq hazırda
hava limanında uçuş-enmə zolağının yenidən qurulması davam
etdirilir.
Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində Şərur, Ordubad və Şahbuz şəhərlərində
aviakassa binaları istifadəyə verilmişdir.
2018-ci ildə muxtar respublikada nəqliyyat sektorunda yük
və sərnişin daşınması 2003-cü illə müqayisədə hər iki halda
2,8 dəfə artmışdır.
İnkişafın hərəkətverici qüvvəsi sayılan sahibkarlar sinfinin
formalaşdırılması ötən dövr ərzində reallaşdırılan iqtisadi siyasətin başlıca istiqamətini təşkil etmişdir. Bu müddət ərzində özəl
sektora dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi nəticəsində bir sıra
nailiyyətlər əldə edilmiş, sahibkarların fəaliyyət istiqamətləri, iqtisadi və maliyyə resurslarına çıxış imkanları xeyli genişlənmişdir. 1 yanvar 2004-cü ildən 1 yanvar 2019-cu il tarixə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən
1263 layihənin maliyyələşdirilməsinə 140 milyon 792 min manatdan artıq kredit verilmişdir.
Təkcə 2018-ci ildə muxtar respublikanın bank strukturları
və kredit təşkilatları tərəfindən sahibkarlara verilmiş kreditlər
13790,8 min manat təşkil etmişdir ki, kreditlərdən 5736,4 min
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manatı yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə, 8054,4 min manatı isə fərdi sahibkarlığın inkişafına
sərf olunmuşdur.
Muxtar respublikada sahibkarlığın inkişafı istiqamətində
Naxçıvan şəhərində biznes-forumların, işgüzar görüş və konfransların keçirilməsini, həmçinin yerli məhsulların tanıdılmasını
və satışının təşkilini təmin etmək məqsədilə Biznes Mərkəzi
yaradılmışdır.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafına
dövlət dəstəyi mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında”
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci
il 7 avqust tarixli Fərmanı muxtar respublikada sahibkarlığın
inkişafına və özəl sektorda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə yeni imkanlar yaradacaqdır.
2018-ci ildə Naxçıvan şəhərində 6-cı Beynəlxalq “Caspian
Energy Forumu”nun keçirilməsi muxtar respublikanın sahibkarlıq subyektlərinin tanıdılması və əlaqələrinin genişləndirilməsi
baxımından çox əhəmiyyətli olmuşdur.
Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı çərçivəsində təkcə
2018-ci ildə muxtar respublikada 30 hüquqi və 2320 fiziki şəxs
qeydiyyata alınmışdır.
Sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu
gün muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur. Bu
məhsulların 126 növü ərzaq, 257 növü qeyri-ərzaq məhsullarıdır.
108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla, 350 növdə məhsula olan
tələbatın tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.
Özəl sektorun inkişafı üçün yaradılmış münbit şəraitin nəticəsi olaraq 2018-ci ildə muxtar respublikada ümumi daxili
104

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 88,4 faiz təşkil etmişdir.
İqtisadi aktivliyə paralel olaraq bank sektorunun inkişafı da
diqqətdə saxlanılmış, yeni bank filialları yaradılmış, maddi-texniki baza gücləndirilmişdir.
2008-ci ildə muxtar respublikada “Naxçıvanbank” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti fəaliyyətə başlamışdır. Bank tərəfindən kənd
təsərrüfatında əkinçilik üzrə kreditlərin faiz dərəcəsi 13, heyvandarlıq və biznes üzrə verilən kreditlərin faiz dərəcələri 15 faizədək
endirilmiş, kiçikhəcmli kreditlərin verilməsi qaydaları sadələşdirilmiş, bankın Naxçıvan şəhər, Şərur, Ordubad və Culfa rayon
filialları yaradılmışdır.
Pul əməliyyatlarının nağdsız hesablaşmalar vasitəsilə aparılması üçün 1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikada quraşdırılmış POS-terminalların sayı 1272-yə çatdırılmışdır. POS-terminallarından geniş istifadə vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətləndirilməsinə, nağd pulların daşınması, saxlanması və təsərrüfat əməliyyatları xərclərinin azaldılmasına, nəticədə isə iqtisadiyyatın
inkişafına müsbət təsir göstərir.
1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikanın banklarında
açılmış bank hesablarının sayı 80206-ya çatmışdır ki, bunun da
70774-ü və ya 88,2 faizi aktiv hesablardır. 2018-ci ildə açılmış
18909 bank hesabının 18663-ü aktiv hesablar olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı
il 2 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2018-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir elektron ödəniş
xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə Proqram”ın icrası muxtar respublikada elektron ödəniş
infrastrukturunun inkişafına, maliyyə vəsaitləri dövriyyəsinin
sürətləndirilməsinə, nağd ödənişlərin azalmasına səbəb olmuş,
2018-ci ildə məxaricdə emissiyanın xüsusi çəkisi 2003-cü illə
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müqayisədə 65,4 faizdən azalaraq 31 faiz təşkil etmişdir.
İctimai münasibətlərin dərinləşdiyi hazırkı dövrümüzdə
muxtar respublikada şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki
məsuliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan
əmlak mənafelərinin müdafiəsi sahəsində risklərin ötürülməsinə
və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan münasibətlər sisteminin
effektiv tənzimlənməsi təmin olunmuşdur. 2018-ci ildə muxtar
respublikada bütün sığorta növləri üzrə daxilolmalar 7 milyon
958 min manat olmuşdur ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 7 milyon 680 min manat və ya 28,6 dəfə çoxdur.
Məşğulluq sahəsində ötən dövr ərzində muxtar respublikada
kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, yeni müəssisələr yaradılmış, səmərəli məşğulluq üçün mühüm layihələr reallaşdırılmış,
özünüməşğulluğun intensivləşməsi dəstəklənmiş, yüksək əməkhaqqı tutumlu yeni iş yerlərinin açılması təşviq olunmuşdur ki,
bu da son nəticədə əmək bazarında aktivliyi artırmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublikasında Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə,
2014-2015-ci və 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət
proqramlarının uğurlu icrası muxtar respublikada işaxtaranların
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, səmərəli məşğulluğun və
özünüməşğulluğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə
uyğun peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmışdır.
Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində
1 yanvar 2004-cü ildən 1 yanvar 2019-cu il tarixədək muxtar
respublika üzrə, ümumilikdə, 73337 yeni iş yeri açılmışdır ki,
bunun da 8238-i yeni yaradılmış müəssisə və təşkilatlarda,
15450-si mövcud müəssisə və təşkilatlarda, 1144-ü fəaliyyəti
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bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda, 31710-u iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərdə və
16795-i isə digər tədbirlərdə yaradılmışdır. Ümumi yaradılmış iş
yerlərinin 56542-si və ya 77,1 faizi daimi iş yeridir.
Aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət muxtar respublikada
əhali rifahının davamlı yüksəlişinə əsaslı zəmin yaratmışdır.
2018-ci ildə muxtar respublikada bir işçiyə hesablanmış orta
aylıq əməkhaqqının məbləği 433 manat təşkil etməklə 2003-cü
ildəki müvafiq göstəricini 11,3 dəfə üstələmişdir.
Əldə olunmuş uğurlu nəticələr, ilk növbədə, əhali gəlirlərinə
öz müsbət təsirini göstərmiş, muxtar respublikada əhali gəlirləri
2018-ci ildə 1 milyard 866 milyon 95 min 800 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 11 dəfə çoxdur. Bu dövr ərzində hər bir nəfərə düşən gəlirlər 9 dəfə artaraq
4105,8 manat olmuşdur.
İnstitusional islahatların mühüm istiqamətlərindən biri idarəetmənin çevikliyini və səmərəliliyini təmin etmək məqsədilə
yeni dövlət hakimiyyəti və xidmət orqanlarının təsis edilməsindən ibarətdir.
Ötən dövr ərzində muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən
bu istiqamətdə mühüm tədbirlər reallaşdırılmış, yeni idarəetmə
strukturları təsis olunmuş, səlahiyyətləri təkrarlanan və paralel
funksiyalara malik orqanlar birləşdirilmiş, islahatlar xeyli intensivləşdirilmişdir. Bütün bunlar isə öz növbəsində muxtar respublikada dayanıqlı və professional kadr potensialının formalaşdırılmasına zəmin yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 19 mart tarixli Qanunu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək və Şərur rayonlarının inzibati ərazilərində qismən dəyişikliklər edilərək
Kəngərli rayonu yaradılmışdır. Rayonun ərazisi 704,89 kvadrat
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kilometr, əhalisi 1 yanvar 2019-cu il tarixə 32,4 min nəfərdir.
Kəngərli rayonunun mərkəzi Qıvraq qəsəbəsi olmaqla, 10 kəndi
əhatə edir.
Ötən dövr ərzində Əliabad və Qıvraq kəndlərinə qəsəbə, Şahbuz qəsəbəsinə şəhər statusu verilmiş, 96 inzibati ərazi dairəsi,
4 sahə inzibati ərazi dairəsi, 300-dən artıq dövlət hakimiyyəti və
yerli özünüidarəetmə orqanı, dövlət mülkiyyətində olan digər
idarə, müəssisə və təşkilatlar yaradılmışdır ki, bu da idarəetmənin
əhatəli və səmərəli təşkili üçün şərait yaratmaqdadır. 1 yanvar
2019-cu il tarixə Naxçıvan Muxtar Respublikasında inzibati ərazi
dairələrinin sayı 170, sahə inzibati ərazi dairələrinin sayı isə
4 vahid təşkil etmişdir.
1 yanvar 2019-cu il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı
2003-cü ilin sonu ilə müqayisədə 22 faiz artaraq 456,1 min nəfərə çatmışdır. Ümumi əhalinin 29,5 faizi və yaxud 134,5 min nəfəri şəhər yerlərində, 70,5 faizi və yaxud 321,6 min nəfəri isə kənd
yerlərində yaşayır. Əhalinin 50,1 faizini və yaxud 228,4 min
nəfərini qadınlar, 49,9 faizini və yaxud 227,7 min nəfərini kişilər
təşkil edir.
2018-ci ildə əhalinin hər min nəfərinə hesabı ilə doğulanların
sayı 11,7, ölənlərin sayı 4,5, bağlanmış nikahların sayı 5,7,
boşanmaların sayı isə 1,1 nəfər olmuşdur. 2018-ci ildə muxtar
respublikada yeni doğulanlarda gözlənilən ömür uzunluğu qadınlarda 80,5, kişilərdə isə 76,6 yaş təşkil etmişdir.
2009-cu ildə keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınmasına əsasən
muxtar respublika əhalisinin 99,6 faizini azərbaycanlılar təşkil etmişdir. Burada həmçinin ruslar, kürdlər və digər xalqların nümayəndələri də yaşayır.
Ölkəmizdə olduğu kimi, muxtar respublikada da iqtisadi sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər sosial sahənin inkişafına yeni im108
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kanlar yaratmışdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin layiqli
davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən də bu mühüm sahənin inkişafı yüksək inam
və əzmkarlıqla davam etdirilir. Azərbaycanda təhsilin, elmin,
səhiyyənin, mədəniyyətin, idmanın, bir sözlə, bütün sahələrin
daha da inkişaf etdirilməsi dövlət başçısının daim diqqətində saxlanılır.
Muxtar respublikada ötən dövrdə elmin inkişafı diqqətdə
saxlanılmış, müasir tələblər səviyyəsində inşa olunan elm müəssisələri bu sahənin inkişafına yeni üfüqlər açmışdır. Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Mərkəzi Aparatı, Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutlarının, Təbii Ehtiyatlar İnstitutunun, Batabat Astrofizika Rəsədxanasının və Əlyazmalar fondunun, Bioresurslar İnstitutunun inzibati binaları, seysmoloji stansiyalar, Biokimyəvi
Tədqiqatlar Laboratoriyası, Batabat Astrofizika Rəsədxanası,
Bioresurslar İnstitutunun Nəbatat bağının binaları tikilərək və ya
yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsində Distant Təhsil Mərkəzi, seysmoloji dəyişiklikləri qeydə almaq
və təhlil etmək məqsədilə Seysmoloji Xidmət Mərkəzi yaradılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı onlarla sərəncam elm adamlarının elmi fəaliyyətlərinə stimul
vermiş və onların tədqiqat istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdir.
“Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan”, “Deportasiya tarixi və
Naxçıvan”, “Mustafa Kamal Atatürk - Heydər Əliyev - Naxçıvan: həyat və inkişaf modelləri”, “Naxçıvan: tarixi gerçəklik,
müasir durum, inkişaf perspektivləri”, “Nuh peyğəmbər: Dünya
tufanı və Naxçıvan”, “Behbud ağa Şahtaxtinski və Qars müqavi109
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ləsi”, “Naxçıvan: ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi”, “Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” və digər mövzularda keçirilən beynəlxalq simpozium və konfranslarda dinlənilən məruzələr Naxçıvanda elmi mühitin canlanmasına və inkişafına böyük təsir göstərmişdir.
Müasir Azərbaycanın elmi potensialına Naxçıvan diyarının
töhfəsi böyükdür. Ölkənin elmi idarə və təhsil müəssisələrində,
habelə onun hüdudlarından kənarda Naxçıvan torpağının yetirməsi olan yüzlərlə alim çalışmış və çalışır. Onların bir çoxu ən
yüksək elmi dərəcə və adlara, dövlət mükafatlarına və fəxri
adlara layiq görülmüşlər. Akademiklər Yusif Məmmədəliyev,
Həbibulla Şahtaxtinski, Şirəli Məmmədov, Həsən Əliyev,
Müzəffər Abutalıbov, Məmməd Cəfər Cəfərov, İsmayıl
İbrahimov, Həsən Abdullayev, Zərifə Əliyeva, Rəhim Rəhimov,
Toğrul Şahtaxtinski, Cəlal Əliyev, Məhərrəm Məmmədyarov,
Siddiqə Məmmədova, Əhməd Mahmudov, Asəf Nadirov,
Fəraməz Maqsudov, Musa Rüstəmov, Məhəmməd Şahtaxtinski,
Nadir Seyidov, Ramiz Rzayev, Mahmud Kərimov, Cəmil Əliyev,
Vasim Məmmədəliyev, Əli Abbasov, İsmayıl Hacıyev, İsa
Həbibbəyli, habelə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
müxbir üzvləri Cəmşid Zülfüqarlı, Bəhmən Axundov, Qaraş
Mədətov, Mustafa Hüseynov, Yəhya Məmmədov, Mikayıl
Rəhimov, Yavuz Rüstəmov, Telman Qurbanov, Əliyar Səfərli,
Arif Abbasov, Sevda Məmmədəliyeva, Qüdrət Kəlbəliyev, Sabit
Kərimov, Əyyub Quliyev, Asəf Hacıyev, Səfərəli Babayev,
Zöhrab Vəliyev, professorlar Əziz Şərif, Əli Sultanlı, Məmmədhüseyn Təhmasib, Mehbalı Qasımov və başqalarının elmin inkişafında mühüm xidmətləri var. Yusif Məmmədəliyev, Həsən Abdullayev, Eldar Salayev, Fəraməz Maqsudov və Mahmud
Kərimov müxtəlif illərdə Azərbaycan Milli Elmlər
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Akademiyasının prezidenti olmuşlar.
Qədim Naxçıvan torpağının yetirdiyi görkəmli mütəfəkkirlərindən biri olan və 1452-ci ildə Naxçıvanda doğulmuş Nemətullah
Naxçıvaninin irsinin öyrənilməsi və tədqiqi haqqında Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 29 oktyabr
tarixli Sərəncamı muxtar respublikada elm adamlarına verilən
dəyərin ifadəsidir.
Muxtar respublikada prioritet sahə kimi ötən dövr ərzində
təhsilin inkişafı diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, təhsilin ilk pilləsi sayılan məktəbəqədər müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
daha da gücləndirilməsi istiqamətində son dövrlər mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, mövcud 22 təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi
binalar tikilmiş və ya yenidən qurulmuşdur.
Ölkə başçısı tərəfindən 2004-cü il 21 avqust tarixində təsdiq
olunmuş “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı” və 2008-ci il 10 iyun tarixində təsdiq olunmuş
“2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” ölkəmizdə, o
cümlədən muxtar respublikada yeni informasiya texnologiyalarından istifadə olunmaqla təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
xidmət edən, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya imkanı verən
vahid təhsil informasiya mühitini yaratmaq və əhalini informasiya
cəmiyyətinə hazırlamaq məqsədi daşımışdır.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi kimi
2018/2019-cu tədris ilinin əvvəlinə muxtar respublikanın
ümumtəhsil məktəblərində 4925 dəst kompüter quraşdırılmış, hər
10 şagird bir dəst kompüterlə təmin olunmuşdur. İstifadədə olan
4925 dəst kompüterin 4357-si və ya 88,5 faizi internetə qoşulmuşdur. Bununla yanaşı, təhsildə informasiya mühitinin yaradıl111
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ması məqsədilə ümumtəhsil məktəblərində 600-dən çox elektron
lövhə quraşdırılmışdır. Kompüter dəstlərinin və elektron lövhələrin
ümumtəhsil məktəblərinə verilməsi və yeni təlim metodlarından
istifadə şagirdlərdə vizual təfəkkürün formalaşdırılmasında böyük rol oynayır.
“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 olaraq 2014-cü ildə 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 marağının artmasında mühüm rol oynayır.
Muxtar respublikada 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 yaradılmış və tədris
ocağı üçün müasir kompleks istifadəyə verilmişdir.
Ümumilikdə, 2004-2018-ci illər ərzində muxtar respublikada 34204 şagird yerlik 111 ümumtəhsil məktəbi tikilmiş,
45636 şagird yerlik 95 ümumtəhsil məktəbi yenidən qurulmuşdur.
Təhsilin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq “İstedad-XXI əsr” hazırlıq kurslarının Naxçıvan şəhərində yeni tədris binası istifadəyə verilmiş, Şərur, Ordubad, Culfa
və Şahbuz rayonlarında filialları fəaliyyətə başlamışdır.
Muxtar respublikada dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatın
peşə-ixtisas kadrlarına tələbatın ödənilməsi diqqətdə saxlanılmış,
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peşə təhsilinin məzmunu tamamilə yenilənmiş, peşə tədrisi müəssisələrinin maddi-texniki bazası gücləndirilmişdir.
Bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2007-ci il 28 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzi yaradılmış
və 2009-cu ilin aprel ayında fəaliyyətə başlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
2007-ci il 13 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında texniki peşə təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı (2007-2012-ci illər)”nın icrası ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında texniki peşə təhsili sisteminin şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində 2009-cu ildə Naxçıvan
şəhərində peşə liseyinin yeni binası tikilib istifadəyə verilmişdir.
Liseydə fəaliyyət göstərən qruplarda təhsil alan şagirdlərin yataqxana və isti yeməklə təmin olunması üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Eyni zamanda 2012-ci ildə Naxçıvan Texniki-Peşə və Sürücülük Məktəbi, 2014-cü ildə Şərur Texniki-Peşə və Sürücülük
Məktəbi, 2016-cı ildə Ordubad Texniki-Peşə və Sürücülük Məktəbi üçün müasir tədris komplekslərinin istifadəyə verilməsi bu
sahənin inkişafına yeni imkanlar yaratmışdır.
Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən peşə təhsili müəssisələrində əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq kompüter mühasibliyi, bərbər, dərzi, fotoqraf, video operator, teleaparıcı, qazanxana maşinisti, traktorçu-maşinist, xalçaçı və s. ixtisasları
üzrə şagird qəbulu həyata keçirilmişdir.
Əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq istehsal və xidmət
sahələri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə orta təhsilli mütəxəssislərin
hazırlanması diqqətdə saxlanılmış, mövcud 3 orta ixtisas müəs113
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sisəsi müasir tədris binaları ilə təchiz olunmuşdur. Bununla yanaşı, muxtar respublikada daxili işlər orqanlarının ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirilməsini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 5 mart
tarixli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Orta İxtisas Polis Məktəbi yaradılmışdır. Təhsil müəssisəsi üçün yeni məktəb binasının tikintisi hazırda davam etdirilir.
İntellektual səviyyəli gənclərin yetişdirilməsi sahəsində yüksək bilik və pedaqoji ustalığa malik müəllim kadrlarının mövcudluğu əsas amildir. Muxtar respublikada pedaqoji kadrların hazırlanması sahəsində işin gücləndirilməsi məqsədilə ali təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi genişləndirilmiş və infrastrukturu yenilənmişdir. Belə ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən Naxçıvan
Dövlət Pedaqoji İnstitutu 1990-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinə, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan filialı isə
2003-cü ildən müstəqil instituta çevrilmişdir. Bununla yanaşı,
1999-cu ildə “Naxçıvan” Universiteti yaradılmışdır.
Son dövrlər Naxçıvan Dövlət Universitetində yeni tədris
korpusları, Elektron kitabxana, Sosial xidmət mərkəzi, Olimpiya
İdman Mərkəzi, Tələbə evi, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
müasir tədris binası istifadəyə verilmişdir.
“Naxçıvan” Universitetində müasir tədris şəraitinin yaradılması və tədrisin daha da keyfiyyətli aparılması məqsədilə yeni
universitet şəhərciyi yaradılmışdır. Universitet şəhərciyinə rektorluq binası, 2 tədris korpusu, kitabxana, sosial xidmət mərkəzi,
yataqxana, idman və konfrans zalları daxildir.
Muxtar respublika iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin
inkişafı üzrə ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi əsas şərtdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas
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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.
“Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların
müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və
innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamı
təhsilin inkişafına, innovasiyaya və dayanıqlı inkişafa əsaslanan,
yaradıcı düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini əks etdirən yeni
layihələrin (startapların) həyata keçirilməsinə geniş imkanlar
yaradacaqdır.
Mövcud ali təhsil müəssisələrində yetişdirilən pedaqoji
kadrların ümumtəhsil məktəblərində lazımi səviyyədə fəaliyyət
göstərməsi işi daim diqqətdə saxlanılır. 2005-ci ildə Azərbaycan
Respublikasında ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil yarmarkası keçirilmişdir. Muxtar respublika rəhbərinin
xüsusi diqqət və qayğısı ilə muxtar respublikanın ucqar dağ
kəndlərinin təhsil müəssisələrində pedaqoji kadrlara olan təminatı həyata keçirmək məqsədilə ənənəvi olaraq 13 ildir ki, təhsil
yarmarkaları təşkil olunur. Həyata keçirilən yarmarkalar sayəsində ötən müddət ərzində 1000-ə yaxın gənc kadr muxtar respublikanın ucqar dağ kəndlərində pedaqoji fəaliyyətə başlamışlar.
Muxtar respublikada uşaq və gənclərin yaradıcılıq potensialını daha da yaxşılaşdırmaq və inkişaf etdirmək məqsədilə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı il
30 may tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
xüsusi istedada malik olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq
potensialının inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2006-2010-cu illər)”
təsdiq edilmişdir. Dövlət proqramına uyğun olaraq 2006-cı ildən
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muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında istedadlı uşaqlar və
gənclər üçün fənn olimpiadalarına hazırlıq mərkəzləri yaradılmış,
bu mərkəzlərə yüksək ixtisaslı və peşəkar səviyyəli müəllimlər,
mütəxəssislər cəlb olunmuş, olimpiada hərəkatının miqyası
genişləndirilmişdir.
Ulu öndərimiz respublikanın təhlükəsizliyini və müdafiəsini
təmin edə biləcək hərbi təhsilli kadrların yetişdirilməsi məqsədilə
1971-ci ildə Bakı şəhərində hərbi təmayüllü ilk hərbi məktəbin
yaradılmasını həyata keçirmişdi. Müstəqillik dövründə isə həyata
keçirilən tədbirlər çərçivəsində ümummilli liderin xüsusi təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə Naxçıvan şəhərində Cəmşid Naxçıvanski
adına hərbi liseyin filialının yaradılması mühüm əhəmiyyətə
malik olmuşdur. Naxçıvan gənclərinin hərbi təhsilə marağının
daha yüksək olduğu nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 27 fevral tarixli Sərəncamı ilə filialın bazasında Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey yaradıldı. Fəaliyyətdə
olduğu müddət ərzində hərbi liseyi 3129 nəfər məzun bitirmiş,
bunların da 2000 nəfərdən çoxu müxtəlif ali hərbi məktəblərə
qəbul olmuşdur.
2018-ci ilin sonuna muxtar respublikada, ümumilikdə,
216 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 209 tаm orta, 5 ümumi
orta, 2 ibtidai məktəb, 36 məktəbdənkənar təhsil müəssisəsi, 3 orta
ixtisas, 2 peşə liseyi və 3 peşə məktəbi fəaliyyət göstərmişdir.
Ümumtəhsil və peşə məktəblərində təhsil alan 52855 şagirdin
təlim və tərbiyəsi ilə 7142 müəllim məşğul olmuşdur.
2008-ci ildən muxtar respublikanın 24 ümumtəhsil məktəbi,
“ən yaxşı məktəb” adına layiq görülərək, hər biri on min manata,
eyni zamanda 40 müəllim Azərbaycan Respublikasının ən yaxşı
müəllimləri sırasına daxil olaraq hər biri 5 min manat birdəfəlik
pul mükafatına layiq görülmüşdür.
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Son 15 ildə 112 müəllim Azərbaycan Respublikasının
“Əməkdar müəllimi”, 183 müəllim isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşlər.
Eyni zamanda 104 müəllim “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Ötən dövr ərzində muxtar respublikada təhsilə göstərilən dövlət qayğısı öz bəhrəsini vermişdir. Əgər 2002/2003-cü tədris ilində ümumtəhsil məktəblərini bitirmiş 5713 məzundan 2464 nəfəri
ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün sənəd vermiş və onlardan
929 nəfəri respublikamızın müxtəlif ali təhsil ocaqlarına daxil olmuşdursa, 2017/2018-ci tədris ilində ümumtəhsil məktəblərini
2803 məzun bitirmiş, onlardan 2307 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə sənəd vermiş və onlardan 1573 nəfəri tələbə adını qazanmışdır.
Ali məktəblərə qəbul olunanlardan 331-i 500-700 intervalında bal toplamışdır. Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki,
2002/2003-cü tədris ilində bu göstərici 36 nəfər olmuşdur.
Sоn 15 ildə ümumtəhsil məktəblərini 63189 məzun bitirmiş, onlardan 44408 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə sənəd vermişdir. Sənəd verənlərin 21141 nəfəri tələbə adını qazanmışdır.
Bunlardan 3670 nəfəri 500-700 intervalında bal toplamışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri təhsil
sahəsində görülmüş işlərə yüksək qiymət verərək demişdir:
“Ümummilli liderimiz təhsilə üstün istiqamət verərək “Təhsil
millətin gələcəyidir” deyirdisə, bu yolu davam etdirən ölkə
rəhbəri cənab İlham Əliyev təhsilə “Azərbaycanın gələcəyini
müəyyən edən prioritet sahə” kimi yüksək dəyər verərək iqtisadi potensialın insan kapitalına çevrilməsini bir vəzifə
olaraq qarşıya qoymuşdur. Bütün bunlar təhsilə yeni yanaşma tələb edir. Təhsil elə səviyyədə olmalıdır ki, o, insanlara
yeni texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında və
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şəxsi həyatda layiqli yer tutmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf
mühitə və cəmiyyətdə gedən proseslərə münasibətdə düzgün
mövqe seçmək imkanı yaratsın”.
2004-2018-ci illər ərzində 987 nəfər məzunumuz fərqlənmə
attestatına, 2011-2018-ci illər ərzində isə təhsili yüksək nailiyyətlərlə başa vuran 198 məzun “qızıl” və “gümüş” medallara layiq
görülmüşdür. Həmin şagirdlər onlara göstərilən etimadı doğrultmuş və ali məktəblərə qəbulda yüksək nəticələrə nail olmuşlar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 sentyabr
tarixli “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün
Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Fərmanının icrası
ilə əlaqədar olaraq muxtar respublikadan, ümumilikdə, 77 məzun
Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür.
Muxtar respublikada sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların
cəmiyyətə inteqrasiyası, onların təhsilinin səmərəli təşkili istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülmüş, 2010-cu ildə Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzi istifadəyə verilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq olunmuş “2014-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlbi üzrə Dövlət Proqramı” və “2016-2020-ci illərdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı” bu sahənin inkişafına təkan vermiş, 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.
Həyata keçirilən tədbirlərin davamı qismində Məhdud Fiziki
İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzinin
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Defektoloji bölməsinin Şərur və Ordubad rayonlarında filialları
yaradılmışdır. Hazırda muxtar respublika üzrə sağlamlıq imkanı
məhdud 24 uşaq distant təhsilə cəlb edilmiş, onların yaşadığı
mənzillərdə asinxron rəqəmsal abunəçi avadanlığı, noutbuk və
vebkameralar quraşdırılmışdır.
Milli dəyərlərimizin təbliği, onun daha da zənginləşdirilərək
gələcək nəsillərə ötürülməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilməkdədir.
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” sərəncamları tarixi abidələrimizə,
maddi-mənəvi dəyərlərimizə, inanc yerlərimizə diqqət və qayğının ən gözəl nümunələridir. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında 1200-dən çox tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə
alınmışdır.
Bu dövrdə muxtar respublikamızda tarix və mədəniyyət abidələrinə, milli-mənəvi dəyərlərə diqqət və qayğı köklü şəkildə
dəyişmiş, Naxçıvan şəhərində “Ana dili” abidəsi ucaldılmış,
“Əshabi-Kəhf” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi abadlaşdırılmış,
onlarla tarixi abidə bərpa və təmir olunmuşdur. 1984-cü ildə istifadəyə verilən Naxçıvan Muxtar Respublika Mədəniyyət Sarayı
2009-cu ildə yenidən qurulmuşdur. Hazırda möhtəşəm saray
Heydər Əliyev Sarayı adlanır.
Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği ilə bağlı
üç cildlik “Naxçıvan tarixi” kitabı hazırlanmışdır. Bundan başqa,
muxtar respublikanın tarixi ilə bağlı ölkə arxivlərindən yeni sənədlər gətirilərək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
Arxiv İdarəsinə təhvil verilmişdir.
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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.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” 2016-cı il 4 iyul tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Kəngərli
rayonunun Qarabağlar kəndində türk-islam mədəniyyətinin nadir
nümunələrindən olan Qarabağlar Türbə Kompleksi elmi və tarixi
əsaslarla bərpa edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 75, 80,
85 və 90 illikləri ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı
sərəncamlar Naxçıvanın muxtariyyət tarixinin və muxtariyyət
dövrünün geniş araşdırılmasına səbəb olmuşdur.
Ötən illər ərzində ikicildlik “Naxçıvan ensiklopediyası”,
“Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, üçcildlik “Naxçıvan folkloru antologiyası”, “Naxçıvan tarixi atlası”, Naxçıvanın flora və
faunasına həsr olunmuş kitablar, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”
və başqa kitab, monoqrafiya və ensiklopediyalar nəşr olunmuşdur.
Naxçıvanda geniş vüsət alan abadlıq və quruculuq işlərinin
bir qolunu yeni, həm də müxtəlif profilli muzeylərin yaradılması,
mövcud olanların yüksək səviyyədə yenidən qurulması təşkil
edir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi, Şərur, Şahbuz, Sədərək
rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi,
Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi yeni binalarla təmin olunmuşdur.
Ötən dövrdə Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Muzeyi, Cəlil
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Məmmədquluzadənin ev-muzeyi, Şərur rayonunda Cəlilkənddə
və Babək rayonunun Nehrəm kəndində xatirə muzeyləri, akademik Y.Məmmədəliyevin, M.S.Ordubadinin ev-muzeyləri, Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yerləşdiyi “Qeysəriyyə” tarixi binası və onlarla digər muzeylər əsaslı təmir olunmuş,
ekspozisiyaları yenidən qurulmuş, muzeylər zənginləşdirilmişdir.
Hazırda muxtar respublikanın muzeylərində 136 min maddimədəniyyət nümunəsi qorunub mühafizə olunur.
Muxtar respublika rəhbərinin 2010-cu il 9 fevral tarixli
Sərəncamı ilə yaradılan Şahtaxtinskilər Muzeyi, 2010-cu il
23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılan “Xan Sarayı” Dövlət
Tarix-Memarlıq Muzeyi qədim yurdun görkəmli şəxsiyyətlərinə
ehtiramının ifadəsidir.
Muxtar respublikada dəniz səviyyəsindən 3700 metr yüksəklikdə Gəmiqaya muzeyi yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 5 iyun tarixli “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında, 2013-cü il 28 iyun tarixli “Xalq şairi Məmməd Arazın evmuzeyinin yaradılması haqqında”, 2017-ci il 12 sentyabr tarixli
“Naxçıvan Duz Muzeyinin yaradılması haqqında” sərəncamları
və Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 11 fevral tarixli “Əlincəqala”
tarixi abidəsinin bərpa edilməsi və “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin yaradılması haqqında Sərəncamı bu istiqamətdə
aparılan işlərin davamlılığını təmin etmişdir. Əgər 2003-cü
ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 18 muzey olmuşdursa,
hazırda 30 müxtəlif profilli muzey fəaliyyət göstərir.
Tariximizin və abidələrimizin daha geniş miqyasda öyrənilməsi və təbliği istiqamətində “Naxçıvan qalaları: tarixdə və
günümüzdə”, “Naxçıvan türk-islam mədəniyyəti abidələri: tariximizdə və günümüzdə”, “Naxçıvan: İslam Mədəniyyətinin
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Paytaxtı” mövzularında beynəlxalq konfranslar keçirilmişdir.
Ölkə Prezidentinin 2008-ci il 31 yanvar tarixli Sərəncamı
ilə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram
Teatrının 125 illiyi təntənə ilə qeyd edilmiş, 2012-ci ilin fevral
ayının 3-də teatrın binası yenidənqurmadan sonra istifadəyə
verilmişdir.
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı və Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı beynəlxalq mədəni əlaqələrin qurulmasında fəal
iştirak etmiş, İran İslam Respublikasında, Türkiyə Respublikasında, Tacikistan Respublikasında keçirilən teatr festivallarında
ölkəmizi uğurla təmsil etmişlər. Bu illər ərzində həm də Təbriz
teatrı, Türkiyə Respublikasının Van və Trabzon Dövlət teatrları
Naxçıvanda tamaşalar göstərmişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2006-cı il 4 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan
Dövlət Uşaq Teatrı ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 2 uşaq teatrından biri kimi uşaqların sevimli ünvanına çevrilmişdir.
Ötən dövr ərzində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş, səs avadanlıqları,
musiqi alətləri, musiqi ədəbiyyatı, geyimlər alınmışdır. Bu illərdə
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının musiqi kollektivləri Türkiyə
Respublikasında, İran İslam Respublikasında, Rusiya Federasiyasında, Türkmənistan Respublikasında, Polşa Respublikasında və
Malayziyada keçirilən müxtəlif tədbirlərdə uğurla çıxış etmişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il
10 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının
Estrada Orkestri yaradılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu
il 19 aprel tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan Dövlət Uşaq
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Filarmoniyası musiqi mədəniyyətimizdə mühüm hadisədir.
Filarmoniyada xalq çalğı alətləri ansamblı, kamera orkestri,
mahnı və rəqs ansamblı, xor kollektivi istedadlı uşaqları öz
ətrafında birləşdirmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında uşaq musiqi, incəsənət
və bədii sənətkarlıq məktəblərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Muxtar respublikada gedən quruculuq işləri bu obyektləri də
əhatə etmiş, son illərdə 23 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün yeni binalar tikilərək və yenidən qurularaq
istifadəyə verilmişdir. Uşaq musiqi məktəblərinə xüsusi qayğı və
diqqət göstərən, onların əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri demişdir:
“Uşaq musiqi məktəblərinin, məktəbdənkənar müəssisələrin
istifadəyə verilməsində məqsəd ondan ibarətdir ki, gənclərimizin asudə vaxtları düzgün təşkil olunsun. Bizim milli musiqimiz öyrədilsin, yaddan çıxmasın, nəsildən-nəslə ötürülsün.
Dünyaya inteqrasiya edən Azərbaycanda gənclər dünya musiqisinə, dünya mədəniyyətinə yiyələnsinlər. Bunun üçün də
lazımi şərait yaradılıbdır”.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamı xalq yaradıcılığının inkişafında yeni üfüqlər açmışdır. Bu sərəncam həm
də xalqımızın zəngin xalq yaradıcılığı ənənələrini yaşatmaq, gələcək nəsillərə çatdırmaq baxımından dəyərlidir. Bu gün muxtar
respublikada xalq yaradıcılığına qayğı öz bəhrəsini göstərməkdədir. Muxtar respublikada Aşıqlar Birliyi yaradılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2009-cu
il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə yaradılan “Naxçıvan mətbəxi”
Kulinariya Mərkəzi xalq yaradıcılığının ən qədim və zəngin sahələrindən olan kulinariya mədəniyyətinin sistemli şəkildə öyrənil123
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məsi və inkişaf etdirilməsi, təbliğ olunması, tanıdılması sahəsində müəyyən işlər həyata keçirmişdir. Bu dövrdə mərkəzin əməkdaşları Çin Xalq Respublikası, Türkiyə Respublikası və Azərbaycanda keçirilən tədbir və festivallarda iştirak etmiş, medal və diplomlarla təltif olunmuşlar. 2013-cü ildə nəşr olunan “Naxçıvan
mətbəxi” və 2017-ci ildə nəşr olunan “Naxçıvan folklorunda
mətbəx elementləri” kitabları Azərbaycan mətbəx mədəniyyətinin bir qolu olan Naxçıvan mətbəxinin öyrənilməsi və təbliği
baxımından dəyərlidir.
Müstəqillik illərində muxtar respublikada gedən mədəni
yüksəliş kitabxanalara da öz təsirini göstərmişdir. Muxtar respublikanın bölgələrində inşa olunan qəsəbə və kənd mərkəzlərində
kitabxanalar üçün otaqlar ayrılmışdır. 2005-ci ildən başlayaraq
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 14 yanvar tarixli Sərəncamı ilə nəşr olunan 500 minə yaxın kitab kitabxanalara hədiyyə olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisi Sədrinin 2012-ci il 19 aprel tarixli “Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının 90 illik
yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamının icrası ilə əlaqədar burada Elektron kitabxana yaradılmışdır.
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 Akademiyası 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. Hazırda fondda 5000 film saxlanılır. Azərbaycan
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filmləri ilə yanaşı, burada xarici ölkələrdə istehsal olunmuş bədii,
sənədli, cizgi filmləri, Azərbaycan dilinə dublyaj edilmiş filmlər
qorunur.
Milli-mədəni dəyərlərimizin qorunması tədbirləri çərçivəsində xalq tətbiqi sənətinin əsas qollarından olan xalçaçılığın
təbliği məqsədilə aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində nəfis
tərtibatda “Naxçıvan xalçaçıları” kitabı və “Azərbaycan xalçaları:
Naxçıvan qrupu” jurnalı çap olunmuş, “Naxçıvan xalçaları” sənədli filmi çəkilmişdir. Yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilən Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin ekspozisiyası zənginləşdirilmiş, muzeyin internet saytı hazırlanmışdır.
Yüksək zövqlə hazırlanmış “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, “Naxçıvan milli geyimləri”, “Naxçıvan tikmələri”, “Naxçıvan mətbəxi” və başqa kitablar mədəniyyətimizin, incəsənətimizin təbliği baxımından dəyərli nəşrlərdir.
Naxçıvan torpağının yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərin
adlarının əbədiləşdirilməsi və yubileylərinin keçirilməsi üçün də
dəyərli işlər görülmüşdür. M.T.Sidqi, M.Şahtaxtlı, B.Şahtaxtinski,
H.Cavid, Ə.Cavid, C.Məmmədquluzadə, B.Kəngərli, M.S.Ordubadi, İ.Səfərli, M.Araz, E.Sultanov kimi şəxslərin yubileyləri
mədəni-maarif müəssisələrində geniş qeyd olunmuşdur.
2009-cu il oktyabrın 14-də Bakıda keçirilən İslam ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin
2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması
muxtar respublikamızın nüfuzunun və ona göstərilən etimadın
nəticəsidir.
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.
125

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

Muxtar respublikada mənəvi dəyərlərin qorunmasını və inkişafını, habelə bu sahəyə dövlət dəstəyinin gücləndirilməsini təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Sədrinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində “Mənəvi Dəyərlər Fondu” yaradılmışdır.
2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 40 illiyi qeyd olunmuş, 2012-ci ildə “Naxçıvan bəşəriyyətin beşiyi” Beynəlxalq Rəsm Festivalı təşkil olunmuşdur. Festivalda Naxçıvan, Azərbaycan rəssamları ilə yanaşı, xarici ölkələrin fırça ustaları da fəal iştirak etmişlər. Festivalda 4 ölkədən
24 rəssam iştirak etmişdir.
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 rəssamın əsərlərindən ibarət
albom nəşr olunmuşdur.
2013-cü ildə Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin yeni müasir
binası və Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonu istifadəyə verilmişdir.
2014-cü ildə “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” mövzusunda
II Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmiş, Bakı və Naxçıvan şəhərlərində, eləcə də ölkəmizdən kənarda naxçıvanlı rəssamların əl
işlərindən ibarət sərgilər təşkil olunmuşdur.
2016-cı ildə Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına
Rəssamlar Parkının tikintisi başa çatdırılmış, “Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” III Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir.
2018-ci ildə “Naxçıvan - bəşəriyyətin beşiyi” IV Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmiş, festivalda 35-i 12 xarici ölkədən
olmaqla, ümumilikdə, 65-dən çox fırça ustası iştirak etmişdir.
Bu gün Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin sıralarında 54 fırça
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ustası birləşir. Onlardan Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, Azərbaycan Respublikasının əməkdar
rəssamları Telman Abdinov, Ülviyyə Həmzəyeva, Həsən Qurbanov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamları Məhəmmədəli Ələkbərov, Həmzə Sadiqov, Səyyad Bayramov,
Əbülfəz Axundov, Cavid İsmayılov, Həbibə Allahverdiyeva,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi
Elman Cəfərov və başqaları muxtar respublikamızın təbiətini,
tarixini, insanlarını öz əsərlərində sevə-sevə canlandırırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri
bir çox xarici ölkələrdə sərgilərdə, festivallarda və müsabiqələrdə
iştirak etmişlər. Bu ölkələrdən Almaniya, ABŞ, Türkiyə, İran,
Fransa, Bolqarıstan, İtaliya, Çin, Kanada və başqa ölkələri göstərmək olar. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
cənab Vasif Talıbov mədəniyyət və incəsənətimizin bütün
sahələri kimi, təsviri incəsənətimizə də böyük diqqət və qayğı
göstərir. Ali Məclisin Sədri dəfələrlə rəssamlarımızın sərgisinə
baxmış və muxtar respublikada gənclərin bu sənətə cəlb edilməsi
üçün dəyərli tövsiyələrini vermişdir: “Bu sahəyə ona görə diqqət göstərilir ki, rəssamlar birliyi muxtar respublikanın ictimai həyatında fəal iştirak etsin, yeni rəssamlar yetişdirilsin,
Bəhruz Kəngərli ilə başlanan yol davam etdirilsin. Bu gün
muxtar respublikamızda professional rəssamlar fəaliyyət göstərir. Onlar təkcə ölkəmizdə deyil, Azərbaycandan kənarda
da tanınırlar, müxtəlif ölkələrdə sərgiləri təşkil olunur. Bu
sahənin daha da inkişaf etdirilməsi üçün rəssamların üzərinə
mühüm vəzifələr düşür”.
Mədəni quruculuq tədbirlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvləri də fəal iştirak edirlər. 2012-ci
ilin oktyabr ayında Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin konfransı
127

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

keçirilmişdir. Konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri iştirak etmiş və geniş çıxış etmişdir. Bu gün
ittifaq üzvlərinin sayı 80 nəfərdən çoxdur. Son 15 ildə naxçıvanlı
yazıçı və şairlərin 700-dən artıq kitabları nəşr olunmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanılmasını, müasir şəhərsalma, istirahət və turizm
infrastrukturunun yeniləşdirilməsi və abadlıq-quruculuq işlərinin
davam etdirilməsini, habelə “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda müəyyən olunmuş tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü
il 10 aprel tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının
2014-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 5 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Ötən dövr ərzində səhiyyənin inkişafı istiqamətində Doğum Mərkəzi, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi, Kardioloji Mərkəz,
Onkoloji Mərkəz, Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi, Əziz Əliyev
adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Mərkəzi Uşaq Xəstəxanası,
Akademik Zərifə Əliyeva adına Naxçıvan Şəhər Poliklinikası,
Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Şahbuz, Kəngərli və Sədərək
Rayon Mərkəzi xəstəxanaları və onlarla digər səhiyyə obyektləri
tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilmiş, müasir tibbi
avadanlıqlarla təmin olunmuşlar.
Yenidən qurulan Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 aprel tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat
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fondundan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 9 milyon manat vəsait ayrılmışdır.
Muxtar respublikada əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 31 may tarixli Sərəncamı ilə “Sədərək rayonunda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə dair
Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş və işin icrasına başlanılmışdır.
Muxtar respublikada əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq 2019-cu ildən Şərur rayonunda icbari tibbi
sığortanın tətbiqinə başlanılmışdır. Bundan əlavə, 2020-ci ildən
etibarən icbari tibbi sığorta sisteminin Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisində tətbiqinə imkan verəcək hazırlıq işlərinin görülməsi, tibbi xidmətlərin keyfiyyətini daha da yaxşılaşdırmaq və müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq, habelə əhalinin sağlamlığının etibarlı qorunmasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında icbari tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi
ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2019-cu il 18 mart tarixli Fərman
imzalamışdır.
Son illər ərzində idman sahəsinin inkişafı istiqamətində
12 idman federasiyası, o cümlədən Boks, Güləş, Karate-do, Yüngül Atletika, Şərq Döyüş Sənəti, Şahmat, Futbol, Voleybol, Basketbol, Paralimpiya, Hava və Ekstremal İdman Növləri və Atıcılıq federasiyaları yaradılmışdır. Naxçıvan şəhərində İlham Əliyev
adına Olimpiya İdman Kompleksi, Naxçıvan Şəhər Üzgüçülük
Mərkəzi, Muxtar Respublika Stadionu, Atıcılıq Mərkəzi, UşaqGənclər İdman Məktəbi, Şərur rayonunda İdman-Sağlamlıq
Kompleksi, Olimpiya İdman Kompleksi, Kəngərli rayonunda
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mərkəzi stadion, Culfa rayonunda Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi,
mərkəzi stadion istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə, Naxçıvan
şəhərində Şahmat Mərkəzi, Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarında şahmat məktəbləri istifadəyə verilmişdir.
Ötən dövr ərzində muxtar respublikada futbolun inkişafı
istiqamətində “Araz-Naxçıvan” Peşəkar Futbol Klubunun peşəkar futbola qayıdışı təmin edilmişdir.
Gənclərin sosial müdafiəsinin və məşğulluğunun təmin
edilməsi, yaradıcılıq axtarışlarının stimullaşdırılması, milli ruhda
böyüməsi, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin təbliği də diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
2014-cü ildə Naxçıvan şəhərində istifadəyə verilmiş Gənclər
Mərkəzi gənclərin xüsusi layihələr vasitəsilə muxtar respublikada
aparılan quruculuq tədbirlərinə cəlbi və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2017-ci il 28 avqust tarixli “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” Sərəncamı muxtar respublikada gənc nəsildə vətənpərvərliyin, tarixə, milli kökə bağlılığın və dünyagörüşün formalaşmasına yeni üfüqlər açmışdır.
Muxtar respublikada gənclərin inkişafına dəstək məqsədilə
“Naxçıvan” Universitetində III Beynəlxalq Gənclik Araşdırmaları Konqresi keçirilmişdir.
Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün Azərbaycanın Gənclər
Paytaxtı seçilməsi muxtar respublika gənclərinin ictimai-siyasi,
sosial, iqtisadi və mədəni həyatda daha çox təmsil olunmalarına
geniş imkanlar yaratmışdır. 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərində və
rayonlarda yeni “Gənclər bağı” salınmış, silsilə tədbirlər keçirilmişdir.
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İdman sahəsində görülmüş işlərin nəticəsidir ki, 2018-ci
ilin sonuna muxtar respublikada idman qurğularının sayı 1146-ya
çatmış, idmanla məşğul olanların sayı isə 72 min nəfəri ötmüşdür.
Ötən dövr ərzində muxtar respublikada kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafı da diqqət mərkəzində saxlanmış, “Şərq
qapısı” qəzeti redaksiyası və Əcəmi Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi
üçün müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş yeni redaksiya-nəşriyyat kompleksi istifadəyə verilmişdir.
“Kanal-35” televiziyası və “Naxçıvanın səsi” radiosu,
Naxçıvan Dövlət Universitetində Universitet televiziyası, “Nuhçıxan” radiosu fəaliyyətə başlamışdır. “Universitet” televiziyasında videodərslərin hazırlanması və distant tədrisin tətbiqi məqsədilə avadanlıqlar qurulmuş, virtual studiya yaradılmış, “Universitet” televiziyasının və “Nuhçıxan” radiosunun Naxçıvan
şəhərində rəqəmsal formatda yayımı təmin edilmişdir. 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 respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinin səmərəli təşkili istiqamətində Naxçıvan televiziyasının
internet üzərindən canlı yayımı təmin edilmiş, Naxçıvanda ilk informasiya agentliyi - “Nuhçıxan” İnformasiya Agentliyi fəaliyyətə başlamışdır.
İqtisadi yüksəliş dövrünü yaşayan muxtar respublikada həyata keçirilən uğurlu sosial siyasət, bütövlükdə, əhalinin həyat
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir.
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Ötən dövr ərzində muxtar respublikada sosial müdafiəyə ehtiyacı olan əhali qrupuna yönəldilmiş xüsusi dövlət qayğısı prioritet istiqamət kimi saxlanılmış, 2004-2018-ci illər ərzində əlil və
şəhid ailələrinə 168 mənzil və fərdi yaşayış evi, 399 nəfər müharibə əlilinə minik avtomobilləri verilmişdir. Ünvanlı dövlət sosial
yardımının verilməsinə başlanılmış 2006-cı ildən 2018-ci ilin
sonuna olan dövr ərzində muxtar respublikada hər bir nəfərə
düşən aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından aşağı olan ailələrə
33 milyon 997 min manatdan çox ünvanlı dövlət sosial yardımı
ödənilmişdir.
Əhalinin sosial müdafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi
məqsədilə ötən dövr ərzində Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzi,
Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzi, Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzi, Naxçıvan Şəhər Körpələr
Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzi üçün yeni binalar tikilmiş, Şahbuz şəhərində Ahıllar Evi yenidən qurulmuşdur.
Təkcə 2018-ci ildə muxtar respublikada 107 aztəminatlı
ailəyə fərdi təsərrüfatlarını qurmaq üçün iribuynuzlu və xırdabuynuzlu mal-qara, 2 şəxsə fərdi xalçaçılıq fəaliyyəti, cəzaçəkmə
müəssisəsindən azad olan 1 nəfərə isə arı yeşiklərinin hazırlanması üçün avadanlıqlar və materiallar verilmişdir. Hesabat dövrünün sonuna 243 tənha ahıl və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə evlərində, 10 nəfərə Ahıllar evində sosial-məişət xidmətləri
göstərilmiş, Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzində sağlamlıq imkanları məhdud 329 nəfərin, Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzində
365 uşağın müalicəsi təşkil edilmişdir. Sağlamlıq imkanları məhdud 534 nəfər sanatoriya və müalicə pansionatlarına yollayışlarla,
369 nəfər texniki reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunmuş,
307 nəfərə protez-ortopediya xidməti göstərilmişdir. Bununla yanaşı, 46 uşağın Ağbulaq İstirahət Mərkəzində istirahətləri təmin
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edilmişdir. Bu dövrdə 39 nəfərin ölkə daxilində müalicəsinə,
62 nəfərin isə sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına köməklik göstərilmişdir.
Sosial layihələr çərçivəsində 2018-ci ildə yüksək ixtisaslı həkim heyəti tərəfindən, ümumilikdə, 662 cərrahi əməliyyat, o cümlədən 9 ürək qüsuru olan uşaqlarda əməliyyat, 134 nəfər xəstədə göz
və 519 nəfər xəstədə digər müxtəlif əməliyyatlar aparılmışdır.
Muxtar respublikada pensiya və müavinətlərin dayanıqlı
maliyyə təminatı formalaşdırılmış, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
tərəfindən pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə 2018-ci ildə
139 milyon 247 min manatdan çox vəsait yönəldilmişdir ki, bu
da 2004-cü ildəki göstəricidən 8,3 dəfə çoxdur.
Muxtar respublikada informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlara
yerlərdə hüquqi xidmətlərin göstərilməsinə də şərait yaratmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində, Naxçıvan Muxtar Respublikası Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri
üzrə Dövlət Komitəsində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Baş Sığorta Agentliyində təşkil edilmiş səyyari xidmət vasitəsilə yerlərdə sığorta ərizələrinin qəbulu və müqavilələrin bağlanılması, vətəndaşlara mülkiyyət haqqında sənədlərin, ümumvətəndaş pasportlarının və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və
dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi və digər
xidmətlər həyata keçirilir.
Muxtar respublikada turizmin kompleks şəkildə inkişafı
üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Turizmin əhəmiyyətini artırmaq, turizm potensialını təbliğ etmək, yerli adət-ənənələri,
milli mətbəxi, mədəni və tarixi irsi tanıtmaq, müasir turizm
kompleksləri yaratmaq və turizmi iqtisadiyyatın gəlirli sahələrindən birinə çevirmək istiqamətində aparılan məqsədyönlü tədbirlər
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öz müsbət nəticələrini göstərmişdir. Muxtar respublikanın təhlükəsiz region kimi tanınması, keçirilən beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlər, təşkil edilmiş info-turlar, aparılan təbliğat işləri də turistlərin sayının artmasına müsbət təsir göstərib. Ötən illər
ərzində muxtar respublikanın turizm potensialını tanıtmaq məqsədilə Naxçıvan şəhərində 2 beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
2018-ci ildə muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 414 min 688 turist
gəlmişdir ki, bu da 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 6 dəfə çoxdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci
il 31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2018-2022-ci
illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına dair
Dövlət Proqramı”nın və Ali Məclis Sədrinin “Ağbulaq Kənd
Turizm İstirahət Bölgəsinin yaradılması haqqında” 29 noyabr
2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası, bu sahədə dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi görülən işlərin davamlılığının təmin edilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır. Bundan əlavə, 2019-cu ilin
ötən dövründə Naxçıvan şəhərində “Saat Meydanı” turistik istirahət mərkəzinin istifadəyə verilməsi və Culfa rayonunda Darıdağ
arsenli su müalicə və istirahət kompleksinin tikintisi də bu sahənin inkişafına stimul yaradacaqdır.
Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı, dünyaya açılması, yerli
istehsal məhsulları ilə yaxın və uzaq ölkələrin bazarlarına yol
tapması, xarici ölkələrin sahibkarlarının maraq dairəsinə düşməsi,
yerli sahibkarlığın inkişafı muxtar respublikanın xarici ticarət
dövriyyəsinin dinamik artımını təmin etmişdir.
Muxtar respublikada aparılan sənayeləşmə və ixracyönümlü məhsul istehsalı uğurlu nəticələr vermiş, 2009-cu ildən başla134
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yaraq ixracın həcminin idxalı üstələməsi sonrakı dövrlərdə də
davam etmişdir.
2018-ci ildə muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsi
483 milyon 431 min 600 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olmuşdur ki, bunun da 424 milyon 266 min 600 Amerika Birləşmiş
Ştatları dollarını ixrac, 59 milyon 165 min Amerika Birləşmiş
Ştatları dollarını idxal təşkil etmişdir. Xarici ticarət dövriyyəsinin
87,8 faizini ixrac, 12,2 faizini idxal təşkil etmişdir. 2003-cü ilə
nisbətən ixrac 101,8 dəfə, idxal isə 80,4 faiz artmışdır.
Muxtar respublikanın ixrac potensialının artırılmasında son
dövrlərdə müasir gömrük sisteminin yaradılması da mühüm rol
oynayıb. Belə ki, ötən dövr ərzində Culfa və Şahtaxtı Gömrük
idarələrinin yeni sərhəd-keçid kompleksləri, Naxçıvan Şəhər
Gömrük İdarəsi üçün yeni kompleks, Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsi və “Naxçıvanterminalkompleks” Birliyi
üçün müasir gömrük infrastrukturları istifadəyə verilib, Sədərək
Gömrük İdarəsi üçün yeni sərhəd-keçid kompleksinin inşası hazırda davam etdirilir.
Muxtar respublikada daxili bazarın qorunması yerli istehsalı olan eyniadlı malların xaricdən tarif və qeyri-tarif metodlarından istifadə olunaraq gətirilməsinin tənzimlənməsi yolu ilə
təmin edilir. Bazarın tənzimlənməsinə baxmayaraq, muxtar
respublikada həyata keçirilən böyük quruculuq işləri idxalın həcminin çoxalması ilə dövlət büdcəsinə köçürülən gömrük ödənişlərinin artan dinamika ilə inkişafını təmin etməkdədir. Dövlət
büdcəsinə toplanan gömrük rüsum və vergilər 2003-cü ildə 2 milyon 292 min manat olduğu halda, bu göstərici 2018-ci ildə
9 milyon 379 min manat olmuş, 4,1 dəfə artım müşahidə edilmişdir.
Muxtar respublikada iqtisadi potensialın hərəkətə gətiril135
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məsi və xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, sahibkarlığın
inkişafı yolu ilə vergi ödəyicilərinin say tərkibinin davamlı artımı,
müasirtipli müəssisələr şəbəkəsinin formalaşdırılması büdcəmaliyyə balansının tarazlığını və daxilolmaların ciddi artımını
təmin etməyə imkan yaratmış, 2018-ci ildə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət büdcəsinin gəlirləri 2003-cü ildəki müvafiq göstəricidən 8,1 dəfə çox olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyinə həsr
olunmuş təntənəli tədbirdə muxtar respublikada aparılan irimiqyaslı
quruculuq tədbirlərini yüksək qiymətləndirən ölkə başçısı demişdir:
“Sevinirəm ki, bu gün Naxçıvan çiçəklənən bir diyardır. Dünən
son bir il ərzində Naxçıvanda görülən işlərlə bir daha tanış
olarkən gördüm ki, nə qədər böyük işlər görülür, Naxçıvan rəhbərliyi muxtar respublikanın inkişafı üçün nə qədər böyük sevgi ilə, diqqətlə səylər göstərir. Bütün bu uğurlar münasibətilə
naxçıvanlıları ürəkdən təbrik edirəm”.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədri olduğu “Caspian European Club”un hər il üçün hazırladığı investisiya reytinqində Naxçıvan Muxtar Respublikası ardıcıl olaraq 2017-ci və
2018-ci illərdə ölkənin iqtisadi rayonları arasında sosial-demoqrafik
göstərici, sosial-iqtisadi vəziyyət, işgüzar mühit, infrastruktur, rifahlıq və kənd təsərrüfatı sahələri olmaqla, ümumilikdə, 18 parametr
üzrə ən yüksək ümumi bal toplayaraq lider olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 il ərzində keçdiyi
yol, onun ümumi təhlili bir daha təsdiqləyir ki, Naxçıvanın xilası
və tərəqqisi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və bu
siyasi kursun alternativi yoxdur. Ümummilli liderimizin layiqli
davamçısı ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi “Biz
inamla irəliyə gedirik. İrəliyə getmək üçün bizim yolumuz
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açıqdır. Bu yolun təməlini Ulu Öndər qoymuşdur. Bir daha
demək istəyirəm ki, biz bu siyasətə sadiqik. Bizim yolumuz
müstəqillik, milli ləyaqət, inkişaf, tərəqqi yoludur. Bizi bu
yoldan heç kim döndərə bilməz”.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişaf göstəriciləri
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sosial-iqtisadi inkişafı fotoşəkillərdə
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Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Muzeyi

Naxçıvan şəhərində Heydər Əliyev Sarayı
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Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi

Culfa rayonunda “Əlincəqala” tarixi abidəsi
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi

Naxçıvan Dövlət Universiteti
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Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

“Naxçıvan” Universiteti üçün yeni universitet şəhərciyi
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Naxçıvan Dövlət Texniki Kolleci

Naxçıvan Tibb Kolleci
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Naxçıvan şəhərində 1206 şagird yerlik
Heydər Əliyev adına tam orta məktəb

Naxçıvan Qızlar Liseyi
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Naxçıvan şəhərində 1100 şagird yerlik 11 nömrəli tam orta məktəb

Şərur Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Lisey kompleksi
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Babək rayonunun Nehrəm kəndində 990 şagird yerlik
2 nömrəli tam orta məktəb

Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində Akademik Zərifə xanım
Əliyeva adına 594 şagird yerlik tam orta məktəb
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Naxçıvan şəhərində 280 yerlik 1 nömrəli uşaq bağçası

Ordubad şəhərində 242 yerlik uşaq bağçası
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Şahbuz şəhərində 242 yerlik uşaq bağçası

Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsində 144 yerlik uşaq bağçası
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Naxçıvan şəhərində uşaq musiqi və incəsənət məktəbi

Culfa şəhərində uşaq musiqi məktəbi

164

Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95

Naxçıvan şəhərində məhdud fiziki imkanlılar üçün Naxçıvan
Regional İnformasiya Mərkəzi

Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Doğum Mərkəzi

Şərur Rayon Mərkəzi Xəstəxanası
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Akademik Zərifə Əliyeva adına
Naxçıvan Şəhər Poliklinikası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Naxçıvanşünaslıq Mərkəzi
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Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin və
Naxçıvan Şəhər Statistika İdarəsinin inzibati binası

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya
Xidmətinin inzibati binası
168
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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
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Babək rayonu Xal-xal Kənd Mərkəzi

Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsinin inzibati
binası və köməkçi infrastrukturları
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Culfa Gömrük İdarəsinin binası və infrastruktur kompleksi

88,8 kilometr uzunluğunda Naxçıvan-Şahbuz-Batabat
magistral avtomobil yolu
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32,4 kilometr uzunluğunda Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolu

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı
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“Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin Ordubad dəmir yolu stansiyası

Ordubad rayonunda Rabitə Evi
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Şərur şəhərində Olimpiya İdman Kompleksi

Naxçıvan Biznes Mərkəzi
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Şahbuz rayonunda Ağbulaq İstirahət Mərkəzi

Naxçıvan Sənaye Kompleksi
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Naxçıvan şəhərində “Gəmiqaya Mineral Sular”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Kəngərli rayonunda Gəmiqaya Holdinq Şirkətlər İttifaqının
sement istehsalı zavodu
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Şərur rayonunda 20,5 meqavat gücündə “Arpaçay-1”
Su Elektrik Stansiyası

Babək rayonunda 22 meqavat gücündə
Naxçıvan Günəş Elektrik Stansiyası
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Cahan Alış-Veriş Mərkəzi

Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində yeni
Ticarət-İaşə və Bazar Kompleksi
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Naxçıvan Avtomobil Zavodu

Babək rayonunda heyvandarlıq təsərrüfatı
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Heydər Əliyev Su Anbarı

Kəngərli rayonunda qapalı suvarma şəbəkəsi
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Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış kompleksi

Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsinə təqdim olunmuş yeni avtobuslar
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Şahbuz rayon mərkəzi və ətraf kəndlərin içməli su təchizatı sistemi

Naxçıvan Muxtar Respublikasına gətirilmiş
kənd təsərrüfatı texnikaları
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Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun Qərargah binası

Naxçıvanda keçirilmiş hərbi parad
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