
    Oktyabrın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Azərbaycandakı fövqəladə və

səlahiyyətli səfiri xanım Kerol Meri Krofts ilə görüşmüşdür.

    Ali Məclisin Sədri səfiri ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik

etmiş, onu Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında görməkdən məmnunluğunu

bildirmişdir. Blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanda iqtisadi inkişafın, sabitliyin, enerji və

ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması sahəsində görülən işləri diqqətə çatdıran Ali Məclisin

Sədri ikitərəfli əlaqələrin inkişafının əhəmiyyətini vurğulamışdır. 

    Kerol Meri Krofts göstərilən xoş münasibətə görə minnətdarlıq etmiş, muxtar respublika

haqqında ətraflı məlumata malik olduğunu və görülən işlərin məmnunluq doğurduğunu bil-

dirmişdir. Siyasi və iqtisadi cəhətdən Naxçıvanın əhəmiyyətini qeyd edən səfir əlaqələrin

inkişafında səylərini əsirgəməyəcəyini diqqətə çatdırmışdır. 

    Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 20-də Türkiyə Respublikasının
ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoralın etimadnaməsini
qəbul edib.

Erkan Özoral etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət edib.
Erkan Özoralın ölkəmizdə əvvəllər fəaliyyət göstərməsindən və bu dəfə Azərbaycanda

səfir kimi fəaliyyətə başlamasından məmnun olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı onun
Azərbaycan-Türkiyə ikitərəfli münasibətlərinin gələcək inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyinə
əminliyini ifadə edib. 

Türkiyəli diplomat Azərbaycanda səfir kimi fəaliyyətə başlamasından şərəf hissi keçirdiyini
deyib və əlaqələrimizin bundan sonra daha da möhkəmləndirilməsi işində səylərini əsirgəmə-
yəcəyini bildirib.

Görüşdə Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən
nəqliyyat, turizm, inşaat, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və digər sahələrdə daha da inkişaf etdirilməsi
ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
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    Yeni Azərbaycan Partiyası Sə-
dərək Rayon Təşkilatının XI kon-
fransı keçirilib. 
    Konfransın sədr və katibi seçil-
dikdən, gündəliyi təsdiq edildikdən
sonra hesabat məruzəsi ilə çıxış
edən Yeni Azərbaycan Partiyası
Sədərək Rayon Təşkilatının sədri,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin deputatı Arif Qasımov
bildirib ki, Yeni Azərbaycan Parti-
yası Sədərək Rayon Təşkilatının
21 ərazi ilk partiya təşkilatında he-
sabat-seçki yığıncaqları keçirilib,
həmin təşkilatlarda qeydiyyatda
duran 1470 partiya üzvündən 80
nəfər konfransa nümayəndə seçilib.  
    Qeyd olunub ki, Yeni Azərbay-
can Partiyası Sədərək Rayon Təş-
kilatı 1992-ci ildə yaradılıb. Ötən
dövr ərzində təşkilat partiyanın
Proqram və Nizamnaməsini əldə
rəhbər tutaraq muxtar respublika-
mızın ictimai-siyasi həyatında fəal
iştirak edib. 
    Vurğulanıb ki, hesabat dövründə
təşkilat partiya sıralarına qəbulda
keyfiyyət tərkibinin yaxşılaşdırıl-
masını, xüsusilə gənclərin və qa-
dınların partiya sıralarına qəbul
edilməsini diqqət mərkəzində sax-
layıb. Bu dövrdə partiya sıralarına
142 nəfər üzv qəbul edilib ki, on-
ların 108 nəfəri gənclər, 30 nəfəri
isə qadınlar olub. 
    Arif Qasımov bildirib ki, bundan
sonra da Yeni Azərbaycan Partiyası
Sədərək Rayon Təşkilatı öz işində

partiyanın Proqram və Nizam-
naməsini, ölkə başçısının və
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin göstəriş
və tapşırıqlarını əldə rəhbər
tutacaq, qarşıya qoyulan və-
zifələrin yerinə yetirilməsində
səyini əsirgəməyəcək.

    Məruzə ətrafında Yeni Azərbay-
can Partiyası Sədərək kənd ərazi
ilk partiya təşkilatının sədr müavini
Gülnarə Hüseynova, həmin təşki-
latın sədri Ceyhun Əlizadə, Yeni
Azərbaycan Partiyası Sədərək Ra-
yon Təşkilatı Gənclər Birliyinin
üzvü Polad Rzazadə, təşkilatın Qa-
dınlar Şurasının sədri Vüsalə Əli-
yeva, İdarə Heyətinin üzvü, Sədərək
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Həbib İbrahimov çıxış ediblər. 
    Konfransda çıxış edən Yeni
Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
Muxtar Respublika Təşkilatı İdarə
Heyətinin üzvü Məmməd Babayev
bildirib ki, muxtar respublikamız
Heydər Əliyev yolu ilə inamla irə-
liləyir, inkişafın yeni zirvələrinə
doğru uğurla addımlayır. Muxtar
respublikanın bugünkü inkişaf və
tərəqqisindən Sədərək rayonuna
da böyük pay düşüb. Son illər bu
yaşayış məntəqəsində kompleks
quruculuq tədbirləri həyata keçi-
rilib, burada fəaliyyət göstərən ida-
rə, müəssisə və təşkilatlara müasir
iş şəraiti yaradılıb, yeni inzibati
binalar tikilərək istifadəyə verilib.
Bütün bunlar sakinlərin sərhəd
bölgəsində qurub-yaratmaq əzmini
xeyli yüksəldib. 
    Vurğulanıb ki, Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatı
fəaliyyətə başladığı gündən ümum-
milli liderimizin müəyyən etdiyi
prinsiplərə əsaslanır, təşkilatın qey-
diyyatında duran hər bir partiya

üzvü rayonda aparılan quruculuq
işlərində yaxından iştirak edir.
    İlk partiya təşkilatlarının qey-
diyyatında duran Yeni Azərbaycan
Partiyasının üzvləri burada həyata
keçirilən tədbirlərdə fəallıq göstərir,
sədərəklilərin ideya-siyasi cəhətdən
maarifləndirilməsi üçün üzərlərinə
düşən vəzifələri yerinə yetirməyə
çalışırlar. Partiya sıralarının geniş-
ləndirilməsi daim diqqət mərkə-
zində saxlanılır, gənclərin və qa-
dınların partiyada təmsilçiliyinə
ciddi önəm verilir. Bu gün Yeni
Azərbaycan Partiyası Sədərək Ra-
yon Təşkilatının qeydiyyatında
1452 nəfər partiya üzvü var ki,
onların da 267 nəfəri qadınlar, 380
nəfəri isə gənclərdir. Tutduğu və-
zifədən asılı olmayaraq, hər bir
partiya üzvü partiya məsuliyyətini
dərindən başa düşür, onun Proqram
və Nizamnaməsinin tələblərinə,
prinsiplərinə ciddi əməl edir. 
    Məmməd Babayev Yeni Azər-
baycan Partiyasının hər bir üzvünə
ölkəmizin inkişafı naminə həyata
keçirdiyi tədbirlərdə, gördüyü iş-
lərdə müvəffəqiyyətlər arzulayıb.
    Yeni Azərbaycan Partiyası Sə-
dərək Rayon Təşkilatının konfrans-
lararası fəaliyyəti qənaətbəxş hesab
edilib.
    Sonra nəzarət-təftiş komissiya-
sının hesabatı, Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədərək Rayon Təşkila-
tının  XI konfransının qərar layihəsi
təsdiq edilib. 
    Yeni Azərbaycan Partiyası Sə-
dərək Rayon Təşkilatının 23 nə-
fərdən ibarət şurası seçilib.
    Konfransda Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədərək Rayon Təşkilatı
sədrinin seçilməsi məsələsinə ba-
xılıb. Arif Qasımov yenidən təşki-
latın sədri seçilib.

Yeni Azərbaycan Partiyası Sədərək Rayon
Təşkilatının XI konfransı keçirilib

     Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü
il 13 ok tyabr tarixli Sərəncamına
əsasən hər il oktyabrın 20-si ölkəmizdə
energetiklərin peşə bayramı günü
kimi qeyd olunur.

    Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Energetika Agent -
liyində bu münasibətlə keçirilən
tədbiri agentliyin baş direktoru Yasin
Səfərov açaraq ölkəmizdə elektro -
energetikanın inkişafından danışıb.
Bildirib ki, ulu öndər Heydər Əliyev
ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq
Azərbaycanın enerji sisteminin tək-
milləşdirilməsi, ölkədə enerji təhlü-
kəsizliyinin təmin olunması istiqamə-
tində mühüm tədbirlər həyata keçirib.
Muxtar respublikada da bu sahədə hə-
yata keçirilən irimiqyaslı layihələrdən
danışan Yasin Səfərov bildirib ki, illər
öncə fasilələrlə elektrik enerjisi ilə tə-
min olunan Naxçıvan Muxtar Res-
publikası bu gün həm də enerji ixrac
edən bir məmləkətdir. Həyata keçirilən
tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün Nax-
çıvanda alternativ və bərpa olunan
elektrik stansiyalarında istehsal olunan
enerji ümumi istehsalın 61,1 faizini
təşkil edir. 
     Vurğulanıb ki, enerji təhlükəsizliyi
sahəsində həyata keçirilən tədbirlər
əhalinin tələbatını ödəməklə yanaşı,
həm də muxtar respublikada iqtisadiy-
yatın davamlı inkişafına stimul olub.
Buna görə də enerji təchizatının yaxşı-
laşdırılması və müasirləşdirilməsi mə-
sələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Regionda mövcud elektrik stansiyala-
rının, yarımstansiya və elektrik verilişi
avadanlıqlarının təmiri ilə yanaşı, yeni
elektrik stansiyalarının tikilib istifadəyə
verilməsi sahəsində də mühüm işlər
görülür. Hazırda Araz çayı üzərində
derivasiyatipli 36 meqavat gücündə
Ordubad Su Elektrik Stansiyasının ti-
kintisi davam etdirilir. Culfa rayonunda
isə gələcəkdə külək elektrik stansiyası

tikintisinin texniki-iqtisadi əsaslandı-
rılması üçün ölçmə işləri aparılır. Həm-
çinin gücü 14 meqavat olan Tivi və
3,5 meqavat olan Qazançı Su Elektrik
stansiyalarının tikintilərinin texniki-iq-
tisadi əsaslandırılması hazırlanır. 

    Qeyd olunub ki, muxtar respubli-
kanın energetikləri elektrik enerjisindən
səmərəli istifadə olunması, enerji
itkisinin minimum səviyyədə saxla-
nılması və sərfiyyata uyğun enerji də-
yərinin ödənişinin təmin olunması
üçün səylə çalışırlar. Bütün işlədicilərin
istifadə etdiyi elektrik enerjisinin dəqiq
qeydiyyatını aparmaq üçün rəqəmsal
elektron sayğaclar qoyulur, enerji haq-
qının sayğacların göstəriciləri əsasında
ödənilməsi təmin edilir. Hazırda Nax-
çıvan şəhərində smartkarttipli sayğac-
ların quraşdırılması davam etdirilir. 
    Agentliyin baş direktoru peşə bay-
ramı münasibətilə energetikləri təbrik
edib, gələcək işlərində onlara uğurlar
arzulayıb. 
    Veteran energetiklər adından Nəri-
man Paşayev həmkarlarını təbrik edib. 
    Sonra Azərbaycanda energetika sa-
həsində səmərəli fəaliyyətinə görə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 19 oktyabr tarixli Sərəncamı
ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunan
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
Energetika Agentliyinin əməkdaşları
belə yüksək mükafat üçün minnətdar-
lıqlarını bildiriblər. 
    Sonda agentlik tərəfindən səmərəli
fəaliyyətinə görə bir qrup energetikə
pul mükafatları və fəxri fərmanlar,
veteranlara hədiyyələr təqdim olunub.

Xəbərlər şöbəsi

Energetiklər peşə bayramlarını qeyd ediblər
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    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan
şəhərində doqquz zabit ailəsinə xidməti mənzillər ve-
rilmiş, hərbi şəhərcikdə istirahət parkı yaradılmışdır. 
    Naxçıvan şəhərində mərkəzi hərbi xəstəxananın,
təlim-tədris mərkəzinin, əsgər yataqxanasının, əsgər
yeməkxanasının, anqarın, mini stadionun tikintisi,
uşaq bağçasının yenidən qurulması davam etdirilmişdir. 
    “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında infra -
struktur obyektlərinin və avtomobil yolunun tikintisi
davam etdirilmişdir.
    Kəngərli rayonunda anbarın tikintisi başa çatdırılmış,
Şərur rayonunda “N” hərbi hissədə infrastruktur ob-
yektlərinin, Culfa rayonunda yardımçı binanın, Babək,
Kəngərli və Şahbuz rayonlarının hər birində bir anqarın
tikintisi davam etdirilmişdir. 

Tikinti-quruculuq və su təchizatı tədbirləri

    Muxtar respublikanın dinamik inkişafının təmin
edilməsi istiqamətində cari ilin yanvar-sentyabr ayları
ərzində bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala
761 milyon 856 min manat həcmində investisiya yö-
nəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki müvafiq göstəricidən
7 faiz çoxdur. İnvestisiya qoyuluşlarının 705 milyon
974 min 700 manatı və ya 92,7 faizi tikinti-quraşdırma
işlərində istifadə edilmişdir. 
    2016-cı ilin doqquz ayında muxtar respublikada
159 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş, yenidən qurulmuş
və ya əsaslı təmir olunmuş, 139 müxtəlif təyinatlı ob-
yektin tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri
hazırda davam etdirilir. 
    Cari ilin ötən dövrü ərzində yaşayış məntəqələrində
kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə muxtar respublikaya 4 ədəd sanitar-kom-
munal xidmət avtomobili və 120 ədəd konteyner
gətirilmişdir.
    Yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, səmərəli
idarəetmənin və əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviy-
yəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər cari ilin doqquz
ayı ərzində də davam etdirilmiş, 8 kənd mərkəzi isti-
fadəyə verilmiş, 8 kənd mərkəzinin inşası davam
etdirilmişdir. 
    Muxtar respublikada bir yaşayış binasının tikintisi,
bir yaşayış binasının yenidən qurulması, iki yaşayış
binasının əsaslı təmiri başa çatdırılmış, bir yaşayış
binasının tikintisi, beş yaşayış binasının yenidən qu-
rulması, iki yaşayış binasının əsaslı təmiri davam
etdirilir. Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərində “Gənclər
şəhərciyi” yaşayış kompleksinin tikintisi davam
etdirilməkdədir.
    Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fərdi ya-
şayış evlərinin tikintisinə də müsbət təsir göstərmişdir.
2016-cı ilin doqquz ayı ərzində muxtar respublikada
əhalinin şəxsi vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 364 min
300 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə verilmişdir
ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən
1,2 faiz çoxdur.
    Ötən dövr ərzində Naxçıvan şəhərində çirkab su-
təmizləyici qurğunun, Tumbul, Qaraçuq, Bulqan, Qa-
raxanbəyli kəndlərində içməli su və kanalizasiya xət-
lərinin tikintisi davam etdirilmişdir.
    Şərur, Babək, Ordubad, Kəngərli və Sədərək ra-
yonlarında içməli su və kanalizasiya xətlərinin tikintisi
hazırda davam etdirilir.

Kənd təsərrüfatı və yaşıllaşdırma tədbirləri 

    Muxtar respublikada əhalinin ərzaq məhsullarına
olan tələbatının yerli məhsullar hesabına ödənilməsi
istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmək-
dədir.
    2016-cı ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 61
min 526 hektar sahədə əkin aparılmışdır ki, bu da
2015-ci ilin məhsulu üçün əkilmiş sahədən 112 hektar
çoxdur.

Cəmi əkin sahəsi, hektarla

    Muxtar respublikada məhsuldar və keyfiyyətli
toxum növləri istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə
toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.
Naxçıvan şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni
kompleks inşa olunur. Muxtar respublikanın əsas to-
xumçuluq bazası olacaq bu kompleksdə taxılla yanaşı,
digər bitki toxumlarının satışının da həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda muxtar respublikada
5 toxumçuluq təsərrüfatı fəaliyyət göstərir. 
    Ötən dövr ərzində muxtar respublikada taxılçılıq
üstün istiqamət kimi saxlanılmış və 2016-cı ilin

məhsulu üçün 31579 hektar sahədə taxıl əkilmişdir
ki, bunun da 26792 hektarı payızlıq, 4787 hektarı isə
yazlıq taxıldır. Taxıl zəmilərinin 26795 hektarında
buğda, 4784 hektarında isə arpa əkilmişdir. Cari ildə
taxıl zəmilərindən 94 min 117 ton məhsul toplanmışdır. 
    Taxılla yanaşı qarğıdalı əkini üzrə də maarifləndirici
tədbirlər həyata keçirilmiş, məhsulun vaxtında topla-
nılması üçün müvafiq texnikalar alınaraq muxtar res-
publikaya gətirilmişdir. 2016-cı ilin məhsulu üçün
muxtar respublikada 1758 hektar sahədə qarğıdalı
əkini aparılmışdır ki, bu da bir il öncəki göstəricidən
676 hektar çoxdur. 1 oktyabr 2016-cı il tarixə 1372
hektar qarğıdalı zəmilərindən 10451 ton məhsul yı-
ğılmışdır ki, bu da keçən ilin müvafiq dövrü ilə mü-
qayisədə 2,3 dəfə çoxdur. Hazırda məhsul yığımı
davam edir. 
    Tələbata uyğun olaraq kartofçuluğun inkişafında
da müsbət dinamika saxlanılmışdır. 2016-cı ildə
3053 hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da
2015-ci ildə əkilmiş sahədən 86 hektar çoxdur.
1 oktyabr 2016-cı il tarixə 3007 hektar sahədən 45711
ton kartof yığılmışdır ki, bu da bir il öncəki göstəricini
1,7 faiz üstələyir. 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın icrası da muxtar respublika əhalisinin
meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli
istehsal hesabına təmin edilməsinə və tələbatdan artıq
mövsümi məhsulların ixracına geniş imkanlar yaradır.
Meyvəçiliyin inkişafını stimullaşdırmaq məqsədilə
ilk dəfə 2016-cı ildə muxtar respublikanın paytaxtı
Naxçıvan şəhərində Göycə festivalı keçirilmişdir.
2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında meyvə isteh-
salının həcmi bir il öncəyə nisbətən 1 faiz, tərəvəz is-
tehsalı isə 0,6 faiz artmışdır. Hazırda meyvə və tərəvəz
yığımı davam edir. 
    Muxtar respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli
ərzaq məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə cari ilin
ötən dövrü ərzində tutumu 1000 ton olan 4 soyuducu
anbar, 1 istixana təsərrüfatı yaradılmış, 1 istixana tə-
sərrüfatının genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır.
Hazırda 1 istixana təsərrüfatının genişləndirilməsi
davam etdirilir.   
    Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maşın və
mexanizmləri ilə təchizatı davamlı olaraq yaxşılaşdı-
rılmaqdadır. “Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin xətti ilə 57 ədədi 2016-cı ilin yanvar-
sentyabr aylarında olmaqla, cəmi 1742 ədəd müxtəlif
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıq
muxtar respublikaya gətirilmişdir. 2016-cı ilin ötən
dövrü ərzində 91 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı
texnikası və avadanlıq güzəştli şərtlərlə lizinq yolu
ilə məhsul istehsalçılarına verilmiş, 11 ədədi isə nağd
yolla satılmışdır. Bu dövr ərzində məhsul istehsalçıları
4905,3 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuşdur. 
    1 oktyabr 2016-cı il tarixə 100768 ton dənli və
dənli-paxlalılar (qarğıdalısız), 725,5 ton dən üçün gü-
nəbaxan, 71704 ton tərəvəz, 36271 ton ərzaq üçün
bostan məhsulları, 37680 ton meyvə, 9625 ton üzüm
toplanmışdır. Hazırda bir neçə məhsul növü üzrə
yığım davam edir.
    Cari ilin ötən dövrü ərzində kənd təsərrüfatının
əsas sahələrindən biri olan heyvandarlığın inkişafı
istiqamətində tədbirlər davam etdirilmiş, 6 heyvandarlıq
təsərrüfatı yaradılmışdır. Ümumilikdə, bank və kredit
təşkilatları tərəfindən cari ilin ötən dövrü ərzində bu
sahəyə 7 milyon 29 min 600 manat həcmində kreditlərin
verilməsi təmin olunmuşdur. 
    Heyvandarlıq təsərrüfatlarında 6554 baş inək, düyə
və camış süni yolla mayalandırılmış, əvvəlki dövrdə
mayalandırılmış inək, düyə və camışlardan 2781 baş
sağlam bala alınmışdır. 
    1 oktyabr 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın
bütün təsərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 114
min 387 baş, qoyun və keçilərin sayı 702 min 316 baş
olmuşdur ki, bu da 1 oktyabr 2015-ci il tarixə olan
göstəriciləri müvafiq olaraq 1,6 və 1,8 faiz üstələyir.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar res-
publikada diri çəkidə 17303,3 ton ət, 68463,3 ton süd
istehsal olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilin yanvar-
sentyabr ayları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,6 və
1,4 faiz çoxdur.
    Daxili bazarda tələbatın yerli istehsal hesabına
ödənilməsi məqsədilə 1 balıqçılıq təsərrüfatı yaradılmış,
2 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması hazırda davam
etdirilir.
    Cari ilin ötən dövrü ərzində kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olan təsərrüfat subyektlərinə, ümumilikdə,
8 milyon 229 min 400 manat məbləğində kreditlərin
verilməsi təmin olunmuşdur. 
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında 2015-ci ilin
müvafiq dövrünə nisbətən 6,1 faiz çox, yəni 317
milyon 545 min 700 manat həcmində kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal edilmişdir.

    2016-cı ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada dövlət dəstəyi
ilə iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 35 layihə üzrə istehsal və
xidmət obyektləri yaradılmış, 25 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin
yaradılması hazırda davam etdirilir. 
    Sənaye sahəsinin inkişafı istiqamətində bank və kredit təşkilatları tə-
rəfindən 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində təsərrüfat subyektlərinə
872 min manat həcmində kreditin verilməsi təmin olunmuşdur.
    Sənayedə istehsalın genişlənməsi ixracın da həcminə müsbət təsir
göstərmiş, cari ilin doqquz ayı ərzində 218 milyon 375 min 800 ABŞ
dolları dəyərində sənaye məhsulları ixrac olunmuşdur.

Hərbi quruculuq

    Muxtar respublikada ordu quruculuğu istiqamətində tədbirlər davam
etdirilir.

Sənaye

    Son dövrlər muxtar respublikada uğurlu sənayeləşmə prosesi və yeni
məhsul növlərinin istehsalının təmini bu sahənin dinamik inkişafını
sürətləndirmişdir.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada 763
milyon 323 min manat həcmində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur
ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki göstəricini 2,5 faiz üstələmişdir. 
    Sənaye məhsulu istehsalının 96,1 faizi malların, 3,9 faizi isə xidmətlərin
payına düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 29 milyon 86 min 500
manatlıq, qeyri-dövlət sektorunda isə 734 milyon 236 min 500 manatlıq
məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal olunan sənaye məhsulunun 96,2
faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

Sənaye məhsulu istehsalının 
dinamikası, min manat

    *) müqayisəli qiymətlər üzrə
    **) yanvar-avqust ayları 

2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı

    Muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin
inkişafı üzrə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər cari ilin ötən dövrü
ərzində də davam etdirilmiş, yüksək nəticələr əldə olunmuşdur.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında ümumi inkişafın əsas
göstəricisi olan ümumi daxili məhsul istehsalının həcmi 1 milyard
831 milyon 84 min manatdan artıq olmuşdur ki, bu da bir il öncəki
müvafiq göstəricidən 0,8 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi
daxili məhsulun həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,4 faiz
artaraq 4103 manatı ötmüşdür. Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk
yeri 29,7 faizlik payla sənaye sahəsi tutmuş və maddi istehsalın payı
58,2 faiz təşkil etmişdir. 
    2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2016-cı ilin yanvar-
sentyabr aylarında sənaye məhsulunun həcmi 2,5 faiz, əsas kapitala
yönəldilən investisiyalar 7 faiz, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu
6,1 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 1,7 faiz, informasiya və
rabitə xidmətlərinin həcmi 3,6 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidməti
1,7 faiz, pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 2,8 faiz, əhaliyə göstərilən pullu
xidmətlər 4,1 faiz, ixracın həcmi 1,9 faiz, əhalinin gəlirləri 1,3 faiz,
hər bir nəfərə düşən gəlirlər 0,2 faiz artmışdır.

Makroiqtisadi göstəricilər
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Ardı 3-cü səhifədə

Müqayisə 
predmeti

2016-cı ilin 
yanvar-

sentyabr 
ayları 

(min manat)

2016-cı ilin 
yanvar-sentyabr 

ayları 
2015-ci ilin 

yanvar-sentyabr 
aylarına nisbətən, 

faizlə

Ümumi daxili məhsul 1831084,7 100,8*

Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili 
məhsul, manat 4103,7 103,4

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 763323,0 102,5*

Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 761856,0 107,0

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 317545,7 106,1*

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, 
min ton 11685,1 101,7

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin 
həcmi 37770,3 103,6

o cümlədən
mobil rabitə üzrə 31391,3 101,7

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1052131,8 102,8*

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 148072,5 104,1*

Xarici ticarət dövriyyəsi, 
min ABŞ dolları 332998,0 97,5

o cümlədən
ixracın ümumi həcmi 302100,0 101,9

idxalın ümumi həcmi 30898,0 68,4

Əhalinin gəlirləri 1315940,2 101,3

Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2949,2 100,2

Bir işçiyə hesablanmış orta
aylıq əməkhaqqı, manat 409,8** 104,2
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Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu,

min manat

    Etibarlı ərzaq təminatı sisteminin qurulması daxili bazarda
tələbatın ödənilməsi ilə yanaşı, ixrac potensialını da güclən-
dirmiş, cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikadan
kənara 83 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə kənd tə-
sərrüfatı məhsulları, xüsusilə də meyvə və tərəvəz məhsulları
ixrac olunmuşdur.
    Cari ilin ötən dövrü ərzində meliorasiya-irriqasiya sis-
temlərinin yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmış,
Babək rayonunun Kültəpə və Kərimbəyli kəndlərini əhatə
edən yeni suvarma şəbəkəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni su-
varma sisteminin qurulması nəticəsində Kültəpə və Kərimbəyli
kəndlərinin 565 hektar torpaq sahəsində suvarma işləri
yaxşılaşdırılmışdır ki, bunun da 217 hektarı yeni əkin döv-
riyyəsinə qatılmış torpaqlardır.
    Babək rayonunun Badaşqan kəndində yeni nasos stansi-
yasının, Nəcəfəlidizə kəndində açıq drenaj kanalının, Kültəpə
kəndində kanalın tikintisi, Nehrəm kəndində kollektorun tə-
mizlənməsi başa çatdırılmış, Şərur rayonunda kollektor-
drenaj şəbəkələrinin, Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq, Babək
rayonunun Çeşməbasar kəndlərində kollektorların təmiz-
lənməsi davam etdirilir. 
    Şərur rayonunun Ələkli kəndində suvarma xəttinin, Babək
rayonunun Sirab kəndində qapalı suvarma xəttinin çəkilişi
başa çatdırılmış, Kəngərli rayonunun Böyükdüz və Xok
kəndləri ərazisində qapalı suvarma şəbəkəsinin tikintisi
hazırda davam etdirilir. 
    Araz çayında sahilbərkitmə işləri başa çatdırılmışdır.
Babək rayonunun Vayxır kəndi ərazisində, “Qahab” selovunda,
Naxçıvançayda, Şərur rayonunda Arpaçayda və Culfa rayo-
nunda Əlincəçayda istiqamətləndirici bəndlərin tikintisi
davam etdirilir.
    Babək rayonunda Uzunoba Su Anbarına sugətirici kanalın
təmiri, Sədərək rayonunda kollektor və drenajların bərpası,
Araz çayından sugətirici kanalın təmizlənməsi hazırda davam
etdirilir.
    Muxtar respublikada 4 subartezian quyusunun tikintisi,
4 subartezian quyusunun bərpası, 10 kəhrizin təmiri başa
çatdırılmış, 6 kəhrizin təmiri isə hazırda davam etdirilir.
    Meşə fondunun mühafizə olunması, bərpası, yeni meşə-
liklərin salınması istiqamətində ilin əvvəlindən 246,2 hektar
sahədə meşəsalma və meşəbərpa işləri aparılmış, 216 mindən
artıq ağac və bəzək kolları əkilmişdir.

Nəqliyyat, informasiya və rabitə, energetika

    Muxtar respublikada artan əhali tələbatına uyğun olaraq
müasir yol-nəqliyyat sisteminin qurulması, nəqliyyat sekto-
runun səmərəli idarə olunması istiqamətində tədbirlər davam
etdirilməkdədir.
    Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 20 may
tarixli Sərəncamına əsasən, Babək rayonunda Şəkər abad-
Babək qəsəbə-Nehrəm-Arazkənd dairəvi avtomobil yolunda
yenidənqurma işləri davam etdirilir.
    Cari ilin doqquz ayı ərzində Şərur rayonunun Oğlanqala,
Babək rayonunun Xəlilli, Yarımca və Məzrə, Culfa rayonunun
Saltaq və Xanəgah kəndlərində avtomobil yolları yenidən
qurulmuşdur. Şərur rayonunun Arbatan, Babək rayonunun
Gərməçataq, Ordubad rayonunun Baş Dizə, Kəngərli rayo-
nunun Qarabağlar kəndlərində avtomobil yollarının yenidən
qurulması davam etdirilir.
    Naxçıvan-Ordubad magistralı-Culfa şəhər və Gülüstan
kənd avtomobil yolunun yenidən qurulması davam etdi-
rilmişdir.
    Culfa rayonunun Saltaq kəndində körpünün yenidən qu-
rulması başa çatdırılmış, Babək rayonunun Gərməçataq və
Culfa rayonunun Gülüstan kəndlərinin hər birində bir
körpünün tikintisi, Culfa şəhərində bir körpünün yenidən
qurulması davam etdirilmişdir. 
    Şahbuz rayonunda Kiçikoba-Daylaqlı kənd avtomobil
yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Şərur rayo-
nunda Babəki-Çəmənli kənd avtomobil yolunun yenidən
qurulması davam etdirilir.
    Naxçıvan şəhərində 5-ci məhəllədə avtomobil yolunun
və Ordubad şəhərində daxili avtomobil yolunun yenidən
qurulması davam etdirilir.
    Şahbuz rayonunun Yuxarı Qışlaq və Külüs kəndlərinin
avtomobil yollarında istinad divarlarının tikintisi başa çat-
dırılmış, Ordubad rayonunun Çənnəb kəndində istinad di-
varının tikintisi davam etdirilir.
    Naxçıvan şəhərində 400 yerlik avtomobil parkının tikintisi
davam etdirilməkdədir.
    Əhaliyə göstərilən nəqliyyat xidmətlərinin səviyyəsini
yüksəltmək məqsədilə cari ilin ötən dövrü ərzində Naxçı-
van-Batumi-Naxçıvan beynəlxalq avtobus marşrutu fəaliyyətə
başlamışdır.
    Ordubad dəmir yolu sərnişin vağzalı binasının, Ordubad
Yol Sahəsinin inzibati binasının və 4 saylı yol məntəqəsi bi-
nasının tikintisi, Ordubad Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin
əsaslı təmiri davam etdirilmişdir.

    Cari ilin ötən dövrü ərzində Naxçıvan Beynəlxalq
Hava Limanının “Qərb Terminalı” istifadəyə verilmişdir.
Yenidənqurma işlərindən sonra hava limanının illik sərnişin
və yükdaşıma dövriyyəsi xeyli artmış, aerovağzal bina-
sından istifadə edən sərnişinlərin sayı saatda 600 nəfərə
çatdırılmışdır.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada
nəqliyyat sektorunda 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə yük daşınması 1,7 faiz, sərnişin daşınması 2,5 faiz
artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından, bütövlükdə, 40
milyon 388 min 500 manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da
bir il öncəki müvafiq göstəricidən 11,3 faiz çoxdur. 
    Muxtar respublikada informasiya və rabitə sahəsində
yeni texnologiyaların tətbiqi bu sahə üzrə göstərilən xidmətlərin
əhatə dairəsini genişləndirmişdir. 
    Cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada Vətən-
daşların 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 baxıl-
masına və cavablandırılmasına, mərkəzi və yerli icra haki-
miyyəti orqanları arasında elektron sənəd dövriyyəsinin
daha operativ təşkil olunmasına imkan yaratmışdır.
    Muxtar respublikada telekommunikasiya və poçt xid-
mətlərinin çeşidinin və keyfiyyətinin artırılması istiqamətində
“Naxçıvanpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin kompüter
şəbəkəsinin Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
Hökumət Ödəniş Portalına qoşulması prosesi başa çatdırıl-
mışdır ki, bu da poçt məntəqələrində əhaliyə yeni xidmətlərin
göstərilməsinə şərait yaratmışdır.
    Şərur rayonunun Oğlanqala, Babək rayonunun Xəlilli,
Culfa rayonunun Saltaq və Xanəgah, Kəngərli rayonunun
Yurdçu, Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndlərində yeni poçt
bölmələri istifadəyə verilmiş, Babək rayonunun Məzrə kən-
dində mövcud poçt bölməsi yeni binaya köçürülmüşdür.
    Naxçıvan şəhərində üç, Şərur rayonunun Cəlilkənd, Dizə
və Qorçulu, Babək rayonunun Nehrəm, Şəkərabad və Xəlilli
kəndlərində və Babək qəsəbəsində hər birində bir karel tipli
avtomat telefon stansiyası yeni nəsil avtomat telefon stansi-
yaları ilə əvəz olunmuşdur. 
    Şərur rayonunun Axaməd və Yuxarı Yaycı, Culfa rayonunun
Saltaq, Babək rayonunun Xal-xal, Gərməçataq və Məzrə,
Ordubad rayonunun Kotam və Kəngərli rayonunun Yurdçu
kəndlərində yeni avtomat telefon stansiyaları qurulmuşdur.
    Naxçıvan şəhərinin mərkəzi avtomat telefon stansiyasında
4 ədəd, Ordubad rayonunun mərkəzi avtomat telefon stansi-
yasında və Dəstə kəndindəki avtomat telefon stansiyasında
hər birində 2 ədəd, Şərur rayonunun Qarxun, Mahmudkənd,
Yuxarı Yaycı və Xanlıqlar, Babək rayonunun Zeynəddin,
Sirab və Yarımca, Ordubad rayonunun Kotam, Dəstə, Bist,
Nəsirvaz, Gilançay, Ələhi, Xurs, Vənənd və Aşağı Əylis,
Culfa rayonunun Saltaq kəndlərindəki avtomat telefon stan-
siyalarının hər birində 1 ədəd DSLAM avadanlığı quraşdı-
rılaraq əhalinin genişzolaqlı internet xidmətindən istifadəsi
təmin edilmişdir.
    Muxtar respublikada “Naxtel” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti tərəfindən 4-cü nəsil LTE şəbəkə sisteminin
yaradılması başa çatdırılmışdır. 
    Naxçıvan şəhərində “Evədək optika” layihəsinin icrası
istiqamətində 55 fərdi mənzilə fiber-optik kabel xətti çəkil-
mişdir. Ümumilikdə, hesabat dövründə muxtar respublikada
94,2 kilometr məsafədə fiber-optik kabel xətti çəkilmişdir. 
    Muxtar respublika üzrə 2217 ədəd yeni telefon şəbəkəyə
qoşulmuş, 1 oktyabr 2016-cı il tarixə hər yüz ailəyə düşən
telefon aparatlarının sayı 73-ə çatmışdır. Bu dövr ərzində
hər yüz nəfərə düşən mobil telefonların sayı isə 104 ədəd
təşkil etmişdir. 
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikada
informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2015-ci ilin
müvafiq dövründəki göstəricini 3,6 faiz üstələyərək 37
milyon 770 min 300 manat olmuşdur. Ümumi xidmətlərin
83,1 faizi mobil rabitə xidmətinin payına düşmüşdür. Mobil
rabitə xidmətlərinin həcmi 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 1,7 faiz artmışdır.
    Elektroenergetika sektorunda davamlı olaraq yeni güclərin
yaradılması, infrastrukturun müasir standartlar səviyyəsində
yenilənməsi istiqamətində Ordubad rayonunda Ordubad
Su Elektrik Stansiyasının tikintisi davam etdirilmişdir.
    Muxtar respublikada 38 kilometr uzunluğunda 10
və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətləri çəkilmiş,
28 ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyası
quraşdırılmışdır.
    1 oktyabr 2016-cı il tarixə muxtar respublikada 84 min
778 əhali abonenti mavi yanacaqla təmin olunmuşdur. 
    Naxçıvan şəhərində smartkarttipli elektrik və qaz say-
ğaclarının quraşdırılması davam etdirilir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti, əhalinin gəlirləri 
və məşğulluq məsələləri

    Muxtar respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olan
sahibkarlığın inkişafı istiqamətində ardıcıl tədbirlər davam
etdirilir. 
    Cari ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar respublikada
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün verilən kreditlərin həcmi 14
milyon 827 min 900 manat təşkil etmişdir. Bu kreditlərdən
10 milyon 927 min 400 manatı fərdi sahibkarlığın inkişafına,
3 milyon 900 min 500 manatı isə yeni istehsal sahələrinin
yaradılmasına və ya genişləndirilməsinə sərf olunmuşdur.
Ümumilikdə, ötən dövr ərzində muxtar respublikada bank

və kredit təşkilatları tərəfindən 26 milyon 49 min 900 manat
həcmində kreditlərin verilməsi təmin edilmişdir. 
    2016-cı ilin ötən dövründə muxtar respublikada 21 hüquqi
və 1619 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 
    Yerli istehsal sahələrinin inkişafının nəticəsidir ki, bu
gün muxtar respublikada 366 növdə məhsul istehsal olunur.
Bu məhsulların 120 növü ərzaq, 246 növü qeyri-ərzaq məh-
sullarıdır. 107-si ərzaq, 237-si qeyri-ərzaq olmaqla, 344
növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar
hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.
    Muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə
nisbətən 1,3 faiz artaraq 1 milyard 315 milyon 940 min 200
manata, onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 0,2 faizlik
artımla 2949,2 manata çatmışdır. Cari ilin yanvar-avqust
ayları ərzində orta aylıq əməkhaqqının məbləği 409,8 manat
təşkil etmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki
göstəricidən 4,2 faiz çoxdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın
icrası muxtar respublikada işaxtaranların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə, səmərəli məşğulluğun və özünüməşğul-
luğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun
peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmaqdadır.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar res-
publikada 2268 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da
2211-i və ya 97,5 faizi daimi iş yerləridir. Əmək bazarının
tələblərinə uyğun olaraq cari ilin ötən dövrü ərzində Naxçıvan
Regional Peşə Tədris Mərkəzində qazanxana maşinisti, trak-
torçu-maşınçı, xalçaçı, aşpaz köməkçisi peşələri və digər
peşələr olmaqla, ümumilikdə, 276 nəfər peşə kurslarına, 64
nəfər isə ixtisasartırma kurslarına cəlb edilmişdir. Penitensiar
Xidmətinin Cəzaçəkmə Müəssisəsində 12 məhkum qazanxana
maşinisti, 12 məhkum bərbər, 10 məhkum isə daş üzərində
oyma peşələri üzrə kurslara cəlb olunmuşdur. Bundan əlavə,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeli-
yindəki peşə ixtisas təhsili müəssisələrində cari ilin ötən
dövrü ərzində 1925 nəfər müxtəlif peşələrə yiyələnmişdir.

İstehlak bazarı 

    Səmərəli məşğulluq imkanlarının yaradılması əhalinin
alıcılıq qabiliyyətini yüksəltmiş, əmtəə dövriyyəsinin həcmini
genişləndirmişdir.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikanın
istehlak bazarında əhaliyə 1 milyard 200 milyon 204 min
300 manat həcmində istehlak malları satılmış və pullu xid-
mətlər göstərilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 1,9 faiz çoxdur.
    Əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədilə Naxçıvan şəhərində Avtomobil və Ehtiyat Hissə-
lərinin Satış Mərkəzi və yeraltı qaraj istifadəyə verilmişdir.
    Şərur rayonunun Oğlanqala, Babək rayonunun Xəlilli,
Yarımca və Məzrə, Culfa rayonunun Saltaq, Kəngərli ra-
yonunun Yurdçu, Şahbuz rayonunun Kiçikoba kəndlərində
xidmət mərkəzlərinin tikintisi, Daylaqlı kəndində xidmət
mərkəzinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan
şəhərinin Bulqan və Tumbul, Şərur rayonunun Arpaçay,
Arbatan və Çəmənli, Babək rayonunun Hacıvar və Ba-
daşqan, Ordubad rayonunun Baş Dizə, Culfa rayonunun
Gülüstan kəndlərində xidmət mərkəzlərinin tikintisi davam
etdirilmişdir.

Xarici ticarət, bank işi və sığorta fəaliyyəti

    Muxtar respublikanın dinamik inkişafı, ən əsası yerli is-
tehsalın şaxələndirilməsi xarici ticarət əlaqələrinin geniş-
lənməsinə müsbət şərait yaratmışdır. 
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında muxtar respublikanın
xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 332 milyon 998 min ABŞ
dolları təşkil etmişdir. Bir il öncəyə nisbətdə ixracın həcmi
1,9 faiz artaraq 302 milyon 100 min ABŞ dolları, idxalın
həcmi 31,6 faiz azalaraq 30 milyon 898 min ABŞ dolları
təşkil etmiş, 271 milyon 202 min ABŞ dolları həcmində
müsbət saldo yaranmışdır. 
    Bank sektorunun inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. 1 oktyabr 2016-cı il tarixə muxtar respublikada
quraşdırılmış POS-terminalların sayı 1171-ə çatdırılmışdır
ki, bu da vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətləndirilməsinə, nağd
pulların daşınması, saxlanması və təsərrüfat əməliyyatları
xərclərinin azaldılmasına müsbət təsir göstərmişdir. 
    1 oktyabr 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın banklarında
açılmış bank hesablarının sayı 56268-ə çatmışdır ki, bunun
da 48839-u və ya 86,8 faizi aktiv hesablardır. 2016-cı ilin
yanvar-sentyabr aylarında 12078 bank hesabı açılmışdır ki,
bunun da 12077-si aktiv hesablar olmuşdur.
    Səmərəli sığorta sisteminin formalaşdırılması istiqamətində
tədbirlər davam etdirilməkdədir. 2016-cı ilin yanvar-sentyabr
ayları ərzində muxtar respublikada sığorta növləri üzrə da-
xilolmalar 4 milyon 507 min 400 manat olmuşdur ki, bu da
2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,3 faiz çoxdur.

Elm, təhsil, səhiyyə, sosial təminat, 
mədəniyyət və turizm

    Muxtar respublikada elmin inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər
həyata keçirilir, alim və tədqiqatçılar üçün hərtərəfli iş
şəraiti yaradılır. Bu istiqamətdə cari ilin ötən dövrü ərzində
muxtar respublika ərazisində seysmoloji dəyişiklikləri qeydə
almaq və təhlil etmək məqsədilə ən müasir avadanlıqlar
alınmış, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan
Bölməsinin Seysmoloji Xidmət Mərkəzi yaradılmışdır.
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    Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri
çərçivəsində ötən dövr ərzində Ordubad Texniki Peşə və
Sürücülük Məktəb kompleksi, Naxçıvan Dövlət Texniki
Kolleci üçün binaların yenidən qurulması başa çatdırılmış,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsi və
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu üçün korpusların tikintisi
davam etdirilir.
    Muxtar respublikada təhsilin səviyyəsinin daha da yük-
səldilməsi, texniki fənlər üzrə şagirdlərin istedad və baca-
rıqlarının aşkara çıxarılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 14 aprel tarixli
Sərəncamı ilə yaradılmış Şərur Şəhər Fizika-Riyaziyyat
Təmayüllü Lisey kompleksi istifadəyə verilmişdir.
    Babək rayonunun Xəlilli kəndində 144 şagird yerlik,
Məzrə kəndində 270 şagird yerlik, Culfa rayonunun Saltaq
kəndində 306 şagird yerlik, Şahbuz rayonunun Daylaqlı
kəndində 168 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının ti-
kintisi, Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində 576 şagird
yerlik, Babək rayonunun Yarımca kəndində 342 şagird
yerlik, Culfa rayonunun Xanəgah kəndində 198 şagird
yerlik, Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində 270 şagird
yerlik tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması başa
çatdırılmışdır.
    Naxçıvan şəhərinin Tumbul, Şərur rayonunun Çəmənli,
Ordubad rayonunun Baş Dizə, Culfa rayonunun Gülüstan,
Şahbuz rayonunun Kolanı kəndlərində məktəb binalarının
və Şərur şəhərində 2 nömrəli məktəb binasının tikintisi,
Naxçıvan şəhərində 3 nömrəli və Şərur rayonunun Arbatan
kəndində məktəb binalarının yenidən qurulması, Kəngərli
rayonunun Qıvraq qəsəbəsində və Şahtaxtı kəndində məktəb
binalarının əsaslı təmiri davam etdirilmişdir.
    Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində uşaq bağçası
binasının tikintisi davam etdirilir.
    Hazırda muxtar respublikanın bütün təhsil müəssisələrində
ən müasir kompüter avadanlıqlarından istifadə olunur. Muxtar
respublikanın ümumtəhsil məktəblərində 3800-dən artıq
kompüter dəsti quraşdırılmış, hər 12 şagird bir dəst kompüterlə
təmin olunmuşdur. Ümumtəhsil məktəblərində tədrisin daha
keyfiyyətli aparılması məqsədilə 600-dən çox elektron lövhə
quraşdırılmışdır.
    Həyata keçirilən tədbirlər təhsildə keyfiyyət göstərici-
lərinin artmasına səbəb olmuşdur. Belə ki, ali təhsil müəs-
sisələrinə qəbul üçün keçirilən imtahanlarda iştirak edən
2016-cı ilin məzunlarından 1538-i ali təhsil müəssisələrinə
qəbul olmuşdur ki, bu da sənəd verənlərin 62 faizini təşkil
edir. Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin məzunlarından
199-u ölkənin müxtəlif ali hərbi məktəblərinə qəbul
olmuşdur. Bütövlükdə, ali hərbi məktəblərə və Azərbaycan
Respublikasının digər ali məktəblərinə 1737 məzun qəbul
olmuşdur. Ali məktəblərə qəbul olan məzunların 338-i
500-700 arası bal toplamışdır ki, bu da bir il öncəki göstə-
ricidən çoxdur.

    Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da yaxşı-
laşdırılması istiqamətində Babək rayonunun Xəlilli və Məzrə,
Şahbuz rayonunun Daylaqlı və Kiçikoba kəndlərində feld-
şer-mama məntəqələrinin tikintisi, Kəngərli rayonunun
Yurdçu kəndində feldşer-mama məntəqəsinin yenidən qu-
rulması başa çatdırılmışdır.
    Babək rayonunun Yarımca və Culfa rayonunun Xanəgah
kəndlərində həkim ambulatoriyaları üçün binalar tikilmiş,
Şərur rayonunun Oğlanqala, Culfa rayonunun Saltaq kəndlərində
həkim ambulatoriyası binaları yenidən qurulmuşdur.
    Sosial layihələr çərçivəsində cari ilin doqquz ayında
yüksəkixtisaslı həkim heyəti tərəfindən, ümumilikdə, 252
cərrahi əməliyyat, o cümlədən 65 nəfər xəstədə açıq ürək,
6 nəfər xəstədə göz, 181 nəfər xəstədə digər müxtəlif
əməliyyatlar aparılmışdır.
    2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində muxtar res-
publikada hər bir nəfərə düşən aylıq gəlirləri ehtiyac meya-
rından aşağı olan ailələrə 2 milyon 113 min 598 manat
həcmində ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 
    Bu dövr ərzində 460 tənha ahıl və sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərə evlərində sosial-məişət xidmətləri göstərilmiş,
Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzində sağlamlıq imkanları
məhdud 222 nəfərin, Naxçıvan Uşaq Bərpa Mərkəzində isə
273 uşağın müalicəsi təşkil edilmişdir. Sağlamlıq imkanları
məhdud 270 nəfər sanatoriya və müalicə pansionatlarına
yollayışlarla təmin edilmiş, 254 nəfərə protez-ortopedik
xidməti göstərilmiş, 194 nəfər texniki reabilitasiya vasitələri
ilə təmin olunmuşdur.
    Sağlamlıq imkanları məhdud 11 nəfərin xaricdə, 41
nəfərin ölkə daxilində müalicəsinə, 57 nəfərin isə sosial-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına köməklik göstərilmişdir. 
    Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin reabilitasiyası və
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə boccia idman
növü üzrə bölmə fəaliyyətə başlamış, 6 uşaq məşğələlərə
cəlb edilmişdir. Bu dövr ərzində sağlamlıq imkanları məhdud
və aztəminatlı ailələri təmsil edən 90 uşağın, habelə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Paralimpiya Federasiyasının 90 üzvü
daxil olmaqla, ümumilikdə, 180 nəfərin Ağbulaq İstirahət
Mərkəzində istirahətləri təmin olunmuşdur. 
    Sosial qayğıya ehtiyacı olan 4 şəhid ailəsinə və 6 sağlamlıq
imkanı məhdud şəxsə yeni mənzillər, 2 şəxsə isə minik
avtomobili verilmişdir.
    Əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, öz növbəsində,
demoqrafik vəziyyətə müsbət təsir göstərmiş, bir il öncəyə
nisbətdə doğulanların sayı 0,5 faiz artmış, ölənlərin sayı isə
3 faiz azalmışdır. Muxtar respublika əhalisinin sayı bir il
öncəyə nisbətdə 4,9 min nəfər artaraq 1 sentyabr 2016-cı
il tarixə 447,6 min nəfərə çatmışdır. 
    Muxtar respublikada pensiya və müavinətlərin dayanıqlı
maliyyə təminatı formalaşdırılmışdır. Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu tərəfindən 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında
pensiya və müavinətlərin ödənilməsinə bir il öncəyə nisbətdə

9 faiz çox, yəni 93 milyon 157 min manatdan artıq vəsait
yönəldilmişdir. 
    Muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı
üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahədə infra -
strukturun yenilənməsi istiqamətində Şərur rayonunun
Mahmudkənd və Aşağı Yaycı, Culfa rayonunun Bənəniyar
kənd lərinin hər birində bir stadionun yenidən qurulması
başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin idman zalının
tikintisi davam etdirilir.
    Milli dəyərlərimizin təbliği, onun daha da zənginləşdirilərək
gələcək nəsillərə ötürülməsi diqqətdə saxlanılmış, Şərur ra-
yonunun Xanlıqlar kəndində İmamzadə tarixi abidəsi, Culfa
rayonunda Əlincəqala tarixi abidəsi, Xanəgah Abidə Kom-
pleksi və Gülüstan türbəsi bərpa olunmuşdur.
    “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kom-
pleksində təmir-bərpa işləri aparılmışdır. Naxçıvan şəhərində
məscidin tikintisi, Kəngərli rayonunda Qarabağlar Türbə
Kompleksinin bərpası, Sədərək rayonunda mədəniyyət evinin
yenidən qurulması hazırda davam etdirilir. 
    Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar
Parkının tikintisi başa çatdırılmış, “Naxçıvan – bəşəriyyətin
beşiyi” III Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir.
    Muxtar respublikada kütləvi informasiya vasitələrinin
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin
səmərəli təşkili diqqətdə saxlanılmış, Naxçıvan televiziyası
internetdə canlı yayıma başlamışdır. 
    Turizmin kompleks şəkildə inkişafını təmin etmək məq-
sədilə həyata keçirilən mühüm tədbirlər cari ilin ötən dövrü
ərzində də davam etdirilmiş, dünya əhəmiyyətli tarixi abi-
dələrimiz bərpa olunmuş, Naxçıvan şəhərdaxili turist marşrutu
fəaliyyətə başlamışdır. 2016-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında
muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələrindən və
xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 320 mindən artıq turist
gəlmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki göstə-
ricidən 4,7 faiz çoxdur.

Hüquq-mühafizə orqanları ilə iş

    Muxtar respublikada hüquq-mühafizə orqanlarının mad-
di-texniki bazasının və bu sahədə çalışanların sosial müda-
fiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər görülür.
    Sədərək rayonunda Sədərək sərhəd gömrük-buraxılış
məntəqəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin zabitləri üçün yataqxana binasının tikintisi
davam etdirilir.
    Aparılan təhlillər deməyə əsas verir ki, bu gün bütün sa-
hələrdə əldə olunmuş nailiyyətlər, həyata keçirilən mühüm
tədbirlər gələcək inkişafımızın daha uğurlu olacağına, əhalinin
həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməsinə
geniş imkanlar yaratmaqdadır. 
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TURAL SƏFƏROV

 Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarə-
sində payız-qış mövsümünə hazır-
lığın vəziyyəti ilə bağlı keçirilən se-
minar-müşavirədə Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Nəqliyyat Nazirli-
yinin şöbə müdirləri Ramin Qəh-
rəmanovun, Elxan Novruzovun,
Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsi-
nin rəis əvəzi İlkin Məmmədovun
çıxışları olub.

    Çıxışlarda bildirilib ki, sərnişinda-
şımanın səviyyəsini artırmaq üçün
2016-cı ilin müvafiq dövrü ərzində 2
ədəd müasir standartlara cavab verən
“Neoplan” markalı avtobus alınaraq
Naxçıvan-Bakı marşrutuna salınıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin struktur böl-
mələri tərəfindən avtobus və mikro-
avtobusların qrafikə uyğun hərəkəti
və nəqliyyat vasitələrinin texniki saz-
lığının diqqətdə saxlanılmasına, marşrut
və digər nəqliyyat vasitələrinin qarlı
və şaxtalı günlərdə rahat hərəkət etməsi
üçün mövcud texnikaların saz vəziy-
yətə gətirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Avtovağzalların payız-qış mövsümünə
hazırlığı da diqqət mərkəzində saxla-
nılıb, şəhərlərarası və rayonlararası
marşrut avtobuslarının qrafiki təkmil-
ləşdirilib. Avtovağzallarda istilik sis-
temləri yoxlanılaraq işlək vəziyyətə
gətirilib, mövcud olan müqavilə əsa-
sında fəaliyyət göstərən avtonəqliyyat
vasitələrinin texniki müayinədən ke-
çirilməsi diqqətdə saxlanılıb.
    Bildirilib ki, nazirlikdə yaradılan

komissiya tərəfindən sürücülərin in-
tizam qaydalarına əməl olunmasına
nəzarət etmək məqsədilə reyd-yoxla-
malar keçirilib, marşrut qrafikinə əməl
olunması, intervalın qorunması üçün
sürücülər təlimatlandırılıb. Taksi və
avtobuslarda qəza zamanı ilk tibbi
yardım üçün nəzərdə tutulan dərman
qutusu və habelə yanğınsöndürənlərin
qoyulması işi başa çatdırılıb.
    Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən
Şərur, Kəngərli, Culfa, Ordubad ra-
yonlarında reydlər keçirilib. Sərnişin-
daşıma fəaliyyəti göstərən taksi, av-
tobus və mikroavtobusların sürücülə-
rinə və sahibkarlarına mühərriklərin,
əyləcin və salonun qızdırıcı soba sis-
temlərinin saz vəziyyətə gətirilməsi,
şinlərin isə qış mövsümündə istifadə
ediləcək şinlərlə əvəz edilməsi barədə
xəbərdarlıq olunub. Müayinələr zamanı
texniki nasazlığı olan avtonəqliyyat
vasitələri aşkar edildikdə bunların ara-
dan qaldırılması üçün vaxt verilir,
əks-təqdirdə, sərnişin daşıyan avto-
nəqliyyat vasitəsi marşrutdan kənar-
laşdırılır. Bununla yanaşı, sürücülər
müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
tərəfindən təyin edilmiş geyim və
tanınma nişanlarından istifadə edil-
məsini, vergilərin vaxtında ödənilib
fərqlənmə nişanlarının alınmasını diq-
qətdə saxlamalıdırlar.
    Sonda tədbir iştirakçılarının sualları
cavablandırılıb.

- Səbuhi HÜSEYNOV

Payız-qış mövsümünə hazırlığın vəziyyəti
müzakirə edilib

    Müsabiqənin keçirilməsində
məqsəd milli musiqi mədəniy-
yətimizin və incəsənətimizin təb-
liğ edilməsi, xalq mahnı və təs-
niflərinin ifaçılığı üzrə istedadlı
şəxslərin aşkara çıxarılması, is-
tedadlı ifaçıların yaradıcılıq po-
tensialının düzgün istiqamətlən-
dirilməsidir. Əsas turun birinci
mərhələsinə aprel ayının 29-da
Naxçıvan şəhərində start verilib.
Əsasnaməyə əsasən, müsabiqənin
təşkilat komitəsi və muxtar res-
publikanın tanınmış incəsənət
xadimlərindən ibarət münsiflər
heyəti yaradılıb. Müsabiqədə iş-
tirak edənlərə yaş həddi və təhsil
məhdudiyyəti qoyulmayıb. Mün-
siflər heyətinin üzvü olan müəl-
limlərin öz tələbələrinə səs ver-
məsi məhdudlaşdırılıb.
    Tədbirdən əvvəl aparıcılar bil-
diriblər ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və Dövlət Televiziya və
Radio Verilişləri Komitəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Xalq mahnı və
təsniflərinin ifaçılıq müsabiqəsi –
2016”ya 7 aydır ki, start verilib.
Müsabiqənin əsas turunun birinci
mərhələsində 15 iştirakçı çıxış
edib və münsiflər heyətinin mü-

vafiq balları ilə qiymətləndiriliblər. 
    Bildirilib ki, müsabiqənin əsas
turunun ikinci mərhələsi iyunun
3-də Kəngərli rayonunun Qıvraq
qəsəbəsində, üçüncü mərhələsi
iyunun 30-da Ordubad rayonunda,
dördüncü mərhələsi iyulun 28-də
Babək rayonunda, beşinci mər-
hələsi avqustun 31-də Naxçıvan
şəhərində keçirilib. 
    Qeyd olunub ki, dördüncü mər-
hələdən başlayaraq müsabiqənin
növbəti keçiriləcək hər mərhələ-
sində 1 nəfər olmaqla, ən az bal
toplayan ifaçı müsabiqəni tərk
edir. 
    Aparıcılar müsabiqənin mün-
siflər heyətini tamaşaçılara təqdim
ediblər. Əsas turun beşinci mər-
hələsində iştirak etmiş ifaçılar
haqqında qısa məlumat verilib,
onların V mərhələdə topladıqları
ballar bir daha elan olunub.
    Sonra xalqımızın ruhundan sü-
zülüb gələn, qəlbləri riqqətə gətirən
təsniflər səsləndirilib. Tarda Cəlil
İsmayılovun, kamançada Nurlan
Nuriyevin, udda Elməddin Axund -
ovun, qanunda Günel Fərəcovanın,
balabanda Nihad Quliyevin, na-
ğarada Mahir Rüstəm ovun mü-
şayiəti ilə müsabiqə iştirakçıları

Aqil Adilzadə (Culfa rayonunun
Bənəniyar kəndi, 324 bal) “Dəşti”,
Fərman Allahverdiyev (Şərur ra-
yonunun Tənənəm kəndi, 347 bal)

“Bəstə-nigar”, Fuad Qədimov (Sə-
dərək rayonunun Qaraağac kəndi,
341 bal) “Zəminxarə”, İlham
Məmmədov (Kəngərli rayonunun
Böyükdüz kəndi, 352 bal) “Dil-
keş”, Əsmər Hüseynova (Ordubad
şəhəri, 357 bal) “Şur”, Bəhruz
Quliyev (Culfa rayonunun Saltaq
kəndi, 347 bal) “Bayatı-şiraz”,
Təyyar Mədətli (Şahbuz rayonu-
nun Kolanı kəndi, 344 bal) “Ma-
hur”, Rəşad Nəcəfov (Culfa şəhəri,
353 bal) “Bayatı-Qacar”, Səfər
Cəfərov (Babək rayonunun Neh-
rəm kəndi, 360 bal) “Üşşaq”, El-
mar Qasım ov (Naxçıvan şəhəri,
358 bal) “Segah”, Yusif Hacıyev
(Naxçıvan şəhəri, 390 bal) “Şur”
təsniflərini ifa ediblər. Müsabiqə
iştirakçılarından Ataxan Quliyev
Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbinə qəbul olunduğuna görə
müsabiqədə iştirak etməyib. 
    Sonda müsabiqənin Naxçıvan
şəhərində keçirilən mərhələsinin
nəticələri elan edilib. Beləliklə,
müsabiqənin şərtlərinə əsasən bu
turda ən az bal (59) toplamış Aqil
Adilzadə müsabiqəni tərk edib.
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Nazirliyinin mətbuat xidməti

“Xalq mahnı və təsniflərinin ifaçılıq müsabiqəsi – 2016”nın 
VI mərhələsi başa çatıb

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
və Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin birgə layihəsi
olan “Xalq mahnı və təsniflərinin ifaçılıq müsabiqəsi – 2016”nın
VI mərhələsi başa çatıb.


