
    İyulun 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Şərqi, Cənub Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə
Regional direktoru Argentina Şabadoş ilə görüşmüşdür. 
    Qonağı salamlayan Ali Məclisin Sədri Naxçıvanda İnsan Alverinə Qarşı Beynəlxalq
Mübarizə Gününə həsr olunmuş tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışmış və
təşkilatçılara təşəkkür etmişdir. Muxtar respublikada bu sahədə problemlərin olmadığını
və cinayət faktının qeydə alınmadığını bildirən Ali Məclisin Sədri qadınların cəmiyyətdəki
rolunun artırılması və məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı görülən işlərdən bəhs
etmişdir.
    Naxçıvana səfərin onda xoş təəssürat yaratdığını bildirən Argentina Şabadoş muxtar
respublikada insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində görülən işlərin məmnunluq
doğurduğunu bildirmişdir. Qonaq təmsil etdiyi təşkilatla Naxçıvan Muxtar Respublikası
arasında əlaqələrin inkişafının vacibliyini diqqətə çatdırmışdır. 
    Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycan üzrə ölkə
direktoru Mikayela Meredit və Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisinin rəhbəri Draqana
Filipoviç görüşdə iştirak etmişlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin İnsan Alverinə Qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, polis
general-mayoru Şərif Əsədullayev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Təşkilat-İnspeksiya
İdarəsinin rəisi, polis polkovniki Əli
Tağıyev çıxış edərək konfrans işti-
rakçılarına uğurlar arzulayıblar.
    Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bey-
nəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbay-
can üzrə ölkə direktoru Mikayela Me-
redit çıxış edərək bildirib ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla birgə
illərdir, hazırda quldarlığın müasir
forması hesab edilən insan alverinə
qarşı mübarizə aparır.  İnsan alveri
ilə məşğul olanlar hələ də hüquq-
mühafizə orqanlarından yayına bi-
lirlər. Belə olan halda dövlət və icti-
maiyyət bu cinayəti ifşa etmək üçün
dəstək verməlidirlər. Eyni zamanda
dünya dövlətləri bu cinayətlə müba-
rizədə onun qurbanlarının ehtiyaclarını
da təmin etməlidirlər. Mikayela Me-
redit qeyd edib ki, bizim Azərbaycana
dəstəyimiz hər zaman tərəfdaşlıq üzə-
rində qurulub. ABŞ-ın dəstəyi Azər-
baycan hökumətinin “Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış” İnkişaf  Kon-
sepsiyasında müəyyənləşdirdiyi prio-
ritetlərə əsasən davam edir. Bu prio-
ritetlərdən biri də insan alverinə qarşı
mübarizədir. 2015-ci ilin oktyabr
ayından etibarən ABŞ-ın Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi Beynəlxalq Miqra-
siya Təşkilatı ilə birgə insan alverinə
qarşı mübarizə fəaliyyətini “İnsan

Alverinə Qarşı Mübarizə” layihəsi
ilə həyata keçirir. Bu layihə çərçivə-
sində insan alveri qurbanlarının sı-
ğınacaqları və onların imkanlarının
genişlənməsi üçün dəstək göstərilir.
ABŞ Dövlət Departamentinin Bey-
nəlxalq Miqrasiya Təşkilatı tərəfindən
icra edilən “Azərbaycanda potensi-
alların artırılması və texniki dəstək
vasitəsilə insan alverinə qarşı müba-
rizənin səmərəliliyi üçün əməkdaşlığın
gücləndirilməsi” layihəsini vurğulayan
Mikayela Meredit bildirib ki, layihə
səhiyyə işçilərinin insan alveri qur-
banlarının müəyyənləşdirilməsi və
onlara müvafiq yardımların göstəril-
məsi üçün texniki imkanlarının ge-
nişləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bu
layihə Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi yanında İnsan Alveri Qur-
banlarına Yardım Mərkəzinin tərəf-
daşlığı ilə birgə həyata keçirilir. 
    Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 24 iyul 2014-cü il tarixdə
imzaladığı Sərəncamla təsdiq olunmuş
“Azərbaycan Respublikasında insan
alverinə qarşı mübarizəyə dair 2014-
2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Pla-
nı” Azərbaycanda bütün səviyyələrdə
insan alverinə qarşı mübarizənin da-
vamlılığını nümayiş etdirir. Bu isti-
qamətdə davamlı səylərə görə Azər-
baycan hökumətinə təşəkkürümüzü
bildiririk.
    BMT-nin Azərbaycandakı rezident
əlaqələndiricisi Qulam İsakzai İnsan
Alverinə Qarşı Beynəlxalq Mübarizə

Gününə həsr olunmuş konfransın ke-
çirilməsinə göstərdiyi dəstəyə görə
təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib,
belə bir tədbirdə iştirak etməkdən
məmnunluğunu ifadə edib. Qeyd olu-
nub ki, BMT tərəfindən 30 iyul tari-
xinin İnsan Alverinə Qarşı Beynəlxalq
Mübarizə Günü elan edilməsində məq-
səd dünya ictimaiyyətinin diqqətini
bu qlobal problemə yönəltmək və
buna qarşı birgə mübarizə aparmaqdan
ibarətdir. XXI əsrdə biz hələ də insan
alverinin müxtəlif növləri ilə rastlaşırıq
və hazırda dünyada belə qurbanların
sayı 20 milyondur. İnsan alveri təkcə
ayrı-ayrı ölkələr üçün problem yarat-
mır, eyni zamanda transmilli cinayət-
karlığa yol açır. Buna görə də biz ha-
mılıqla bu problemə qarşı mübarizə
aparmalıyıq.
    Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisinin
rəhbəri Draqana Filipoviç və Beynəl-
xalq Miqrasiya Təşkilatının Şərqi, Cə-
nub Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
üzrə Regional direktoru Argentina Şa-
badoş çıxışlarında  insan alverini in-
sanlığa qarşı cinayət adlandırıblar.
Bütün dünya dövlətləri tərəfindən
birgə mübarizənin vacibliyini vurğu-
layan natiqlər Azərbaycan hökumətini
bu sahədə göstərdiyi səylərə görə dəs-
təklədiklərini ifadə ediblər.
    Sonra konfransda panel müzaki-
rələrinə başlanılıb. Müzakirələr “İnsan
alveri hallarının təhqiqatı”, “İnsan al-
veri qurbanlarına tibbi xidmətlərin
göstərilməsi”, “İnsan alveri ilə mü-
barizədə təhsilin rolu”, “İnsan alverinə
qarşı mübarizə ilə bağlı maariflən-
dirmə: qlobal və milli kampaniyalar”,
“İnsan alverinin uşaq və qadın qur-
banlarının müdafiəsi və onlara yar-
dım”, “İnsan alveri hallarının cinayət
təqibi və mühakimə” mövzularında
aparılıb.
    Qeyd edək ki, konfransda Naxçıvan
Muxtar Respublikasının İnsan Hü-
quqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman)
Aparatının, Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Prokurorluğunun, Daxili
İşlər, Ədliyyə, Təhsil, Səhiyyə, Mə-
dəniyyət və Turizm nazirliklərinin,
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Dövlət
Gömrük Komitəsinin, “Naxçıvan”
Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının və
digər müvafiq qurumların, ictimai bir-
liklərin nümayəndələri, yerli və əcnəbi
ekspertlər iştirak ediblər.
    Həmin gün qonaqlar muxtar res-
publikanın bir sıra tarixi abidələri və
mədəniyyət müəssisələri ilə tanış
olublar.

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda beşinci
çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü
sessiyasında qarşıya qoyulmuş vəzifələr və 2016-cı ilin birinci
yarısında cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qanunçuluğun
möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi sahəsində prokurorluq orqanları tərəfindən gö-
rülmüş işlərə dair kollegiya iclası keçirilib.  

    Kollegiya iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının pro-
kuroru, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri Səbuhi Şahverdiyev
geniş məruzə ilə çıxış edib. Qeyd olunub ki, prokurorluq
orqanları 2016-cı ilin birinci yarısında digər hüquq-mühafizə
orqanları ilə əlaqəli şəkildə ölkəmizdə həyata keçirilən quruculuq
işlərinin əsas təminatlarından biri olan ictimai-siyasi sabitliyin
və əmin-amanlığın qorunması, cinayətkarlığa və hüquq po-
zuntularına qarşı mübarizə, qanunçuluq və hüquq qaydasının
möhkəmləndirilməsi, dövlət müstəqilliyimizin, vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi istiqamətində zəruri tədbirlərin
görülməsinin təmin edilməsində fəallıq göstəriblər. 
    Birinci yarımildə peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar jurnalistlərin
təqib edilməsi və onlara təzyiqlər göstərilməsi ilə bağlı muxtar
respublika ərazisində cinayət hadisəsi qeydə alınmayıb.  
    Bəhs olunan dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Pro-
kurorluğu tərəfindən cinayətkarlıqla mübarizədə qanunvericiliyin
təbliği və profilaktik tədbirlərlə bağlı müəyyən işlər görülüb.
Belə ki, prokurorluğun fəaliyyəti və qanunvericiliyin izahı ilə
bağlı 428 halda təbliğat aparılıb,  kütləvi informasiya vasitə-
lərində 194 dəfə, o cümlədən televiziyada 53, radioda 13,
mətbuatda isə 128 dəfə müxtəlif hüquqi mövzularda çıxışlar
edilib.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 11
yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-
2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası
ilə əlaqədar işəgötürənlər tərəfindən işçilər üçün müvafiq
əmək şəraitinin yaradılmasına, istehsal müəssisələrində işçilərin
əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət etməsinə nəzarət olunması
məqsədilə 2016-cı ilin birinci yarısında prokurorluğun mərkəzi
aparatının və rayon (şəhər) prokurorluqlarının əməliyyat işçiləri
bu işə cəlb edilib. Hazırda digər müvafiq orqanlarla əlaqəli
şəkildə bu sahədə tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. 
    Qeyd olunub ki, prokurorluq əməkdaşları 2016-cı ildə –
“Nizam-intizamın daha da möhkəmləndirilməsi ili”ndə bundan
sonra da üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməyə
çalışacaq, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, qanunçuluğun
möhkəmləndirilməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
daha etibarlı müdafiəsi üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər.  
    Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub. 

Xəbərlər şöbəsi

  Konfrans iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan şə-
hərinin baş meydanında əzəmətlə ucalan abidəsini və Heydər Əliyev
Muzeyini ziyarət ediblər. Naxçıvan Biznes Mərkəzində ABŞ Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı və Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Serhan
Aktoprak açıb.
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Hərbi quruculuq

    Muxtar respublikada ordu quruculuğu istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərində doqquz zabit ailəsinə xidməti
mənzillər verilmiş, hərbi şəhərcikdə istirahət parkı yaradılmışdır. 
    Naxçıvan şəhərində mərkəzi hərbi xəstəxananın, təlim-tədris mərkəzinin, əsgər yataq-
xanasının, əsgər yeməkxanasının, anqarın, “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasında
və Şərur rayonunda “N” hərbi hissədə infrastruktur obyektlərinin, Kəngərli rayonunda
anbarın tikintisi davam etdirilmişdir.

Tikinti-quruculuq və su təchizatı tədbirləri

         Muxtar respublikada infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində 2016-cı ilin yan-
var-iyun ayları ərzində bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 529 milyon 511 min
600 manat həcmində investisiya yönəldilmişdir. İnvestisiya qoyuluşlarının 499 milyon
130 min manatı və ya 94,3 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilmişdir.
    2016-cı ilin ilk yarımilində muxtar respublikada 95 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilmiş
və ya yenidən qurulmuş, 130 müxtəlif təyinatlı obyektin 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-kommunal xidmət
avtomobili və 120 ədəd konteyner gətirilmişdir.   
    Yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, səmərəli idarəetmənin və əhaliyə göstərilən
xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər cari ilin ilk altı ayı ərzində də
davam etdirilmiş, 6 kənd mərkəzi istifadəyə verilmiş, 10 kənd mərkəzinin inşası hazırda
davam etdirilir. 
    Muxtar respublikada bir yaşayış binasının tikintisi başa çatdırılmış, bir yaşayış binasının
tikintisi, üç yaşayış binasının yenidən qurulması, üç yaşayış binasının əsaslı təmiri davam
etdirilir. Bundan əlavə, Naxçıvan şəhərində “Gənclər şəhərciyi” yaşayış kompleksinin
tikintisi davam etdirilməkdədir.
    Əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşması fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə də müsbət
təsir göstərmişdir. 2016-cı ilin ilk altı ayı ərzində muxtar respublikada əhalinin şəxsi
vəsaiti hesabına, ümumilikdə, 232 min 833 kvadratmetr yaşayış sahəsi istifadəyə
verilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 0,9 faiz çoxdur.
    Ötən dövr ərzində Naxçıvan şəhərində çirkab sutəmizləyici qurğunun, Tumbul,
Qaraçuq, Bulqan, Qaraxanbəyli kəndlərində içməli su və kanalizasiya xətlərinin tikintisi
davam etdirilmişdir.
    Şərur, Babək, Ordubad, Kəngərli və Sədərək rayonlarında 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 aparılan tədbirlər uğurlu olmuş, məhsul istehsalının
həcmi artmış, daxili bazarda məhsul bolluğu yaradılmışdır.
    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.

    Muxtar respublikada məhsuldar və keyfiyyətli toxum növləri istehsalının stimullaşdırılması
məqsədilə toxumçuluq təsərrüfatlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi is-
tiqamətində işlər davam etdirilir. Naxçıvan şəhərində toxumçuluq təsərrüfatı üçün yeni
kompleks inşa olunur. Muxtar respublikanın əsas toxumçuluq 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 30298
hektarı payızlıq, 1281 hektarı isə yazlıq taxıldır. Taxıl zəmilərinin 26795 hektarında
buğda, 4784 hektarında isə arpa əkilmişdir. 
    Taxılla yanaşı, qarğıdalı əkini üzrə də maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilmiş,
məhsulun vaxtında toplanılması üçün müvafiq texnikalar alınaraq muxtar respublikaya
gətirilmişdir. 2016-cı ilin məhsulu üçün muxtar respublikada 1758 hektar sahədə qarğıdalı
əkini aparılmışdır ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 676 hektar çoxdur. Qarğıdalı
əkininin genişlənməsi muxtar respublikada dən ehtiyatlarının, həm də mal-qara üçün
yaxşı yem bazasının yaradılmasına təkan verməkdədir.
    Tələbata uyğun olaraq kartofçuluğun inkişafında da müsbət dinamika saxlanılmış və
2016-cı ildə 3053 hektar sahədə kartof əkini aparılmışdır ki, bu da 2015-ci ildə əkilmiş
sahədən 86 hektar çoxdur.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin
və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası da muxtar respublika əhalisinin
meyvə və tərəvəz məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal hesabına təmin edilməsinə
və tələbatdan artıq mövsümi məhsulların ixracına geniş imkanlar yaradır. Meyvəçiliyin
inkişafını stimullaşdırmaq məqsədilə ilk dəfə 2016-cı ildə muxtar respublikanın paytaxtı
Naxçıvan şəhərində Göycə festivalı keçirilmişdir. 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında
meyvə istehsalının həcmi bir il öncəyə nisbətən 1 faiz, tərəvəz istehsalı isə 2,7 faiz
artmışdır. Hazırda meyvə və tərəvəz yığımı davam edir. 

    Muxtar respublikada iqtisadi və sosial sahələrin inkişafı üzrə  həyata keçirilən tədbirlər
cari ilin ilk altı ayı ərzində də davam etdirilmiş, dinamik inkişaf qorunub saxlanılmışdır.
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında ümumi inkişafın əsas göstəricisi olan ümumi daxili
məhsul istehsalının həcmi 1 milyard 144 milyon 207 min manatdan artıq olmuşdur ki, bu
da bir il öncəki müvafiq göstəricidən 2 faiz çoxdur. Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili
məhsulun həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,2 faiz artaraq 2568 manatı ötmüşdür.
Ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri 31,8 faizlik payla sənaye sahəsi tutmuş və
maddi istehsalın payı 59,5 faiz təşkil etmişdir. 
    2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında sənaye
məhsulunun həcmi 3 faiz, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 0,3 faiz, kənd təsərrüfatının
ümumi məhsulu 5,6 faiz, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 2,2 faiz, informasiya və
rabitə xidmətlərinin həcmi 3,6 faiz, o cümlədən mobil rabitə xidməti 1,7 faiz, pərakəndə
əmtəə dövriyyəsi 2,6 faiz, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 3,9 faiz, ixracın həcmi 2,1
faiz, əhalinin gəlirləri 2,1 faiz, hər bir nəfərə düşən gəlirlər 1 faiz artmışdır.

    2016-cı ilin ötən dövrü ərzində muxtar respublikada dövlət dəstəyi ilə iqtisadi fəaliyyətin
müxtəlif sahələrində 20 layihə üzrə istehsal və xidmət obyektləri yaradılmış, 32 layihə
üzrə istehsal və xidmət obyektlərinin yaradılması hazırda davam etdirilir. 
    Sənaye sahəsinin inkişafı istiqamətində bank və kredit təşkilatları tərəfindən 2016-cı
ilin yanvar-iyun ayları ərzində təsərrüfat subyektlərinə 370 min manat həcmində kreditin
verilməsi təmin olunmuşdur.
    Sənayedə istehsalın genişlənməsi ixracın da həcminə müsbət təsir göstərmiş, cari ilin
ilk altı ayı ərzində 148 milyon 950 min 100 ABŞ dolları dəyərində sənaye məhsulları ixrac
olunmuşdur.

Sənaye

    Yeni məhsul növlərinin istehsalı sənaye məhsulu istehsalının dinamik artımını təmin
etməkdədir. 
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada 511 milyon 840 min 500 manat
həcmində sənaye məhsulu istehsal olunmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövründəki
göstəricini 3 faiz üstələmişdir. 
    Sənaye məhsulu istehsalının 96,6 faizi malların, 3,4 faizi isə xidmətlərin payına
düşmüşdür. Sənayenin dövlət sektorunda 18 milyon 510 min 800 manatlıq, qeyri-dövlət
sektorunda isə 493 milyon 329 min 700 manatlıq məhsul istehsal olunmuşdur. İstehsal
olunan sənaye məhsulunun 96,4 faizi özəl sektorun payına düşmüşdür. 

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

Ardı 3-cü səhifədə

Müqayisə 

predmeti

2016-cı ilin yan-

var-iyun ayları 

(min manat)

2016-cı ilin yanvar-

iyun ayları 

2015-ci ilin yanvar-

iyun aylarına 

nisbətən, faizlə

Ümumi daxili məhsul 1144207,5 102,0*

Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, 
manat 2568,4 104,2

Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 511840,5 103,0*

Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 529511,6 100,3

Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 117544,9 105,6*

Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, 
min ton 7219,7 102,2

İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 24660,4 103,6

o cümlədən
mobil rabitə üzrə 20354,5 101,7

Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 577981,0 102,6*

Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 84096,9 103,9*

Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 207098,0 99,4

o cümlədən
ixracın ümumi həcmi 188250,6 102,1

idxalın ümumi həcmi 18847,4 79,0

Əhalinin gəlirləri 811066,4 102,1

Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1820,6 101,0

Bir işçiyə hesablanmış orta
aylıq əməkhaqqı, manat 403,9** 102,9

2013-cü il 2014-cü il 2015-ci il 2016-cı il

60127,0

60829,0
61414,0

61526,0

459534,8

471580,4

491380,8

511840,5
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    Muxtar respublikada əhalini təzə və keyfiyyətli ərzaq
məhsulları ilə təmin etmək məqsədilə cari ilin ötən
dövrü ərzində 1 istixana təsərrüfatı yaradılmış, 1 istixana
təsərrüfatının genişləndirilməsi başa çatdırılmışdır. Tutumu
400 ton olan 2 soyuducu anbarın yaradılması və
1 istixana təsərrüfatının genişləndirilməsi hazırda davam
etdirilir.
    Məhsul istehsalçılarının kənd təsərrüfatı maşın və me-
xanizmləri ilə təchizatı davamlı olaraq yaxşılaşdırılmaqdadır.
“Naxçıvan Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xətti
ilə 57 ədədi 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında olmaqla,
cəmi 1742 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikası
və avadanlıq muxtar respublikaya gətirilmişdir. 2016-cı
ilin yanvar-iyun ayları ərzində 72 ədəd müxtəlif təyinatlı
kənd təsərrüfatı texnikası və avadanlıq lizinq yolu ilə
məhsul istehsalçılarına verilmiş, 11 ədədi isə nağd yolla
satılmışdır. Bu dövr ərzində məhsul istehsalçıları 4905,3
ton gübrə ilə təmin olunmuşdur. 
    Cari ilin ötən dövrü ərzində kənd təsərrüfatının əsas sa-
hələrindən biri olan heyvandarlığın inkişafı istiqamətində
tədbirlər davam etdirilmiş, 6 heyvandarlıq təsərrüfatı yara-
dılmış, ümumilikdə, bank və kredit təşkilatları tərəfindən
bu sahəyə 6 milyon 96 min 100 manat həcmində kreditlərin
verilməsi təmin olunmuşdur. 
    Heyvandarlıq təsərrüfatlarında 4526 baş inək, düyə və
camış süni yolla mayalandırılmış, əvvəlki dövrdə maya-
landırılmış inək, düyə və camışlardan 2031 baş sağlam
bala alınmışdır. 
    1 iyul 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın bütün tə-
sərrüfat kateqoriyalarında qaramalın sayı 118 min 152 baş,
qoyun və keçilərin sayı 740 min 497 baş olmuşdur ki, bu
da 1 iyul 2015-ci il tarixə olan göstəriciləri müvafiq olaraq
1,7 və 2,4 faiz üstələmişdir.
    Muxtar respublikada diri çəkidə 11294,8 ton ət, 47097,5
ton süd  istehsal olunmuşdur ki, bu da 2015-ci ilin yanvar-
iyun ayları ilə müqayisədə müvafiq olaraq 1,6 və 1,7 faiz
çoxdur.
    Daxili bazarda tələbatın yerli istehsal hesabına ödənilməsi
məqsədilə 3 quşçuluq təsərrüfatının yaradılması hazırda
davam etdirilir.
    Cari ilin ötən dövründə kənd təsərrüfatı ilə məşğul
olan təsərrüfat subyektlərinə, ümumilikdə, 7 milyon 233
min 500 manat məbləğində kreditlərin verilməsi təmin
olunmuşdur. 
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında bir il öncəyə nisbətən
5,6 faiz çox, yəni 117 milyon 544 min 900 manat həcmində
kənd təsərrüfatı məhsulu istehsal olunmuşdur.

Kənd təsərrüfatının ümumi 

məhsulu, min manat

    Etibarlı ərzaq təminatı sisteminin qurulması daxili
bazarda tələbatın ödənilməsi ilə yanaşı, ixrac potensialını
da gücləndirmiş, cari ilin ötən dövrü ərzində muxtar res-
publikadan kənara 39 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə
kənd təsərrüfatı məhsulları, xüsusilə də meyvə və tərəvəz
ixrac olunmuşdur.
    Cari ilin ötən dövrü ərzində meliorasiya-irriqasiya
sistemlərinin yeniləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxla-
nılmış, Babək rayonunun Badaşqan kəndində nasos stan-
siyasının tikintisi, Nehrəm kəndində kollektorun təmiz-
lənməsi başa çatdırılmış, Şərur rayonunda kollektor-
drenaj şəbəkələrinin, Naxçıvan şəhərinin Qaraçuq, Babək
rayonunun Çeşməbasar kəndlərində kollektorların tə-
mizlənməsi davam etdirilir. 
    Babək rayonunun Sirab, Kəngərli rayonunun Böyükdüz
və Xok kəndləri ərazisində qapalı suvarma şəbəkəsinin ti-
kintisi hazırda davam etdirilir. 
    Şərur rayonunun Ələkli kəndində suvarma xəttinin
çəkilişi başa çatdırılmış, Babək rayonunun Kültəpə kəndində
suvarma xəttinin çəkilişi davam etdirilir.
    Araz çayında sahilbərkitmə işləri başa çatdırılmış, Babək
rayonunun Vayxır kəndi ərazisində, “Qahab” selovunda,
Naxçıvançayda və Şərur rayonunda Arpaçayda istiqamət-
ləndirici 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 3 subartezian quyusunun tikintisi,
3 subartezian quyusunun bərpası, 8 kəhrizin təmiri başa
çatdırılmış, 5 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 ilk altı ayı ərzində Şərur rayonunun Oğlanqala,
Babək rayonunun Xəlilli və Yarımca, Culfa rayonunun
Saltaq, Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndlərində avtomobil
yollarının yenidən qurulması başa çatdırılmış, Şərur rayo-
nunun Çəmənli və Arbatan, Babək rayonunun Gərməçataq
və Məzrə, Culfa rayonunun Gülüstan, Şahbuz rayonunun
Kiçikoba kəndlərində avtomobil yollarının yenidən qurulması
hazırda davam etdirilir.
    Culfa rayonunun Saltaq kəndində körpünün yenidən
qurulması başa çatdırılmış, Gülüstan kəndində körpünün
tikintisi, Culfa şəhərinə giriş avtomobil yolunun və həmin
yolda körpünün yenidən qurulması davam etdirilir.
    Şahbuz rayonunun Yuxarı Qışlaq və Külüs kəndlərinin
avtomobil yollarında istinad divarlarının tikintisi başa çat-
dırılmış, Ordubad şəhərində daxili avtomobil yolunun
yenidən qurulması hazırda 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 və Ordubad
Yol Sahəsinin inzibati binasının tikintisi, Ordubad Stansiya
İdarəetmə Mərkəzinin əsaslı təmiri davam etdirilməkdədir.
    Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının “Qərb Terminalı”nda
yenidənqurma işləri hazırda davam etdirilir.   
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikada
nəqliyyat sektorunda 2015-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqa-
yisədə yük daşınması 2,2 faiz, sərnişin daşınması 2,8 faiz
artmışdır. Yük və sərnişin daşınmasından, bütövlükdə, 25
milyon 22 min 400 manat gəlir əldə edilmişdir ki, bu da bir
il öncəki müvafiq göstəricidən 10,5 faiz çoxdur. 
    Muxtar respublikada informasiya və rabitə sahəsində
yeni texnologiyaların tətbiqi bu sahə üzrə göstərilən xid-
mətlərin 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 kom-
püter 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, Kəngərli rayonunun Yurdçu və
Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndlərində yeni poçt bölmələri
istifadəyə verilmişdir.
    Şərur rayonunda Cəlilkənddə və Qorçulu kəndində,
Babək rayonunun Babək qəsəbəsində və Şəkərabad kəndində
mövcud karel tipli avtomat telefon stansiyaları yeni nəsil
avtomat telefon stansiyaları ilə əvəz olunmuşdur. 
    Şərur rayonunun Yuxarı Yaycı və Axaməd kəndlərinin
hər birində 160, Babək rayonunun Nehrəm və Xəlilli
kəndlərinin hər birində 384, Xal-xal kəndində 176, Gər-
məçataq kəndində 64, Ordubad rayonunun Kotam kəndində
96 nömrə tutumlu avtomat telefon stansiyaları quraşdı-
rılmış, Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində 384 nömrə
tutumlu avtomat telefon stansiyası yeni binaya köçürülmüş,
Xok və Qarabağlar kəndlərindəki avtomat telefon stan-
siyalarına əlavə avadanlıqlar quraşdırılaraq nömrə
tutumları artırılmışdır.
    Ordubad rayonunun mərkəzi avtomat telefon stansiya-
sında, Şərur rayonunun Qarxun, Mahmudkənd, Yuxarı
Yaycı və Xanlıqlar, Babək rayonunun Sirab və Yarımca,
Ordubad rayonunun Dəstə və Vənənd, Culfa rayonunun
Saltaq kəndlərindəki avtomat telefon stansiyalarının hər
birində 1 ədəd 48 portluq DSLAM avadanlığı quraşdırılaraq
əhalinin genişzolaqlı internet xidmətindən istifadəsi təmin
edilmişdir.
    Muxtar respublikada “Naxtel” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti tərəfindən 4-cü nəsil LTE şəbəkə sisteminin ya-
radılması başa çatdırılmışdır.
    Naxçıvan şəhərində “Evədək optika” layihəsinin icrası
istiqamətində 43 fərdi mənzilə fiber-optik kabel xətti çə-
kilmişdir. Ümumilikdə, hesabat dövründə muxtar respublikada
62 kilometr məsafədə fiber-optik kabel xətti çəkilmişdir. 
    Muxtar respublika üzrə 1439 ədəd yeni telefon şəbəkəyə
qoşulmuş, 1 iyul 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-iyun aylarında muxtar respublikada
informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 2015-ci ilin mü-
vafiq dövründəki göstəricini 3,6 faiz üstələyərək 24 milyon
660 min 400 manat olmuşdur. Ümumi xidmətlərin 82,5
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 19 kilometr uzunluğunda 10 və
0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətləri çəkilmiş,
20 ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyası
quraşdırılmışdır.
    1 iyul 2016-cı il tarixə muxtar respublikada 84 min 325
əhali abonenti mavi yanacaqla təmin olunmuşdur. 
    Naxçıvan şəhərində smartkarttipli elektrik və qaz say-
ğaclarının quraşdırılması davam etdirilir.

Sahibkarlıq fəaliyyəti, əhalinin gəlirləri 
və məşğulluq məsələləri

    Dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil
edən sahibkarlığın inkişafı sahəsində tədbirlər davam
etdirilir. 
    Cari ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün verilən kreditlərin həcmi 13
milyon 32 min 600 manat təşkil etmişdir. Bu kreditlərdən
9 milyon 414 min 600 manatı fərdi sahibkarlığın inkişafına,
3 milyon 618 min manatı isə yeni istehsal sahələrinin yara-
dılmasına və ya genişləndirilməsinə sərf olunmuşdur. Ümu-
milikdə, ötən dövr ərzində muxtar respublikada bank və
kredit təşkilatları tərəfindən 20 milyon 410 min 900 manat
həcmində kreditlərin verilməsi təmin edilmişdir. 
    2016-cı ilin ötən dövründə muxtar respublikada 12
hüquqi və 1223 fiziki şəxs qeydiyyata alınmışdır. 
    Yerli istehsal sahələrinin inkişafının nəticəsidir ki, bu
gün  muxtar respublikada 365 növdə məhsul istehsal olunur.
Bu məhsulların 120 növü ərzaq, 245 növü qeyri-ərzaq
məhsullarıdır. 107-si ərzaq, 236-sı qeyri-ərzaq olmaqla,
343 növdə məhsula olan tələbatın tamamilə yerli imkanlar
hesabına ödənilməsi təmin edilmişdir.
    Muxtar respublikada əhalinin gəlirləri bir il öncəyə
nisbətən 2,1 faiz artaraq 811 milyon 66 min 400 manata,
onun hər bir nəfərə düşən həcmi isə 1 faizlik artımla 1820,6
manata çatmışdır. Cari ilin yanvar-may ayları ərzində orta
aylıq əməkhaqqının məbləği 403,9 manat təşkil etmişdir
ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki göstəricidən 2,9
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 özünüməş-
ğulluğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun
peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmaqdadır.
    2016-cı ilin ilk altı ayı ərzində muxtar respublikada
1811 yeni iş yeri yaradılmışdır ki, bunun da 1768-i və ya
97,6 faizi daimi iş yerləridir. Əmək bazarının tələblərinə
uyğun olaraq cari ilin ötən dövrü ərzində Naxçıvan Regional
Peşə Tədris Mərkəzində qazanxana maşinisti, traktorçu-
maşınçı, xalçaçı, aşpaz köməkçisi peşələri və digər peşələr
olmaqla, ümumilikdə, 164 nəfər peşə kurslarına, 24 nəfər
isə ixtisasartırma kurslarına cəlb edilmişdir. Penitensiar
Xidmətin Cəzaçəkmə Müəssisəsində 12 məhkum qazanxana
maşinisti, 10 məhkum isə daş üzərində oyma peşələri üzrə
kurslara cəlb olunmuşdur. Bundan əlavə, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki peşə ixtisas
təhsili müəssisələrində cari ilin ötən dövrü ərzində 1167
nəfər müxtəlif peşələrə yiyələnmişdir.

İstehlak bazarı 

    Səmərəli məşğulluq imkanlarının yaradılması əhalinin
alıcılıq qabiliyyətini yüksəltmiş, əmtəə dövriyyəsinin
həcmini genişləndirmişdir.
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın
istehlak bazarında əhaliyə 662 milyon 77 min 900 manat
həcmində istehlak malları satılmış və pullu xidmətlər gös-
tərilmişdir ki, bu da 2015-ci ilin  müvafiq dövrü ilə  müqa-
yisədə 1,7 faiz çoxdur.
    Əhaliyə göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi məqsədilə Naxçıvan şəhərində Avtomobil və
Ehtiyat Hissələrinin Satış Mərkəzi və yeraltı qaraj
istifadəyə verilmişdir.
    Şərur rayonunun Oğlanqala, Babək rayonunun Xəlilli
və Yarımca, Culfa rayonunun Saltaq, Kəngərli rayonunun
Yurdçu kəndlərində xidmət mərkəzlərinin tikintisi, Şahbuz
rayonunun Daylaqlı kəndində xidmət mərkəzinin yenidən
qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan şəhərinin Bulqan və
Tumbul, Şərur rayonunun Arpaçay, Arbatan və Çəmənli,
Babək rayonunun Hacıvar, Məzrə və Badaşqan, Ordubad
rayonunun Baş Dizə, Culfa rayonunun Gülüstan, Şahbuz
rayonunun Kiçikoba kəndlərində xidmət mərkəzlərinin
tikintisi hazırda davam etdirilir.

Ardı 4-cü səhifədə

91348,5

100254,1

110870,4
117544,9
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Xarici ticarət, bank işi və sığorta fəaliyyəti

    Muxtar respublikanın dinamik inkişafı, ən əsası yerli is-
tehsalın şaxələnməsi xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə
müsbət şərait yaratmışdır. 
    2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında muxtar respublikanın
xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 207 milyon 98 min ABŞ
dolları təşkil etmişdir. Bir il öncəyə nisbətdə ixracın həcmi
2,1 faiz artaraq 188 milyon 250 min 600 ABŞ dolları,
idxalın həcmi 21 faiz azalaraq 18 milyon 847 min 400
ABŞ dolları təşkil etmiş, 169 milyon 403 min 200 ABŞ
dolları həcmində müsbət saldo yaranmışdır. 
    Bank sektorunun inkişafı üzrə ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. 1 iyul 2016-cı il tarixə muxtar respub-
likada quraşdırılmış POS-terminalların sayı 1156-ya çat-
dırılmışdır ki, bu da vəsaitlərin dövriyyəsinin sürətlən-
dirilməsinə, nağd pulların daşınması, saxlanması və tə-
sərrüfat əməliyyatları xərclərinin azaldılmasına müsbət
təsir göstərmişdir. 
    1 iyul 2016-cı il tarixə muxtar respublikanın banklarında
açılmış bank hesablarının sayı 57774-ə çatmışdır ki, bunun
da 51436-sı və ya 89 faizi aktiv hesablardır. 2016-cı ilin
yanvar-iyun aylarında açılmış 9654 bank hesabı aktiv
hesablar olmuşdur.
    Səmərəli sığorta sisteminin formalaşdırılması istiqamətində
tədbirlər davam etdirilməkdədir. 2016-cı ilin yanvar-iyun
ayları ərzində muxtar respublikada sığorta növləri üzrə
daxil olmalar 2922,3 min manat olmuşdur.

Təhsil, səhiyyə, sosial təminat, 
mədəniyyət və turizm

    Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri
çərçivəsində Ordubad Texniki Peşə və Sürücülük Məktəb
Kompleksinin yenidən qurulması başa çatdırılmış, Naxçıvan
Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinin, Naxçıvan
Müəllimlər İnstitutunun binalarının tikintisi, Naxçıvan
Dövlət Texniki Kollecinin binasının yenidən qurulması
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 Liseyində hazırda inşaat işləri davam etdirilir.
    Babək rayonunun Xəlilli kəndində 144, Culfa rayonunun
Saltaq kəndində 306, Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndində
168 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının tikintisi,
Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində 576, Babək rayonunun
Yarımca kəndində 342, Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində
270 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının yenidən qu-
rulması başa çatdırılmışdır.
    Naxçıvan şəhərinin Tumbul, Şərur rayonunun Çəmənli,
Babək rayonunun Məzrə, Ordubad rayonunun Baş Dizə,
Culfa rayonunun Gülüstan, Şahbuz rayonunun Kolanı kənd -
lərində məktəb binalarının və Şərur şəhərində 2 nömrəli

məktəb binasının tikintisi, Naxçıvan şəhərində 3 nömrəli
və Şərur rayonunun Arbatan kəndində məktəb binalarının
yenidən qurulması hazırda davam etdirilir.
    Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində uşaq bağçası
binasının tikintisi davam etdirilir.
    Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da yax-
şılaşdırılması istiqamətində Babək rayonunun Xəlilli və
Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndlərində feldşer-mama
məntəqələrinin tikintisi, Kəngərli rayonunun Yurdçu
kəndində feldşer-mama məntəqəsinin yenidən qurulması
başa çatdırılmışdır.
    Babək rayonunun Yarımca kəndində həkim ambulatoriyası
binasının tikintisi, Şərur rayonunun Oğlanqala, Culfa ra-
yonunun Saltaq kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının
yenidən qurulması başa çatdırılmış, Culfa rayonunun
Xanəgah kəndində həkim ambulatoriyası binasının tikintisi
hazırda davam etdirilir.
    Sosial layihələr çərçivəsində cari ilin ilk altı ayında
yüksəkixtisaslı həkim heyəti tərəfindən, ümumilikdə, 235
cərrahi əməliyyat, o cümlədən 48 nəfər xəstədə açıq ürək,
6 nəfər xəstədə göz, 181 nəfər xəstədə digər müxtəlif
əməliy yatlar aparılmışdır.
    2016-cı ilin yanvar-iyun ayları ərzində muxtar respublikada
hər bir nəfərə düşən aylıq gəlirləri ehtiyac meyarından
aşağı olan ailələrə 1 milyon 448 min 306 manat həcmində
ünvanlı dövlət sosial yardımı ödənilmişdir. 
    Bu dövr ərzində 460 tənha ahıl və sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərə evlərində sosial-məişət xidmətləri göstə-
rilmiş, Naxçıvan Əlillərin Bərpa Mərkəzində sağlamlıq
imkanları məhdud 159 nəfərin, Naxçıvan Uşaq Bərpa Mər-
kəzində isə 176 uşağın müalicəsi təşkil edilmişdir. Sağlamlıq
imkanları məhdud 132 nəfər sanatoriya və müalicə pansi -
onatlarına yollayışlarla təmin edilmiş, 170 nəfərə protez-
ortopedik xidməti göstərilmiş, 148 nəfər texniki reabilitasiya
vasitələri ilə təmin olunmuşdur.
    Sağlamlıq imkanları məhdud 6 nəfərin xaricdə, 25
nəfərin ölkə daxilində müalicəsinə, 54 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 məş-
ğələlərə cəlb edilmişdir. Bu dövr ərzində sağlamlıq
imkanları məhdud və aztəminatlı ailələri təmsil edən 90
uşağın Ağbulaq İstirahət Mərkəzində istirahətləri təmin
olunmuşdur. 
    Sosial qayğıya ehtiyacı olan 4 şəhid ailəsinə və 2
sağlamlıq imkanı məhdud şəxsə yeni mənzillər verilmiş,
bu istiqamətdə 4 fərdi yaşayış evinin inşası hazırda davam
etdirilir.
    Əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi, öz növbə-
sində, demoqrafik vəziyyətə müsbət təsir göstərmiş, bir il
öncəyə nisbətdə doğulanların sayı 3,7 faiz artmış, ölənlərin
sayı isə 4,2 faiz azalmışdır. Muxtar respublika əhalisinin
sayı bir il öncəyə nisbətdə 4,9 min nəfər artaraq 1 iyun
2016-cı il tarixə 446,3 min nəfərə çatmışdır. 
    Muxtar respublikada pensiya və müavinətlərin dayanıqlı

maliyyə təminatı formalaşdırılmışdır. Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu tərəfindən 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarında pensiya
və müavinətlərin ödənilməsinə bir il öncəyə nisbətdə 8,9
faiz çox, yəni 62 milyon 71 min manatdan artıq vəsait
yönəldilmişdir. 
    Muxtar respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı
üzrə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahədə infra -
strukturun yenilənməsi istiqamətində Şərur rayonunda Mah-
mudkənddə və Aşağı Yaycı kəndində hər birində bir stadion
yenidən qurulmuş, Naxçıvan şəhərində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin idman
zalının tikintisi davam etdirilir.
    Milli dəyərlərimizin təbliği, onun daha da zənginləşdi-
rilərək gələcək nəsillərə ötürülməsi diqqətdə saxlanılmış,
Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində “İmamzadə” tarixi
abidəsinin, Culfa rayonunda Gülüstan türbəsinin bərpası
başa çatdırılmışdır.
    “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kom-
pleksində təmir-bərpa işləri aparılmış, 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 televiziyasının
internetdə canlı yayımının təmini üçün server avadanlığı
qurulmuş, xüsusi proqram təminatı hazırlanmış, internet
saytı yaradılmışdır.
    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-iyun
aylarında muxtar respublikamıza ölkəmizin digər bölgələ-
rindən və xarici ölkələrdən, ümumilikdə, 187 mindən artıq
turist gəlmişdir ki, bu da 2015-ci ilin müvafiq dövründəki
göstəricidən 4,1 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 göstərir ki, bu gün muxtar respublikada
bütün sahələrdə əldə olunmuş uğurlar səmərəli məşğulluğu
təmin etməklə əhalinin həyat səviyyəsini əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəltmiş, gələcək inkişafımız üçün ciddi əsaslar
yaratmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Statistika Komitəsi

Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsi

Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı

Naxçıvan şəhərində hərbi şəhərcikdə istirahət parkı
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Naxçıvan şəhərində yeni yaşayış binası

Naxçıvan şəhərində yeraltı qaraj

Naxçıvan şəhərdaxili turist marşrutu

Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində həkim ambulatoriyası

“Naxçıvan Taxıl Məmulatları Sənaye Kompleksi” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətində yarma istehsalı sahəsi

Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində 576 şagird yerlik tam orta məktəb

Şərur rayonu Oğlanqala Kənd Mərkəzi Şərur rayonunun Oğlanqala kəndində xidmət mərkəzi

Naxçıvan şəhərində Avtomobil və Ehtiyat Hissələrinin Satış Mərkəzi 

Naxçıvan  şəhərində iki şəhid ailəsinə verilmiş mənzillər
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Şərur rayonunun Aşağı Yaycı kəndində stadion

“Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi

Babək rayonunun Yarımca kəndində 342 şagird yerlik 
tam orta məktəb

Babək rayonunun Yarımca kəndində xidmət mərkəzi

Babək rayonu Yarımca Kənd Mərkəzi

Babək rayonunun Yarımca kəndində həkim ambulatoriyası

Babək rayonunun Xəlilli kəndində 144 şagird yerlik tam orta məktəb Babək rayonu Xəlilli Kənd Mərkəzi

Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndində “İmamzadə” tarixi abidəsi

Şərur rayonundakı Mahmudkənddə stadion



Babək rayonunun Xəlilli kəndində xidmət mərkəzi

Culfa rayonu Saltaq Kənd Mərkəzi 

Culfa rayonunun Saltaq kəndində həkim ambulatoriyası

Culfa rayonunun Saltaq kəndində 3,3 kilometr uzunluğunda
avtomobil yolu

Culfa rayonunun Saltaq kəndində xidmət mərkəzi

Culfa rayonunun Saltaq kəndində su dəyirmanı

Culfa rayonunun Saltaq kəndində körpü Culfa rayonunda Gülüstan türbəsi

Culfa rayonunun Saltaq kəndində 306 şagird yerlik tam orta məktəb

Ordubad Texniki Peşə və Sürücülük Məktəb Kompleksi

7



Culfa rayonunda “Əlincəqala” tarixi abidəsi 

Kəngərli rayonu Yurdçu Kənd Mərkəzi  

Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində xidmət mərkəzi

Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndində 168 şagird yerlik
tam orta məktəb

Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində 4,5 kilometr uzunluğunda
avtomobil yolu

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin
Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssisəsində yaradıcılıq və istehsalat binası 

Şahbuz rayonu Daylaqlı Kənd Mərkəzi 

Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində 270 şagird yerlik tam orta məktəb 

ØßÐÃqapısı
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Şahbuz rayonunun Daylaqlı kəndində xidmət mərkəzi


