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Bu nun la da 26 ap rel ta-

ri xi  ilk Av ro pa Oyun la rı nın 

hə yə ca nı nın baş lan ğıc gü-

nü ki mi ta ri xə dü şmüşdür. 

Olim pi ya ənə nə si nə uy ğun 

ola raq, es ta fet qə dim od mə-

bə di olan Atəş gah dan baş-

lanmışdır. Bi rin ci Av ro pa 

Oyun la rı nın mə şə li 47 gün 

ər zin də Azər bay ca nın hər 

bir gu şə si ni gə zib-do la şa-

raq, Oyun la rın açı lış mə ra-

si min də Ba kı Olim pi ya Sta-

dionu na gə ti ri lə cək. 

Pre zi dent İl ham Əli-

yev, xa nı mı, Bi rin ci Av ro pa 

Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si-

nin səd ri Meh ri ban Əli ye va, 

ailə üzv lə ri və Av ro pa Olim-

pi ya Ko mi tə si nin pre zi den ti 

Pat rik Hik ki mə ra sim də iş ti-

rak et miş lər. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

çı xış edə rək öl kə mi zin və 

Ba kı şə hə ri nin Oyun la rın 

ke çi ril mə si üçün tam ha-

zır ol du ğu nu bil dir miş dir: 

“Bey nəl xalq ya rış la rın ke-

çi ril mə si üçün bi zim ki fa yət 

qə dər ge niş təc rü bə miz var. 

Son il lər ər zin də Azər bay-

can da çox say lı dün ya və 

Av ro pa çem pionat la rı ke çi-

ril miş dir. Azər bay ca nın sü-

rət li iq ti sa di in ki şa fı əl bətt  ə 

ki, bu qə ra rın qə bu lun da öz 

ro lu nu oy na mış dır. He sab 

edi rəm, önəm li mə sə lə on-

dan iba rət dir ki, Azər bay-

can əha li si bu qə ra rı bö yük 

se vinc lə və qü rur his si ilə 

qar şı la mış dır. Mən əmi nəm 

ki, bi zim id man bay ram la-

rı mı za gə lən xa ri ci qo naq-

lar, id man çı lar, məşq çi lər 

Ba kı dan öz və tən lə ri nə ən 

xoş təəs sü rat la qa yı da caq-

lar”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

Bi rin ci Av ro pa Oyun la rın da 

iş ti rak edə cək bü tün id man-

çı la ra uğur lar ar zu la mış dır. 

Av ro pa Olim pi ya Ko-

mi tə si nin pre zi den ti Pat rik 

Hik ki çı xı şın da Mə şəl es ta-

fe ti nin dost luq və hör mət 

işa rə si ola raq ali olim pi ya 

də yər lə ri ni özün də tam eh-

ti va et di yi ni xa tır lat mış dır. 

Pat rik Hik ki bil dir miş dir ki,  

alo vu bir-bi ri nə ötür mək-

lə vəh dət nü ma yiş et di rən 

mə şəl çi lər id man va si tə si lə 

sül hü, dost lu ğu və bay ram 

ov qa tı nı bü tün öl kə yə ya ya-

caq lar. 

Da ha son ra Pre zi dent 

İl ham Əli yev, ilk Av ro pa 

Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi-

tə si nin səd ri, bi rin ci xa nım 

Meh ri ban Əli ye va nın və 

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si-

nin pre zi den ti Pat rik Hik ki-

nin mü şa yiəti ilə Oyun la rın 

mə şə li  alov lan dı rıl mış dır. 

Döv lət baş çı sı mə şə li “Ba kı-

2015” Av ro pa Oyun la rı nın 

ilk mə şəl çi si, Olim pi ya çem-

pionu Rə fi  qə Şa ba no va ya 

ver miş dir. 

Ümu mi lik də es ta fe tə 

1000 nə fər dən çox mə şəl-

çi cəlb olun muş və hər re-

gion da “Alov fes ti va lı”nın 

ke çi ril mə si nə zər də tu tul-

muş dur. Mə şəl yer üs tün də 

av to bus, fu ni kul yor, ve lo-

si ped, yer al tın da Ba kı met-

ro su, su da qa yıq, ha va da isə 

təy ya rə ilə da şı na caq. Mə şəl 

iyu nun 8-də  pay taxt da kı id-

man are na la rın da, 9-da isə 

İçə ri şə hər də gəz di ri lə cək. 

İyu nun 10-u mə şəl proq ra-

mı nın son gü nü ola caq və 

məşəl Ba kı ya gə ti ri lə nə dək 

təx mi nən 5500 ki lo metr mə-

sa fə qət edə cək. 

660 mil li metr hün dür-

lü yü olan mə şə lin göv də si 

“Ba kı-2015” bren din də yer 

alan nar ağa cı nı xa tır la dır. 

“Ба кы-2015” илк Ав ро па 
Ойун ла ры нын  мя шя ли 
алов лан ды рыл мыш дыр 

Ap re lin 26-da Azər bay ca nın və dün ya nın id man 
ta ri xin də əla mət dar ha di sə baş ver miş dir. Ba kı da bi-
rin ci Av ro pa Oyun la rı nın mə şə li alov lan dı rıl mış dır.
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Pre zi dent İl ham Əli yev 

2015-ci ilin bi rin ci rü bü nün 

ye kun la rı nın müs bət ol du-

ğu nu, bu dövr də ümu mi 

da xi li məh su lun 5 faiz dən 

çox art dı ğı nı bil dir miş dir. 

Döv lət baş çı sı qeyd et miş-

dir ki,  Azər bay can da di-

na mik in ki şaf tə min edi lir, 

son 3 ay da qey ri-neft sek-

to ru 7 faiz, sə na ye is teh sa-

lı 4 faiz, kənd tə sər rü fa tı 3 

faiz dən çox art mış dır. Bü-

tün bun la rın son il lər də öl-

kə də apa rı lan dü şü nül müş 

iq ti sa di si ya sət nə ti cə sin də 

müm kün ol du ğu nu de yən 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

bil dir miş dir ki,  dün ya-

da nef tin qiy mə ti nin kəs-

kin şə kil də aşa ğı düş mə si  

ümu mi di na mik in ki şa fa 

tə sir et mə miş dir. Öl kə də 

infl  ya si ya aşa ğı sə viy yə də 

ol muş, is teh lak ba za rı na 

tam nə za rət edil miş, əha-

li nin pul gə lir lə ri 5,3 faiz 

ar tmış dır.

Bi rin ci rüb də 30 mi nə 

ya xın ye ni iş ye ri nin ya ra-

dıl dı ğı nı de yən Pre zi dent 

İl ham Əli yev bil dir miş dir 

ki, öl kə də so sial mə sə lə lə rin 

həl li diq qət mər kə zin də dir. 

Ölkə baş çı sı bu il döv lət in-

ves ti si ya proq ra mı nın ge niş 

ol du ğu nu, zə ru ri la yi hə lə-

rin ic ra sı nın nə zər də tu tul-

du ğu nu vur ğu la mış, hə ya ta 

ke çi ri lən is la hat la rın apa rı cı 

bey nəl xalq ma liy yə qu rum-

la rı tə rə fi n dən yük sək qiy-

mət lən di ril di yi ni diqqətə 

çatdırmışdır.

Son ra ver gi lər na zi ri Fa-

zil Məm mə dov, nəq liy yat 

na zi ri Zi ya Məm mə dov, 

mə də niy yət və tu rizm na-

zi ri Əbül fəs Qa ra yev ilin 

bi rin ci rü bün də gö rül müş 

iş lər və qar şı da du ran və zi-

fə lər lə bağ lı mə ru zə et miş-

lər. 

Ye kun nit qin də Pre zi-

dent İl ham Əli yev qey ri-

neft sek to ru nun və sa hib-

kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı 

təd bir lə rin da vam et di ril-

mə si nin, hər bir ra yon da 

sə na ye zo na la rı nın ya ra dıl-

ma sı nın va cib li yi ni diq qə tə 

çat dır mış dır. Döv lət baş çı sı 

ma na tın mə zən nə si ilə bağ-

lı mə sə lə yə də to xun muş, bu 

sa hə də gö rü lən təd bir lə rin 

iq ti sa di ba xım dan sə mə rə li 

ol du ğu nu de miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

iç mə li su ilə tə mi na tın yax-

şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

gö rü lən iş lə rin əha li tə rə fi n-

dən müs bət qar şı lan dı ğı nı 

vur ğu la mış dır: “Böl gə lər də 

in san la rı iç mə li su ilə tə-

min et mək üçün tə miz lə yi ci 

qur ğu lar ya ra dı lır. Biz iç-

mə li su prob le mi ni həll et-

mək üçün üç is ti qa mət dən 

is ti fa də edi rik. İlk növ bə də, 

“Azər su” tə rə fi n dən ic ra edi-

lən la yi hə lər. Bu ra da da bir 

ne çə şə hər də ar tıq iç mə li su 

la yi hə si ba şa ça tıb dır və bu 

pro ses ge dir, əha li tə rə fi n dən 

də çox gö zəl qar şı la nır. Ey-

ni za man da, “Me liora si ya 

və Su Tə sər rü fa tı” Səhm dar 

Cə miy yə ti bu iş lə ri gö rür. 

Həm çi nin, Eko lo gi ya və Tə-

bii Sər vət lər Na zir li yi çay-

lar bo yu yer lə şən kənd lər də 

tə miz lə yi ci qur ğu lar qu raş-

dı rır. Bu gü nə qə dər çay lar 

bo yu, xü su si lə Kür, Araz 

çay la rı bo yu yer lə şən kənd-

lər də 480 min əha li tə miz iç-

mə li su ilə tə min edil miş dir. 

292 kənd də müasir tə miz lə-

yi ci qur ğu lar qu raş dı rıl mış-

dır. Bu vax ta qə dər on lar 

su yu çay dan gö tü rür dü lər, 

du rul dur du lar, ya xud da 

ki, ka nal lar dan su içir di lər. 

Bu, in san la rın sağ lam lı ğı na 

mən fi  tə sir gös tə rir di. Ha-

zır da 28 kənd də iş lər ge dir, 

tə miz lə yi ci qur ğu lar qu raş-

dı rı lır. Bu kənd lər də 51 min 

in san ya şa yır. He sab edi rəm 

ki, bu iş lər bu ilin so nu na 

qə dər ta mam lan ma lı dır. Be-

lə lik lə, 530 min in san an caq 

bu tə miz lə yi ci qur ğu lar he-

sa bı na iç mə li su ilə tə min 

edi lə cək dir”.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

ilk Av ro pa Oyun la rı na ha-

zır lı ğın yük sək sə viy yə də 

get di yi ni, ar tıq bir sı ra id-

man ob yekt lə ri nin is ti fa də-

yə ha zır ol du ğu nu diq qə tə 

çat dır mış dır.

Aprelin 10-da Prezident İlham Əliyevin sədrliyi 
ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda 
duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilmişdir.

Ичмяли су лайищяляри ящали 
тяряфиндян мцсбят гаршыланыр



4 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНАпрел 2015-ъи ил

Fo rum da iş ti rak et mək 

üçün “Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti nin səd-

ri Qorx maz Hü sey no vun 

rəh bər li yi ilə Azər bay can 

nü ma yən də he yə ti Ko re-

ya Res pub li ka sın da sə fər də  

olmuşdur.

1997-ci il dən eti ba rən 

hər 3 il dən bir öl kə rəh bər-

lə ri, na zir lər, su tə sər rü fa tı 

ilə bağ lı rəs mi şəxs lər, si ya-

sət çi lər, alim və mü tə xəs-

sis lə rin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 

fo rum su ami li nin və su ilə 

əla qə dar ge niş spektr li mə-

sə lə lə rin döv lət lə ra ra sı qar-

şı lıq lı an laş ma və ra zı laş ma 

plat for ma sı na çı xa rıl ma sın-

da, dün ya döv lət lə ri tə rə fi n-

dən su yun ic ti mai, iq ti sa di 

və si ya si ro lu nun get dik cə 

da ha çox qə bul edil mə sin də 

müs təs na əhə miy yət da şı-

yır.

Ap re lin 12-də De qu şə-

hə rin də ki Sər gi və Konf rans 

Mər kə zin də Ko re ya Res-

pub li ka sı nın Pre zi den ti xa-

nım Pak Kın He nin, bir ne çə 

öl kə nin döv lət və hö ku mət 

baş çı la rı nın, na zir lə rin iş ti-

ra kı ilə fo ru mun rəs mi açı lış 

mə ra si mi ke çi ri lmişdir.

Azər bay can nü ma yən də 

he yə ti açı lış mə ra si min də iş-

ti rak etmişdir.

Dün ya Su Fo ru mu nun 

növ bə ti gü nü Ken cu şə hə-

rin də fo ru mun Na zir lər Pro-

se si nin açı lı şı olmuş, ple nar 

ic las və nü ma yən də he yə ti 

baş çı la rı nın “də yir mi ma sa” 

gö rüş lə ri ke çi ri lmişdir.

Ple nar ic las da çı xış edən 

“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov əha li-

nin fa si lə siz, da ya nıq lı və 

key fi y yət li iç mə li su ilə tə-

min edil mə si, su eh ti yat la rı-

nın tü kən mə si nin qar şı sı nın 

alın ma sı və bu nun üçün su-

dan is ti fa də nin su eh ti yat-

la rı nı üs tə lə mə si nə yol ve-

ril mə mə si nin bü tün öl kə lər 

üçün mü hüm əhə miy yət 

kəsb et di yi ni demişdir. O, 

su eh ti yat la rı nın çirk lən mə-

si nin qar şı sı nın alın ma sı, is-

ti fa də edil miş su yun də rin 

tə miz lə mə tex no lo gi ya la rı 

ilə ya rar lı ha la gə ti ril mə si 

və tək rar is ti fa də yə ve ril-

mə si, su eh ti yat la rı nın for-

ma laş dı ğı çay höv zə lə ri nin 

deq ra da si ya sı nın qar şı sı nın 

alın ma sı nın bü tün öl kə lə rin 

qar şı sın da du ran baş lı ca və-

zi fə ol du ğu nu diq qə tə çat-

dırmışdır.

Qorx maz Hü sey nov tex-

no gen fəaliy yə tin in ten siv li-

yi nin tə bii pro ses lə rin in ki-

şa fın da kök lü də yi şik lik lə rə 

sə bəb ol du ğu müasir dün ya-

da ye rüs tü və ye ral tı su eh-

ti yat la rı nın da ha də qiq qiy-

mət lən di ril mə si nin mü hüm 

əhə miy yət kəsb et di yi ni xü-

su si vur ğu lamışdır.

“Yu xa rı axın” öl kə lə ri-

ni “aşa ğı axın” öl kə lə ri nin 

ma raq la rı nı nə zə rə al ma ğa, 

hər bir çay höv zə si hü du-

dun da su eh ti yat la rı nın in-

teq ra si ya lı ida rə və is ti fa də 

Azər bay can nü ma yən də he yə ti VII Dün ya   
12-17 aprel 2015-ci il tarixlərində Ko re ya Res-

pub li ka sı nın De qu və Ken cu şə hər lə rin də Dün ya 
Su Şu ra sı nın və Ko re ya hö ku mə ti nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə VII Dün ya Su Fo ru mu ke çi ri lmişdir.
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edil mə si nin əmə li tət bi qi nə, 

öl kə lə rin qon şu la rı nın prob-

lem lə ri nə diq qət və qay ğı ilə 

ya naş ma ğa ça ğı ran “Azər-

su” ASC-nin səd ri ümid var 

ol du ğu nu bil di rmişdir ki, 

VII Dün ya Su Fo ru mun-

da apa rı lan mü za ki rə lər, 

nail olu na caq ra zı laş ma lar 

qlo bal iq lim də yi şik lik lə ri 

fo nun da su eh ti yat la rı nın 

qo run ma sın da, su dan qə-

naət lə və tə yi na tı üz rə is ti-

fa də olun ma sın da, əha li nin 

da ya nıq lı və key fi y yət li su 

ilə tə min edil mə sin də mü-

hüm rol oy na ya caq.

Fo rum çər çi və sin də “Ha-

mı üçün təh lü kə siz və ye tə-

rin cə su və sa ni ta ri ya nın tə-

min edil mə si” möv zu sun da 

ke çi ril miş “də yir mi ma sa”da 

çı xış edən Azər bay can nü-

ma yən də he yə ti nin rəh bə ri 

Qorx maz Hü sey nov öl kə-

miz də əha li nin iç mə li su ilə 

tə mi na tı sa hə sin də gö rü lən 

iş lər dən da nı şmışdır. “Aşa-

ğı axın” öl kə lə ri sı ra sın da 

olan Azər bay ca nın ye rüs tü 

su eh ti yat la rı nın 70 faiz dən 

ço xu nun öl kə hü dud la rın-

dan kə nar da for ma laş dı ğı nı 

qeyd edən Q.Hü sey nov əha-

li nin iç mə li su təc hi za tın-

da, su var ma əkin çi li yin də 

müs təs na əhə miy yə ti olan 

Kür və Araz çay la rı və on la-

rın bir sı ra qol la rı nın qon şu 

öl kə lə rin əra zi sin də cid di 

çirk lən mə yə mə ruz qal dı ğı-

nı, hə min çay la rın su la rın-

da bir sı ra kim yə vi ele ment 

və bir ləş mə lə rin miq da rı nın 

nor ma dan də fə lər lə yük-

sək ol du ğu nu diq qə tə çat-

dırmışdır.

Azər bay can da əl də edil-

miş iq ti sa di uğur la rın nə ti-

cə lə ri nin əha li nin ri fa hı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı na, sağ lam 

eko lo ji mü hit və hə yat şə-

raiti nin ya ra dıl ma sı na yön-

lən di ril mə si nin öl kə rəh bər-

li yi nin iq ti sa di si ya sə ti nin 

əsa sı nı təş kil et di yi ni bil di-

rən “Azər su” ASC-nin səd ri 

de mişdir ki, di gər sa hə lər də 

ol du ğu ki mi, su sek to run da 

da mü hüm la yi hə lər hə ya ta 

ke çi ri lir. Key fi y yət li və da-

ya nıq lı su mən bə lə ri əsa sın-

da ya şa yış mən tə qə lə ri nin 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri ye ni dən qu ru lur, 

ye ni iç mə li su mən bə lə ri aş-

kar la nır, in no va tiv tex no lo-

gi ya la ra əsas la nan su ema lı 

və su tə miz lə yi ci qur ğu lar in-

şa edi lir, tul lan tı su lar zə rər-

siz ləş di ri lə rək ət raf mü hi tin 

qo run ma sı is ti qa mə tin də 

komp leks təd bir lər hə ya ta 

ke çi ri lir. Öl kə nin su təh lü-

kə siz li yi nin tə min edil mə si 

st ra te gi ya sı əsas gö tü rülə rək 

ye rüs tü və ye ral tı su eh ti yat-

la rı ye ni dən qiy mət lən di ri-

lir, ha be lə su eh ti yat la rı nın 

in teq ra si ya lı ida rə edil mə si 

proq ram la rı nın ha zır lan ma-

sı, da xi li höv zə lər də ya ra-

nan su eh ti yat la rın dan da ha 

sə mə rə li is ti fa də edil mə si, 

su eh ti yat la rı nın re gion la rın 

ca ri və pers pek tiv tə lə bat la-

rı na uy ğun pay lan ma sı is-

ti qa mə tin də araş dır ma lar 

apa rı lır.

Qorx maz Hü sey nov diq-

qə tə çat dı rmışdır ki, Azər-

bay can hö ku mə ti bu is ti-

qa mət lər də xa ri ci öl kə lər 

və bey nəl xalq təş ki lat lar la, 

o cüm lə dən Dün ya Ban kı, 

Asi ya İn ki şaf Ban kı, Al ma-

ni ya nın KfW ban kı, Ya po ni-

ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 

Agent li yi, Ko re ya Bey nəl-

xalq Əmək daş lıq Agent li yi, 

İs lam İn ki şaf Ban kı, Səudiy-

yə İn ki şaf Fon du və s. ilə sıx 

əmək daş lıq edir. Öl kə miz də 

su sek to ru nun ida rə edil mə-

si üz rə zə ru ri hü qu qi ba za-

nın ya ra dıl dı ğı nı qeyd edən 

Q.Hü sey nov bil di rmişdir ki, 

Azər bay can Kür-Araz çay-

la rı höv zə sin də yer lə şən öl-

kə lər ara sın da trans sər həd 

su lar la əla qə dar Hel sin ki 

Kon ven si ya sı nı ra ti fi  ka si ya 

edən ye ga nə öl kə dir.

Müx tə lif möv zu lar da 

mü za ki rə lər dən son ra Fo-

ru mun ple nar ic la sın da Na-

zir lər Bə yan na mə si qə bul 

edilmişdir.

Azər bay can nü ma yən də 

he yə ti De qu Sər gi və Konf-

rans Mər kə zin də fo rum çər-

çi və sin də təş kil olun muş 

sər gi ilə ta nış olmuşdur. 

Sər gi də dün ya nın bu sa hə-

də nü fuz lu şir kət lə ri nin ye ni 

tex no lo gi ya la rı və xid mət lə-

ri nü ma yiş etdirilmişdir.

 Azər bay can nü ma yən-

də he yə ti nin üzv lə ri fo ru-

mun müx tə lif ses si ya la rın-

da, böl mə ic las la rın da çı xış 

etmişlər.

   Su Fo ru mun da iş ti rak etmişdir
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T.Cabbarov bil dir miş dir 

ki, təs diq lən miş Təd bir lər 

Pla nı na uy ğun ola raq ötən 

müd dət də Ba kı şə hə ri-

ni iç mə li su ilə tə min edən 

mən bə lər, ma gist ral xət lər, 

mər kə zi və mə həl lə da xi li 

an bar lar, su və ka na li za si-

ya na sos stan si ya la rı nın və-

ziy yə ti təh lil edil miş, aş kar 

olun muş ça tış maz lıq lar dər-

hal ara dan qal dı rıl mış və bu 

is ti qa mət də iş lər da vam et-

di ri lir. Ey ni za man da Ba kı 

və Min gə çe vir şə hər lə rin-

də ki meh man xa na la rın, ya-

rış la rın ke çi ri lə cə yi id man 

ob yekt lə ri nin, olim pi ya 

kən di nin, ic ti mai-iaşə və tu-

rizm ob yekt lə ri ni n su təc hi-

za tı və ka na li za si ya sis tem-

lə ri nə aidiy ya tı qu rum lar la 

bir lik də ba xış ke çi ril miş, bu 

ob yekt lə rin da ya nıq lı içməli 

su təc hi za tı nın apa rıl ma sı 

üçün mü va fi q töv siy ə lər ve-

ril miş dir: “İd man ya rış la rı-

nın da vam edə cə yi gün lər də 

“Azər su” ASC güc lən di ril-

miş iş re ji min də ça lı şa caq, 

ida rə apa ra tın da və ra yon 

su ka nal ida rə lə rin də 24 

saat fəaliy yət gös tə rən qə-

rar gah lar ya ra dı la caq. Baş 

ve rə bi lə cək qə za la rın ope-

ra tiv ara dan qal dı rıl ma-

sı məq sə di lə ix ti sas laş mış 

qə za bri qa da la rı ya ra dıl-

mış, on lar xü su si tex ni ka, 

ma şın və me xa nizm, həm çi-

nin la zı mi mal-ma te rial və 

ava dan lıq lar la tə min olun-

muş dur. Bri qa da la rın qə za 

yer lə ri nə da ha tez çat ma sı 

üçün şə hə rin müx tə lif is ti-

qa mət lə rin də dis lo ka si ya 

mən tə qə lə ri ya ra dıl mış dır. 

Qə za bri qa da la rı nın üzv lə-

ri nin, ey ni za man da Min gə-

çe vir Su ka nal İda rə si nin bir 

qrup əmək da şı nın bi lik və 

ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı 

üçün  nə zə ri və prak ti ki tə-

lim lə rə də baş la nıl mış dır”.

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Kö çər li Hə sə nov, 

Nəq liy yat və xü su si tex ni-

ka ida rə si nin rəisi Xür rəm 

Hü sey nov, su ka nal ida rə-

lə ri nin rəis lə ri gö rül müş və 

gö rü lə cək iş lər ba rə də mə-

lu mat ve rə rək bil dir miş lər 

ki,  ya rış la rın yük sək sə viy-

yə də ke çi ril mə si üçün səy lə 

ça lı şa caq lar.

“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov Bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı na ha zır-

lıq la bağ lı su ka nal ida rə lə ri 

və di gər böl mə lər tə rə fi n-

dən gö rül müş iş lə ri müs bət 

qiy mət lən dir miş, Azər bay-

ca nın bu ya rış la rı da yük sək 

sə viy yə də ke çi rə cə yi ni və 

bu iş də Cə miy yə tin kol lek-

ti vi nin üzə ri nə bö yük və zi-

fə lə rin düş dü yü nü xü su si 

vur ğu la mış dır. “Azər su” 

ASC-nin səd ri qə rar gah la-

rın di gər döv lət qu rum la rı 

ilə sıx əmək daş lıq et mə si, 

həm çi nin qar şı ya çı xa caq 

prob lem lə rin ope ra tiv həl-

li üçün mü va fi q tap şı rıq və 

töv si yə lə ri ni ver miş dir.

Qeyd edək ki, Bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 

çər çi və sin də “Azər su” ASC 

tə rə fi n dən Ba kı və Min gə-

çe vir şə hər lə rin də xey li iş 

gö rül müş dür. Olim pi ya 

Sta dionu nun  ti kin ti si, yol 

inf rast ruk tu ru nun ye ni dən 

qu rul ma sı, Bö yük şor gö lü-

nün tə miz lən mə si la yi hə-

lə ri nin ic ra sı ilə əla qə dar 

əra zi dən ke çən ma gist ral su 

xət lə ri nin və ka na li za si ya 

kol lek tor la rı nın yer lə ri də-

Би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры на ща зыр лыгла   
“Ba kı – 2015” Bi rin-

ci Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq la bağ lı “Azər-
su” ASC-də ge niş ic las 
ke çi ril miş dir. Bi rin ci 
Av ro pa Oyun la rı na 
ha zır lıq la bağ lı “Azər-
su” ASC-də ya ra dıl mış 
ko mis si ya nın səd ri, 
Cə miy yət səd ri nin bi-
rin ci müavi ni Tey yub 
Cab ba rov gö rül müş 
iş lər lə bağ lı mə lu mat 
ver miş dir.
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yiş di ril miş, ey ni za man da 

ye ni şə bə kə lər qu rul muş-

dur. Bö yük şor gö lü nə axı-

dı lan tul lan tı su la rı nın qar-

şı sı nın alın ma sı və op ti mal 

ida rə edil mə si məq sə di lə 

2000 mm diametr li bo ru lar-

la 1,5 km uzun lu ğun da ye ni 

ka na li za si ya kol lek to ru in şa 

edil miş, bu nun la da tul lan tı 

su la rı nın gö lə axı dıl ma sı nın 

qar şı sı tam alın mış dır. Ey ni 

za man da Dər nə gül-Ba kı xa-

nov-Qa ra çu xur ka na li za si-

ya kol lek to ru nun bu əra zi-

dən ke çən his sə si nin in şa sı 

ba şa çat dı rıl mış dır. İd man-

çı la rın, məşq çi kor pu su nun, 

ha kim lə rin və di gər tex ni-

ki per so na lın yer lə şə cə yi 

Olim pi ya kən di nin əra zi-

sin də ye ni su və ka na li za si-

ya sis tem lə ri ya ra dıl mış dır.

Sə bail ra yo nu əra zi sin-

də ye ni ti kil miş Su İd man 

Oyun la rı Sa ra yı nın  ya xın-

lı ğın da kı “Şi mal” na sos 

stan si ya sı ləğv edil miş və 

su yun pay lan ma sı üçün 

baş qa əra zi də ye ni stan si ya 

in şa olun muş dur. Ey ni za-

man da Sal yan şos se sin də  

ye ni mər kəz ləş di ril miş na-

sos stan si ya sı ti ki lib is tis-

ma ra ve ril miş dir.

Bux ta ya axı dı lan çir-

kab su la rın qar şı sı nın tam 

alın ma sı üçün 13,2 km 

uzun lu ğun da Ba yıl-Bi bi-

hey bət-Lök ba tan ka na li za-

si ya kol lek to ru nun in şa sı 

ye kun laş mış dır. Bu xətt  in 

8 km-i mik ro tu nel, 1,1 km 

his sə si isə tu nel tip li kol-

lek tor dan iba rət dir. Bu kol-

lek to run ti kin ti si ilə ya na şı 

Su İd man Oyun la rı Sa ra yı-

nın yer ləş di yi əra zi dən açıq 

ka nal lar la Xə zər də ni zi nə 

axı dı lan su la rın qar şı sı nın 

alın ma sı məq sə di lə ka na-

li za si ya sis te mi qu rul muş, 

bu nun la da də ni zə axı dı lan 

çir kab su la rı top la na raq ye-

ni ti kil miş kol lek tor la Lök-

ba tan tə miz lə yi ci qur ğu la-

rı na yö nəl dil miş dir.

Ümu mi lik də, Bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı na ha zır-

lıq iş lə ri çər çi və sin də  Ba kı 

şə hə rin də 119 km uzun lu-

ğun da müx tə lif diametr-

li ma gist ral və şə bə kə su 

xətt  i,  29 km ka na li za si ya 

kol lek to ru və şə bə kə si in şa 

edil miş dir. 

Bi rin ci Av ro pa Oyun la-

rı nın  ha zır lıq pla nı na uy-

ğun ola raq Min gə çe vir şə-

hə rin də də su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ti kin ti si ilə bağ lı mü hüm 

iş lər gö rül müş dür. Be lə 

ki, Döv lət Proq ra mı çər çi-

və sin də Min gə çe vir şə hə-

rin də 41 km ye ni su xətt  i, 

30 km ka na li za si ya xətt  i, 

3 ədəd ka na li za si ya na sos 

stan si ya sı ti kil miş, şə hə rin 

əsas kü çə və pros pekt lə rin-

də ti kin ti iş lə rı qı sa müd-

dət də ye kun laş mış dır.

Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə-

ri ilə pa ra lel ola raq id man 

və tu rizm ob yekt lə ri nin su 

təc hi za tı və ka na li za si ya  

sis tem lə ri nin  fəaliy yə ti nə 

də nə za rət güc lən di ril miş-

dir. Bu məq səd lə “Azər su” 

ASC-nin mü tə xəs sis lə ri tə-

rə fi n dən mü tə ma di ola raq 

ob yekt lə rin su təc hi za tı və 

ka na li za si ya xət lə ri nə ba-

xış ke çi ri lir, aş kar lan mış 

nöq san və ça tış maz lıq la rın 

ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa-

mə tin də təd bir lər gö rü lür. 

 Xa tır la daq ki, Bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı na yük-

sək sə viy yə də ha zır laş maq 

məq sə di lə “Azər su” ASC 

səd ri nin 12 no yabr 2014-cü 

il ta rix li əm ri ilə ko mis si ya 

və daimi fəaliy yət gös tə rən 

qə rar gah ya ra dıl mış, Təd-

bir lər Pla nı təs diq edil miş-

dir.

 баь лы иъ лас ке чи рил миш дир
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Aprelin 22-də im za lan-

ma mə ra si min də çı xış edən 

AMEA-nın pre zi den ti, aka-

de mik Akif Əli za də öl kə 

rəh bər li yi tə rə fi n dən  Azər-

bay can el mi nin in ki şa fı na 

gös tə ri lən diq qət və qay ğı-

dan da nış mış və qeyd et-

miş dir ki, son il lər müx tə lif 

sa hə lər də hə ya ta ke çi ri lən 

in no va tiv el mi-təd qi qat iş lə-

ri, elm və təh sil müəs si sə lə ri 

ilə is teh sa lat təş ki lat la rı ara-

sın da əmək daş lıq real nə ti-

cə lər ver mək də dir. Aka de-

mik A.Əli za də öl kə miz də su 

prob lem lə ri nin araş dı rıl ma-

sı, bu is ti qa mət də tex no lo gi-

ya la rın iş lə nib ha zır lan ma sı, 

həm çi nin tət bi qi üz rə əmək-

daş lıq im kan la rı nı yük sək 

qiy mət lən dir miş dir: “Son 

il lər əha li nin iç mə li su ilə 

təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı, elə cə də, ka na li za si ya 

inf rast ruk tur la rı nın ye ni dən 

qu rul ma sı is ti qa mə tin də  

bö yük iş lər gö rü lür. Azər-

bay can Mil li Elm lər Aka-

de mi ya sı ola raq biz də bu 

iş lə rə öz töh fə mi zi ver mək 

niy yə tin də yik. “Elm və in-

no va si ya la rın tət bi qi sa hə-

sin də bir gə fəaliy yə tə dair” 

Niy yət Sa zi şi aka de mi ya ilə 

“Azər su” ASC ara sın da bir-

gə fəaliy yə tin ge niş lən di ril-

mə si nə xid mət edə cək dir”. 

  “Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov Azər-

bay can da su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı sa hə-

sin də gö rü lən iş lər ba rə də 

mə lu mat ve rə rək bil dir miş-

dir ki, Ba kı şə hə ri və ət raf 

qə sə bə lər də, öl kə nin şə hər 

və ra yon mər kəz lə rin də la-

yi hə lər ic ra olu nur. La yi hə-

lə rin key fi y yət li ic ra sı nı və 

bu sa hə də qa baq cıl tex no lo-

gi ya lar dan is ti fa də ni nə zə rə 

ala raq AMEA ilə əmək daş lı-

ğın ge niş pers pek tiv lə ri var-

dır: “Gə lə cək fəaliy yə ti miz-

də Azər bay can Mil li Elm lər 

Aka de mi ya sı nın po ten-

sialın dan is ti fa də et mək 

niy yə tin də yik.  Bu gün tex-

no lo gi ya sü rət lə in ki şaf 

edir və bu tex no lo gi ya la rın 

özə yin də el mi əsas lar da ya-

nır. He sab edi rəm ki, bir gə 

əmək daş lıq el mi-təd qi qat 

iş lə ri nin apa rıl ma sı, in no-

va tiv la yi hə lə rin hə ya ta ke-

çi ril mə si, təd qi qat iş lə ri nin 

is teh sa la ta tət bi qi ba xı mın-

dan əhə miy yət li ola caq dır”.

Son ra “Azər su” ASC ilə 

AMEA ara sın da “Elm və 

in no va si ya la rın tət bi qi sa-

hə sin də bir gə fəaliy yə tə 

dair” Niy yət Sa zi şi  im za-

lan mış dır.  Sa zi şi AMEA-

nın pre zi den ti, aka de mik 

Akif Əli za də və “Azər su” 

ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov im za la mış lar.

“Elm və in no va si ya la-

rın tət bi qi sa hə sin də bir gə 

fəaliy yə tə dair” Niy yət Sa-

zi şi ak tual el mi is ti qa mət lə-

rin müəy yən ləş di ril mə si və 

stra te ji plan laş dı rıl ma sı nı, 

su tə sər rü fa tı və ka na li za-

si ya sis tem lə ri nin ti kin ti si, 

ye ni dən qu rul ma sı və is tis-

ma rı sa hə sin də el mi-təd qi-

qat iş lə ri nin apa rıl ma sı nı, 

bu sa hə də ye ni tex no lo-

gi ya la rın tət bi qi ni, qlo bal 

iq lim də yiş mə lə ri nin su 

eh ti yat la rı na, eko lo gi ya ya 

tə si lə ri nin qar şı sı nın alın-

ma sı məq sə di ilə təd qi qat 

iş lə ri nin apa rıl ma sı nı, kadr 

po ten sialı nın nə zə ri və 

prak ti ki bi lik sə viy yə si nin 

yük səl dil mə si ni nə zər də 

tu tur. Bu əmək daş lıq çər çi-

və sin də ma gistr, dok to rant 

və gənc mü tə xəs sis lər üçün 

bir gə proq ram la rın ha zır-

lan ma sı, el mi təd bir lə rin 

ke çi ril mə si, el mi əsər lə rin  

nəş ri, xa ri ci öl kə lə rin el mi 

mər kəz lə ri ilə fay da lı əla-

qə lə rin ya ra dıl ma sı plan-

laş dı rı lır. Gə lə cək də  su 

tə sər rü fa tı nın ta ri xi ni əks 

et di rən Su Mu ze yi nin ya ra-

dıl ma sı ba xı mın dan  AMEA 

ilə əmək daş lı ğın bö yük fay-

da sı ola caq dır.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti ilə Azər-

bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı (AMEA) 

ara sın da “Elm və in no va si ya la rın tət bi qi sa-

hə sin də bir gə fəaliy yə tə dair” Niy yət Sa zi şi  

im za lan mış dır.

“Азяр су” АСЪ иля Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр 
Ака де ми йа сы ара сын да Ний йят Са зи ши им за лан мыш дыр
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Azər bay can Res pub-

li ka sı Hö kü mə ti və 

Asi ya İn ki şaf Ban kı tə rə fi n-

dən bir gə ma liy yə ləş di ri lən 

“Su Təc hi za tı və Ka na li za si-

ya İn ves ti si ya Proq ra mı- La-

yi hə 2”  çər çi və sin də İc ti mai 

Maarifl  ən dir mə  Proq ra mı-

nın ic ra sı na baş la nıl mış dır. 

“Su, Sa ni ta ri ya və Gi gi ye na-

ya dair ic ti mai Maarifl  ən dir-

mə və Təş vi qat”  proq ra mı 

“Azər su” ASC və “UNİ CEF-

Azər bay can” ara sın da bağ-

lan mış mü qa vi lə yə əsa sən 

Ağ daş, Bey lə qan və Ağ ca bə-

di ra yon la rı nın ümum təh sil 

mək təb lə rin də ke çi ri lir.

Proq ra mın ic ra sın da məq-

səd ümum təh sil mək təb lə rin-

də şa gird lə rin su, gi gi ye na və 

sa ni ta ri ya sa hə sin də   bi lik lə-

ri nin ar tı rıl ma sı dır. Proq ram 

çər çi və sin də müx tə lif so sial 

təd bir lə rin, o cüm lə dən hər 

bir mək təb də Fo rum Teatr-

la rın ke çi ril mə si nə zər də tu-

tul muş dur. Fo rum Teatr lar 

ilk ola raq Ağ daş və Bey lə qan 

ra yon la rın da təş kil olun muş, 

da ha son ra Ağ ca bə di ra yo-

nu nun mək tə blərin də ke çi ril-

miş dir.

“Su, Sa ni ta ri ya və Gi gi ye-

na ya dair İc ti mai Maarifl  ən-

dir mə və Təş vi qat” proq ra mı 

çər çi və sin də ke çi ri lən təd-

bir lər də şa gird lə rə proq ram 

haq qın da ət rafl  ı mə lu mat 

ve ril miş dir. Qeyd olun muş-

dur ki, la yi hə nin əsas məq-

sə di mək təb lər də uşaq və 

gənc lə rin sa ni tar-gi gi ye nik 

təh si li nin və bu sa hə də vər-

diş lə ri nin ar tı rıl ma sın dan, 

mək təb lər də sa ni tar-gi gi-

ye nik şə raitin yax şı laş dı rıl-

ma sı na dəs tək ver mək dən 

iba rət dir. Fo rum Teatr lar da 

müx tə lif sse na ri lər əsa sın da 

səh nə cik lər gös tə rən, şeir lər 

söy lə yən şa gird lər sağ lam 

hə ya tın və sağ lam gənc li yin 

qo run ma sı üçün gi gi ye nik 

qay da la ra riayət et mə yin va-

cib ol du ğu nu bir da ha xa tır-

lat mış lar.

 La yi hə çər çi və sin də Ağ-

daş, Ağ ca bə di və Bey lə qan 

ra yon la rı nın 27  mək tə bin də 

be lə təd bir lə rin ke çi ril mə si 

plan laş dı rı lır. Ümu mi lik də 

İc ti mai Maarifl  ən dir mə Proq-

ra mın dan 150 müəl lim və 

2000 uşaq fay da la na caq, ey ni 

za man da  5000 qa dın ara sın-

da maarifl  ən dir mə iş lə ri apa-

rı la caq dır.

AHİK-in səd  ri, mil  lət və -

ki  li Sətt   ar Meh  ba  lı  yev sı  xış 

edə  rək bil  dir  miş  dir ki, mü -

sa  bi  qə  də res  pub  li  ka üz  rə 

müx  tə  lif fəaliy  yət sa  hə  lə  ri -

ni təm  sil edən 1650-dən çox  

müəs  si  sə və təş  ki  lat iş  ti  rak 

et  miş  dir. Mü  sa  bi  qə ko  mis -

si  ya  sı  tə  rə  fi n  dən 135-dən 

çox müəs  si  sə  nin na  mi  zəd -

li  yi İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin 

mü  za  ki  rə  si  nə çı  xa  rıl  mış  dır. 

20 üzrə sa  hə  həm  kar  lar itt   i -

fa  qı  nı təm  sil edən 39 müəs -

si  sə və təş  ki  lat daim yük  sək 

gös  tə  ri  ci  lə  rə nail ol  du  ğu  na 

gö  rə mü  sa  bi  qə  nin qa  li  bi 

elan olun  muş  dur.

“Sağ  lam və təh  lü  kə  siz 

əmək şə  raiti  nin ya  ra  dıl  ma -

sı üz  rə ilin ən yax  şı müəs -

si  sə  si” Res  pub  li  ka mü  sa -

bi  qə  sin  də “Azər  su” Açıq 

Səhm  dar Cə  miy  yə  ti  nin 4 

müəs  si  sə  si - Nəq  liy  yat və 

Xü  su  si Tex  ni  ka İda  rə  si, “Su -

ti  kin  ti” Müəs  si  sə  si, “Cey -

ran  ba  tan Su kə  mər  lə  ri” 

İda  rə  si, “Oğuz-Qə  bə  lə-Ba  kı 

Su kə  mə  ri” ida  rə  si də qalib 

təş  ki  latlar sı  ra  sın  da ol  muş -

dur. Hə  min müəs  si  sə  lər  də 

iş  çi  lə  rin fər  di mü  ha  fi   zə va -

si  tə  lə  ri ilə tə  mi  na  tı, nor  mal 

iş  şə  raiti  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 

təh  lü  kə  siz  lik qay  da  la  rı  na 

əməl edil  mə  si,  is  teh  sa  lat -

da bəd  bəxt ha  di  sə  lə  rin baş  

ver  mə  mə  si, əmək mü  na -

si  bət  lə  ri sa  hə  sin  də qa  nun -

ve  ri  ci  li  yə əməl olun  ma  sı 

istiqamətində iş  lər yük  sək 

qiy  mət  lən  di  ril  miş  dir.  

Təd  bi  rin so  nun  da mü  sa -

bi  qə  nin qa  lib  lə  ri  nə AHİK-in 

dip  lom  la  rı və qiy  mət  li hə -

diy  yə  lər təq  dim olun  muş -

dur.

İc ti mai Maarifl  ən dir mə 
Proq ra mı nın 

ic ra sı na baş la nıl mış dır

“Azяrsu“ АСЪ-нин  
4 мцяс  си  сяси   мц  са  би  гя  нин 

га  ли  би сечилмишдир
28 ap  rel - Ümum  dün  ya əmə  yin mü  ha  fi   zə  si 

gü  nü mü  na  si  bə  ti ilə Azər  bay  can Həm  kar  lar İt -

ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı (AHİK) tə  rə  fi n  dən ke -

çi  ri  lən “Sağ  lam və təh  lü  kə  siz əmək şə  raiti  nin 

ya  ra  dıl  ma  sı üz  rə ilin ən yax  şı müəs  si  sə  si (təş -

ki  la  tı)” Res  pub  li  ka mü  sa  bi  qə  si ye  kun  laş  mış  dır. 

Ap  re  lin 27-də AHİK-də qa  lib  lə  rin mü  ka  fat  lan  dı -

rıl  ma  sı mə  ra  si  mi ke  çi  ril  miş  dir. 
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-

yə ti re gion lar da is teh lak çı la rın iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya xid mət lə-

rin dən is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı 

is ti qa mə tin də komp leks təd bir lə ri da-

vam et di rir. “Azər bay can Res pub li ka-

sı re gion la rı nın so sial-iq ti sa di in ki şa-

fı Döv lət Proq ra mı”na uy ğun ola raq 

böl gə lər də su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı is ti-

qa mə tin də ge niş miq yas lı iş lər hə ya-

ta ke çi ri lir. Döv lət büd cə si he sa bı na 

ma liy yə ləş di ri lən la yi hə çər çi və sin də 

Şəm kir şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə uzun lu ğu 

16,5 km olan Şəm kir çay-Şəm kir ma-

gist ral su xətt  i nin ti kin ti si  yekunlaşmaq 

üzrədir.

Şəm kir çay-Şəm kir ma gist ral su xət-

ti Şəm kir çay su an ba rı nın eh ti yat la rın-

dan is ti fa də et mək lə Şəm kir şə hə ri nin 

iç mə li su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 

məq sə di ilə in şa edi lir. Ti kin ti si nə 2015-

ci ilin mart ayın da baş la nıl mış kə mə rin 

12 km-lik his sə si nin in şa sı ye kun laş-

mış dır. Ma gist ral xətt  in qı sa müd dət də 

is tis ma ra ve ril mə si məq sə di lə kə mə rin 

marş ru tu bo yun ca ey ni vaxt da 4 nöq-

tə də ti kin ti iş lə ri apa rı lır. Ti kin ti nin  

may ayı nın or ta la rın da ba şa çat dı rıl-

ma sı nə zər də tu tu lur. Uzun lu ğu 16,5 

km olan kə mə rin 14,5 km-lik his sə si 

426 mm və 530 mm diametr li po lad, 

2 km-lik his sə si isə 630 mm diametr li 

po lieti len bo ru lar la ti ki lir. Şəm kir çay-

Şəm kir ma gist ral kə mə ri nin ti kin ti si 

müasir stan dart la ra uy ğun ola raq hə-

ya ta ke çi ri lir. Be lə ki, ti kin ti za ma nı 

qay naq ti kiş lə ri nin key fi y yə ti nə xü su si 

nə za rət olu nur və hər bir qay naq ti ki-

şi diaq nos tik ci haz va si tə si lə yox la nı lır.  

Mü va fi q rəy ve ril dik dən son ra bo ru lar 

izol ya si ya olu na raq xən də yə en di ri lir.   

Kə mər lə özüaxım lı re jim də nəql 

olu na caq iç mə li su Şəm kir şə hə rin də 

ye ni in şa edil miş su an ba rı na ötü rü lə-

cək və bu ra dan pay la na caq dır. La yi hə-

yə uy ğun ola raq kə mər lə Şəm kir şə hə-

ri nə sa ni yə də 180 litr su ötü rü lə cək dir. 

Bu da  im kan ve rə cək ki, Şəm kir şə-

hə ri nin sa kin lə ri, həm çi nin bu ra da kı 

sə na ye və tu rizm ob yekt lə ri nin iç mə li 

su ya olan tə lə ba tı tam ödə nil sin.

Döv lət büd cə si və saiti he sa bı na 

hə ya ta ke çi ri lən Şəm kir şə hə ri nin su 

təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si  2035-ci ilə 

pers pek tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 47 

min nə fə rin iç mə li su təc hi za tı və ka-

na li za si ya xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 

yax şı laş dı rıl ma sı na he sab lan mış dır. İc-

ra sı na 2011-ci ilin okt yab rın da baş lan-

mış la yi hə yə uy ğun ola raq Şəm kir şə-

hə ri nin 2 mən bə dən iç mə li su ilə tə min 

olun ma sı nə zər də tu tul muş dur. Bi rin-

ci mən bə ola raq Cə yir ça yı nın höv zə-

sin də 2012-2013-cü il lər də ye ni dre naj 

sis te mi ya ra dıl mış, 7 km uzun lu ğun da 

ma gist ral, 5 km uzun lu ğun da an bar-

lara ra sı  su xət lə ri  çə kil miş dir. 2013-cü 

ilin sent yab rın 5-də Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin iş ti ra kı ilə bu mən bə dən Şəm-

kir şə hə ri nə  iç mə li su yun ve ril mə si tə-

min edil miş dir.

İç mə li su yun şə hə rə özüaxım lı re-

jim də ve ril mə si üçün rel yef  ba xı mın-

dan yük sək nöq tə lər də ümu mi həc mi 

Шям кир чай-Шям кир ма эист рал 
су кя мя ри нин tikintisi йекунлашыр
Шям кир чай-Шям кир ма эист рал 

су кя мя ри нин tikintisi йекунлашıыр



11BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Апрел 2015-ъи ил

7000 kub metr olan 4 ədəd su an ba rı in-

şa edil miş dir. La yi hə çər çi və sin də ye ni 

xlo ra tor qur ğu su  və la bo ra to ri ya bi na-

sı ti kil miş dir. Şəm kir şə hə rin də in şa sı 

nə zər də tu tul muş 240 km şə hər da xi li 

su şə bə kə si nin 165 km-lik his sə si nin ti-

kin ti si ye kun laş mış, 5700 abu nə çi şə bə-

kə yə qo şul muş, 5100 ədəd smart-kart 

tip li say ğac qu raş dı rıl mış dır. Şə hər da-

xi li şə bə kə nin ha zır olan his sə si nə ye-

ni mən bə dən iç mə li su yun ve ril mə si nə 

baş la nıl mış və ar tıq ye ni şə bə kə yə qo-

şu lan is teh lak çı lar 24 saat fa si lə siz iç-

mə li su ilə tə min olu nur.

Şəm kir şə hə rin də in şa sı nə zər də 

tu tul muş 203 km ka na li za si ya şə bə kə-

si nin 138 km-lik his sə sin də  iş lər ba şa 

çat mış dır.  Ey ni za man da uzun lu ğu 

20 km la yi hə lən di ri lən ka na li za si ya 

kol lek to ru nun 2100 metr lik his sə si ti-

kil miş dir. Tul lan tı su la rı şə hə rin kə-

na rın da in şa edi lə cək və məh sul dar lı-

ğı sut ka da 25000 kub metr olan çir kab 

su tə miz lə yi ci qur ğu ya ötü rü lə cək dir.

Şəm kir şə hə ri nin su təc hi za tı sis-

tem lə ri 1960-cı il lər də ya ra dıl mış dır. 

Şəm kir şə hə ri iç mə li su ilə Cə yir ça yı 

ya ta ğın da ya ra dıl mış dre naj sis te mi, 

su bar te zian qu yu la rı və kəh riz lər va-

si tə si lə tə min olun sa da, bu,  möv cud 

tə lə ba tı ödə mir di. Ümu mi uzun lu ğu 

113 km olan ma gist ral və pay la yı cı su 

xət lə ri is tis ma ra ya rar sız və ziy yə tə 

düş müş dür. Ye ni la yi hə ic ra olu na na 

qə dər Şəm kir şə hə ri nin əha li si nin cə-

mi 32 faizi mər kəz ləş miş qay da da iç-

mə li su ilə tə min olu nur du və on la ra 

iç mə li su 2-3 saat lıq qra fi k əsa sın da 

ve ri lir di. Şə hər də ka na li za si ya şə bə-

kə si möv cud ol ma mış dır.

Qeyd edək ki, 2014-cü il də is tis-

ma ra ve ril miş Şəm kir çay su an ba rın-

dan Şəm kir şə hə ri ilə ya na şı, Gən cə 

və Sa mux şə hər lə ri nə də iç mə li su ve-

ri lə cək dir. 27 km uzun lu ğun da Şəm-

kir çay-Gən cə ma gist ral kə mə ri nin 

in şa sı ye kun laş mış və bu yay möv sü-

mün dən eti ba rən Gən cə sa kin lə ri də 

bu mən bə dən iç mə li su ala caq lar.

La yi hə çər çi və sin də abu-

nə çi lə rin su təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di 

ilə Xan ba ğı əra zi sin də su-

bar te zian qu yu su qa zıl mış, 

1 ədəd ye ni ESV 10-65-110 

mar ka lı na sos qu raş dı rı la-

raq is ti fa də yə ve ril miş dir. 

Bu nun la da, A.Na ğı yev, 

Pər viz Sə mə dov (1-ci dön-

gə) və Ca vad xan kü çə lə rin-

də  ya şa yan  20 min dən çox 

sa ki nin iç mə li su təc hi za tı 

yax şı laş dı rıl mış dır. Ey ni za-

man da bağ əra zi si nin su va-

rıl ma sı üçün əl ve riş li im kan 

ya ra dıl mış dır.

Qeyd edək ki, Gən cə şə-

hə ri A.Na ğı yev, P.Sə mə dov 

və Ca vad xan kü çə lə ri nə iç-

mə li su gü na şı rı 1 saat ol-

maq la  ve ri lir di. Ye ni su bar-

te zian qu yu su nun is tis ma ra 

ve ril mə sin dən son ra su yun 

ve ri li şi gün də lik re ji mə ke çi-

ril miş dir.

Ha zır da Gən cə şə hə ri nə 

iç mə li su Qı zıl qa ya, Göy göl 

mən bə lə rin dən, həm çi nin 

kəh riz və su bar te zian qu yu-

lar dan ve ri lir. Azər bay can 

hö ku mə ti və Al ma ni ya İn-

ki şaf Ban kı nın (KFW ban kı)  

bir gə ma liy yə ləş dir di yi “II 

Açıq Kom mu nal İnf rast ruk-

tur Proq ra mı” çər çi və sin də 

hə ya ta ke çi ri lən Gən cə şə hə-

ri nin su təc hi za tı və ka na li-

za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 

qu rul ma sı la yi hə si nin ic ra sı 

tam ba şa çat dı rıl dıq dan son-

ra ha zır da is tis mar da olan  

194 ədəd su bar te zian qu yu-

su nun ək sə riy yə ti nin fəaliy-

yə ti da yan dı rı la caq dır.  Ye ni 

la yi hə çər çi və sin də  Qı zıl-

qa ya, Göy göl və Şəm kir çay 

mən bə lə ri he sa bı na şə hə rin 

iç mə li su ya olan tə lə ba tı tam 

ödə ni lə cək dir.

Эян ъяdя 20 мин са ки нин 
ич мя ли су тяъщ щи за ты 
йах шы лаш ды рыл мыш дыр

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti  ya şa yış mən tə qə-

lə ri nin iç mə li su təc hi za tı nın  yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa-

mə tin də təd bir lə ri da vam et di rir. Uzun müd dət dir iç mə li 

su prob le mi nin mü şa hi də olun du ğu Gən cə şə hə ri nin Ay-

dın Na ğı yev, Ca vad xan  kü çə sin də hə ya ta ke çi ri lən la yi-

hə nin ic ra sı ba şa çat mış dır.
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Sankt-Pe ter burq su mu-

ze yi qə dim su qül lə sin də yer-

lə şir. Mu zey də  su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis te mi nin 

ta ri xin dən tut muş  su yun tə-

miz lən mə si nin müasir tex-

no lo gi ya la rı nı özün də əks 

et di rən qiy mət li eks po nat lar 

nü ma yiş et di ri lir. Eks po nat-

lar sı ra sın da qu yu la ra, ağac 

bo ru la ra, mis və sax sı məişət 

ava dan lıq la rı na rast gəl mək 

olar.  Mu zey də “Pe ter bur qun 

ye ral tı dün ya sı” eks po zi si ya sı 

var dır ki, bu ra da su yun Ne-

va ça yın dan mən zil lə rə qə dər 

hə rə kə ti ni mü şa hi də et mək 

müm kün dür.

Ye ni ya ra dıl mış Minsk su 

mu ze yin də çay lar, göl lər, su 

an bar la rı, ye ral tı su lar, mi ne-

ral su la ra  aid eks po zi si ya lar 

var dır. Bu ra da hid ro lo ji təd-

qi qat la rın ta ri xi ba rə də ma-

raq lı mə lu mat lar əl də et mək 

olar. Ey ni za man da qə dim və 

müasir su təc hi za tı qur ğu la-

rı eks po nat ki mi sax la nı lır. 

Mu ze yin xü su si eks po zi si ya-

sın da su an ba rın dan mən zil-

lə rə dək su yun hə rə kə ti ni mü-

şa hi də et mək müm kün dür.

Ki yev su mu ze yi 2003-cü 

il də 130-dan çox ya şı olan və 

ye ni dən tə mir olun muş köh-

nə su  qül lə sin də ya ra dıl mış-

dır. Mu zey də bö yük ak va-

rium lar, ye ral tı lift, ar te zian 

qu yu su nun iş lə yən mo de li, 

ka na li za si ya kol lek to ru və 

na ğı la bən zər şə la lə li ma ğa ra 

var dır. Bu ra da göy gu rul tu-

su, şim şək və ya ğış ki mi tə-

biət ha di sə lə ri ni mü şa hi də 

et mək müm kün dür. Uşaq lar 

üçün ya ra dıl mış mey dan ça da 

ba la ca lar sa bun kö pük lə ri ilə 

oy na ya, öz əl lə ri ilə çay ya ta-

ğı nı ya ra da bi lər lər.

532-ci ildə ti kil miş İs tan-

bul su an ba rı ha zır da mu zey 

ki mi fəaliy yət gös tə rir. Bu 

ye ral tı su an ba rı Ro ma İm-

pe ra to ru Jus ti nianus tə rə fi n-

dən in şa edil miş, uzun lu ğu 

140, eni isə 70 metr, sa hə si 

9800 kvad rat metr dir. Mu zey 

bir-bi rin dən 4,9 metr mə sa-

fə də olan 336 mər mər sü tun 

üzə rin də qu ru lub. Su bu ra ya 

şə hə rin 19 ki lo metr li yin dən 

axıb gə lir miş. Mu zey İs tan bul 

şə hə ri nin su təc hi za tı ta ri xi 

haq qın da mü fəs səl tə səv vür 

ya rat ma ğa im kan ve rir. 

Teh ran su mu ze yi Saada-

bad da kı sa ray komp leks lə-

rin də  ya ra dı lıb. Mu ze yin ən 

diq qət çə kən eks po zi si ya la rın-

dan bi ri ye ral tı su la rın maili 

tu nel lər va si tə si ilə öz axı mı 

ilə çı xa rıl ma sı dır. 

Al ma ni ya nın qər bin də 

Sti rum ad lı yer də 50 metr 

hün dür lü yün də qə dim su 

təz yi qi qul lə si yer lə şir. Qül lə  

1892-ci il də çu qun za vo du-

nu və əha li ni su ilə tə min et-

mək üçün ti ki lib. Qül lə də ki 

Aquarius komp lek sin də qu-

raş dı rıl mış lift va si tə si ilə 500 

ton tu tu mu olan re zer vuarın 

için də sə ya hət et mək olar. 

Lis sa bon su mu ze yi XIX 

əs rin sə na ye me mar lıq in ci si 

olan qə dim su təz yi qi qül lə-

sin də ya ra dı lıb. Bu ra da  qə-

dim Ro ma döv rün dən in di-

yə dək şə hə rin su tə mi na tı nın 

ta ri xin dən bəhs edir. Mu zey 

1990-cı il də Av ro pa Şu ra sı nın 

mü ka fa tı na la yiq gö rül müş-

dür. 

Nyu-York su mu ze yi nin 

ya ra dıl ma sın da məq səd su və 

in san mü na si bət lə ri nin bü tün 

ça lar la rı nı gös tər mək dən iba-

rət olub. Eks po zi si ya lar da zi-

ya rət çi lə rə su yun gö zəl li yi və 

mö cü zə si gös tə ri lir, həm də 

gö zəl xas sə lə rin dən əy lən cə li 

for ma da da nı şılır. 

Lon don su mu ze yi nin ta-

ri xi 2013-cü il dən baş la yır.  

Mu zey Art rakt və Lon don gi-

gi ye na və sə hiy yə mək tə bi nin 

si fa ri şi ilə yüz min in sa nı xo-

le ra xəs tə li yin dən xi las et miş 

Con Snounun 100 il lik yu bi-

le yi şə rə fi  nə ya ra dıl mış dır. 

Mu ze yin eks po nat la rı əsa sən 

sə ya hət lər za ma nı top lan mış 

su nü mu nə lə ri dir.  Ha zır da 

kol lek si ya da 500-dən çox şü-

şə qab var dır. Bu ra da Hin dis-

tan da kı mü qəd dəs çay dan, 

Lon do nun su təc hi za tı sis-

te min dən, Sas seks qrafl  ı ğın-

da kı buz dan, Men şta tın da-

kı əri dil miş qar dan, Fal mut 

şə hə ri nin pən cə rə lə rin də ki 

bu xar dan, Hak ney ra yo nun-

dan ya ğış su yun dan, ye ni 

do ğul muş uşa ğın yu yul du ğu 

su dan və digər ağ la gəl məz 

yer lər dən çox lu su nü mu nə-

lə ri var dır. Mu zey də tə mən-

na sız xid mət gös tə rən su ba rı 

yerləşir. Bu da Bö yük Bri ta ni-

ya nın tə miz iç mə li su ya azad 

gi riş im kan la rı nın ol ma sı ki-

mi xa rak te ri zə olu nur. 

Дцнйанын су 
музейляри
Dün ya da ma raq lı möv zu la rı ilə diq qət çə-

kən mu zey lər var dır ki, on la rın ara sın da su mu-
zey lə ri ma raq dairə si nə gö rə xü su si əhə miy yət kəsb 
edir. Bir çox öl kə lər də su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ta ri xi, su yun xü su siy yət lə ri ni əks et-
di rən mu zey lər  ya ra dıl mış dır. 
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