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İclasda döv lət baş çı sı  çı-

xış edə rək bil dir miş dir ki, 

6 ay da  Azər bay can uğur-

la in ki şaf et miş,   iq ti sa diy-

yat da  5,7 faiz ar tım qey də 

alın mış dır. Ötən dövr də 

qey ri-neft sek to ru 9,2 faiz, 

sə na ye is teh sa lı 4 faiz, qey-

ri-neft sə na ye si 14 faiz dən 

çox art mış dır. Kənd tə sər rü-

fa tın da  7,3 faiz ar tım qey də 

alın mış dır ki, bu da son il-

lər ər zin də ən yük sək ar tım 

tem pi dir. Bi rin ci ya rı mil lik-

də infl  ya si ya  3,5 faiz təş kil 

et di yi hal da , əha li nin pul 

gə lir lə ri 6,2 faiz art mış dır. 

6 ay da öl kə iq ti sa diy ya tı na 

12,7 mil yard ma nat sər ma-

yə qo yul muş dur ki, bu ra da 

da xa ri ci in ves ti si ya lar üs-

tün lük təş kil edir. Bu onu 

gös tə rir ki, Azər bay can in-

ves ti si ya lar üçün çox cəl be-

di ci öl kə dir və xa ri ci sər ma-

yə bu ra da la zı mi sə viy yə də 

qo ru nur. 

Bi rin ci yarımillikdə öl kə-

də 60 mi nə ya xın ye ni iş ye-

ri açıl mış dır ki, on lar dan 48 

mi ni daimi iş ye ri dir. Azər-

bay can da, ümu miy yət lə, 

son 12 il ər zin də 1 mil yon 

400 min iş ye ri açıl mış dır ki, 

on lar dan 1 mil yo nu daimi 

iş ye ri dir. Bu nun he sa bı na 

Azər bay can da iş siz lik 2014-

cü ilin  ye kun la rı na gö rə 5 

faiz sə viy yə sin də ol muş dur. 

Bü tün mö tə bər bey nəl xalq 

ma liy yə qu rum la rı Azər-

bay can da iş siz lik lə, yox sul-

luq la bağ lı mü ba ri zə ni çox 

yük sək qiy mət lən di rir. 

Ötən müd dət də so sial 

sa hə də bü tün proq ram lar 

ic ra edil miş dir. Dün ya ba-

za rın da nef tin qiy mət lə ri-

nin də yiş mə si nə bax ma ya-

raq bü tün so sial proq ram lar 

vax tın da ic ra edi lir və bu 

da si ya sə ti mi zin əla mə ti-

dir. “Bi zim si ya sə ti mi zin 

mər kə zin də Azər bay can və-

tən da şı da ya nır və heç bir 

so sial proq ram heç vaxt ix-

ti sar olun ma ya caq, ək si nə, 

biz ye ni tə şəb büs lər haq qın-

da fi  kir lə şi rik”- de yə Pre-

zi dent İl ham Əli yev hətt  a 

böh ran lı il lər də Azər bay can 

sü rət lə in ki şaf et mək qüd-

rə tin də ol du ğu nu vur ğu la-

mış dır. 

Son ra ma liy yə na zi ri Sa-

mir Şə ri fov, ra bi tə və yük-

sək tex no lo gi ya lar na zi ri Əli 

Ab ba sov, əmək və əha li nin 

so sial mü da fi əsi na zi ri Sə-

lim Müs lü mov 2015-ci ilin 6 

ayı nın ye kun la rı na dair mə-

ru zə lər lə çı xış et miş lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

ye kun nit qin də ilin so nu na 

qə dər iq ti sa di ar tı mın yük-

sək temp lə ri nin və mak roiq-

ti sa di sa bit li yin sax lan ma sı, 

döv lət in ves ti si ya proq ra-

mı nın, ye ni inf rast ruk tur, o 

cüm lə dən so sial la yi hə lə rin 

ic ra sı ilə bağ lı iş lə rin gö-

rül mə si nin va cib li yi ni bil-

dir miş dir.  Böl gə lə rin qaz, 

elekt rik ener ji si və iç mə li su 

ilə tə mi na tı nın da ha da yax-

şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tap-

şı rıq la rı nı ve rən Pre zi dent 

İl ham Əli yev bu la yi hə lə rin 

tam ic ra sı məq sə di lə mü va-

fi q və saitin ay rı la ca ğı nı da 

diq qə tə çat dır mış dır: “İç-

mə li su-ka na li za si ya la yi-

hə lə ri bir çox ra yon lar da 

ar tıq ba şa ça tıb. An caq hə lə 

ki, gö rü lə si iş lər çox dur. Bu 

məq səd lə bu il İn ves ti si ya 

Proq ra mın da ki fa yət qə dər 

bö yük və sait nə zər də tu-

tu lub. An caq he sab edi rəm 

ki, ilin so nu na qə dər əla və 

və sait ay rıl ma lı dır. Mü va-

fi q gös tə riş lər ve ri lib, həm 

Ba kı da, həm də di gər şə hər 

və ra yon la rı mız da bu iş lər 

apa rıl ma lı dır. 

Son il lər ər zin də gö rü lən 

təd bir lər nə ti cə sin də Ba kı da 

iç mə li su ilə da ya nıq lı, yə ni, 

fa si lə siz tə mi nat əha li nin 

78 faizi ni əha tə edir. Əl bət-

tə, əv vəl ki dövr lə mü qa yi sə 

et sək, bu, yax şı gös tə ri ci dir. 

An caq bu gös tə ri ci bi zi heç 

cür qa ne edə bil məz. Ba kı 

ki mi gö zəl, müasir şə hər də 

100 faiz tə mi nat ol ma lı dır, 

24 saat iç mə li su ol ma lı-

dır. Bu, çox ağır mə sə lə dir, 

çün ki bu ra da həm bö yük in-

ves ti si ya lar ol ma lı dır, həm 

də tex ni ki mə sə lə lər ki fa yət 

qə dər mü rək kəb dir. Əl bətt  ə, 

in ves ti si ya lar ay rı lır, tex-

ni ki mə sə lə lər də öz həl li ni 

ta pır və çalışmalıyıq ki, Ba-

kı nı iç mə li su ilə tam şə kil-

də tə min edək. Bütün böl gə-

lər üz rə hər bir ra yon üçün 
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xü su si la yi hə var. De di yim 

ki mi, bir çox rayonlarda 

layihələrin icrası ba şa ça-

tıb, bə zi yer lər də da vam 

edir, ya xud da ki, ha zır lıq 

iş lə ri apa rı lır”. 

İç mə li su ilə tə mi nat əl-

bətt  ə ki, ilk növ bə də “Azər-

su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

ti nin üzə ri nə dü şür. An caq 

bu nun la bə ra bər qeyd et-

mə li yəm ki, di gər qu rum lar 

da bu iş lər lə məş ğul dur lar. 

Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 

Na zir li yi su tə miz lə yi ci qur-

ğu la rı qu raş dı rır. Mən də 

olan mə lu ma ta gö rə, bu il 

90 min əha li tə min olu nub, 

48 mən tə qə də qur ğu lar qu-

raş dı rı lıb, proq ra mın əv-

və lin dən isə 530 min in san 

çay lar bo yu yer lə şən kənd-

lər də ar tıq bu qur ğu lar dan 

is ti fa də edir. Bu pro ses da-

vam et di ril mə li dir. “Me-

liora si ya və Su Tə sər rü fa tı” 

Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-

nin xətt  i ilə su bar te zian qu-

yu la rı nın qa zıl ma sı da vam 

edir. Hər il Pre zi den tin Eh-

ti yat Fon dun dan xü su si və-

sait ay rı lır, bu ba rə də sə rən-

cam mət buat da dərc edi lir 

və o sə rən cam da həm kənd 

əha li si nin bu nu bil mə si, ey-

ni za man da, nə za rət üçün 

bü tün kənd lə rin ad la rı gös-

tə ri lir. Bu il kənd lər də 300 

qu yu qa zıl ma lı dır. On lar-

dan 170-i ar tıq qa zı lıb dır və 

bu proq ram ar tıq 630 min 

in sa nı əha tə edir. Be lə lik lə, 

“Azər su” ilə bə ra bər, eko-

lo gi ya və me liora si ya qu-

rum la rı 1 mil yon 160 min 

in sa nı tə miz iç mə li su ilə 

tə min edib lər. Bu, çox cid-

di so sial mə sə lə dir. İlk növ-

bə də, so sial mə sə lə dir, yə ni 

bu na ay rı lan və sait heç vaxt 

döv lət büd cə si nə qa yıt ma-

ya caq. Çün ki biz də su yun 

qiy mə ti çox aşa ğı dır. An caq 

biz bu nu insan la rın sağ lam-

lı ğı, nor mal ya şa ma sı üçün 

edi rik və et mə li yik”.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

qey ri-neft sek to ru nun, sa-

hib kar lı ğın in ki şa fı, öl kə də 

ver gi da xi lol ma la rı nın tam 

tə min edil mə si, bu sa hə də 

qa nun suz hal la rın qar şı sı-

nın alın ma sı, məc bu ri köç-

kün lə rin hə yat şə raiti nin 

yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 

gö rü lən iş lər dən da nış mış, 

ya xın vaxt lar da dər man 

pre pa rat la rı nın qiy mət lə-

ri nin tən zim lə nə cə yi ni və 

bu sa hə də şəff  afl  ı ğın tə min 

olu na ca ğı nı bil dir miş dir.  

İpo te ka kre dit ləş mə si ilə 

bağ lı döv lət büd cə sin dən 

əla və 200 mil yon ma na t 

və saitin ay rı la ca ğı nı de-

yən Pre zi dent İl ham Əli yev 

pay taxt da eko lo ji və ziy yə-

tin get dik cə yax şı laş dı ğı nı, 

Bö yük şor gö lü nün tə miz-

lən mə si pro se si nin da vam 

et di yi ni vur ğu la mış dır.  

Döv lət baş çı sı Av ro pa 

Oyun la rı nın ke çi ril mə sinin 

öl kə miz üçün, Av ro pa üçün 

ta ri xi ha di sə ol du ğu nu diq-

qə tə çat dır mış dır: “Biz bu 

şə rəfl  i mis si ya nı öz üzə ri-

mi zə gö tür mü şük və bu nu ən 

yük sək sə viy yə də ke çir mi-

şik. Av ro pa Oyun la rı Olim-

pi ya Oyun la rı sə viy yə sin də 

ke çi ri lib. Bu, öl kə mi zin gü-

cü dür, po ten sialı dır. Ən se-

vin di ri ci hal on dan iba rət-

dir ki, id man çı la rı mız bi zi 

se vin di rib və ko man da he-

sa bın da ikin ci ye rə çı xıb lar. 

On lar 21-i qı zıl ol maq la 56 

me dal qa za nıb lar və sü but 

edib lər ki, Azər bay can id-

man döv lə ti dir, Azər bay-

can güc lü döv lət dir. Bü tün 

qu rum lar çox fəal iş lə di lər, 

təş ki lat, təh lü kə siz lik, nəq-

liy yat mə sə lə lə ri, ob yekt lər, 

id man qur ğu la rı, kö nül lü-

lər, yə ni, hər şey ən yük sək 

sə viy yə də həll olun muş dur. 

Bu, doğ ru dan da bi zim bö-

yük qə lə bə miz dir”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

Av ro pa Oyun la rın dan son-

ra öl kə mi zə tu rist axı nı nın 

da ha da sü rət lən di yi ni qeyd 

et miş, tu rist lə rə vi za la rın 

ve ril mə si nin tez ləş di ril mə-

si, aviabi let lə rin və otel lə rin 

qiy mət lə ri nin aşa ğı sa lın-

ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la rı nı 

ver miş dir.

3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Ийуl 2015-ъи ил

 ду ран вя зи фя ля ря щяср олу нан иъ ла с ке чи рил миш дир



4 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНИйуl 2015-ъи ил

Təl tif olun muş əmək-

daş la rı təb rik edən  “Azər-
su” ASC-nin səd ri Qorx-
maz Hü sey nov əv vəl cə 

öl kə miz də ke çi ril miş  “Ba-

kı-2015” Bi rin ci Av ro pa 

Oyun la rı na to xun muş dur: 

“Azər bay can Bi rin ci Av ro-

pa Oyun la rı nı yük sək sə-

viy yə də təş kil et mək lə adı-

nı dün ya nın id man ta ri xi nə 

qı zıl hərfl  ər lə yaz dı. Cə nab 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

rəh bər li yi ilə Oyun la ra ha-

zır lıq iş lə ri cə mi iki il ya rı-

ma ba şa çat dı rıl dı və ya rış-

la rın da vam et di yi 17 gün 

unu dul maz an lar ki mi uzun 

müd dət yad daş lar da qa la-

caq dır. İd man mü tə xəs sis-

lə ri Av ro pa Oyun la rı nın 

Olim pi ya oyun la rı sə viy-

yə sin də keç di yi ni söy lə yir 

və Azər bay can bu nun la 

ye ni id man stan dart la rı na 

im za at mış ol du. Açılış və 

bağ la nış mə ra sim lə ri nin 

mil li  üs lub da ən yük sək 

sə viy yə də ha zır lan ma sı və 

təq di ma tı isə xü su si qeyd 

olun ma lı dır. Bu id man 

bay ra mı nı Azər bay can xal-

qı na ya şat dı ğı na gö rə möh-

tə rəm Pre zi den tə “Azər su” 

ASC-nin kol lek ti vi adın dan 

də rin min nət dar lı ğı mı bil-

di ri rəm. Oyun la ra ha zır lıq 

çər çi və sin də “Azər su” ASC 

tə rə fi n dən də xey li iş gö-

rül müş, ye ni ma gist ral və 

şə bə kə su xət lə ri, ka na li za-

si ya kol lek tor la rı və na sos 

stan si ya la rı ti kil miş, ya-

rış la rın da vam et di yi gün-

lər də id man qur ğu la rı nın, 

olim pi ya kən di nin, otel-

lə rin və di gər ob yekt lə rin 

da ya nıq lı və key fi y yət li iç-

mə li su təc hi za tı nın təmin 

olunması üçün mü hüm iş lər 

gö rül müş dür”.

“Azər su” ASC səd ri bil-

dir miş dir ki, 5 iyun ”Su 

tə sər rü fa tı və me liora si ya 

iş çi lə ri gü nü” pe şə bay ra-

mı ərə fə sin də Pre zi dentin 

sə rən cam la rı ilə Cə miy yə-

tin 2 əmək da şı nın “Əmək-

dar mü hən dis” fəx ri adı, 12 

əmək da şı nın isə “Tə rəq qi” 

me da lı ilə təl tif olun ma-

sı kol lek ti vin əmə yi nə ve-

ri lən ən bö yük qiy mət dir: 

“Kol lek ti vimz möh tə rəm 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

eti ma dı nı doğ rult maq üçün 

bun dan son ra da ha əzm-

lə ça lı şa caq və ye ni-ye ni 

uğur la ra im za ata caq dır”.

Son ra “Əmək dar mü-

hən dis”  fəx ri adı na la yiq 

gö rül müş və “Tə rəq qi” me-

da lı ilə təl tif olun muş, həm-

çi nin “Azər su” ASC-nin 

Fəx ri Fər ma nı ilə mü ka fat-

lan dı rıl mış əmək daş lar təl-

tif edil miş dir.

“Əmək dar mü hən dis”  

fəx ri adı na la yiq gö rül müş 

“Bir ləş miş Su ka nal” MMC-

nin di rek tor Eti bar Məm-

mə dov və “Tə rəq qi” me-

da lı ilə təl tif olun muş “Şə ki 

Su ka nal” TSC-nin di rek to-

ru Bay ram Məm mə dov  su 

tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin əmə-

yi nə ver di yi qiy mə tə gö rə 

Pre zi dent İl ham Əli ye və 

min nət dar lıq la rı nı bil dir-

miş, Hey dər Əli yev ide-

ya la rı nın in ki şa fı na mi nə 

bun dan son ra da səy lə ça lı-

şa caq la rı nı bil dir miş lər. 

"Азяр су" АСЪ-нин ямяк даш ла ры на фях ри ад ла рын 
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Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 4 iyun 2015-ci 

il ta rix li sə rən cam la rı ilə “Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı-

na və “Tə rəq qi” me da lı na la yiq gö rül müş “Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti nin əmək daş la rı na mü ka fat la rın təq-

dim olun ma sı mə ra si mi ke çi ril miş dir.
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Bu is ti qa mət də apa rı-

lan iş lər çər çi və sin də bi rin ci 

qrup, yə ni əha li is teh lak çı-

la rı nın iç mə li su təc hi za tı və 

tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı 

sis te mi nə qo şul ma sı məq sə di 

ilə tex ni ki şərt lə rin alın ma sı 

üçün elekt ron for ma da mü-

ra ciət et mək im ka nı ya ra dıl-

mış dır. Adı çə ki lən xid mə ti 

www.azer su.az və www.e-

gov.az sayt la rı üzə rin dən hə-

ya ta ke çir mək müm kün dür. 

Tex ni ki şərt əl də et mək üçün 

tor pa qa yır ma və ya mül kiy-

yət hü qu qu nu təs diq edən 

sə nə din su rə ti nin elekt ron 

for ma da təq dim olun ma sı ki-

fa yət edir. Şəx siy yət və si qə si 

ba rə də mə lu mat lar “Elekt ron 

hö ku mət” por ta lı üzə rin dən 

alın dı ğın dan onun su rə ti nə 

eh ti yac qal mır.

Mü ra ciət for ma sın da 

qeyd edil miş bü tün xa na lar 

la zı mi qay da da dol du rul-

duq da, ek ran da  mü ra ciətin 

qey də alın dı ğı ba rə də təs diq 

pən cə rə si açı lır. İm ti na hal la-

rı ol ma dıq da “İs teh lak çı la rın  

su təc hi za tı və tul lan tı su la-

rı nın axı dıl ma sı sis te mi nə 

qo şul ma sı üçün tex ni ki şərt-

lə rin ve ril mə si və qo şul ma-

sı” Qay da la rın da müəy yən 

olun muş qay da da və müd-

dət də tex ni ki şərt ha zır la nır. 

Sə nəd ha zır ol duq da elekt ron 

poçt və ya te le fon va si tə si lə 

mü ra ciət edən şəx sə mə lu-

mat ve ri lir. Ha zır lan mış tex-

ni ki şərt “Azər su” ASC-nin 

“Su ka nal” El mi-Təd qi qat və 

La yi hə İns ti tu tu tə rə fi n dən 

təq dim olun duq dan son ra 

is teh lak çı nın iç mə li su təc hi-

za tı və tul lan tı su la rı nın axı-

dıl ma sı sis te mi nə qo şul ma sı 

tə min edi lir. İm ti na hal la rı 

ol duq da sə bə bi bil di ril mək lə 

is teh lak çı ya elekt ron poçt və 

ya te le fon va si tə si lə mə lu mat 

ve ri lə cək.

İkin ci qrup, yə ni qey ri-

əha li qru pu na aid is teh lak-

çı la rın tex ni ki şərt lə rin alın-

ma sı üçün elekt ron for ma da 

mü ra ciət et mə lə ri nin tə min 

olun ma sı is ti qa mə tin də iş lər 

da vam et di ri lir.

“Azər su” ASC-nin abo-

nent lə ri ya xın za man lar da 

da ha bir elekt ron xid mət dən 

is ti fa də et mək im ka nı qa za-

na caq lar. Be lə ki, on lar iç mə li 

su və tul lan tı su la rı nın axı dıl-

ma sı xid mət lə rin dən is ti fa-

də yə gö rə bor cun olub-ol ma-

ma sı ba rə də ara yı şı elekt ron 

for ma da əl də edə bi lə cək lər. 

Ar tıq bu is ti qa mət də iş lər 

ye kun laş maq üz rə dir və xid-

mə tin “Elekt ron hö ku mət” 

por ta lı na in teq ra si ya sı da nə-

zər də tu tu lur. 

Ha zır da Səhm dar Cə miy-

yət tə rə fi n dən “Elekt ron hö-

ku mət” la yi hə si çər çi və sin də 

“Bor cun on layn öy rə nil mə-

si”,“Bor cun on layn ödə nil mə-

si”, “Abo nent mə lu mat la rı nın 

də yiş di ril mə si”, elekt ron xid-

mət lə ri nin gös tə ril mə si tə min 

edi lir.

Qeyd edək ki, Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

ya nın da Və tən daş la ra Xid mət 

və So sial İn no va si ya lar üz rə 

Döv lət Agent li yi ilə əl də olun-

muş ra zı lı ğa əsa sən,  2014-cü 

il dən baş la ya raq “Asan xid-

mət” mər kəz lə rin də  “Azər-

su” ASC-nin abu nə çi lə ri nə 

bə zi müş tə ri xid mət lə ri nin 

gös tə ril mə si nə baş lan mış dır. 

Bu nun la ya na şı abo nent lə rə 

Mil liÖn, E-ma nat, Easy Pay 

və  “Exp ress Pay”  ödə niş ter-

mi nal la rın da ödə niş apar maq 

im ka nı ya ra dıl mış dır.

"Azər su" Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin 2014-cü il 

üz rə kon so li da si ya edil miş 

ma liy yə he sa bat la rı dün-

ya nın nü fuz lu audi tor şir-

kət lə rin dən he sab edi lən və 

“Bö yük dörd lü yün” üz vü 

olan “Ernst &Young”   şir-

kə ti tə rə fi n dən audit edil-

miş dir. Ma liy yə he sa bat-

la rı nın bü tün əhə miy yət li 

as pekt lər üz rə Ma liy yə He-

sa bat la rı nın Bey nəl xalq 

Stan dart la rı na uy ğun lu ğu 

ba rə də  rəy alın mış dır.

Ma liy yə he sa bat la rı müs-

tə qil audi to run rə yi ilə bir lik-

də aidiy ya tı döv lət or qan la rı-

na və ma liy yə ins ti tut la rı na 

təq dim edil miş dir. Qa nun ve-

ri ci lik akt la rı nın tə ləb lə ri nə 

uy ğun ola raq, ma liy yə he sa-

bat la rın da təq dim olun muş 

in for ma si ya dan sər bəst is ti fa-

də ni tə min et mək məq sə di lə 

"Azər su" ASC-nin  2014-cü il 

üz rə kon so li da si ya olun muş 

ma liy yə he sa bat la rı Səhm dar 

Cə miy yə tin in ter net sə hi fə-

sin də  dərc olun muş dur.

Qeyd et mək la zım dır ki, 

ma liy yə he sa bat la rın da bey-

nəl xalq stan dart la rın tə ləb lə-

ri nə uy ğun ola raq Səhm dar 

Cə miy yə tin ma liy yə - tə sər rü-

fat fəaliy yə ti ni dü rüst, eti bar lı 

şə kil də əks et di rən in for ma si-

ya, o cüm lə dən ak tiv lə rin və 

öh də lik lə rin əda lət li də yə ri, 

ar tan ye kun la gə lir lər, xərc-

lər və ma liy yə nə ti cə lə ri, pul 

və sait lə ri nin axı nı (hə rə kə ti), 

ka pi tal da he sa bat döv rü ər-

zin də baş ver miş də yi şik lik lər 

öz ək si ni tap mış dır.     

Йе ни елект рон хид мят ис ти фа дя йя ве рил миш дир

Ma liy yə he sa bat la rı  
müs bət audit rə yi almışdır

q ç

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti is teh lak çı la-
ra gös tə ri lən müş tə ri  xid mət lə ri nin asan laş dı rıl-
ma sı  və bu sa hə də şəff  afl  ı ğın tə min edil mə si məq-
sə di lə is la hat la rı da vam et di rir.
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2015-ci ilin bi rin ci ya rı-

sın da As ta ra, Tər tər, Daş kə-

sən və Qo bus tan şə hər lə ri-

nin  iç mə li su və ka na li za si ya  

inf rast ruk tur la rı nın ye ni dən 

qu rul ma sı la yi hə lə ri nin ic-

ra sı na  baş la nıl mış dır. Bu-

nun la da, “Azər su” ASC-nin 

si fa ri şi ilə su və ka na li za si ya 

sis tem lə ri ye ni dən qu ru lan 

şə hər lə rin sa yı 29-a çat mış-

dır. Bu şə hər lə rin 11-də iş lər 

döv lət büd cə si və saiti, 18-də 

isə bey nəl xalq ma liy yə qu-

rum la rın dan cəlb olun muş 

kre dit lər he sa bı na hə ya ta 

ke çi ri lir.

Döv lət büd cə sin dən ma-

liy yə lə şən la yi hə çər çi və sin-

də Min gə çe vir şə hə rin də ye-

ni tex no lo gi ya ya əsas la nan 

və məh sul dar lı ğı sut ka da 

50 min kub metr olan su tə-

miz lə yi ci qur ğu nun bi rin-

ci mər hə lə si nin in şa sı ba şa 

çat mış və şə hə rə ye ni mən-

bə dən iç mə li su yun ve ril-

mə si tə min edil miş dir. Tə-

miz lə yi ci qur ğu nun ikin ci 

mər hə lə si is tis ma ra ve ri lən-

dən son ra Min gə çe vir lə ya-

na şı Yev lax şə hə ri və ət raf 

kənd lər də bu mən bə dən su 

ala caq. Ey ni za man da Min-

gə çe vir şə hə rin də ti kin ti si 

nə zər də tu tu lan 270 km su 

şə bə kə si nin 197 km-lik his-

sə sin də iş lər ba şa çat dı rıl-

mış dır. Ha zır da  Min gə çe vir 

şə hə rin də  tu tu mu 10 min 

kub metr olan su an ba rı nın, 

su və ka na li za si ya  şə bə kə-

lə ri nin ti kin ti si və say ğac-

laş ma iş lə ri da vam et di ri lir. 

Çir kab su la rın ida rə olun-

ma sı məq sə di ilə  3 ədəd ka-

na li za si ya na sos stan si ya sı 

ti ki lə rək is ti fa də yə ve ril miş-

dir. Bu nun nə ti cə sin də Kür 

ça yı na 21 nöq tə dən axı dı lan 

çir kab su la rın qar şı sı alın-

mış dır.

Şəm kir şə hə rin də is teh-

lak çı la rı key fi y yət li və da-

ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 

et mək məq sə di lə Şəm kir çay 

su mən bə yin dən is ti fa də 

olun ma sı na baş lan mış dır. 

Bu məq səd lə uzun lu ğu 16,5 

km olan Şəm kir çay-Şəm kir 

ma gist ral su xətt  i qı sa müd-

dət də ti ki lə rək is tis ma ra ve-

ril miş və ye ni mən bə dən şə-

hə rə su yun ve ril mə si tə min 

edil miş dir.

Ucar şə hə rin də iç mə-

li su şə bə kə si nin ye ni dən 

qu rul ma sı üz rə iş lər  ye-

kun laş mış, şə hər də 120 km 

şə hər da xi li şə bə kə ya ra dıl-

mış, bü tün abu nə çi lər smart 

say ğac la tə min olun muş və 

bü tün is teh lak çı lar 24 saat 

fa si lə siz iç mə li su ilə tə min 

olun muş dur. Ha zır da  tu-

tu mu 3000 kub metr olan su 

an ba rı nın və ka na li za si ya 

şə bə kə si nin ti kin ti si  da vam 

et di ri lir.

Lən kə ran 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 çər çi və sin də  

ümu mi əha li si 15 min nə fər  

olan  Şi la var, Di gah, Ve lə-

di, Sü tə mur dov və Göy şa-

ban kənd lə ri nin iç mə li su 

prob le mi  həll edi lir. Ha zır-

da hə min kənd lər də  98 km 

uzun lu ğun da la yi hə lən di-

ril miş su xət lə ri nin ti kin ti si, 

3300-dən çox ev bir ləş mə-

lə ri nin ve ril mə si və smart 

say ğac la rın qu raş dı rıl ma sı 

iş lə ri ye kun laş maq üz rə dir. 

Ar tıq Göy şa ban kən di nə iç-

mə li su yun ve ril mə si tə min 

edil miş və ha zır da kən din 

3500 sa ki ni ye ni şə bə kə dən 

su alır.

Döv lət büd cə si he sa bı na 

ma liy yə ləş di ri lən di gər la-

yi hə lər çər çi və sin də 2015-ci 

ilin yan var-iyun ay la rın da 

  Ре эион лар да яща ли нин ич мя ли   

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
“Azər bay can Res pub li ka sı re gion la rı nın 2014-

2018-cü il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı”na uy ğun ola raq şə hər və ra yon mər kəz-
lə rin də, həm çi nin kənd və qə sə bə lər də 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 la yi hə lə ri nin 
ic ra sı nı uğur la da vam et di rir.
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   су тяchizaты йах шы лаш ды ры лыр
Ha cı qa bul, Bi lə su var, İmiş-

li, Zər dab, Kür də mir və Qax 

şə hər lə rin də iç mə li su və 

ka na li za si ya inf rast ruk tur-

la rı nın ye ni dən qu rul ma sı 

iş lə ri da vam et di ri lir. Qeyd 

edək ki, Qu ba şə hə rin də 

la yi hə nin ic ra sı ba şa çat dı-

rıl mış, şə hə rin iç mə li su və 

ka na li za si ya sis tem lə ri ye ni-

dən qu rul muş dur.

Azər bay can hö ku mə ti 

və Asi ya İn ki şaf Ban kı nın 

bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Su 

təc hi za tı və ka na li za si ya 

in ves ti si ya proq ra mı” çər-

çi və sin də Ağ daş şə hə rin də 

su gö tü rü cü qur ğu la rın ti-

kin ti si ilə ya na şı, su təc hi za-

tı və ka na li za si ya şə bə kə lə-

rinin ye ni dən qu rul ma sı  və 

say ğac laş ma iş lə ri nə start 

ve ril miş dir. Ağ daş şə hə ri-

ni key fi y yət li və da ya nıq lı 

iç mə li su ilə tə min et mək 

üçün 2 ye ni ar te zian qu yu-

su nun qa zıl ma sı na baş la nıl-

mış dır. Bu na qə dər isə 134 

km   su şə bə kə si nin 126 km-

lik his sə si, 137 km-lik ka na-

li za si ya şə bə kə si nin 121 km 

his sə sin də iş lər ba şa çat dı-

rıl mış dır. La yi hə nin növ bə ti 

mər hə lə sin də Ağ daş şə hə-

rin də su və kanalizasiya şə-

bə kə si nin qa lan his sə si nin 

in şa sı ta mam la na caq, çir kab 

su tə miz lə yi ci qur ğu ti ki-

lə cək və say ğac laş ma ba şa 

çat dı rı la caq.

“Su təc hi za tı və ka na li-

za si ya in ves ti si ya proq ra-

mı” çər çi və sin də Ağ ca bə-

di 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 

üz rə ten der elan edil miş və 

ya xın vaxt lar da ti kin ti-qu-

raş dır ma iş lə ri nə baş la nı la-

caq dır.

İs lam İn ki şaf Ban kı nın 

kre di ti he sa bı na ma liy yə-

ləş di ri lən “Azər bay ca nın 6 

ra yo nun da Mil li Su Təc hi-

za tı və Ka na li za si ya Proq-

ra mı la yi hə si” çər çi və sin də 

Gə də bəy, As ta ra, Daş kə sən 

və Tər tər şə hər lə rin də la yi-

hə lə rin ic ra sı in ten siv şə kil-

də hə ya ta ke çi ri lir. Gə də bəy 

şə hə rin də is teh lak çı la rın 

key fi y yət li və da ya nıq lı su 

təc hi za tı nın tə min edil mə-

si məq sə di lə Süd lü bu laq  

su mən bə yin dən 14,8 km 

uzun lu ğun da ma gist ral su 

kə mə ri nin, su an ba rı nın,  

79,4 km uzun lu ğun da pay-

la yı cı su şə bə kə si nin ti kin ti-

si da vam et di ri lir. 

Xan bu lan çay dər ya ça-

sı nın ya xın lı ğın da ti kil miş 

su tə miz lə yi ci qur ğu dan 

As ta ra şə hə ri nə 24,8 km 

uzun lu ğun da ma gist ral su 

kə mə ri nin ti kin ti si nə baş la-

nıl mış dır.

Al ma ni ya İn ki şaf Ban kı-

nın (KFW ban kı)   ma liy yə-

ləş dir di yi “II Açıq Kom mu-

nal İnf rast ruk tur Proq ra mı” 

çər çi və sin də “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 çər çi və-

sin də şə hə rin bir his sə si nin 

iç mə li su və ka na li za si ya 

şə bə kə lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı, an bar la rın ti kin ti si 

da vam et di ri lir.

Azər bay can hö ku mə ti və 

Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək-

daş lıq Agent li yi tə rə fi n dən 

bir gə ma liy yə ləş di ri lən “Ki-

çik şə hər lər də Su Təc hi za tı 

və Ka na li za si ya La yi hə si” 

çər çi və sin də Xaç maz və Qu-

sar şə hər lə rin də la yi hə lə-

rin növ bə ti mər hə lə si nin 

ic ra sı na baş la nıl mış dır. Bu 

mər hə lə çər çi və sin də hə min 

şə hər lər də su təc hi za tı və 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri ya-

ra dı la caq dır. 

 Dün ya Ban kı nın kre di ti 

he sa bı na ic ra edi lən  “Mil li 

Su Təc hi za tı və Ka na li za-

si ya Xid mət lə ri La yi hə si” 

çər çi və sin də  Şa ma xı şə hə-

rin də iç mə li su və ka na li-

za si ya şə bə kə lə ri nin in şa sı 

ye kun laş maq üz rə dir, ey ni 

za man da çir kab su tə miz-

lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si nə 

baş la nıl mış dır.

2015-ci ilin yan var-iyun 

ay la rın da şə hər mər kəz lə ri 

ilə ya na şı, kənd və qə sə bə lə-

rin də iç mə li su təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı na diq qət 

ar tı rıl mış dır. Ötən dövr də  

iç mə li su ça tış maz lı ğı  mü-

şa hi də edi lən Yar dım lı, Za-

qa ta la, Fü zu li, To vuz, Bey-

lə qan ra yon la rı nın kənd və 

qə sə bə lə rin də ic ra olun muş 

su la yi hə lə ri çər çi və sin də 

ümu mi lik də, 20 min dən ar-

tıq in sa nın iç mə li su təc hi za-

tı yax şı laş dı rıl mış dır.

He sa bat döv rün də 

“Azər su” ASC tə rə fi n dən re-

gion lar da 246 km su, 75 km 

ka na li za si ya xət lə ri, 1 su-

tə miz lə yi ci qur ğu, 2 su an-

ba rı ti kil miş, 2 su bar te zian 

qu yu su qa zıl mış, 6 min dən 

çox smart say ğac qu raş dı rıl-

mış dır. Gö rül müş iş lər nə-

ti cə sin də böl gə lər də 80 min 

nə fə rin iç mə li su təc hi za tı 

yax şı laş dı rıl mış dır. Yan-

var-iyun ay la rın da 36 min 

nə fər ilk də fə mər kəz ləş di-

ril miş qay da da iç mə li su ilə 

tə min olun muş dur. He sa bat 

döv rün də 14 min nə fə rin su 

təc hi za tı fa si lə siz re ji mə ke-

çi ril miş, 30 min nə fə rə isə 

iç mə li su yun ve ril mə re ji mi 

nə zə rə çar pa caq də rə cə də 

yaxşılaşdırılmışdır.



Za qa ta la ra yo nu nun Əli-

bay ram lı, Mu ğan lı və Üçün-

cü Ta la kənd lə rin də su təc hi-

za tı sis te mi ol sa da, ar te zian 

qu yu su nun is tis ma ra ya rar-

sız və ziy yə tə düş dü yün dən 

kənd lə rin iç mə li su ilə tə mi-

na tın da çə tin lik lər ya ran mış-

dı.   Bu kənd lə ri  da ya nıq lı iç-

mə li su ilə tə min et mək üçün   

ra yo nun Əli bay ram lı kən di 

əra zi sin də ye ni ar te zian qu-

yu su qa zıl mış dır. Ye ni ar te-

zian  quyusundan çı xa rı lan 

su möv cud ma gist ral su xətt  i 

ilə  Əli bay ram lı, Mu ğan lı və 

Üçün cü Ta la kənd lə ri nə ötü-

rü lür. Su mən bə yin də bu laq 

əsas lı tə mir edi lə rək sa kin lə-

rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 

La yi hə nin ic ra sı nə ti cə sin də 

Əli bay ram lı kən din də 3051, 

Üçün cü Ta la da 1844, Mu-

ğan lı kən din də 2787, ümu-

mi lik də 7682 nə fə rin iç mə li 

su təc hi za tı  yax şı laş dı rıl mış-

dır.

Za qa ta la ra yo nu nun Əli-

bay ram lı kən din də ye ni ar-

te zian qu yu su nun is tis ma-

ra ve ril mə si ilə bağ lı təş kil 

olun muş təd bir də Za qa ta la 

Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş-

çı sı nın müavi ni To fi q Əh-

mə dov la yi hə nin əhə miy yə-

tin dən da nış mış, gös tə ri lən 

diq qət və qay ğı ya gö rə sa-

kin lər adın dan öl kə rəh bər-

li yi nə min nət dar lı ğı nı bil dir-

miş dir.

“Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC di-

rek to ru nun bi rin ci müavi ni  

Və li Hə sə nov kənd ya şa yış 

mən tə qə lə ri nin iç mə li su ya 

olan tə lə ba tı nın ödə nil mə si 

məq sə di ilə hə ya ta ke çi ri lən 

la yi hə lər ba rə də mə lu mat 

ver miş və bu təd bir lə rin  gə-

lə cək də də da vam et di ri lə-

cə yi ni diq qə tə çat dır mış dır: 

“Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin res pub li ka nın hər 

bir şə hər və kən di nin fa si-

lə siz və key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə min edil mə si ba rə də 

tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 

la yi hə lə rin ic ra sı da vam et-

di ri lir. Za qa ta la ra yo nu nun 

Əli bay ram lı kən din də  ye-

ni su bar te zian qu yu su nun 

is tis ma ra ve ril mə si nə ti cə-

sin də Mu ğan lı, Əli bay ram lı 

və Üçün cü Ta la kənd lə ri nin 

iç mə li su təc hi za tı da ha da 

yax şı la şa caq. La yi hə çər çi-

və sin də Əli bay ram lı kən-

din də ki  bu laq da əsas lı 

tə mir olu na raq sa kin lə rin 

is ti fa də si nə ve ril miş dir”.

Təd bir də çı xış edən kənd 

sa kin lə ri əv vəl lər iç mə li su 

təc hi za tın da çə tin lik lə rin 

ol du ğu nu xa tır lat mış, ye ni 

la yi hə nin ic ra sı nə ti cə sin də 

bu prob le min həll edil di yi ni 

diq qə tə çat dır mış lar. 

“Azər su” ASC  ha zır da 

Za qa ta la şə hə ri ilə ya na şı,  

ra yo nun Əli bay ram lı, Mu-

ğan lı və Üçün cü Ta la kənd-

lə ri də da xil ol maq la 9 kənd 

ya şa yış mən tə qə si nə xid mət 

gös tə rir.   

Bey  lə  qan ra  yo  nu  nun Ye -

ni Xo  ca  vənd qə  sə  bə  sin  də 

hə  ya  ta ke  çi  rilən iç  mə  li su 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 ye  kun  laş  mış  dır.

La  yi  hə  yə əsa  sən Ye ni 

Xo ca vənd qə sə bə si nə məh-

sul dar və da ya nıq lı mən bə 

he sa bı na iç mə li su yun ve ril-

mə si qə ra ra alın mış dır. Bu 

məq səd lə Bey lə qan şə hə ri ni 

iç mə li su ilə tə min edən an-

bar dan Ye ni Xo ca vənd qə-

sə bə si nə  ma gist ral su xətt  i 

çə kil miş,   5,4 km uzun lu-

ğun da pay la yı cı su şə bə kə-

si ya ra dı la raq 232  ün va na 

bir ləş mə ve ril miş dir. La yi hə 

çər çi və sin də Ye ni Xo ca vənd 

qə sə bə sin də  ka na li za si ya 

sis tem lə ri də ya ra dıl mış, bu 

məq səd lə 6200 metr ka na li-

za si ya şə bə kə si və kol lek to-

ru in şa edil miş dir.

  La yi hə nin ic ra sı nə ti cə-

sin də qə sə bə də 1200 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 yax şı laş mış dır.

Qeyd edək ki,  Ye ni Xo-

ca vənd qə sə bə si də da xil 

ol maq la Bey lə qan şə hə ri 

ra yo nun Əli nə zər li kən di 

əra zi sin də qa zıl mış 5 ədəd 

subar te zian qu yu su  he sa bı-

na iç mə li su ilə tə min olu nur. 

Bey lə qan  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 

isə Azər bay can Hö ku mə ti və 

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın bir gə 

ma liy yə ləş dir di yi “Su təc hi-

za tı və ka na li za si ya in ves ti-

si ya proq ra mı” çər çi və sin də 

hə ya ta ke çi ri lir. 

За га та ла ра йо ну нda yeni artezian 
quyusu istismara verilmiшдир

Ye ni Xocavənd qəsəbəsinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılmışdır

 “Azər su” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə çər çi və sin də Za qa ta la ra yo nu nun  
Əli bay ram lı, Mu ğan lı və Üçün cü Ta la (Dom ba bi-
nə) kənd lə ri nin iç mə li su təc hi za tı yax şı laş dı rıl-
mış dır. 

ş f g
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La yi hə yə əsa sən is teh-

lak çı la rın da ya nıq lı və key-

fi y yət li su ilə tə min edil mə si 

üçün su mən bə yi ki mi Cey-

ran ba tan-Ba la xa nı-Ra ma-

na-Qa la-Zi rə ma gist ral su 

kə mə ri se çil miş dir. La yi hə-

nin bi rin ci mər hə lə si çər çi-

və sin də qə sə bə də müx tə lif 

diametr li bo ru lar la 20 km su 

xətt  i nin in şa sı və 700-qə dər  

ün va nın ye ni ya ra dı la caq 

şə bə kə yə qo şul ma sı nə zər-

də tu tu lur. Ar tıq bu sa hə də 

iş lə rin 70 faizə ya xı nı ic ra 

edil miş, 13 km-dən ar tıq 

su xətt  i çə ki lə rək 450 evə 

bir ləş mə ve ril miş, 50 ədəd 

yan ğın hid ran tı qu raş dı rıl-

mış dır. Ti kin ti-qu raş dır ma 

iş lə ri ba şa çat dı rıl dıq dan 

son ra ye ni şə bə kə va si tə si 

ilə iç mə li su yun ve ril mə si nə 

baş la nı la caq dır. 

Qeyd edək ki, 11 min 

nə fər əha li si olan Zi rə qə sə-

bə sin də mər kəz ləş di ril miş  

iç mə li su şə bə kə si möv cud 

ol ma mış dır. Bu sə bəb dən 

əha li qu yu su la rın dan is ti-

fa də edir və ya iç mə li su yu 

ma şın lar la alır dı.  Ha zır da 

ic ra sı da vam et di ri lən la yi-

hə nin növ bə ti mər hə lə sin də 

Zi rə qə sə bə si nin pay la yı cı 

su şə bə kə si nin ya ra dıl ma sı 

iş lə ri tam ba şa çat dı rı la caq 

və qə sə bə nin bü tün sa kin lə-

ri mər kəz ləş di ril miş qay da-

da iç mə li su ilə tə min olu na-

caq lar. 

Cey ran ba tan-Ba la xa nı-

Ra ma na-Zi rə ma gist ral su 

xətt  i nin is tis ma ra ve ril mə-

si nə ti cə sin də uzun müd-

dət dir iç mə li su dan əziy yət 

çə kən bir sı ra ya şa yış mən-

tə qə lə ri nə fa si lə siz iç mə li 

su yun ve ril mə si tə min edil-

miş dir. 

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti 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 ram-
la rı na uy ğun ola raq böl-
gə lər də iç mə li su təc hi za tı 
və 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 
ge niş miq yas lı la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rir. 

Bu la yi hə lə rin tər kib his-

sə si ola raq ye ni inf rast ruk-

tur lar ya ra dı lır, müasir tip li 

ava dan lıq lar və qur ğu lar 

is tis ma ra ve ri lir. Bu nun la 

pa ra lel  ola raq bu sa hə lər-

də ça lı şan  mü tə xəs sis lə rin 

bi lik və ba ca rıq la rı nın tək-

mil ləş di ril mə si nə də xü su si 

önəm ve ri lir. Bu məq səd-

lə "Azər su" Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin  "Re gional 

Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı-2” 

çər çi və sin də "Komp leks 

Tə lim Pla nı" la yi hə si nin ic-

ra sı na start ve ril miş dir. Re-

gion lar da təş kil olu na caq 

tə lim lər də Səhm dar Cə-

miy yə tin  "Bir ləş miş Su ka-

nal" MMC-nin, böl gə lər də 

fəaliy yət gös tə rən  di gər qu-

rum la rı nın 9 və zi fə və pe şə 

is ti qa mə ti üz rə (ener ge tik, 

me xa nik, met ro lo gi ya üz rə 

mü hən dis,  su və ka na li za si-

ya şə bə kə lə ri nin mü hən di si, 

iç mə li və çir kab su tə miz lə-

yi ci qur ğu la rın mü hən dis 

tex no loq la rı, su kə mə ri tə-

sər rü fa tın da nə za rət çi, mü-

ha sib, kom pü ter ope ra tor, 

kadr lar üz rə mü fətt  iş) iş çi lə-

rin iş ti ra kı nə zər də tu tu lur.

İyu nun 22-də qərb böl-

gə si üz rə start gö tür müş ilk  

tə lim də  “Gən cə Su ka nal” 

TSC, Qa zax, Ağs ta fa, Gə də-

bəy, Şəm kir, To vuz, Daş kə-

sən, Go ran boy, Göy göl, Naf-

ta lan, Sa mux ra yon su ka nal 

ida rə lə ri nin 207 nə fər iş çi si  

iş ti ra k etmişdir. Tə lim lər se-

mi nar və prak ti ki məş ğə lə-

lər for ma sın da ke çi ri lmişdir. 

Tə lim müd də tin də iş ti rak-

çı la rın asu də vaxt la rı nın sə-

mə rə li təş ki li üçün müx tə lif 

so sial proq ram lar həyata 

keçirilmişdir.

Ümu mi lik də  "Re gional 

Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı-2” 

çər çi və sin də “Azər su” ASC-

nin 1000-dən ar tıq əmək da-

şı nın mü va fi q və zi fə lər və 

pe şə lər üz rə tə lim lə rə cəlb 

olunmuşdur.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti “Ba kı şə hə ri-
nin və onun qə sə bə lə ri nin so sial-iq ti sa di in ki şa fı-
na dair Döv lət Proq ra mı” çər çi və sin də Ba kıət ra fı 
kənd və qə sə bə lər də is teh lak çı la rın iç mə li su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də komp leks 
təd bir lə ri da vam et di rir.  İç mə li su ça tış maz lı ğı nın 
mü şa hi də olun du ğu Xə zər ra yo nu nun Zi rə qə sə bə-
sin də  ilk də fə ola raq  su şə bə kə si nin  ya ra dıl ma sı 
la yi hə si nin ic ra sı na baş la nıl mış dır. 

Зиря гясябясиндя мяркязляшдирилмиш су тяъщизаты системи йарадылыр

"Re gional Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı-2” 
layihəsinin icrasına baş la nıl mış dır

y
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“Qlo bal Su tə sər rü fa tı li der lə ri” 
Qru pu nun təş ki lat çı lı ğı ilə Yu na nıs ta-
nın pay tax tı Afi  na da ke çi ril miş  “Glo-
bal wa ter 2015”  fo ru mu ye kun la mış-
dır. Dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də 
fəaliy yət gös tə rən su şir kət lə ri nin rəh-
bər lə ri nin iş ti rak et di yi təd bir də qlo-
bal su prob lem lə ri haq qın da mə ru zə lər 
din lə nil miş, prob lem lər dən çı xış yol la rı 
ət ra fın da mü za ki rə lər apa rıl mış dır.

Fo ru mun so nun da bey nəl xalq su 
sə na ye si nə ver dik lə ri  töh fə lə rə və bu 
sa hə də qa za nıl mış nailiy yət lə rə gö rə 
müx tə lif no mi na si ya lar üz rə  mü ka fat-
la rın ve ril mə si mə ra si mi ke çi ril miş dir. 
Təd bir də elan edil miş dir ki, kom mu-
nal sa hə də nailiy yət lə rə və gös tə ri lən 
yük sək xid mə tə gö rə “Azər su” ASC 
“Qlo bal Su tə sər rü fa tı li der lə ri” Qru-
pu tə rə fi n dən 2015-ci ilin “Su Li der lə-
ri” no mi na si ya sın da mü ka fa ta la yiq 
gö rül müş dür. Bu mü na si bət lə “Qlo bal 
Su tə sər ru fa tı li der lə ri” Qru pu tə rə fi n-

dən “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey no va təb rik mək tu bu gön də ril-
miş dir.

Qeyd edək ki, “Qlo bal Su tə sər rü fa tı 
li der lə ri” Qru pu dün ya üz rə qlo bal su  
prob lem lə ri nin həl li sa hə sin də fəaliy yət 
gös tə rən mö tə bər qu rum lar dan bi ri dir. 
2500-ə ya xın üz vü olan qrup da dün ya 
öl kə lə ri nin su sek to ru üz rə döv lət təş-
ki lat la rı  və özəl şir kət lə ri n rəh bər lə ri 

təm sil olu nur.        Qru pun təş ki lat çı lı ğı 
ilə hər il “Qlo bal Su” fo rum la rı ke çi ri lir. 
Fo rum lar da  dün ya da möv cud su prob-
lem lə ri haq qın da mə ru zə lər din lə ni lir 
və ope ra tiv çı xış yol la rı ət ra fın da mü-
za ki rə lər apa rı lır. Qru pun tə sis et di yi 
“Su Li der lə ri” ad lı jur nal da dün ya üz rə 
su sek to run da gö rü lən iş lər, he sa bat lar, 
nailiy yət lər və prob lem lər haq qın da 
mə qa lə lər dərc olu nur.

 “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti səd ri nin mü şa vi ri, Azər bay can Res-
pub li ka sı nın “Əmək dar mü hən dis”i 
Tel man Ağa yev Bey nəl xalq Ekoener-
ge ti ka Aka de mi ya sı nın El mi Şu ra sı nın 
qə ra rı ilə su təc hi za tı və  qur ğu la rı üz rə  
fəl sə fə dok to ru adı na la yiq gö rül müş, 
Aka de mi ya nın xü su si dip lo mu ilə təl tif 
olun muş dur.

Bu mü na si bət lə ke çi ri lən gö rüş də 
Bey nəl xalq Ekoener ge ti ka Aka de mi-

ya sı nın pre zi den ti, Azər bay can Me-
mar lıq və İn şaat Uni ver si te ti nin  ka-
fed ra mü di ri, pro fes sor Fə qan Əli yev 
T.Ağa ye vin Azər bay ca nın su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sek to run da uzun müd-
dət li və sə mə rə li əmək fəaliy yə tin dən 
da nış mış dır. F.Əli yev bil dir miş dir ki, 
su tə sər rü fa tı sek to run da 50 ilə ya xın  
əmək fəaliy yə ti döv rün də T.Ağayev 
bir sı ra ix ti ra və sə mə rə li ləş di ri ci tək-
lif ver miş, su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sek to ru na aid əsər lə rin müəl li fi  ol muş-
dur.  Qo ca man su tə sər rü fa tı  iş çi si 
gənc mü tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sın da 
ya xın dan iş ti rak et miş, ət raf mü hi tin 
qo run ma sı təd bir lə ri nə də töh fə lər ver-
miş dir. “Ab şe ron ya rı ma da sı nın iç mə li  
su təc hi za tı, ka na li za si ya və ya ğış su-
la rı sis tem lə ri nin Mas ter Pla nı”nın ha-
zır lan ma sın da öz bi lik və təc rü bə lə ri-
ni əsir gə mə yən T.Ağa ye vin gös tər di yi 
dəs tək Səhm dar Cə miy yə tin rəh bər li yi 
və məs lə hət çi şir kət tə rə fi n dən yük sək 

qiy mət lən di ril miş dir.     
Qeyd edək ki, T.Ağa yev 1968-ci il-

dən su tə sər rü fa tı sek to run da ça lı şır. 
Yük sək pe şə kar lı ğı,  zəh mət keş li yi sa-
yə sin də üzə ri nə dü şən və zi fə lə rin öh-
də sin dən la yi qin cə gəl miş, fəh lə lik dən 
rəh bər və zi fə lə rə yük səl miş dir. Əmək 
fəaliy yə ti döv rün də su təc hi za tı və ka-
na li za si ya sis tem lə ri nin la yi hə lən di ril-
mə si, ti kin ti si və is tis ma rın da bö yük 
təc rü bə qa zan mış dır. 1-ci və 2-ci Kür 
Su Kə mər lə ri nin, Cey ran ba tan su kə-
mər lə ri nin və Ba kı şə hə ri nin bir sı ra iri 
su təc hi za tı ob yekt lə ri nin in şa sı və is-
tis ma rın da  ya xın dan iş ti rak et miş dir. 
1998-2005-ci il lər də hə ya ta ke çi ril miş 
“Bö yük Ba kı nın Su Təc hi za tı Sis te mi-
nin Ye ni dən qu rul ma sı La yi hə si”ndə 
ic ra çı di rek tor və zi fə sin də ça lış mış,  
Oguz-Qə bə lə-Ba kı su kə mə ri nin il kin 
Tex ni ki-İq ti sa di Əsas lan dır ma sə nə di-
nin ha zır lan ma sın da xid mət lə ri ol muş-
dur.

Qocaman su тясяррцфаты ишчиси тял тиф олун муш дур

"Азяр су" АСЪ бей нял халг 
мц ка фа та ла йиг эю рцл мцш дцр



11BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Ийуl 2015-ъи ил

“Azər su” ASC ilə Az-

MİU ara sın da 2012-ci il də 

im za lan mış təh sil, elm, ix-

ti sa sar tır ma, əmək məş ğul-

lu ğu sa hə sin də əmək daş lı-

ğa dair mü qa vi lə yə uy ğun 

ola raq hər il Səhm dar Cə-

miy yət tə rə fi n dən “Tə qaüd 

proq ra mı” hə ya ta ke çi ri lir. 

Bu proq ram da iş ti rak edən 

tə lə bə lər müəy yən təh sil 

döv rü ər zin də xü su si tə-

qaüd lər lə tə min olu nur lar.

Proq ra mın tə ləb lə ri nə uy-

ğun ola raq tə qaüd al ma ğa 

na mi zəd olan la rın si ya hı sı  ali 

təh sil müəs si sə si tə rə fi n dən  

təq dim olu nur. Tə qaüd çü lə-

rin se çil mə si ““Azər su” ASC-

nin tə qaüd proq ra mı nın ic ra-

sı nın tən zim lənmə si ilə bağ lı 

me yar lar çər çi və sin də apa-

rı lır. Na mi zəd lər se çi lər kən, 

test üsu lu ilə on la rın mən ti qi 

tə fək kü rü qiy mət lən di ri lir, 

nə zə ri bi lik lə ri, həm çi nin  in-

for ma si ya və kom mu ni ka si-

ya tex no lo gi ya la rı na yi yə lən-

mə ba ca rıq la rı yox la nı lır.

2015-ci il üçün “Tə qaüd 

proq ra mı”nda iş ti rak et mək 

üçün Az MİU tə rə fi n dən  32  

na mi zəd təq dim edil miş dir. 

Test yox la ma sın da iş ti rak 

edən tə lə bə lər növ bə ti mər-

hə lə də  Cə miy yət də təş kil 

edil miş ko mis si ya tə rə fi n dən 

mü sa hi bə dən ke çi ril miş dir. 

Mü sa hi bə za ma nı tə lə bə lə-

rin nə zə ri bi lik və ba ca rıq la-

rı,  ko man da da iş lə mək qa-

bi liy yət lə ri, müx tə lif səp ki li 

mə sə lə lə rə ya naş ma tər zi, si-

tuasi ya lar dan çıx ma qa bi liy-

yət lə ri və şəx si key fi y yət lə ri 

qiy mət lən di ril miş dir. Da ha 

son ra test yox la ma sı nın  və 

mü sa hi bə nin  nə ti cə lə ri üz-

rə ümu mi qiy mət lən dir mə 

apa rıl mış dır. Ye kun qiy mət-

lən dir mə nin nə ti cə lə ri nə gö-

rə müx tə lif ix ti sas lar da təh sil 

alan  19 tə lə bə “Azər su” ASC-

nin tə qaüdü nü al ma ğa la yiq 

gö rül müş dür.

Qeyd edək ki, hər bir ix-

ti sas üz rə I yer üçün 100 ma-

nat, II yer üçün 85 ma nat, III 

yer üçün sə 70 ma nat tə qaüd 

nə zər də tu tu lur. Tə qaüd lər 

bir se mestr müd də tin də ve ri-

lir və növ bə ti se mestr lər üçün 

tə lə bə lə rin bi lik və ba ca rıq la-

rı ye ni dən qiy mət lən di ri lir.   

2015-ci  ilin iyul ayın-

dan növ bə ti  “Yay mək tə bi 

proq ra mı”na start ve ril miş-

dir.  İki  ay da vam edə cək 

proq ram da Ba kı Döv lət 

Uni ver si te ti nin  hid ro lo gi ya 

mü hən dis li yi və  Azər bay-

can Me mar lıq və İn şaat Uni-

ver si te ti nin me liora si ya və 

su tə sər rü fa tı ti kin ti si mü-

hən dis li yi ix ti sa sı üz rə təh sil 

alan 25 tə lə bə si iş ti rak edir.

Proq ram müd də tin də tə-

lə bə lər “Azər su” ASC-nin 

müəs si sə və təş ki lat la rın da 

is teh sa lat pro ses lə ri ilə əya ni 

ta nış ol maq im ka nı qa za na-

caq lar.  Səhm dar Cə miy yə-

tin mü tə xəs sis lə ri nin iş ti ra kı 

ilə tə lə bə lə rin "Oğuz-Qə bə-

lə-Ba kı" Su Kə mə ri İda rə si, 

"Cey ran ba tan Su Kə mər lə-

ri" İda rə si, Cey ran ba tan 

ult ra süz gəc li su tə miz lə yi ci 

qur ğu su, Höv san Aera si ya 

Stan si ya sı, Mər kə zi La bo ra-

to ri ya  və di gər müəs si sə lə rə 

sə fər lə ri təş kil olu na caq. Sə-

fər müd də tin də tə lə bə lər bu 

müəs si sə lər də iç mə li su yun 

qə bu lu, tə miz lən mə si, nəq-

li, çir kab su tə miz lə yi ci qur-

ğu la rın is tis ma rı, iç mə li və 

tul lan tı su la rın fi  zi ki-kim yə-

vi ana liz lə ri nin apa rıl ma sı 

pro ses lə ri ilə əya ni ta nış ol-

maq im ka nı qa za na caq lar.  

“Azər su” ASC-nin ida rə və 

müəs si sə lə ri, hid ro tex ni ki 

qur ğu la rı ilə ta nış lıq tə lə-

bə lə rə bi lik və təc rü bə lə ri ni 

ar tır ma ğa şə rait ya ra da caq, 

qa za nı lan təc rü bə gə lə cək 

əmək fəaliy yə tin də bö yük 

rol oy na ya caq dır.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti iç mə li su ça tış-

maz lı ğı nın mü şa hi də olun du ğu uc qar kənd və qə sə bə lər-

də  su təc hi za tı nın  yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di ilə la yi hə-

lə rin ic ra sı nı da vam et di rir. Bu sa hə də hə ya ta ke çi ri lən 

təd bir lər sı ra sın da sər həd ya nı və cəb hə böl gə sin də yer-

lə şən ya şa yış mən tə qə lə ri nin iç mə li su prob le mi nin həll 

edil mə si mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

Тя ля бя ляр “Йай мяк тя би” 
програмында иштирак едирляр

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də kadr po ten-

sialı nın güc lən di ril mə si, əmək məh sul dar lı ğı nın ar tı-

rıl ma sı, gənc mü tə xəs sis lə rin pe şə kar lıq qa bi liy yə ti nin 

yük səl dil mə si məq sə di ilə təd bir lər da vam et di ri lir. 

Səhm dar Cə miy yə tin  Azər bay can Me mar lıq və İn şaat 

Uni ver si te ti nin (Az MİU) təh sil və elm sa hə sin də bir gə 

əmək daş lı ğı bu ba xım dan mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

19 tələbə"Azərsu" ASC-nin təqaüdünü alacaq
ult ra süz gəc li su tə miz lə yi ci 

“Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti nin 

ali təh sil müəs si sə lə-

ri ilə  əmək daş lı ğı çər-

çi və sin də ənə nə vi ola-

raq yay ay la rın da “Yay 

mək tə bi proq ra mı”  təş-

kil olu nur. Yay Mək tə bi 

Proq ra mı” su tə sər rü fa-

tı nın müx tə lif sa hə lə ri 

üz rə tə lə bə lə rin nə zə ri 

və prak ti ki bi lik lə ri nin 

ar tı rıl ma sı, on la rın real 

iş şə raiti ilə ya xın dan 

ta nış ol ma sı, Səhm dar 

Cə miy yə tin kadr eh ti ya-

tı nın for ma laş dı rıl ma-

sı, “Azər su” ASC üçün 

əhə miy yət kəsb edən 

ix ti sas lar üz rə təh si lin 

sti mul laş dı rıl ma sı məq-

sə di lə hə ya ta ke çi ri lir.  
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Alim lə rin qə naəti nə gö-

rə, ye ral tı su la rın həc mi 

il bəil aza lır və bu ten den-

si ya gə lə cək də də da vam 

edə cək. Ən güc lü quarq lı-

ğın  Hin dis tan və Pa kis tan-

da, Af ri ka nın tro pik öl kə-

lə rin də,  Avst ra li ya, Fran sa 

və ABŞ-da qey də alı na ca ğı 

proq noz laş dı rır lar.  Bu yay 

möv sü mü  adı çə ki lən öl kə-

lər də kəs kin is ti lər sə bə bin-

dən iç mə li su ya tə lə bat art-

mış dır. 

Fran sa əra zi sin də baş ve-

rən kəs kin qu raq lıq öl kə nin 

bir sı ra de par ta ment lə rin də 

əha li nin iç mə li su ilə təc hi-

za tın da cid di prob lem lər 

ya rat dı. Öl kə nin bə zi əya-

lət lə rin də əha li yə ve ri lən 

iç mə li su yun həc mi 2 də fə 

azal dıl dı. Eks pert lər qu raq-

lı ğın əsa sən Af ri ka dan əsən 

da vam lı is ti kü lək lər sə bə bi 

ilə baş ver di yi ni bil di rir lər. 

Öl kə əra zi si nə dü şən ya ğın-

tı nın miq da rı da əv vəl ki il-

lə rə nis bə tən təq ri bən 2 də-

fə dən çox aza lıb.

Ha va la rın is ti keç mə-

si və su qıt lı ğı sə bə bin dən 

Su ri ya da uşaq lar ara sın da 

in fek sion xəs tə lik lər  ya yıl-

dı. BMT Uşaq Fon du bə ya-

nat la çı xış edə rək bil dir di 

ki, hər bi əmə liy yat la rın 

vur du ğu zi yan sə bə bin dən 

əha li ni key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə min et mək müm-

kün de yil. Ar tıq 5 il dir ki, 

öl kə nin bir çox yer lə rin də 

əha li çirk li su lar dan is ti fa-

də et mək məc bu riy yə tin-

də qa lıb. Tək cə ilin əv və-

lin dən 106 min suriyalıda 

diarreya xəstəliyi qeydə 

alınmışdır. 

İra nın Hə mə dan şə hə-

ri hər il ol du ğu ki mi bu 

il də iç mə li su qıt lı ğı na 

mə ruz qal dı. Hə mə dan-

da ya ra dıl mış  tə bii və sü-

ni su hövzələ ri qu ru ma ğa 

baş la dı. Şə hə rin  və ət raf 

kənd lə rin iç mə li su ya olan 

tə lə ba tı nı ödə mək üçün  

tan ker lər lə su yun da şın ma-

sı na qə rar ve ril di. Ya ğın tı la-

rın azal ma sı su qu yu la rı na 

tə sir et di yi nə gö rə su qıt lı ğı 

problemi da ha kəs kin xa-

rak ter al mış dır. 

Pa kis tan da ano mal is ti-

lər sə bə bin dən iyul ayın da 

öl kə də su qıt lı ğı ya şan dı. 

Gün vur ma dan ölən lə rin 

sa yı 1400 nə fə ri öt müş dür. 

Da ha acı na caq lı və ziy yət 

Sind əla yə ti və Kə ra çi şə-

hə rin də qey də alın mış dır. 

Bə zi böl gə lər də min dən çox 

in san it kin dü şüb. Hə lə də, 

hə min in san la rın ta le yin dən 

heç bir xə bər yox dur.

Tailand da kəs kin is ti lər-

lə əla qə dar iç mə li su ya tə-

lə bat art mış dır. Bun dan is-

ti fa də edə rək bə zi iş baz lar 

qab laş dı rıl mış iç mə li su yun 

qiy mə ti ni 2 də fə yə dək ar tır-

dı. Hö ku mət cid di ad dım-

lar at maq qə ra rı na gəl di. 

Öl kə qa nun ve ri ci li yi nə edi-

lən də yi şik lik lə rə gö rə be lə 

hal lar da spe kul ya si ya ya yol 

ve rən lər 4200 dol lar cə ri mə 

olu nur  və ya 7 il müd də ti nə 

azad lıq dan məh rum edi lir. 

Çi nin şi ma li-şər qin də 

yer lə şən Lyaonin əya lə tin də 

son il lə rin ən  kəs kin qu raq-

lı ğı qey də alın dı. 200 min 

sa kin iç mə li su qıt lı ğı ilə üz-

ləş di. Qu raq lıq sə bə bin dən 

1 mil yon hek tar əkin sa hə si 

və 23 min baş iri buy nuz lu 

hey van tə ləf ol du. Çin hö-

ku mə ti prob le mi həll et mək  

üçün tə ci li şə kil də  əv vəl lər 

təd qi q olun muş və is tis mar 

edil mə miş ye ral tı mən bə lər-

dən is ti fa də et mək ba rə də 

gös tə riş ver di. Qı sa müd-

dət də bir ne çə böl gə də su 

qu yu la rı qa zıl dı. 

Alim lər hə yə can tə bi li ça lır. İq lim də yiş mə lə ri və 

kəs kin is ti lər pla net də  su qıt lı ğı na sə bəb ola bi lər. NA-

SA  kos mik agent li yi nin mü tə xəs sis lə ri bu gün lər də ver-

dik lə ri proq noz lar da  Yer kü rə sin də kəs kin qu raq lı ğın 

mü şa hi də olu na ca ğı nı bil di rib lər.
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