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Fo ru mun açı lı şın da Pre-

zi dent İl ham Əli yev qo naq-

la rı sa lam la ya raq be lə mö tə-

bər təd bi rin Azər bay can da 

ke çi ril mə si nin bö yük şə rəf 

ol du ğu nu, öl kə mi zin mul-

ti kul tu ra lizm də yər lə ri ni 

uğur la yay dı ğı nı bil dir miş-

dir. Pre zi dent İl ham Əli yev 

to le rant lı ğın və mul ti kul tu-

ra liz min Azər bay can da hər 

za man hökm sür dü yü nü 

xa tır la da raq qeyd et miş dir 

ki,  öl kə miz də məs cid lər, 

ka to lik və pra vos lav kil sə lə-

ri tə mir olu nur və qo ru nur. 

Bu da onu gös tə rir ki, mul-

ti kul tu ra lizm Azər bay can da 

döv lət si ya sə ti dir. BMT-nin 

Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 

VII Qlo bal Fo ru mu nun mul-

ti kul tu ra lizm də yə lə ri nin 

tə za hü rü ol du ğu nu de yən 

Pre zi dent İl ham Əli yev vur-

ğu la mış dır ki, dün ya nın si-

ya si xa dim lə ri bu müs bət 

di na mi ka ya dəs tək ver mə-

li dir lər. 

Er mə nis tan-Azər bay can, 

Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə-

sin dən da nı şan Pre zi dent 

İl ham Əli yev Er mə nis ta nın 

öl kə mi zin BMT tə rə fi n dən 

ta nı nan əra zi bü töv lü yü nü 

poz du ğu nu, Dağ lıq Qa ra-

ba ğı və ət raf ra yon la rı iş-

ğal et di yi ni xa tır la da raq 

xal qı mı zın et nik tə miz lə-

mə yə mə ruz qal dı ğı nı, bir 

mil yon dan çox in sa nın qaç-

qın və məc bu ri köç kü nə 

çev ril di yi ni bil dir miş dir. 

“Er mə nis tan BMT Təh lü-

kə siz lik Şu ra sı nın er mə ni 

si lah lı qüv və lə ri nin iş ğal 

olun muş əra zi lər dən qeyd-

şərt siz çı xa rıl ma sı ilə bağ lı 

qət na mə lə ri nə mə həl qoy-

mur”, - de yən döv lə t baş çı sı 

vur ğu la mış dır  ki, mə sə lə-

nin həl li ilə əla qə dar  işğfl çı 

ölkəyə bey nəl xalq təz yiq 

gös tə ril mə li, mü na qi şə bey-

nəl xalq hü qu qun nor ma la rı 

çər çi və sin də ni za ma sa lın-

ma lı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev  

qeyd et miş dir ki, son il lər 

iş siz li yin və yox sul lu ğun 

azal dıl ma sı ilə bağ lı öl kə-

miz də cid di təd bir lər gö rü-

lüb, təh sil və sə hiy yə prob-

lem lə ri uğur la həll olu nub, 

gen der bə ra bər li yi nin tə min 

olun ma sı, eko lo ji prob lem-

lə rin həl li is ti qa mə tin də 

təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. 

Öl kə mi zin nə həng ener ji 

və nəq liy yat la yi hə lə ri nin 

müəl li fi  və iş ti rak çı sı ol du-

ğu nu de yən Pre zi dent İl-

ham Əli yev çı xı şı nın so nun-

da Fo ru mun işi nə uğur lar 

ar zu la mış dır. 

BMT-nin Si vi li za si ya lar 

Al yan sı nın ali nü ma yən də-

si Na sir Əb dü lə ziz Əl-Na-

sir  bil dir miş dir ki, 2016-cı 

Ap re lin 26-da Ba kı da BMT-nin Si vi li za si ya lar Al-

yan sı nın VII Qlo bal Fo ru mu nun rəs mi açı lı şı ol muş-

dur. Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 

Əli yev və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va, dün ya nın 140 öl-

kə sin dən də vət olun muş qo naq lar mə ra sim də iş ti rak 

et miş lər.  “İnk lü ziv cə miy yət lər də bir gə ya şa ma: ça ğı rış 

və məq səd” de vi zi al tın da ke çi ril miş  fo ru ma BMT-yə 

üzv öl kə lə rin döv lət və hö ku mət baş çı la rı, xa ri ci iş lər 

na zir lə ri, si ya si li der lər, tə rəf daş qu rum lar, bey nəl xalq 

və re gional təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri, özəl sek tor, 

in cə sə nət, me dia və aka de mi ya la rın təm sil çi lə ri, do nor 

təş ki lat lar və fond lar da xil ol maq la, çox lu qo naq qa-

tıl mış dır. 
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Ap re lin 9-da Azər bay-
can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sədr li yi ilə Na zir lər Ka bi-
ne ti nin 2016-cı ilin bi rin ci 
rü bü nün so sial-iq ti sa di in-
ki şa fı nın ye kun la rı na və 
qar şı da du ran və zi fə lə rə 
həsr olu nan ic la sı ke çi ri lib.

İc la sın əv və lin də Er mə nis-

tan si lah lı qüv və lə ri nin təx ri ba-

tı nın qar şı sı nı ala raq qəh rə man-

ca sı na şə hid olan Azər bay can 

hərb çi lə ri nin əziz xa ti rə si bir 

də qi qə lik sü kut la yad edi lib. 

Pre zi dent İl ham Əli yev şə hid lə-

rin ya xın la rı na səbr, ya ra la nan-

la ra şə fa di lə yib. 

 Döv lət baş çı sı de yib ki, bu 

ayın əv və lin də cəb hə nin tə-

mas xətt  in də er mə ni lə rin təx-

ri ba tı nın qar şı sı alı nıb, düş-

mə nə la yiq li ca vab ve ri lib, 

hər bi möv qe lə ri miz da ha da 

möh kəm lən di ri lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev  bi-

rin ci rüb də iq ti sa di is la hat la rın 

sü rət lə apa rıl dı ğı nı, biz nes mü-

hi ti nin yax şı laş dı rıl ma sı, ix rac 

po ten sialı mı zın ar tı rıl ma sı, xa-

ri ci sər ma yə nin Azər bay ca na 

cəlb edil mə si, yer li is teh sa lın 

ar tı rıl ma sı üz rə çox cid di qə rar-

lar qə bul edil di yi ni diq qə tə çat-

dı rıb.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, 

Azər bay can bü tün iq ti sa di-ma-

liy yə sek to ru apa rı cı döv lət lə-

rin təc rü bə si nə əsas la na raq ən 

mü tə rəq qi prin sip lər əsa sın da 

in ki şaf et mə li dir. İlk növ bə də, 

ida rəet mə me xa nizm lə ri tək-

mil ləş di ril mə li dir, şəff  afl  ıq tam 

şə kil də tə min edil mə li dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev qaz-

laş dır ma, elekt rik təc hi za tı, su 

tə mi na tı, kənd yol la rı nın ti kin-

ti si üz rə inf rast ruk tur la yi hə lə-

ri nin ic ra sı nın da vam et di ril di-

yi ni diq qə tə çat dı rıb: “İn di biz 

Ba kı da mö cü zə lər ya ra dı rıq ki, 

şə hə ri miz gö zəl ləş sin, eko lo ji 

və ziy yət yax şı laş sın, in san lar 

sağ lam ol sun lar. İç mə li su la yi-

hə si hə ya ta ke çi ri lib dir. Dün ya-

nın ən bö yük ult ra süz gəc li su tə-

miz lə mə qur ğu su Azər bay can da 

ti ki lib və is ti fa də yə ve ri lib dir. 

İn di əha li mi zin bö yük his sə-

si Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 

nor ma la rı na uy ğun su ilə tə min 

olu nur. Bu la yi hə lə rin hər bi ri 

ta ri xi əhə miy yət da şı yan la yi-

hə lər dir”.

Döv lət baş çı sı bil di rib ki, bu 

il 40-dan çox kənd yo lu la yi hə-

si nin ic ra sı, nəq liy yat dəh liz-

lə rin də va hid ta rif si ya sə ti nin 

hə ya ta ke çi ril mə si, Ələt də niz 

li ma nı nın ya ra dıl ma sı is ti qa mə-

tin də əla və təd bir lə rin gö rül mə-

si, ge niş miq yas lı eko lo ji təd bir-

lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, kənd 

tə sər rü fa tı nın in ki şa fı, ər zaq 

təh lü kə siz li yi nin tə min olun-

ma sı diq qət mər kə zin də sax la-

nı la caq.

ilin Azər bay can da “Mul-

ti kul tu ra lizm ili” elan 

edil mə si dün ya xalq la rı 

ara sın da mü na si bət lə-

rin möh kəm lən di ril mə si 

yo lun da mü hüm ad dım-

dır. O, qeyd et miş dir ki, 

ha zır da zo ra kı ekst re-

miz min ara dan qal dı rıl-

ma sı, dün ya da zo ra kı lıq 

hal la rı nın azal dıl ma sı 

qar şı da du ran va cib mə-

sə lə lər dən bi ri dir və bu 

mis si ya nın hə ya ta ke-

çi ril mə sin də gənc lə rin 

dəs tə yin dən, on la rın 

fəaliy yə tin dən is ti fa də 

olun ma lı dır.

BMT-nin baş ka ti bi 

Pan Gi Mun vi deomü ra-

ciətin də Ba kı da bu təd bi-

rin ke çi ril mə si nə ver di yi 

dəs tə yə gö rə Pre zi dent 

İl ham Əli ye və min nət-

dar lıq et miş dir. Ha zır da 

dün ya nın və in san la rın 

cid di böh ran lar ya şa dı-

ğı nı de yən baş ka tib ay rı-

seç ki li yin və təc ri do lun-

ma nın yal nız ekst re mist 

ar zu la rın ya yıl ma sı na 

xid mət et di yi ni de di və 

bu prob lem lə rin həl lin də 

bü tün cə miy yət lə ri bir gə 

səy gös tər mə yə ça ğır mış-

dır.  Bu də fə ki Fo ru mun 

möv zu su nun BMT-nin 

2030-cu ilə dək elan et di yi 

məq səd lə rə uy ğun ol du-

ğu nu de yən Pan Gi Mun 

diq qə ti bü tün mü na qi şə-

lə rin sülh yo lu ilə həl li nin 

va cib li yi nə cəlb et miş dir. 

İs pa ni ya nın xa ri ci iş-

lər na zi ri Xo se Ma nuel 

Qar sia Mar qal lo  Azər-

bay can pay tax tı nı bü tün 

dövr lə rin in for ma si ya 

mər kə zi ki mi xa rak te ri zə 

et miş və bu sə bəb dən Fo-

ru mun bu ra da təş ki li nin 

tə bii ol du ğu nu de di. İs-

pa ni ya xa ri ci si ya sət ida-

rə si nin rəh bə ri ter ro rizm, 

kse no fo bi ya, zo ra kı ekst-

re mizm ki mi təh did lə rin 

qar şı sı nın alın ma sı ilə 

bağ lı da ha ge niş təd bir lə-

rin gö rül mə si nin va cib li-

yi ni vur ğu la mış dır. 

Tür ki yə Pre zi den ti 

Rə cəb Tay yib Ər do ğan 

növ bə ti də fə Ba kı ya gəl-

mək dən məm nun ol du-

ğu nu de yə rək ha zır da 

Si vi li za si ya lar Al yan sı-

nın BMT-nin ən önəm-

li qu rum la rın dan bi ri nə 

çev ril di yi ni bil dir miş dir.  

Tür ki yə Pre zi den ti Al-

yan sın məq səd lə ri nə nail 

olun ma sı is ti qa mə tin-

də gö rü lən iş lə rin hə lə 

də ye tər li ol ma dı ğı nı da  

diq qə tə çat dır mış dır. bil-

dir di. Qeyd et miş dir ki,  

dün ya nın müx tə lif yer lə-

rin də baş ve rən qan lı toq-

quş ma lar və ter ror akt la rı 

hə lə də bi zə çox iş lə mə-

yin va cib li yi ni xa tır la dır. 

O, dün ya da İs lam di ni nə 

qar şı yö nə lən yan lış fi  kir-

lə rin və təh did lə rin yol-

ve ril məz ol du ğu nu, ter-

ror təş ki lat la rı nı İs lam la 

əla qə lən dir mə yin qə tiy-

yən doğ ru ol ma dı ğı nı 

diq qə tə çat dır dı. Rə cəb 

Tay yib Ər do ğan de miş-

dir ki, bü tün təh did lə rin 

qar şı sı an caq or taq mü-

ba ri zə sa yə sin də alı na bi-

lər və ter ro ra qar şı qlo bal 

mü ba ri zə gü nü mü zün 

ən va cib mə sə lə lə rin dən 

bi ri dir.

Fo rum işi ni ple nar və 

böl mə ic las la rı, BMT-nin 

Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 

yük sək sə viy yə li top lan-

tı sı ilə da vam et dir miş-

dir. 

BMT-nin Si vi li za-

si ya lar Al yan sı nın VII 

Qlo bal Fo ru mu çər çi və-

sin də ke çi ri lən BMT Si-

vi li za si ya lar Al yan sı nın 

Dost la rı Qru pu nun yük-

sək sə viy yə li ic la sın da 

Ba kı Bə yan na mə si qə bul 

olunmuşdur.

Əha li nin bö yük his sə si 
Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 

nor ma la rı na uy ğun su ilə tə min olu nur 

həsr olu nan ic la sı ke çi ri lib.
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 İc la sı gi riş sö zü ilə açan 

“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov bil dir-

miş dir ki, Pre zi dent İl ham 

Əli yev tə rə fi n dən hə ya ta 

ke çi ri lən so sial-iq ti sa di si-

ya sət nə ti cə sin də 2016-cı 

ilin bi rin ci rü bün də  Azər-

bay can da  di na mik in ki şaf  

tə min olun muş dur. Qlo bal 

iq ti sa di böh ra nın tə sir lə ri nə 

bax ma ya raq so sial və inf-

rastruk tur la yi hə lə ri n ic ra sı 

da vam et di ril miş dir. İs teh-

lak çı la ra gös tə ri lən iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

xid mət lə ri nin yax şı laş dı-

rıl ma sı is ti qa mə tin də cid-

di ad dım lar atıl mış dır. Son 

vaxt lar cəb hə böl gə sin də 

Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-

ri nin təx ri bat la rı nın qə tiy-

yət lə alın dı ğı nı xa tır la dan 

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri 

tə mas xətt  in də or du mu zun 

da ha  əl ve riş li möv qe lər əl-

də edə rək möh kəm lən di yi ni 

diq qə tə çat dır mış dır. 

Qeyd olun muş dur ki,  

2016-cı ilin yan var-mart ay-

la rın da is teh lak çı la ra 66,7 

mil yon kub metr həc min-

də  su ve ril miş, 47,2 mil yon 

kub metr həc min də ka na li-

za si ya xid mət lə ri gös tə ril-

miş dir. He sa bat döv rün də 

170 km iç mə li su, 138 km 

ka na li za si ya xət lə ri çə kil-

miş, 2 su an ba rı ti kil miş, 4 

ədəd su bar te zian qu yu su 

qa zıl mış dır. Ötən ilin ey ni 

döv rü ilə mü qa yi sə də abo-

nent sa yı 52,4 min art mış, 

say ğac laş ma sə viy yə si 62,5 

faizə yük səl miş dir. 

Qorx maz Hü sey nov bil-

dir miş dir ki,  döv lət baş çı-

sı nın əha li nin  24 saat  fa si-

lə siz və key fi y yət li iç mə li su 

il tə min olun ma sı ilə bağ lı 

tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq  

Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya-

rı ma da sın da, elə cə də res-

pub li ka nın şə hər və ra yon 

mər kə zlərin də la yi hə lə rin 

ic ra sı da vam et di ril miş dir: 

“Bey nəl xalq la yi hə lər çər çi-

və sin də Qu sar və Tər tər şə-

hər lə rin də ti kin ti-qu raş dır-

ma iş lə ri nin bö yük his sə si 

ic ra edil miş və son mər hə lə-

yə qə dəm qoy muş dur.  Uzun 

il lər iç mə li su dan əziy yət 

çə kən Sal yan şə hə ri nin su 

təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı məq sə di lə Şir van-Mu-

ğan qrup su kə mə rin dən 

ma gist ral xətt  in ti kin ti si nə 

baş la nıl mış dır. Ey ni za-

man da Ma sal lı ra yo nu nun 

5 kən di ni key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə min et mək üçün la-

yi hə nin ic ra sı da vam et di-

ri lir və tez lik lə hə min kənd-

lə rə su yun ve ril mə si tə min 

edi lə cək dir.”  

Son ra “Azər su” ASC-nin 

İq ti sa di təh lil və proq noz-

laş dır ma şö bə si nin rəisi 

El çin Ca ma lov çı xış edə rək 

bil dir miş dir ki, he sa bat döv-

rün də su təc hi za tı və ka na-

li za si ya inf rast ruk tu runun 

ye ni dən qu rul ma sına 94,1 

mln ma nat  in ves ti si ya qo-

yu lmu şdur.  İn ves ti si ya la-

rın  23,5 mln ma na tı nı büd-

Ap re lin 26-da “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti nin  2016-cı ilin bi rin ci rü bü  üz rə fəaliy yə ti nin ye-
kun la rı na və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş  
ic las ke çi ril miş dir.

   2016-ъы илин биринъи рцбцнцн йекунларына
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cə və saiti, 71,1 mln ma na tı nı 

döv lət zə ma nə ti ilə alın mış 

kre dit lər, 500 min ma na tı-

nı da xi li im kan lar he sa bı na 

və sait lər təş kil et miş dir. Bu 

müd dət də su təc hi za tı və 

ka na li za si ya xid mət lə ri üz-

rə gə lir lər 30  mln ma nat, 

sair gə lir lər 2 mln ma nat ol-

muş dur. He sa bat döv rün də 

Cə miy yət üz rə əmək haq qı 

fon du 16,8 mln. ma nat, iş çi-

lə rin or ta ay lıq əmək haq qı 

isə 441,5 ma nat təş kil et miş-

dir. İş çi lə rin sa yı 799 nə fər 

ar ta raq 12704 nə fə rə çat mış-

dır. 

Su təc hi za tı sis tem lə ri-

nin ida rə olun ma sı şö bə-

si nin rəisi Məm məd rə sul 

İl ya sov ha zır da “Azər su” 

ASC tə rə fi n dən 4,3 mil yon 

nə fə rə xid mət olu nduğunu 

bildirmişdir. Bi rin ci rüb də 

13092 nə fə rin su təc hi za tı 

yax şı laş dı rıl mış, 6913 nə-

fər isə 24 saat fa si lə siz su ilə 

tə min edil miş dir. Hazırda 

Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ra-

yo nun da 2 milyon 511 min 

nə fər əha li yə iç mə li su xid-

mə ti gös tə ri lir. 2016-cı ilin 

bi rin ci rü bü ər zin də Ba kı 

şə hə ri və Ab şe ron ra yo nun-

da 9842 nə fərin su təc hi za tı 

yax şı laş dı rıl mış, 5234 nə-

fə r isə fa si lə siz su ilə tə min 

edil miş dir. İlk də fə su alan 

əha li nin sa yı 11881 nə fər ol-

muş dur.

Ten der və bey nəl xalq 

la yi hə lə rin ida rə olun ma sı  

de par ta men ti nin rəisi İl qar 

Ta ğı yev çı xış edə rək bil dir-

miş dir ki, he sa bat döv rün də 

bey nəl xalq la yi hə lər çər çi-

və sin də 22 şə hər və ra yon 

mər kə zin də, o cüm lə dən 

Ba kıət ra fı 3 qə sə bə də la yi-

hə lər ic ra olun muş dur. İ.Ta-

ğı yev ay rı-ay rı şə hər lər üz rə 

la yi hə lə rin ic ra və ziy yə ti ba-

rə də gös tə ri ci lə ri açıq la mış, 

ten der pro se dur la rı və növ-

bə ti mər hə lə lər də gö rü lə cək 

iş lər ba rə də mə lu mat ver-

miş dir.  Qeyd olun muş dur 

ki, gö rül müş iş lə rin da va mı 

ola raq gə lə cək də ge cik mə-

lə rin ara dan qal dı rıl ma sı və 

öh də lik lər üz rə mə su liy yə-

tin ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

ar dı cıl ola raq təd bir lər hə-

ya ta ke çi ri lə cək dir.

Müş tə ri xid mət lə ri şö-

bə si nin rəisi Röv şən Ka zı-

mov kom mer si ya sa hə sin-

də aş kar lan mış nöq san lar  

ba rə də mə lu mat ve rə rək 

bil dir miş dir ki, bə zi yer li 

su ka nal idar lə rin də müş-

tə ri xidmət lə ri sa hə sin də iş 

düz gün təş kil edil mə miş dir. 

Xü su si lə sa tış, de bü tor borc 

və ödə mə sa hə sin də bə zi su-

ka nal ida rə lə ri fəaliy yə ti ni 

gü nün tə ləb lə ri sə viy yə sin-

də qu ra bil mə miş dir.  R.Ka-

zı mov hə min nöq san la rın 

ara dan qal dı rıl ma sı üçün 

mə su liy yə tin ar tı rıl ma sı nın 

va cib li yi ni diq qə tə çat dır-

mış dır. 

“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov ic la sa 

ye kun vu ra raq gö rü lə cək 

iş lər və qar şı da du ran və-

zi fə lər ba rə də tap şı rıq la-

rı nı ver miş dir. Ba kı şə hə ri 

və ət raf qə sə bə lər də, elə cə 

də re gion lar 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 is-

ti qa mə tin də iş lə rin da vam 

et di ri lə cə yi ni de yən Səhm-

dar Cə miy yə tin səd ri ye ni 

tex no lo gi ya la rın tət bi qi ilə 

bağ lı təd bir lə rin gö rül mə-

li ol du ğu nu vur ğu la mış dır. 

“Azər su” ASC-nin səd ri su 

it ki lə ri nin azal dıl ma sı məq-

sə di ilə abu nə çi lər lə işin 

tək mil ləş di ril mə si, iç mə li 

su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də 

hal la rı nın azal dıl ma sı sa hə-

sin də təd bir lə rin da vam et-

di ril mə si ba rə də cid di tap şı-

rıq lar ver miş dir.

щяср олунмуш иълас кечирилмишдир



Abu Da bi şə hə rin də təş kil olun muş 

sam mi tə dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin-

dən döv lət və özəl qu rum la rı nın rəs mi-

lə ri ilə ya na şı, Su Tə sər rü fa tı Li der lə ri 

Qru pu nun üz vü qis min də Azər bay can 

da də vət al mış dır. Bey nəl xalq təd bir də 

öl kə mi zi “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti nin rəs mi lə rin dən iba rət nü ma-

yən də he yə ti təm sil et miş dir.

Bu də fə ki sam mi tin əsas özəl li yi 

dün ya da ilin ən önəm li 4 iri su la yi hə-

si nin müəy yən ləş di ril mə si ol muş dur.  

Qlo bal Su Tə sər rü fa tı Li der lə ri qru pu-

nun 2500 üz vü nün iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 

səs ver mə də ABŞ, İor da ni ya və Kon-

qo da tət biq olu nan ye ni su tə miz lə mə 

üsul la rı ilə ya na şı,  Azər bay ca na məx-

sus Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə-

miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si 2016-cı 

il də dün ya su sə na ye si nin ən önəm li 

la yi  lə rindən biri se çil miş dir.

Sam mit də çı xış edən ABŞ  Ağ Ev 

Ad mi nist ra si ya sı nın su iş lə ri ofi  si nin 

rəh bə ri Ali Zaidi qlo bal su prob lem lə-

ri möv zu sun da et di yi mə ru zə də ye ni 

tex no lo gi ya la ra əsas la nan su tə miz lə yi-

ci qur ğu lar dan is ti fa də nin  əhə miy yə ti 

ba rə də mə lu mat ver miş dir. Qeyd olun-

muş dur ki, ha zır da dün ya da iç mə li 

su eh ti yat la rı və mən bə lər dən məq-

səd yön lü is ti fa də ilə bağ lı cid di prob-

lem lər var. Ağ Ev rəs mi si be lə ak tual 

mə sə lə yə həs sas lıq la ya na şan və su 

eh ti yat la rı nın qo run ma sı is ti qa mə tin-

də komp leks la yi hə lər ic ra edən döv-

lət lə rə  Su Tə sər rü fa tı Li der lə ri Qru pu 

adın dan min nət dar lı ğı nı bil dir miş dir.

Sam mit iş ti rak çı la rı Azər bay can, 

Kon qo, İor da ni ya və ABŞ-a məx sus ye-

ni su tə miz lə yi ci qur ğu komp leks lə ri 

haq qın da vi deoçarx lar, həm çi nin nəşr 

nü mu nə lə ri ilə ta nış ol muş lar.

Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin 

rəh bə ri, “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti səd ri nin bi rin ci müavi ni Tey-

yub Cab ba rov Cey ran ba tan Su tə miz lə-

yi ci Qur ğu lar Komp lek si nin fəaliy yə ti 

və la yi hə ilə bağ lı gö rü lən  iş lər ba rə də 

təd bir iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat 

ver miş dir. T.Cab ba rov bil dir miş dir ki, 

əha li nin key fi y yət li iç mə li su ilə tə min 

olun ma sı və su eh ti yat la rın dan sə mə-

rə li is ti fa də Azər bay can döv lə ti nin 

priori tet he sab et di yi sa hə lər dən dir. 

Dün ya nın ən müasir tə miz lə mə sis tem-

lə ri nin tət biq olun du ğu Cey ran ba tan 

Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek sin də 

sa ni yə də 6,6 kub metr yük sək key fi y-

yət li iç mə li su is teh sal olu nur. Ənə nə vi 

tə miz lə mə qur ğu la rın dan fərq li ola raq 

bu ra da su ult ra süz gəc tex no lo gi ya-

sı na uy ğun ən yük sək sə viy yə də, heç 

bir kim yə vi tə miz lən mə apa rıl ma dan 

tam qa pa lı, av to ma tik re jim də me xa-

ni ki üsul la tə miz lə nir və is teh lak çı la ra 

ve ri lən su yun tə bii mi ne ral tər ki bi tam 

qo ru nub sax la nı lır. Ult ra süz gəc lər də 

apa rı lan tə miz lə mə za ma nı su bak te ri-

ya, vi rus, bə zi həll olun ma mış duz lar 

və ağır me tal lar dan tə miz lə nir, bu la-

nıq lıq, xo şa gəl məz iy və dad ara dan 

qal dı rı lır. Bu ra da emal edi lən su Dün-

ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın, di gər bey nəl-

xalq qu rum la rın qə bul et di yi  stan dart-

la ra tam ca vab ve rir.

 Təd bir iş ti rak çı la rı nın diq qə ti nə 

çat dı rıl mış dır ki, komp leks də bü tün 

tex no lo ji pro ses lər – su yun qə bu lu, 

həc mi, təz yi qi, tə miz lən mə si, hər bir 

mər hə lə də key fi y yət gös tə ri ci lə ri nin 

nə za rət də sax la nıl ma sı tam av to mat-

laş dı rıl mış dır. Emal pro se si nin mə sa-

fə dən ida rə edil mə si üçün  Mər kə zi 

ida rəet mə - SCA DA sis te mi ya ra dıl-

mış dır.  Komp lek sin ti kin ti sin də dün-

ya nın in ki şaf et miş öl kə lə ri nin bu 

sa hə də ix ti sas laş mış şir kət lə ri nin ava-

dan lıq la rın dan və ci haz la rın dan is ti fa-

də olun muş dur.

Qlo bal Su Tə sər rü fa tı li der lə ri sam-

mit çər çi və sin də Bir gə Fəaliy yət Pla nı 

haq qın da mü za ki rə lər apar mış, dün ya 

əha li si nin iç mə li su ya olan tə lə ba tı nın 

ödə nil mə si nin pers pek tiv lə ri ni araş-

dır mış lar.

Xa tır la daq ki, 2015-ci il də “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  sam mit də 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.

19-20 ap rel 2016-cı il ta rix lər ində 

Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri nin  pay-

tax tı Abu Da bi şə hə rin də ke çi ril miş 

Qlo bal Su Sam mi tin də Cey ran ba tan 

Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu-

lar Komp lek si dün ya su sə na ye si nə 

ve ri lən də yər li töh fə ki mi qiy mət lən-

di ril miş dir.
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 İm za lan ma mə ra si-

min də “Azər su” ASC-nin 

səd ri Qorx maz Hü sey nov 

öl kə əha li si nin key fi y yət li 

və fa si lə siz iç mə li su, həm-

çi nin ka na li za si ya xid mət-

lə ri ilə tə min olun ma sı nı 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

daim diq qət də sax la dı ğı nı 

və bə zi la yi hə lə rin bey nəl-

xalq ma liy yə qu rum la rı ilə 

bir gə real laş dı rıl dı ğı nı qeyd 

et miş dir: “Bu sa hə də Ko re-

ya Res pub li ka sı nın ma liy-

yə qu rum la rı və şir kət lə ri 

ilə əmək daş lıq xü su si qeyd 

edil mə li dir. Ko re ya Bey nəl-

xalq Əmək daş lıq Agent li yi 

ilə bir gə hə ya ta ke çir di yi-

miz la yi hə çər çi və sin də qı sa 

müd dət də Kür də xa nı qə sə-

bə si nin iç mə li su təc hi za tı 

sis te mi ye ni dən qu rul muş-

dur. Növ bə ti qrant la yi hə si 

çər çi və sin də Bey lə qan ra yo-

nu nun Xo ca vənd qə sə bə sin-

də su təc hi za tı və ka na li za-

si ya sis te mi nin ya ra dıl ma sı 

la yi hə si ic ra olu na caq dır. 

Pir şa ğı qə sə bə si nin ya xın-

lı ğın da ti ki lə cək çir kab su-

tə miz lə yi ci qur ğu nun inşası 

Ab şe ron ya rı ma da sı nın ka-

na li za si ya inf rast ruk tu ru-

nun in ki şa fı na töh fə ve rə-

cək dir”. 

“Han sol” EME Co LTD 

şir kə ti nin  vit se-pre zi den ti  

Hi-Jun Cho Azər bay can da 

hə ya ta ke çi ri lən su və ka-

na li za si ya la yi hə lə rin də iş-

ti rak dan məm nun lu ğu nu 

ifa də et miş, la yi hə nin qı sa 

müd dət də və key fi y yət lə ic-

ra edil mə si üçün bü tün im-

kan lar dan is ti fa də olu na ca-

ğı nı bil dir miş dir. 

“Pir şa ğı Çir kab Su Tə-

miz lə yi ci Qur ğu su” la yi hə si 

çər çi və sin də sut ka lıq məh-

sul dar lı ğı 40 min kub metr 

olan  müasir tip li biolo ji tul-

lan tı tə miz lə yi ci qur ğu ti ki-

lə cək dir. Müasir stan dart la-

rın tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq  

qur ğu nun qa pa lı re jim də 

la yi hə lən di ril mə si, ya ra na 

bi lə cək qo xu nun neyt ral-

laş dı rıl ma sı üçün xü su si 

biosüz gəc lər dən is ti fa də 

olun ma sı nə zər də tu tu lur. 

Pir şa ğı çir kab su tə miz lə yi ci 

qur ğu su nun ti kin ti si  Xə zər 

də ni zi nin eko lo ji təh lü kə-

siz li yi nin qo run ma sı na bö-

yük töh fə ve rə cək dir. Ye ni 

qur ğu is tis ma ra ve ril dik-

dən, ət raf qə sə bə lər də ka na-

li za si ya inf rast ruk tu ru ya-

ra dıl dıq dan son ra Ab şe ron 

ya rı ma da sı nın şi mal-şərq 

his sə sin də bö yük bir əra zi-

də ya ra nan tul lan tı su la rı-

nın bir ba şa Xə zər də ni zi nə 

axı dıl ma sı nın qar şı sı alı na-

caq dır. Gə lə cək də Pir şa ğı, 

Kür də xa nı, Mə həm mə di, 

Nar da ran, Di gah, Maş ta ğa 

və di gər ya şa yış mən tə qə lə-

ri nin tul lan tı su la rı  bu qur-

ğu da tə miz lə nə rək kə nar-

laş dı rı la caq dır.   

Pod rat mü qa vi lə si üz rə 

ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri-

nin 2016-cı ilin III rü bün də 

baş la nıl ma sı və 2018-ci il də 

ye kun laş ma sı plan laş dı rı lır. 

Qeyd edək ki, “Pir şa ğı Çir-

kab Su Tə miz lə mə Qur ğu-

su” la yi hə si nin ma liy yə ləş-

di ril mə si üçün Ko re ya nın 

İx rac-İd xal Ban kı 43,5 mil-

yon dol lar kre dit ayır mış-

dır və bu nun la bağ lı kre dit 

sa zi şi 2014-cü il də im za lan-

mış dır.

Ap re lin 5-də  Azər bay can Res pub li ka sı hö ku-
mə ti və Ko re ya Res pub li ka sı İx rac-İd xal Ban kı-
nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Pir şa ğı Çir kab Su 
Tə miz lə yi ci Qur ğu su” la yi hə si üz rə pod rat mü-
qa vi lə si nin im za lan ma mə ra si mi ke çi ril miş dir. 
Mü qa vi lə “Azər su” ASC ilə  bey nəl xalq  ten de rin 
qa li bi Ko re ya Res pub li ka sı nın “Han sol” EME Co 
LTD şir kə ti ara sın da im za lan mış dır.

“Пиршаьы Чиркаб Су Тямизляйиъи Гурьусу” 
цзря подрат мцгавиляси имзаланмышдыр
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“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov Asi ya 

İn ki şaf Ban kı nın öl kə miz də 

hə ya ta ke çi ri lən inf rast ruk-

tur la yi hə lə rin də ya xın dan 

iş ti rak et di yi ni xa tır la da-

raq ban kın 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 lə rin də iş ti ra kı nı yük sək 

qiy mət lən dir miş dir. Səhm-

dar Cə miy yə tin səd ri  “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 Göy çay şə hə rin də 

iç mə li su və ka na li za si ya 

şə bə kə lə ri nin ta ma mi lə ye-

ni dən qu rul du ğu nu xa tır-

la da raq qeyd et miş dir ki, 

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

əha li nin iç mə li su və ka na-

li za si ya xid mət lə rin dən is-

ti fa də si yax şı laş mış dır. La-

yi hə nin əha tə et di yi Ağ daş 

və Bey lə qan şə hər lə rin də isə 

ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri  ye-

kun laş ma ərə fə sin də dir.

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın 

Mər kə zi və Qər bi Asi ya 

De par ta men ti nin baş di-

rek to ru  Şon Sul li van “Su 

Təc hi za tı və Ka na li za si ya 

İn ves ti si ya Proq ra mı”nın ic-

ra sın dan ra zı lı ğı nı bil dir miş 

və əla və et miş dir ki, təm sil 

et di yi bank bun dan son ra da 

Azər bay can da 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 ma liy yə ləş di-

ril mə sin də iş ti rak et mək də 

ma raq lı dır.

Gö rüş də “Su Təc hi za tı 

və Ka na li za si ya İn ves ti si ya 

Proq ra mı”nın ic ra sı və növ-

bə ti mər hə lə lər də ma liy yə-

ləş di ri lə cək iş lər haq qın da 

ət rafl  ı mü za ki rə lər apa rıl-

mış dır.

Qeyd edək ki, Azər bay-

can hö ku mə ti nin  Asi ya 

İn ki şaf Ban kı ilə bir gə ma-

liy yə ləş dir di yi “Şə hər su 

təc hi za tı və ka na li za si ya 

la yi hə si” və “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 

Göy çay, Ağ daş, Bey lə qan 

və Ağ ca bə di şə hər lə 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 nə zər də tu tu lur.

Bu la yi hə çər çi və sin də 

Göy çay şə hə rin də su və ka-

na li za si ya şə bə kə lə rinin ti-

kin ti si ba şa çat mış, çirkab  

su tə miz lə yi ci qur ğu nun ti-

kin ti si nə ha zır lıq ge dir.

Ağ daş və Bey lə qan şə-

hər lə rin də isə ti kin ti-qu raş-

dır ma iş lə ri nin bö yük his sə-

si ye kun laş mış dır.

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 üz rə ten der ke çi ril miş 

və 2016-cı il də iş lə rə baş la nı-

la caq dır.

A
p re lin 12-də  “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin-

də Azər bay can da sə fər də olan Asi ya İn ki şaf Ban-

kı nın Mər kə zi və Qər bi Asi ya De par ta men ti nin 

baş di rek to ru Şon Sul li va nın baş çı lıq et di yi  nü ma yən də 

he yə ti ilə gö rüş ke çi ril miş dir.

Аси йа Ин ки шаф Бан кы нын нц ма йян дя 
ще йя ти иля эю рцш ке чи рил миш дир

“Azərsu” ASC nin sədri vəsində Göyçay şəhərində

he yə ti ilə gö rüş ke çi ril miş dir.

“İs teh lak çı la rın suöl çən ci haz-

lar la tə min edil mə si ilə bağ lı təd-

bir lər haq qın da” Azər bay can Res-

pub li ka sı Pre zi den ti nin 29 mart 

2016-cı il ta rix li Sə rən ca mın dan 

irə li  gə lən və zi fə lə rin ic ra sı na baş-

la nıl mış dır. “Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti  əha li qru pu is teh lak çı-

la rı nın smart tip li suöl çən ci haz-

lar la tə min edil mə si məq sə di lə ten-

der elan et miş dir.

Sə rən ca ma əsa sən,  əha li qru pu is-

teh lak çı la rın suöl çən ci haz lar la tə min 

edil mə si üçün Azər bay can Res pub li-

ka sı Pre zi den ti nin eh ti yat fon dun dan 

“Azər su” ASC-yə 12 mil yon ma nat ay-

rıl mış dır. 

Ten de rin şərt lə ri nə gö rə, say ğac lar 

Ba kı və Sum qa yıt şə hər lə rin də, həm-

çi nin Ab şe ron ra yo nun da qu raş dı rı-

la caq. Ümu mi lik də say ğac laş ma iş lə ri 

36052 hə yət, 13948 bi na evi üz rə apa-

rı la caq dır. Say ğac la rın qu raş dı rıl ma sı 

iş lə ri nin 2016-cı ilin so nu na qə dər ba şa 

çat dı rıl ma sı nə zər də tu tul ub. 

Qeyd edək ki, is teh lak çı la rın smart 

tip li suöl çən ci haz lar la tə min olun ma-

sı iş lə ri nə 2012-ci il dən baş lanıl mış dır. 

01 ap rel 2016-cı il ta ri xə olan mə lu ma ta 

gö rə  “Azər su” ASC tə rə fi n dən 417550 

smart say ğac  qu raş dı rıl mış dır. Qu-

raş dı rıl mış say ğac la rın 381381 ədə di 

əha li, 36169 ədə di isə qey ri əha li qru-

pu abu nə çi lə ri nin pa yı na dü şür. Ötən 

müd dət də Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya-

rı ma da sın da 244997, re gion lar da isə  

172553 ədəd smart say ğac qu raş dı rıl-

mış dır.

Smart say ğac lar ın quraşdırılması 
məq sə di lə ten der elan edilmiş dir
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Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -

vin Azər  bay  can və  tən  daş  la -

rı  nın 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 Sal  yan şə  hə  ri  nin da -

ha key  fi y  yət  li su ilə tə  min 

olun  ma  sı üçün tə  xi  rə  sa -

lın  maz təd  bir  lə  rin ic  ra  sı  na 

baş  la  nıl  mış  dır. Pla  na uy  ğun 

ola  raq, Şir  van-Mu  ğan qrup 

su kə  mə  rin  dən Sal  yan şə -

hə  ri  nə ye  ni ma  gist  ral xətt   in 

ti  kin  ti  si  ni, həm  çi  nin Sal  yan 

şə  hə  ri  nin bə  zi kü  çə  lə  rin  də 

ye  ni pay  la  yı  cı şə  bə  kə  nin 

ya  ra  dıl  ma  sı  nı nə  zər  də tut -

lur. La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 1,4 

km uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral, 

2 km uzun  lu  ğun  da pay  la  yı -

cı xət  lə  rin in  şa  sı  na baş  la  nıl -

mış  dır.

Ap  rel ayı  nın ikin  ci ya -

rı  sın  dan la  yi  hə  nin ic  ra  sı  na 

baş  la  nıl  mış və qı  sa müd  dət 

ər  zin  də 710 mm diametr -

li ma  gist  ral kə  mə  rin 750 

metr  dən ar  tıq his  sə  si  nin 

ti  kin  ti  si ye  kun  laş  mış, ey -

ni za  man  da şə  hər  da  xi  li şə -

bə  kə  də müx  tə  lif diametr  li 

bo  ru  lar  la 800 metr uzun  lu -

ğun  da ye  ni xətt  in  şa edil -

miş  dir. Təs  diq  lən  miş təd -

bir  lər pla  nı  na uy  ğun ola  raq 

la  yi  hə üz  rə iş  lə  rin iyun 

ayın  da tam ba  şa çat  dı  rıl -

ma  sı nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 

İş  lər ba  şa çat  dıq  dan son  ra 

ye  ni çə  kil  miş ma  gist  ral xətt  

möv  cud şə  bə  kə  yə bir  ləş  di -

ri  lə  cək və bu  nun  la da Sal -

yan şə  hə  ri  nin 12 min  dən ar -

tıq sa  ki  ni Kür Su  tə  miz  lə  yi  ci 

Qur  ğu  la  rın  da emal olu  nan 

key  fi y  yət  li iç  mə  li su  dan 

is  ti  fa  də edə  cək  lər. Şə  hə  rə 

ye  ni mən  bə  dən su  yun ve -

ril  mə  si tə  min edil  dik  dən 

son  ra 1972-ci il  dən  is  tis -

mar  da olan su  tə  miz  lə  yi  ci 

qur  ğu  nun, həm  çi  nin 3 ədəd 

na  sos stan  si  ya  sı  nın fəaliy -

yə  ti da  yan  dı  rı  la  caq  dır.

Şir van-Mu ğan qrup su 

kə mə ri nin tə mə li 16 iyul 

2012-ci il də Pre zi dent İl-

ham Əli yev tə rə fi n dən qo-

yul muş dur.  Şir van-Mu ğan 

qrup su kə mə ri nin mən bə yi 

Kür su kə mər lə ri sis te mi-

dir.

La yi hə yə əsa sən, ümu mi 

uzun lu ğu 107 km olan Şir-

van-Mu ğan su kə mə ri nin  

Ha cı qa bul dan Sal yan ra yo-

nu na qə dər olan 52 km-lik 

his sə si 1220 mm və  1020 

mm diametr li po lad, Sal-

yan dan Bi lə su var ra yo nu na 

qə dər olan 52 km-lik his sə si 

isə 710 mm diametr li po lieti-

len bo ru lar la çə kil miş dir.  

Kə mə rin keç di yi əra zi lər də 

əha li nin da ya nıq lı iç mə li su 

ilə tə min edil mə si məq sə di 

ümu mi tu tu mu 50 min kub-

metr olan “+80 Ha cı qa bul”, 

“+55 Şir van”, “+25 Sal yan” 

və   “-8 Bi lə su var” su an bar-

lar komp lek sləri in şa olun-

muş dur.

Pre zi den ti İl ham Əli-

yevin iş ti ra kı ilə  ma gist ral 

kə mər dən  2013-cü ilin  ap-

re lin 15-də Ha cı qa bul, iyu-

lun 1-də Şir van, sent yab rın 

4-də isə   Bi lə su var şə hər lə-

ri nə iç mə li su yun ve ril mə si-

nin açı lış mə ra sim lə ri ke çi-

ril miş dir. 

Ma gist ral kə mə rin  tam 

is tis ma ra ve ril mə si ilə Ha cı-

qa bul, Şir van, Sal yan, Neft-

ça la və Bi lə su var şə hər lə ri-

nin, həm çi nin 121 kən din 

470 min nə fər sa ki ni  key-

fi y yət li və fa si lə siz iç mə li su 

ilə tə min olu na caq dır.

“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 ra mı”na uy ğun ola raq böl gə lər də əha li-
nin 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.

Сал йан шя щя ри нин ич мя ли 
су тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр
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Ye ni sa zi şin ha zır lan ma sı na işə gö-

tü rən və həm kar lar təş ki la tı nın mü tə-

xəs sis lə ri cəlb olun muş, əv vəl ki mü-

qa vi lə yə bir sı ra  əla və və də yi şi klik lər 

edil miş dir. Sa ziş əmək kol lek ti vi nin 

iş şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı, əmə yin 

ödə nil mə si, mü ha fi  zə si, iş çi lə rin so sial 

mü da fi əsi nin güc lən di ril mə si məq sə di 

ilə qar şı lıq lı ma raq lar əsa sın da ha zır-

lan mış, tə rəfl  ə rin mü za ki rə si nə çı xa rıl-

mış dır. 

Sə nə də edi lən də yi şik lik lər də Azər-

bay can Res pub li ka sı nın Əmək Mə cəl-

lə si nin tə ləb lə ri nə zə rə alın mış, iş çi-

lər üçün bir sı ra gü zəşt və im ti yaz lar 

müəy yən edil miş dir. Sə nə də əsa sən,  

ali və or ta ix ti sas təh si li müəs si sə lə rin-

də oxu yan iş çi lə rə hər təd ris ili üçün 

qa nun ve ri ci lik də nə zər də tu tu lan müd-

dət dən əla və 10 təq vim gü nü ödə niş li 

təh sil mə zu niy yə ti ve ri lir. Ey ni za man-

da ye ni ailə qu ran, öv la dı ilk də fə or ta 

mək tə bə ge dən, ailə üz vü və ya ya xın 

qo hu mu və fat edən iş çi lə rə ödə niş li 

mə zu niy yət gün lə ri ve ri lə cək.

Kol lek tiv sa zi şə əsa sən, müəs si sə-

nin, ida rə nin, təş ki la tın iş çi lə ri nin sa-

yı nın ix ti sa rı za ma nı qa nun ve ri ci lik də 

nə zər də tu tu lan hal lar dan əla və iş də 

sax lan maq üs tün lük lə ri də nə zər də tu-

tu lub.  Be lə ki,  ya şa gö rə əmək pen si-

ya sı na çıx ma ğa 3 ili qa lan, təş ki lat da  15 

il dən ar tıq iş lə yən, hi ma yə sin də bi rin ci 

qrup əlil ailə üz vü olan, 3 və da ha ar tıq 

az yaş lı uşa ğı olan iş çi lə rə iş də sax lan-

ma üs tün lü yü ve ri lir.

Ey ni za man da, iş çi əmək funk si ya-

sı nı tam və ya qis mən ye ri nə ye tir mə-

dik də,  key fi y yət siz ic ra et dik də ay lıq 

əmək haq qı nın 20 faizi məb lə ğin dən 

çox ol ma maq şər ti ilə cə ri mə nin tət bi qi 

nə zər də tu tul muş dur.

Qeyd edək ki, kol lek tiv sa ziş Əmək 

Mə cəl lə si nin bir çox mad də sin də öz 

ək si ni tap mış dır. Mə cəl lə yə əsa sən, 

kol lek tiv sa ziş mü va fi q ic ra ha ki miy-

yə ti or qa nı, həm kar lar itt  i fa qı və işə gö-

tü rən lə rin bir lik lə ri ara sın da iş çi lə rin 

əmək şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı, əmə-

yin mü ha fi  zə si, məş ğul lu ğun tə min 

edil mə si və di gər so sial mü da fi ə təd-

bir lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si sa hə sin də 

bir gə fəaliy yə tə dair tə rəfl  ə rin öh də lik-

lə ri nin müəy yən edil mə si məq sə di lə 

bağ la nır.

Кол лек тив са зи ш им за лан мыш дыр
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-

yə ti  ilə Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri  Həm-

kar lar İtt  i fa qı Res pub li ka Ko mi tə si  

ara sın da 2016-2018-ci il lər üz rə  sa-

hə kol lek tiv sa zi şi  im za lan mış dır. 

Sa ziş iş çi lə rin əmək və so sial hü-

quq la rı nın, qa nu ni mə na fe lə ri nin 

da ha eti bar lı mü da fi əsi ba xı mın-

dan mü hüm əhə miy yət kəsb edir.

y

k

a

h
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

ti nin 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 nin “ASAN xid mət” 

mər kəz lə rin də təm sil olun ma sı   is-

teh lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri  xid-

mət lə ri nin asan laş dı rıl ma sı na və bu 

sa hə də şəff  afl  ı ğın  ar tı rıl ma sı na sə-

bəb ol muş dur.

2016-ci ilin yan var-mart ay la rın-

da “ASAN xid mət” mər kəz lə rin də 

fəaliy yət gös tə rən “Azər su” ASC-nin  

xid mət böl mə lə ri nə və tən daş lar tə rə-

fi n dən müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 4523 

mü ra ciət edil miş dir. Mü ra ciət lə rin  

797-i qey diy yat da olan və “Azər su”  

ASC-nin abo nent ba za sın da təs di qi ni 

tap mış  məc bu ri köç kün qru pu na aid 

abo nent lə rin li mit lə ri nin smart-kar ta 

yük lən mə si ilə bağ lı ol muş dur. Bu-

nun la ya na şı, 813 mü ra ciət abo nent 

mə lu mat la rı na də yi şik lik lə rin edil-

mə si, 921 mü ra ciət iti ril miş və zə də-

lən miş kart la rın bər pa sı, 423 mü ra ciət 

ödə niş za ma nı ya ra nan tex ni ki prob-

lem lər, 762 mü ra ciət isə smart kart la-

ra yük lə mə lər haq qın da mə lu mat la rın 

ve ril mə si, 807 mü ra ciət isə di gər mə-

sə lə lər lə bağ lı ol muş dur.

Ən çox mü ra ciət (1545) Sa bun çu 

ra yo nun da kı 4 say lı “ASAN xid mət 

mər kə zin də qey də alın mış dır.

Qeyd edək ki, “ASAN xid mət” 

mər kəz lə rin də “Azər su” ASC-nin 

müş tə ri xid mət lə ri nin gös tə ril mə si-

nə 2014-cü ilin may ayın dan eti ba-

rən baş la nıl mış dır. Ha zır da “Azər su” 

ASC-nin xid mət lə ri  Ba kı şə hə ri Nə ri-

ma nov ra yo nu əra zi sin də yer lə şən 1, 

Xə tai ra yo nun da kı 2, Ya sa mal ra yo-

nun da kı 3, Sa bun çu ra yo nun da kı 4 və 

Ni za mi ra yo nun da kı 5 say lı, həm çi nin  

Sum qa yıt və Sa bi ra bad şə hə lə rin də ki 

“ASAN xid mət”  mər kəz lə rin də təş kil 

olun muş dur.

Ümu mi lik də “ASAN xid mət” mər-

kəz lə rin də “Azər su” ASC-nin müş tə ri 

xid mət lə ri nin gös tə ril mə si nə baş la nı-

lan dan ötən dövr ər zin də mü ra ciət lə-

rin sa yı 30 mi ni keç miş dir.  

“Азяр су” АСЪ  “АСАН хид мят” дя вя тян даш ла ра 
йцк сяк ся вий йя дя хид мят эюс тя рир

yy y
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“Azər su” ASC-yə ağır it ki üz ver-

miş dir. Cə miy yə tin “Su ka nal” El mi 

Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tu nun el mi 

iş lər üz rə di rek tor müavi ni, ta nın mış 

alim, geolo gi ya-mi ne ra lo gi ya elm lə ri 

dok to ru, Azər bay can Res pub li ka sı nın 

“Əmək dar mü hən di si” Adı şi rin Ba la-

şi rin oğ lu Ələk bə rov 2016-cı il ma yın 

2-də öm rü nün 61-ci ilin də fa ciəli şə kil-

də və fat et miş dir. 

Adı şi rin Ələk bə rov 1955-ci il no-

yab rın 25-də Ba kı şə hə rin də ana dan 

ol muş dur. 1976-cı il də Azər bay can 

Döv lət Neft və Kim ya İns ti tu tu nu bi-

tir dik dən son ra Azər bay can Döv lət 

Geolo gi ya və Mi ne ral Eh ti yat lar Ko-

mi tə sin də əmək fəaliy yə ti nə baş la mış, 

1976-1992-ci il lər də geolo ji-kəş fi y yat 

par ti ya la rın da hid ro geoloq, baş hid-

ro geoloq, par ti ya rəisi  və zi fə lə rin də 

iş lə miş dir. 1992-1993-cü il lər də Azər-

bay can Döv lət Geolo gi ya və Mi ne ral 

Eh ti yat lar Ko mi tə si Hid ro geolo gi ya 

Eks pe di si ya sı nın rəisi, 1993-2002-ci il-

lər də Azər bay can Döv lət Geolo gi ya 

və Mi ne ral Eh ti yat lar Ko mi tə si Hid-

ro geolo gi ya və Mü hən dis Geolo gi ya sı 

İda rə si nin rəisi və zi fə lə rin də ça lış mış-

dır. 2002-2005-ci il lər də Eko lo gi ya və 

Tə bii Sər vət lər Na zir li yi nin Komp leks 

Hid ro geolo gi ya və Mü hən dis Geolo gi-

ya sı Eks pe di si ya sı nın rəisi və zi fə sin də 

fəaliy yət gös tər miş dir. 

Adı şi rin Ələk bə ro vun əmək fəaliy-

yə ti nin 2006-cı il dən son ra kı döv-

rü “Azər su” ASC ilə bağ lı ol muş dur. 

2006-2014-cü il lər də  "Azər su" ASC-də 

baş mü tə xəs sis, şö bə rəisi, de par ta-

ment rəisi nin müavi ni və zi fə lə rin də 

ça lış mış, 2014-cü il dən “Su ka nal” El mi 

Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tu nun el mi 

iş lər üz rə di rek tor müavi ni və zi fə sin-

də fəaliy yət gös tər miş dir. 

1986-cı il də geolo gi ya-mi ne ra lo gi-

ya  üz rə na mi zəd lik, 2004-cü il də isə 

dok tor luq dis ser ta si ya la rı nı mü da fi ə 

edən alim Azər bay can Mil li Elm lər 

Aka de mi ya sı nın Geolo gi ya İns ti tu tu-

nun apa rı cı el mi iş çi si idi. 

Geolo gi ya-mi ne ra lo gi ya elm lə ri 

dok to ru Adı şi rin Ələk bə rov Azər bay-

can Res pub li ka sı əra zi si nin hid ro-

geolo ji, mü hən di si-geolo ji, geoeko lo ji 

öy rə nil mə si, ye ral tı su ya taq la rı nın 

eh ti yat la rı nın qiy mət lən di ril mə si və 

on lar dan sə mə rə li is ti fa də olun ma sı 

im kan la rı nın araş dı rıl ma sı, ek zo gen 

geolo ji pro ses lə rin təd qi qi, o cüm lə dən 

sü rüş mə lər, su bas ma lar, tor paq çök-

mə lə ri, ət raf mü hi tin mü ha fi  zə si mə sə-

lə lə ri,   ye ral tı su la rın mo ni to rin qi nin 

təş ki li ilə bağ lı təd qi qat lar apar mış, bu 

sa hə də el mi iş lə rə rəh bər lik et miş dir.  

Ta nın mış alim çox say lı mo noq ra fi  ya la-

rın, xə ri tə lər at la sı nın, 70-dən çox el mi 

işin, 30-a qə dər el mi-tex ni ki he sa ba tın 

müəl li fi  ol muş dur. Pro fes sor Adı şi rin 

Ələk bə ro vun  fun da men tal araş dır-

ma la rı və əl də et di yi nailiy yət lə ri ilə 

res pub li ka da el min in ki şa fı na san bal lı 

töh fə lər ver miş dir. Onun təd qi qat la rı 

geolo gi ya el mi qar şı sın da du ran bir sı-

ra ak tual prob lem lə rin həl li nə xid mət 

et miş dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın su eh-

ti yat la rı nın təd qi qi, iç mə li su mən bə lə-

ri nin öy rə nil mə si və iş lə nil mə si sa hə-

sin də Adı şi rin Ələk bə ro vun apar dı ğı 

araş dır ma lar öl kə mi zin su tə sər rü fa tı 

sek to ru na də yər li töh fə lər ver miş dir. 

Adı şi rin Ələk bə rov Hid ro geoloq-

la rın Bey nəl xalq Asos siasi ya sı, Bey-

nəl xalq Mi ne ral Eh ti yat lar Aka de mi-

ya sı, Dün ya Su Şu ra sı ki mi nü fuz lu 

təş ki lat la rın üz vü ol muş, öl kə mi zi bu 

qu rum lar da la yi qin cə təm sil et miş-

dir. Ta nın mış alim dün ya nın müx tə lif 

öl kə lə rin də xid mə ti eza miy yət lər də 

ol muş, əl də et di yi el mi nailiy yət lə rə 

gö rə bey nəl xalq mü ka fat la ra la yiq gö-

rül müş dür. 

Azər bay can da el min və su tə sər rü-

fa tı nın in ki şa fın da sə mə rə li fəaliy yə ti  

daim yük sək qiy mət lən di ril miş, Azər-

bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 

4 iyun 2014-cü il ta rix li sə rən ca mı ilə 

“Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı na la-

yiq gö rül müş dür.

Gör kəm li ali min əziz xa ti rə si elm 

ic ti maiy yə ti nin və su tə sər rü fa tı iş çi-

lə ri nin qəl bin də hər za man ya şa ya caq-

dır.

Al lah rəh mət elə sin!

Онун язиз хатирясиня
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Tay la rın mil li bay ra mı 

olan Sonqk ran ye ni ilin gə li şi 

ki mi qeyd olu nur. Tailan dın  

bö yük şə hər lə rin də min lər lə 

sa kin şən li yə qa tı la raq, sö-

zün əsl mə na sın da əy lə nir-

lər. Ənə nə yə gö rə, hər şey 

küt lə vi rəqs dən son ra baş-

la ma lı dır.  Öl kə də ən va cib 

mil li bay ram ki mi qeyd olu-

nan fes ti va lın əsas cə hə ti in-

san la rın bir-bi ri ni müx tə lif 

va si tə lər lə su la ma sı dır. Bu 

bay ram da heç ki mə rəhm  və 

gü zəşt yox dur, hətt  a ki çik 

yaş lı la ra da.

Adə tə gö rə bayram günü 

sə hər mə bə də ge dib baş yu-

maq və dır naq la rı tut maq va-

cib dir. Asi ya lı lar dü şü nür ki, 

bu nun la üzər lə rin də ki mən fi  

ener ji ni at mış olur lar. Ye ni 

ilə po zi tiv əh val-ru hiy yə də 

baş la maq isə ili müs bət ab-

ha va da ke çir mək üçün əsas 

şərt he sab olu nur.  İn san la-

rın məhz bir-bi ri ni su la ma sı 

on la rın əy lən cə li an lar ya şa-

ma sı üçün ki fa yət edir.

Ma raq lı əy lən cə ni iz lə-

mək üçün dün ya nın dörd 

bir ya nın dan min lər lə in san 

Tailan da axın edir. Bu müd-

dət ər zin də ha kim dairə lər 

küt lə vi top laş maq la bağ lı 

məh du diy yə ti mü vəq qə ti 

da yan dı rır və yol lar da in-

san la rın sər bəst hə rə kə ti nə 

ica zə ve ri rlər.

Ma raq lı dır ki,  öl kə nin 

bir his sə sin də in san lar su ilə 

əy lən dik lə ri bir vaxt da di gər 

böl gə lər də əha li son ilin ən 

bö yük qu raq lı ğı ilə üz lə şib. 

Ha zır da su böh ra nı yox-

sul, iş siz, və az tə mi nat lı 

ailə lə ri da ha bö yük çə tin-

lik lər lə qar şı-qar şı ya qo yub.  

Tailand ha ki miy yə ti qu raq-

lı ğa bax ma ya raq tu rist lə ri 

cəlb et mək üçün su fes ti val-

la rı nın ke çi ril mə sini da yan-

dır mayıb. Öl kə nin  77 böl-

gə si nin 27-də  qu raq lıq elan 

edi lib və əha li nin yox sul 

tə bə qə si iç mə li və su var ma 

su yu nun ça tış maz lı ğın dan 

əziy yət çə kir. Ha ki miy yət 

rəs mi lə ri  isə böh ran dan çı xış 

yo lu nu su fes ti val la rı na tu-

rist lə ri cəlb et mək də gö rür. 

Bu il hö ku mət su ya qis mən 

qə naət et mək üçün bay ram 

gün lə ri nin sa yı nı 5 gün dən 

3 gü nə en dir di. Bu gün lər də 

öl kə yə gə lən tu rist lə rin sa-

yı ya rım mil yon dan çox dur. 

Hö ku mət rəs mi lə ri bil di rir 

ki, bay ram gün lə ri nin 2 gün 

azal dıl ma sı 5 mil yard litr su-

yun “ta pan ça lar da is ti fa də-

siz qal ma sı na” sə bəb olub. 

Hər il bö yük coş qu ilə 

qeyd olu nan fes ti val əy lən-

cə li an la rı ilə yad da qal sa da  

bu il də qur ban lar sız ötüş-

mə yib. Tailand Sağ lam lıq və 

Koor di na si ya De par ta men-

tin in açıq la ma sın da qeyd 

olu nub ki, 11-13 ap rel ta rix-

lə rin də bayramların qeyd 

olunduğu küçə və meydan-

larda 181 nə fər yol qə za sı-

nın qur ba nı olub, 1777 nə fər 

xə sa rət alıb. Baş ver miş  750 

yol qə za sın da 65 nə fər hə lak 

olub. Hö ku mət tə rə fi n dən 

əv vəl cə dən cid di təd bir lər 

gö rül sə də, fes ti va lın ke çi-

ril di yi 3 gün ər zin də sər xoş 

hal da av to mo bil ida rə edən 

64 min nə fər həbs olu nub, 

1500-dən çox av to mo bil cə-

ri mə mey dan ça sı na apa rı lıb.

Bə zi Cə nub-şər qi Asi ya öl kə lə rin də hər il ap rel 
ayın da su fes ti val la rı ilə mü şa hi də olu nan bay ram-
lar ke çi ri lir. Tailand da Sonqk ran ba yar mı isə iz di-
ha mı na və nə qədər qə ri bə də ol sa, qur ban la rı nın sa-
yı na gö rə da ha məş hur dur. 

Су фестивалы

Бай рам, йох са фа ъия


