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Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 2017-ci ilin 
bi  rin  ci ya  rı  sın  da qar  şı  da du  ran bü  tün 
və  zi  fə  lə  rin uğur  la ic  ra olun  du  ğu  nu, 
Azər  bay  ca  nın da  ha da güc  lən  di  yi  ni və 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin də  rin  ləş  di  yi -
ni bil  dir  di. Öl  kə  miz  də ke  çi  ri  lən IV İs -
lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  na, For  mu  la-1 
Azər  bay  can Qran-Pri  si  nə və di  gər təd -
bir  lə  rə to  xu  nan öl  kə baş  çı  sı 24-cü Xə  zər 
neft-qaz sər  gi və konf  ran  sı  nın dün  ya 
miq  ya  sın  da ener  ji sek  to  run  da se  çil  miş 
təd  bir  lər  dən bi  ri ol  du  ğu  nu qeyd et -
di: “Bu  nun ən gö  zəl gös  tə  ri  ci  si on  dan 
iba  rət  dir ki, bu təd  bi  rə Ame  ri  ka Bir  ləş -
miş Ştat  la  rı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab Tramp 
mək  tub gön  dər  miş  dir. Mə  nə ün  van  la -
nan mək  tub, əl  bətt   ə ki, Xə  zər neft-qaz 
sər  gi və konf  ran  sı  nın əhə  miy  yə  ti  ni ar -
tı  rır, ey  ni za  man  da, Ame  ri  ka Bir  ləş  miş 
Ştat  la  rı tə  rə  fi n  dən Azər  bay  ca  nın ic  ra et -
di  yi uğur  lu ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nə gös  tə  ri  lən 
növ  bə  ti dəs  tək  dir. Əl  bətt   ə ki, be  lə xoş 
mü  na  si  bət Ame  ri  ka-Azər  bay  can əla -
qə  lə  ri  nin uğur  lu in  ki  şa  fı üçün ye  ni zə -
min ya  ra  dır. Bir ne  çə gün bun  dan əv  vəl 
Ame  ri  ka  nın döv  lət ka  ti  bi ilə İs  tan  bul  da 
gö  rü  şüm bir da  ha bi  zim st  ra  te  ji əla  qə -
lə  ri  mi  zi təs  diq  lə  di və bu gün Ame  ri  ka-
Azər  bay  can əla  qə  lə  ri ye  ni mər  hə  lə  yə 
qə  dəm qo  yur”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev xa  ri  ci si  ya -
sə  ti  mi  zin əsas mə  sə  lə  si  nin Er  mə  nis -

tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü -
na  qi  şə  si ol  du  ğu  nu, la  kin bu ilin bi  rin  ci 
ya  rı  sın  da bu is  ti  qa  mət  də heç bir nə  ti  cə 
əl  də edil  mə  di  yi  nə təəs  süfl   ən  di  yi  ni bil -
dir  di: “Bu  nun  la bə  ra  bər, he  sab edi  rəm 
ki, 2017-ci il  də mü  na  qi  şə  nin həl  li ilə 
bağ  lı önəm  li ha  di  sə  lər də baş ver  miş  dir 
və Azər  bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi da  ha da 
bö  yük də  yər qa  zan  mış  dır.Er  mə  nis  tan 
hə  mi  şə da  nı  şıq  la  rı poz  ma  ğa və on  la  ra 
təz  yiq art  dıq  ca təx  ri  bat tö  rət  mə  yə ça  lı -
şır. Növ  bə  ti təx  ri  bat bu ayın 4-də Fü  zu  li 
ra  yo  nu  nun Al  xan  lı kən  din  də baş ver  di. 
Bu, hər  bi ci  na  yət  dir. Bu, er  mə  ni fa  şiz  mi -
nin tə  za  hü  rü  dür və bu ci  na  yə  tə gö  rə Er -
mə  nis  tan öz ca  va  bı  nı al  mış  dır. Bu, mis  li 
gö  rün  mə  miş vəh  şi  lik  dir. Ba  la  ca Zəh  ra -
nın və onun nə  nə  si  nin öl  dü  rül  mə  si er -
mə  ni fa  şiz  mi  nin ey  bə  cər si  fə  ti  ni bü  tün 
dün  ya  ya gös  tər  di.Bu ci  na  yət ca  vab  sız 
qal  ma  dı. Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti də 
bu  nu bi  lir. Azər  bay  can Or  du  su düş  mə -
nə sar  sı  dı  cı zər  bə  lər en  dir  di. Bu zər  bə  lər 
nə  ti  cə  sin  də bir çox iş  ğal  çı məhv edil  di. 
Ba  la  ca Zəh  ra  nın, onun nə  nə  si  nin qa  nı 
yer  də qal  ma  dı. Hə  mi  şə də be  lə ola  caq”.

Al  tı ayın iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə  ri  nin qa -
needi  ci ol  du  ğu  nu bil  di  rən öl  kə baş  çı  sı 
qey  ri-neft iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın al  tı ay  da 1,7 
faiz ar  tı  ğı  nı qeyd et  miş  dir: “He  sab edi -
rəm ki, bu, xü  su  si  lə in  di  ki şə  rait  də çox 
yax  şı gös  tə  ri  ci  dir. Qey  ri-neft sə  na  ye  si 
da  ha çox ar  tıb. Bu  ra  da ar  tım 4,4 faiz  dir. 
He  sab edi  rəm ki, bu da müm  kün olan 
ən gö  zəl gös  tə  ri  ci  dir. Bu, onu gös  tə  rir ki, 
is  la  hat  lar və apar  dı  ğı  mız si  ya  sət öz nə -
ti  cə  si  ni ve  rir.Bi  zim val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı -
mız ar  tıb və bu gü  nə 40,6 mil  yard dol  lar 
təş  kil edir. Bu da çox gö  zəl gös  tə  ri  ci  dir. 
Çün  ki ilin əv  və  lin  dən bu gü  nə qə  dər 

val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  mız təx  mi  nən 3 mil -
yard dol  lar ar  tıb”.

Döv  lət baş  çı  sı de  yib ki, aq  rar sa  hə  də 
ye  ni aq  ro  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı sü  rət  lə 
ge  dir: "Bu pro  ses ge  niş vü  sət al  mış  dır. 
Bu gü  nə qə  dər bi  zim tə  şəb  bü  sü  müz  lə 
və ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə 32 iri fer  mer tə -
sər  rü  fa  tı ya  ra  dıl  mış  dır. İn  di 38 bö  yük 
aq  ro  park ya  ra  dı  lır. Özəl sek  tor bi  zim tə -
şəb  bü  sü  mü  zə çox mə  su  liy  yət  lə ya  naş  dı. 
Tez  lik  lə 38 aq  ro  par  kın ya  ra  dıl  ma  sı bi -
zim ix  rac po  ten  sialı  mı  zı bö  yük də  rə  cə -
də ar  tı  ra  caq  dır".

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ye  kun nit -
qi za  ma  nı 2017-ci ilin iq  ti  sa  di in  ki  şaf ili 
ola  ca  ğı  nı ön  cə  dən söy  lə  di  yi  ni qeyd et  di: 
“Əl  də edil  miş nə  ti  cə  lər əsas ve  rir ki, bu 
il in  ki  şaf ili ola  caq  dır. Ke  çən il iq  ti  sa  di, 
ma  liy  yə sa  bit  ləş  mə  si ili ol  muş  dur. Bu il 
isə in  ki  şaf ili ola  caq. Əmi  nəm ki, bun  dan 
son  ra  kı il  lər  də də Azər  bay  can öz iq  ti  sa -
di po  ten  sialı  nı da  ha da güc  lən  di  rə  cək".
İnf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı  na 

to  xu  nan Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bu is  ti -
qa  mət  də də iş  lə  rin da  vam et  di  ril  di  yi  ni, 
qaz  laş  dır  ma sə  viy  yə  si ar  tıq 93 faizə çat -
dı  ğı  nı, elekt  rik tə  sər  rü  fa  tı  nın ye  ni  lən  di -
yi  ni, iç  mə  li su la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra edil  di  yi -
ni bil  dir  di: “Ki  fa  yət qə  dər və  sait var və 
gə  lən il də bu pro  ses da  vam et  di  ri  lə  cək. 
Ar  tıq bir çox şə  hər  lə  ri  miz  də iç  mə  li su 
mə  sə  lə  si həll olu  nub”.

Mü  şa  vi  rə  də eko  lo  gi  ya və tə  bii sər -
vət  lər na  zi  ri Hü  seyn  qu  lu Ba  ğı  rov, Əm -
lak Mə  sə  lə  lə  ri Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Kə  rəm Hə  sə  nov və “Me  liora  si  ya və Su 
Tə  sər  rü  fa  tı” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti -
nin səd  ri Əh  məd Əh  məd  za  də ilin al  tı 
ayı  nın ye  kun  la  rı  na dair mə  ru  zə  lər  lə çı -
xış et  di  lər.

2017-ъи ил ин  ки  шаф или ола  ъаг  
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev: “Ke  çən il iq  ti  sa  di, ma  liy  yə 
sa  bit  ləş  mə  si ili ol  muş  dur. Bu il isə in  ki  şaf ili ola  caq”

İyu  lun 12-də 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 2017-ci ilin bi  rin  ci ya  rı  sı  nın 
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.
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Pre zi dent İl ham Əli yev, 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli-
ye va və ailə üzv lə ri For mu-
la-1 üz rə dün ya çem piona tı-
nın sək ki zin ci mər hə lə si nin 
- Azər bay can Qran-Pri si nin 
açı lış mə ra si mi nə və fi  nal 
ya rı şı na bax mış lar. Son ra 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın döv lət him ni ifa olun-
muş, For mu la-1 Azər bay can 
Qran-Pri si nin fi  nal mər hə lə-
si nə start ve ril miş dir.

Ba kı tre ki nin uzun lu ğu 6 
ki lo metr, ümu mu mə sa fə si 
isə 306 ki lo metr dir. Pi lot lar 
20 çə tin dön gə si olan trek də 
51 döv rə vur muş lar. Təh lü-
kə siz li yin ən yük sək sə viy-
yə də tə min olun du ğu Ba kı 
tre ki ən sü rət li ya rış lar ka te-
qo ri ya sı na da xil dir. Trek Ba-
kı nın ta ri xi mə kan la rın dan, 
də niz sa hi lin dən keç mək lə 
azar keş lər də xoş ov qat ya-
rat mış dır. Ya rış la rı 30 min-
dən çox ta ma şa çı nın iz lə mə si 
üçün tras bo yun ca hər cür şə-
rait ya ra dıl mış dır. Tre kin ən 
ge niş ye ri nin eni 13, ən dar 
his sə si nin eni isə İçə ri şə hər 
ət ra fın da, o cüm lə dən 7-ci və 
8-ci dön gə lər də 7,6 metr təş-
kil edir di.

Ya rı şın bi rin ci gü nün də 
pi lot lar Ba kı şə hər hal qa sın-
da iki sər bəst yü rüş də güc-
lə ri ni sı na mış lar. İlk sər bəst 
yü rüş də “Red Bull Ra cing” 
ko man da sı nın pi lo tu Maks 
Fers tap pen bi rin ci ol muş dur. 
Pi lot 1 də qi qə 44,410 sa ni yə-
lik nə ti cə ilə bü tün rə qib lə ri-
ni qa baq la mış dır.  

Azər bay can Qran-Pri-
si nin ikin ci gü nün də For-
mu la-1 Azər bay can Qran-
Pri si nin start dü zü lü şü 
müəy yən ləş miş dir. 

For mu la-1 Azər bay can 
Qran-Pri si nin qa li bi “Red 
Bull Ra cing” ko man da sı nın 
üz vü Da niel Rik kiar do ol du. 
Pi lot mə sa fə ni 2 saat 3 də qi-
qə 55 sa ni yə yə qət et di. İkin ci 
ye rə “Mer ce des” ko man da sı-
nın üz vü Valtt  e ri Bott  as çıx dı. 
Üçün cü yer də isə “Wil liams” 
ko man da sı nın pi lo tu ka na-
da lı Lans St rol qə rar laş dı. 
Konst ruk tor lar ku bo ku nun 
sa hi bi isə “Red Bull Ra cing” 
ko man da sı ol du.

Qa li bin şə rə fi  nə Avst ri ya-
nın və Avst ra li ya nın döv lət 
himn lə ri səs lən di ril miş dir. 
Son ra qa lib lə rə mü ka fat lar 
təq dim olun muş dur. Bu nun-
la da For mu la-1 üz rə dün-
ya çem piona tı nın sək ki zin-
ci mər hə lə si - Azər bay can 
Qran-Pri si ba şa çat mış dır.

Qeyd edək ki, For mu la-1 
Azər bay can Qran-Pri si dün-
ya da bö yük ma raq top la yıb. 
Al ma ni ya lı Her man Til ke tə-
rə fi n dən la yi hə lən di ri lən şə-
hər tra sı na dir li yi ilə se çi lir. 
Ona gö rə ki, Mon te-Kar lo, 
Mel burn, Mo na ko və Sin qa-
pur ki mi Azər bay can Qran-
Pri si də şə hər tra sı na ev sa-

hib li yi edir. Be lə ki, Ba kı da 
ke çi ri lən ya rış za ma nı av to-
mo bil lər Də niz kə na rı Bul var 
bo yun ca və şə hə rin ən qə dim 
his sə si olan, UNES CO-nun 
dün ya ir si si ya hı sı na da xil 
edi lən İçə ri şə hər Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu nun ət ra fın da 
dövr edir lər. Be lə lik lə, ya rı şı 
iz lə yən te le vi zi ya ta ma şa çı-
la rı və qo naq lar Azər bay can 
pay tax tı nın tam si ma sı nı 
gör mək im ka nı qa za nır lar.

Be lə lik lə, bu il ke çi ri lən 
8 Qran-Pri nin üçün də qa lib 
gə lən “Fer ra ri”nin al ma ni-
ya lı pi lo tu Se bas tian Vett  el 
153 xal la çem piona ta li der lik 
edir. “Mer ce des”in bri ta ni-
ya lı pi lo tu Luis Ha mil ton 139 
xal la ikin ci, onun ko man da 
yol da şı, fi n lan di ya lı Valtt  e ri 
Bott  as isə 111 xal la üçün cü 

sı ra da qə rar laş mış lar. Ba kı 
Qran-Pri si nin qa li bi, “Red 
Bull Ra cing” ko man da sı nın 
avst ri ya lı pi lo tu Da vid Rik-
kiar do isə 92 xal la dör dün cü 
sı ra da dır.

For mu la-1 bir nə fər lik, 
açıq tə kər li av to mo bil ya rış-
la rı üz rə dün ya çem piona tı-
dır. Bu ya rış lar 1950-ci il dən 
eti ba rən mün tə zəm ola raq 
ke çi ri lir. Qey ri-rəs mi ola raq, 
For mu la-1 sü rü cü lə ri pi lot, 
av to mo bil lər isə bo lid ad-
lan dı rı lır. For mu la-1 ya rış-
la rı Bey nəl xalq Av to mo bil 
Fe de ra si ya sı nın müəy yən 
et di yi qay da la ra əsa sən təş-
kil olu nur. Ya rış lar il ər zin də 
müx tə lif öl kə lər də ke çi ri lən 
mər hə lə lər dən iba rət olur. 
Hər mər hə lə yə Qran-Pri adı 
ve ri lir. İlin so nun da bü tün 
Qran-pri lər dən top la nan 
xal la rın əsa sın da pi lot lar və 
ko man da lar ara sın da qa lib 
müəy yən ləş di ri lir və mü ka-
fat lan dı rı lır. For mu la-1 ya rış-
la rı dün ya da ən çox ta ma şa çı 
audi to ri ya sı na sa hib ya rış lar-
dan bi ri dir. 1950-ci il də ke çi-
ri lən ilk ya rış da ku bo ku “Al fa 
Ro meo” ko man da sı və onun 
ita li ya lı pi lo tu Cü zep pe Fa ri-
na qa za nıb. Ən çox çem pion 
adı na “Fer ra ri” ko man da-
sı nın əf sa nə vi al man pi lo tu 
Mi xail Şu ma xer sa hib olub. 
O, For mu la-1 ya rış la rın da 
yed di də fə çem pion olub.

Фор му ла-1 Азяр бай ъан Гран-При си ба ша чат мыш дыр
Ba kı da dün ya nın ən 

nü fuz lu id man ya rış la-
rın dan bi ri - For mu la-1 
Azər bay can Qran-Pri si 
iyu nun 25-də uğur la ba-
şa çat dı. Od lar yur du nun 
pay tax tı Ba kı öz ta ri xin-
də növ bə ti də fə mö tə bər 
bey nəl xalq id man ya rı şı-
na ev sa hib li yi et miş dir.
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Bu mü na si bət lə “Azər su” ASC və Me-
liora si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-nin kol-
lek tiv lə ri Fəx ri xi ya ba na gə lə rək xal qı-
mı zın ümum mil li li de ri, gör kəm li döv lət 
xa di mi Hey dər Əli ye vin xa ti rə si ni yad 
edib, mə za rı önü nə ək lil qoy muş lar. Gör-
kəm li of tal mo loq-alim, aka de mik Zə ri fə 
xa nım Əli ye va nın da xa ti rə si yad olu nub, 
mə za rı üs tü nə gül dəs tə lə ri dü zül müş dür. 
Son ra Şə hid lər Xi ya ba nın da Azər bay ca-
nın azad lı ğı və əra zi bü töv lü yü uğ run da 
can la rın dan keç miş qəh rə man Və tən öv-
lad la rı nın xa ti rə si anıl mış, “Əbə di mə şəl” 
abi də si nin önü nə ək lil qo yul muş dur.

Daha sonra “Su tə sər rü fa tı və me liora-
si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay ra mı mü na si-
bə ti ilə “Ümum mil li li der Hey dər Əli yev 
Azər bay ca nın su tə sər rü fa tı və me liora-
si ya sa hə si nin ya ra dı cı sı və müəl li fi  dir” 
möv zu sun da el mi-prak ti ki konf rans ke çi-
ril miş dir.

Tədbirdə Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin Aq rar si ya sət mə sə lə lə ri üz-
rə kö mək çi si-şö bə mü di ri Azər Əmi ras la-
nov son il lər su tə sər rü fa tı və me liora si ya 
sa hə sin də iri miq yas lı la yi hə lə rin hə ya ta 
ke çi ril di yi ni xa tır la da raq qeyd et miş dir 
ki, bu sa hə də gö rül müş iş lər kənd tə sər-
rü fa tı nın in ki şa fı na və əha li nin so sial ri-
fa hı nın yax şı laş dı rıl ma sı na xid mət edir. 

Son ra A.Əmi ras la nov su tə sər rü fa tı və 
me liora si ya sis te min də sə mə rə li fəaliy yət-
lə ri nə gö rə bir qrup əmək da şın fəx ri ad-
lar və me dal lar la təl tif olun ma sı haq qın da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən cam la rı nı 
oxu muş dur.

Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-
nin səd ri Əh məd Əh məd za də qə dim 
su var ma əkin çi li yi ənə nə si olan Azər bay-
can da me liora si ya və ir ri qa si ya iş lə ri nə 
ke çən əs rin əv vəl lə rin də baş la nıl sa da, bu 
sa hə nin əsas in ki şa fı ulu ön də rin res pub-
li ka mı za rəh bər lik et di yi 1969-1982-ci il-
lə rə tə sa düf etdiyini bildirmişdir. Hə min 
il lər də me liora si ya və su tə sər rü fa tı sa hə-
sin də qu ru cu luq iş lə ri ge niş vü sət al mış, 

iri su an bar la rı, çox lu say da hid ro qov şaq-
lar, na sos stan si ya la rı, müasir me liora si ya 
və ir ri qa si ya sis tem lə ri ti ki lib is ti fa də yə 
ve ril miş, su va rı lan tor paq la rın ümu mi 
sa hə si 1,5 də fə dən çox art mış dır: “Azər-
bay can da me liora si ya və su tə sər rü fa tı-
nın ge niş miq yas lı, in ten siv in ki şa fı na ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin res pub li ka ya rəh-
bər lik et di yi 1969-cu il dən baş la nıl mış dır. 
Ağs ta fa çay, Sər səng, Yu xa rı Xan bu lan çay 
su an bar la rı, Mil-Mu ğan, Lən kə ran çay 
hid ro qov şaq la rı, həm çi nin Baş Mil ka-
na lı məhz ulu ön də rin Azər bay ca na rəh-
bər lik et di yi dövr də ti ki lə rək is tis ma ra 
ve ril miş dir. Ulu ön də rin me liora si ya  və 
su tə sər rü fa tı nın in ki şa fı na gös tər di yi 
diq qət ha zır da Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən uğur la da vam et di ri lir. Bu nun 
nə ti cə si dir ki, ha zır da res pub li ka da ge-
niş su var ma sis tem lə ri nə, kol lek tor-dre-
naj şə bə kə lə ri nə ma lik me liora si ya və su 
tə sər rü fa tı komp lek si fəaliy yət gös tə rir. 
Cə nab Pre zi den tin tə şəb bü sü  ilə  hə ya ta 
ke çi ril miş bö yük inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
-  Şəm kir çay və Tax ta kör pü su an bar la rı,  
Tax ta kör pü-Cey ran ba tan su ka na lı qı sa 
müd dət də ti ki lə rək is tis ma ra ve ril miş və 
ha zır da öl kə iq ti sa diy ya tı nın in ki şa fı na 
töh fə lər ver mək də dir”.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz Hü-
sey nov çı xış edə rək bil dir miş dir ki, su tə-
sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri gü nü  pe şə 
bay ra mı nın tə sis edil mə si öl kə baş çı sı nın   
su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin əmə yi nə ver di yi 
qiy mət və gös tər di yi diq qə tin ba riz nü-

İyunun 5-də su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri  pe şə bay ra mını qeyd 
etmişlər. Pre zi dent İl ham Əli ye vin  14 may 2014-cü il də im za la dı ğı Sə rən-
cam la bu ta rix  “Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay ra mı 
ki mi tə sis edil miş dir.

  5 ийун - "Су тя сяр рц фа ты вя ме лиора си йа   
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mu nə si dir. “Azər su” ASC-nin səd ri Azər-
bay ca nın su tə sər rü fa tı sek to ru nun bö yük 
ta ri xi yol keç di yi ni xa tır la da raq   bu sa hə-
də  ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ta ri xi xid-
mət lə rin dən da nış mış dır: “İs 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 na yö nəl miş la yi hə lə rin əsas his sə si 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı-
dır. Ümum mil li li de rin rəh bər li yi ilə Kür 
və Cey ran ba tan su mən bə lə rin dən is ti fa də 
sa hə sin də hə ya ta ke çi ril miş təd bir lər bu 
gün Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 
iç mə li su təc hi za tın da müs təs na rol oy na-
yır. Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin tə şəb büs-
ka rı ol du ğu və Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi ril miş Oğuz-
Qə bə lə-Ba kı su kə mə ri la yi hə si Ba kı şə-
hə ri nin iç mə li su təc hi za tın da müs təs na 
əhə miy yət da şı yır. 2010-cu il də is tis ma ra 
ve ril miş kə mər Azər bay ca nın müs tə qil lik 
il lə ri nin ən bö yük inf rast ruk tur la yi hə si 
ki mi ta ri xə düş müş dür. Döv lət baş çı sı nın 
iş ti ra kı ilə is tis ma ra ve ril miş Cey ran ba-
tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si Ba kı şə hə ri və ət raf qə sə bə lə-
rin iç mə li su təc hi za tın da mü hüm rol oy-
na yır. Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı-
rıq la rı na uy ğun ola raq, ha zır da şə hər və 
ra yon mər kəz lə rin 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 la yi hə lə ri uğur la da vam 
et di ri lir”.  

Q.Hü sey nov qeyd et miş dir ki,  Kü lül-
lü su mən bə yi, Şir van-Mu ğan, Sa bira bad-

Saat lı, ma gist ral su kə mər lə ri nin, həm çi-
nin Xan bu lan çay, Min gə çe vir və Qu ba 
su tə miz lə yi ci qur ğu la rı nın is tis ma ra ve-
ril mə si re gion lar da əha li nin key fi y yət li 
iç mə li su ilə tə mi na tı na mü hüm töh fə lər 
ver miş dir. Ha zır da 44 şə hər və ra yon mər-
kə zin də su  və ka na li za si ya la yi hə lə ri nin  
ic ra sı na baş la nı la mış dır. İn di yə dək hə min 
şə hər lə rin 20-də həm su, həm də ka na li za-
si ya şə bə kə si nin, 8-də isə su şə bə kə si nin 
ti kin ti si ye kun laş mış dır.   Ötən müd dət-
də şə hər və ra yon mər kəz lə ri ilə ya na-
şı,su qıt lı ğı mü şa hi də olu nan 350-dən çox 
kənd də hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lər dən 360 
min dən çox in san fay da lan mış dır.

Döv lət baş çı sı nın  ər zaq təh lü kə siz li-
yi nin və ix rac po ten sialı nın ar tı rıl ma sı nın 
tə min edil mə si ba rə də tap şı rıq la rı na uy-
ğun ola raq “Azər su” ASC Zər dab, Ha cı-
qa bul və Şa ma xı ra yon la rı əra zi sin də əkin 
sa hə lə ri nin  su var ma su yu ilə tə mi na tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə la yi hə lər ic ra 
edir.

Ümu mi lik də, “Azər su” ASC-nin 13 il-
lik fəaliy yə ti döv rün də 7500 km ma gist ral 
və pay la yı cı su xətt  i, 2800 km ka na li za si ya 
kol lek to ru və xətt  i, 4 su tə miz lə yi ci qur ğu, 
221 su an ba rı, 110 su və ka na li za si ya-na-
sos stan si ya sı ti ki lib, 292 ar te zian və su-
bar te zian qu yu su qa zı lıb.Gö rül müş iş lər 
nə ti cə sin də mər kəz ləş di ril miş qay da da 
iç mə li su ilə tə min olu nan əha li nin sa yı 
2 də fə dən çox ar ta raq 4 mil yon 500 mi ni 
keç miş dir.  Ha zır da öl kə üz rə xid mət gös-
tə ri lən əha li nin 65,9, Ba kı şə hə rin də isə 
80,8 faizi fa si lə siz re jim də iç mə li su ilə tə-
min edi lir.

Konf rans da Mil li Məc li sin Aq rar si-
ya sət ko mi tə si nin səd ri El dar İb ra hi mov, 
Baş na zi rin mü şa vi ri Mu sa Məm mə dov, 
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 nin səd ri Akif 
Məm mə dov, Kənd Tə sər rü fa tı,  Qi da Sə-
na ye si İş çi lə ri Həm kar lar İtt  i fa qı Ko mi-
tə si nin səd ri To fi q Qu li yev  öl kə miz də 
su tə sər rü fa tı və me liora si ya sek to run da 
gö rül müş iş lə rin əhə miy yə tin dən da nış-
mış, bu sa hə də ça lı şan iş çi lə rin əmə yi ni 
yük sək qiy mət lən dir miş lər.

Təd bir də konf rans iş ti rak çı la rı adın-
dan  Pre zi dent İl ham Əli ye və mü ra ciət 
qə bul edil miş dir. Konf rans Azər bay can 
Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı və “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yət lə ri nin fəaliy yə-
tin dən bəhs edən fi lm lə rin nü ma yi şi ilə 
ba şa çat mış dır.

     иш чи ля ри эц нц" пешя байрамыдыр
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“Azər su” ASC-nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov təl tif 
olun muş əmək daş la rı təb rik 
edə rək bil dir miş dir ki, son 
il lər su tə sər rü fa tı sek to ru 
ye ni in ki şaf döv rü nə qə dəm 
qoy muş dur. İs teh lak çı la rın 
iç mə li su təc hi za tı nın 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 
məq sə di ilə möh tə rəm Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin tap şı-
rıq la rı na uy ğun ola raq öl kə 
miq ya sın da ge niş miq yas lı 
iş lər gö rül müş, mü hüm la-
yi hə lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Əha li nin so sial və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab-
lan mış su təc hi za tı la yi hə lə-
ri nin ic ra sın da su tə sər rü fa tı 
iş çi lə ri nin bö yük xid mət lə ri 
ol muş dur.

Su tə sər rü fa tı və me liora-
si ya sa hə si iş çi lə ri nin əmə-
yi ni yük sək qiy mət lən di rən 
Pre zi dent  İl ham Əli ye vin 
14 may 2014-cü il ta rix ində 
im za la dı ğı sə rən cam la  iyun 
ayı nın 5-i  “Su tə sər rü fa tı 
və me liora si ya iş çi lə ri gü-
nü” pe şə bay ra mı tə sis edil-

miş dir. Hər il pe şə bay ra-
mı ərə fə sin də bir qrup su 
tə sər rü fa tı iş çi si fəx ri ad lar 
və me dal lar la təl tif olu nur. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2017-ci il  iyun ayı nın 3-də 
im za la dı ğı sə rən cam lar-
la su tə sər rü fa tı sa hə sin də 
sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
“Azər su” ASC-nin 2 əmək-
da şı “Əmək dar mü hən dis” 
fəx ri adı na la yiq gö rül müş, 
12 əmək da şı isə “Tə rəq qi” 
me da lı ilə təl tif olun muş dur: 
“Azər bay can və tən daş la rı nın 
sağ lam lı ğı nın qo run ma sı na  
və so sial ri fa hı nın yük səl dil-
mə si nə is ti qa mət lən miş döv-

lət si ya sə ti nə su  tə sər rü fa tı 
iş çi lə ri özü nə məx sus töh fə lər 
ver mək də dir. Pe şə bay ra mı-
nın tə sis edil mə si və bay ram 
ərə fə sin də həm kar la rı mı zın 
bir qru pu nun mü ka fat lan dı-
rıl ma sı öl kə baş çı sı nın su tə-
sər rü fa tı iş çi lə ri nin əmə yi nə 
ver di yi  qiy mət, bu sa hə nin 
in ki şa fı na gös tər di yi diq qə-
tin ba riz nü mu nə si dir. Əmi-
nəm ki, çox min li su tə sər-
rü fa tı iş çi lə ri bun dan son ra 

da var qüv və si ilə ça lı şa raq 
qar şı ya qo yul muş və zi fə lə-
ri la yi qin cə ye ri nə ye ti rə cək, 
on la ra gös tə ri lən eti ma dı 
doğ rul da caq lar”.

“Əmək dar mü hən dis” 
fəx ri adı na la yiq gö rül müş 
“Azər su” ASC-nin Su mən-
bə lə ri və ma gist ral kə mər lə-
rin ida rə olun ma sı şö bə si nin 
rəisi Ra sim Qu li yev və Qa ra-

dağ ra yon Su ka nal İda rə si-
nin rəisi Əh li man Man su rov, 
“Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif 
olun muş “Ba kı Su ka nal” 
İda rə si nin rəis müavi ni Əli-
za də Nə si rov su tə sər rü fa tı 
iş çi lə ri nin əmə yi nə ver di yi 
qiy mə tə gö rə öl kə  baş çı sı na 
min nət dar lıq la rı nı bil dir miş 
və  qeyd et miş lər ki, əha li nin 
so sial ri fa hı nın yük səl dil mə-
si is ti qa mə tin də öl kə rəh bər-
li yi nin hə ya ta ke çir di yi  si-
ya sə tə su tə sər rü fa tı iş çi lə ri 
bun dan son ra da öz töh fə lə-
ri ni ve rə cək lər.

Su tə sər rü fa tı nın in ki-
şa fın da xid mət lə ri olan  və 
əmək fəaliy yə tin də fərq lə-

nən 107 əmək daş “Azər su” 
ASC səd ri nin əm ri ilə Fəx ri 
Fər ma na la yiq gö rül müş dür.

Son ra su tə sər rü fa tı sa hə-
sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə 
gö rə təl tif olun muş “Azər su” 
ASC əmək daş la rı na “Əmək-
dar mü hən dis” fəx ri adı nın 
və si qə lə ri, “Tə rəq qi” me dal-
la rı və  fəx ri fər man lar təq-
dim olun muş dur.

“Азяр су” АСЪ-нин ямяк даш ла рына 
мц ка фат лар тяг дим едил миш дир

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 Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti nin sə rən cam la rı ilə “Əmək dar mü hən dis” fəx ri 
adı al mış və “Tə rəq qi” me da lı na la yiq gö rül müş, həm çi-
nin “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti səd ri nin əm ri ilə 
“Fəx ri Fər man”la təl tif olun muş əmək daş la ra mü ka fat-
la rın təq dim olun ma sı mə ra si mi ke çi ril miş dir.
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Konfransda ilk əra zi par-
ti ya təş ki la tı İda rə He yə ti-
nin üz vü Eti bar Məm mə dov 
par ti yanın  ya ran ma ta ri xi, 
in ki şaf mər hə lə lə ri, öl kə nin 
ic ti mai-si ya si hə ya tın da kı 
müstəs na ro lun dan da nış-
mış, su tə sər rü fa tı iş çi lə ri is-
teh sa lat sa hə lə rin də və zi fə 
borc la rı nı şə rəfl  ə ye ri nə ye-
tir mək lə ya na şı, par ti ya hə-
ya tın da da xü su si fəal lıq-la rı 
ilə se çil dik lə ri ni bil dir miş dir.

YAP “Azər su” ASC üz rə 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tı-
nın səd ri Hey dər Ab ba sov 
he sa bat mə ru zə si ilə çı xış et-
miş dir. Qeyd olun muş dur 
ki, ötən dövr də par ti ya nın  
qu ru cu su, ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev ide ya la rı nın 
ya şa dıl ma sı, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri İlham Əli ye vin uğur lu 

da xi li və xa ri ci si ya sə ti nin,  
öl kə mi zin ic ti mai-si ya si, so-
sial-iq ti sa di  sa hə lə rin də əl də 
olu nan nailiy yət lə ri nin ic ti-
maiy yət ara sın da geniş təb liğ  
edil mə si is ti qa mə tin də mü-
hüm təd bir lər gö rül müş dür. 
Ey ni za man da YAP-ın proq-
ram və prin sip lə ri nin təb li ği, 

par ti ya sı ra la rı nın ge niş lən-
di ril mə si iş lə ri nə xü su si diq-
qət ye ti ril miş dir.  Ha zır da 
“Azər su” ASC əra zi ilk par ti-
ya təş ki la tı nın 2463 üz vü var 
və on la rın 51,6 faizi ni gənc lər 
təş kil edir. Bu gün da ha 44 
nə fər YAP üzv lü yü nə qə bul 
üçün mü ra ciət et miş dir ki, bu 
da par ti ya nın sı ra la rı nın gün-
bə gün ge niş lən mə si nin ba riz 
nü mu nə si dir.

“Azər su” ASC üz rə əra zi 

ilk par ti ya təş ki la tı nın üzv lə ri 
Gü nel El da ro va, Anar Cəb-
ra yıl lı, Əbül fəz Kə rim za də 
he sa bat döv rün də təş ki la tın 
fəaliy yə ti ilə bağ lı çı xış et miş-
lər. 

Konf rans iş ti rak çı la rı yek-
dil lik lə YAP “Azər su” ASC 
əra zi ilk par tiya  təş ki la tı nın 

he sa bat döv rü ər zin də fəaliy-
yə ti ni qə naət bəxş qiy mət lən-
dir miş lər.

Təd bir də çı xış edən YAP 
Ya sa mal ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ta ğı Əh mə dov öl kə mi-
zin ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
par ti ya nın xid mət lə rin dən 
da nışmış, ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev ide ya la rı nın 
Pre zi dent İl ham Əli yev tə-
rəfi n dən uğur la hə ya ta ke-
çi ril di yi ni bil dir miş dir: “Ye-

ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
ya ran dı ğı gün dən öz si ya si 
xətt  i nə sa diq li yi, xalq, döv-
lət qar şı sın da xid mətlə ri, öl-
kə mi zin bir-bi ri ni əvəz lə yən 
uğur la rı onun cə miy yət də ki 
möv qe yi ni da ha da möh-
kəm lən dir miş, ümum xalq 
par ti ya sı ol du ğu nu təs diq-

lə miş dir. YAP “Azər su” ASC 
ilk əra zi par ti ya təş ki la tı nın 
fəaliy yə ti qə naət bəxş he sab 
edil mə li,  par ti ya sı ra la rı na 
gənc lə rin axı nı fə rəh lən di ri ci 
hal ki mi qiy mət lən di ril mə li-
dir".

“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz  Hü sey nov YAP-
nın ya ran ma ta ri xi, keç di yi 
in ki şaf yo lu haq qın da fi  kir-
lə ri ni söy lə yə rək qeyd et miş-
dir ki, xal qı mı zın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli yev si ya si 
kur su nun möh tə rəm Pre zi-
dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən 
uğur la da vam et di ril mə si nə-
ti cə sin də öl kə miz  in ki şaf edir 
və hər bir və tən daş müs tə qil 
döv lə ti miz lə qü rur du yur. 
“Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
“Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
dü nə nin, bu gü nün və gə lə-
cə yin par ti ya sı dır” fi k ri, bu 
gün par ti ya nın de vi zi nə çev-
ril miş dir. Bir mə na lı şə kil də 
de mək olar ki, Azər bay can 
xal qı ümum mil li li de rin si-
ya si kur su na  sə da qə ti ni 
daim nü ma yiş et di rir və bu 
si ya sə tin al ter na ti vi ol ma-
dı ğı nı qə bul edir. Ümid va rıq 
ki, par ti ya  üzv lə ri miz  möh-
tə rəm Pre zident İl ham Əli ye-
vin müəy yən ləş dir di yi si ya si 
kur sun hə ya ta ke çi ril mə si nə, 
əha li nin iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya xid mət lə rin-
dən is ti fa də si nin yax şı laş dı-
rıl ma sı na la yiq li töh fə lə ri ni 
ve rə cək lər”.

Son ra təş ki la ti mə sə lə lə rə 
ba xı la raq 13 nə fər dən iba rət 
İda rə He yəti  for ma laş dı rıl-
mış dır. İda rə He yə ti tə rə fi n-
dən Hey dər Ab ba sov YAP 
“Azər su” ASC əra zi ilk par-
ti ya təş ki la tı nın səd ri, Gü nay 
Məm məd li və Qa far Mə də-
tov isə  sədr müavin lə ri se çil-
miş lər.

ЙАП “Азяр су” АСЪ яра зи илк пар ти йа тяш ки ла ты нын 
ще са бат-сеч ки конф ран сы ке чирил миш дир

Ye ni Azər bay can Par-
ti ya sı “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti əra zi 
ilk par ti ya  təş ki la tı nın 
he sa bat-seç ki konf ran sı 
ke çi ril miş dir.
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Ko mi tə nin səd ri Akif 
Məm mə dov iş çi lə rin əmək 
şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı 
və so sial mü da fi əsi nin güc-
lən di ril mə si is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lər ba rə də mə lu-
mat ve rib. 

STİ HİRK-nin Təş ki la ti 
və  Bey nəl xalq əla qə lər şö-
bə si nin rəisi Xə ya lə Məm-
mə do va  təş ki la tın ötən 5 
il də ki fəaliy yə ti ilə bağ lı 
təq di mat la çı xış edib. Ko-
mi tə nin  Nə za rət Təf tiş Ko-
mis si ya sı nın səd ri Ay dın 
Rə fi  yev, “Su ka nal” El mi 
Təd qi qat və La yi hə İns ti-
tu tu Həm kar lar İtt  i fa qı Ko-
mi tə si nin səd ri El man İs-
gən dər li, “Azər su” ASC-nin 
So sial İn ki şaf və mo ti va si ya 
şö bə si nin apa rı cı mü hən di si 
Gü nay Məm məd li iş çi lə rin 
hü qu qi mə na fe lə ri nin qo-
run ma sı və so sial ri fa hı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də gö rül müş iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rib.

Qu rul tay da iş ti rak edən 
Azər bay can Həm kar lar İt-
ti faq la rı Kon fe de ra si ya sı-
nın səd ri Sətt  ar Meh ba lı yev 
ötən müd dət də STİ HİRK-
nin  fəaliy yə tin də nə zə rə 

çar pa caq müs bət də yi şik lik-
lə rin mü şa hi də olun du ğu nu 
qeyd edib. Kon fe de ra si ya 
səd ri  “Azər su” ASC-də iş-
çi lə rə ya ra dı lan əmək şə-
raiti ni, əmə yin mü ha fi  zə si 
və so sial tə mi nat mə sə lə lə ri 
bağ lı gö rü lən iş lə ri yük sək 
qiy mət lən di rə rək mü va fi q 
töv si yə lə ri ni ve rib.

S.Meh ba lı yev Azər bay-
can da su tə sər rü fa tı nın in-
ki şa fın da qa za nı lan nailiy-
yət lə rə və iş çi lə rin  so sial 
prob lem lə ri nin həl lin də 
gös tər di yi əvəz siz xid mət-

lə rə gö rə, “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey no vun 
MDB və Bal tik ya nı öl kə lə rin 
Ümum həm kar lar İtt  i faq la rı 
Kon fe de ra si ya sı nın 25 il lik 

gü müş xa ti rə ni şa nı ilə təl-
tif olun du ğu nu bil di rib və 
mü ka fa tı “Azər su” ASC-nin 
səd ri nə təq dim edib. Q.Hü-
sey nov iş çi lə rin so sial mü-
da fi əsi nin güc lən di ril mə si 
sa hə sin də  gös tər di yi xid-

mət lə rə gö rə STİ HİRK tə-
rə fi n dən tə sis edil miş “Ən 
yax şı so sial tə rəf daş” mü ka-
fa tı na da la yiq gö rü lüb.

“Azər su” ASC-nin səd ri 

təl tifl  ə rə gö rə min nət dar lı-
ğı nı bil di rib. Əha li nin iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si-
nin yax şı laş dı rıl ma sı is ti-
qa mə tin də gö rü lən iş lər və 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-
lər ba rə də mə lu mat ve rən 
Səhm dar Cə miy yə tin  səd-
ri su tə sər rü fa tı sek to run da 
ça lı şan la rın əmək şə raiti-
nin və so sial tə mi nat la rı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na xü su si 
diq qət ye ti ril di yi ni bil di-
rib: “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də fə da kar və 
zəh mət keş əmək kol lek ti vi 
for ma la şıb. İş çi lə rin nor mal 
iş şə raiti nin tə min edil mə-
si, on la rın hü quq və mə na-
fe lə ri nin qo run ma sı,  so sial 
tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl-
ma sı mə sə lə lə ri nə xü su si 
diq qət ye ti ri lir. Bu sa hə də 
sa hə həm kar lar təş ki la tı ilə 
sıx əmək daş lıq möv cud-
dur. Bun dan son ra da bir gə 
fəaliy yət sa yə sin də iş çi lə rin 
so sial prob lem lə ri nin həl li 
diq qət də sax la nı la caq”.

Son ra təş ki la ti mə sə lə lə-
rə ba xı lıb, STİ HİRK sədr li-
yi nə seç ki lər ke çi ri lib. Akif 
Məm mə dov növ bə ti müd-
də tə ko mi tə nin səd ri se çi lib. 
Qu rul ta yın so nun da fəaliy-
yə tin də fərq lə nən həm kar-
lar təş ki lat la rı nın üzv lə ri 
mü ka fat lan dı rı lıb.

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 nin (STİ HİRK) 3-cü qu rul ta yı ke çi ri lib.

Су Тя сяр рц фа ты Иш чи ля ри Щям кар лар Ит ти фа гы 
Рес пуб ли ка Ко ми тя си нин III гу рул та йы ке чи ри лмишдир
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Mə ra sim də çı xış edən 
Ab şe ron ra yon ic ra ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı İra də 
Gül məm mə do va son il lər 
Xır da lan şə hə ri nin əha li si nin 
2 də fə dən çox art dı ğı nı, bu 
sə bəb dən möv cud su və ka-
na li za si ya şə bə kə si nin şə hə ri 
tam əha tə et mə di yi ni bil dir-
di: “Bu gün tə mə li qo yu lan 
iç mə li su və ka na li za si ya  
la yi hə si bü tün şə hə ri əha-
tə edə cək. Ab şe ron sa kin lə ri 
hər za man cə nab Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin diq qət və 
qay ğı sı nı hiss edib və he sab 
edi rik ki, bu la yi hə öl kə baş-
çı sı nın yer li sa kin lə rə bö yük 
hə diy yə si dir. İna nı ram ki, 
bu la yi hə nin ic ra sı nə ti cə-
sin də bü tün şə hər əha li si nin 
iç mə li su prob le mi öz həl li-
ni ta pa caq, sa kin lər fa si lə siz 
və key fi y yət li iç mə li su ilə 
tə min olu na caq”.

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə-
dov öl kə əha li si nin fa si lə siz 
və key fi y yət li iç mə li su ilə 

tə min olun ma sı is ti qa mə-
tin də gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rə rək bil dir di 
ki,  ha zır da res pub li ka nın  
ək sər şə hər  və ra yon mər-
kəz lə rin də,  həm çi nin Ba-
kıət ra fı qə sə bə lər də  iç mə li 
su və ka na li za si ya la yi hə lə ri 
ic ra olu nur: "Azər su” ASC 7 
bey nəl xalq ma liy yə ins tiutu 
ilə əmək daş lıq edir və bu qu-
rum lar la 20-dən ar tıq la yi hə 

real laş dı rır. Azər bay can Hö-
ku mə ti və Səudiy yə İn ki şaf 
Fon du nun bir gə ma liy yə si 
ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə 
Xır da lan şə hə ri nin həm iç-
mə li su, həm də ka na li za si ya 
prob le mi nin tam həl li nə im-
kan ve rə cək dir".

Xır da lan şə hə ri nin iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı la yi hə si 2035-ci  ilə dək 
pers pek tiv in ki şaf  nə zə rə 
alın maq la 200 min nə fə rin 
iç mə li su və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab-
lan mış dır.

La yi hə yə əsa sən, Xır-
da lan şə hə ri nə iç mə li su 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-
li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek sin dən ve ri lə cək. 
Bu məq səd lə Cey ran ba tan-
Zi rə ma gist ral kə mə ri nin 
marş ru tu üzə rin də hər bi ri-
nin tu tu mu 10 min kub metr 
olan 2 su an ba rı ti ki lə cək 
və an bar lar dan şə hə rə 4,5 
km ma gist ral su xət lə ri çə-
ki lə cək. Xır da lan şə hə rin də 
ümu mi uzun lu ğu 168 km 
olan pay la yı cı su şə bə kə si 

ya ra dı la caq, 21200 ün va na 
ev bir ləş mə si ve ri lə cək və 
hər bir abu nə çi say ğac la tə-
min olu na caq. Yan ğın təh lü-
kə siz li yi nin tə min olun ma sı 
məq sə di lə şə hər əra zi sin də 
570 yan ğın hid ran tı nın qu-
raş dı rıl ma sı da nə zər də tu-
tu lur.

La yi hə çər çi və sin də Xır-
da lan şə hə ri nin ka na li za si ya 
inf rast ruk tu ru da ye ni dən 
qu ru la caq. Şə hər də 109 km 
uzun lu ğun da ka na li za si ya 
şə bə kə si ya ra dı la caq, ka na li-
za si ya qu yu la rı ti ki lə cək, ev 
bir ləş mə lə ri ve ri lə cək.

La yi hə üz rə ti kin ti-qu raş-
dır ma iş lə ri nin 2019-cu il də 
ba şa çat dı rıl ma sı plan laş dı-
rı lır.

Qeyd edək ki, Ba dam dar 

qə sə bə si nin iç mə li 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 də Azər bay can Hö-
ku mə ti ilə Səudiy yə İn ki şaf 
Fon du tə rə fi n dən ma liy yə-
ləş di ri lir. Qə sə bə də ti kin ti 
qu raş dır ma iş lə ri nin bi rin ci 
mər hə lə si üz rə iş lə rin 2017-
ci il də ba şa çat dı rıl ma sı nə-
zər də tu tu lur.

Azər bay can Hö ku mə ti və Səudiy yə İn ki şaf Fon du nun 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Xır da lan şə hə ri nin su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri nin ge niş lən di ril mə si və ye-
ni dən qu rul ma sı la yi hə si” çər çi və sin də Ab şe ron ra yo nu 
Xır da lan şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri ye ni dən qu ru la caq. İyul ayı nın 10-da la yi hə 
üz rə ti kin ti iş lə ri nin tə məl qoy ma mə ra si mi ke çi ri lib.

Хыр да лан шя щя ри ндя инфраструктурун 
йе ни дян гу рул ма сына баш ла ныл мыш дыр
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Sə rən ca ma əsa sən, Ba-
kı şə hə rin də ka na li za si ya 
və ya ğış su la rı inf rast ruk-
tu ru nun tək mil ləş di ril mə si 
məq sə di lə 2017-ci ilin döv-
lət büd cə sin dən “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nə 
14,7 mil yon ma nat və sait 
ay rıl mış dır. Bu və sait he sa-
bı na Ab şe ron ya rı ma da sı-
nın müx tə lif əra zi lə rin də 13 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tul muş dur. Ar tıq 
la yi hə lər üz rə ti kin ti-qu raş-
dır ma iş lə ri nə baş la nıl mış-
dır. “Azər su” ASC-nin 
Plan laş dır ma və key fi y yə tə 
nə za rət de par ta men ti nin 
rəisi Ba ha dur Kən gər li bil-
dir miş dir ki, bu la yi hə lər 
ha zır la nar kən in ten siv ya-
ğın tı lar za ma nı su bas ma 
hal la rı nın baş  ver di yi kri-
tik əra zi lər müəy yən ləş di-
ril miş dir: “Ba kı şə hə ri nin 
bə zi əra zi lə rin də ya ğış və 
ka na li za si ya inf rast ruk tu-
ru nun ol ma ma sı in ten siv 
ya ğın tı lar za ma nı prob lem-
lər ya ra dır dı. Su bas ma hal-
la rı nın ara dan qal dı rıl ma sı 
məq sə di lə “Azər su” ASC tə-
rə fi n dən mü tə ma di pro fi -
lak ti ki təd bir lər gö rül sə də, 
komp leks la yi hə lə rin real-
laş dı rıl ma sı na eh ti yac var-
dır. Bu ba xım dan aidiy ya tı 
qu rum la rın mü tə xəs sis lə ri 
ilə bir lik də su bas ma hal la-
rı da ha çox mü şa hi də olu-
nan əra zi lər, su yı ğıl ma la-
rı nın sə bəb lə ri araş dı rıl mış 
və prob le min həl li yol la rı 
müəy yən ləş di ril miş dir. Ey-

ni za man da Ab şe ron ya rı-
ma da sın da bir sı ra göl lə rin 
su sə viy yə si nin tən zim lən-
mə si nə zə rə alın mış dır”.

Qı sa müd dət də Səhm-
dar Cə miy yə tin mü tə xəs sis-
lə ri tə rə fi n dən la yi hə lər ha-
zır lan mış və in şaat iş lə ri nə 
baş la nıl mış dır. Bu la yi hə lər 
ara sın da göl lə rin su sə viy-
yə si nin tən zim lən mə si xü-
su si əhə miy yət kəsb edir.

İn ten siv ya ğın tı lar za-
ma nı su yun sə viy yə si ar ta-
raq daş ma hal la rı baş ve rən 
göl lər dən bi ri də Ab şe ron 
ra yo nu nun Mə həm mə di 
kən din də yer lə şən ey niad lı 
göl dür. Səhm dar Cə miy yə-
tin si fa ri şi əsa sın da göl də su 
sə viy yə si nin tən zim lən mə si 
üçün 1000-1200 mil li metr 
diametr li bo ru lar la ümu mi 
uzun lu ğu 4,7 ki lo metr olan 
kol lek to run ti kin ti si nə baş-
la nıb. Kol lek to run göl dən 
açıq ka na la qə dər olan his-
sə si qı sa müd dət də ti ki lə-
rək is tis ma ra ve ri lib. Göl də 
su yun sə viy yə si azal dıq dan 

son ra kol lek tor gö lün içə ri-
si nə doğ ru da ha 200 metr 
mə sa fə də uza dı la caq və bu-
ra da su gö tü rü cü ka me ra ti-
ki lə cək. 

Ey ni za man da Bö yük şor 
gö lü nün sə viy yə si nin tən-
zim lən mə si la yi hə si çər çi və-

sin də 1,4 km uzun lu ğun da 
ka na li za si ya kol lek to ru nun 
ti kin ti si ye kun laş mış dır. Bu 
la yi hə çər çi və sin də di gər 
inf rast ruk tur la rın ya ra dıl-
ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir.   

Ca ri ilin pa yız möv sü-
mü nə qə dər la yi hə lər üz rə 
nə zər də tu tul muş iş lə rin 
ba şa çat dı rıl ma sı plan laş-
dı rı lır. Bu la yi hə lə rin ic ra sı 
nə ti cə sin də su bas ma təh lü-
kə si olan əra zi lər də su yı ğıl-
ma la rı nın qar şı sı alı na caq, 
göl lə rin daş ma sı və ya şa yış 
ev lə ri nə zi yan vur ma sı ki mi 
təh lü kə lər ara dan qal dı rıla-
caq.  

 İc ra olu na caq la yi hə lər:
1. Zi ya Bün ya dov pros pek ti 

bo yu kol lek to run ti kin ti si.
2. Nə ri ma nov ra yo nu Əli yar 

Əli yev kü çə si bo yu kol lek to run 
ti kin ti si.  

3. Bö yük şor gö lü nün sə viy-
yə si nin tən zim lən mə si üçün kol-
lek to run ti kin ti si.

4. Bi nə qə di şo se si  bo yu kol-
lek to run ti kin ti si.

5. Ya sa mal ra yo nu Da daş 
Bün yad za də kü çə si bo yu kol lek-
to run ti kin ti si.

6. Sa bun çu ra yo nu əra zi sin-
də kol lek to run ti kin ti si.

7. Mə həm mə di gö lün də su 
sə viy yə si nin tən zim lən mə si 
üçün kol lek to run ti kin ti si.

8. Ta şa ğıl və Bö yük şor gö-
lü nün su sə viy yə si nin sax la nıl-
ma sı və su key fi y yə ti nin yax şı-
laş dı rıl ma sı  üçün sis tem lə rin 
ti kin ti si.

9. Sa bun çu ra yo nu “Şu şa” 
şə hər ci yi nin ət raf əra zi lə rin də 
ya ğış su la rı nın kə nar laş dı rıl ma-
sı üçün kol lek to run ti kin ti si.

10. Ra ma na Süd çü lük Sov-
xo zu nun əra zi sin də ya ğış su la rı 
kol lek to ru nun ti kin ti si. 

11. Ya sa mal ra yo nu  Əh məd 
Cə mil kü çə si bo yu ya ğış su la rı 
kol lek to ru nun ti kin ti si.

12. Xə tai ra yo nu Yu sif Sə fə-
rov kü çə si bo yu ya ğış su la rı kol-
lek to ru nun ti kin ti si.

13. Xə tai ra yo nu Ka zı ma ğa 
Kə ri mov kü çə si bo yu ya ğış su la-
rı kol lek to ru nun ti kin ti si.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti Ba kı şə hə rin də 
ya ğış su la rı nın yı ğıl ma təh lü kə si olan av to mo bil  yol-
la rı və əra zi lər də səth su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı üçün 
komp leks təd bir lə rin gö rül mə si haq qın da Azər bay can 
Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin sə rən ca mın dan irə li 
gə lən və zi fə lə rin  ic ra sı na baş la mış dır.

Абшерон йарымадасында су бас ма тящ лц кя си олан 
яра зи ляр дя ла йи щя ля рин иъ ра сы на баш ла ныл мыш дыр
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Zər dab ra yo nun da 10 min hek tar 
əra zi nin su var ma tə mi na tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı nı nə zər də tu tan la yi hə ye ni 
tor paq sa hə lə ri nin əkin döv riy yə si nə 
cəlb edil mə si nə im kan ya ra da caq. 

Ye  ni su  var  ma inf  rast  ruk  tu  ru  nun is -
tis  ma  ra ve  ril  mə  si mə  ra  si  min  də Zər  dab 
Ra  yon İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Lüt -
və  li Ba  ba  yev öl  kə rəh  bər  li  yi  nin aq  rar 
sek  to  ra bö  yük diq  qət və qay  ğı  sın  dan 
da  nı  şa  raq bil  dir  miş  dir ki, bu la  yi  hə əkin 
sa  hə  lə  ri  nin döv  riy  yə  yə cəlb edil  mə  si 
məq  sə  di ilə real  laş  dı  rı  lan ilk su  var  ma 
la  yi  hə  si  dir. Ye  ni la  yi  hə  nin ic  ra  sı nə  ti  cə -
sin  də min  lər  lə hek  tar tor  paq sa  hə  sin  də 
müx  tə  lif kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı ye -
tiş  di  ri  lə  cək.  

“Azər  su” ASC-nin sədr müavi  ni 
Eti  bar Məm  mə  dov “Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 2014-2018-ci il -

lər  də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın üçün  cü ili  nin 
ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan konf  rans  da 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin ər  zaq təh  lü -
kə  siz  li  yi  nin və ix  rac po  ten  sialı  nın ar  tı -
rıl  ma  sı  nın tə  min edil  mə  si  lə bağ  lı tap  şı -
rıq  lar ver  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  mış  dır. Bu 

tap  şı  rıq  lar  dan irə  li gə  lən və  zi  fə  lə  rin ye -
ri  nə ye  ti  ril  mə  si məq  sə  di  lə fev  ral ayın  da 
Zər  dab ra  yo  nun  da ilk su  var  ma la  yi  hə -
si  nin ic  ra  sı  na baş  lanıl  mış  dır: “Əkin sa -
hə  lə  ri  nə su  yun Kür ça  yın  dan ve  ril  mə  si 
la  yi  hə  lən  di  ril  miş  dir. Bu məq  səd  lə ça -
yın sa  hi  lin  də məh  sul  dar  lı  ğı sa  ni  yə  də 3 
kub  metr olan su  gö  tü  rü  cü qur  ğu, na  sos 
stan  si  ya  sı, diamet  ri 1400 mm olan 15 
km kə  mər in  şa edil  miş  dir. Qur  ğu  la  rı 
elekt  rik ener  ji  si ilə tə  min et  mək üçün 
4 mvt-luq  trans  for  ma  tor və pay  la  yı  cı 
qur  ğu ti  kil  miş, Zər  dab 35/10 ki  lo  volt -
luq ya  rıms  tan  si  ya  sın  dan 6 km elekt  rik 
xətt   i çə  kil  miş, 81 ədəd da  yaq qu  raş  dı -
rıl  mış  dır. La  yi  hə  nin qı  sa müd  dət  də ye -
kun  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə ti  kin  ti-qu -
raş  dır  ma iş  lə  ri bir ne  çə nöq  tə  də pa  ra  lel 
apa  rıl  mış və iyun ayı  nın əv  və  lin  də ye -
kun  laş  mış  dır”.

Təd  bir  də çı  xış edən ra  yon sa  kin  lə  ri 

və fer  mer  lər tor  paq sa  hə  lə  ri  nin su  var -
ma tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı la  yi -
hə  si  nin ic  ra  sı  na gös  tə  ri  lən diq  qət və 
qay  ğı  ya  gö  rə Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və 
min  nət  dar  lıq  la  rı  nı bil  dir  miş  lər.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı  na 
əsa  sən, “Azər  su” ASC tə  rə  fi n  dən ic  ra 
olu  nan ikin  ci su  var  ma la  yi  hə  si  Ha  cı -
qa  bul və Şa  ma  xı ra  yon  la  rın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir.  Pa  dar  çöl ad  la  nan əra  zi  də 10 
min hek  tar sa  hə  nin su  va  rıl  ma  sı Ha  cı -
qa  bul ra  yo  nu  nun Ta  lış kən  di ya  xın  lı -
ğın  da  kı Kür su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la  rı  nın 
im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də et  mək  lə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lə  cək  dir. Bu məq  səd  lə tə  miz  lə  yi -
ci qur  ğu  dan Pa  dar  çöl əra  zi  si  nə 27 km 
uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral kə  mər çə  ki  lə -
cək  dir. İn  di  yə  dək kə  mə  rin 9 km-lik his -
sə  si in  şa edil  miş  dir.

2017-ci il yan va rın 30-da ke çi ril miş “Azər bay can Res pub li ka sı re gion la-
rı nın 2014-2018-ci il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı”nın ic-
ra sı nın üçün cü ili nin ye kun la rı na həsr olu nan konf rans da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin əkin sa hə lə ri nin su var ma su yu ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
ba rə də tap şı rıq la rı na  əsa sən, “Azər su” ASC tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən ilk 
la yi hə nin ic ra sı uğur la ye kun laş mış dır. 

Зяр даб районунда су вар ма ла йи щя си нин иъ ра сы йе кун лаш мыш дыр
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Bu mü na si bət lə ke çi ril-
miş təd bir də Gən cə Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
El mar Və li yev sa kin lə ri  bu 
əla mət dar ha di sə mü na si bə-
ti lə təb rik edə rək bil dir miş dir 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Gən cə yə gös tər di yi diq qət və 
qay ğı sa yə sin də son il lər şə-
hər də ge niş miq yas lı abad lıq 
və qu ru cu luq iş lə ri apa rı lır. 
Gən cə nin  so sial-iq ti sa di in-
ki şa fın da iç mə li su və ka na-
li za si ya inf rast ruk tu ru nun 
ye ni dən qu rul ma sı mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Ötən 
müd dət də bu is ti qa mət də 
mü hüm təd bir lər hə ya ta ke-
çi ri lə rək şə hə rin iç mə li su təc-
hi za tı yax şı laş dı rıl mış dır.

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə-
dov Gən cə şə hər i nin iç mə li 
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 ba rə də mə lu-
mat ve rə rək bil dir miş dir ki, 
şə hə rə müx tə lif mən bə lər dən 
su yun ve ril mə si tə min edi lib. 
Ha zır da Gən cə şə hə rin də su 
və ka na li za si ya şə bə kə lə rinin 

ti kin ti si iş lə ri da vam et di ri lir: 
“Bu gün ic ra sı na baş la nı lan 
4-cü mər hə lə çər çi və sin də 
Gən cə şə hə rin də həc mi 5 min 
kub metr olan su an ba rı nın, 
195 ki lo metr iç mə li su, 144 
ki lo metr ka na li za si ya şə bə-
kə si nin, 41 ki lo metr kol lek to-
run və 2,3 ki lo metr mik ro tu-
ne lin in şa sı nə zər də tu tu lur. 
Bu mər hə lə üz rə gö rü lə cək iş-
lər 80 min nə fər sa ki nin iç mə li 
su və ka na li za si ya xid mət lə-
rin dən is ti fa də si ni yax şı laş-
dı ra caq dır. Ti kin ti-qu raş dır-
ma iş lə ri nin key fi y yət lə ic ra 
olun ma sı üçün  bü tün zə ru ri 
təd bir lər gö rü lə cək dir”.

La yi hə nin pod rat çı şir kə ti 
olan “Azə raq rar ti kin ti” ASC-
nin di rek to ru Bay ram Hey-
də rov Göy göl və Go ran boy 
ra yon la rın da ic ra et dik lə ri 
la yi hə lər haq qın da mə lu mat 
ver miş dir. B.Hey də rov  4-cü 
mər hə lə də 30 ay müd də tin-
də nə zər də tu tu lan iş lə rin  24 
aya tam key fi y yət lə təh vil ve-
ri lə cə yi ni bil dir miş dir.

AMEA-nın Gən cə böl mə-
si nin aka de mik ka ti bi Fuad 
Əli yev əha li nin iç mə li su 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 məq sə di lə gö rü lən iş lə rə 
gö rə şə hər sa kin lə ri adın dan 
döv lət baş çı sı na min nət dar lı-

ğı nı bil dir miş dir.
Gən cə şə hə ri nin iç mə li 

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 Gən cə şə hə ri ilə 
ya na şı, Göy göl ra yo nu nun 
Mu rov dağ qə sə bə si, Ha cı mə-
lik və Mol la cə lil li kənd lə ri ni 
əha tə edir və 2035-ci ilə dək 
pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 
alın maq la 450 min nə fə rin 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab-
lan mış dır. Gən cə şə hə ri ni iç-
mə li su ilə tə min et mək üçün 
Göy göl, Qı zıl qa ya mən bə lə ri 
və Şəm kir çay su an ba rı se çil-
miş dir. 

Göy göl su mən bə yin də 
məh sul dar lı ğı sa ni yə də 200 
litr olan ye ni dre naj sis te mi 
ya ra dıl mış, Gən cə şə hə rin də 
həc mi 4000 kub metr olan su 
an ba rı ti kil miş və mən bə dən 

an ba ra qə dər 24,3 km uzun-
lu ğun da ma gist ral kə mər çə-
kil miş dir.

Qı zıl qa ya su mən bə yin-
də bər pa-ye ni dən qur ma iş lə-
ri apa rıl mış, 4 km ma gist ral 
su kə mə ri, ümu mi tu tu mu 
12000 kub metr  olan 3 ədəd 
an bar və 6,9 km an bar la ra ra sı 
xətt  in şa edil miş dir.

Gən cə şə hə ri nin iç mə li 
su tə lə ba tı nın bö yük his sə-
si Şəm kir çay su an ba rı nın 
ya xın lı ğın da ti ki lən və məh-
sul dar lı ğı sut ka da 140 min 
kub metr olan su tə miz lə yi ci 
qur ğu dan tə min edi lə cək. 
La yi hə yə əsa sən bu mən bə-
dən Gən cə şə hə ri nə sa ni yə-
də 1336 litr su ve ri lə cək. 27,5 
km uzun lu ğun da Şəm kir çay-
Gən cə ma gist ral kə mə ri nin 
in şa sı ba şa çat dı rıl mış dır.

Ümumilikdə Gən cə şə hə-
ri ndə 855 km iç mə li su, 813 
km ka na li za si ya şə bə kə si nin 
ti kin ti si nə zər də tu tu lur. La-
yi hə nin növ bə ti mər hə lə lə-
rin də Gən cə şə hə rin də iç mə li 
su və ka na li za si ya şə bə kə lə ri-
nin ti kin ti si tam ba şa çat dı rı-
la caq. 

Gən cə şə hə rin də ya ra na-
caq tul lan tı su la rı gə lə cək də 
Sa mux ra yo nu əra zi sin də in-
şa edi lə cək və məh sul dar lı-
ğı sut ka da 120 min kub metr 
ola caq tə miz lə yi ci qur ğu da 
zə rər siz ləş di ri lə cək dir. 

Эян ъя шящяриндя 4-ъц мяр щя ля  
цз ря иш ля ря баш ла ныл мыш дыр

Azər bay can hö-
ku mə ti və Al ma ni ya İn ki-
şaf Ban kı nın (KFW ban kı) 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi “II 
Açıq Kom mu nal İnf rast-
ruk tur Proq ra mı” çər çi-
və sin də Gən cə şə hə ri nin 
iç mə li su təc hi za tı və ka na-
li za si ya sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı la yi hə si nin 
4-cü mər hə lə si üz rə iş lə rə 
baş la nıl mış dır. 
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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 ca bə di şə hə rin də iç mə li 
su və ka na li za si ya sis tem lə ri-
nin ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri 
sü rət lən di ril miş dir. İyu nun 
6-da Ağ ca bə di şə hə rin də 
la yi hə nin ic ra və ziy yə ti və 
gə lə cək də gö rü lə cək iş lə-
rin mü za ki rə si ilə bağ lı təd-
bir ke çi ril miş dir. Təd bir də 
“Azər su” ASC-nin, Ağ ca bə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəs mi lə ri, pod rat təş ki lat la-
rı nın mü tə xəs sis lə ri iş ti rak 
et miş lər. 

“Ağ ca bə di şə hə ri nin iç-
mə li 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” ba rə də 
mə lu mat ve rən “Azər su” 
ASC-nin Plan laş dır ma və 
key fi y yə tə nə za rət de par ta-
men ti nin rəis müavi ni El-
şad Ca vad za də bil dir miş dir 
ki, la yi hə 2035-ci ilə dək pers-
pek tiv in ki şaf nə zə rə alın-
maq la 45 min nə fə rin iç mə li 
su və ka na li za si ya xid mət lə-
rin dən is ti fa də si nin yax şı laş-
dı rıl ma sı na  he sab lan mış dır.

Ağ ca bə di şə hə ri ni iç mə li 

su ilə tə min et mək məq sə di 
ilə 12 su bar te zian qu yu su-
nun qa zıl ma sı, 27 km ma-
gist ral kə mə rin in şa sı, hər 
bi ri nin tu tu mu 5000 kub metr 
olan 2 su an ba rı ti kin ti si nə-
zər də tu tul muş dur. Ey ni za-
man da şə hər də 214 km su və 
206 km ka na li za si ya şə bə kə si 
in şa edi lə cək, 4 ka na li za si ya-
na sos stan si ya sı  qu raş dı rı la-
caq dır. 
İn di yə qə dər 50 km-dən 

çox su və ka na li za si ya xətt  i 

çə kil miş, ka na li za si ya kol-
lek to ru nun və şə hər da xi li 
şə bə kə nin in şa sı da vam et-
di ri lir. 

Pod rat şir kə tin nü ma-
yən də lə ri la yi hə nin ge di şi və 
qar şı da kı ay lar da gö rü lə cək 
iş lər lə bağ lı ət rafl  ı mə lu mat 

təq dim et miş lər.  
Ağ ca bə di Ra yon İc ra Ha-

ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci 
müavi ni Röv şən Əh mə dov 
iç mə li su və ka na li za si ya la-
yi hə si nin şə hə rin so sial-iq-
ti sa di in ki şa fı na, əha li nin 
məişət şə raiti nin yax şı laş dı-

rıl ma sı na töh fə lər ve rə cə yi ni 
bil dir miş dir. Qeyd olun muş-
dur ki, şə hər də apa rı lan iş lə-
rə yer li təş ki lat lar tə rə fi n dən 
la zı mi dəs tək ve ri lə cək.

“Azər su” ASC-nin  sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
Ağ ca bə di şə hə ri nin iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı la yi hə si nin vax tın da 
və key fi y yət lə ic ra olun ma sı 
üçün bü tün qüv və lə rin sə-
fər bər olun ma sı, şə hə rin əsas 
kü çə və pros pekt lə rin də qa-
zın tı iş lə ri apa rı lar kən ət raf 
mü hi tin qo run ma sı və nəq-
liy ya tın hə rə kə ti nə prob lem 
ya ra dıl ma ma sı  ilə bağ lı tap-
şı rıq la rı nı ver miş dir.  

Xa tır la daq ki, Ağ ca bə di 
şə hə ri nin möv cud iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya sis-
tem lə ri 1960-70-ci il lər də ya-
ra dıl mış dır. Şə hə rə iç mə li su 
Yu xa rı Qa ra bağ ka na lın dan 
və su bar te zian qu yu la rın dan 
ve ri lir. Ümu mi uzun lu ğu 40 
km olan ma gist ral və şə bə kə 
su xət lə ri is tis ma ra ya rar sız 
və ziy yət də dir. Ha zır da 39 
min nə fər əha li si olan Ağ-
ca bə di şə hə r əhalisi nin 55 
faizi mər kəz ləş miş qay da da, 
qra fi k li re jim lə su alır. Mər-
kəz ləş di ril miş su təc hi za-
tı sis te mi ol ma yan yer lər də 
əha li tə lə ba tı nı fər di qay da-
da ödə yir. Ağ ca bə di şə hə rin-
də möv cud olan 14 km ka na-
li za si ya xətt  i şə hə rin ki çik bir 
his sə si ni əha tə edir və is tis-
ma ra ya rar sız və ziy yət də dir. 

Qeyd edək ki, 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-
ca bə di şə hə ri ilə ya na şı, Göy-
çay, Ağ daş və Bey lə qan şə-
hər lə ri nin iç mə li 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 zə rdə 
tu tul muş dur. Ar tıq Göy çay 
və Bey lə qan şə hər lə rin də su 
və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri ba-
şa çat mış, Ağ daş şə hə rin də 
isə iş lər  ye kun laş maq üz rə-
dir. 

Аь ъа бя ди шя щя рин дя ла йи щя нин иъ ра вя зий йя ти 
иля баьлы мц за ки ря ляр апарылмышдыр

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti re gion la rın 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 la yi hə lə rin ic ra sı nı da vam et di rir.
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“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
öl kə miz də hə ya ta ke çi ri lən 
iç mə li 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 rində 
Ko re ya Res pub li ka sı nın hö-
ku mə ti, ma liy yə təş ki lat la rı 
və şir kət lə ri ilə sıx əmək daş-
lıq edil di yi ni bil dir miş dir.  
“Azər su” ASC 2011-ci il də  
"Ab şe ron ya rı ma da sın da su 
ça tış maz lı ğı üz rə ümu mi 
həll: Ab şe ron ya rı ma da sı-
nın Kür də xa nı qə sə bə sin də 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ya ra dıl ma sı" 
la yi hə si çər çi və sin də Ko re-
ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 
Agent li yi (KOICA) ilə əmək-

daş lı ğa baş la mış dır. Agent-
lik hə min la yi hə nin ma liy yə-
ləş di ril mə si üçün 26 mil yon 
dol lar qrant ayır mış dır.

La yi hə çər çi və sin də Kür-
də xa nı qə sə bə sin də 97 km iç-
mə li su şə bə kə si və 761 metr 
mik ro tu nel tip li ka na li za si-
ya kol lek to ru ti kil miş,   436 
ədəd yan ğın hid ran tı qu raş-
dı rıl mış, abo nent lər say ğac-
la tə min olun muş dur. La yi-
hə nin ic ra sı nə ti cə sin də 14,3 
min nə fər fa si lə siz re jim də 
iç mə li su ilə tə min edil miş-
dir. 

Ko re ya Res pub li ka sı nın 
Azər bay can da kı sə fi  ri Kim 
Çang-gyu iki öl kə ara sın-

da  əla qə lə rin yük sə lən xət-
lə in ki şaf et di yi ni bil dir miş,  
Azər bay can da fəaliy yə tə 
baş la dı ğı qı sa müd dət də Ko-
re ya şir kət lə ri nin hə ya ta ke-
çir di yi la yi hə lər lə ya xın dan 
ma raq lan dı ğı nı vur ğu la mış-
dır.  La yi hə lə rin uğur la ic ra 
olun du ğu nu xa tır la dan sə fi r 
Ko re ya hö ku mə ti nin bun-
dan son ra da Azər bay can da 
inf rast ruk tur la yi lə ri nin ic ra-
sın da ya xın dan iş ti rak edə-
cə yi ni bil dir miş dir.

Gö rüş 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  ba rə də də mü za ki-
rə lər apa rıl mış dır. KOICA-

nın ayı ra ca ğı qrant he sa bı na 
Xo ca vənd qə sə bə sin də 14 
km şə bə kə qu raş dı rı la raq  
2867 nə fər iç mə li su ilə tə min 
edi lə cək. Ey ni za man da qə-
sə bə əra zi sin də 16 km ka na-
li za si ya şə bə kə si nin  ya ra dıl-
ma sı nə zər də tu tu lur.

Ko re ya-İx rac İd xal Ban kı 
ilə bir gə ma liy yə ləş di ri lən 
“Pir şa ğı Çir kab Su Tə miz-
lə yi ci Qur ğu su” la yi hə si ət-
ra fın da da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır. Bu la yi hə çər-
çi və sin də Pir şa ğı qə sə bə sin-
də sut ka lıq məh sul dar lı ğı 40 
min  kubmetr olan müasir  
tipli tul lan tı su tə miz lə yi cı 
qur ğu lar komp lek si ya ra dı-
la caq dır.

Azər bay can da hə ya ta 
ke çi ri lən iç mə li su və ka-
na li za si ya la yi hə lə rin də 
Ko re ya Res pub li ka sı hö-
ku mə ti, ma liy yə qu rum la-
rı  və şir kət lə ri ya xın dan 
iş ti rak edir. Bu sa hə də 
uzun müd dət li əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri Ko re ya Res pub-
li ka sı nın Azər bay can da kı 
sə fi  ri Kim Çang-gyu ilə ke-
çi ri lən gö rüş də mü za ki rə 
edil miş dir. 

Ко ре йа шир кят ля ри ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
ла йи щя ля рин дя йа хын дан иш ти рак едир

“Azər su” ASC-nin abo-
nent lə rə təq dim et di yi xid-
mət lər də ope ra tiv lik, şəff  afl  ıq 
və sə mə rə li li yin tə min edil-
mə si məq sə di lə ye ni elekt ron 
xid mət lə rin ya ra dıl ma sı is ti-
qa mə tin də zə ru ri təd bir lə ri 
da vam et di rir. Bu nun nə ti-
cə si ola raq in di yə dək Səhm-
dar Cə miy yət tə rə fi n dən 9 
elekt ron xid mət ha zır lan mış 
və is ti fa də üçün elekt ron hö-
ku mət por ta lın da yer ləş di ril-
miş dir.

Nəq liy yat, Ra bi tə və 
Yük sək  Tex no lo gi ya lar Na-
zir li yi nin Mə lu mat He sab-
la ma Mər kə zi nin 2017-ci 
ilin yan var-may ay la rı üz rə 
açıq la dı ğı sta tis ti ka ya əsa-

sən, “Azər su” ASC elekt ron 
xid mət lər dən is ti fa də sa yı na 
gö rə 41 təş ki lat ara sın da 5-ci 
ye ri tut muş dur. He sa bat döv-
rün də “Azər su” ASC-nin tək-
lif et di yi 9 elekt ron xid mət lə 
əla qə dar 59596 mü ra ciət qey-

də alın mış dır. Bu gös tə ri ci yə 
əsa sən,  “Azər su”  ASC elekt-
ron xid mət lə rin dən ən çox 
is ti fa də olu nan 10 döv lət təş-
ki la tı si ya hı sı na da xil ol muş-
dur. Ey ni za man da “Azər su” 
ASC səhm dar cə miy yət lər 

ara sın da ilk “on luğ”a dü şən 
ye ga nə təş ki lat ol muş dur.

Mə lu mat He sab la ma 
Mər kə zi nin mə lu ma tı na  gö-
rə, 2017-ci ilin ilk 5 ayı ər zin-
də elekt ron xid mət lə rin dən 
ən çox is ti fa də olu nan təş ki-
lat lar bun lar dır:

- Əmək və Əha li nin So sial Mü da fi əsi 
   Na zir li yi
- Nəq liy yat, Ra bi tə və Yük sək 
  Tex no lo gi ya lar Na zir li yi
- Döv lət İm ta han Mər kə zi
- Döv lət Göm rük Ko mi tə si
- “Azər su" ASC
- Da xi li İş lər Na zir li yi
- Əm lak Mə sə lə lə ri üz rə Döv lət   Ko mi tə si
- Əd liy yə Na zir li yi
- Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya sı
- Ver gi lər Na zir li yi

“Азяр су” АСЪ елект рон хид мят ляр дян ис ти фа дяйя эю ря юн сы ра лар да дыр
rə lər apa rıl mış dır. KOICA la caq dır.
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Kənd lə rin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə qı sa müd dət də 
la yi hə lər ha zır la nıb, ye ni su 
mən bə lə ri və inf rast ruk tur 
im kan la rı müəy yən ləş di ri lə-
rək ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri-
nə baş la nıb. Sə rən ca ma uy-
ğun ola raq ha zır da 40-dan 
çox kənd də la yi hə lə rin ic ra sı 
in ten siv şə kil də da vam et di-
ri lir.

Lən kə ran ra yo nun da hə-
ya ta ke çi ri lən la yi hə 7 kən di 
əha tə edir. La yi hə çər çi və-
sin də ra yo nun Səp nə kə ran, 
Yu xa rı Nü və di, Lü və sər, 
Ko sa lar, Ba la Şü rük, Tü tə-
peş tə, Gər mə tük kənd lə ri-
nin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lub.   

Lən kə ran ra yo nu nun 
kənd lə ri nə iç mə li su 2013-
cü il də is tis ma ra ve ril miş və 
məh sul dar lı ğı sut ka da 30 

min kub metr olan Xan bu-
lan çay su tə miz lə yi ci qur ğu-
sun dan ve ri lə cək dir. 7 kən di 
su ilə tə min et mək üçün 36 
km uzun lu ğun da ma gist ral 
kə mər lə rin ti kin ti si nə baş-
la nıb, ar tıq kə mər lə rin 15 
km-lik his sə sin də iş lər ye-
kun la şıb. Ma gist ral kə mər-
lə rin ti kin ti si ba şa çat dıq dan 
son ra kənd lər də bu laq lar 
qu raş dı rı la caq dır. Ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə ri nin 2017-ci 
ilin av qus tun da tam ba şa 
çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu-
lur. Bu nun la da Lən kə ran 
ra yo nu nun 7 kən di nin 12 
min dən ar tıq sa ki ni key fi y-
yət li iç mə li su ilə tə min olu-
na caq. Bu la yi hə nin da va mı 
ola raq növ bə ti mər hə lə də 
da ha 8 kən din iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, Xan bu lan-
çay su tə miz lə yi ci qur ğu su 
Lən kə ran, As ta ra şə hər lə ri 
və bu ra yon la rın kənd lə ri-
nin da ya nıq lı və key fi y yət li 
iç mə li su tə mi na tı nın apa rıl-
ma sı na he sab la nıb.

Bu la yi hə çər çi və sin də 
Kür də mir ra yo nun 12 ya-
şa yış mən tə qə sin də - Qa ra-
bu caq qə sə bə si, Qurd bay-

ram, Ucar lı, Cəy li, Mür tü lü, 
Qa ra qo ca lı, Qa ğa cı lı, Ye ni 
Şı xım lı, Şı xım lı, To pal hə-
sən li, Ba la Kən gər li, Şah se-
vən kənd lə rin də su təc hi za tı 
sis tem lə ri ya ra dı la caq. Ha-
zır da 6 kənd də - Mür tü lü, 
Qa ğa cı lı, Şı xım lı, To pal hə-
sən li, Şah se vən, Qa ra qo ca lı 
kənd lə rin də la yi hə lə rin ic-
ra sı in ten siv şə kil də da vam 
et di ri lir.

Kür də mir ra yo nu nun 12 
ya şa yış mən tə qə si nə iç mə li 
su yun Kü lül lü su mən bə yin-
dən ve ril mə si nə zər də tu-
tu lur. Kənd lə ri su ilə tə min 
et mək üçün in şa sı nə zər də 
tu tu lan  29 km olan su xət-
lə ri nin 14 km-lik his sə sin də 
iş lər ye kun la şıb, bu laq la rın 
qu raş dı rıl ma sı na ha zır lıq 

gö rü lür. Ümu mi lik də bu la-
yi hə çər çi və sin də Kür də mir 
ra yo nun da 100 ədəd bu la ğın 
qu raş dı rıl ma sı nə zər də tu tu-
lur. Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə-
ri nin 2017-ci ilin av qust ayın-
da ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. La yi hə nin ic ra sı ba-
şa çat dıq dan son ra Kür də-
mir ra yo nu nun 12 kən din də 
14 min nə fər key fi y yət li iç-
mə li su ilə tə min olu na caq.

Qeyd edək ki, Kü lül lü 
su mən bə yi Kür də mir, Ağ-
su, Zər dab, Ucar şə hər lə ri-
nin, həm çi nin bu ra yon la-
rın kənd lə ri nin da ya nıq lı və 
key fi y yət li iç mə li su tə mi na-
tı nın apa rıl ma sı na he sab la-
nıb.

Xa tır la daq ki, əha li nin iç-
mə li su ilə tə mi na tı nın yax-
şı laş dı rıl ma sı na dair əla və 
təd bir lər haq qın da Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin Sə rən ca mı na uy ğun 
ola raq 22 ra yo nun 170 ya şa-
yış mən tə qə sin də iç mə li su 
təc hi za tı sis tem lə ri ya ra dı la-
caq. Bu la yi hə lə rin ic ra sı nə-
ti cə sin də hə min kənd lər də 
267 min nə fər iç mə li su ilə 
tə min olu na caq. La yi hə lə-
rin hə ya ta ke çi ril mə si məq-
sə di lə döv lət büd cə sin dən 
“Azər su” ASC-yə  14 mil yon 
ma nat ay rı lıb.

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti əha li nin 
iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair 
əla və təd bir lər haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin Sə rən-
ca mı na uy ğun ola raq iç-
mə li su dan əziy yət çə kən 
kənd lər də ye ni la yi hə lə-
rin ic ra sı na baş la yıb.

Кянд ля рин ич мя ли су 
тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр 
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Bey nəl xalq Key fi y yət 
Sam mi ti Bey nəl xalq Biz nes 
Tə şəb büs lə ri İs ti qa mət lə-
ri Təş ki la tı nın tə şəb bü sü 
ilə ke çi ril miş dir. Bu təş ki lat 
1986-cı il dən baş la ya raq hər 
il dün ya şir kət lə ri ni hə ya ta 
ke çir dik lə ri la yi hə lər, da-
vam lı in ki şaf, in no va si ya və 
di gər nailiy yət lə ri nə gö rə 
mü ka fat lan dı rır. 2017-ci il-
də re gion da ilk də fə ola raq 
Azər bay ca nı təm sil edən 
təş ki lat - “Azər su”  Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti Li der-
lik, Key fi y yət, İn no va si ya 

və Mü kəm məl lik sa hə sin-
də Bey nəl xalq Biz nes Tə-
şəb büs lə ri təş ki la tı nın Qı zıl 
Mü ka fa tı na la yiq gö rül müş-
dür.

Sam mit çər çi və sin də 
Bey nəl xalq Biz nes Tə şəb-
büs lə ri İs ti qa mət lə ri təş ki la-

tı nın pre zi den ti və baş ic ra çı 
di rek to ru Xo se Prieto, Mad-
rid Tex ni ki Uni ver si te ti nin 
nü ma yən də lə ri və dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə ri ni təm sil 
edən döv lət və özəl sek to-
run təm sil çi lə ri ilə iş gü zar 
gö rüş lər ke çi ril miş dir.

“Azər su” ASC Qı zıl Mü ka fa ta la yiq gö rül müş dür
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın Nyu-York şə hə-

rin də Bey nəl xalq Key fi y yət Sam mi ti ke çi ril miş dir. Sam-
mit də iş ti rak et mək üçün “Azər su” ASC-nin nü ma yən də 
he yə ti ABŞ-da  sə fər də ol muş dur. 

16-cı Dün ya Su Konq-
re si “Azər su” ASC-nin də 
üz vü ol du ğu Bey nəl xalq 
Su Re surs la rı As so siasi ya sı 
tə rə fi n dən təş kil olun muş-

dur. Təd bir də  dün ya nın 
100-dən çox öl kə ni təm sil 
edən döv lət və özəl sek to-
run nü ma yən də lə ri, bey-

nəl xalq və re gional təş ki lat-
la rın rəh bər şəxs lə ri iş ti rak 
et miş dir. Konq res də su yun 
in teq ra si ya lı ida rə edil mə-
si, bu sa hə də in no va si ya lar 
və təc rü bə lər, su sek to run-
da in for ma si ya mü ba di lə si, 
qlo bal miq yas da su ilə bağ lı 
ak tual mə sə lə lər mü za ki rə 
olun muş dur.

Konq re sin ke çi ril di yi 
gün lər də “Azər su” ASC-
nin səd ri Qorx maz Hü-
sey nov Bey nəl xalq Su Re-
surs la rı As so siasi ya sı nın 
pre zi den ti Pat rik La var de, 
Dün ya Su Şu ra sı nın pre zi-
den ti Be ne di to Bra qa, Şu-
ra nın ic ra çı di rek to ru Tom 
Su, UNES CO-nun Su və 
ət raf mü hit böl mə si nin rəh-
bə ri xa nım Blan ka Ji me nos 
və di gər rəs mi şəxs lər lə gö-
rüş lər ke çir miş dir. Gö rüş-

lər də su sek to ru ilə bağ lı 
qar şı lıq lı ma raq kəsb edən 
ak tual möv zu lar ət ra fın da 
fi  kir mü ba di lə lə ri apa rıl-
mış dır.

Konq re sin ye ku nun da 
elm və si ya sə tin əla qə lən-
di ril mə si ni özün də eh ti va 
edən Kan kun Bə yan na mə si 
qə bul olun muş dur.

Son il lər də Azər bay can 
döv lə ti nin su sek to ru na 
ver di yi diq qət və dəs tə yi, 
bu sa hə nin di na mik in ki-
şa fı nı, 2017-ci ilin mar-
tın da ke çi ril miş 1-ci Ba kı 
Bey nəl xalq Su Həf tə si ni və 
di gər gös tə ri ci lə ri yük sək 
qiy mət lən di rən Bey nəl xalq 
Su Re surs la rı As so siasi ya sı 
2021-ci il də 18-ci Dün ya Su 
Konq re si nin Ba kı da ke çi ril-
mə si tə şəb bü sü nə müs bət 
ya naş mış dır.
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Mek si ka Bir ləş miş Ştat la rı nın Kan kun şə hə rin də 
16-cı Dün ya Su Konq re si (WWC) ke çi ril miş dir. Konq-
res də iş ti rak et mək üçün “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx-
maz Hü sey no vun rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti 
Mek si ka da iş gü zar sə fər də ol muş dur.


