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Azər bay can Res pub li ka-

sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-

yev, bi rin ci xa nım Meh ri ban 

Əli ye va, Tür ki yə Res pub-

li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb 

Tay yib Ər do ğan və xa nı mı 

Əmi nə Ər do ğan, Qa za xıs-

tan Res pub li ka sı nın Baş 

na zi ri Ba kıt jan Sa qin ta yev, 

Gür cüs ta nın Baş na zi ri Gior-

gi Kvi ri kaş vi li, Öz bə kis tan 

Res pub li ka sı nın Baş na zi ri 

Ab dul la Ari pov, həm çi nin 

Ta ci kis tan və Türk mə nis tan 

res pub li ka la rın dan nü ma-

yən də he yət lə ri mə ra sim də 

iş ti rak edib lər.

Təd bir də Pre zi dent 

İlham Əli yev çı xış edə rək 

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo lu 

xətt  i nin ta ri xi və qlo bal  la yi-

hə ol du ğu nu diq qə tə çat dı-

rıb: “Bu la yi hə öl kə lə ri bir-bi ri-

nə da ha ya xın edə cək. Bu la yi hə 

böl gə də sa bit li yin, təh lü kə siz li-

yin tə mi na tı işin də öz ro lu nu 

oy na ya caq. Bu la yi hə bi zim iq-

ti sa di im kan la rı mı zı ar tı ra caq 

və biz bö yük və sait əl də edə cə-

yik. Əl bətt  ə, bir da ha de mək is-

tə yi rəm ki, bu la yi hə nin hə ya ta 

ke çi ril mə si an caq Azər bay can, 

Gür cüs tan və Tür ki yə nin bir gə 

səy lə ri he sa bı na müm kün ol-

muş dur. Biz heç bir yer dən heç 

bir yar dım, heç bir kre dit al ma-

dıq, öz da xi li im kan la rı mız he-

sa bı na bu yo lu tik dik və bu gün 

is ti fa də yə ve ri rik”.

Son ra Tür ki yə Pre zi den ti 

Rə cəb Tay yib Ər do ğan, Gür-

cüs ta nın Baş na zi ri Gior gi 

Kvi ri kaş vi li, Qa za xıs ta nın 

Baş na zi ri Ba kıt jan Sa qin ta-

yev, Öz bə kis ta nın Baş na zi ri 

Ab dul la Ari pov çı xış edib, 

Tür ki yə nin Baş na zi ri Bi nə-

li Yıl dı rı mın təb rik mək tu bu 

oxu nub.

Çı xış lar dan son ra Ba kı-

Tbi li si-Qars də mir yo lu nun 

ti kin ti si ilə bağ lı vi deoçarx 

nü ma yiş olu nub. Döv lət 

və hö ku mət baş çı la rı Ba-

kı-Tbi li si-Qars də mir yo lu 

xətt  i nin çiv lə ri ni vur ub lar 

və yol də yi şən qur ğu nu işə 

sa lıb lar. Bu nun la da Ba kı-

Tbi li si-Qars də mir yo lu xət-

ti ilə hə rə kət edən ilk yük 

qa ta rı yo la sa lı nıb. Son da 

döv lət və hö ku mət baş çı la-

rı qa tar la açı lış mə ra si mi nin 

ke çi ril di yi Ələt li ma nın dan 

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo-

lu xətt  i ilə Ələt də mir yo lu 

stan si ya sı na yo la dü şüb lər.

Av ra si ya mə ka nı üçün 

ye ni yük sə liş la yi hə si olan 

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo-

lu xətt  i qə dim İpək Yo lu nun 

po lad ma gist ral lar üzə rin də 

bər pa sı dır.

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir 

yo lu nun ti kin ti si nə dair Sa-

ziş 2007-ci il də Tbi li si də 

im za la nıb. Elə hə min ilin 

no yab rın da Gür cüs ta nın 

Ma rab da mən tə qə sin də də-

mir yo lu xətt  i nin tə mə li qo-

yu lub. 2008-ci ilin iyu lun da 

isə Qars şə hə rin də Qars-

Gür cüs tan sər hə di his sə si-

nin ti kin ti si nin tə məl qoy ma 

mə ra si mi ke çi ri lib. Ümu mi 

uzun lu ğu 846 ki lo metr olan 

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo-

lu xətt  i nin 504 ki lo metr lik 

his sə si Azər bay ca nın əra-

zi si nə dü şür. Də mir yo lu 

xətt  i nin 263 ki lo met ri Gür-

cüs tan dan ke çir. Yo lun 79 

ki lo met ri isə Tür ki yə əra zi-

sin də dir.

Ba kı-Tbi li si-Qars də-

mir yo lu Mər kə zi Asi ya öl-

kə lə ri nin - Türk mə nis tan, 

Qa za xıs tan, Öz bə kis tan, 

Qır ğı zıs tan və Ta ci kis tan, 

həm çi nin Əf qa nıs ta nın Av-

ro pa və dün ya ba zar la rı-

na çı xı şı nı asan laş dı ra caq. 

Gə lə cək də Av ro pa və Asi-

ya öl kə lə ri nə məx sus yük-

lə rin bu də mir yo lu na cəlb 

edil mə si hər iki is ti qa mət-

də mul ti mo dal da şı ma la rın 

həc mi ni ar tı ra caq. Be lə ki, 

üçün cü is tis mar ilin də 3-5 

mil yon ton, be şin ci is tis mar 

ilin də 6-8 mil yon ton yük, 

bun dan son ra isə il də 3 mil-

yon sər ni şin və 17 mil yon 

ton yük da şı na ca ğı nə zər də 

tu tu lur. Bu, onu gös tə rir ki, 

Azər bay can ilə ya na şı, Gür-

cüs tan və Tür ki yə də tran zit 

da şı ma la rın dan yük sək gə-

lir əl də edə cək. Bü tün bun-

lar Ba kı-Tbi li si-Qars də mir 

yo lu xətt  i nin əhə miy yə ti ni, 

onun təh lü kə siz li yi ni, eti-

bar lı lı ğı nı, sü rət və vaxt tez-

li yi ni ay dın gös tə rir. Bu yol 

is ti fa də yə ve ri lən dən son-

ra möv cud yük da şı ma lar la 

mü qa yi sə də za man fər qi nin 

iki də fə yə dək azal ma sı mü-

şa hi də olu na caq ki, bu da 

la yi hə nin iq ti sa di sə mə rə si-

ni da ha da ar tı rır.

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir 

yo lu nun di gər önəm li cə-

hə ti isə Azər bay ca nın bu 

la yi hə nin ver di yi im kan lar-

dan is ti fa də edə rək Tür ki yə 

ilə Gür cüs tan əra zi sin dən 

bir ba şa də mir yo lu əla qə si 

qur ma sı dır. Bu də mir yo lu 

re gion da tu riz min in ki şa fı-

na da güc lü tə sir gös tə rə cək. 

Be lə lik lə, öz əhə miy yə ti nə 

gö rə qlo bal sə ciy yə da şı yan 

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo-

lu iki qi tə ni po lad rels lər lə 

bir ləş di rə rək bö yük so sial-

iq ti sa di sə mə rə yə zə min 

ya ra dır. Ən əsa sı isə bu də-

mir yo lu nun işə düş mə si 

re gion da sa bit li yə, xalq la rı-

mı zın da ha da ya xın laş ma-

sı na və iq ti sa di in ki şa fa ən 

bö yük töh fə dir. Bu töh fə-

nin tə mə lin də Azər bay can, 

Gür cüs tan və Tür ki yə nin 

sar sıl maz dost lu ğu və qar-

daş lı ğı da ya nır.

Тарихи Ипяк Йолунун полад маэистралы Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолу истифадяйя верилди

Okt yab rın 30-da Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo lu nun 

açı lı şı mü na si bə ti lə Ba kı Bey nəl xalq Də niz Ti ca rət 

Li ma nın da tən tə nə li mə ra sim ke çi ri lib.
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov döv lət 

baş çı sı na la yi hə ba rə də mə lu mat ve rə-

rək  bil di rib ki, Qo bu stanın 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 Azər bay can hö ku-

mə ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək-

daş lıq Agent li yi nin bir gə ma liy yə ləş-

dir di yi “Ki çik şə hər lər də su təc hi za tı 

və ka na li za si ya la yi hə si” çər çi və sin də 

hə ya ta ke çi ri lib. La yi hə 2030-cu ilə qə-

dər pers pek tiv in ki şaf nə zə rə alın maq-

la Qo bus tan şə hə rin də 11700 nə fə rin 

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 na he sab la nıb. La yi hə çər çi-

və sin də ra yo nun Tə si, Bə dəl li, Sə dəfl  i, 

Də rə kənd, Cəm cəm li, Ərəb qə dim və 

Göy də rə kənd lə ri nə su yun ve ril mə si 

tə min edi lib. İc ra sı na 2015-ci il də baş-

la nan la yi hə çər çi və sin də ra yo nun Tə si 

kən di nin ya xın lı ğın da ümu mi məh sul-

dar lı ğı sa ni yə də 87 litr olan 6 subar te-

zian qu yu su qa zı lıb, Da şa ra sı və Nə-

ri man kənd kənd lə ri nin əra zi sin də 2 

su an ba rı in şa edi lib. Ey ni za man da, 

14,4 ki lo metr uzun lu ğun da ma gist-

ral kə mər çə ki lib, mü rək kəb rel yef şə-

raiti nə zə rə alın maq la su yun şə hə rə 

çat dı rıl ma sı üçün üç pil lə li na sos sis-

te mi qu raş dı rı lıb. Əha li yə ve ri lən iç-

mə li su yun key fi y yət gös tə ri ci lə ri nin 

uzun müd dət li dövr üçün stan dart la ra 

uy ğun lu ğu nu tə min et mək məq sə di lə 

su mən bə yin də məh sul dar lı ğı sut ka-

da 3800 kub metr olan əks os mos tip li 

tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı ye kun laş-

maq üz rə dir.

Qeyd olu nub ki, la yi hə çər çi və sin-

də Qo bus tan şə hə rin də 68 ki lo metr lik 

iç mə li su şə bə kə si ya ra dı lıb, 1900 ün-

va na bir ləş mə ve ri lib, bü tün abu nə çi lər 

say ğac la tə min edi lib. Ar tıq bü tün şə-

hər əha li si ye ni şə bə kə va si tə si lə key-

fi y yət li və da ya nıq lı su ilə tə min olu-

nur. La yi hə yə uy ğun ola raq Qo bus tan 

şə hə rin də ilk də fə ka na li za si ya şə bə kə-

si ya ra dı lıb, 42 ki lo metr uzun lu ğun da 

ka na li za si ya xətt  i nin və 1160 ba xış qu-

yu su nun in şa sı ye kun la şıb və hər bir 

evə bir ləş mə ve ri lib. Şə hər də ya ra nan 

tul lan tı su la rı nın top la nıb tə miz lə yi ci 

qur ğu ya ötü rül mə si üçün 7 ki lo metr-

lik ka na li za si ya kol lek to ru da ti ki lib. 

Tul lan tı su la rı nın zə rər siz ləş di ril mə si 

üçün məh sul dar lı ğı sut ka da 2500 kub-

metr olan tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı 

üz rə ke çi ri lən ten der pro se dur la rı son 

mər hə lə də dir və qar şı da kı ay lar da ti-

kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə baş la nı la caq.

Bil di ri lib ki, la yi hə çər çi və sin də 

Qo bus tan Su ka nal İda rə si üçün ye ni 

in zi ba ti bi na da in şa edi lib. Bu ra da iş-

çi otaq la rı, in for ma si ya-tex no lo gi ya la-

rı ota ğı, ic las za lı ya ra dı lıb. Bir söz lə, 

bu ra da müş tə ri lə rə yük sək sə viy yə də 

xid mət gös tər mək üçün hər tə rəfl  i şə-

rait var. İn zi ba ti bi na nın hə yə tin də 

abad lıq və ya şıl laş dır ma iş lə ri apa rı lıb.

Qeyd olu nub ki, ye ni la yi hə nin ic ra-

sı na qə dər Qo bus tan şə hə rin də 1950-ci 

il lər də ya ra dıl mış su təc hi za tı sis tem lə-

rin dən is ti fa də olu nur du. Şə hə rə iç mə li 

su Xal ta va və Tə si kənd lə ri əra zi sin də 

yer lə şən su bar te zian qu yu la rın dan ve-

ri lir di. Əv vəl lər möv cud ol muş 42 ki-

lo metr lik su şə bə kə si şə hə ri tam əha tə 

et mir və is tis mar tə ləb lə ri nə ca vab ver-

mir di. “Azər su” ASC 8500 nə fər əha li-

si olan Qo bus tan şə hə ri nin təq ri bən 20 

faizi nə xid mət gös tə rə bi lir di. İç mə li 

su həf tə nin 3 gü nü ol maq la cə mi 1-2 

saat lıq qra fi k lə ve ri lir di. Əha li nin qa-

lan his sə si isə tə lə ba tı nı fər di qay da da 

ödə yir di. Qo bus tan şə hə rin də ka na li-

za si ya sis te mi isə ye ni la yi hə ic ra edi lə-

nə dək ümu miy yət lə möv cud ol ma yıb.

Döv lət baş çı sı ra yon ic ti maiy yə ti-

nin nü ma yən də lə ri ilə gö rü şü za ma nı 

Qo bus tan şə hə ri nin iç mə li su prob le-

mi nin həl li ni əla mət dar ha di sə ki mi 

də yə r lən di rə rək bu mü na si bət lə sa-

kin lə ri təb rik edib: “Bu, çox əla mət dar 

ha di sə dir, ta ri xi ha di sə dir. Çün ki iç mə li 

su prob le mi hə mi şə bu ra da in san la rı çox 

cid di na ra hat edir di. İn di isə bu prob lem 

bir də fə lik həll olu nub. Ar tıq şə hər sa kin lə ri 

və bir ne çə kən din əha li si tə miz, key fi y yət-

li, da ya nıq lı iç mə li su ilə tə min olu nur lar. 

Bu ha di sə mü na si bə ti lə si zi ürək dən təb rik 

edi rəm. Bu, bö yük la yi hə dir, bö yük so sial 

tə şəb büs dür, bö yük və sait tə ləb edən mə-

sə lə dir. Biz bu və saiti təş kil et dik, döv lət 

büd cə sin də və sait nə zər də tu tul du ki, bu 

mə sə lə də öz həl li ni tap sın. Çün ki iç mə li su 

in sa nın sağ lam lı ğı na çox cid di tə sir edən 

amil dir. Tə miz iç mə li su in sa nın sağ lam-

lı ğı nı da ha da yax şı laş dı rır.

İç mə li su la yi hə lə ri öl kə miz də ge niş 

vü sət alıb. İn di bir çox şə hər lə ri miz də ar-

tıq bu la yi hə lər ba şa ça tıb, bə zi şə hər lər də 

da vam edir. Qar şı ya məq səd qo yul muş dur 

ki, bü tün şə hər lə ri miz də və ək sər kənd lər də 

bu mə sə lə öz həl li ni tap sın və biz bu is ti qa-

mət də çox cid di ad dım lar atı rıq”.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev Qo-

bus tan şə hə ri nə iç mə li su yun ve ril mə-

si ni bil di rən düy mə ni işə sa lıb.

Гобустан шящяриндя су вя канализасийа 
лайищясинин иърасы йекунлашыб

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev okt yab rın 2-də 
“Qo bus tan 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 ye-
kun laş ma sı ilə bağ lı təş kil olu nan 
mə ra sim də iş ti rak edib.
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Bil di ril ib ki, la yi hə Azər-

bay can Hö ku mə ti və Dün ya 

Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş-

dir di yi “Mil li su təc hi za tı və 

ka na li za si ya xid mət lə ri la-

yi hə si” çər çi və sin də hə ya ta 

ke çi ri lib. Bu la yi hə 2035-ci 

ilə pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 

alın maq la Şa ma xı şə hə rin-

də 41 min nə fə rin iç mə li su 

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

mət lə rin dən is ti fa də si nin 

yax şı laş dı rıl ma sı na he sab la-

nıb. La yi hə nin ic ra sı na 2010-

cu il də baş la nı lıb. Bi rin ci 

mər hə lə də Şa ma xı şə hə ri ni 

key fi y yət li və da ya nıq lı su 

ilə tə min et mək üçün Pir-

saat ça yın məc ra sın da məh-

sul dar lı ğı sa ni yə də 120 litr 

olan dre naj tip li su qə bu le di ci 

qur ğu, xlor laş dır ma bi na sı, 

həc mi min kub metr olan iki 

su an ba rı, bir su na sos stan si-

ya sı ti ki lib. Su mən bə yin dən 

an bar la ra qə dər 3,4 ki lo metr 

ma gist ral kə mər çə ki lib. Bu 

mər hə lə üz rə iş lər 2011-ci il-

də ye kun la şıb.

La yi hə nin 2012-ci il də 

baş la nan ikin ci mər hə lə sin də 

ümu mi tu tu mu 7 min kub-

metr olan 4 an bar in şa edi lib. 

Şə hər də 8,9 ki lo metr uzun-

lu ğun da ma gist ral su kə mə-

ri, 134 ki lo metr lik iç mə li su 

şə bə kə si ya ra dı lıb. La yi hə də 

nə zər də tu tu lan 8300 ün va-

na bir ləş mə ve ri lib və say-

ğac lar qu raş dı rı lıb. Bu nun la 

da abo nent lə rə ye ni şə bə kə 

va si tə si lə su yun ve ril mə si tə-

min edi lib.

Qeyd edil ib ki, la yi hə yə 

uy ğun ola raq Şa ma xı şə hə-

rin də 130 ki lo metr uzun lu-

ğun da ka na li za si ya şə bə kə-

si nin və ba xış qu yu la rı nın 

in şa sı ye kun la şıb. Şə hər də 

ya ra nan tul lan tı su la rı nın 

top la nıb tə miz lə yi ci qur ğu ya 

ötü rül mə si üçün ka na li za si-

ya na sos stan si ya sı in şa edi-

lib, 11 ki lo metr uzun lu ğun-

da ka na li za si ya kol lek to ru 

ti ki lib.

La yi hə nin so nun cu mər-

hə lə sin də isə məh sul dar lı-

ğı sut ka da 10 min kub metr 

olan biolo ji tip li tul lan tı su tə-

miz lə yi ci qur ğu in şa edi lə rək 

is tis ma ra ve ri lib. Qur ğu nun 

in şa sı və bü töv lük də la yi hə 

Şa ma xı şə hə rin də əha li nin 

ar tı mı, sə na ye nin və tu riz-

min in ki şa fı pers pek ti vi nə-

zə rə alın maq la hə ya ta ke çi-

ri lib. Bun dan baş qa, la yi hə 

çər çi və sin də Şa ma xı Su-Ka-

nal İda rə si üçün ye ni in zi ba ti 

bi na da in şa edi lib. İki mər-

tə bə li bi na da iş çi lə rin fəaliy-

yə ti və müş tə ri lə rin qə bu lu 

üçün yük sək şə rait ya ra dı lıb. 

Əra zi də abad lıq və ya şıl laş-

dır ma iş lə ri apa rı lıb.

Bil di rilib ki, pers pek tiv də 

Şa ma xı şə hə ri nin bö yü mə si, 

tu riz min in ki şa fı nə zə rə alı-

na raq şə hə rin sa bit və eti bar-

lı su təc hi za tı nın apa rıl ma sı 

üçün al ter na tiv su mən bə-

yi nin ya ra dıl ma sı da nə zə-

rə alı nıb. Bu məq səd lə ar tıq 

Ağ su ça yın məc ra sın da su-

qə bu le di ci qur ğu nun, na sos 

stan si ya sı nın və bu ra dan Şa-

ma xı şə hə ri nə qə dər 22 ki lo-

metr uzun lu ğun da ma gist ral 

kə mə rin in şa sı na baş la nı lıb. 

Ye ni mən bə dən ma gist ral kə-

mər bo yun ca yer lə şən kənd-

lə rə su yun ve ril mə si də nə-

zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, Azər bay-

can Hö ku mə ti və Dün ya 

Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş-

dir di yi “Mil li su təc hi za tı və 

ka na li za si ya xid mət lə ri la-

yi hə si” çər çi və sin də Şa ma-

xı şə hə ri ilə ya na şı, Qə bə lə, 

Sa bi ra bad və Saat lı 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 da nə-

zər də tu tu lub. Sa bi ra bad və 

Saat lı şə hər lə rin də su təc-

hi za tı sis tem lə ri nin ti kin ti si 

ba şa ça tıb, bu şə hər lə rə ma-

gist ral su kə mə rin dən su yun 

ve ril mə si tə min edi lib. Qə bə-

lə şə hə rin də su mən bə yin də 

iş lər tam ye kun la şıb, iç mə li 

su və ka na li za si ya şə bə kə lə-

ri nin, həm çi nin tul lan tı su-

tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı 

da vam et di ri lir. Ümu mi lik-

də, re gion la rın so sial-iq ti sa di 

in ki şa fı döv lət proq ram la rı-

na uy ğun ola raq 47 şə hər və 

ra yon mər kə zin də iç mə li su 

təc hi za tı və ka na li za si ya la-

yi hə lə ri ic ra olu nur. İn di yə-

dək bu şə hər lə rin 23-də su və 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin, 

9-da isə su şə bə kə si nin in şa sı 

ye kun la şıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

Şa ma xı şə hə ri nə iç mə li su-

yun ve ril mə si ni bil di rən 

düy mə ni işə saldı.

Son da xa ti rə şək li çək di-

ril di.

Pрезидент Илщам Ялийев Ша ма хы шя щя ри нин су вя 
канализасийа ла йи щя си нин ачы лы шында иштирак едиб

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-

yev okt yab rın 2-də Şa ma xı şə hə ri nin iç mə li su təc hi-

za tı la yi hə si nin açı lı şın da iş ti rak edib. “Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov döv lə t 

baş çı sı na “Şa ma xı 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 üz rə 

gö rü lən iş lər ba rə də mə lu mat ver ib.
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“Azər  bay  can 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 

“Cə  li  la  bad şə  hə  ri  nin iç  mə  li 

su təc  hi  za  tı sis  te  mi  nin ye -

ni  dən qu  rul  ma  sı və ka  na -

li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu  ru  nun 

ya  ra  dıl  ma  sı” la  yi  hə  si ba  rə -

də döv  lət baş  çı  sı  na mə  lu  mat 

ve  rib.

Bil  di  ri  lib ki, bu la  yi  hə 

“Me  liora  si  ya və Su Tə  sər -

rü  fa  tı” ASC-nin si  fa  ri  şi əsa -

sın  da Dün  ya Ban  kı ilə bir  gə 

ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən “Mil  li Su 

Təc  hi  za  tı və Ka  na  li  za  si  ya 

Xid  mət  lə  ri La  yi  hə  si” çər  çi -

və  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. La -

yi  hə çər  çi  və  sin  də Cə  li  la  bad 

şə  hə  ri  nin 2030-cu il üçün 

proq  noz  laş  dı  rı  lan 77 min 

nə  fər əha  li  si  ni eko  lo  ji tə  miz 

iç  mə  li su ilə tə  min et  mək 

məq  sə  di  lə 11035 evin su təc -

hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya şə  bə -

kə  si  nə qo  şul  ma  sı nə  zər  də 

tu  tu  lub. La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 

ti  kin  ti iş  lə  ri  nə 2012-ci il  də 

baş  la  nıb və 2018-ci ilin bi  rin -

ci rü  bü  nə tam ba  şa çat  dı  rıl -

ma  sı plan  laş  dı  rı  lır. Ma  sal  lı 

ra  yo  nu əra  zi  sin  də in  şa olun -

muş su an  ba  rın  dan su  yun 

Cə  li  la  bad şə  hə  rin  də hər bi -

ri  nin tu  tu  mu 5 min kub  metr 

olan 2 su an  ba  rı  na öz axı  nı 

ilə ve  ril  mə  si üçün ümu  mi 

uzun  lu  ğu 30048 metr olan 

ma  gist  ral bo  ru xətt   i çə  ki  lib, 

ümu  mi uzun  lu  ğu 230225 

metr olan müx  tə  lif diametr  li 

bo  ru  lar  dan iç  mə  li su şə  bə -

kə  si ya  ra  dı  lıb, ev  lər su say -

ğac  la  rı ilə tə  min edi  lib.

Qeyd olu  nub ki, tullantı 

su  la  rı  nın nəq  li üçün diamet -

ri 1000 mil  li  metr və uzun -

lu  ğu 6905 metr olan ka -

na  li  za  si  ya kol  lek  tor xətt   i, 

uzun  lu  ğu 1734 metr olan 

müx  tə  lif diametr  li təz  yiq -

li tul  lan  tı su xətt   i və 186383 

metr uzun  lu  ğun  da tul  lan  tı 

su şə  bə  kə  si çə  ki  lib. Ka  na -

li  za  si  ya şə  bə  kə  si üzə  rin  də 

4371 ba  xış qu  yu  su in  şa edi -

lib, ev  lər bu şə  bə  kə  yə qo -

şu  lub. La  yi  hə üz  rə 5 ka  na -

li  za  si  ya na  sos stan  si  ya  sı  nın 

iki  sin  də iş  lər tam ye  kun  laş -

dı  rı  lıb, üçün  də isə in  şaat iş -

lə  ri ba  şa çat  dı  rı  la  raq me  xa -

ni  ki və elekt  ro  me  xa  ni  ki iş  lər 

da  vam et  di  ri  lir. Ha  zır  da 

gün  də  lik gü  cü 11356 kub -

metr olan tullantı su tə  miz -

lə  yi  ci qur  ğu  da in  şaat iş  lə  ri 

da  vam et  di  ri  lir.

Мə  ra  si  min  də çıxış edən 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

uzun il  lər ər  zin  də su prob -

le  mi  nin Cə  li  la  bad sa  kin  lə  ri -

ni çox na  ra  hat et  mə  sin  dən, 

bu  ra  da su  yun fa  si  lə  lər  lə, 

gün  də cə  mi bir ne  çə saat 

ve  ril  mə  sin  dən, hətt   a bə  zən 

gün  lər  lə iç  mə  li su  yun ol -

ma  ma  sın  dan xə  bər  dar ol -

du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb. 

Bu mə  sə  lə  nin bir  də  fə  lik 

həl  li  ni tap  dı  ğı  nı vur  ğu  la -

yan öl  kə Pre  zi  den  ti ar  tıq 

Cə  li  la  bad şə  hə  ri  nə 24 saat 

ər  zin  də key  fi y  yət  li, Dün  ya 

Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın stan -

dart  la  rı  na tam uy  ğun iç  mə  li 

su ve  ril  di  yi  ni bil  di  rib. Bu  nu 

çox bö  yük ta  ri  xi ha  di  sə ki -

mi sə  ciy  yə  lən  di  rən döv  lət 

baş  çı  sı de  yib: “Mən bu  nu 

hə  mi  şə qeyd edi  rəm, bu la  yi  hə -

nin ic  ra  sı onu gös  tə  rir ki, bi -

zim si  ya  sə  ti  mi  zin mər  kə  zin  də 

Azər  bay  can və  tən  da  şı da  ya  nır. 

Çün  ki bu, sırf so  sial la  yi  hə  dir. 

Bu la  yi  hə çox bö  yük və  sait tə -

ləb edir  di və Azər  bay  can döv -

lə  ti bu və  saiti ayır  dı ki, Cə  li  la -

bad sa  kin  lə  ri tə  miz, key  fi y  yət  li 

iç  mə  li su ilə tə  min olun  sun  lar. 

Bu la  yi  hə  nin ic  ra  sı öl  kə  mi  zin 

in  ki  şa  fı  nı gös  tə  rir. Gös  tə  rir ki, 

bu gün də Azər  bay  can uğur  la 

in  ki  şaf edir, so  sial-iq  ti  sa  di la -

yi  hə  lə  rə bö  yük və  sait ay  rı  lır. 

Bi  zim ki  fa  yət qə  dər bö  yük ma -

liy  yə im  kan  la  rı  mız var. Azər -

bay  can o öl  kə  lər  dən  dir ki, öz 

he  sa  bı  na ya  şa  yır və öl  kə qar  şı -

sın  da du  ran bü  tün və  zi  fə  lə  rin 

ic  ra  sı üçün ar  dı  cıl si  ya  sət apa -

rı  lır”.

Bü  töv  lük  də isə ha  zır  da 

öl  kə  miz  də iç  mə  li su la  yi  hə -

lə  ri  nin ic  ra  sı  nın ge  niş vü  sət 

al  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yan Pre  zi -

dent İl  ham Əli  yev  hər bir 

şə  hə  rin iç  mə  li su mə  sə  lə -

si  nin öz həl  li  ni tap  ma  sı  nın 

qar  şı  ya mü  hüm və  zi  fə ki  mi 

qo  yul  du  ğu  nu bil  di  rib. Ar  tıq 

bu məq  sə  də çat  maq is  tiq -

mə  tin  də mü  hüm təd  bir  lə  rin 

hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi  ni söy  lə -

yən döv  lət baş  çı  sı ey  ni za -

man  da, kənd və qə  sə  bə  lər  də 

də bu mə  sə  lə  lə  rin təd  ri  cən  

öz həl  li  ni tap  dı  ğı  nı diq  qə -

tə çat  dı  rıb: “Biz müx  tə  lif im -

kan  lar  dan is  ti  fa  də edi  rik. Həm 

çay bo  yu kənd  lər  də tə  miz  lə  yi -

ci qur  ğu  lar qu  raş  dı  rı  lır, ey  ni 

za  man  da, ma  gist  ral su xət  lə -

ri çə  ki  lir. Bir söz  lə, iç  mə  li su 

prob  le  mi Azər  bay  can  da əsas  lı 

şə  kil  də öz həl  li  ni ta  pır və ta  pa -

caq  dır. De  yə bi  lə  rəm ki, bu da 

in  san sağ  lam  lı  ğı  na ən çox müs -

bət tə  sir edən amil  dir. Çün  ki su 

hə  yat  dır, tə  miz su sağ  lam hə -

yat de  mək  dir. Azər  bay  can və -

tən  daş  la  rı sağ  lam ol  ma  lı  dır  lar. 

Azər  bay  can döv  lə  ti bu məq  sə  də 

çat  maq üçün bir çox təd  bir  lər 

gö  rür”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

Cə  li  la  bad şə  hə  ri  nə iç  mə  li 

su  yun ve  ril  mə  si  ni bil  di  rən 

düy  mə  ni işə sa  lıb.

Ъя ли ла бад шя щя риндя су тяъ щи за ты вя 
ка на ли за си йа шя бя кя си  ис ти фа дя йя верилиб

Sent yab rın 2-də Pre zi dent İl ham Əli yev Cə li la bad ra-

yo nu na sə fə ri çər çi və sin də şə hə rin iç mə li su təc hi za tı sis-

te mi nin və ka na li za si ya şə bə kə si nin is ti fa də yə ve ril mə si 

mə ra si min də iş ti rak edib.
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Ha  zır  da da  vam  lı və yük -

sək iq  ti  sa  di ar  tı  ma, so  sial 

ri  fa  ha nail olun  ma  sı Azər -

bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lən so  sial-iq  ti -

sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın 

baş  lı  ca məq  səd  lə  rin  dən  dir. 

Bu məq  sə  də nail ol  maq üçün 

öl  kə və  tən  daş  la  rı  nın gün  də -

lik ra  hat hə  ya  tı  nı tə  min edə 

bi  lən inf  rast  ruk  tu  run ya -

ra  dıl  ma  sı, o cüm  lə  dən əha -

li  yə key  fi y  yət  li xid  mət  lər 

gös  tə  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 

ge  niş  miq  yas  lı iş  lər gö  rü  lür. 

Bu ba  xım  dan əha  li  nin iç  mə -

li su ilə tə  mi  na  tı  nın yax  şı -

laş  dı  rıl  ma  sı, ka  na  li  za  si  ya 

xid  mət  lə  ri  nin key  fi y  yə  ti  nin 

yük  səl  dil  mə  si sa  hə  sin  də hə -

ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər diq -

qə  ti cəlb edir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

Ba  kı şə  hə  ri Bi  nə  qə  di ra  yo -

nu  nun 28 May qə  sə  bə  sin  də, 

Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun Pi  rə -

kəş  kül və Qo  bus  tan kənd  lə -

rin  də su təc  hi  za  tı və ka  na  li -

za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən 

qu  rul  ma  sı la  yi  hə  si  nin da -

vam et  di  ril  mə  si ilə bağ  lı əla -

və təd  bir  lər haq  qın  da Sə  rən -

cam im  za  la  yıb.

Sə  rən  ca  ma  əsa  sən, 28 

May qə  sə  bə  sin  də 5,7 km 

pay  la  yı  cı su şə  bə  kə  si, Pi  rə -

kəş  kül kən  din  də 4,3 km ma -

gist  ral, 5,7 km olan pay  la  yı  cı 

su şə  bə  kə  si, Qo  bus  tan kən -

din  də 2,8 km  ma  gist  ral və 

7,1 km  pay  la  yı  cı su şə  bə  kə  si 

ti  ki  lə  cək  dir. Bu iş  lə  rin hə -

ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün döv -

lət büd  cə  sin  dən  “Azər  su” 

ASC-yə 3,54 mil  yon ma  nat 

ay  rı  lıb.

Döv  lət baş  çı  sı Lən  kə -

ran şə  hə  ri  nin su təc  hi  za  tı və 

ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin 

ye  ni  dən qu  rul  ma  sı la  yi  hə -

si  nin da  vam et  di  ril  mə  si ilə 

bağ  lı əla  və təd  bir  lər haq -

qın  da da Sə  rən  cam im  za  la -

yıb. Sə  rən  cam  da qeyd olu -

nur ki, Lən  kə  ran şə  hə  rin  də 

su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 

xid  mət  lə  ri  nin yax  şı  laş  dı -

rıl  ma  sı, əha  li  nin iç  mə  li su 

ilə fa  si  lə  siz tə  min olun  ma -

sı məq  sə  di  lə hə  ya  ta ke  çi  ri -

lən şə  hə  rin 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 növ  bə  ti mər  hə  lə  sin  də 

diamet  ri 110 mm, uzun  lu  ğu 

11 km olan pay  la  yı  cı su şə -

bə  kə  si  nin, ha  be  lə gö  rül  müş 

iş  lər nə  ti  cə  sin  də sö  kül  müş 

13 min kvad  rat  metr as  falt 

ör  tü  yü  nün bər  pa  sı zə  ru  rə  ti 

ya  ra  nıb. Sə  rən  ca  ma əsa  sən, 

Lən  kə  ran şə  hə  ri  nin su təc  hi -

za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  tem -

lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 

is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri -

lən iş  lə  rin da  vam et  di  ril  mə  si 

məq  sə  di  lə döv  lət büd  cə  sin -

dən “Azər  su” Açıq Səhm  dar 

Cə  miy  yə  ti  nə 2,1 mil  yon ma -

nat ay  rı  lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

is teh lak çı la rın suöl çən ci-

haz lar la tə min edil mə si ilə 

bağ lı əla və təd bir lər haq qın-

da da  sə rən cam im za la yıb.

Sə rən cam da qeyd olu nur 

ki, Azər bay can Res pub li ka sı 

re gion la rı nın da vam lı in ki-

şa fı, əha li nin sağ lam lı ğı nın 

qo run ma sı və la yiq li hə yat 

sə viy yə si nin tə min edil mə-

si is ti qa mə tin də sis tem li 

və məq səd yön lü təd bir lər 

hə ya ta ke çi ri lir. Bu ba xım-

dan əha li yə ve ri lən iç mə li 

su yun key fi y yə ti nin yax şı-

laş dı rıl ma sı daim döv lə tin 

priori tet lə ri sı ra sın da dır və 

bu sa hə də mün tə zəm iş lər 

gö rül mək də dir. Son il lər 

qə bul olun muş döv lət proq-

ram la rı nın uğur la ic ra sı nə-

ti cə sin də re gion la rın iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

inf rast ruk tu ru müasir tə ləb-

lə rə uy ğun ola raq ye ni dən 

qu rul muş, sa kin lə rin iç mə li 

su ilə fa si lə siz tə mi na tı sa-

hə sin də mü hüm nailiy yət lər 

əl də edi lib.

İs teh lak çı la ra gös tə ri lən 

xid mət lə rin key fi y yə ti ni ar-

tır maq, əha li nin sağ lam lı-

ğı nın və təh lü kə siz li yi nin 

qo run ma sı nın baş lı ca me-

yar la rın dan bi ri olan döv lət 

stan dart la rı na uy ğun key-

fi y yət li iç mə li su yun fa si lə-

siz li yi ni tə min et mək, ha-

be lə is teh lak edi lən su yun 

uço tu nu də qiq apar maq 

və it ki lə rin qar şı sı nı al maq 

məq sə di lə mü va fi q suöl çən 

ci haz la rın qu raş dı rıl ma sı 

baş lı ca şərt dir.

Sə rən ca ma əsa sən, əha li 

qru pu is teh lak çı la rı nın suöl-

çən ci haz lar la tə min edil mə-

si “Azər su” ASC-yə 15 mil-

yon ma nat ay rı lıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

Ha  cı  qa  bul, Şa  ma  xı və Zər -

dab ra  yon  la  rın  da əra  zi  lə  rin 

su  var  ma su  yu ilə tə  mi  na  tı 

la  yi  hə  lə  ri  nin da  vam et  di  ril -

mə  si ilə bağ  lı əla  və təd  bir  lər 

haq  qın  da sə  rən  cam im  za  la -

yıb. Sə  rən  cam  da qeyd olu -

nur ki, re  gion  la  rın so  sial-iq -

ti  sa  di in  ki  şa  fı  na dair döv  lət 

proq  ram  la  rın  da nə  zər  də tu -

tul  muş təd  bir  lə  rin hə  ya  ta 

ke  çi  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də kənd 

tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də ər -

zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 

olun  ma  sı üçün bit  ki  çi  lik və 

hey  van  dar  lıq sa  hə  lə  ri in  ki -

şaf et  di  ril  ib, ər  zaq məh  sul -

la  rı ilə özü  nü tə  mi  net  mə sə -

viy  yə  si da  ha da yax  şı  la  şıb. 

İs  teh  sa  lın sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı 

məq  sə  di  lə döv  lət büd  cə  si -

nin və  saiti he  sa  bı  na yar  dım 

ve  ril  mə  si kənd tə  sər  rü  fa  tı 

is  teh  sa  lı sa  hə  sin  də il  bəil di -

na  mik in  ki  şa  fın əl  də edil  mə -

si  ni tə  min edən amil  lər  dən 

olub. Bu təd  bir  lər çər  çi  və -

sin  də Ha  cı  qa  bul və Şa  ma  xı 

ra  yon  la  rın  da 10 min hek  tar 

və Zər  dab ra  yo  nun  da 10 

min  hek  tar əra  zi  nin su  var -

ma su  yu ilə tə  mi  na  tı la  yi  hə -

si  nin ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb.

Sə  rən  ca  ma əsa  sən, Ha -

cı  qa  bul, Şa  ma  xı və Zər  dab 

ra  yon  la  rın  da əra  zi  lə  rin su -

var  ma su  yu ilə tə  mi  na  tı 

üçün baş  la  nıl  mış la  yi  hə  lə  rin 

da  vam et  di  ril  mə  si  nə döv  lət 

dəs  tə  yi  ni tə  min et  mək məq -

sə  di  lə  “Azər su” ASC-yə 8 

mil  yon ma  nat ay  rı  lıb.

Су тяъщизаты, канализасийа, суварма вя сайьаълашма лайищяляринин 
давам етдирилмяси иля баьлы сярянъамлар имзаланыб

q
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Təd bi ri gi riş sö zü ilə 

açan YAP “Azər  su” ASC 

üz  rə əra  zi ilk par ti  ya təş -

ki  la  tı  nın səd  ri Hey  dər Ab-

ba sov par ti ya nın  ya ran ma 

ta ri xin dən və keç di yi in ki-

şaf yo lun dan da nı şıb. Qeyd 

olu nub ki, xal qa, və tə nə, 

döv lət çi li yə xid mət edən 

Ye ni Azər bay can Par ti ya-

sı ümum mil li li der Hey dər 

Əli yev ide ya la rı na əsas la na-

raq öl kə mi zin ic ti mai-si ya si 

hə ya tın da fəal iş ti rak edib, 

döv lət çi li yi mi zin möh kəm-

lən mə si nə və di na mik in-

ki şa fa  töh fə lər ve rib: “Ye ni 

Azər bay can Par ti ya sı iq ti dar da 

ol du ğu müd dət də Azər bay ca-

nın si ya si və iq ti sa di müs tə-

qil li yi da ha da möh kəm lə nib, 

öl kə mi zin bey nəl xalq aləm də 

möv qe yi güc lə nib. 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 cə nab İl ham Əli ye vin hə-

ya ta ke çir di yi  si ya sət öl kə mi zə 

bö yük nü fuz qa zan dı rıb, Azər-

bay can re gionun li der döv lə ti nə 

çev ri lib. Öl kə mi zin iq ti sa di cə-

hət dən qüd rət lən mə si əha li nin 

so sial şə raiti nin yax şı laş ma sı-

na sə bəb olub. Bu sa hə də iş lə rin 

mən ti qi da va mı ola raq pay taxt 

və böl gə lər də su təc hi za tı və ka-

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

dən qu rul ma sı la yi hə lə ri uğur-

la hə ya ta ke çi ril mək də dir”.

Təd  bir  də çı  xış edən YAP 

Ya  sa  mal ra  yon təş  ki  la  tı  nın 

səd ri Ta  ğı Əh mə dov bil-

di rib ki, Ye ni Azər bay can 

Par ti ya sı nın ya ra dıl ma sı nın 

25 il li yi müs tə qil Azər bay-

ca nın  ta ri xin də əhə miy yət li 

ha di sə dir. Ümum mil li li der 

Hey dər Əli yev ide ya la rı nın 

Pre zi dent İl ham Əli yev tə-

rə fi n dən uğur la hə ya ta ke-

çi ril mə si nə ti cə sin də Azər-

bay can da di na mik in ki şaf 

tə min olu nub: “Ulu ön dər 

Hey dər Əli yev de mok ra tik, 

hü qu qi döv lət qu ru cu lu ğun-

da si ya si par ti ya nın ro lu nu 

uzaq gö rən lik lə qiy mət lən di rə-

rək 1992-ci il no yab rın 21-də 

ya ra dıl mış Ye ni Azər bay can 

Par ti ya sı nın səd ri ol maq mə su-

liy yə ti ni üzə ri nə gö tür müş dür. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 

ya ran dı ğı gün dən öz si ya si xət-

ti nə sa diq li yi, xalq, döv lət qar-

şı sın da xid mət lə 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. 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 ". 

Təd bir də YAP üzv lü-

yü nə qə bul üçün bir qrup 

əmək da şın mü ra ciəti nə ba-

xı lıb, par ti ya üzv lü yü nə 

qə bul olun muş əmək daş la-

ra və si qə lər təq dim edi lib. 

Qeyd olu nub ki, sı ra la rı nı 

daim  ge niş lən di rən Ye ni 

Azər bay can Par ti ya sı avan-

qard si ya si qüv və ki mi öl-

kə mi zin qüd rət lən mə si və 

xal qı mı zın ri fa hı nın da ha 

da yax şı laş dı rıl ma sı na bun-

dan son ra da töh fə lər ve rə-

cək dir.

Okt yab rın 4-də “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

tin də müs tə qil Azər bay ca nın ic ti mai-si ya si hə ya tın da 

ta ri xi xid mət lə ri olan Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın ya-

ran ma sı nın 25 il li yi nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы: 
Уьурларла зянэин 25 ил



 “Azər su” ASC-nin səd ri 2017-ci ilin 

yan var-sent yabr  ay la rın da iç mə li su 

təc hi za tı və ka na li za si ya sek to run da 

mü hüm ha di sə lə rin baş ver di yi ni diq-

qə tə çat dı rıb. “2017-ci ilin ötən döv rün də 

Gə də bəy şə hə rin də su və ka na li za si ya, Saat-

lı şə hə ri və Pi ral la hı qə sə bə sin də isə iç mə li 

su la yi hə lə ri nin açı lış mə ra sim lə ri ke çi ri lib. 

Ötən dövr də Xır da lan şə hə rin də 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 na, Gən cə və Şə ki şə hər-

lə rin də la yi hə nin növ bə ti mər hə lə si üz rə 

iş lə rə, həm çi nin Pir şa ğı tul lan tı su tə miz-

lə yi ci qur ğu su nun ti kin ti si nə baş la nı lıb. 

Əha li nin iç mə li su tə mi na tı nın yax şı laş dı-

rıl ma sı məq sə di lə 22 ra yo nun 170 ya şa yış 

mən tə qə sin də la yi hə lə rin ic ra sı na baş la nı lıb 

və 100-dən ar tıq kənd də iş lər ye kun la şıb. 

Ba kı şə hə ri nin ya ğış su la rı nın yı ğıl ma təh-

lü kə si olan əra zi lə rin də səth su la rı nın kə-

nar laş dı rıl ma sı üz rə 13 la yi hə nin ic ra sı na 

baş la nı lıb və bu sa hə də iş lər ye kun laş maq 

üz rə dir”.

He sa bat döv rün də Pre zi dent İlham 

Əli ye vin Min gə çe vir Sal yan, Bi lə su-

var, Qax şə hər lə rin də, Bi nə qə di, Meh-

diabad, Nov xa nı, Bi nə, Mər də kan, 

Şa ğan, Şü və lan, 28 May, Qo bus tan və 

Pi rə kəş kül qə sə bə lə rin də , elə cə də 

pay tax tın  “Ağ şə hər” ad la nan əra zi-

sin də la yi hə lə rin ic ra sı nın da vam et di-

ril mə si ilə bağ lı sə rən cam la rı na uy ğun 

ola raq iş lə rə baş la nı lıb. 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 Zər dab ra yo-

nun da ic ra olu nan la yi hə ye kun la şıb, 

Ha cı qa bul və Şa ma xı ra yon la rın da isə 

la yi hə nin ic ra sı ta mam lan maq üz rə dir.  

Qeyd olu nub ki, 2017-ci ilin yan-

var-sent yabr ay la rın da “Azər su” ASC 

tə rə fi n dən  is teh lak çı la ra 191 mil yon 

kub metr su ve ri lib. He sa bat döv rün də 

800 km-dən çox iç mə li su və ka na li za-

si ya xət lə ri ti ki lib, 6 su bar te zian qu yu-

su qa zı lıb. Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də 

90 min nə fər ilk də fə mər kəz ləş di ril miş 

qay da da iç mə li su ilə tə min edi lib, 152 

min nə fə rin su təc hi za tı yax şı laş dı rı lıb. 

Bu nun la da fa si lə siz su təc hi za tı sə viy-

yə si öl kə üz rə 66,3 faizə, Ba kı şə hə ri üz-

rə isə 81,1 faizə yük sə lib. 

“Azər su” ASC-nin səd ri 9 ay da  su 

tə sər rü fa tı sek to run da di gər əla mət dar 

ha di sə lə rin də baş ver di yi ni diq qə tə 

çat dı rıb. 14-18 mart 2017-ci il ta rix lə-

rin də I Ba kı Bey nəl xalq Su Həf tə si və 

Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek si-

nin 100 il lik yu bi ley təd bir lə ri ke çi ri lib. 

“Azər su” ASC Bey nəl xalq Su Re surs la-

rı As so siasi ya sı nın üz vü se çi lib və bu 

təş ki lat 2021-ci il də Dün ya Su Konq-

re si nin Ba kı şə hə rin də ke çi ril mə si tək-

li fi  ni dəs tək lə yib. Səhm dar Cə miy yət 

Bey nəl xalq Biz nes Tə şəb büs lə ri Təş ki-

la tı nın li der lik, key fi y yət, in no va si ya 

və mü kəm məl lik sa hə sin də Qı zıl Mü-

ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Son ra “Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni İl qar Ta ğı yev çı xış edə rək bil-

di rib ki, 2017-ci ilin 9 ayı ər zin də mal 

və ma te rial la rın sa tı na lın ma sı üçün 

21 mln ma nat də yə rin də 71 mü qa vi lə 

im za la nıb. İm za lan mış mü qa vi lə lə rin 

ic ra sı ilə əla qə dar mal la rın qə bu lu za-

ma nı key fi y yə tə xü su si diq qət ye ti ri lir. 

“Azər su” ASC-nin ta be li yin də ki ida-

rə və müəs si sə lə ri n an bar la rın da olan 

mal-ma te rial la rın in ven ta ri za si ya sı nın 

apa rıl ma sı məq sə di lə mü tə xəs sis lər dən 

iba rət ko mis si ya ya ra dı lıb. Ko mis si ya 

bü tün ida rə lə rin və st ruk tur böl mə lə-

ri nin an bar tə sər ru fa tı nın və ziy yə ti ni 

yox la yıb. İn ven ta ri za si ya nə ti cə sin də 

ra yon su ka nal ida rə lə ri nin an ba rın da 

olan ya rar lı, la kın uzun za man hə rə kət-

siz qa lan mal və ma te rial lar on la ra eh-

ti yac du yu lan is ti qa mət lə rə yö nəl di 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 di rib ki, 2017-ci ilin yan var-sent yabr ay la rın da Azər bay can da di na-

mik in ki şaf tə min olu nub, öl kə miz bir sı ra nü fuz lu bey nəl xalq təd bir lə rə 

və id man ya rış la rı na ev sa hib li yi edib. Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı-

rıq la rı na uy ğun ola raq  2017-ci ilin ötən döv rün də so sial və inf rast ruk tur 

la yi hə lə ri nin ic ra sı uğur la da vam et di ri lib. 

2017-ъи илин 9 айынын йекунларына вя гаршыда  
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2018-ci ilin ma te rial tə lə ba tı də fə lər-

lə mü za ki rə olu na raq dü rüst ləş di rilib, 

6055 ad da müx tə lif ma te rial və ava-

dan lıq ların si ya hı sı tə da rük edil mə-

si üçün Sa tı nal ma lar de par ta men ti nə  

təq dim olu nub.

Ba kı şə hə ri və re gion lar üz rə su ka-

na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı la yi hə lə ri çər çi və sin də is tis mar-

dan çı xa rıl mış su xətt  lə ri nin de mon taj 

olun ma sı, da şın ma sı, is tis ma ra ya rar-

lı lı ğı nın qiy mət lən di ril mə si və təhvil-

təs li mi işi də ye ni dən qu rul maq da-

dır. 

İn for ma si ya və kom mu ni ka si-

ya tex no lo gi ya la rı de par ta men ti nin 

rəisi Emil Əh mə dov qeyd edib ki, 

Səhm dar Cə miy yət də İn for ma si ya və 

kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı st ra-

te gi ya sı nın düz gün və ope ra tiv şə kil də 

tət biq edil mə si və st ra te gi ya nın əsas 

la yi hə lə rin dən olan coğ ra fi  in for ma-

si ya sis tem lə ri nin və iş çi qüv və si nin 

ida rəedil mə si nin tək mil ləş di ril mə si, 

su yun key fi y yə ti nin ida rə olun ma sı, 

müş tə ri lər lə əla qə nin in ki şaf et di ril mə-

si, sis tem lərara sı in teq ra si ya nın ge niş-

lən di ril mə si, “smart” həl lə rin tət bi qi 

is ti qa mə tin də zə ru ri təd bir lə rin hə ya ta 

ke çi ril mə si da vam et di ril mək də dir. 

2017-ilin 9 ayı ər zin də Coğ ra fi  in-

for ma si ya sis te mi nə 2500 km iç mə li 

və tul lan tı su şə bə kə si, 900 ədəd iç mə-

li və tul lan tı su ya aid qur ğu və qur ğu 

komp leks lə ri, 84000 qə za mə lu ma tı da-

xil edi lib.

“ASAN Kom mu nal” mər kəz lə ri nin 

ya ra dıl ma sı ilə bağ lı möv cud in for ma-

si ya sis tem lə ri nin qiy mət lən di ril mə si 

və in teq ra si ya sı is ti qa mə tin də zə ru ri 

təd bir lər hə ya ta ke çi ril ib, ASAN Kom-

mu nal 1 və ASAN Kom mu nal 2 mər-

kəz lə ri ilə Cə miy yət ara sın da fi  ber op-

tik ka bel üzə rin dən şə bə kə və ra bi tə 

əla qə si tam ola raq tə min edi lib.

Müş tə ri lər lə əla qə nin in ki şaf et-

di ril mə si məq sə di lə ca ri il də 4 ye ni 

elekt ron xid mət ha zır la na raq elekt ron 

hö ku mət por ta lın da yer ləş di ril ib və 

be lə lik lə elekt ron xid mət lə rin sa yı 11-ə 

çat dı rı lıb.

2017-ci il ər zin də Cə miy yə tin təq-

dim et di yi elekt ron xid mət lə rə  215 

min dən çox mü ra ciət qey də alı nıb ki, 

bu da ötən ilin mü va fi q döv rü ilə mü-

qa yi sə də 7,7 də fə çox dur.

2017-2018-ci il lər də  əmə liy yat-dis-

pet çer mər kə zi nin ya ra dıl ma sı, in ter net 

üzə rin dən ye ni elekt ron xid mət lə rin 

ak tiv ləş di ril mə si, MİS, CİS və elekt-

ron sə nəd döv riy yə si sis te mi nin tət biq 

dairə si nin ge niş lən di ril mə si, müş tə ri-

lər lə əla qə nin in ki şaf et di ril mə si, sa tış 

və ödə niş sis te mi nin tək mil ləş di ril mə-

sin dən irə li gə lən İKT mə sə lə lə ri nin 

həll edil mə si, sis tem lərara sı in teq ra si-

ya nın ya ra dıl ma sı və iş lək və ziy yə tə 

gə ti ril mə si, tex ni ki dəs tək sis te mi nin 

əha tə dairə si nin ge niş lən di ril mə si, ye-

ni smart həl lə rin tət bi qi priori tet is ti qa-

mət ola raq müəy yən edi lib. 

Müş tə ri xid mət lə ri de par ta men ti-

nin rəisi Əbül fəz Kə rim za də bildirib 

ki, 2017-ci ilin 9 ayın da  “Azər su” ASC 

tə rə fi n dən 1 403 211 abo nen tə su təc-

hi za tı və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı 

xid mət lə ri gös tə ri lib. Ümu mi abo nent-

lər üz rə say ğac laş ma sə viy yə si 8,5 faiz 

ar ta raq 75,4 faiz təş kil edib.  

2017-ci ilin yan var-sent yabr ay la-

rın da şə bə kə lə rə ve ri lən su yun həc mi 

ötən ilin mü va fi q döv rü ilə mü qa yi sə-

də 27 mil yon kub metr, sa tı lan su yun 

həc mi 26 mil yon kub metr, şə bə kə lər 

üz rə ümu mi it ki faizi 0,9 faiz aza lıb. 

Ötən müd dət də abo nent lə rə 145 

milyon ma nat də yə rin də su təc hi za tı 

    дуран вязифяляря щяср олунмуш иълас кечирилиб
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və tul lan tı su la rının axı dıl ma sı xid mət-

lə ri gös tə ri lib, 136 milyon ma nat ödə-

niş tə min olun ub. Bu da ötən ilin mü-

va fi q döv rü nə gö rə sa tış da 6,5 milyon 

ma nat, ödə niş də isə 18,2 milyon ma nat 

ar tım de mək dir. 

He sa bat döv rün də Asan Xid mət və 

Asan Kom mu nal mər kəz lə ri nə 37 720 

mü ra ciət da xil olub və və tən daş la ra 

ope ra tiv xid mət gös tə ri lib. 

Ab şe ron ya rı ma da sın da əha li abo-

nent lə ri üz rə MİS proq ra mı nın tət bi-

qi ye kun la şıb. Re gion lar da 59 ra yon 

Su ka nal İda rə si nin 38-də bu proq ram 

tət biq olu nub. Qey ri-əha li abo nent lə ri 

üz rə Ab şe ron üz rə 15 su ka nal ida rə-

sin dən 7-də  proq ra mın tət bi qi hə ya ta 

ke çi ri lib. 

Ə.Kə rim za də bil di rib ki, sa tı lan su-

yun ödə ni şi nin tə min olun ma sı cid-

di nəzarətə götürülməli, de bi tor borc 

qrup la rı ilə iş lər düz gün təş kil edil mə-

li dir. Ey ni za man da xam mal is ti fa də-

çi lə ri tə rə fi n dən is ti fa də olu nan su yun 

uço tu cid di nə za rə tə gö tü rül mə li dir. 

“Su ka nal” El mi Təd qi qat və La-

yi hə İns ti tu tu nun di rek to ru Çin giz 

Qur ba nov he sa bat mə ru zə si ilə çı xış 

edə rək bil di rib ki, ötən dövr də qrunt-

la rın fi  zi ki-me xa ni ki və kim yə vi təd-

qi qi, aq res siv lik gös tə ri ci lə ri nin tə yi ni, 

reagent lə rin eks pe ri ment lə ri, su nü-

mu nə lə ri nin fi  zi ki-kim yə vi tər ki bi nin 

və çö kün tü lə rin təd qi qi üz rə 20556 təh-

lil apa rı lıb. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-

zir lər Ka bi ne ti nin sə rən ca mı ilə ic ra sı 

müəy yən olun muş ya ğış-ka na li za si ya 

ob yekt lə ri, Zər dab ra yo nu əra zi sin də 

yer lə şən əkin tor paq la rı nın su va rıl ma-

sı üçün na sos stan si ya sı nın və ötü rü cü 

su kə mə ri nin ti kin ti si ni apar maq üçün 

İns ti tut tə rə fi n dən la yi hə-sme ta sə nəd-

lə ri ha zır la nıb. 

Ha cı qa bul və Şa ma xı ra yon la rı nın 

Pa dar çöl sa hə sin də yer lə şən əkin tor-

paq la rı nın su va rıl ma sı üçün ötü rü cü 

su kə mə ri nin və mü hən dis qur ğu la-

rı nın ti kin ti si üçün la yi hə sə nəd lə ri 

hazırla nıb.

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 Azərbaycan Respublikası 

Pre zi den tinin Sə rən ca mı na uy ğun ola-

raq 28 ra yo nun 172 ya şa yış mən tə qə-

sin də iç mə li su təc hi za tı sis tem lə rinin 

ya ra dıl ma sı üçün İns ti tut tə rə fi n dən 

la yi hə-ax ta rış iş lə ri apa rı lır. Sə rən cam-

da gös tə ril miş ra yon la rın kənd lə ri nin  

ək sə riy yə ti nin  la yi hə sə nəd lə ri İns ti tut 

tə rə fi n dən iş lə nib və  aidiy yə ti üz rə ti-

kin ti təş ki lat la rı na ve ri lib. İlin so nu na 

qə dər la yi hə iş lə ri tam ba şa ça ta caq.

Ötən dövr də “Azər su” AS C i lə 

Azər bay can Me mar lıq və İn şaat Uni-

ver si te ti   ara sın da im za lan mış Me mo-

ran du ma uy ğun ola raq “Su ka nal” ET-

Lİ-də uni ver si te tin “Mü hən dis sis tem 

və qur ğu la rı nın ti kin ti si” ka fed ra sı nın 

fi  lialı fəaliy yə tə baş la yıb.  

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq bil-

di rib ki, ilin so nu na qə dər Ba kı şə hə ri 

və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 10 ya şa-

yış mən tə qə sin də və  re gion lar da 170 

kənd də ic ra olu nan la yi hə lər  ye kun-

laş dı rı la caq.  Həm çi nin ilin so nu na dək 

pay tax tın səth su la rı nın yı ğıl ma təh lü-

kə si olan əra zi lə rin də ic ra olu nan la yi-

hə lə rin,   Pa dar çöl əra zi sin də su var ma 

inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı iş lə ri-

nin ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri iq ti sa di 

sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, abu nə çi lər lə 

işin tək mil ləş di ril mə si, müş tə ri in for-

ma si ya sis te mi nin əha tə dairə si nin ge-

niş lən di ril mə si,  say ğac laş ma iş lə ri nin 

sü rət lən di ril mə si və di gər mə sə lə lər lə 

bağ lı tap şı rıq lar ve rib. 
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Sent yab rın 15-də Na-

zir lər Ka bi ne tin də Al-

ma ni ya nın KfW Ban kı nın 

(Al ma ni ya İn ki şaf Ban kı) 

Azər bay can da sə fər də olan 

nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş 

ke çi ri lib.

Baş na zi rin müavi ni Abid 

Şə ri fov Azər bay can da hə ya ta 

ke çi ri lən inf rast ruk tur la yi hə-

lə ri ara sın da 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 ri-

nin xü su si əhə miy yət da şı dı-

ğı nı bil di rib. A.Şə ri fov qeyd 

edib ki, Azər bay can hö ku mə ti 

bu la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril-

mə sin də bey nəl xalq ma liy yə 

qu rum la rı, o cüm lə dən Al ma-

ni ya İn ki şaf Ban kı ilə uğur lu 

əmək daş lıq edir: “Al ma ni ya 

ban kı ilə bir gə ma liy yə ləş di ri lən 

“Açıq Kom mu nal İnf rast ruk tur 

Proq ra mı II” la yi hə si çər çi və sin-

də Gən cə və Şə ki 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 

iş lə ri uğur la da vam et di ri lir. Bu 

la yi hə lə rin ic ra sı nə ti cə sin də 500 

min dən çox Azər bay can və tən da-

şı nın iç mə li su təc hi za tı və ka na-

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

yax şı la şa caq dır. Bu əmək daş lıq 

həm də öl kə lə ri miz ara sın da iq ti-

sa di əla qə lə rin da ha da ge niş lən-

di ril mə si nə töh fə lər ve rə cək dir”.

Al ma ni ya Fe de ra tiv Res-

pub li ka sı nın Azər bay can da-

kı sə fi  ri Mi xael Kindsq rab  

Azər bay can la Al ma ni ya ara-

sın da bü tün sa hə lər də əmək-

daş lı ğın yük sə lən xət lə in ki-

şaf et di yi ni bil di rib: “Al ma ni ya 

şir kət lə ri və ma liy yə qu rum la rı 

Azər bay can da hə ya ta ke çi ri lən 

la yi hə lər də ya xın dan iş ti rak edir. 

Əha li nin ri fah ha lı nın yax şı laş-

dı rıl ma sı na he sab lan mış iç mə li 

su və ka na li za si ya la yi hə lə ri nin 

ic ra sı nı yük sək də yər lən di ri rik və 

ümid edi rik ki, öl kə və tən daş la rı 

bu la yi hə lər dən fay da la na caq-

dır”.

KfW ban kı nın Şər qi Av-

ro pa, Qaf qaz və Mər kə zi 

Asi ya öl kə lə ri üz rə di rek to ru  

Olaf Zu mey ka ban kın Azər-

bay can hö ku mə ti ilə əmək daş-

lı ğı nı yük sək qiy mət lən dir miş 

və qeyd et miş dir ki, in di yə dək 

bank inf rast ruk tur la yi hə lə-

rin də ya xın dan iş ti rak et miş-

dir və bun dan son ra da bu 

mis si ya nı da vam  et dir mək-

də ma raq lı dır. O.Zu mey ka  

“Açıq Kom mu nal İnf rast ruk-

tur Proq ra mı II” çər çi və sin də 

Gən cə və Şə ki şə hər lə rin də 

la yi hə lə rin ic ra sın dan ra zı lı-

ğı nı bil di rib, son vaxt lar hər 

iki şə hər də ti kin ti-qu raş dır ma 

iş lə ri nin sü rət lə da vam et di ril-

mə sin dən məm nun ol duq la rı-

nı vur ğu la yıb.  

 “Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Eti bar Məm mə dov 

Şə ki və Gən cə 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 is ti qa-

mə tin də iş lə rin uğur la da vam 

et di yi ni bil di rib. Qeyd olu nub 

ki, la yi hə üz rə iş lər həm  Gən-

cə, həm də Şə ki şə hər lə rin də 

qra fi  kə uy ğun hə ya ta ke çi ri lir: 

“Gən cə şə hər lin də su mən bə lə-

ri, ma gist ral kə mər lər üz rə iş lər  

ye kun la şıb, ha zır da  iç mə li su və 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin ti kin ti-

si da vam et di ri lir, ey ni za man da 

tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğusu-

nun la yi hə lən di ril mə si iş lə ri apa-

rı lır. Şə ki şə hə rin də də la yi hə nin 

bi rin ci mər hə lə si ye kun la şıb, ha-

zır da şə bə kə lə rin və ka na li za si ya 

kol lek to ru nun ti kin ti si da vam et-

di ri lir”.

Gö rüş də “Açıq Kom mu-

nal İnf rast ruk tur Proq ra mı II” 

la yi hə si nin ic ra və ziy yə ti və 

gə lə cək əmək daş lıq mə sə lə lə-

ri ət ra fın da mü za ki rə lər apa-

rı lıb.

“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 Şə-

hər in ki şa fı və su şö bə si nin  

baş mü tə xəs si si Lu Şe nin 

baş çı lıq et di yi  nü ma yən də 

he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib.

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Eti bar Məm mə dov 

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın öl kə-

miz də su təc hi za tı və ka na li-

za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 

qu rul ma sı  la yi hə lə rin də iş-

ti ra kı nı yük sək qiy mət lən-

di rib. E.Məm mə dov  “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 gö rül müş iş lər ba rə də 

mə lu mat ve rə rək bil di rib ki,  

Göy çay və Bey lə qan şə hər lə-

rin də  şə bə kə lə ri n ta ma mi lə 

ye ni dən qu rul ma 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 la şıb. Ağ daş 

şə hə rin də isə ti kin ti-qu raş-

dır ma iş lə ri qra fi  kə uy ğun 

da vam et di ri lib.

Asi ya İn ki şaf Ban kı nın 

Mər kə zi və Qər bi Asi ya De-

par ta men ti nin Şə hər in ki şa fı 

və su şö bə si nin baş mü tə-

xəs si si Lu Şen la yi hə lə rin ic-

ra və ziy yə ti ilə ta nış ol maq 

məq sə di lə Ağ daş və Göy-

çay şə hər lə rin də ol du ğu nu 

xa tır la da raq ti kin ti-qu raş-

dır ma iş lə ri nin ge di şin dən 

ra zı lı ğı nı ifa də edib. Bank 

rəs mi si bil di rib 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 hə ya ta ke-

çi ri lə cək təd bir lər haq qın da 

ət rafl  ı mü za ki rə lər apa rı lıb.

Ал ма ни йа Ин ки шаф Бан кы Эян ъя вя Шя ки шя щяр ля рин дя су вя 
ка на ли за си йа ла йи щя си нин иъ ра сыны  йцк сяк гий мят лян ди рир

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

ş ç y ş ş



“Azər su” ASC-nin si fa-

ri şi ilə ic ra olu nan la yi hə-

yə əsa sən, əkin sa hə lə ri nin 

su va rıl ma sı Ha cı qa bul ra-

yo nu nun Ta lış kən di ya-

xın lı ğın da yer lə şən Kür su-

tə miz lə yi ci qur ğu la rı nın 

im kan la rı he sa bı na apa-

rı la caq dır. Bu məq səd lə 

su mən bə yin dən Pa dar çöl 

əra zi si nə ümu mi uzun lu ğu 

27,5 km olan 2 ədəd ma-

gist ral su xətt  i nin ti kin ti si 

la yi hə lən di ri lib. 1400 mm 

diametr li po lad bo ru lar dan 

iba rət xətt  in ar tıq 26 km-lik 

his sə si ti ki lib. İş lə rin  in-

ten siv qay da da apa 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 ola raq hə ya ta 

ke çi ri lib. Ma gist ral xətt  in 

Ba kı-Tbi li si də mir yo lu və 

Ba kı-Ələt-Qa zax-Gür cüs-

tan Res pub li ka sı ilə döv lət 

sər hə di av to mo bil yo lu ilə 

kə siş di yi yer lər də nəq liy yat 

va si tə lə ri nin in ten siv hə-

rə kə ti ni tə min et mək üçün 

av to mo bil və də mir yol la rı-

nın ya ta ğın da xü su si tu nel-

qaz ma ma şın la rı va si tə si lə 

mik ro tu nel lər in şa edi lib. 

Ma gist ral kə mər də su yun 

tən zim lən mə si və ida rə 

olun ma sı məq sə di lə 16 van-

tuz, 12 si yirt mə, 18 təx li yə 

xətt  i qu raş dı rı lıb.

Bu kə mər va si tə si lə su 

Pa dar çöl əra zi sin də rel yef 

ba xı mın dan yük sək lik də 

yer lə şən an bar la ra vu ru la-

caq. Ha zır da an bar sa hə-

sin də hər bi ri nin tu tu mu 25 

min kub metr olan 2 ədəd 

açıq tip li su an ba rı in şa olu-

nur. Ma gist ral xətt  ə su yun 

vu rul ma sı məq sə di lə ha zır-

da Kür su tə miz lə yi ci qur-

ğu lar komp lek sin də me xa-

ni ki ava dan lıq la rın is tis mar 

və ziy yə ti nin yox lan ma sı  və 

ener ji təc hi za tı nın yax şı laş-

dı rıl ma sı iş lə ri də apa rı lır.

Qeyd edək ki, “Azər su” 

ASC Ha cı qa bul və Şa ma xı 

ra yon la rı ilə ya na şı, Zər-

dab ra yo nun da da su var-

ma la yi hə si hə ya ta ke çi rib. 

Bu məq səd lə Kür ça yı nın 

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 ma gist ral kə mər 

in şa edi lib. La yi hə üz rə iş lər 

2017-ci ilin iyun ayın da  ba-

şa çat dı rı lıb.
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli ye vin öl kə miz də  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 
ilə bağ lı tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq Ha cı qa bul və 
Şa ma xı ra yon la rın da, Pa dar çöl ad la nan əra zi də 10 
min hek tar sa hə nin su var ma la yi hə si nin ic ra sı ye-
kun laş maq üz rə dir.

Па дар чюл яра зи син дя 
су ва р ма ла йи щя си нин 
иъ ра сы йе кун лаш маг цз ря дир



Bu la yi hə lər Ba kı şə hə ri 

və Ab şe ron ra yo nu nun bir 

sı ra ya şa yış mən tə qə lə rin də 

əha li nin mər kəz ləş di ril miş 

qay da da key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə mi na tı na im kan ya-

ra da caq, on la rın ka na li za si-

ya xid mət lə rin dən is ti fa də si-

ni yax şı laş dı ra caq dır. 

Sə rən cam la ra əsa sən, 10 

ya şa yış mən tə qə sin də - Ba kı 

şə hə ri Bi nə qə di ra yo nu nun  

Bi nə qə di və 28 May, Xə zər 

ra yo nu nun Mər də kan, Şa-

ğan, Şü və lan və Bi nə qə sə-

bə lə rin də, elə cə də Ab şe-

ron ra yo nu nun Meh diabad, 

Nov xa nı qə sə bə lə ri,  Pi rə-

kəş kül və Qo bus tan kənd-

lə rin də ye ni iç mə li su və 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri ya-

ra dı la caq dır. Ha zır da 7 kənd 

və qə sə bə də  ti kin ti-qu raş-

dır ma iş lə ri da vam et di ri lir, 

di gər 3 qə sə bə də isə in şaat 

iş lə ri nə ya xın vaxt lar da baş-

la nı la caq dır. 

Ümu mi lik də 10 ya şa yış 

mən tə qə sin də 70 km iç mə li 

su, 11 km ka na li za si ya xət-

lə ri nin ti kin ti si nə zər də tu-

tu lub. Qı sa müd dət ər zin də 

kənd və qə sə bə lər də 26 km 

iç mə li su, 2 km ka na li za si ya 

xət lə ri in şa edi lib. Ti kin ti-

qu raş dır ma iş lə ri nin 2017-ci 

ilin so nu na qə dər ba şa çat dı-

rıl ma sı nə zər də tu tu lub. 

Kənd və qə sə bə lər də ye ni 

su və ka na li za si ya şə bə kə lə-

rinin ya ra dıl ma sı nə ti cə sin-

də 37 min nə fə rin iç mə li su 

təc hi za tı, 9 min nə fə rin ka na-

li za si ya xid mət lə rin dən is ti-

fa də si əsas lı şə kil də yax şı-

la şa caq. 3 km uzun lu ğun da 

Mər də kan-Şa ğan-Şü və lan 

ma gist ral su xətt  i nin is tis-

ma ra ve ril mə si pers pek tiv də 

Mər də kan, Şa ğan və Şü və lan 

qə sə bə lə rin də 54 min nə fə rin 

iç mə li su tə mi na tı na im kan 

ya ra da caq dır. Ümu mi lik də 

bu la yi hə lər dən 100 min nə-

fər sa kin ya rar la na caq dır.    

Qeyd edək ki, Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin im za la dı ğı 

sə rən cam la ra əsa sən,  Ba-

kı şə hə ri Bi nə qə di ra yo nu-

nun  Bi nə qə di və 28 May, 

Xə zər ra yo nu nun Mər də-

kan, Şa ğan, Şü və lan və Bi-

nə qə sə bə lə rin də, elə cə də 

Ab şe ron ra yo nu nun Meh-

diabad, Nov xa nı qə sə bə lə-

ri,  Pi rə kəşkül və Qo bus tan 

kənd lə rin də gö rü lə cək iş lə-

rin ma liy yə ləş di ril mə si üçün 

döv lət büd cə sin dən “Azər-

su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

ti nə ümu mi lik də 13,32 mil-

yon ma nat və sait ay rı lıb.        
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Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ra yo nu nun kənd və qə sə-

bə lə rin də su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni-

dən qu rul ma sı la yi hə lə ri nin da vam et di ril mə si ilə bağ lı 

əla və təd bir lər haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-

den ti nin sə rən cam la rı na uy ğun ola raq Ba kıət ra fı ya şa yış 

mən tə qə lə rin də mühüm işlər görülür.

Bakı şəhəri və Abşeron rayonunun kənd və qəsə

Бакыятрафы гясябялярдя  йени су 
вя ка на ли за си йа лайищяляринин 
иърасына башланылыб
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Bu mü na si bət lə ke çi ri lən təd bir-

də “Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 

Sey mur Se yi dov öl kə miz də iç mə li su 

təc hi za tı və ka na li za si ya inf rast ruk tu-

ru nun ye ni dən qu rul ma sı is ti qa mə tin-

də hə ya ta ke çi ri lən komp leks təd bir lər 

ba rə də mə lu mat ve rib. S.Se yi dov bil-

di rib ki, “Azər bay can Res pub li ka sın da 

kom mu nal xid mət lə rin in ki şa fı na dair 

St ra te ji Yol Xə ri tə si”ndə su sek to ru, o 

cüm lə dən, iç mə li  su təc hi za tı və tul-

lan tı su la rı nın ida rə edil mə si nə xü su si 

diq qət ye ti ri lib. Su sek to ru üçün st ra-

te ji hə dəf ki mi “Yük sək sə viy yə li su 

ida rəet mə st ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı” 

və  “Su təc hi za tın da it ki lə rin azal dıl-

ma sı və sə mə rə li li yin tə min edil mə si” 

hə dəfl  ə ri müəy yən olu nub. Sə nəd də 

kadr po ten sialı nın tək mil ləş di ril mə si 

də priori tet mə sə lə ki mi müəy yən ləş-

di ri lib.

Sədr müavi ni bil di rib ki, el mi po-

ten sialın güc lən di ril mə si, kadr ha zır-

lı ğı və təc rü bə mü ba di lə si nin ge niş-

lən di ril mə si məq sə di lə “Azər su” ASC 

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı, 

Təh sil Na zir li yi, Ba kı Döv lət Uni ver si-

te ti ilə ya na şı, Me mar lıq və İn şaat Uni-

ver si te ti ilə də sıx əmək daş lıq edir. Bu 

əmək daş lıq çər çi və sin də uni ver si tet də  

müasir tə ləb lə rə ca vab ve rən “Su təc hi-

za tı nın prob lem lə ri üz rə el mi-təd qi qat 

və təd ris la bo ra to ri ya sı” ya ra dı lıb. Az-

MİU-nun tə lə bə lə ri mü tə ma di ola raq 

“Azər su” ASC-də is teh sa lat təc rü bə si, 

“Yay mək tə bi” və Tə qaüd proq ram la-

rı nın im kan la rın dan ya rar la nıb.   

Sədr müavi ni bil di rib ki, “Su ka nal” 

ET Lİ-nin yük sək ix ti sas lı el mi kadr-

la rın ha zır lan ma sı sa hə sin də 50 il dən 

çox təc rü bə si var. Bu müd dət ər zin də 

ins ti tut da 11 elm lər dok to ru və 40-dan 

çox fəl sə fə dok to ru ha zır la nıb.

Az MİU-nun pro rek to ru Akif Qa sı-

mov su tə sər rü fa tı sek to ru üçün kadr 

ha zır lı ğın da uni ver si te tin xü su si ro lu 

ol du ğu nu bil di rib. O, qeyd edib ki, fi -

lialın ya ra dıl ma sın da əsas məq səd elm 

və təh si lin is teh sa lat la in teq ra si ya sı nın 

güc lən di ril mə si dir. Fi lialın ya ra dıl ma-

sı tə lə bə, ma gistr və dok to rant la rın 

prak ti ki bi lik, ba ca rıq və vər diş lə ri nin 

for ma laş dı rıl ma sı, müx tə lif elm sa hə-

lə rin də el mi ye ni lik lə rin və in no va si ya-

la rın təd ris pro se si nə tət bi qi, mü va fi q 

ix ti sas sa hə lə ri üz rə apa rı cı mü tə xəs-

sis lə rin təd ris pro se si nə cəlb edil mə si 

və bir gə el mi təd qi qat la rın apa rıl ma sı 

ba xı mın dan da əhə miy yət li dir.  

Qeyd olu nub ki, fi  lialın ya ra dıl-

ma sı təh sil-elm-is teh sa lat əla qə lə ri nin 

ge niş lən di ril mə si, tə lə bə lə rin təc rü bi 

bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı, kadr po ten sialı-

nın ar tı rıl ma sı ba xı mın dan əhə miy-

yət li dir. Tə lə bə lər ins ti tu tun fəaliy yət 

sa hə lə ri, mü tə xəs sis lə rin pe şə kar lı ğı na 

olan tə ləb lər ilə ya xın dan ta nış ola caq, 

la bo ra to ri ya və şö bə lər də məş ğə lə keç-

mək im ka nı əl də edə cək. Ey ni za man-

da ins ti tu tun el mi iş çi lə ri təd ris pro se-

si nə cəlb olu na caq. Fi lialın ya ra dıl ma sı 

“Azər su” ASC üçün kadr la rın ha zır lan-

ma sı ba xı mın dan da mü hüm əhə miy-

yət kəsb edir.

“Su ka nal” ET Lİ-də ya ra dıl mış Az-

MİU-nun “Mü hən dis sis tem və qur ğu-

la rı nın ti kin ti si” ka fed ra sı nın əsas na-

mə si təs diq edi lib.

“Су  ка  нал” ЕТ  ЛИ-дя “Мц  щян  дис сис  тем вя 
гур  ьу  ла  ры  нын ти  кин  ти  си” ка  фед  ра  сы  нын фи  лиалы ачылыб

  “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti ilə Azər bay can Me mar lıq və İn şaat 

Uni ver si te ti  (Az MİU) ara sın da im za lan mış “Təh sil, elm və tə lim-təd ris sa-

hə sin də əmək daş lı ğa dair” Me mo ran du ma uy ğun ola raq Səhm dar Cə miy-

yə tin “Su ka nal” El mi Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tun da (ET Lİ)  Az MİU-nun 

“Mü hən dis sis tem və qur ğu la rı nın ti kin ti si” ka fed ra sı nın fi  lialı fəaliy yə tə 

baş la yıb.  



2017-ci ilin 9 ayın da 

“ASAN xid mət” və “ASAN 

Kom mu nal”  mər kəz lə rin-

də fəaliy yət gös tə rən “Azər-

su” ASC-nin  xid mət böl mə-

lə ri nə abu nə çi lər tə rə fi n dən 

müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 

ümu mi lik də 37720  mü ra-

ciət edi lib. Mü ra ciət lə rin  

20359-u “ASAN xid mət”,  

17361-i isə  “ASAN Kom-

mu nal”  mər kəz lə rin də 

qey də alı nıb. Ötən müd dət-

də edi lən mü ra ciət lər ara-

sın da smart kart la ra yük lə-

mə lər haq qın da mə lu ma tın 

ve ril mə si, tex ni ki şər tin ve-

ril mə si, iti ril miş və zə də lən-

miş smart kart la rın bər pa sı, 

abo nent mə lu mat la rı na də-

yi şik lik lə rin edil mə si, borc-

lar haq qın da mə lu mat la rın 

ve ril mə si ilə bağ lı mü ra ciət-

lər üs tün lük təş kil edib. Ən 

çox mü ra ciət Sa bun çu, Ya-

sa mal ra yon la rın da kı, elə-

cə də  Sum qa yıt və Gən cə 

şə hər lə rin də ki “ASAN xid-

mət” mər kəz lə rin də, həm-

çi nin 2 say lı “ASAN Kom-

mu nal”  mər kə zin də qey də 

alı nıb.

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 baş la nı lıb. 2017-ci il-

dən “Azər su” ASC  “ASAN 

Kom mu nal”  mər kəz lə rin də 

də təm sil olu nur. Ümu mi-

lik də 2014-cü il dən in di yə-

dək bü tün xid mət mər kəz lə-

ri nə və tən daş lar tə rə fi n dən 

müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 

91406 mü ra ciət da xil olub.

Ha zır da “Azər su” ASC-

nin xid mət lə ri  Sa bun çu 

ra yo nun da kı 4 və Ni za mi 

ra yo nun da kı 5 say lı, Sum-

qa yıt, Gən cə, Sa bi ra bad, 

Bər də, Qə bə lə və Ma sal lı 

şə hər lə rin də ki  “ASAN xid-

mət”, həm çi nin 1 və 2 say lı 

“ASAN Kom mu nal”  mər-

kəz lə rin də təş kil olu nub.
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Bu sa  hə  də zə  ru  ri iş  lər 

apa  rı  la  raq “Əha  li qru  pu is -

teh  lak  çı  la  rı  na su təc  hi  za  tı və 

tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl   ma   sı 

xid   mət   lə   ri   nə dair son 12 ay 

üz   rə fak   tu   ra və ödə   niş mə   lu  -

mat   la   rı   nın ve   ril   mə   si” elekt  -

ron xid   mə   ti   nin gös   tə   ril   mə   si  -

nə baş   la   nı   lıb.  

Bu xid   mət va   si   tə   si   lə əha   li 

qru   pu is   teh   lak   çı   la   rı abo   nent 

ko   du   na gö   rə son 12 ay üz  -

rə ödə   niş və fak   tu   ra mə   lu  -

mat   la   rı   nı əl   də et   mək im   ka   nı 

qa   za   nır. Xid   mət   dən is   ti   fa   də 

www.e-gov.az por   ta   lı və  

www.azer   su.az  say   tı üzə  -

rin   dən hə   ya   ta ke   çi   ri   lir. Xid  -

mət tam av   to   mat   laş   dı   rı   lıb 

və real vaxt re   ji   min   də ic   ra 

olu   nur. Elekt   ron xid   mə   tin 

gös   tə   ril   mə   si üçün heç bir sə  -

nəd tə   ləb olun   mur.

Xid   mət qey   diy   yat   lı ol   du  -

ğu üçün abo   nent   lər ilk növ  -

bə   də "Elekt   ron hö   ku   mət" 

por   ta   lın   da təq   dim edi   lən 

auden   ti   fi    ka   si   ya va   si   tə   lə   rin  -

dən bi   ri ilə qey   diy   yat   dan 

keç   mə   li   dir   lər. Bun   dan son   ra 

is   ti   fa   də   çi ona təq   dim olu  -

nan elekt   ron ün   van   da açı  -

lan ek   ran   da “Əha   li qru   pu 

is   teh   lak   çı   la   rı   na su təc   hi   za   tı 

və tul   lan   tı su   la   rı   nın axı   dıl  -

ma   sı xid   mət   lə   ri   nə dair son 

12 ay üz   rə fak   tu   ra və ödə   niş 

mə   lu   mat   la   rı   nın ve   ril   mə   si” 

elekt   ron xid   mə   ti   ni se   çə   rək 

is   ti   fa   də edə bi   lər.

Mü   ra   ciət edən şəxs 13 rə  -

qəm   li abo   nent ko   du   nu sis  -

te   mə da   xil et   dik   dən son   ra 

şəx   si mə   lu   mat   la   rı   na ba   xış 

im   ka   nı əl   də edir. İs   teh   lak   çı  -

ya aşa   ğı   da   kı şəx   si mə   lu   mat  -

lar təq   dim olu   nur:

• Abo   nen   tin adı, so   ya   dı,  

     ata adı;

• Abo   nen   tin ya   şa   yış  

   ün   va   nı;

• Xid   mət gös   tə   ri   lən 

   şəxs   lə   rin sa   yı;

• Gös   tə   ri   lən xid   mə   tin 

   nö   vü;

• Say   ğa   cın ti   pi;

• He   sa   bat ili və ayı;

• Son 12 ay üz   rə fak   tu   ra 

    sər   fi y   ya   tı;

• Son 12 ay üz   rə fak   tu   ra 

    məb   lə   ği;

• Son 12 ay üz   rə ödə   nil   miş   

   məb   ləğ.

Qeyd edək ki, ha   zır   da  

Səhm   dar Cə   miy   yət tə   rə   fi n  -

dən 11 növ   də elekt   ron xid  -

mət təq   dim olu   nur. 2017-ci 

ilin yan   var-sent   yabr ay   la   rın  -

da və   tən   daş   lar tə   rə   fi n   dən  

müx   tə   lif mə   sə   lə   lər   lə bağ   lı 

215360 də   fə elekt   ron qay  -

da   da mü   ra   ciət edi   lib. Tək   cə 

sent   yabr ayın   da  “Azər   su” 

ASC-nin elekt   ron xid   mət   lə  -

ri   nə 28 min   dən çox mü   ra   ciət 

qey   də alı   nıb ki, bu da ötən 

ilin mü   va   fi q döv   rü ilə mü  -

qa   yi   sə   də  8,9 də   fə çox   dur.

9 айда 215 миндян чох електрон мцраъият гейдя алыныб
“Azər  su” Açıq Səhm -

dar Cə  miy  yə  ti is  teh  lak -

çı  la  ra gös  tə  ri  lən müş  tə  ri 

xid  mət  lə  ri  nin asan  laş  dı -

rıl  ma  sı, bu sa  hə  də şəf -

fafl   ı  ğın və ope  ra  tiv  li  yin 

tə  min edil  mə  si məq  sə  di  lə 

müasir in  for  ma  si  ya tex -

no  lo  gi  ya  la  rının tət  bi  qi  ni 

da  vam et  di  rir. 

“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” və “ASAN Kom mu nal” 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 rır və bu sa hə də şəff  afl  ı ğın  ar tı rıl-

ma sı nı tə min edir. 2017-ci ilin yan var-sent yabr ay la-

rın da bu mər kəz lər də “Azər su” ASC-nin təq dim et di yi  

xid mət lər dən is ti fa də ge niş lə nib.

“ASAN xid mət” və “ASAN Kom mu nal” mər kəz lə rin də ki “Azər su” ASC-nin 
xid mət böl mə lə ri nə еdilən mü ra ciətlərin sayı 38 minə çatıb



Azər bay can Döv lət İq ti sad Uni-

ver si te tin də  əmək yar mar ka-

sı ke çi ri lib. Azər bay can Res pub li ka sı 

Təh sil Na zir li yi nin dəs tə yi, Azər bay-

can Res pub li ka sı Gənc lər və İd man 

Na zir li yi nin, Azər bay can Döv lət İq ti-

sad Uni ver si te ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 

ilə ke çi ri lən “Mə zun-2017” yar mar-

ka sın da “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti də iş ti rak edib. Yar mar ka da 

“Azər su” ASC-nin  xü su si sten di qu-

raş dı rı lıb.

Stend lə ma raq la nan tə lə bə və mə-

zun la ra Səhm dar Cə miy yə tin fəaliy-

yə ti, kadr po ten sialı nın güc lən di ril-

mə si is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 

proq ram lar, kar ye ra im kan la rı ba rə də 

mə lu mat ve ri lib, işə qə bul la bağ lı 200-

dək  mü ra ciət an ke ti top la nıb.

Yar mar ka nın ge di şin də  təh sil na-

zi ri nin müavi ni Fi ru din Qur ba nov, 

əmək və əha li nin so sial mü da fi əsi 

na zi ri nin müavi ni Mə tin Kə rim li və 

Azər bay can Döv lət İq ti sad Uni ver si-

te ti nin rek to ru, pro fes sor Əda lət Mu-

ra dov la gö rüş ke çi ri lib, iş ti rak çı la rı 

ma raq lan dı ran sual lar ət rafl  ı ca vab-

lan dı rı lıb.

Qeyd edək ki, 13 xa ri ci və 4 yer li şir-

kə tin təm sil olun du ğu “Mə zun-2017” 

əmək yar mar ka sın da “Azər su” ASC 

İş lər ida rə si nin İn san re surs la rı şö bə-

si nin əmək daş la rı ilə təm sil olu nub.

Yar mar ka təh sil se çi mi, təc rü bə və 

ix ti sa sar tır ma,  işax ta ran lar la bir ba şa 

tə mas ya rat maq, on la rı mü va fi q  sa-

hə lə rə is ti qa mət lən dir mək, pe şə kar 

mü tə xəs sis lə ri cəlb et mək və məş-

ğul lu ğun tə min edil mə si ba xı mın dan 

əhə miy yət da şı yır.
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24-25 n o  y a b r 

2017-ci il 

ta rix lə rin də  Ba kı şə hə rin-

də BMT-nin Da vam lı İn ki-

şaf Məq səd lə ri çər çi və sin də 

“Dün ya mı zın trans for ma si-

ya sı: Da vam lı İn ki şaf Məq-

səd lə ri nin in teq ra si ya sı və 

hə ya ta ke çi ril mə si nin təş vi-

qin də el min ro lu” ad lı bey-

nəl xalq el mi konf rans ke-

çi ri lə cək. Konf rans Qlo bal 

Sa ziş Azər bay can Şə bə kə si, 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti, Azər bay can Həm-

kar lar İtt  i faq la rı Kon fe de ra-

si ya sı, 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 bir gə təş-

ki lat çı lı ğı ilə baş tu ta caq. 

Konf rans da uni ver si tet-

lər, hö ku mət lər, şə hər lər 

və döv lət qu rum la rı nın da-

vam lı in ki şaf məq səd lə ri ilə 

məş ğul olan mil li və bey nəl-

xalq mü tə xəs sis lə ri iş ti rak 

edə cəklər. İki gün ər zin də 

təd bir iş ti rak çı la rı Da vam lı 

İn ki şaf  Məq səd lə ri lə bağ lı 

qar şı ya çı xan prob lem lə ri 

mü za ki rə edə cək, ide ya lar, 

təc rü bə lər və göz lən ti lər 

ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 

apa ra caq lar. Mü za ki rə lər 

za ma nı el mi in ki şaf, yer li 

və qlo bal sə viy yə də  qar şı-

lıq lı mü na si bət lə rə xü su si 

diq qət ye ti ri lə cək dir.

Qlo bal Məq səd lər ki mi 

ta nı nan Da vam lı İn ki şaf 

Məq səd lə ri yox sul lu ğun 

ara dan qal dı rıl ma sı, pla-

ne tin qo run ma sı, bü tün in-

san la rın sülh və fi  ra van lıq 

şə raitin də ya şa ma sı nı tə-

min et mək üçün  hə ya ta ke-

çi ri lən uni ver sal ça ğı rış dır. 

İq lim də yi şik li yi, iq ti sa di  

bə ra bər siz lik, ye ni lik, sülh  

və əda lə ti əha tə edən bu 

məq səd lər gə lə cək nə sil lə rə  

da vam lı hə ya tın yax şı laş dı-

rıl ma sı  üçün  doğ ru se çim-

lər et mə yə im kan ya ra dır. 

Həm çi nin öl kə lə rin  priori-

tet lə ri nə  və dün ya nın eko-

lo ji prob lem lə ri nə  uy ğun 

hə dəfl  ə ri müəy yən ləş di rir.

БМТ-нин Да вам лы Ин ки шаф Мяг сяд ля ри 
чяр чи вя син дя бей нял халг конф ранса щазырлыг

“Азяр су" АСЪ “Мя зун-2017” 
ямяк йар мар ка сын да


