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Bu nu bey nəl xalq mö tə-

bər təş ki lat lar da qeyd edir. 

Da vos Ümum dün ya İq ti-

sa di Fo ru mu nun he sab la-

ma la rı na əsasən, öl kə lə rin 

iq ti sa diy yat la rı nın rə qa-

bət qa bi liy yət li li yi nə gö rə 

Azər bay can dün ya miq ya-

sın da 35-ci yer də dir: “Bu, 

ilk növ bə də, onu gös tə rir ki, 

öl kə miz də apa rı lan çox cid-

di is la hat lar gö zəl nə ti cə lər 

ve rir. 

Bu il iq ti sa diy ya tın 

qey ri-neft sek to ru 2 faiz-

dən çox, iq ti sa diy ya tı mı zın 

qey ri-neft sə na ye si 3 faiz-

dən çox, kənd tə sər rü fa tı isə 

4 faiz dən çox art mış dır. He-

sab edi rəm ki, in di ki şə rait 

üçün bu, çox yax şı nə ti cə dir. 

Əmi nəm ki, 2018-ci il də rə-

qəm lər da ha da bö yük ola-

caq. Ey ni za man da, biz öz 

val yu ta eh ti yat la rı mız dan 

da çox sə mə rə li şə kil də is ti-

fa də et dik. Bax ma ya raq ki, 

nef tin qiy mə ti aşa ğı dü şüb, 

biz val yu ta eh ti yat la rı mı zı 

ar tı ra bil mi şik, özü də bö-

yük də rə cə də. Val yu ta eh ti-

yat la rı mız 4,5 mil yard dol-

lar dan çox art mış dır. Bu da 

bi zim st ra te ji eh ti ya tı mız-

dır, bi zə həm iq ti sa di, həm 

də si ya si müs tə qil lik ve rən 

və onu güc lən di rən amil lər-

dən bi ri dir”. 

Döv lət  baş çı sı de yib ki, 

2017-ci il də neft-qaz sek to-

run da ta ri xi ha di sə lər baş 

ve rib. “Azə ri-Çı raq-Gü nəş-

li” neft ya ta ğı nın is tis mar 

müd də ti nin uza dıl ma sı 

mə sə lə si həll olu nub. Bu 

kont rakt 2050-ci ilə qə dər 

qüv və də ola caq və öl kə mi-

zə mil yard lar la dol lar gə lir 

gə ti rə cək. Sa də cə ola raq, 

Azər bay ca na ve ri lən bo nus 

3 mil yard dol lar dan çox dur. 

Cə nub Qaz Dəh li zi nin ic ra-

sı de mək olar ki, son mər hə-

lə yə qə dəm qo yub. Gə lən il 

TA NAP la yi hə si nin açı lı şı 

göz lə ni lir. Bu da ta ri xi ha-

di sə dir. Azər bay can Av ro-

pa nın ener ji təh lü kə siz li yi-

nin tə min edil mə sin də çox 

önəm li tə rəf da şa çev ri lir. 

2017-ci ildə di gər ta ri xi 

la yi hə də öz həl li ni ta pıb. 

Ba kı-Tbi li si-Qars də mir yo-

lu nun açı lış mə ra si mi ke çi-

ri lib. Bu də mir yo lu la yi hə si 

qi tə lə ri bir ləş di rir. Ba kı-Tbi-

li si-Qars Asi ya ilə Av ro pa 

ara sın da ən qı sa və eti bar lı 

yol ola caq, bun dan son ra 

onil lik lər ər zin də Azər bay-

ca na həm iq ti sa di, həm si-

ya si di vi dent lər gə ti rə cək. 

Azər bay can önəm li tran zit 

öl kə si nə çev ri lir. Əgər biz 

Şi mal-Cə nub nəq liy yat dəh-

li zi ni də qeyd et sək gö rə rik 

ki, Azər bay can st ra te ji nəq-

liy yat mər kə zi nə çev ri lir. 

Bu il id man çı la rı mız bi-

zi qə lə bə lər lə se vin dir miş-

lər. Ba kı da ən yük sək sə-

viy yə də ke çi ril miş IV İs lam 

Həm rəy li yi Oyun la rın da 

Azər bay can id man çı la rı bi-

rin ci ye rə la yiq gö rül dü lər. 

Bü tün mü səl man alə min də 

bi rin ci ye ri qa zan maq çox 

bö yük ta ri xi nailiy yət dir. 

Əgər biz 2015-ci il Av ro-

pa Oyun la rı nı ya da sal saq, 

ora da da Azər bay can ko-

man da sı ikin ci yer də idi. 

Yə ni, bu, bir da ha onu gös-

tə rir ki, Azər bay can güc lü 

id man döv lə ti dir. 

Bu il Azər bay can da “İs-

lam Həm rəy li yi İli” elan 

olun muş dur. Hər za man 

ol du ğu ki mi, Azər bay can 

bü tün mə sə lə lər də İs lam 

həm rəy li yi nin güc lən mə si-

nə öz töh fə si ni ve rir. Bu il 

də is tis na ol ma mış dır. 

2017-ci ilin öl kə miz üçün 

uğur lu ol du ğu nu xa tır la-

dan Pre zi dent İl ham Əli yev 

2018-ci ilin də uğur lu il ola-

ca ğı na əmin li yi ni bil di rib. 
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2017-ci il ta rix də də rin, kök lü və nə ti cə ve rən iq ti sa di 

is la hat lar ili ki mi qa la caq dır. Dün ya Azər bay can lı la rı-

nın Həm rəy lik Gü nü və Ye ni il mü na si bə ti lə Azər bay can 

xal qı nı təb rik edən Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, 

aparılan is la hat lar nə ti cə sin də ölkəmiz çə tin və ziy yət-

dən şə rəfl  ə çı xa bi lib. 

2017-ъи ил та рих дя дя рин иг ти са ди 
ис ла щат лар или ки ми га ла ъаг
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2019-cu il də Gən cə şə hə-

rin də iç mə li su prob le mi həl-

li ni ta pa caq. Bu nu Gən cə yə 

sə fə ri çər çi və sin də şə hər ic ti-

maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri 

ilə gö rüş də Pre zi dent İl ham 

Əli yev bil di rib. Döv lət baş-

çı sı qeyd edib ki, ötən il lər-

də Gən cə nin ye ni ləş mə si ilə 

bağ lı bir çox ad dım lar atı lıb, 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri ic-

ra edi lib: “Qaz laş dır ma 100 

faiz sə viy yə sin də dir, elekt rik 

ener ji si tam tə min edi lir, iç-

mə li su la yi hə si ic ra olu nur. 

Bil di yi niz ki mi, bu la yi hə 

çox bö yük və sait tə ləb edən 

la yi hə dir, tex ni ki cə hət dən də 

o qə dər də asan la yi hə de yil. 

Bu la yi hə nin ic ra sı üçün əla-

və ad dım lar atı la caq. Əmi-

nəm ki, 2019-cu il də Gən cə də 

iç mə li su prob le mi də ta ma-

mi lə ara dan qal dı rı la caq və 

sa kin lər 24 saat tə miz iç mə li 

su ilə tə min olu na caq lar”.

Qeyd edək ki, 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 Azər bay-

can hö ku mə ti və Al ma ni ya 

İn ki şaf Ban kı nın (KFW ban-

kı)  bir gə ma liy yə ləş dir di yi 

“II Açıq Kom mu nal İnf rast-

ruk tur Proq ra mı” çər çi və-

sin də hə ya ta ke çi ri lir. La yi hə 

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 la nıb.

Ötən müd dət də  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 dı-

lıb, Gən cə şə hə rin də həc mi 

4000 kub metr olan su an ba rı 

ti ki lib və mən bə dən an ba ra 

qə dər 24,3 km ma gist ral su 

kə mə ri çə ki lib. Ey ni za man-

da, Qı zıl qa ya su mən bə yin-

də bər pa-ye ni dən qur ma iş-

lə ri apa rı lıb, 4 km ma gist ral 

su kə mə ri, ümu mi tu tu mu 

12000 kub metr  olan 3 ədəd 

su an ba rı və 6,9 km  an bar la-

ra ra sı su xətt  i in şa edi lib.

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 he sa bı-

na tə min olu na caq. Ha zır da 

su an ba rı nın ya xın lı ğın da 

məh sul dar lı ğı sut ka da 140 

min kub metr olan su tə miz-

lə yi ci qur ğu in şa edi lir. Su-

tə miz lə yi ci qur ğu dan şə hə rə 

su yun ve ril mə si üçün 27,5 

km Şəm kir çay-Gən cə ma-

gist ral su kə mə ri çə ki lib.

Gən cə şə hə rin də 855 km 

iç mə li su və 813 km ka na li za-

si ya şə bə kə si nin ti kin ti si nə-

zər də tu tu lur. 
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Sə rən camlar da qeyd olu nub ki, öl-

kə də re gion la rın ta raz lı və da ya nıq lı in-

ki şa fı nı tə min et mək, əha li nin so sial ri-

fa hı nı yük səlt mək, elə cə də cə miy yə tin 

bü tün is ti qa mət lər də tə rəq qi si ni sü rət-

lən dir mək lə, in ki şa fın key fi y yət cə ye ni 

mo de li ni for ma laş dır maq Azər bay can 

döv lə ti nin fəaliy yə tin də mü hüm is ti-

qa mət dir. Bu məq səd lə qə bul olun muş 

döv lət proq ram la rı nın uğur la ic ra sı nə-

ti cə sin də kom mu nal inf rast ruk tu run 

ye ni dən qu rul ma sı, əha li nin iç mə li su 

ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı, möv-

cud su təc hi za tı sis tem lə ri nin sa bit iş-

lə mə si yö nün də əhə miy yət li təd bir lər 

gö rü lüb.

Hə min təd bir lə rin da va mı ola raq, 

Cey ran ba tan su kə mə rin dən Ba kı şə hə-

ri nə sa ni yə də 1,8 kub metr su yun nəq li-

nə im kan ve rə cək 9,5 km ma gist ral su 

kə mə ri nin 4,25 km-lik bi rin ci his sə si nin 

in şa sı, ti kin ti si ta mam lan mış “+105 Sa-

ray su pay la yı cı ka me ra sı”nın möv cud 

su təc hi za tı sis te mi ilə əla qə lən di ril mə-

si üçün 3,05 km ma gist ral su kə mər lə-

ri nin, 1,45 km bo şalt ma xətt  i nin in şa sı 

və ya rı ma da nın su təc hi za tı üçün müs-

təs na əhə miy yə tə ma lik Cey ran ba tan 

və Kür su tə miz lə yi ci qur ğu la rın da is-

tis mar müd də ti ni keç miş yük sək məh-

sul dar lıq lı  na sos ava dan lıq la rı nın də-

yiş di ril mə si zə ru rə ti ya ra nıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Ab şe ron ya rı-

ma da sın da ma gist ral su kə mər lə ri və 

qur ğu la rı nın in şa sı  iş lə ri ni da vam et-

dir mək məq sə di lə döv lət büd cə sin dən 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nə 

10,1 mil yon ma nat ay rı lıb.

Döv lət baş çı sı nın di gər sə rən ca mı na 

əsa sən,  Xə zər ra yo nu nun Zi rə və Tür-

kan qə sə bə lə rin də, Pi ral la hı ra yo nu nun 

Pi ral la hı qə sə bə sin 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 

üçün “Azər su” ASC-yə 5,83 mil yon ma-

nat ay rı lıb.

Bu və sait  Ba kı şə hə ri Xə zər ra yo-

nu nun Zi rə qə sə bə sin də 13 km, Tür kan 

qə sə bə sin də 8,1 km pay la yı cı su şə bə-

kə si nin, ha be lə Pi ral la hı qə sə bə sin də 

6,8 km ma gist ral su kə mə ri nin və 10,1 

km pay la yı cı su şə bə kə si nin tikintisinin  

ma liy yə ləş di ril mə si nə yö nəl di lib. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Şəm kir şə-

hə ri nin su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la yi-

hə si nin da vam et di ril mə si haq qın da da  

sə rən cam im za la yıb

Sə rən ca ma əsa sən, Şəm kir şə hə-

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

mət lə ri nin da ha da 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 13,4 km pay la yı-

cı su şə bə kə si nin və 15,2 km ma gist ral 

ka na li za si ya kol lek to ru nun ti kil mə si 

məq sə di lə “Azər su” ASC-yə  10,1 mil-

yon ma nat ay rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev su və kanalizasiya  layihələrinin 
davam etdirilməsi ilə bağlı sə rən camlar im za la yıb



“Azər su” ASC-nin səd-

ri Qorx maz Hü sey nov qo-

naq la rı sa lam la ya raq Azər-

bay can da hə ya ta ke çi ri lən 

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 ba rə də mə lu-

mat ve rib, bu sa hə də bey nəl-

xalq ma liy yə təş ki lat la rı və 

nü fuz lu xa ri ci şir kət lər lə sıx 

əmək daş lıq edil di yi ni diq qə-

tə çat dı rıb. Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin tap şı rıq la rı na əsa-

sən, Azər bay can da su tə sər-

rü fa tı sek to run da hə ya ta ke-

çi ri lən la yi hə lə rin bey nəl xalq 

təş ki lat lar tə rə fi n dən yük sək 

qiy mət lən di ril di yi ni xa tır-

la dan  Q.Hü sey nov bil di rib 

ki, “Azər su” ASC dün ya da 

su sa hə sin də ən mö tə bər qu-

rum lar dan sa yı lan Dün ya 

Su Şu ra sı nın, Bey nəl xalq Su 

Eh ti yat la rı As so siasi ya sı nın 

üzv lü yü nə qə bul edi lib və 

bu təş ki lat lar da fəal təm sil 

olu nur.   

“Azər su” ASC-nin səd ri 

2013 və 2014-cü il lər də ke-

çi ril miş su tex no lo gi ya la-

rı  sər gi və konf rans la rı na, 

həm çi nin 14-18 mart 2017-ci 

il ta rix lə rin də Ba kı şə hə rin də 

ke çi ril miş 1-ci Ba kı Bey nəl-

xalq Su Həf tə si nə bey nəl xalq 

təş ki lat lar tə rə fi n dən bö yük 

ma raq gös tə ril di yi ni  xü su si 

vur ğu la yıb.

Q.Hü sey nov qeyd edib 

ki, ət raf mü hi tin qo run ma sı 

sa hə sin də bey nəl xalq təş ki-

lat lar sə viy yə sin də gö rü lən 

iş lə rə bax ma ya raq, Er mə nis-

tan bey nəl xalq hü quq nor-

ma la rı nın tə ləb lə ri ni ko bud 

şə kil də po zur. Er mə ni tə ca-

vü zü nə ti cə sin də iş ğal al tın-

da qa lan Sər səng su an ba rı 

ba xım sız ha la dü şüb və onun 

eh ti yat la rın dan si ya si təh did 

va si tə si ki mi is ti fa də olu nur. 

Bu nun la bağ lı Azər bay can 

tə rə fi  də fə lə rlə bey nəl xalq 

təş ki lat lar sə viy yə sin də  na-

ra hat lı ğı nı ifa də edib.

QST Sİ di rek to ru Ni dal 

Sa lim 2013-cü il də Ba kı şə-

hə rin də ke çi ril miş Su tex no-

lo gi ya la rı sər gi və konf ran-

sın da iş ti ra kı nı xa tır la ya raq 

“Azər su” ASC-nin fəaliy yə-

ti ni ya xın dan iz lə di yi ni və 

yük sək qiy mət lən dir di yi ni 

bil di rib. Rəh bər lik et di yi təş-

ki lat ba rə də mə lu mat ve rən 

N.Sa lim  qeyd edib ki, QST-

Sİ  UNES CO Su Mə sə lə lə ri 

üz rə İns ti tu tun, Dün ya Su 

Şu ra sı nın, Asi ya Su Şu ra sı-

nın, Bey nəl xalq Su Eh ti yat la-

rı As so siasi ya sı nın və İs veç rə 

Su Əmək daş lı ğı Təş ki la tı nın 

ida rə he yə tin də təm sil olu-

nur. N.Sa lim 2018-ci ilin mart 

ayın da Bra zi li ya da ke çi ri lə-

cək Bey nəl xalq Su  Fo ru mu-

na ha zır lıq təd bir lə ri ba rə də 

mə lu mat ve rib və əla və edib 

ki, fo rum çər çi və sin də bir gə 

əmək daş lıq mü hüm əhə miy-

yət da şı yır. Dağ lıq Qa ra bağ 

mü na qi şə si nin fə sad la rı ilə 

ta nış ol du ğu nu de yən qo naq 

Azər bay can əra zi lə ri nin iş-

ğa lı nə ti cə sin də su höv zə lə ri-

nə vu ru lan mən fi  tə si rin qar-

şı sı nın alın ma sı üçün bir gə 

əmək daş lı ğın va cib li yin dən 

da nı şıb.

 QST Sİ-nin nü ma yən də-

si Bens Fu lop təm sil et di yi 

ins ti tu tun su təh lü kə siz li yi 

mə sə lə lə ri ilə məş ğul ol du-

ğu nu xa tır la dıb və ha zır da 

su təh lü kə siz li yi nin çox ak-

tual mə sə lə yə çev ril di yi ni 

bil dirib.

Bey nəl xalq Av ra si ya 

Mət buat Fon du nun rəh bə-

ri Umud Mir zə yev  QST Sİ 

ilə dün ya su prob lem lə ri nin, 

su təh lü kə siz li yi mə sə lə lə ri-

nin araş dı rıl ma sı və dün ya ya 

çat dı rıl ma sı, su eh ti yat la rın-

dan hər kə sin azad is ti fa də 

im kan la rı nın güc lən di ril mə-

si məq sə di ilə im za lan mış 

me mo ran du mun əhə miy yə-

tin dən da nı şıb. Bil di rib ki, 

BAMF və QST Sİ  Qaf qaz da, 

Or ta Asi ya da, Ya xın Şərq öl-

kə lə rin də, Af ri ka da və post-

so vet mə ka nın da su və təh lü-

kə siz lik ki mi mə sə lə lə ri bir gə 

təd qiq edə rək mü ha ri bə dən 

zə rər çək miş şəxs lə rin so sial 

im kan la rı nın güc lən di ril mə-

si is ti qa mə tin də bir gə fəaliy-

yət gös tə rə cək.    
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Azər bay can da sə fər də olan Qlo bal Su, Təh lü kə siz-

lik və Sağ lam lıq İns ti tu tu nun (QST Sİ) rəh bə ri Ni dal 

Sa lim lə  “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də gö rüş 

ke çi ri lib. Gö rüş də QST Sİ-nin nü ma yən də si Bens Fu-

lop və Bey nəl xalq Av ra si ya Mət buat Fon du nun rəh bə-

ri Umud  Mir zə yev də iş ti rak edib.  

Гло бал Су,Тящ лц кя сиз лик вя Саь лам лыг Инс ти ту ту 
"Азяр су" АСЪ-нин фяалий йя ти ни йцк сяк гий мят лян ди рир



Gö rüş də qar şı lıq lı əmək-

daş lı ğın ge niş lən di ril mə si, 

bir gə fəaliy yə tin dəs tək lən-

mə si ət ra fın da mü za ki rə lər 

apa rı lıb.

Sə fər çər çi və sin də qo-

naq lar “Azər su” ASC-nin 

Cey ran ba tan ult ra süz gəc-

li su tə miz lə yi ci qur ğu lar 

komp lek si və Mər kə zi la bo-

ra to ri ya nın fəaliy yə ti ilə də 

ta nış olub lar.

Cey ran ba tan ult ra süz-

gəc li su tə miz lə yi ci qur ğu-

lar komp lek sin də qo naq la ra 

mə lu mat ve ri lib ki, 2015-ci il-

də is tis ma ra ve ril miş komp-

leks də su ult ra süz gəc tex no-

lo gi ya sı na uy ğun ən yük sək 

sə viy yə də, heç bir kim yə vi 

tə miz lən mə apa rıl ma dan 

tam qa pa lı, av to ma tik re jim-

də me xa ni ki üsul la təm zi lə-

nir. Məh sul dar lı ğı sa ni yə-

də 6,6 kub metr təş kil edən 

komp leks Abu Da bi Qlo bal 

Su Sam mi tin də dün ya su sə-

na ye si nin ən önəm li la yi hə-

lə rin dən bi ri se çi lib.  

Da ha son ra “Azər su” 

ASC-nin Mər kə zi La bo ra-

to ri ya sı na gə lən  QST Sİ və  

BAMF təm sil çi lə ri la bo ra to-

ri ya nın fəaliy yə ti ilə ya xın-

dan ta nış olub lar. Qo naq la ra 

mə lu mat ve ri lib ki,  la bo ra-

to ri ya iç mə li su və tul lan tı 

su la rı böl mə lə rin dən iba rət-

dir. Böl mə lə ri nin hər bi rin də 

mik ro biolo ji və fi  zi ki-kim-

yə vi ana liz şö bə lə ri yer lə şir. 

La bo ra to ri ya da Al ma ni ya, 

Fran sa, ABŞ, Ya po ni ya və 

di gər öl kə lə rin bey nəl xalq 

sə viy yə də ta nın mış şir kət lə-

ri nin ava dan lıq la rı və ci haz-

la rı qu raş dı rı lıb. Bu ci haz  və 

ava dan lıq la rın kö mə yi ilə iç-

mə li su və tul lan tı su la rı nın 

fi  zi ki-kim yə vi və bak te riolo ji 

gös tə ri ci lə ri ni tə yin et mək, 

ope ra tiv, də qiq və eti bar lı 

ana liz lər apar maq müm kün-

dür.  

Cey ran ba tan ult ra süz-

gəc li su tə miz lə yi ci qur ğu lar 

komp lek si və Mər kə zi la bo-

ra to ri ya ilə ta nış olan qo naq-

lar bu sə fə rin on lar da xoş 

təəs sü rat ya rat dı ğı nı bil di rib 

və “Azər su” ASC-nin fəaliy-

yə ti ni yük sək qiy mət lən di-

rib lər.
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Bu iş lər çər çi və sin də  50 

fər di ya şa yış evi, ümum təh-

sil mək tə bi, məs cid, elekt rik 

ya rıms tan si ya sı, hid ro me-

teoro lo ji stan si ya in şa edi lib, 

qaz, elekt rik, iç mə li su xət-

lə ri, av to mo bil yo lu çə ki lib. 

Ar tıq 172 nə fər dən iba rət 

45 ailə öz doğ ma yur du na 

qa yı dıb. Ha zır da 100 fər di 

ya şa yış evi nin, uşaq bağ ça-

sı nın, hə kim mən tə qə si nin, 

di gər zə ru ri so sial və inf rast-

ruk tur ob yekt lə ri nin ti kin ti-

si da vam et di ri lir. 

Co cuq Mər can lı kən din-

də əha li ni iç mə li su ilə tə-

min et mək üçün su təc hi za tı 

inf rast ruk tu ru ya ra dı lıb. Bu 

məq səd lə su bar te zian qu yu-

su qa zı lıb, su xətt  i çə ki lə rək 

bü tün ya şa yış ev lə ri iç mə li 

su ilə tə min edi lib.  Sa kin-

lə rə ope ra tiv və  key fi y yət li 

xid mət gös tə ril mə si məq sə-

di lə kənd də “Azər su” ASC-

nin “Bir ləş miş Su ka nal” 

MMC-nin Cəb ra yıl Su ka nal 

İda rə si nin Co cuq Mər can lı 

xidmət sa hə si ya ra dı lıb. Gə-

lə cək də kən din su təc hi za tı 

bu xid mət sa hə si tə rə fi n dən 

hə ya ta ke çi ri lə cək.

No yab rın 17-də “Azər-

su” ASC və Cəb ra yıl RİH 

rəh bər li yi nin iş ti ra kı ilə xid-

mət sa hə si bi na sı na ba xış 

ke çi ri lib. Bu ra da ya ra dıl mış 

şə rait lə ta nış olan “Azər-

su” ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov kənd sa kin lə ri nə  

key fi y yət li xid mə tin gös tə-

ril mə si barədə tap şı rıq lar 

ve rib.

Ъо ъуг Мяр ъан лыda Ъяб ра йыл Су ка нал 
Ида ря си нин хид мят са щя си йа ра ды лыб

2016-cı ilin ap rel ayın da Azər bay can Or du su nun hə-

ya ta ke çir di yi uğur lu əks-hü cum əmə liy ya tı nə ti cə sin də 

er mə ni iş ğa lın dan azad olun muş Cəb ra yıl ra yo nu nun 

Co cuq Mər can lı kən din də ge niş ti kin ti-bər pa və abad lıq-

qu ru cu luq iş lə ri apa rı lıb. 
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Konf ran sın açı lı şın da 

BMT Baş ofi  si nin nü ma yən-

də si Ale xand ra Ta ra zi  çı xış 

edə rək bil di rib ki, da vam lı 

in ki şa fın əsas məq sə di yox-

sul lu ğun ara dan qal dı rıl ma-

sı və pla ne tin qo run ma sı nı 

tə min et mək dir. Bu la yi hə 

iq lim də yi şik li yi, iq ti sa di bə-

ra bər siz lik, ye ni lik, da vam lı 

is teh lak, sülh və əda lə ti əha tə 

edən hə dəfl  ər dən iba rət dir.

 BMT-nin Azər bay can-

da kı re zi dent əla qə lən di ri-

ci si Qu lam İsak zai bey nəl-

xalq təd bi rin Azər bay can da 

ke çi ril mə si nin öl kə mi zə ve-

ri lən də yər ol du ğu nu söy lə-

yib. O, da vam lı in ki şaf üçün 

in no va si ya, tex no lo gi ya, elm 

və təh si lin  əhə miy yə tin dən 

da nı şıb.

“Azər su” ASC-nin səd-

ri nin müavi ni Kö çər li Hə-

sə nov bey nəl xalq təd bi rin 

əhə miy yə tin dən da nı şa raq 

bil di rib ki, BMT-nin 2030 

Da ya nıq lı İn ki şaf Məq səd-

lə ri nin 17 hə də fi  nin 6-cı sı 

su və sa ni ta ri ya nın da vam-

lı ida rə edil mə si ni nə zər də 

tu tur. Su təh lü kə siz li yi nin 

tə min edil mə si məq sə di lə 

son il lər də öl kə miz də bö yük 

in ves ti si ya la yi hə lə ri ic ra 

edi lib. Ümu mi tu tu mu 460 

mil yon kub metr olan Tax-

ta kör pü, Şəm kir çay, To vuz-

çay, Göy tə pə su an bar la rı nın 

is tis ma ra ve ril mə si, əha li nin 

iç mə li su təc hi za tı nın yax-

şı laş dı rıl ma sı və su va rı lan 

tor paq sa hə lə ri nin ge niş lən-

di ril mə si, baş qa söz lə ər zaq 

təh lü kə siz li yi nin tə min edil-

mə si  ba xı mın dan mü hüm 

əhə miy yət  kəsb edir. 

Son il lər key fi y yət li və 

da ya nıq lı  su mən bə lə rin dən 

is ti fa də et mək lə şə hər lə rin su 

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

tem lə ri ye ni dən qu ru lur, in-

no va tiv tex no lo gi ya la ra əsas-

la nan su tə miz lə yi ci qur ğu lar 

in şa edi lir, tul lan tı su la rı zə-

rər siz ləş di ril mək lə ət raf mü-

hi tin qo run ma sı is ti qa mə tin-

də komp leks təd bir lər hə ya ta 

ke çi ri lir.

Öl kə miz də su tə sər rü fa tı 

sek to run da hə ya ta ke çi ri lən 

la yi hə lər bey nəl xalq təş ki-

lat lar tə rə fi n dən yük sək qiy-

mət lən di ri lir. “Azər su” ASC 

dün ya da su sa hə sin də ən 

mö tə bər qu rum lar dan sa yı-

lan Dün ya Su Şu ra sı nın, Bey-

nəl xalq Su Eh ti yat la rı As so-

siasi ya sı nın üzv lü yü nə qə bul 

edi lib və bu təş ki lat lar da fəal 

təm sil olu nur. 

Da ya nıq lı İn ki şaf Üz rə 

Mil li Əla qə lən dir mə Şu ra sı 

Ka tib li yi nin rəh bə ri  Hü-

seyn Hü seyn za də qeyd edib 

ki, Azər bay can da ha zır la nan 

in ki şaf kon sep si ya sı və st-

ra te gi ya la rı, həm çi nin proq-

ram və la yi hə lər BMT-nin 

Da vam lı İn ki şaf Məq səd lə ri 

ilə uy ğun laş dı rı lır. Azər bay-

can döv lə ti öz si ya sə ti ni qlo-

bal ça ğı rış lar və tə ma yül lər 

nə zə rə al maq la qu rur.

Tür ki yə nin Azər bay can-

da kı sə fi  ri Er kan Özo ral, 

Tür ki yə Hak İş Kon fe de-

ra si ya sı səd ri nin mü şa vi ri 

Yus ra Eril li, 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 

şö bə mü di ri Xə ya lə Məm-

mə do va, Qa ra Də niz İq ti-

sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı 

Par la ment Məc li si nin sədr 

müavi ni Asəf Ha cı yev çı-

xış edə rək Da vam lı İn ki şaf 

Məq səd lə rin dən irə li gə lən 

və zi fə lə rin əhə miy yə tin dən 

da nı şıb.

Çı xış lar dan son ra konf-

rans işi ni pa ra lel ses si ya lar-

da da vam et di rib. İki gün 

ər zin də təd bir iş ti rak çı la rı 

Da vam lı İn ki şaf Məq səd lə ri 

ilə bağ lı ya ra nan çə tin lik lər 

ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 

apa rıb, ide ya və təc rü bə lə ri-

ni bö lü şüblər.

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

No yab rın 24-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” möv-

zu sun da bey nəl xalq el mi konf rans keçirilib.  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 ke çi ri lib. 

Konf rans da el mi müəs si sə lə rin, döv lət və özəl təş ki lat la-

rın da vam lı in ki şaf məq səd lə ri ilə məş ğul olan mü tə xəs-

sis lə ri iş ti rak edib.
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Təd bir də çı xış edən Ağ su 

ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 

baş çı sı Ən vər Se yi də li yev 

böl gə lər də hə ya ta ke çi ri lən 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 

əhə miy yə tin dən da nı şa raq 

qeyd edib ki, Ağ su şə hə ri nin 

iç mə li su prob le mi həll edil-

dik dən son ra, be lə la yi hə lə rin 

ic ra sı kənd lər də də da vam et-

di ri lir. 

Təd bir də çı xış edən kənd 

sa kin lə ri bil di rib lər ki, in di-

yə dək iç mə li su ya olan tə lə-

bat la rı nı əsa sən, çay su la rı və 

bu laq lar he sa bı na ödə yir di-

lər. Çay su la rı nın uzaq mə sa-

fə dən da şın ma sı, bu laq lar da 

isə su lu lu ğun azal ma sı cid di 

çə tin lik lə rə sə bəb olur du. Sa-

kin lər bu sa hə də ki prob lem-

lə rin həl li nə 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 di rib lər.   

Ağ su ra yo nun da ic ra olu-

nan la yi hə 20 ya şa yış mən-

tə qə si ni - Pa dar, Ərəb meh-

di bəy, Də də li, Qa sım bəy li, 

Növ cü, Yu xa rı Növ cü, Mə-

lik ço ban lı, Ha cı qə dir li, Ərəb-

sar van, Axund lu, Gur su lu, 

Kə la ğay lı, Nə mir li, Bə nə cik, 

Göy dəl lək li, Xə lil li, Qa ra-

məm məd li, Na va hı, Ül güc 

və Bi co kənd lə ri ni əha tə edib. 

La yi hə yə əsa sən, 19 kən də iç-

mə li su Kü lül lü su mən bə yin-

dən, Bi co kən di nə isə Oğuz-

Qə bə lə-Ba kı su kə mə rin dən 

ve ri lir. Ümu mi lik də bu la yi-

hə lər çər çi və sin də kənd lər də  

33 km su xət lə ri çə ki lə rək 119 

ədəd bu laq qu raş dı rı lıb. La-

yi hə lə rin ic ra sın dan Ağ su ra-

yo nu nun 20 kən din də 11 min 

nə fər sa kin fay da la nıb.

***

Kənd lə rin iç mə li su təc-

hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-

sı la yi hə lə ri nin ye kun la rı na 

həsr olun muş növ bə ti açı lış 

mə ra si mi Şab ran ra yo nu nun 

Sin can bo yad kən din də ke çi-

ri lib. Şab ran Ra yon İc ra Ha-

ki miy yə ti nin baş çı sı Nov ruz 

Nov ru zov son il lər ra yon da 

hə ya ta ke çi ri lən so sial inf-

rast ruk tur la yi hə lə ri ba rə də 

mə lu mat ve rib. O, qeyd edib 

ki, Şab ran şə hə rin də əha li nin 

iç mə li su ilə bağ lı prob lem lə ri 

həl li ni ta pıb, kənd lər də su la-

yi hə lə ri nin ic ra sı mər hə lə lər lə 

da vam et di ri lir. Su dan əziy-

yət çə kən  kənd lər də ic ra olu-

nan la yi hə mü hüm ha di sə dir 

və sa kin lə rin so sial-məişət 

şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı na 

xid mət edir. 

“Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC-nin 

di rek to ru Ra min Sa dı qov 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 

pre zi den ti İl ham Əli ye vin 

kənd əha li si nin iç mə li su təc-

hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı nı 

xü su si diq qət də sax la dı ğı nı 

xa tır la da raq son il lər bu sa-

hə də gö rül müş iş lər ba rə də 

mə lu mat ve rib. R.Sa dı qov  

bil di rib ki, di gər ra yon lar da 

ol du ğu ki mi Şab ran da da su 

təc hi za tı la yi hə si qı sa müd-

dət də ic ra edi lib.

La yi hə 5 ya şa yış mən tə-

qə si ni - Ağ baş, Uzun bo yad, 

Söh bət li, Dağ bi li ci və Sin can-

bo yad kənd lə ri ni əha tə edir. 

Ağ baş, Uzun bo yad, Söh bət li 

və Sin can bo yad kənd lə rin də 

ya şa yan sa kin lə ri key fi y yət-

li və da ya nıq lı iç mə li su ilə 

tə min et mək məq sə di lə su 

mən bə yi  II Ba kı Su Kə mə ri 

se çi lib. Dağ bi li ci kən di nin su 

təc hi za tı  su bar te zian qu yu-

su he sa bı na apa rı la caq. La-

yi hə çər çi və sin də kənd lər də 

ümu mi uzun lu ğu 10,3 km su 

xət lə ri çə ki lib, 29 ədəd bu laq 

qu raş dı rı lıb. Bu nun la da 5 

kən din 5400-dən çox  sa ki ni-

nin iç mə li su təc hi za tı yax şı-

laş dı rı lıb. 

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 17 mart 2017-

ci il ta rix li Sə rən ca mı na 

uy ğun ola raq 170 kənd də 

ic ra olu nan la yi hə lə rin ye-

kun laş ma sı na və kənd lə rə 

iç mə li su yun ve ril mə si nə 

həsr olun muş ilk açı lış mə-

ra si mi Ağ su ra yo nu nun Pa-

dar kən din də ke çi ri lib. 

Аь  су вя Шаб  ран районларынын кянд  ля  ринин 
ич  мя  ли су проблеми щялл олунуб



Ye ni su təc hi za tı sis tem-

lə ri nin is tis ma ra ve ril mə si 

mü na si bə ti lə Go ran boy ra-

yo nu nun Ve yis li kən din də 

ke çi ri lən açı lış mə ra si min də 

Go ran boy ra yon ic ra ha ki-

miy yə ti nin baş çı sı Ni za-

məd din Qu li yev son il lər 

rayonda apa rı lan abad lıq və 

qu ru cu luq iş lə rin dən da nı-

şıb. Bil di rib ki, əha li nin so-

sial-məişət şə raiti nin yax şı-

laş dı rıl ma sın da iç mə li su ilə 

tə mi nat mü hüm yer tu tur. 

Kəl bə cər ra yon ic ra ha-

ki miy yə ti nin baş çı sı Aqil 

Məm mə dov kəl bə cər li məc-

bu ri köç kün lə rin bö yük bir 

his sə si nin Go ran boy ra-

yo nun da məs kun laş dı ğı nı 

xa tır la da raq ye ni sa lın mış 

Ve yis li köç kün qə sə bə si nə 

iç mə li su yun ve ril mə si ni 

mü hüm ha di sə ad lan dı rıb.  

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Sey mur Se yi dov 

bil di rib ki, döv lət baş çı sı-

nın tap şı rıq la rı na uy ğun 

ola raq 170 kənd də ye ni su 

təc hi za tı inf rast ruk tur la rı-

nın ya ra dıl ma sı nə zər də tu-

tul muş dur. Ar tıq kənd lər də 

ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri  ye-

kun la şıb və kənd lə rin bö yük 

bir his sə si nə su yun ve ril mə-

si tə min edi lib. 2018-ci il də 

res pub li ka nın di gər kənd 

ya şa yış mən tə qə lə ri nin su 

təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-

sı üçün araş dır ma lar da vam 

et di ri lir.  

Təd bir də çı xış edən sa-

kin lər bu sa hə də ki prob-

lem lə rin həl li nə 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 di rib lər.   

Go ran boy ra yo nun da 

ic ra olu nan la yi hə Ve yis li 

və Ab bas qu lu lar kənd lə ri-

ni, həm çi nin Ve yis li məc bu-

ri köç kün qə sə bə si ni əha tə 

edib. Kənd lə ri key fi y yət li iç-

mə li su ilə tə min et mək məq-

sə di lə Mu rov dağ-Go ran boy 

ma gist ral su kə mə rin dən 

Ab bas qu lu lar və Ve yis li 

kənd lə ri nə, həm çi nin Ve yis li 

məc bu ri köç kün şə hər ci yi-

nə su xət lə ri çə ki lib. Ra yo-

nun Ve yis li və Ab bas qu lu lar 

kənd lə rin də 8,6 km uzun lu-

ğun da kənd da xi li su xət lə-

ri çə ki lib və ümu mi is ti fa də 

üçün 13 ədəd bu laq qu raş dı-

rı lıb.  

Ve yis li məc bu ri köç kün 

qə sə bə sin də isə hər bir fər-

di ya şa yış evi iç mə li su ilə 

tə min olu nub. Be lə ki, qə sə-

bə də ya ra dıl mış pay la yı cı 

şə bə kə va si tə si lə 600 ün va na 

bir ləş mə ve ri lə rək abo nent-

lər say ğac la tə min olu nub-

lar. Bu nun la ya na şı,  kən din 

ya xın lı ğın da hey van dar lıq la 

məş ğul olan əha li üçün əla və 

la yi hə iş lə nib, 7 bu laq qo yu-

la raq su yun ve ril mə si tə min 

edi lib. Go ran boy ra yo nun da 

ic ra olu nan la yi hə çər çi və-

sin də 3 ya şa yış mən tə qə sin-

də 5 mi nə ya xın yer li sa kin 

və məc bu ri köç kü nün iç mə li 

su prob le mi həll edi lib. 

***

Tər tər ra yo nu nun İs ma-

yıl bəy li kən din də ke çi ri lən 

açı lış mə ra si min də də Tər-

tə rin əsas su mən bə lə ri nin 

iş ğal al tın da ol ma sı sə bə-

bin dən ra yo nun su ilə tə mi-

nat da çə tin lik lər ol du ğu bil-

di ri lib. Bu ba xım dan su dan 

əziy yət çə kən  kənd lər də ic-

ra olu nan la yi hə sa kin lə rin 

so sial-məişət şə raiti nin yax-

şı laş dı rıl ma sı na sə bəb olub.

La yi hə Tər tər ra yo nu-

nun Se yi dim li, Ha cı qər vənd, 

Bu ruc, Səh lə bad, Əs ki pa ra, 

Dü yər li, Ye ni kənd, Sa rı ca lı, 

Qa ra ğa cı, Cə mil li və İs ma-

yıl bəy li kənd lə rin də hə ya ta 

ke çi ri lib. Kənd lər də 37,4 km  

su xət lə ri çə ki lib və ümu mi 

is ti fa də üçün  92 ədəd bu laq 

qu raş dı rı lıb. Bü töv lük də isə 

ye ni su təc hi za tı la yi hə lə-

rin dən Tər tər ra yo nu nun 11 

kən di nin 17 min 300 nə fər  

sa ki ni fay da la nıb. 

8 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕННойабр-Декабр 2017-ъи ил

Go  ran  boy və Tər  tər 
ra  yon  la  rın  da kənd lə rin 
iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər uğur  la  ye -
kun  la  şıb. 

Эо ран бой вя Тяр тяр ра йон ла рын ын кяндляриндя 
щя йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр уьур ла  йе кун ла шыб
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Sa bi ra bad ra yo nu nun 

Qa ra lar kən din də ke çi ri lən 

açı lış mə ra si min də Sa bi ra-

bad ra yon ic ra ha ki miy yə-

ti nin baş çı sı Na zim İs ma-

yı lov re gion lar da hə ya ta 

ke çi ri lən kom mu nal inf rast-

ruk tur la yi hə lə ri nin əhə miy-

yə tin dən da nı şıb. Bil di rib ki, 

Aran böl gə sin də yer lə şən 

Sa bi ra bad ra yo nun da iç mə-

li su təc hi za tı hə mi şə ak tual 

olub. Son il lər hə ya ta ke çi ri-

lən la yi hə lər çər çi və sin də ra-

yon mər kə zi ilə ya na şı, bə zi 

kənd lə rə də key fi y yət li  su-

yun ve ril mə si  tə min edi lib. 

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Kö çər li Hə sə nov 

re gion la rın so sial-iq ti sa di 

in ki şa fı döv lət proq ra mı çər-

çi və sin də 47 şə hər və ra yon 

mər kə zin də, həm çi nin 300-

dən çox kənd də iç mə li su la-

yi hə lə ri nin ic ra olun du ğu nu 

diq qə tə çat dı rıb. 

Sa bi ra bad ra yo nun da ic-

ra olu nan la yi hə lər Əsəd li, 

Mə miş lər, Qa ra lar, Qə fər li, 

Qa ra qaş lı, Ba la kənd, Qa la-

ğa yın, Axıs xa, Kov lar, Ye ni-

kənd, Qə zə li, Bal var, Hə sən-

li, Ca vad, Qa ra lı, Kür kənd, 

Su qo vu şan və Sur ra kənd lə-

ri ni  əha tə edib. Kənd lə ri iç-

mə li su ilə tə min et mək üçün 

su mən bə yi Kür su tə miz lə yi-

ci qur ğu la rı-Sa bi ra bad-Saat lı 

ma gist ral su kə mə ri se çi lib. 

Ma gist ral kə mər dən ya şa-

yış mən tə qə lə ri nə çı xış lar 

ve ri lib və müx tə lif diametr-

li po lieti len bo ru lar la ümu-

mi uzun lu ğu 63 km olan su 

xət lə ri çə ki lib. Hə min kənd-

lər də ümu mi is ti fa də üçün 

163 ədəd bu laq qu raş dı rı lıb. 

Ye ni su təc hi za tı la yi hə lə rin-

dən Sa bi ra bad ra yo nu nun 18 

kən di nin 40 mi nə dək sa ki ni 

fay da la nıb. 

***

Saat lı ra yo nu nun Əli-

sol tan lı kən din də ke çi ri lən 

açı lış mə ra si min də  Saat lı 

ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 

baş çı sı Si ra qəd din Cab ba-

rov ra yon da hə ya ta ke çi ri lən 

kom mu nal  inf rast ruk tur la-

yi hə lə rin dən da nı şıb. Qeyd 

edib ki, iç mə li su dan əziy yət 

çə kən  kənd lər də ic ra olu-

nan la yi hə sa kin lə rin so sial-

məişət şə raiti nin yax şı laş dı-

rıl ma sı na xid mət edir. 

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Kö çər li Hə sə nov 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 

kənd əha li si nin iç mə li su təc-

hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı nı 

xü su si diq qət də sax la dı ğı nı 

xa tır la da raq son il lər bu sa-

hə də gö rül müş iş lər ba rə də  

mə lu mat ve rib. 

A çı lış mə ra sim lə rin də iş-

ti rak edən kənd sa kin lə ri su 

tə mi na tın da kı prob lem lə rin 

həl li nə 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 di rib lər.   

Qeyd edək ki, Saat lı ra yo-

nun da ic ra olu nan la yi hə lər 

7 ya şa yış mən tə qə si ni - Mol-

la vaz lı, Bəy lər, Əli sol tan lı, 

Po tu bəy li, Se yid lər, Qa ra ca-

lar və Go muş çu kənd lə ri ni  

əha tə edib.  Kənd lə ri key fi y-

yət li və da ya nıq lı iç mə li su 

ilə tə min et mək məq sə di lə su 

mən bə yi  Kür su tə miz lə yi ci 

qur ğu la rı-Sa bi ra bad-Saat lı 

ma gist ral su kə mə ri se çi lib 

və kə mər dən kənd lə rə çı xış-

lar ve ri lib. Ya şa yış mən tə qə-

lə rin də müx tə lif diametr li 

po lieti len bo ru lar la ümu mi 

uzun lu ğu 15,4 km olan su 

xət lə ri çə ki lə rək ümu mi is ti-

fa də üçün 48 ədəd bu laq qu-

raş dı rı lıb. Ümu mi lik də, ye ni 

su təc hi za tı la yi hə lə rin dən 

Saat lı ra yo nu nun 7 kən di nin 

10 min nə fər dən çox  sa ki ni 

fay da la 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” Azər-

bay can Res pub li ka sı Pre-

zi den ti nin 17 mart 2017-

ci il ta rix li Sə rən ca mı na 

uy ğun ola raq Sa bi ra bad 

və Saat lı ra yon la rın da 

hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-

lər çər çi və sin də kənd lər də 

ye ni iç mə li su təc hi za tı 

infrast ruk tu ru ya ra dı lıb. 

Сабирабад вя Саатлы районларында 25 кяндин 
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб
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Lən kə ran ra yo nu nun 

Xol mi li kən din də ke çi ri lən 

açı lış mə ra si min də  “Azər-

su” ASC-nin sədr müavi-

ni İl qar Ta ğı yev bil di rib ki, 

Xan bu lan çay su tə miz lə yi ci 

qur ğu su nun və ma gist ral su 

xət lə ri nin çə kil mə si şə hər və 

ra yon mər kəz lə ri ilə ya na şı, 

kənd lə rin də su təc hi za tı ba-

xı mın dan mü hüm əhə miy-

yət da şı yır.    

Azər bay can Res pub li ka-

sı Pre zi den ti Ad mi nist ra si-

ya sı nın mə sul iş çi si Ha bil 

Əzən mə dov  Pre zi dent İl-

ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na 

əsa sən re gion lar da hə ya ta 

ke çi ri lən iq ti sa di və so sial 

la yi hə lə rin əhə miy yə tin dən 

da nı şıb, bu təd bir lə rin Azər-

bay can və tən da şı nın fi  ra van 

hə ya tı nın tə min olun ma sı na 

xid mət et di yi ni bil di rib. 

Lən kə ran şə hər ic ra ha-

ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh 

Qa ra şov Lən kə ran şə hə rin-

də ic ra olun muş iç mə li su 

la yi hə si nin əhə miy yə tin-

dən da nı şa raq qeyd edib ki, 

kənd lər də də be lə la yi hə-

lə rin hə ya ta ke çi ril mə si öl-

kə rəh bər li yi nin re gion la rın 

in ki şa fı na gös tər di yi xü su si 

diq qə tin ba riz nü mu nə si dir. 

Lən kə ran ra yo nun da ic ra 

olu nan la yi hə lər 15 ya şa yış 

mən tə qə si ni – Gər mə tük qə-

sə bə si, Ko sa lar, Xol mi li, Şü-

rük, Tür kə kə ran, Ba la Şü rük, 

Sey də kə ran, Yu xa rı Nü və di, 

Səpnəkəran, Şı xə kə ran, Mo-

ğo no jo ba, Tü tə peş tə, Dar qu-

ba, Lü və sər, Kər gə lan kənd-

lə ri ni əha tə edib. Kənd lə ri 

key fi y yət li və da ya nıq lı iç-

mə li su ilə tə min et mək məq-

sə di lə Xan bu lan çay-Lən kə-

ran ma gist ral su kə mə rin dən 

kənd lə rə  çı xış lar ve ri lib. 

Kənd lər də müx tə lif diametr-

li po lieti len bo ru lar la ümu-

mi uzun lu ğu 35 km olan su 

xət lə ri çə ki lib, ümu mi is ti-

fa də üçün 131 ədəd bu laq 

qu raş dı rı lıb. Ümu mi lik də 

ye ni su təc hi za tı la yi hə lə rin-

dən Lən kə ran ra yo nu nun 15 

kən di nin 28 mi nə dək  sa ki ni 

fay da la nıb. 

***

Sal yan ra yo nun da açı lış 

mə ra si mi Quy çu kən din-

də ke çi ri lib. Sal yan ra yon 

ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı-

sı Se vin dik Hə tə mov çı xış 

edə rək re gion lar da hə ya ta 

ke çi ri lən kom mu nal inf rast-

ruk tur la yi hə lə ri nin əhə miy-

yə tin dən da nı şıb, Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin diq qət və 

qay ğı sı sa yə sin də şə hər mər-

kə zi ilə ya na şı, kənd və qə sə-

bə lər də də iç mə li su la yi hə-

lə ri nin  hə ya ta ke çi ril di yi ni 

bil di rib. 

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni İl qar Ta ğı yev ötən 

il Sal yan şə hə ri nə Şir van-

Mu ğan qrup su kə mə rin dən 

iç mə li su yun ve ril di yi ni xa-

tır la da raq ha zır da şə hər şə-

bə kə si nin ye ni dən qu rul du-

ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 

Kənd lə rə ye ni mən bə dən 

ve ri lən su yun key fi y yə ti ilə 

sa kin lə ri əya ni ta nış et mək 

məq sə di lə “Azər su” ASC-

nin Mər kə zi la bo ra to ri ya sı-

nın səy yar la bo ra to ri ya sı tə-

rə fi n dən ana liz lər apa rı lıb və 

nə ti cə lər sa kin lə rə nü ma yiş 

et di ri lib. 

Sal yan ra yo nun da ic-

ra olu nan la yi hə lər 5 kən-

di - Qırx çı raq, Se yid sa dıx lı, 

Quy çu, Al ça lı və Qı zı la ğac 

kənd lə ri ni əha tə edir.  Sa kin-

lə ri key fi y yət li və da ya nıq-

lı iç mə li su ilə tə min et mək 

məq sə di lə mən bə ola raq Şir-

van-Mu ğan qrup su kə mə ri 

se çi lib. Su kə mə rin dən ra yo-

nun ya şa yış mən tə qə lə ri nə 

çı xış lar ve ri lib və müx tə lif 

diametr li po lieti len bo ru lar-

la 11 km su xət lə ri çə ki lib. 

Hə min kənd lər də ümu mi 

is ti fa də üçün 37 ədəd bu laq 

qu raş dı rı lıb. Ümu mi lik də 

ye ni su təc hi za tı la yi hə lə-

rin dən Sal yan ra yo nu nun 5 

kən di nin 5400 nə fər sa ki ni 

fay da la nıb. 

Лянкяран вя Салйан районларынын кяндляри 
кейфиййятли ичмяли су иля тямин едилиб

Lən kə ran və Sal-

yan ra yon la rın da 

kənd lə rin iç mə li su təc hi-

za tı nın yax şı laş dı rıl ma-

sı la yi hə si ba şa ça tıb və 

kənd lə rə iç mə li su yun ve-

ril mə si nə baş la nı lıb.
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Kür də mir ra yo nu nun Qa-

ra qo ca lı kən din də ke çi ri lən 

təd bir də ra yon ic ra ha ki miy-

yə ti nin baş çı sı  Cey hun Cə-

fə rov son il lər ra yon da hə ya ta 

ke çi ri lən so sial inf rast ruk tur 

la yi hə lə ri ba rə də mə lu mat 

ve rib. Qeyd edib ki, su dan 

əziy yət çə kən  kənd lər də ic ra 

olu nan la yi hə sa kin lə rin so-

sial-məişət şə raiti nin yax şı laş-

dı rıl ma sı na töh fə ve rib.  

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Sey mur Se yi dov 

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 

sə rən ca ma uy ğun ola raq 28 

ra yo nun 170 ya şa yış mən tə-

qə sin də la yi hə lə rin ye kun-

laş dı ğı nı bil di rib. Qeyd olu-

nub ki, növ bə ti il lər də   di gər 

kənd lə rin də iç mə li su təc hi za-

tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə-

di lə araş dır ma lar apa rı lır. 

Kənd lə rə ye ni mən bə dən 

ve ri lən su yun key fi y yə ti ilə 

sa kin lə ri əya ni ta nış et mək 

məq sə di lə “Azər su” ASC-nin 

Mər kə zi la bo ra to ri ya sı nın 

səy yar la bo ra to ri ya sı tə rə-

fi n dən ana liz lər apa rı lıb və 

nə ti cə lər sa kin lə rə nü ma yiş 

et di ri lib. Uzun il lər su var ma 

ka nal la rın dan gö tü rü lən su-

dan is ti fa də edən kənd sa kin-

lə ri key fi y yət li su ilə tə mi na ta 

gös tər di yi diq qət və qay ğı ya 

gö rə Pre zi dent İl ham Əli ye və 

min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. 

Kür də mir ra yo nun da ic-

ra olu nan la yi hə lər 12 ya şa-

yış mən tə qə si ni - Mür tü lü, 

Qa ğa ca lı, Şı xım lı, To pal hə-

sən li, Şah se vən, Qa ra qo ca lı, 

Xır da pay, Ye ni Şı xım lı, Qurd-

bay ram, Ucar lı, Ba la kən gər li 

kənd lə rini və Qa ra bu caq qə-

sə bə si ni əha tə edib. Kənd lə ri 

key fi y yət li və da ya nıq lı iç mə li 

su ilə tə min et mək məq sə di lə 

su mən bə yi Kü lül lü-Kür də-

mir ma gist ral kə mə ri se çi lib. 

Ma gist ral kə mər dən ra yo nun 

ya şa yış mən tə qə lə ri nə çı xış-

lar ve ri lib. Kənd lər də müx tə lif 

diametr li po lieti len bo ru lar la 

39,5 km olan su xət lə ri çə ki lib, 

ümu mi is ti fa də üçün 113 ədəd 

bu laq qu raş dı rı lıb. Ümu mi lik-

də ye ni su təc hi za tı la yi hə lə-

rin dən Kür də mir ra yo nu nun 

12 ya şa yış mən tə qə si nin 11400 

nə fər sa kini fay da la nıb. 

***

Ucar ra yo nu nun Mü süs-

lü  kən din də ke çi ri lən açı lış 

mə ra si min də Ucar ra yon ic ra 

ha ki miy yə ti nin baş çı sı Mən-

sur Məm mə dov re gion lar da 

hə ya ta ke çi ri lən kom mu nal 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 

əhə miy yə tin dən da nı şıb. Bil-

di rib ki, son il lər hə ya ta ke-

çi ri lən la yi hə lər çər çi və sin də 

ra yon mər kə zi ilə ya na şı, bə zi 

kənd lə rə də key fi y yət li  su-

yun ve ril mə si  tə min edi lib. 

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Sey mur Se yi dov 

re gion la rın so sial-iq ti sa di in-

ki şa fı döv lət proq ra mı çər çi-

və sin də ic ra olu nan iç mə li su 

la yi hə lə ri ba rə də  mə lu mat 

ve rib. Bil di rib ki, Kü lül lü su 

qur ğu la rı komp lek si nin ti kin-

ti si və ət raf ra yon la ra ma gist-

ral su xət lə ri nin çə kil mə si Şir-

van böl gə sin də 200 mi nə dək 

sa ki nin key fi y yət li iç mə li su 

ilə tə mi na tı na im kan ya ra dıb. 

Təd bir də qeyd olu nub ki, 

Kül lü lü mən bə yin dən Ucar 

şə hə ri nə çə kil miş su ma-

gist ral kə mər dən ra yo nun  

Pir kənd, Qa ra ca lı, Tür kə çi, 

Kü çə kənd, Tə zə Şil yan, Mü-

süs lü, Qa ra börk, Xə ləc, Yu-

xa rı Şil yan, Qu lə bənd, Al pı 

kənd lə ri nə çı xış lar ve ri lə rək 

kənd lər də  ye ni su təc hi za-

tı inf rast ruk tur la rı ya ra dı lıb. 

Bu kənd lər də 43,8 km su xət-

lə ri çə ki lib, ümu mi is ti fa də 

üçün 93 ədəd bu laq qu raş dı-

rı lıb. Ye ni su təc hi za tı la yi hə-

lə rin dən Ucar ra yo nu nun 11 

kən di nin 21 min nə fər  sa ki ni 

fay da la nıb. 

Уъар вя Кцрдямир районларынын кяндляриндя 
ичмяли су лайищяляринин иърасы йекунлашыб

Kənd əha  li  si  nin iç -

mə  li su təc  hi  za  tı -

nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 

bağ  lı “Azər  su” Açıq Səhm -

dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən 

Kür  də  mir və Ucar ra  yo n la-

rın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi -

hə  lərin ic  ra  sı ye  kun  la  şıb. 



İc  ra  sı  na 2017-ci ilin bi -

rin  ci ya  rı  sın  da baş  lan  mış 

la  yi  hə çər  çi  və  sin  də əra  zi  də 

plan  la  ma və tex  ni  ki təc  hi  zat 

iş  lə  ri tam ye  kun  la  şıb. Ey  ni 

za  man  da qur  ğu  nun gi  riş na -

sos stan  si  ya  sın  da qa  zın  tı və 

svay  la  rın vu  rul  ma  sı, komp -

res  sor, trans  for  ma  tor və 

ema  lat  xa  na bi  na  la  rı  nın, elə -

cə də biofos  for və du  rul  du  cu 

çən  lə  rin yer  lə  şə  cə  yi əra  zi  lər -

də tor  pa  ğın möh  kəm  lən  di -

ril  mə  si  iş  lə  ri ye  ri  nə ye  ti  ri  lib. 

Su an  ba  rı, de  zo  do  ra  si  ya qur -

ğu  su, qa  raj və trans  for  ma  tor 

bi  na  sı  nın tə  mə  lal  tı ha  zır  lıq 

iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Biofos -

for çən  lə  ri üz  rə qə  lib  lə  rin 

qu  raş  dı  rıl  ma  sı ye  kun  la  şıb. 

Ha  zır  da əsas qur  ğu  la  rın də -

mir-be  ton his  sə  lə  ri  nin in  şa  sı 

da  vam et  di  ri  lir.

Qur  ğu  da tə  miz  lən  miş 

su  la  rın də  ni  zə axı  dıl  ma  sı 

üçün də  ni  zin di  bi ilə 1300 

mm diametr  li çı  xış xətt   inin 

ti  kintisinə başlanılıb. Çı  xış 

xətt   i  nin ti  kin  ti  si xü  su  si ix  ti -

sas  laş  mış gə  mi  lər va  si  tə  si  lə 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. Pir  şa -

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

ğu  su  nun ti  kin  ti  sin  də, əsa  sən 

Azər  bay  can  da is  teh  sal olun -

muş in  şaat ma  te  rial  la  rın  dan 

is  ti  fa  də olu  nur.  İn  şa  sın  da 

ən son tex  no  lo  gi  ya  lar  dan 

is  ti  fa  də olu  na  caq qur  ğu  da 

Ko  re  ya  da is  teh  sal edil  miş 

me  xa  ni  ki ava  dan  lıq  lar qu -

raş  dı  rı  la  caq. Ar  tıq hə  min 

ava  dan  lıq  la  rın bir his  sə  si ti -

kin  ti mey  dan  ça  sı  na tə  da  rük 

olu  nub.     

Qur  ğu  da tul  lan  tı su  la -

rı eko  lo  ji stan  dart  la  rın tə -

ləb  lə  ri  nə uy  ğun tə  miz  lə  nib 

zə  rər  siz  ləş  di  ri  lə  cək. Azər -

bay  can  da ilk də  fə ola  raq bu 

qur  ğu  da tul  lan  tı su  la  rı  nın 

zə  rər  siz  ləş  di  ril  mə  si ult  ra  bə -

növ  şə  yi şüa tex  no  lo  gi  ya  sı 

ilə apa  rı  la  caq  dır. Ya  ra  na bi -

lə  cək qo  xu  nun neyt  ral  laş  dı -

rıl  ma  sı üçün xü  su  si biosüz -

gəc  lər  dən is  ti  fa  də olun  ma  sı 

nə  zər  də tu  tu  lur. Bu qur  ğu  da 

Azər  bay  can üçün da  ha bir 

ilk təc  rü  bə tət  biq olu  na  caq. 

Be  lə ki, qur  ğu  da tə  miz  lən -

miş su  la  rın bir his  sə  si  nin gə -

lə  cək  də su  var  ma məq  sə  di  lə 

is  ti  fa  də edil  mə  si plan  laş  dı -

rı  lır.

2018-ci il  də in  şa  sı ba -

şa çat  dı  rı  la  caq biolo  ji tip -

li qur  ğu  nun məh  sul  dar  lı  ğı 

sut  ka  da 40 min kub  metr 

la  yi  hə  lən  di  ri  lib. Ye  ni qur -

ğu is  tis  ma  ra ve  ril  dik  dən, 

həm  çi  nin ət  raf qə  sə  bə  lər -

də ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk -

tu  ru ya  ra  dıl  dıq  dan son  ra 

Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın şi -

mal his  sə  sin  də bö  yük bir 

əra  zi  də ya  ra  nan tul  lan  tı su -

la  rı  nın bir  ba  şa Xə  zər də  ni -

zi  nə axı  dıl  ma  sı  nın qar  şı  sı 

alı  na  caq. Gə  lə  cək  də Pir  şa  ğı, 

Kür  də  xa  nı, Mə  həm  mə  di, 

Nar  da  ran, Di  gah, Maş  ta  ğa, 

Meh  diabad, Di  gah, Go  ra  dil, 

Fat  ma  yı və Nov  xa  nı qə  sə -

bə  lə  rin  də ya  ra  nan tul  lan  tı 

su  la  rı  bu qur  ğu  da tə  miz  lə -

nə  rək kə  nar  laş  dı  rı  la  caq  dır. 

Bu la  yi  hə Xə  zər də  ni  zi  nin 

eko  lo  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin qo -

run  ma  sı  na töh  fə ve  rə  cək  dir.

Qeyd edək ki, “Pir  şa  ğı 

Tul  lan  tı Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur -

ğu  su” la  yi  hə  si  nin ma  liy  yə -

ləş  di  ril  mə  si üçün Ko  re  ya -

nın İx  rac-İd  xal Ban  kı 43,5 

mil  yon dol  lar kre  dit ayı  rıb. 

Ümu  mi də  yə  ri 64,2 mil  yon 

dol  lar olan la  yi  hə  nin qa  lan 

his  sə  si  ni Azər  bay  can  hö  ku -

mə  ti ma  liy  yə  ləş  di  rir.
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Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin və Ko  re  ya Res  pub  li  ka -

sı İx  rac-İd  xal Ban  kı  nın bir  gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi  “Pir  şa -

ğı Tul  lan  tı  Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  su” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 

Ba  kı şə  hə  ri Sa  bun  çu ra  yo  nu  nun Pir  şa  ğı qə  sə  bə  si əra  zi  sin -

də ye  ni tul  lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  su  nun ti  kin  ti  si da  vam 

et  di  ri  lir.

Пир  ша  ьы тул  лан  ты су  тя  миз  ля  йи  ъи 
гур  ьу  су  нун ти  кин  ти  си да  вам ет  ди  ри  лир
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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 çər çi və sin də 

gö rül müş iş lər lə  ta nış olan 

Ya po ni ya nın Azər bay can-

da kı sə fi  ri Te ru yu ki Ka to ri  

la yi hə nin ic ra sın dan məm-

nun lu ğu nu bil di rib. O, Ya po-

ni ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 

Agent li yi nin kre di ti he sa bı na 

real laş dı rı lan “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 

Qu sar və Naf ta lan şə hər lə-

rin də ol du ğu ki mi Qo bus tan 

şə hə rin də də  la yi hə nin vax-

tın da və key fi y yət lə ic ra edil-

di yi ni diq qə tə çat dı rıb. Sə fi r 

“Ki çik şə hər lər də su təc hi za-

tı və ka na li za si ya la yi hə si” 

çər çi və sin də Xaç maz və Xı zı 

şə hər lə rin də su və ka na li za-

si ya şə bə kə lə ri nin ti kin ti si nin 

ya xın vaxt lar da ye kun la şa ca-

ğı na əmin ol du ğu nu bil di rib.

Qo bus tan Su ka nal İda rə-

si nin ye ni in zi ba ti bi na sı və 

bu ra da ya ra dıl mış şə rait lə 

ta nış olan sə fi r ya şıl lıq sa hə-

sin də xa ti rə ola raq ağac əkib. 

Te ru yu ki Ka to ri  la yi hə nin 

so nun cu mər hə lə si çər çi və-

sin də ti ki lə cək tul lan tı su tə-

miz lə yi ci qur ğu nun da vax-

tın da is tis ma ra ve ri lə cə yi nə 

əmin li yi ni ifa də edib.

Sə fi  rin diq qə ti nə çat dı rı lıb 

ki, ic ra sı na 2015-ci il də baş-

la nan 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 11,7 min 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 7 kən di nə də iç mə li 

su ve ri lir. Ümu mi lik də la yi-

hə dən 14 mi nə dək sa kin fay-

da la nır.

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 

su bar 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. Mü rək kəb 

rel yef şə raitin də 14,4 ki lo-

metr ma gist ral kə mər çə ki lib, 

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 re-

gion lar da ilk də fə ola raq Tə si 

kən din 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 

in şa edi lib.

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. 

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 çər çi və sin də Qo bus-

tan şə hə ri ilə ya na şı, 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 də 

su yun ve ril mə si tə min edi lib.

 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 ka na li za si ya 

xətt  i və 1160 ba xış qu yu su 

in şa edi lib,  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 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 

ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə 

2018-ci il də baş la nı la caq dır.

“Ki çik şə hər lər də su təc hi-

za tı və ka na li za si ya la yi hə si” 

Qo bus tan şə hə ri ilə ya na şı, 

Qu sar, Naf ta lan, Xaç maz və 

Xı zı şə hər lə ri ni də əha tə edir. 

Qo bus tan, Qu sar və Naf ta lan 

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 la yi hə si ye kun la şıb. 

Ha zır da Xaç maz və Xı zı 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.

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

Əli ye vin iş ti ra kı ilə Qo bus tan şə hə rin də is ti fa də yə ve-

ril miş ye ni iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə-

ri va si tə si lə əha li yə key fi y yət li xid mət gös tə ri lir. Azər-

bay can hö ku mə ti nin Ya po ni ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 

Agent li yi nin bir gə ma liy yə ləş dir di yi la yi hə çər çi və sin də 

gö rül müş iş lər lə ta nış ol maq üçün Ya po ni ya nın Azər bay-

can da kı sə fi r li yi nin nü ma yən də lə ri Qo bus tan ra yo nun da 

olub.

A b blik id i İlh

Йа по ни йа нын Азяр бай ъан да кы ся фи ри Го бус та нын 
йе ни су вя ка на ли за си йа сис тем ля ри иля та ныш олуб
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"Azər su" ASC-nin hə ya-

ta ke çir di yi "Re gional Tə lim 

və İn ki şaf Proq ra mı-4” la yi-

hə si çər çi və sin də Şir van şə-

hə rin də re gional tə lim təş kil 

olu nub. Tə lim də “Azər su” 

ASC “Bir ləş miş Su ka nal” 

MMC-nin Şa ma xı, Sa bi ra-

bad, Min gə çe vir, Bey lə qan, 

Qu ba, Za qa ta la, Qo bus tan 

su ka nal ida rə lə ri nin 159 

əmək da şı iş ti rak edib. Tə-

li mə su ka nal ida rə lə ri nin 

bioloq, met ro lo gi ya üz rə 

mü hən dis, me xa nik, qur ğu 

rəis lə ri, mü hən dis-tex no loq, 

kim ya çı, xlo ra tor qur ğu-

su ope ra tor la rı, tə miz lə yi ci 

qur ğu la rın ope ra tor la rı və 

na sos qur ğu la rı ma şi nist lə ri 

cəlb olu nub.

Tə lim lər  “Azər su” ASC-

nin müx tə lif fəaliy yət sa hə-

lə ri ni əha tə edən pe şə kar 

mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən  

apa rı lıb. Nə zə ri bi lik lər əl-

də et mək lə ya na şı, ava dan-

lıq və qur ğu la rın iş prin si pi 

ilə ye rin də ta nış ol maq üçün 

tə lim iş ti rak çı la rı nın is teh sa-

lat sa hə lə ri nə  sə fər lə ri təş kil 

olu nub. Tə lim müd də tin də 

iş ti rak çı la rın  asu də vaxt la-

rı nın sə mə rə li ke çi ril mə si nə 

də xü su si diq qət ye ti ri lib.

Xa tır la daq ki, "Azər su" 

ASC tə rə fi n dən “Re gional 

Tə lim-İn ki şaf Proq ra mı”nın 

ic ra sı na 2014-cü il də baş la-

nı lıb.  İn di yə dək ke çi ril miş 

tə lim lər də 4 mi nə dək iş çi iş-

ti rak edib.

Sər gi də  “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, kadr eh ti yat 

ba za sı nın ge niş lən di ril mə si 

məq sə di lə  200-dək  mü ra-

ciət an ke ti top la nıb.

Sər  gi nin ke çi ril di yi gün-

lər də əmək və əha  li  nin so -

sial mü  da  fi əsi na  zi  ri  nin 

müavi  ni Mə  tin Kə  rim  li, 

Təh  sil Na  zir  li  yi  nin sek  tor 

mü  di  ri Su  rəd  din Gö  zə  lov, 

ADN  SU-nun rek  to  ru, pro-

fes sor Mus ta fa Ba ban lı ilə 

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

ma raq lan dı ran sual lar ət raf-

lı ca vab lan dı rı lıb.

Sər gi də 98 şir kət ADNSU-

nun tə lə bə və mə zun la rı na 

ümu mi lik də 616 va kan si ya 

üz rə iş yer lə ri tək lif edilib. 

2500-dək tə lə bə və mə zu-

nun iş ti rak et di yi sər gi bö-

yük ma raq la qar şı la nıb.

Sər gi 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 yıb.

Шир ван шя щя рин дя ре эионал тя лим ке чи ри либ

“Азяр су” АСЪ “Кар йе ра да 
илк ад дым” сяр эисин дя

Azər bay can Res pub li ka sı re gion la rı nın so-

sial-iq ti sa di in ki şa fı döv lət proq ram la rı na 

uy ğun ola raq “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə-

rə fi n dən böl gə lər də ye ni su təc hi za tı və ka na li za si ya 

inf rast ruk tur la rı ya ra dı lır, abo nent lə rə key fi y yət li 

xid mət lər gös tə ril mə si ilə əla qə dar is la hat lar apa-

rı lır. Bu nun la pa ra lel  ola raq bu sa hə lər də ça lı şan  

mü tə xəs sis lə rin bi lik və ba ca rıq la rı nın tək mil ləş di-

ril mə si nə də xü su si önəm ve ri lir.

De kab rın 16-da Azər bay can Döv lət Neft və 

Sə na ye Uni ver si te tin də (ADN SU) III Mə-

zun-Kar ye ra Sər gi si ke çi ri lib. Azər bay can Res pub li-

ka sı Əmək və Əha li nin So sial Mü da fi əsi Na zir li yi 

ilə bir lik də “Kar ye ra da ilk ad dım” de vi zi al tın da ke-

çi ri lən sər gi də “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti də 

iş ti rak edib.



Pa vil yon da ye ni su mən-

bə lə ri, tul lan tı su tə miz lə yi-

ci qur ğu la rı, 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 

la yi hə lər, Mər kə zi La bo ra-

to ri ya nın fəaliy yə ti, eko lo ji 

təd bir lər lə bağ lı mə lu mat lar 

ək si ni ta pıb. Sər gi zi ya rət-

çi lə ri nə “Azər su” ASC-nin 

eko lo ji təd bir lə ri və bu sa hə-

də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər 

haq qın da ət rafl  ı mə lu mat lar 

ve ri lib.

Bildirilib ki, “Azər su” 

ASC tə rə fi n dən iç mə li su-

yun mən bə dən gö tü rü lə rək 

is teh lak çı la ra çat dı rıl ma sı-

na dək, elə cə də tul lan tı su la-

rı nın  ida rə olun ma sı nın bü-

tün mər hə lə lə rin də eko lo ji 

tə ləb lə rə cid di riayət olu nub. 

2015-ci il də 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 nin bö yük 

eko lo ji əhə miy yə ti var dır. 

Bu komp leks də ən son tex-

no lo gi ya lar la emal olu nan 

su eko lo ji cə hət dən tə miz 

və yük sək key fi y yə tə ma-

lik olur. Həm çi nin di gər su 

mən bə lə rin də su yun ema lı-

nın eko lo ji as pekt lə ri ba rə də 

zi ya rət çi lə rə ət rafl  ı mə lu mat 

ve ri lib. 

2013-cü il də is ti fa də yə 

ve ril miş “Azər su” ASC-nin 

Mər kə zi La bo ra to ri ya sı da 

zi ya rət çi lə rin ma ra ğı na sə-

bəb olub. La bo ra to ri ya da 

bey nəl xalq sə viy yə də ta nın-

mış şir kət lə ri nin ən müasir 

ava dan lıq la rı və ci haz la rı 

qu raş dı rıl ıb və bü tün bun lar 

ana liz lə rin yük sək də qiq lik-

lə və ope ra tiv apa rıl ma sı na 

im kan ve rir.

Tul lan tı su la rı nın op ti-

mal ida rə edil mə si və Xə zər 

də ni zi nin eko lo ji və ziy yə-

ti nin qo run ma sı məq sə di-

lə Ab şe ron ya rı ma da sın da 

ka na li za si ya inf rast ruk tu ru 

ye ni dən qu ru lur. Tul lan tı 

su la rı nın tə miz lə yi ci qur ğu-

la ra yö nəl dil mə si məq sə di lə 

Ba yıl-Bi bi hey bət-Lök ba tan, 

Nov xa nı-Sum qa yıt ka na li-

za si ya kol lek tor la rı ti ki lib. 

Ba kı şə hə rin də tul lan tı su la-

rı nın tə miz lə yi ci qur ğu la ra 

ötü rül mə si ni tə min et mək 

məq sə di lə ha zır da tu nel tip-

li ka na li za si ya kol lek tor la rı-

nın ti kin ti si da vam et di ri lir. 

Pir şa ğı qə sə bə si ya xın lı ğın-

da məh sul dar lı ğı sut ka da 

40 min kub metr olan tul lan tı 

tə miz lə yi ci qur ğu nun ti kin-

ti si nə baş la nı lıb. Ye ni qur ğu 

is tis ma ra ve ril dik dən, ət raf 

qə sə bə lər də ka na li za si ya 

inf rast ruk tu ru ya ra dıl dıq-

dan son ra Pir şa ğı, Kür də xa-

nı, Mə həm mə di, Nar da ran, 

Di gah, Maş ta ğa və di gər 

ya şa yış mən tə qə lə rin də top-

la nan tul lan tı su la rı bu qur-

ğu da tə miz lə nə rək kə nar laş-

dı rı la caq dır.

Re gion lar da hə ya ta ke çi-

ri lən iç mə li su və ka na li za-

si ya la yi hə lə ri çər çi və sin də 

hər bir ra yon mər kə zin də 

ka na li za si ya şə bə kə lə ri ye-

ni dən qu ru lur və ya ra dı lır. 

Tul lan tı su la rı nın tə miz lə yib 

zə rər siz ləş di ril mə si məq-

sə di lə tul lan tı su tə miz lə yi-

ci qur ğu lar ti ki lir. Ar tıq bir 

ne çə ra yon da tul lan tı su tə-

miz lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si 

ba şa ça tıb və okt yabr ayın-

da Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

rəh bər li yi ilə açı lı şı ke çi ri lən 

Şa ma xı şə hə ri nin 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 

la yi hə si çər çi və sin də ye ni 

tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu 

is tis ma ra ve ri lib.

“Azər su” ASC-nin hə-

ya ta ke çir di yi eko lo ji təd-

bir lər sı ra sın da ya şıl laş dır-

ma iş lə ri xü su si əhə miy yət 

kəsb edir. Son il lər ida rə və 

müəs si sə lə rin, hid ro tex ni ki 

qur ğu la rın yer ləş di yi əra-

zi lər də ge niş miq yas lı ya şıl-

laş dır ma və abad lıq iş lə ri 

apa rı lır və bu is ti qa mət də 

təd bir lər da vam et di ril mək-

də dir.

Qeyd edək ki, “Cas pian 

Eco logy” sər gi sində dün ya-

nın 7 öl kə sin dən 53 şir kət iş-

ti rak edib.
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No yab rın 14-də Ba kı Eks po Mər kə zin də 8-ci Azər-

bay can Bey nəl xalq Ət raf Mü hit Sər gi si (“Cas pian Eco-

logy”) öz işi nə baş la yıb. Eko lo ji və ziy yə tin yax şı laş-

dı rıl ma sı və ət raf mü hi tin qo run ma sı na öz töh fə lə ri ni 

ve rən “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti sər gi də xü su si 

pa vil yon la iş ti rak edib.

"Азяр су" АСЪ 8-ъи Азяр бай ъан Бей нял халг Ят раф Мц щит 
“Ъас пиан Еъо лоэй 2017” сяр эи син дя тям сил олу нуb
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P re zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı 

ilə Gə də bəy, Qo bus tan, Şa ma xı şə-

hər lə 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 iç mə-

li su la yi hə lə ri nin açı lış mə ra sim lə ri 

keçirilib. 


Xır da lan şə hə 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 ic ra sı na baş la-

nı lıb.


Gən cə və Şə ki şə hər lə rin də 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 la yi hə lə ri nin 

növ bə ti mər hə lə si üz rə iş lə rə baş la nı-

lıb.


P re zi dent İl ham Əli ye vin Min-

gə çe vir Sal yan, Bi lə su var, Lən kə ran, 

Qax, Şəm kir  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, Pi rə küş kül, Zi rə, Pi ral la hı, Tür-

kan, Sa bun çu, Maş ta ğa, Əmir can, 

Bül bü lə, Qa ra çu xur qə sə bə lə rin də və 

“Ağ şə hər” ad la nan əra zi 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-

lər gö rü lüb. 


“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” Pre zi dent Sə rən ca mı na 

uy ğun ola raq 28 ra yo nun 170 kən din-

də iç mə li su la yi hə lə ri ic ra olu nub. 

Kənd lər də 535 km su xətt  i çə ki lib, 

1394 bu laq qu raş dı rı lıb və 271 min nə-

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


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 məq sə di lə 13 la yi hə ic ra 

edi lib. 20 km-dən  çox iri diametr li kol-

lek tor, 2 na sos stan si ya sı ti ki lib. 


Məh sul dar lı ğı 40 min kub metr/

sut ka olan 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.



Zər dab, Ha cı qa bul və Şa ma xı ra-

yon la rın da 20 min hek tar əra zi 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 edi lib. 


Pre zi dent İl ham Əli ye vin 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 

sə rən ca mı na əsa sən,  “Azər su” ASC-

yə  15 mil yon ma nat ay rı lıb.


14-18 mart 2017-ci il ta rix lə rin də 

Ba kı şə hə rin də I Ba kı Bey nəl xalq Su 

Həf tə si ke çi ri lib.


“Azər su” ASC Bey nəl xalq Su Re-

surs la rı As so siasi ya sı nın (IW RA) üz-

vü se çi lib.


“Azər su” ASC ABŞ-da Li der lik, 

Key fi y yət, İn no va si ya və Mü kəm məl-

lik sa hə sin də Qı zıl Mü ka fa ta la yiq gö-

rü lüb.


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” 

möv zu sun da bey nəl xalq el mi konf-

rans ke çi ri lib. 


İş ğal dan azad olun muş Co cuq 

Mər can lı kən din də Cəb ra yıl Su ka nal 

İda rə si nin xid mət sa hə si ya ra dı lıb.


“Su ka nal” ET Lİ-də Az MİU və 

BDU-nun ka fed ra la rı nın fi  lial la rı açı-

lıb.


Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə “Su-

ka nal” ET Lİ ali təh si lin dok to ran tu ra 

pil lə si üz rə kadr ha zır lı ğı hə ya ta ke çi-

rən təş ki lat lar si ya hı sı na da xil edi lib. 


P re zi dent İl ham Əli ye vin im za la-

dı ğı sə rən cam lar la “Azər su” ASC-nin 

1 əmək da şı Pre zi den tin fər di tə qaüdü-

nə, 5 əmək da şı “Əmək dar mü hən dis” 

fəx ri adı na, 28 əmək daş isə  “Tə rəq qi” 

me da lı na la yiq gö rü lüb.

2017-ъи илин яламятдар ща ди ся ля ри  


