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Ap re lin 18-də Mil li Məc-
lis də Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin an diç mə mə ra si mi 
ke çi ri lib. 

An diç mə mə ra si min də 
Azər bay ca nın döv lət rəs-
mi lə ri, hö ku mə tin üzv lə ri, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı və 
Pre zi den tin ailə üzv lə ri iş ti-
rak edib lər. 

Mə ra sim iş ti rak çı la rı 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vi 
hə ra rət lə qar şı la yıb.  Si lah lı 
Qüv və lə rin əs gər lə ri Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
döv lət bay ra ğı nı və Azər-
bay can Pre zi den ti nin ştan-
dar tı nı (bay ra ğı nı) tən tə nə li 
mar şın sə da la rı al tın da səh-
nə yə gə ti rib. 

Azər bay can Res pub li ka-
sı Kons ti tu si ya Məh kə mə-
si nin səd ri Fər had Ab dul la-
yev çı xış edə rək bil di rib ki, 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Kons ti tu si ya Məh kə mə si 
2018-ci il 17 ap rel ta rix li qə-
ra rı ilə Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti seç ki lə ri nin 
ye kun la rı na dair Mər kə zi 
Seç ki Ko mis si ya sı nın nə ti-
cə lə ri ni təs diq edə rək, cə nab 
İl ham Hey dər oğ lu Əli ye vi 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti elan edib.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev əli ni Azər bay can Res-
pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 
üzə ri nə qo ya raq and içib:

- Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin sə la hiy-

yət lə ri ni hə ya ta ke çi rər kən 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Kons ti tu si ya sı na əməl 
edə cə yi mə, döv lə tin müs-
tə qil li yi ni və əra zi bü töv lü-
yü nü qo ru ya ca ğı ma, xal qa 
lə ya qət lə xid mət edə cə yi mə 
and içi rəm!

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın döv lət him ni səs lə nib.

Son ra Pre zi dent mü qəd-
dəs Qu ra ni-Şə ri fə əl ba sa raq 
and içib:

- Əli mi Qu ra ni-Şə ri fə 
ba sa raq and içi rəm: Azər-
bay can xal qı nın əsr lər bo yu 
ya rat dı ğı mil li mə nə vi də-
yər lə rə və ənə nə lə rə sa diq 
qa la ca ğam, on la rı daim uca 
tu ta ca ğam.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
an diç mə mə ra si min də nitq 

söy lə yib. Döv lət baş çı sı son 
15 il ər zin də ki fa yət qə dər 
uğur lar əl də olun du ğu nu 
xa tır la da raq bu nailiy yət-
lə rin növ bə ti il lər də də tək-
rar la na cı ğı əmin li yi ni ifa də 
edib: “Azər bay ca nı da ha da 
qüd rət li öl kə yə çe vi rə cə-
yik. Hər bir sa hə üz rə bi zim 
konk ret proq ram la rı mız, 
plan la rı mız var. Həm bey-
nəl xalq mə sə lə lər lə, həm 
böl gə lə ri mi zin möh kəm-
lən di ril mə si, si ya si-iq ti sa di 
is la hat la rın də rin ləş mə si, 
so sial si ya sət, or du qu ru cu-
lu ğu ilə bağ lı bi zim konk ret 
proq ram la rı mız var. Güc lü 
si ya si ira də, bö yük ma liy-
yə re surs la rı mız var. Biz bu 
ma liy yə re surs la rı nı öz əli-
miz lə ya rat mı şıq və biz in-
di öz he sa bı mı za ya şa yı rıq. 
Xalq-iq ti dar bir li yi var. Ona 
gö rə mən əmi nəm ki, bü tün 
Azər bay can xal qı və biz ha-
mı mız gə lə cə yə çox bö yük 
nik bin lik lə ba xı rıq. Ha mı-
mı zın ama lı on dan iba rət dir 
ki, öl kə miz da ha da güc lən-
sin, da ha da qüd rət li döv lə tə 
çev ril sin, Azər bay can və tən-
daş la rı da ha da yax şı ya şa-
sın lar”.
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11 ap rel 2018-ci il də ke çi ril miş Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin seç ki lə ri azad, əda lət li və şəff  af şə-
kil də ke çi ril mək lə öl kə mi zin ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
müs təs na əhə miy yət kəsb edən ta ri xi ha di sə yə çev ri-
lib. Seç ki lə rin yük sək sə viy yə də ha zır la nıb ke çi ril mə si 
üçün Seç ki Mə cəl lə sin də nə zər də tu tul muş və zi fə və sə-
la hiy yət lə rin ic ra sı na xü su si diq qət lə ya na şı lıb. Pre zi-
dent seç ki lə rin də se çi ci lər azad və sər bəst şə kil də seç ki 
mən tə qə lə ri nə gə lə rək öz ira də lə ri ni ifa də edib və ümu-
mi lik də, öl kə üz rə se çi ci lə rin ümu mi sa yı nın 74,3 faizi 
səs ver mə də iş ti rak edib. Səs ver mə nin nə ti cə lə ri nə gö rə 
na mi zəd li yi Ye ni Azər bay can Par ti ya sı tə rə fi n dən irə li 
sü rül müş İl ham Hey dər oğ lu Əli yev bö yük səs çox lu ğu 
ilə, se çi ci lə rin  86,03 faizi nin sə si ni qa za na raq seç ki lər də 
qa lib gə lib. 

Хал г-игтидар бирлийинин нювбяти гялябяси
İl ham Əli yev 11 ap rel 2018-ci il də ke çi ril miş 
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Azər bay ca nın val yu ta eh ti yat la rı  
2,2 mil yard dol lar ar ta raq 44,2 mil-
yard dol la ra ça tıb. Pre zi dent İl ham 
Əli ye v Na zir lər Ka bi ne ti nin 2018-ci 
ilin bi rin ci rü bü nün ye kun la rı na və 
qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olu nan 
ic la sın da bildirib ki, bu müd dət də öl-
kə iq ti sa diy ya tı na 3,5 mil yard dol lar 
sər ma yə qo yu lub və bunların  bö yük 
his sə si xa ri ci sər ma yə lərdir.

 2018-ci ilin bi rin ci rü bün də  34 min 
ye ni iş ye ri ya ra dı lıb ki, on lar dan 31 
mi ni daimi iş yer lə ri dir.  İq ti sa diy yat-
da kı ən önəm li  fakt lar dan bi ri də bu 
ilin bi rin ci rü bün də infl  ya si ya nın göz-
lə ni lən dən az ol ma sı dır. 

Bi rin ci rüb də əl də edi lən iq ti sa di 
uğur lar so sial mə sə lə lə rin də həl li nə 
imkan yaradıb. Maaş və pen si ya la-
rın ar tı mı Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
həyata keçirdiyi so sial si ya sə ti nin 
mər kə zin də Azər bay can və tən da şı nın 
ri fa hının da ya ndığını təsdiqləyir.
İnf rast ruk tur la yi hə lə ri nə gə lin cə 

son 14 il də öl kə də ümu mi gü cü 2500 
me qa vat olan 30 elekt rik stan si ya sı 

ti ki lib. Mü şa vi rə də Pre zi dent İl ham 
Əliyev 14 il əv vəl lə mü qa yi sə də  Azər-
bay can da qaz laş dır ma nın sə viy yə-
sinin 51 faiz dən 93 faizə, şə hər lər üz rə 
isə 100 faizə yük sə ldiyini qeyd edib. 

Pre zi dent İl ham Əli yev son il lər 
əha li nin iç mə li su təc hi za tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı məq sə di lə ic ra olu nan  la-
yi hə lə rin uğur la da vam et di ril di yi ni 
bil di rib: “İç mə li su ilə bağ lı la yi hə lər 
uğur la ge dir. De mək olar ki, bü tün şə-
hər lər də bu iş lər ya ic ra edi lib, ya da 
ki, ic ra da dır. He sab edi rəm ki, bu da 
ta ri xi nailiy yət dir. Çün ki in di Ba kı 
şə hə ri nin 80 faiz dən ço xu 24 saat iç-
mə li su ilə tə min edi lir. Əl bətt  ə ki, bu 
rə qəm 100 faiz ol ma lı dır. Əmi nəm ki, 
biz bu na da ça ta ca ğıq. Bü tün böl gə-
lər də, bü tün şə hər lər də bu la yi hə lər 
ic ra edi lir, kənd lə rin bö yük his sə sin-
də də daim diq qət mər kə zin də ol ma-
lı dır”.

 Ötən müd dət də Tax ta kör pü, 
Şəm kir çay, Göy tə pə, To vuz çay ki mi 
bö yük su an bar la rı ti ki lib. Bu su an-
bar la rı nın həm əkin sa hə lə ri nin su va-
rıl ma sın da, həm də əha li nin iç mə li su 
ilə tə mi na tın da bö yük əhə miy yə ti var. 
Son 15 il ər zin də Azər bay can da 15 
min ki lo metr dən çox yol çə ki lib. Ma-
gist ral av to mo bil yol la rı ilə ya na şı, ye-
ni kənd yol la rı nın sa lın ma sı və tə mir 

edil mə si əha li yə ra hat lıq gə ti rir. Tək-
cə ke çən il ic ra edi lən «40 yol» la yi hə si 
çər çi və sin də yüz dən çox kən din yol 
prob le mi həll olu nub. 

Son il lər də Azər bay can da 3 min-
dən çox mək tə bin ti kil mə si, 640-dan 
çox tibb müəs si sə si nin in şa, ya xud 
əsas lı tə mir edil mə si də şər hə eh ti ya cı 
ol ma yan fakt lar dır. İn di bü tün ra yon-
lar da olim pi ya id man komp leks lə ri, 
ya xud di gər bö yük id man qur ğu la rı 
fəaliy yət gös tə rir. Böl gə lər də is ti fa də-
yə ve ril miş müali cə diaq nos ti ka mər-
kəz lə ri ən müasir tibb ava dan lıq la rı 
ilə təc hiz olu nub. 

Son ra “Azə ri şıq” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin səd ri Ba ba Rza yev, “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov və Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Mən zil İn şaatı Döv-
lət Agent li yi nin İda rə He yə ti nin səd ri 
Sa mir Nu ri yev çı xış edib. 

Pre zi dent İl ham Əli yev ic la sa ye-
kun vu ra raq bil di rib ki, Azər bay can 
bun dan son ra kı dövr də də uğur la in-
ki şaf edə cək: “Bi zim bü tün plan la rı-
mız hə ya ta ke çi ri lir. Ver di yi miz bü tün 
vəd lər ye ri nə ye ti ri lir. Son 15 il ər zin-
də bir də nə də ye ri nə ye ti ril mə yən vəd 
ol ma mış dır. Bu gün Azər bay ca nın 
real lıq la rı onu gös tə rir ki, biz düz gün 
yol da yıq. Bu yol la uğur la ge də cə yik”. 

2018-ъи илин илк иг ти са ди уьур ла ры

2018-ci il Azər bay can iq ti sa-
diy ya tı üçün çox cid di uğur lar la 
baş la yıb. Bu ilin bi rin ci rü bün də  
Azər bay can iq ti sa diy ya tı 2,3 faiz, 
sə na ye is teh sa lı 2 faiz, qey ri-neft 
sə na ye si isə təx mi nən 10 faiz ar-
tıb. Kənd tə sər rü fa tın da isə ar tım 
4,2 faiz dir.

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib



-Möh tə rəm cə nab Pre zi dent.
Hör mət li ic las iş ti rak çı la rı.
Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin əsa sı nı 

qoy du ğu və cə nab Pre zi dent, Si zin rəh-
bər li yi niz lə da vam et di ri lən məq səd-
yön lü si ya sət kom mu nal xid mət lər sa-
hə sin də, o cüm lə dən iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sek to run da kə miy yət və 
key fi y yət də yi şik lik lə ri nə sə bəb olub. 
Azər bay can Res pub li ka sı re gion la rı nın, 
elə cə də Ba kı şə hə ri və onun qə sə bə lə ri-
nin so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq-
ram la rı çər çi və sin də da ya nıq lı və key fi y-
yət li su mən bə lə ri, iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri ya ra dı lıb, iç mə li 
su prob le min dən əziy yət çə kən kənd və 
qə sə bə lər də la yi hə lər ic ra edi lib.

Tap şı rıq la rı nı za uy ğun ola raq, öl kə 
əra zi sin də 30-dan çox iç mə li su mən-
bə lə ri ti ki lə rək is tis ma ra ve ri lib. Oğuz-
Qə bə lə-Ba kı su kə mə ri, Cey ran ba tan 
ult ra süz gəc li su tə miz lə yi ci qur ğu lar 
komp lek si, Min gə çe vir, Qu ba, Xan bu lan 
su təmz lə yi ci, Kü lül lü, Qı zıl qa ya, Göy göl 
su qə bu le di ci qur ğu la rı, Şir van-Mu ğan, 
Sa bi ra bad-Saat lı qrup su kə mər lə ri və 
di gər lo kal mən bə lər Azər bay can və tən-
daş la rı nın sağ lam hə ya tı ba xı mın dan ən 
bö yük töh fə lər dir.

Su və ka na li za si ya la yi hə lə ri nin ic-
ra sı na baş la nıl mış 50 şə hər və ra yon 
mər kə zi nin 23-də su və ka na li za si ya şə-
bə kə lə ri nin, 10-da isə su şə bə kə lə ri nin 
ti kin ti si ba şa çat dı rı lıb. Şə hər mər kəz lə-
ri ilə ya na şı, əha li si nin sa yı ümu mi lik də 
630 min nə fər olan 520 kənd də də la yi hə-
lər ic ra edi lib.

Cə nab Pre zi dent, 2017-ci il 17 mart 

ta rix li Sə rən ca mı nı za uy ğun ola raq, res-
pub li ka nın 28 ra yo nu nun 170 kən din də 
baş lan mış iş lər bu ilin bi rin ci rü bün də 
tam ba şa çat dı rı lıb, 530 ki lo metr ma gist-
ral və pay la yı cı su xət lə ri çə ki lib, əha li-
nin ümu mi is ti fa də si üçün 1432 bu laq 
qu raş dı rı lıb. Bu nun la da 271 min nə fə rin 
key fi y yət li iç mə li su ya çı xı şı tə min edi-
lib. Ötən il im za la dı ğı nız sə rən cam la ra 
əsa sən, döv lət büd cə sin dən ay rıl mış və-
sait lər he sa bı na Ab şe ron ya rı ma da sı nın 
18 qə sə bə sin də baş la nıl mış iş lər bu ilin 
yan va rın da ba şa çat dı rı lıb.

Son il lər ic ra edi lən iç mə li su la yi hə-
lə ri çər çi və sin də məh sul dar lı ğı sut ka da 
689 min kub metr olan 5 su tə miz lə yi ci 
qur ğu, 230 su an ba rı və an bar komp lek si 
ti ki lib, 15 min ki lo metr dən çox ma gist ral 
və pay la yı cı su, 3500 ki lo metr dən ar tıq 
ka na li za si ya xət lə ri çə ki lib, 308 ədəd ar-
te zian və su bar te zian qu yu su qa zı lıb, 5 
mi nə ya xın çox mən zil li ya şa yış bi na sı-
nın da xi li kom mu ni ka si ya xət lə ri ye ni-
lə nib. Gö rül müş iş lə rin real nə ti cə si ola-
raq, ha zır da öl kə üz rə xid mət gös tə ri lən 
əha li nin 67 faizi, Ba kı şə hə ri üz rə isə 81,5 
faizi fa si lə siz iç mə li su ilə tə min edi lir.
İc ra olu nan la yi hə lər çər çi və sin də su 

şə bə kə si ilə pa ra lel ka na li za si ya inf rast-
ruk tu ru, ey ni za man da, eko lo ji ta raz lı-
ğın tə min olun ma sı və tu riz min in ki şa fı 
ba xı mın dan xü su si əhə miy yət da şı yan 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu lar in şa olu-
nur. Mü qa yi sə üçün bil di rim ki, so vet 
döv rün də re gion lar da cə mi 6 şə hər də 
me xa ni ki tip li tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-
ğu fəaliy yət gös tə rir di sə, ye ni la yi hə lər-
də hər bir şə hə rin biolo ji tip li qur ğu la ra 
çı xı şı nın tə min olun ma sı nə zə rə alı nıb. 
Ar tıq 11 şə hər də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu lar ti ki lə rək is tis ma ra ve ri lib, da ha 
7 şə hər də, elə cə də Pir şa ğı qə sə bə si ya-
xın lı ğın da qur ğu la rın in şa sı da vam et di-
ri lir. 10-dan çox şə hər də isə qur ğu la rın 
ti kin ti si nə ha zır lıq gö rü lür.

Xə zər də ni zi nə axı dı lan tul lan tı su-
la rı nın qar şı sı nın alın ma sı üçün 14 ki-
lo metr uzun lu ğun da Ba yıl-Bi bi hey bət-
Lök ba tan, 15 ki lo metr uzun lu ğun da 
Nov xa nı-Sum qa yıt ka na li za si ya kol-

lek tor la rı nın in şa sı ba şa çat dı rı lıb, Ba kı 
bux ta sı nın sa hi li bo yu möv cud xət lə rin 
reabi li ta si ya sı hə ya ta ke çi ri lib. Bu nun la 
da Də niz kə na rı Mil li Park, Döv lət Bay-
ra ğı Mey da nı, Şıx, Nov xa nı və Sum qa yıt 
çi mər lik lə ri nin əha tə et di yi bö yük bir 
əra zi də tul lan tı su la rı nın də ni zə axı dıl-
ma sı nın qar şı sı alı nıb.

Ba kı şə hə rin də və Ab şe ron ra yo-
nun da səth və qrunt su la rı nın ya rat dı ğı 
prob lem lə rin həl li məq sə di lə 16 ün van-
da la yi hə lər ic ra edi lib, 30 ki lo metr ya ğış-
ka na li za si ya kol lek tor la rı in şa olu nub və 
bu ün van lar da prob lem lər həll edi lib. 
La yi hə çər çi və sin də Bö yük şor, Mə həm-
mə di, Kür də xa nı və Ta şa ğıl göl lə rin də 
ya ra dıl mış inf rast ruk tur su sə viy yə si nin 
tən zim lən mə si nə im kan ya ra dıb.
İs ti fa də siz tor paq sa hə lə ri nin əkin 

döv riy yə si nə cəlb olun ma sı ba rə də tap-
şı rıq la rı nı za uy ğun ola raq, Zər dab, Ha-
cı qa bul və Şa ma xı ra yon la rı nın əra zi sin-
də 20 min hek tar sa hə ni su var ma su yu 
ilə tə min edən iki la yi hə hə ya ta ke çi ri lib. 
Kür ça yı 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, həc mi 50 min kub metr 
olan an bar lar ti ki lib, əkin sa hə lə ri nə 42 
ki lo metr uzun lu ğun da əsas da şı yı cı kə-
mər lər çə ki lib və əra zi lə rə su yun ve ril-
mə si tə min olu nub. Qeyd et mək is tə yi-
rəm ki, əkin sa hə lə ri nin su va rıl ma sı na 
tə ləb olu nan əla və 5 kub metr/sa ni yə su 
Kür su tə miz lə yi ci qur ğu lar komp lek sin-
dən ve ri lir.

Möh tə rəm Pre zi dent, “Su hə yat dır, 
tə miz su sağ lam hə yat dır” fi k ri ni zi rəh-
bər tu ta raq iç mə li su yun key fi y yət gös-
tə ri ci lə ri ni daim diq qət də sax la yı rıq. 
Tap şı rı ğı nı za uy ğun ola raq, bey nəl xalq 
stan dart la ra uy ğun ya ra dıl mış Mər kə-
zi La bo ra to ri ya da iç mə li və tul lan tı su-
la rı nın öy rə ni lən pa ra metr lə ri nin sa yı 
105-ə çat dı rı lıb. Hal bu ki əv vəl lər bu pa-
ra metr lər cə mi 39 idi. Bey nəl xalq akk re-
di ta si ya dan ke çən və dün ya nın apa rı cı 
şir kət lə ri nin təm sil olun du ğu sə riş tə li lik 
proq ram la rı na qo şu lan Mər kə zi La bo ra-
to ri ya da apa rı lan ana liz lə rin nə ti cə lə ri 
mü va fi q bey nəl xalq təş ki lat lar və la bo-

Na zir lər Ka bi ne ti nin 2018-ci ilin bi rin ci rü bü nün  so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı nın ye kun la rı na və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olu nan 
ic la sın da “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey no vun çı xı şı
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ra to ri ya lar tə rə fi n dən ta nı nır. 
Bu təc rü bə dən is ti fa də et-
mək lə ha zır da res pub li ka üz-
rə 10 re gional la bo ra to ri ya nın 
ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 
iş lər apa rı lır. Re gional la bo-
ra to ri ya la rın coğ ra fi  mə ka nı 
elə se çi lib ki, Azər bay ca nın 
ən uc qar əra zi sin də yer lə şən 
mən bə lər də ki su yun key fi y-
yət gös tə ri ci lə ri ni də nə za rət-
də sax la maq müm kün ol sun.

Fəaliy yə ti mi zin əsas is ti-
qa mət lə rin dən bi ri də is teh-
lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri 
xid mət lə ri nin sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si, in for ma si-
ya kom mu ni ka si ya tex no lo-
gi ya la rı nın im kan la rın dan 
mak si mum is ti fa də et mək-
lə, müş tə ri məm nun lu ğu nu 
tə min et mək dir. Diq qə ti ni-
zə çat dır maq is tə yi rəm ki, 
“Elekt ron xid mət lə rin ge niş-
lən di ril mə si ilə bağ lı təd bir lər 
ba rə də” fər ma nı nız dan irə li 
gə lən tə ləb lə rə uy ğun ola raq, 
11 elekt ron xid mət ha zır la na-

raq və tən daş la rın is ti fa də si nə 
ve ri lib. 2018-ci il də is ti fa də yə 
ve ril mə si nə zər də tu tu lan əla-
və beş elekt ron xid mət müş-
tə ri lə rin işi ni da ha da asan-
laş dı ra caq. Ən çox elekt ron 
mü ra ciət qə bul edən 5 döv lət 
qu ru mun dan bi ri olan “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nə 2017-ci ilin bi rin ci rü bün də 
27 min mü ra ciət da xil ol muş-
du sa, ca ri ilin ana lo ji döv rün-
də bu rə qəm 111 mi nə ça tıb. 
Baş qa söz lə, ötən ilin bi rin ci 
rü bün də elekt ron mü ra ciət-
lər ümu mi mü ra ciət lə rin 12 
faizi ni, 2018-ci ilin mü va fi q 
döv rün də isə 30 faizi ni təş kil 
edib.

Cə nab Pre zi dent, re gion-
la rın 2014-2018-ci il lər də so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı nın ic ra sı nın dör-
dün cü ili nin ye kun la rı na həsr 
olun muş konf rans da ver di yi-
niz tap şı rıq la ra uy ğun ola raq, 
bu il Ağ daş, Qə bə lə, Daş kə-
sən, Xaç maz, Xı zı, Ağ ca bə di 

şə hər lə rin də su və ka na li za-
si ya şə bə kə lə ri nin, As ta ra şə-
hə rin də su şə bə kə si nin in şa sı 
ba şa çat dı rı la caq.

Daş kə sən, Göy çay, Qə bə lə 
şə hər lə rin də, həm çi nin Pir şa-
ğı qə sə bə sin də tul lan tı su tə-
miz lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si 
ye kun la şa caq, 10-dan çox şə-
hər də isə be lə qur ğu la rın ti-
kin ti si nə baş la nı la caq.

Qlo bal is ti ləş mə və qu raq-
lıq nə ti cə sin də su mən bə lə ri-
nin məh sul dar lı ğın da qey də 
alı nan də yi şik lik lə ri nə zə rə 
ala raq, möh tə rəm Pre zi dent, 
Si zin töv si yə niz lə 2018-ci il-
də Şa ma xı, Gə də bəy, Le rik, 
To vuz və Ağs ta fa şə hər lə ri 
üçün al ter na tiv mən bə lə rin 
ya ra dıl ma sı la yi hə lə ri ic ra 
olu na caq. Məh sul dar lı ğı na 
gö rə Azər bay ca nın re gion-
la rın da ti ki lə cək ən bö yük 
qur ğu - Şəm kir çay su tə miz-
lə yi ci qur ğu su nun in şa sı da 
bu il ba şa çat dı rı la caq. Gən-
cə, Şəm kir, Sa mux şə hər lə ri 

və ət raf kənd lə ri su ilə tə min 
edə cək bu qur ğu da sut ka da 
140 min kub metr iç mə li su 
emal olu na caq.

Bu il iç mə li su prob le min-
dən əziy yət çə kən 40-dan çox 
kənd də ye ni la yi hə lə rin ic ra-
sı nə zər də tu tu lur. Si zin tap-
şı rı ğı nız la kənd və qə sə bə lər 
üz rə komp leks araş dır ma lar 
da vam et di ri lir və iş lər ye-
kun laş dıq dan son ra tək lifl  ər 
ali diq qə ti ni zə təq dim olu na-
caq.

Möh tə rəm cə nab Pre zi-
dent, çı xı şı mın so nun da su 
sek to ru nun in ki şa fı na gös-
tər di yi niz diq qət və qay ğı ya 
gö rə kol lek ti vi miz adın dan 
Si zə də rin min nət dar lı ğı mı 
bil di rir və Si zi əmin edi rəm 
ki, səhm dar cə miy yə tin kol-
lek ti vi qar şı mız da qoy du ğu-
nuz tap şı rıq la rın ye ri nə ye ti-
ril mə si üçün var qüv və si ilə 
ça lı şa caq.

Diq qə ti ni zə gö rə tə şək-
kür edi rəm.
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“Azər  su” ASC-nin səd  ri 
Qorx  maz Hü  sey  nov Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə  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 ət  rafl   ı mə  lu  mat 

ve  rib. Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 
səd  ri bil  di  rib ki, əha  li  nin iç -
mə  li su ilə tə  mi  na  tı  nın yax -
şı  laş  dı  rıl  ma  sı ər  zaq təh  lü  kə -
siz  li  yi  ba  xı  mın  dan mü  hüm 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Son il  lər 
ic  ra olu  nan la  yi  hə  lər əha  li  nin 
tə  miz və key  fi y  yət  li su  ya çı -

xı  şı  nı da  ha da yax  şı  laş  dı  rıb. 
Səhm  dar Cə  miy  yə  tin səd  ri 
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 ba  rə  də qo  naq  la  ra  
mə  lu  mat ve  rib. Bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can  da əha  li  yə ve  ri -
lən iç  mə  li su  yun key  fi y  yə  ti -
nə cid  di nə  za  rət olu  nur.

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.   
BMT-nin Ər  zaq və Kənd 

Tə  sər  rü  fa  tı Təş  ki  la  tı  nın 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də  lə -
yi  nin rəh  bə  ri Mə  lək Çak -
mak  FAO ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la -
yi  hə  lə  ri yük  sək qiy  mət  lən -
di  rib və gə  lə  cək  də də ye  ni 
la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə -
si üçün əmək  daş  lı  ğa önəm 
ve  ril  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. O, 
rəh  bər  lik et  di  yi ofi s tə  rə  fi n -
dən Azər  bay  can  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən la  yi  hə və proq  ram -
lar, ha  be  lə FAO-nun gə  lə  cək 
plan  la  rı ilə bağ  lı ət  rafl   ı mə -
lu  mat ve  rib. Azər  bay  can  da 
mü  şa  hi  də olu  nan iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın öl  kə  də ər  zaq təh  lü -
kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si -
nə müs  bət tə  sir gös  tər  di  yi  ni 
bil  di  rib. 

Gö  rüş  də re  gional və bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da iş  ti  rak 
və gə  lə  cək əmək  daş  lıq mə  sə -
lə  lə  ri mü  za  ki  rə olu  nub.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də BMT-nin Ər-
zaq və Kənd Tə sər rü fa tı Təş ki la tı nın (FAO) Azər bay can 
nü ma yən də lə yi nin rəh bə ri xa nım Mə lək Çak ma kın baş-
çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib.

БМТ-нин Яр заг вя Кянд Тя сяр рц фа ты 
Тяш ки ла ты нын тямсилчиляри иля эю рцш ке чи ри либ



Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
To  vuz, Ağs  ta  fa, Şir  van və 
Le  rik  şə  hər  lə  ri  nin, həm  çi -
nin 13 ra  yo  nu  nun 30 ya  şa  yış 
mən  tə  qə  si  nin iç  mə  li su təc -
hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
haq  qın  da sə  rən  cam  lar im -
za  la  yıb. Sə  rən  cam  la  ra əsa -
sən, la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı məq -
sə  di  lə To  vuz şə  hə  ri üçün, 
14 mil  yon  ma  nat, Ağs  ta  fa 
şə  hə  ri üçün 4,6 mil  yon  ma -
nat, Şir  van şə  hə  ri üçün 2,8 
mil  yon  ma  nat, Le  rik şə  hə  ri 
üçün 1 mil  yon  ma  nat ay  rı -
lıb. 

Döv  lət baş  çı  sı  nın  “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  mı çər  çi  və  sin  də isə 
res  pub  li  ka  nın 13 ra  yo  nu -
nun ümu  mi  lik  də 45 min 
nə  fər əha  li  si olan 30 ya  şa -
yış mən  tə  qə  si  nin iç  mə  li su 
təc  hi  za  tı yax  şı  laş  dı  rı  la  caq.  
Bu məq  səd  lə “Azər  su” Açıq 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti  nə 12,5 

mil  yon  ma  na  t ay  rılıb. 
Bu la  yi  hə  lə  rin ma  liy -

yə  ləş  di  ril  mə  si Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
2018-ci il 22 yan  var ta  rix  li 
3593 nöm  rə  li Sə  rən  ca  mı ilə 
təs  diq edil  miş “Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın 2018-ci 
il döv  lət büd  cə  sin  də əsas  lı 
və  sait qo  yu  lu  şu (in  ves  ti  si  ya 
xərc  lə  ri) üçün nə  zər  də tu  tu -
lan və  sait he  sa  bı  na apa  rı  la -
caq. Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə 
sə  rən  cam  lar  dan irə  li gə  lən 
mə  sə  lə  lə  ri həll et  mək, Ma -
liy  yə Na  zir  li  yi  nə isə  gös -
tə  ri  lən məb  ləğ  lər  də ma -
liy  yə  ləş  mə  ni tə  min et  mək 
tap  şı  rı  lıb. 

Xa tır la daq ki, Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti-
nin 17 mart 2017-ci il ta rix li 
“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 edi lib. Möv cud 
su mən bə lə ri nin, ma gist ral 
xət lə rin, şə hər şə bə kə lə ri-
nin, həm çi nin ye ni qa zıl mış 
su bar te zian qu yu la rı nın 
im kan la rın dan is ti fa də et-
mək lə kənd lər də 535 km su 
xətt  i çə ki lib, əha li nin ümu-
mi is ti fa də si üçün 1432 bu-
laq qu raş dı rı lıb. Bu nun la da 

271 min nə fər kənd sa ki ninin 
iç mə li  su təc hi za tı yax şı laş-
dı rı lıb. 

Ümu mi lik də ötən müd-
dət də “Azər su” ASC tə rə-
fi n dən  şə hər və ra yon mər-
kəz lə ri ilə ya na şı, əha li si nin 
sa yı 630 min nə fər olan 520 
kənd də iç mə li su tə mi na tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ-
lı layihələr həyata keçirilib.
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Res pub li ka nın re gion la rın da  
iç mə li su tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 

nə zər də tu tu lan ya şa yış mən tə qə lə ri nin si ya hı sı
№  Ra yon      Ya şa yış mən tə qə si nin adı
1 Ağ ca bə di     La çın oba la rı
 (Tax ta kör pü)     
2 Ağ dam       Ə fət li (Ha cı tu ral lı)
       Ü çoğ lan (Bal lar)
3 Ağs ta fa       Köç və li
        Ye ni gün
4  Ba la kən       Sa rı bu laq
5  Bər də       A ra ba çı lar
        Ha cı lar
6  Göy çay       II Ərəb cə bir li
7 İs ma yıl lı      Zo ğal lıq
8  Qu ba       Ağ bil
       A lek se yev ka
        Mö hüc
       Ta la bı qış laq
9  Qu sar       A şa ğı Lə yər
       Sa mur
10  Le rik      Ges kon
       Mo la lan
       Sors
       Şin gə du lan
11  Şəm kir      Ta tar lı
12  Tər tər       E voğ lu
       Ma mır lı
       Po lad lı
       Tə zə kənd
13  To vuz      Ci lov dar lı
       Ə li mər dan lı
       Xa tın lı
       Qa ra xan lı
       Qə dir li

Cə mi:  13             30

nə zər də tu tu lan ya şa yış mən tə qə lə ri nin si ya hı sı
№ Rayon Yaşayışməntəqəsinin adı№  Ra yon      Ya şa yış mən tə qə si nin adı
1 Ağcabədi Laçın obaları
 (Tax ta kör pü)     
2 Ağdam Əfətli (Hacıturallı)

p
   Ə fət li (Ha cı tu ral lı)

Üçoğlan (Ballar)
    Köç və li

Yeni gün

  A ra ba çı lar
Hacılar

   Ağ bil
Alekseyevka   A lek se yev ka
Möhüc
Alekseyevka

  Mö hüc
Talabıqışlaq
Möhüc

  A şa ğı Lə yər
Samur

    Ges kon
Molalan   Mo la lan
Sors   Sors
Şingədulan
Sors

  E voğ lu
Mamırlı   Ma mır lı
Poladlı
Mamırlı

   Po lad lı
Təzəkənd
  Ci lov dar lı
Əlimərdanlı  Ə li mər dan lı
Xatınlı   Xa tın lı
Qaraxanlı   Qa ra xan lı
Qədirli
Qaraxanlı

   Qə dir li
3013

 
Cəmi:

 Qədirli

   Tə zə kənd
Cilovdarlı
Təzəkənd
CilovdarlıTovuz

 
13

 

 
11

   Şin gə du lan
TatarlıŞəmkir

 
   Ta tar lı

EvoğluTərtər
11 
12

Şəm kir  TatarlıŞəmkir11

   Sa mur
Geskon
Samur
GeskonLerik

 
10

 

   Ta la bı qış laq
Aşağı Ləyər
Talabıqışlaq
Aşağı LəyərQusar

 
9

 

    Ha cı lar
II Ərəbcəbirli
Hacılar

Göyçay
 
6

 
   II Ərəb cə bir li

Zoğallıqİsmayıllı
6 
7

Göy çay   
İ     Zo ğal lıq

AğbilAğbilQuba
7 
8

İs ma yıl lı 

   Sa rı bu laq
ArabaçılarArabaçılarBərdə

4 
5

Ba la kən   
    Ye ni gün

Sarıbulaq
Yeni gün
SarıbulaqBalakənBalakən

 
44

 

   Ü çoğ lan (Bal lar)
KöçvəliKöçvəliAğstafa

 
3
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“Azər su” ASC səd ri 
Qorx maz Hü sey nov elm, 
təh sil və is teh sa lat müəs-
si sə lə ri ara sın da əmək daş-
lı ğın əhə miy yə ti ba rə də 
mə lu mat ve rə rək bil di rib 
ki, Səhm dar Cə miy yət 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 ilə  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, 
Me mar lıq və İn şaat Uni-
ver si te ti ilə sıx əmək daş lıq 
edir. “Su ka nal” ET Lİ-də Ba-
kı Döv lət Uni ver si te ti nin,  
elə cə də Me mar lıq və İn şaat 
Uni ver si te ti nin mü va fi q ka-
fed ra la rı nın fi  lial la rı nın  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 əhə-
miy yət li dir.

Azər bay can Res pub li-
ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 
19 iyul 2017-ci il ta rix li  297 

nöm rə li qə ra rı na əsa sən, 
“Dok to ran tu ra lar ya ra dı-
lan Azər bay can Res pub li-
ka sı nın ali təh sil müəs si sə-
lə ri nin, el mi müəs si sə və 
təş ki lat la rın Si ya hı sı”nda 
də yi şik li yə əsa sən “Azər su” 
ASC-nin “Su ka nal” El mi-
Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tu 
da 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 la rı 
si ya hı sı na da xil edi lib.

Bu il ilk də fə apa rı lan 
qə bul im ta ha nı nın nə ti cə-
lə ri nə əsa sən, 3 dok to rant 
(qi ya bi) və 3 dis ser tant 
“Su ka nal” El mi-Təd qi qat 
və La yi hə İns ti tu tun da ali 
təh si lin dok to ran tu ra pil lə-
si nə qə bul olu nub. “Azər-
su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov  bu mü na si bət lə 
dok to rant və dis ser tant la rı 
təb rik edə rək on la ra töv si-
yə lə r ve rib, el mi fəaliy yət lə-
rin də uğur lar ar zu la yıb.

“Azər su” ASC-də “Su ka nal” El mi-Təd qi qat və La yi hə 
İns ti tu tu nun (ET Lİ) fəl sə fə dok tor lu ğu üz rə dok to ran tu-
ra və dis ser tan tu ra sı na qə bul olu nan na mi zəd lər lə gö rüş 
ke çi ri lib.

“Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  tin  də Azər  bay -
can  da sə  fər  də olan Al  ma -
ni  ya KfW Ban  kı  nın  nü -
ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş 
ke  çi  ri  lib.

 “Azər  su” ASC-nin səd -
ri Qorx  maz Hü  sey  nov Al -
ma  ni  ya  nın KfW Ban  kı  nın 
öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin  də 
iş  ti  rak et  di  yi  ni xa  tır  la  da  raq 
ban  kın su təc  hi  za  tı və ka  na  li -
za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı  la  yi  hə  lə  rin  də də 
iş  ti  ra  kı  nı yük  sək qiy  mət  lən -
di  rib. Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 
səd  ri “II Açıq Kom  mu  nal 
İnf  rast  ruk  tur 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, ha  zır  da hər 2 şə  hər  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  lər qra  fi   kə 
uy  ğun da  vam et  di  ri  lir.

Al  ma  ni  ya KfW ban  kı -
nın Şər  qi Av  ro  pa, Qaf  qaz və 
Mər  kə  zi Asi  ya öl  kə  lə  ri üz  rə 
re  gional in  ki  şaf de  par  ta  men -
ti  nin rəisi xa  nım Ma  rion Kniş 
Gən  cə və Şə  ki şə  hər  lə  rin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lə  rin 
növ  bə  ti mər  hə  lə  si üz  rə iş  lə -
rin in  ten  siv qay  da  da da  vam 
et  di  ril  di  yin  dən məm  nun  lu -
ğu  nu bil  di  rib. O, qeyd edib 
ki, 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 əha  li  nin so  sial-
məişət xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa -
də  si  ni yax  şı  laş  dı  ra  caq.

Gö  rüş  də Gən  cə və Şə  ki 

şə  hər  lə  rin  də su təc  hi  za  tı və 
ka  na  li  za  si  ya sisr  tem  lə  ri  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı is  ti  qa  mə -
tin  də in  di  yə  dək gö  rül  müş 
iş  lər və gə  lə  cək plan  lar mü -
za  ki  rə edi  lib.

Qeyd edək ki, Azər  bay -
can hö  ku  mə  ti ilə Al  ma  ni -

ya  nın KfW Ban  kı  nın bir  gə 
ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi “II Açıq 
Kom  mu  nal İnf  rast  ruk  tur 
Proq  ra  mı” la  yi  hə  si Gən  cə və 
Şə  ki şə  hər  lə  ri  nin su təc  hi  za  tı 
və ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı  nı nə  zər -
də tu  tur.      

Ал ма ни йа КфW Бан кы нын нц ма йян дяляри 
лайищялярин иърасындан разыдыр 

ke  çi  ri  lib.
u
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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, Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən 
so sial-iq ti sa di si ya sət nə ti-
cə sin də 2018-ci ilin bi rin ci 
rü bün də öl kə iq ti sa diy ya tı 
di na mik in ki şaf edib, bü-
tün sa hə lər də müs bət irə li-
lə yiş tə min olu nub. Ap re lin 

11-də ke çi ril miş pre zi dent 
seç ki lə ri nin mü hüm ha di sə 
ol du ğu nu xa tır la dan sədr  
“Azər su” ASC-nin kol lek ti vi 
adın dan cə nab İl ham Əli ye-
vi növ bə ti müd də tə Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti se çil mə si mü na-
si bə ti lə təb rik edib.

Q.Hü sey nov bu ilin bi-
rin ci rü bün də is teh lak çı la ra 

gös tə ri lən iç mə li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya xid-
mət lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də mü hüm la yi-
hə lə rin hə ya ta  ke çi ril di yi ni 
vur ğu la yıb: “Ca ri ilin fev ral 
ayın da Min gə çe vir şə hə ri-
nin su təc hi za tı sis tem lə ri-
nin ye ni dən qu rul ma sı iş lə-
ri ba şa ça tıb və Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Ümu mi lik 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 na 
baş lan mış 50 şə hər və ra-

yon mər kə zi nin 23-də su və 
ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin, 
10-da isə su şə bə kə lə ri nin 
in şa sı ye kun la şıb.  “Əha li-
nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair 
əla və təd bir lər haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin Sə rən ca mı na 
uy ğun ola raq öl kə nin 28 ra-
yo nu nun 170 ya şa yış mən-
tə qə sin də la yi hə lə rin ic ra sı 
tam başa çatıb. Bu la yi hə-
lə rin ic ra sı nə ti cə sin də hə-
min kənd lər də 271 min nə fər 
iç mə li su ilə tə min olu nub. 
Cə nab Pre zi den tin bu nun-
la bağ lı im za la dı ğı növ bə ti 
sə rən cam çər çi və sin də bu il 
13 ra yo nun 30 ya şa yış mən-
tə qə sin də su la yi hə lə ri ic ra 
olu na caq”. 

Qeyd olu nub ki, 2018-ci 
ilin yan var-mart ay la rın-
da 224 km iç mə li su, 48 km 
ka na li za si ya xət lə ri çə ki lib. 
Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də 
8 min nə fər ilk də fə mər kəz-
ləş di ril miş qay da da iç mə li 
su ilə tə min edi lib, 28 min 
nə fə rin su təc hi za tı fa si lə siz 
re ji mə ke çi ri lib. Be lə lik lə fa-
si lə siz re jim də su təc hi za tı 
sə viy yə si öl kə üz rə 67,5 faiz, 
Ba kı şə hə ri üz rə isə 81,5 faiz 
təş kil edib. 
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2018-ъи илин Ы рц бц нцн йе кун ла ры на  

 “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 2018-ci ilin 
yan var-mart ay la rı üz rə fəaliy yə ti nin ye kun la rı na 
və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş ic la sı ke-
çi ri lib.



Da ha son ra “Azər su” 
ASC-nin Sa tı nal ma la rın 
təş ki li və ida rə olun ma sı 
de par ta men ti nin rəisi Qa-
bil Kə ri mov, 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, 
“Ba kı Su ka nal” İda rə si-
nin rəisi Ha bil Qu li yev, 
Cey ran ba tan Su Təc hi za tı 
İda rə si nin rəisi Əh li man 
Man su rov, Sum qa yıt Su-
ka nal İda rə si nin rəisi Dar-
vin Hü sey nov, Xə zər ra yon 
Su ka nal İda rə si nin rəisi 
Mü ba riz Nə si rov he sa bat 
mə ru zə si ilə çı xış edə rək 

mü va fi q sa hə lər üz rə  2018-
ci ilin yan var-mart ay la rı 
ər zin də gö rül müş iş lər və 
hə ya ta ke çi ril miş təd bir lər 
ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve-
rib lər.  

“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov ic la sa 
ye kun vu ra raq gö rü lə cək 
iş lər və qar şı da du ran və zi-
fə lər ba rə də tap şı rıq la r ve-
rib. Qeyd olu nub ki, bu il 7 
şə hər də su və ka na li za si ya, 
1 şə hər də isə su şə bə kə lə ri-
nin ti kin ti si ye kun la şa caq. 
2018-ci il də Qa zax şə hə rin-
də iç mə li su və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı la yi hə si nin ic ra sı na 
baş la na caq, 42 kənd də su 
la yi hə lə ri ic ra edi lə cək. Ca ri 
il də Şa ma xı, Gə də bəy, Le-
rik, To vuz və Ağs ta fa şə hər-
lə ri üçün al ter na tiv mən bə-
lə rin ya ra dıl ma sı la yi hə lə ri 
hə ya ta ke çi ri lə cək. Daş kə-
sən, Göy çay, Qə bə lə şə hər-
lə rin də, həm çi nin Pir şa ğı 
qə sə bə sin də tul lan tı su tə-
miz lə yi ci qur ğu la rın ti kin ti-
si ye kun la şa caq, 10-dan çox 
şə hər də isə be lə qur ğu la rın 
ti kin ti si nə baş la nı la caq.

Səhm dar Cə miy yə tin 
səd ri ye ni tex no lo gi ya la-
rın tət bi qi nin ge niş lən di ril-

mə si, iq ti sa di sə mə rə li li yin 
ar tı rıl ma sı, abu nə çi lə rə gös-
tə ri lən müş tə ri xid mət lə ri-
nin key fi y yə ti nin yük səl dil-
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 la-
rı nı çat dı rıb. “Azər su” ASC-
nin səd ri Ba kı şə hə rin də ke-
çi ri lə cək For mu la 1 ya rış la rı 
ilə əla qə dar id man ya rış la-
rı nın ke çi ri lə cə yi yer lər də, 
tu rizm və iaşə ob yekt lə rin-
də iç mə li su və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin nor mal fəaliy-
yə ti nin tə min olun ma sı ba-
rə də mü va fi q gös tə riş lər 
ve rib.
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Xaç maz və Ağ ca bə di şə hər lə rin də 
ke çi ri lən gö rüş lər də  “Azər su” ASC-
nin  sədr müavi ni Eti bar Məm mə dov 
la yi hə lə ri nin vax tın da və key fi y yət lə 
ic ra olun ma sı üçün bü tün qüv və lə rin 
sə fər bər olun ma sı, kü çə lə r də qa zın tı 
iş lə ri apa rı lar kən ət raf mü hi tin qo run-
ma sı və nəq liy ya tın hə rə kə ti nə prob-
lem ya ra dıl ma ma sı  ilə bağ lı tap şı rıq lar 
ve rib.  

Pod rat şir kə tin nü ma yən də lə ri la yi-
hə lərin ge di şi və gö rül müş  iş lər lə bağ-
lı ət rafl  ı mə lu mat ve rib lər. 

Qeyd olu nub ki, 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 
Xaç maz şə hə rin də ic ra olu nan la yi hə 
2035-ci ilə qə dər pers pek tiv in ki şaf nə-
zə rə alın maq la 47  min nə fə rin iç mə li 
su və ka na li za si ya xid mət lə rin dən is ti-
fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı na he sab la-
nıb. La yi hə nin bi rin ci mər hə lə sin də şə-

hə rin əsas su mən bə yi sa yı lan  Uç qun 
bu la ğı bər pa olu nub, 2 km ma gist ral, 
1,6 km an bar la ra ra sı su xət lə ri  çə ki lib, 
ümu mi tu tu mu 10 min kub metr olan 2 
ədəd su an ba rı in şa edi lib. 

La yi hə nin növ bə ti mər hə lə sin də 
Xaç maz şə hə rin də 148 km iç mə li su və 
137 km ka na li za si ya şə bə kə si in şa edi-
lib, 10688 ün va na ev bir ləş mə si ve ri lib. 
Ar tıq abo nent lə rin 90 faizi su say ğac-

la rı ilə tə min olu nub 
və hə min is teh lak çı lar 
ye ni şə bə kə va si tə si lə 
fa si lə siz re jim də iç-
mə li su ilə tə min olu-
nur lar.  

La  yi  hə çər  çi  və  sin -
də Xaç  maz Su  ka  nal 
Sa  hə  si üçün ye  ni in -
zi  ba  ti bi  na da ti  ki  lib. 
Şə  hər  də ya  ra  nan tul -
lan  tı su  la  rı Xaç  maz 
ra  yo  nu əra  zi  sin  də 

in  şa edi  lə  cək tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  da tə -
miz  lə  nib kə  nar  laş  dı  rı  la  caq  dır. Bu qur-
ğu ya  Xaç maz şə hə ri ilə ya na şı, Qu ba 
və Qu sar şə hər lə ri nin də tul lan tı su la rı  
yö nəl di lə cək dir. Ha zır da qur ğu nun ti-
kin ti si üz rə ten der pro se si da vam edir.

La yi hə çər çi və sin də gə lə cək də ra-
yo nun  Qo bu qı ra ğı, Ar mud pa dar, 
Qa ra çı, Qa ra qurd lu, Köh nə Xaç maz 
kənd lə ri nə su yun ve ril mə si ilə 11 min 
nə fə rin iç mə li su təc hi za tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

 “Ağ ca bə di şə hə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si” isə  Azər-

bay can hö ku mə ti və Asi ya İn ki şaf 
Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Su 
təc hi za tı və ka na li za si ya in ves ti si ya 
proq ra mı” çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri-
lir. La yi hə 2035-ci ilə dək pers pek tiv in-
ki şaf nə zə rə alın maq la 45 min nə fə rin 
iç mə li su və ka na li za si ya xid mət lə rin-
dən is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı na 
he sab la nıb.

La yi hə yə əsa sən, Ağ ca bə di şə hə ri ni 
iç mə li su ilə tə min et mək məq sə di ilə 
14 su bar te zian qu yu su  qa zı lıb, 28,7 km 
uzun lu ğun da ma gist ral su xətt  i nin 27,2 
km-lik his sə si ti ki lib. Ümu mi tu tu mu 
10000 kub metr olan 2 su an ba rı nın ti-
kin ti si iş lə ri isə da vam et di ri lir.

 La yi hə də nə zər də tu tu lan  214 km 
su şə bə kə si nin 186,7 km-lik his sə sin də 
iş lər ye kun la şıb. Ye ni ya ra dıl mış şə bə-
kə dən abo nent lə rə ev bir ləş mə lə ri ve-
ri lir, say ğac lar qu raş dı rı lır.  Ağ ca bə di 
şə hə rin də tul lan tı su la rı nın ida rə edil-
mə si məq sə di lə 205 km ka na li za si ya 
şə bə kə si nin 191 km-i in şa edi lib, 4 ka-
na li za si ya-na sos stan si ya sın dan  3-ü  
qu raş dı rı lıb.

La yi hə çər çi və sin də Ağ ca bə di Su-
ka nal İda rə si üçün müasir tip li in zi ba-
ti bi na nın ti kin ti si nə baş la nı lıb. Su və 
ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin ti kin ti si nin 
2018-ci il də ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Bu nun la da şə hər əha li si 24 
saat fa si lə siz və key fi y yət li iç mə li su ilə 
tə min olu na caq. 
Şə hər də ya ra na caq tul lan tı su la rın 

zə rər siz ləş di ril mə si məq sə di lə gə lə cək-
də məh sul dar lı ğı sut ka da 10 min kub-
metr olan tə miz lə yi ci qur ğu ti ki lə cək. 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti re gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa-
fı Döv lət Proq ra mı na uy ğun ola raq 
böl gə lər də əha li nin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də la yi hə lə rin ic ra sı nı da vam 
et di rir. La yi hə lə rin ic ra və ziy yə ti 
və gə lə cək də gö rü lə cək iş lər lə bağ lı  
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin, ra yon ic ra ha ki miy yət lə ri nin, 
pod rat təş ki lat la rı nın nü ma yən də lə-
ri nin iş ti rak et di yi gö rüş lər də ət rafl  ı 
mü za ki rə edi lir. 

Аьъабяди vя Хачмаз шящярляриндя лайищялярин 
иърасына nяzarяt gцclяndirilir
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Fo ru mun açı lı şın da Bra-
zi li ya Fe de ra tiv Re pub li-
ka sı nın Pre zi den ti Mi şel 
Te mer, 12 öl kə nin döv lət 
və hö ku mət baş çı la rı çı xış 
edib lər. BMT Baş As samb le-
ya sı nı nın pre zi den ti Mi ras-
lav Lej cak, UNES CO-nun 
pre zi den ti Od ri Azoulay, 
Bra zi li ya Mil li Su Agent li-
yi nin rəh bə ri və 8-ci DSF-
nun ic ra çı di rek to ru Ri-
kar do And ra de, Dün ya Su 
Şu ra sı nı nı Fəx ri Pre zi den ti 
Lois Fu şon, BMT-nin Ət raf 
mü hit proq ra mı nın rəh bə ri 
Erik Sol heim da təd bi rə qa-
tı lıb.

8-ci Dün ya Su Fo ru mun-
da  “Azər su” ASC, “Me-
liora si ya və Su Tə sər rü fa tı” 
ASC-nin nü ma yən də lə ri, 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Bra zi li ya da kı föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi  ri El xan 
Po lu xov, elə cə də Bey nəl-
xalq Av ra si ya Mət buat Fon-
du nun səd ri Umud Mir zə-
yev iş ti rak edib.

Fo rum çər çi və sin də ses-
si ya lar, yar mar ka, sər gi və 

bir sı ra təd bir lər təş kil olu-
nub. Böl mə ic las la rın da su 
eh ti yat la rı nın ida rə edil-

mə si, mü ha fi  zə si, tul lan tı 
su la rı nın tə miz lən mə si və 
tək rar is ti fa də si, qlo bal iq-

lim də yiş mə lə ri şə raitin də 
adap ta si ya me tod la rı, el mi 
təd qi qat və təh sil mə sə lə lə ri 

mü za ki rə olu nub.
Fo rum da 100-dən çox öl-

kəni təmsil edən nü ma yən-
də lə r tə rə fi n dən Na zir lər 
Bə yan na mə si qə bul olu nub.

Mar tın 22-də “K Wa ter” 
İns ti tu tu və         Bey nəl xalq 
Su Re surs la rı As so siasi ya sı-
nın (IW RA) bir gə hə ya ta ke-
çir di yi Smart Su İda rə çi li yi 
la yi hə si nin təq di ma tı olub. 
Təq di ma tın açı lı şın da İW-
RA-nın  pre zi den ti Pat rik 
La vard qeyd edib ki, mü sa-
bi qə yə 30-dan ar tıq öl kə dən 
la yi hə tək lifl  ə ri da xil olub 

və on lar dan 11-i, o cüm-
lə dən, “Azər su” ASC-nin 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-
li Su tə miz lə yi ci Qur ğular 
Kompleksi də se çi lib. P.La-
vard “Azər su” ASC-nin sə-
mə rə li fəaliy yə ti ni xü su si  
vur ğu la yıb.

Sər gi çər çi və sin də Azər-
bay can nü ma yən də he yə ti 
müx tə lif şir kət lə rin təm sil-
çi lə ri ilə iş gü zar gö rüş lər 
ke çi rib. Gö rüş lər də Azər-
bay can da su təc hi za tı sa-
hə sin də gö rül müş iş lər, 
Er mə nis ta nın iş ğal çı lıq si-
ya sə ti nin ya rat dı ğı prob-
lem lər, xü su si lə Sər səng su 
an ba rı, qaç qın və məc bu ri 
köç kün lərin su prob lem lə ri 
haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Ümu mi lik də fo rum da 
172 öl kə dən 120 min nə-
fər iş ti rak edib. Fo rum da 
in no va tiv ça ğı rış ki mi, su 
re surs lar ilə bağ lı mü ba hi-
sə lə rə dair ye kun sö zu olan 
məh kə mə sə viy yə sin də iş ti-
rak pa ne li ya ra dı lıb. Hə min 
pa nel də 57 öl kə dən 83 eks-
pert lər iş ti rak edib. Bu rəd-
bir də Bra zi li ya ni zam na mə-
si qə bul olu nub.

18-23 mart 2018-
ci il ta rix lə rin də Bra zi li-
ya şə hə rin də 8-ci Dün ya 
Su Fo ru mu ke çi ri lib.

"Азярсу" АСЪ-нин нцмайяндя щейяти 
8-ъи Дцн йа Су Фо ру мунда иштирак едиб
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“Bir   ləş   miş Su   ka   nal” 
MMC-də 2018-ci ilin bi  -
rin   ci rü   bü   nün is   teh   sa   lat-
tə   sər   rü   fat  fəaliy   yə   ti   nin 
ye   kun   la   rı   na və qar   şı   da 
du   ran və   zi   fə   lə   rə həsr olun  -
muş ic   las ke   çi   ri   lib.

“Bir ləş miş Su ka nal” 
MMC-nin di rek to ru  Ra min 
Sa dı qov ca ri ilin ilk rü bün də 
re gion lar da ya şa yan əha li yə 
gös tə ri lən iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya xid mət lə ri-
nin yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də mü hüm la yi hə lə rin 
hə ya ta  ke çi ril di yi ni, su təc-
hi za tı və ka na li za si ya sis tem-
lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı na 
baş lan mış 50 şə hər və ra yon 
mər kə zi nin 23-də su və ka-
na li za si ya şə bə kə lə ri nin, 10-
da isə su şə bə kə lə ri nin in şa-
sı nın ye kun laş dı ğı nı diq qə tə 
çat dı rıb.

 “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 İl ham 

Əli ye vin im za la dı ğı sə rən-
ca ma əsa sən, 13 ra yo nun 30 
kən din də iç mə li su  la yi hə lə-
ri ic ra olu na caq. Ümu mi lik-
də bu il 45 kən din iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı nə zər də tu tu lub. Na zir lər 
Ka bi ne ti nin qə ra rı na əsa sən, 
Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət-
lər Na zir li yi nin ba lan sın da 
olan, res pub li ka nın 24 ra yo-
nu nun 384 ya şa yış mən tə qə-
sin də 460 ədəd  mo dul tip li 

su tə miz lə yi ci qur ğu  “Azər-
su” ASC-nin  “Bir ləş miş Su-
ka nal” MMC-nin xid mə ti nə 
ve ri lib.

2018-ci ilin 11-13 mart ta-
rix lə rin də Fran sa nın pay tax tı 
Pa ris şə hə rin də “Dün ya Ti-
ca rət Li der lə ri Qru pu”nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Bey nəl xalq 
Key fi y yət” no mi na si ya sı üz-
rə ke çi ri lən təd bir də  “Bir ləş-
miş Su ka nal” MMC nü fuz 
və li der lik me yar la rı na gö rə 

yük sək mü ka fa ta la yiq gö rü-
lüb. 

Son ra “Bir ləş miş Su-
ka nal” MMC-nin di rek tor 
müavi ni Tu ral Ab ba sov, 
müş tə ri xid mət lə ri şö bə si nin 
rəisi El se vər Mir zə yev, baş 
me xa nik Kam ran Oru cov, 
tex no lo ji pro ses lə rə nə za rət 
və eko lo gi ya şö bə si nin rəisi-
baş tex no loq Mu sa Məm-
mə dov, Ucar Re gional Su-
ka nal İda rə si nin rəisi Əvəz 
Nə bi yev, “Gən cə Su ka nal” 
TSC-nin rəisi Ağa hü seyn 
Məm mə dov və Ağs ta fa Su-
ka nal İda rə si nin rəisi Röv şən 
Lə ti fov çı xış edə rək mü va fi q 
sa hə lər üz rə  2018-ci ilin yan-
var-mart ay la rı ər zin də gö-
rül müş iş lər və hə ya ta ke çi-
ril miş təd bir lər ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat ve rib lər.

Bи рин ъи рц бц н ис тещ са лат-тя сяр рц фат  
фяалий йя ти  мцзакиря олунуб

2018-ci ilin 11-13 mart 
ta rix lə rin də Fran sa nın 
pay tax tı Pa ris şə hə rin də 
“Qlo bal ti ca rət li der lə ri” 
klu bu nun  təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Key fi y yət və mü kəm mə-
lik üz rə Bey nəl xalq Mü-
ka fat”ın təq dim olun ma sı 
mə ra si mi  ke çi ri lib.

Təq di mat mə ra si min də   
dün ya nın 30 öl kə si ni təm-
sil edən şir kət lə rə fəaliy yət 
gös tər dik lə ri öl kə lər də qa-
zan dıq la rı nailiy yət lə rə gö rə 
bey nəl xalq mü ka fat lar ve ri-
lib.

Öl kə mi zi təm sil edən 
“Azər su” ASC-nin “Bir ləş-
miş Su ka nal” MMC əv vəl cə-
dən ke çi ril miş giz li səs ver mə 
nə ti cə sin də key fi y yət, nü fuz 
və li der lik me yar la rı na gö rə 
key fi y yət üz rə bey nəl xalq 

mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. Bu 
mü ka fat “Azər bay can Res-
pub li ka sı re gion la rı nın 2014-
2018-ci il lər də so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı” 
çər çi və sin də su sek to ru üz rə 
gö rü lən iş lə rin təs di qi dir.

“Qlo bal ti ca rət li der lə ri” 
klu bu nun rəs mi lə ri son il lər 
Azər bay can da əha li nin iç-
mə li su və ka na li za si ya xid-
mət lə rin dən is ti fa də si sa hə-
sin də gö rü lən iş lə ri və hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lə ri yük sək 
qiy mət lən di rib lər. Təq di mat 
mə ra si min də təş ki la tın baş 
di rek to ru Ro zo Lo pes “Key-
fi y yət və mü kəm mə lik üz rə 
Bey nəl xalq Mü ka fat”ı “Bir-
ləş miş Su ka nal” MMC-nin 
di rek to ru Ra min Sa dı qo va 
təq dim edib.

Mə ra sim də çı xış edən 

“Bir ləş miş Su ka nal” MMC-
nin di rek to ru Ra min Sa dı qov 
təl ti fə gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil di rib, bu nu Azər bay ca nın 
iç mə li su sek to ru na və bu 
sa hə də ça lı şan la rın əmə yi nə 
ve ri lən yük sək də yər ki mi 
sə ciy yə lən di rib. R.Sa dı qov 
qeyd edib ki, Azər bay ca-
nın məh dud su eh ti yat la rı-
na ma lik ol ma sı na və hə min 
eh ti yat la rın qey ri-bə ra bər 
pay lan ma sı na bax ma ya raq, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi uğur lu si-
ya sət nə ti cə sin də bu sa hə də 
bö yük nailiy yət lər əl də edi-
lib. Döv lət baş çı sı nı tap şı rı-
ğı na əsa sən, öl kə nin ən uc-
qar kənd lə ri nin də iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı sa hə sin də ge niş miq yas lı 
təd bir lər hə ya ta ke çi rir.

Qeyd edək ki, “Qlo bal 
ti ca rət li der lə ri” Klu bu key-
fi y yət, nü fuz və biz nes də li-
der lik sa hə sin də bey nəl xalq 
mü ka fat lar əl də edən şir kət-
lər ara sın da bir lik ya rat maq 
məq sə di lə tə sis edi lib. Təş-
ki lat da dün ya nın 95 öl kə sin-
dən is teh sal və xid mət sa hə-
sin də fəaliy yət gös tə rən 7500 
nü fuz lu şir kət təm sil olu nur. 

“Бир ляш миш Су ка нал” ММЪ “Кей фий йят вя мц кям мя лик 
цз ря Бей нял халг Мц ка фат”а ла йиг эю рц лцб

p y g
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Azər bay can Res pub li-
ka sı İq ti sa diy yat Na zir li yi-
nin Aran Re gional İn ki şaf 
Mər kə zin də 18 biz nes in-
ku ba tor ara sın da ara sın da 
əmək daş lı ğın qu rul ma sı 
məq sə di lə Me mo ran dum 
im za la nıb. Sə nə di “Azər su” 

ASC tərəfi ndən Tə lim və 
İn no va si ya lar Mər kə zi nin 
rəisi İl kin Mə ci dov im za la-
yıb.

Me mo ran du mun şərt lə-
ri nə əsa sən, tə rəfl  ər öl kə də 
ki çik və or ta sa hib kar lı ğın,  
qey ri-neft sek to ru nun da-

vam lı və rə qa bət qa bi liy yət li 
in ki şa fı, məş ğul lu ğun, re-
gion la rın in ki şa fı və in no-
va si ya eko sis te mi nin for ma-
laş ma sı, is teh lak mal la rı na 
olan tə lə ba tın yer li re surs lar 
he sa bı na ödə nil mə si məq-
sə di lə biz nes in ku ba tor lar 
ara sın da əmək daş lıq əla qə-
lə ri nin dəs tək lən mə si nə dair 
ra zı lı ğa gə lib lər.

Biz nes-in ku ba tor lar  qey-
ri-neft sek to ru nun bü tün 
sa hə lə ri ni, o cüm lə dən İKT, 
mü hən dis lik və kənd tə sər-
rü fa tı nı əha tə edir. Ey ni za-

man da, biz nes-in ku ba tor lar 
in no va tiv sa hib kar lı ğı in ki-
şaf et dir mək üçün star tap la rı 
dəs tək lə yir, bu pro se si sü rət-
lən dir mək məq sə di lə ak se le-
ra tor proq ram la rı çər çi və sin-
də əmək daş lı ğı güc lən di rir. 
Star tap lar ara sın da biz nes 
fo rum la rı nın, se mi nar la rın 
və di gər gö rüş lə rin ke çi ril-
mə si ni tə min edən biz nes-
in ku ba tor lar, in no va si ya nın 
təş vi qi sa hə sin də əmək daş-
lıq mü ba di lə si ni hə ya ta ke-
çi rir, öz ara la rın da təc rü bə 
mü ba di lə si ni təş kil edir lər.

“Азяр су” АСЪ биз нес ин ку ба торлар ара сын да 
ямяк даш лы ьа даир Ме мо ран ду ма го шу луб

Komp leks lə ta nış lıq çər-
çi və sin də qo naq la ra mə lu-
mat ve ri lib ki, 2011-2015-ci 
il lər də ti kil miş qur ğu nun 
məh sul dar lı ğı sa ni yə də 6,6 
kub metr və ya sut ka da 570 
min kub metr dir. Komp-
leks də 5280 ədəd memb ran 
tip li süz gəc qu raş dı rı lıb. 
Ənə nə vi tə miz lə mə qur ğu-

la rın dan fərq li ola raq bu 
komp leks də su heç bir kim-
yə vi tə miz lən mə apa rıl ma-
dan tam qa pa lı, av to ma tik 
re jim də me xa ni ki üsul la tə-
miz lə nir. Bu ra da emal olu-
nan su Dün ya Sə hiy yə Təş-
ki la tı nın, di gər bey nəl xalq 
qu rum la rın qə bul et di yi  
stan dart la ra tam ca vab ve-

rir.  Qeyd olu nub ki, komp-
leks 2016-cı il də Abu-Da bi 
şə hə rin də ke çi ril miş Qlo bal 
Su Sam mi tin də dün ya nın 
ən önəm li su la yi hə lə rin dən 
bi ri se çi lib.

Komp leks lə ta nış lıq çər-

çi və sin də qo naq lar mər kə zi 
ida rəet mə sis te mi - SCA DA 
ota ğın da ida rəet mə pro ses-
lə ri ni iz lə yib, bu ra da ya-
ra dıl mış la bo ra to ri ya nın 
fəaliy yə ti ilə ma raq la nıb lar.

“Ru si ya Kom mu nal Sis-
tem lə ri” RKS şir kə ti nin nü-
ma yən də lə ri  Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 

Qur ğu lar Komp lek si ilə ta-
nış lı ğın on lar da bö yük təəs-
sü rat ya rat dı ğı nı qeyd edib, 
bu ra da ya ra dıl mış inf rast-
ruk tu run im kan la rı nı yük-
sək qiy mət lən di rib lər.

Qeyd edək ki, "Ru si-

ya Kom mu nal Sis tem lə ri" 
(RKS) Ru si ya nın kom mu-
nal inf rast ruk tur sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rən bö yük 
şir kət lə rin dən bi ri dir. Şir-
kət Ru si ya nın Perm, Amur, 
Ki rov, Sa ma ra, Tam bov, Ul-
ya novsk vi la yət lə rin də və 
Ka re li ya Res pub li ka sın da 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rir.

İç mə li su sek to run da dün ya nın uni kal qur ğu lar dan sa-
yı lan Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si Ru si ya şir kət lə ri tə rə fi n dən ma raq la qar şı la nır. 
Komp lek sin fəaliy yə ti ilə ya xın dan ta nış ol maq məq sə di lə 
“Ru si ya Kom mu nal Sis tem lə ri” RKS şir kə ti nin rəh bər və 
mü tə xəs sis lə ri “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 nə sə fər edib lər.

Ру си йалы мцтяхяссисляр Ъей ран ба тан Улт ра сцз эяъ ли 
Су тя миз ля йи ъи Гур ьу лар Комп лек си ндя
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Zər dab ra yo nu nun Sa-
lah lı kən din də ke çi ri lən 
açı lış mə ra si min də ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Lüt və li Ba ba yev bil di rib ki, 
Şir van böl gə sin də yer lə şən 
Zər dab ra yo nun da iç mə li 
su təc hi za tı hə mi şə ak tual 
olub. 8 mart bey nəl xalq qa-
dın lar gü nü və Nov ruz bay-
ra mı ərə fə sin də kənd lə rə  
su yun ve ril mə si bu ba xım-
dan  mü hüm ha di sə dir. 

Kənd lə rə iç mə li su yun 
ve ril mə si ilə bağ lı növ bə-
ti açı lış mə ra si mi Göy çay 

ra yo nu nun Bı ğır kən din də 
ke çi ri lib. Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Meh di 
Sə lim za də re gion la rın so sial 
iq ti sa di in ki şa fı proq ra mı 
çər çi və sin də Göy çay ra yo-
nun da ic ra olu nan la yi hə-
lər dən da nı şıb. Bil di rib ki, 
öl kə rəh bər li yi nin diq qət və 
qay ğı sı sa yə sin də kənd lər-
də hə ya ta ke çi ri lən iç mə li su 
la yi hə lə ri 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. 

 “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 proq ra mı çər çi və-

sin də Göy çay və Zər dab 
şə hər lə rin də iç mə li su la yi-
hə lə ri nin uğur la ye kun laş-
dır ğı nı bil di rib. Sədr müavi-

ni 170 kənd də su təc hi za tı 
inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl-
dı ğı nı və bu sa hə də iş lə rin 

2018-ci il də də da vam et di-
ri lə cə yi ni vur ğu la yıb.

A çı lış mə ra si min də iş ti-
rak edən kənd sa kin lə ri bil-
di rib lər ki, in di yə dək  arx 
su yu nu du rul dub is ti fa də 
edir di lər. Ye ni la yi hə nin ic-
ra sı bu prob le min bir də fə lik 
həl li nə im kan ya ra dıb.  

La yi hə yə əsa sən, 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-Ucar və Külül lü-Zər-
dab ma gist ral su kə mər lə ri 
se çi lib. Ma gist ral xət dən 
kənd lə rə çı xış lar ve ri lə rək 
70 km-ə ya xın su xət lə ri çə-
ki lib. Kənd lər də əha li nin 
ümu mi is ti fa də si üçün 162 
ədəd bu laq qu raş dı rı lıb. 
Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də 
17 kən din 46 mi nə dək sa ki-
nin  iç mə li su təc hi za tı yax-
şı laş dı rı lıb. 

Qeyd edək ki, Əha li nin 
iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair 
əla və təd bir lər haq qın da 
Sə rən ca ma uy ğun ola raq 28 
ra yo nun 170 ya şa yış mən-
tə qə sin də ye ni su təc hi za tı 
sis tem lə ri ya ra dı lıb və bu 
la yi hə lər dən 271 min dən 
ar tıq sa kin fay da la nır.

Kənd əha li si-
nin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə-
di lə Göy çay  və Zər dab 
ra yon la rın da ic ra olu nan 
la yi hə lər uğur la ye kun la-
şıb. “Əha li nin iç mə li su ilə 
tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl-
ma sı na dair əla və təd bir-
lər haq qın da”  Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
Sə rən ca mı na uy ğun ola raq 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər-
dən 2 ra yon da 17 kən din 46 
mi nə dək sa ki ni fay da la nıb.

Эюйчай вя Зярдабда 17 кяндин
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб
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“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 
cəb hə böl gə sin də yer lə şən 
Fü zu li ra yo nu nun Kə rim-
bəy li kən di nin iç mə li su 
prob le mi həll edi lib. Nov-
ruz bay ra mı ərə fə sin də la-
yi hə nin açı lı şı ke çi ri lib.

Açı lış mə ra si min də Fü-
zu li Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Alı Alı yev 
bil di rib ki, iş ğal dan azad 
olun muş ya şa yış mən tə qə-
lə ri nin, o cüm lə dən Kə rim-
bəy li kən di nin kom mu nal 
xid mət lər lə tə mi na tı döv lət 
tə rə fi n dən hə mi şə diq qət-
də sax la nı lıb.  Ötən il lər də 
kən din so sial və kom mu nal 
inf rast ruk tu ru nun bər pa sı 
is ti qa mə tin də mü hüm iş lər 
gö rü lüb. 

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Sey mur Se yi dov 
bil di rib ki, cəb hə ya nı əra zi-
də yer lə şən kənd lə rin iç mə li 
su təc hi za tı xü su si diq qət də 
sax la nı lıb. Ağ dam, Tər tər, 
Go ran boy, Qa zax, Fü zu li, 
To vuz və di gər ra yon la rın 
cəb hə xətt  i nə ya xın kənd lə-
rin də iç mə li su la yi hə lə ri ic-
ra edi lib. Vax ti lə Kə rim bəy li 
kən din də su təc hi za tı sis te-
mi ya ra dıl sa da Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri nin iş ğa lı 
nə ti cə sin də ya şa yış ev lə ri 
və kom mu nal inf rast ruk tur, 
o cüm lə dən su təc hi za tı sis-
tem lə ri da ğı dı lıb. Ye ni la yi-
hə çər çi və sin də kən din su 
təc hi za tı sis te mi tam bər pa 
edi lib. 

La yi hə yə əsa sən, Fü zu-

li ra yo nu nun Kə rim bəy li 
kən di ni iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün 1 ədəd su bar-
te zian qu yu su qa zı lıb, su 
mən bə yin də na sos, trans-
for ma tor və elekt rik xət lə ri 
qu raş dı rı lıb. Kənd də möv-
cud ol muş hər bi ri nin tu tu-
mu 500 kub metr olan 2 ədəd 
su an ba rı əsas lı tə mir edi lib. 

Kə rim bəy li kən din də müx-
tə lif diametr li po lieti len bo-
ru lar la 6,5 km uzun lu ğun da 
su xət lə ri çə ki lib, əha li nin 
ümu mi is ti fa də si üçün 32 
ədəd bu laq qu raş dı rı lıb. Bu 
la yi hə kən din 2 mi nə ya xın 
sa ki nin iç mə li su tə mi na tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı na im-
kan ya ra dıb.

Фц зу ли ра йо ну нун Кя рим бяй ли кян ди  
кейфиййятли су иля тямин олунуб

Bi  lə  su  var ra  yo  nu  nun 
Bəy  dil  li və Xır  man  da  lı 
kənd  lə  ri n də iç  mə  li su la yi-
hə si nin  ic ra sı ye kun la şıb. 
Bu mü  na  si  bət  lə ra  yo  nun 
Xır  man  da  lı kən  din  də açı -
lış mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib.   

Açı  lış mə  ra  si  min  də Bi  lə -
su  var ra  yon ic  ra ha  ki  miy  yə -
ti  nin baş  çı  sı Ma  hir Qu  li  yev 
re  gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı proq  ra  mı çər  çi  və -
sin  də son il  lər ra  yon  da hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən so  sial inf  rast -
ruk  tur la  yi  hə  lə  ri, apa  rı  lan 
abad  lıq-qu  ru  cu  luq iş  lə  ri 
ba  rə  də ət  rafl   ı mə  lu  mat ve -
rib. Bil  di  rib ki, ra  yo  nun ən 
bö  yük ya  şa  yış mən  tə  qə  lə -
rin  dən olan Xır  man  da  lı və 
Bəy  dil  li kənd  lə  rin  də iç  mə  li 
su mə  sə  lə  si hə  mi  şə ak  tual 
olub və bu la  yi  hə  nin ic  ra  sı 

nə  ti  cə  sin  də  sa  kin  lər  key  fi y -
yət  li iç  mə  li su ilə tə  min olu -
nub  lar.  

 “Azər  su” ASC-nin sədr 
müavi  ni Sey  mur Se  yi  dov şə -
hər və ra  yon mər  kəz  lə  ri ilə 
ya  na  şı, kənd və qə  sə  bə  lə  rin 
də iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın xü -
su  si diq  qət  də sax  la  nıl  dı  ğı  nı 
bil  di  rib. Şir  van-Mu  ğan qrup 
su kə  mə  ri  nin əhə  miy  yə  tin -
dən da  nı  şan sədr müavi  ni 
qeyd edib ki, bu mən  bə  dən 
Ha  cı  qa  bul, Şir  van və Bi  lə -
su  var şə  hər  lə  ri  nə, həm  çi  nin 
bir sı  ra kənd  lə  rə su  yun ve -
ril  mə  si tə  min  olu  nub. 

Açı  lış mə  ra  si  min  də iş -
ti  rak edən kənd sa  kin  lə  ri 
in  di  yə  dək su tə  mi  na  tı ba  xı -
mın  dan cid  di çə  tin  lik  lər  lə 
qar  şı  laş  dıq  la  rı  nı bil  di  rib -
lər. Bu sa  hə  də 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 ifa  də edib  lər.

Bi  lə  su  var  ra  yo  nu  nun 
Bəy  dil  li və Xır  man  da  lı 
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 Şir -
van-Mu  ğan qrup su kə  mə  ri 
se  çi  lib. Şir  van-Mu  ğan qrup 
su kə  mə  rin  dən  Bəy  dil  li və 

Xır  man  da  lı kənd  lə  ri  nə 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 
14,2 km su xət  lə  ri çə  ki  lib, 
əha  li  nin ümu  mi is  ti  fa  də  si 
üçün 77 ədəd bu  laq qu  raş -
dı  rı  lıb. Bi  lə  su  var ra  yo  nu  nun 
2 kən  din  də ic  ra olu  nan la  yi -
hə  lər 12 min nə  fə  rin iç  mə  li 
su tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl -
ma  sı  na im  kan ya  ra  dıb.

Би ля су вар ра йо ну нун Бяй дил ли вя Хыр ман да лы 
кянд ля ри нин ич мя ли су проблеми щялл едилиб
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1 mart - “Ümüm-
dün ya mül ki mü da-
fi ə gü nü" ilə əla qə dar 
“Azər su” ASC-də təd-
bir  ke çi ri lib. 

Təd bir də çı xış edən  
“Azər su” ASC Mül ki Mü-
da fi ə Qə rar ga hı nın rəisi 
Ca han gir Şə ri fov mül ki mü-
da fi ənin məq sə di və hə ya-
ti əhə miy yə ti, Bey nəl xalq 
Mül ki Mü da fi ə Təş ki la tı nın 
(BMMT) ya ran ma ta ri xi ba-
rə də mə lu mat ve rib. Qeyd 
olu nub ki, Bey nəl xalq Mül-
ki Mü da fi ə Təş ki la tı nın Baş 
Məc li si nin qə ra rı ilə 1972-ci 
il dən eti ba rən  1 mart ta ri xi 
Ümum dün ya  Mül ki  Mü da-
fi ə  Gü nü ki mi qeyd olu nur. 

Azər bay can Res pub li ka-
sı 1993-cü il də bu  təş ki la tın 
üzv lü yü nə  qə bul  edi lib və 
hə min il dən bu nü fuz lu təş-
ki lat da fəal təm sil olu nur. 
1995-ci il dən baş la ya raq 
Ümum dün ya Mül ki Mü da-
fi ə gü nü, hər il konk ret bir 
möv zu ya həsr olu nur, üzv 
öl kə lər də mü va fi q küt lə vi 
təd bir lər ke çi ri lir. 2018-ci  
il də bu günün BMT tə rə fi n-
dən “Mül ki mü da fi ə və mil li 
qu rum lar tə rə fi n dən föv qə-
la də  hal la rın eff  ek tiv ida rə 
olun ma sı” möv zu sun da ke-
çi ril mə si töv si yə olu nub.

C.Şə ri fov son il lər “Azər-
su” ASC-də mül ki mü da fi ə, 
föv qə la də hal lar da iş çi lə rin 
və ob yekt lə rin qo run ma sı, 

föv qə la də hal la rın qar şı sı-
nın alın ma sı və nə ti cə lə ri nin 
ara dan qal dı rıl ma sı sa hə sin-
də də mü hüm iş lə rin gö rül-
mə si və qar şı ya qo yul muş 
tap şı rıq la rın  ye ri nə ye ti ril-
mə si ba rə də da nı şıb. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin de-
di yi "Bir ha di sə nin qar şı sı nı 
al maq, o ha di sə baş ve rən-
dən son ra onun nə ti cə lə ri ni 
ara dan gö tür mək dən da ha 
asan dır" fi k ri də gös tə rir ki, 
föv qə la də hal la rın ya ran ma 
təh lü kə si nin vax tın da aş-

kar la na raq qar şı sı nın alın-
ma sı ol duq ca va cib dir.

Təd bir də qeyd olu nub 
ki,  föv qə la də hal lar la mü-
ba ri zə sa hə sin də əha li nin 
ha zır lı ğı nı tə min et mək 
mül ki mü da fi ə or qan la rı nın 
baş lı ca və zi fə si dir. “Azər su” 
ASC-də ya ra dıl mış  Mül ki 
Mü da fi ə Qə rar ga hı tə rə fi n-
dən hə ya ta ke çi ri lən təd bir-
lər mül ki mü da fi ənin va-
cib li yi və hə ya ti əhə miy yə ti 
ba rə də iş çi lə rin maarifl  ən di-
ril mə si nə xid mət edir.

 “Цмцм дцн йа мцл ки мц да фия 
эц нц" гейд олунуб

2018-cü ilin mart 
ayın da So sial in ki şaf və 
mo ti va si ya şö bə si tə rə-
fi n dən bir sı ra təd bir lər 
ke çi ri lib.

8 mart – Bey nəl xalq Qa-
dın lar gü nü mü na si bə ti lə 
ke çi ril miş təd bir də Səhm-
dar Cə miy yə tin səd ri nin 
bi rin ci müavi ni Tey yub 
Cab ba rov bil di rib ki, mil-
li-mə nə vi də yər lə ri mi zin, 
adət-ənə nə lə ri mi zin qo-
ru nub sax lan ma sı və ya-
şa dıl ma sın da Azər bay can 
qa dı nı nın mi sil siz xid mət-
lə ri  var dır. Döv lət müs tə-

qil li yi mi zin bər pa sın dan 
son ra  Azər bay can qa dı nı 
mil li döv lət qu ru cu lu ğu 
pro se si nin fəal iş ti rak çı sı na 
çev ri lib, öl kə mi zin so sial-
iq ti sa di, in tel lek tual-mə də-

ni po ten sialı nın ar tı rıl ma sı 
üçün də yər li töh fə lər ve rib. 
Elm və təh sil, sə hiy yə və 
mə də niy yət, elə cə də di gər 
sa hə lər də qa za nı lan uğur-
lar da qa dın la rın əvəz siz 

xid mət lə ri  var dır. 
Təd bi rdə “Azər su” ASC 

apa ra tın da, Ti kil mək də 
olan Ob yekt lə rin Mü di-
riy yə tin də ça lı şan 207 qa-
dın əmək da şa hə diy yə və 
gül dəs tə lə ri təq dim edi-
lib. Bay ram mü na si bə ti lə 
Cə miy yə tin apa ra tı, ida rə, 
müəs si sə və təş ki lat la rı nın 
qa dın əmək daş la rı mü ka-
fat lan dı rı lıb. 

Nov ruz bay ra mı mü-
na si bə ti ilə “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nin Ba-
kı şə hə rin də və ra yon  ida rə, 
müəs si sə və təş ki lat la rın da 
çalışan az tə mi nat lı iş çi lə-
rə  bay ram sov qa tı (dü yü, 
un, du ru yağ, əri dil miş yağ, 
qənd, çay, şə kər to zu, xur-
ma, kiş miş, qay sı, ba dam, 
fın dıq və qoz lə pə si) pay la-
nı lıb.      

Бейнялхалг Гадынлар эцнц вя Новруз 
байрамы иля ялагядар тядбирляр кечирилиб


