
Kənd və qəsəbələrdə 
içməli su layihələri 

həyata keçirilir

Pir şa ğı tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu su 

gələn il istismara veriləcək

Хя зяр дя ни зи нин щц гу ги ста ту су    
щаг гын да Кон вен си йа им за ла ныб

“Azər su” ASC-də 
2018-ci ilin birinci ya rı sının 
ye kun la rı mü za ki rə olu nub

сящ. 11сящ. 9, 10

“Su həyat deməkdir, 
təmiz su isə sağlam
hə yat deməkdir”

İlham Əliyev

“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ

№ 04 (58)  Ийул-август 2018-ъи ил Qaynar xətt - 955w w w . a z e r s u . a z

сящ. 6-7

сящ. 2, 3



Zir və top lan tı sın da çı xış 
edən Pre zi den t İl ham Əli yev 
bil di rib ki, Azər bay ca nın Xə-
zər ya nı öl kə lər lə dost luq və 
meh ri ban qon şu luq mü na-
si bət lə ri uğur la in ki şaf edir. 
Öl kə lə ri miz ara sın da iki tə-
rəfl  i və çox tə rəfl  i əmək daş-
lıq əla qə lə ri Xə zər də ni zin də 
sa bit li yin və təh lü kə siz li yin 
mü hüm ami li dir.

Azər bay can Xə zər ya nı öl-
kə lər ara sın da əmək daş lı ğın 
hü qu qi ba za sı nın ya ra dıl ma-
sın da fəal iş ti rak edib. 2010-
cu il də Xə zər ya nı öl kə lə rin 
döv lət baş çı la rı nın Ba kı da 
ke çi ril miş III Zir və Top lan-
tı sı öl kə lə ri miz ara sın da sıx 
əmək daş lı ğın möh kəm lən-
di ril mə si işi nə mü hüm töh-
fə si ni ver miş dir. Hə min Zir-
və Top lan tı sın da re gion da 

təh lü kə siz li yin və sa bit li yin 
qo ru nub sax lan ma sı ba xı-
mın dan mü hüm əhə miy yət 
da şı yan “Xə zər də ni zin-
də təh lü kə siz lik sa hə sin də 
əmək daş lıq haq qın da Sa ziş” 
im za lan mış dır. Ora da ilk 
də fə kon sep tual ola raq su ve-
ren lik və ba lıq çı lıq zo na la rı 
yük sək sə viy yə də ra zı laş dı-
rıl mış dır. Sam mit də, həm-
çi nin Xə zər ya nı döv lət lə rin 
Xə zər də ni zin də əmək daş-
lı ğı nın əsas prin sip lə ri ra zı-
laş dı rıl mış dır. Bu prin sip lər 
döv lət lə rin su ve ren li yi, müs-
tə qil li yi və əra zi bü töv lü-
yü nə hör mə ti, Xə zə rin sülh, 
meh ri ban qon şu luq və dost-
luq zo na sı na çev ril mə si ni eh-
ti va edir. 

Xə zər də ni zi nin hü qu qi 
sta tu su nun müəy yən ləş di-
ril mə si onun di bi nin və sət-

hi nin bey nəl xalq hü qu qun 
prin sip və nor ma la rı na uy-
ğun ola raq tə rəfl  ər ara sın da 
sek tor la ra bö lün mə si pro se-
si nin ba şa çat dı rıl ma sı na kö-
mək edə cək. 

Xə zər də ni zi nin eko lo ji 
və ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı, onun biore surs la rı nın 
mü ha fi  zə si və ar tı rıl ma sı öl-
kə miz üçün priori tet mə sə lə-
lər dən bi ri dir. Son il lər Azər-
bay can da Xə zə rin eko lo ji 
və ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl ma-
sı is ti qa mə tin də mü hüm təd-
bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Xə zər də ni zi nin çirk lən mə-
dən qo run ma sı məq sə di lə 
möv cud su tə miz lə yi ci qur-
ğu la rın mo dern ləş di ril mə si 
və ye ni lə ri nin in şa sı üz rə iri-
miq yas lı la yi hə lər ic ra edi lir.

Müs tə qil lik döv rün də 
Azər bay ca nın hə ya ta ke çir-

di yi neft-qaz əmə liy yat la-
rı da ən yük sək bey nəl xalq 
eko lo ji stan dart la ra ca vab ve-
rir. Azər bay can Döv lət Neft 
Şir kə ti SO CAR neft-qaz əmə-
liy yat la rı za ma nı ISO Bey-
nəl xalq Stan dart laş ma Təş-
ki la tı nın tə ləb lə ri nə uy ğun 
ida rəet mə sis te mi qur muş 
və ser ti fi  kat laş dır mış dır. Bu 
is ti qa mət də hə ya ta ke çi ri-
lən la yi hə lər Dün ya Ban kı 
Eks pert Şu ra sı tə rə fi n dən iki 
də fə “Ali Mü ka fat”a la yiq 
gö rül müş dür. 2015-ci il dən 
eti ba rən Azər bay can da neft-
qaz əmə liy yat la rı apa ran bü-
tün şir kət lər üçün ən müasir 
ava dan lıq lar la təc hiz edil miş 
Tul lan tı la rın İda rə Edil mə si 
Mər kə zi ya ra dıl mış dır. Neft 
ha si la tı za ma nı səmt qa zı nın 
emis si ya sı gös tə ri ci lə ri nin 
aşa ğı ol ma sı na gö rə Av ro pa 

Av qus tun 12-də Qa-
za xıs ta nın Ak tau şə hə-
rin də Xə zər ya nı ölkə lə-
rin döv lət baş çı la rı nın 
V Zir və top lan tı sı ke-
çi ri lib. Top lan tı nı açıq 
elan edən Qa za xıs tan 
Pre zi den ti Nur sul tan 
Na zar ba yev “Xə zər gü-
nü” ilə ey ni vaxt da ke-
çi ri lən Sam mi tin əhə-
miy yə tin dən da nı şıb.
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İtt  i fa qı na neft ix rac edən əsas 
10 öl kə ara sın da Azər bay can 
bi rin ci ye ri tu tur. Azər bay-
can inf rast ruk tu run in ki şa fı-
na bö yük önəm ve rir. Da vos 
Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun 
qiy mət lən dir mə si nə gö rə 
Azər bay can dün ya da inf rast-
ruk tu run in ki şa fı sə viy yə si 
üz rə 26-cı, rə qa bət  qa bi liy-
yət li lik in dek si üz rə isə 35-ci 
yer lə ri tu tur.

Nəq liy yat sek to ru na çox-
mil yard lıq in ves ti si ya nın 
qo yul ma sı Azər bay ca nı Av-
ra si ya nın mü hüm nəq liy yat 
və lo gis tik mər kəz lə rin dən 
bi ri nə çe vir miş dir. Azər bay-
can Xə zər ya nı öl kə lər üçün 
mü hüm tran zit ro lu oy na yır 
və bu rol il dən-ilə art maq da-
dır. 2017-ci ilin okt yabr ayın-
da Ba kı da Ba kı-Tbi li si-Qars 
də mir yo lu nun açı lı şı ol muş-
dur. Bu la yi hə Asi ya ilə Av-
ro pa nın də mir yol la rı nı bir-
ləş di rir. Ötən il bu marş rut la 
191, ca ri ilin 6 ayı ər zin də isə 
1400-ə ya xın kon tey ner da şı-
nıb. İlin so nu na dək 4 mi nə 
ya xın kon tey ne rin da şın ma sı 
plan laş dı rı lır. Biz qar şı da kı 
il lər də bu marş rut la yük da-
şı ma la rın də fə lər lə art ma sı nı 
göz lə yi rik.

Azər bay can Şi mal-Cə nub 
bey nəl xalq nəq liy yat dəh li-
zi nin ya ra dıl ma sın da və in-
ki şa fın da da mü hüm rol oy-
na yır. Biz bu la yi hə yə bö yük 
əhə miy yət ve ri rik. Azər bay-
can əra zi sin də bu la yi hə nin 
real laş ma sı üçün bü tün iş lər 
ba şa ça tıb.

Ötən il Şi mal-Cə nub 
marş ru tu üz rə Azər bay can 
əra zi sin dən 1700 ton, bu ilin 
yal nız 7 ayı ər zin də isə 175 
000 ton yük da şın mış dır. Bu 
isə yük da şı ma həc mi nin ötən 
il lə mü qa yi sə də təq ri bən 100 

də fə dən çox art ma sı de mək-
dir.

Azər bay can Xə zər də 260-
dan çox gə mi si olan do nan-
ma ya ma lik dir. Bu gə mi lə rin 
bir his sə si yük lə rin fa si lə siz 
tran zi ti nin tə min edil mə si 
işin də əsas rol oy na yır.

2013-cü il də Azər bay-
can da ən müasir tex no lo ji 
stan dart la ra ca vab ve rən gə-
mi qa yır ma za vo du is ti fa də-
yə ve ril miş dir. Bu za vod da 
bü tün növ gə mi lər, o cüm lə-
dən yük gə mi lə ri, tan ker lər, 

hər bi gə mi lər, neft-qaz əmə-
liy yat la rın da is ti fa də edi lən 
gə mi lər is teh sal olu na bi lər. 
Xə zər ya nı öl kə lər bu za vo-
dun im kan la rın dan is ti fa də 
edə bi lər lər.

Bu ilin may ayın da Azər-
bay can da Ələt Bey nəl xalq 
Də niz Ti ca rət Li ma nı nın in-
şa sı ba şa ça tıb. Li ma nın yü-
ka şır ma qa bi liy yə ti 15 mil-
yon ton dur. Tran zit yük lə rin 
həc mi ar tar sa, qı sa müd dət 
ər zin də li ma nın im kan la rı 25 
mil yon to na çat dı rı la bi lər. 

Azər bay can Xə zər ya nı 
öl kə lə rin sər həd və göm rük 
xid mət lə ri ara sın da əmək-

daş lı ğın möh kəm lən mə si 
işin də də fəal rol oy na yır. Biz 
qa çaq mal çı lıq, nar kot ra fi k və 
di gər qa nun suz fəaliy yət lər-
lə mü ba ri zə də fəal və sə mə-
rə li iş apa rı rıq.

Öl kə mi zin Sər həd Xid-
mə ti Xə zər ya nı döv lət lə rin 
mü va fi q qu rum la rı ilə iki tə-
rəfl  i və çox tə rəfl  i for mat lar da 
sıx əmək daş lıq edir. Də niz də 
qa nun suz fəaliy yə tin pro fi -
lak ti ka sı və ara dan qal dı rıl-
ma sı üz rə bir gə təd bir lər hə-
ya ta ke çi ri lir.

Sam mit də çı xış edən İran 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni, 
Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir 
Pu tin və Türk mə nis tan Pre-
zi den ti Qur ban qu lu Ber di-
mə həm mə dov Zir və gö rü şü-
nün əhə miy yə ti nə to xu na raq 
onun Xə zər ya nı öl kə lər ara-
sın da əmək daş lı ğın da ha da 
in ki şa fı na güc lü tə kan ve-
rə cə yi ni, si ya si, iq ti sa di və 
di gər sa hə lər də əla qə lə rin 
də rin ləş mə si nə xid mət edə-
cə yi ni bil dir di lər.

Həmin gün Ak tau şə hə-
rin də Xə zər ya nı döv lət lə rin 
döv lət baş çı la rı nın V Zir və 
top lan tı sın da sə nəd lə rin im-

za lan ma sı mə ra si mi olub.
Xə zər də ni zi nin hü qu qi 

sta tu su haq qın da Kon ven si-
ya nı Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli yev, Qa za xıs tan 
Pre zi den ti Nur sul tan Na zar-
ba yev, Ru si ya Pre zi den ti Vla-
di mir Pu tin, İran Pre zi den ti 
Hə sən Ru ha ni və Türk mə-
nis tan Pre zi den ti Qur ban qu-
lu Ber di mə həm mə dov im za-
la yıb lar.

Bun dan əla və, Xə zər ya nı 
döv lət lə rin mü va fi q qu rum-
la rı nın rəh bər lə ri tə rə fi n dən 

bu Kon ven si ya dan irə li gə-
lən di gər mü hüm sə nəd lər 
- Xə zər də ni zin də mü tə şək-
kil ci na yət kar lı ğa qar şı mü-
ba ri zə sa hə sin də əmək daş lıq 
haq qın da Pro to kol, Xə zər ya-
nı döv lət lə rin hö ku mət lə ri 
ara sın da ti ca ri-iq ti sa di əmək-
daş lıq haq qın da Sa ziş, Xə zər-
ya nı döv lət lə rin hö ku mət lə ri 
ara sın da nəq liy yat sa hə sin də 
əmək daş lıq haq qın da Sa ziş, 
Xə zər də ni zin də in si dent lə-
rin qar şı sı nın alın ma sı haq-
qın da Sa ziş və sər həd xid mə-
ti ida rə lə ri nin əmək daş lı ğı 
və qar şı lıq lı əla qə lə ri haq qın-
da Pro to kol im za la nıb.
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"Ap rel ayın da ke çi ril miş pre zi dent 
seç ki lə rin də qa za nı lan inam lı qə lə bə 
bir da ha onu gös tər di ki, öl kə də hə ya ta 
ke çi ri lən iş lər Azər bay can xal qı tə rə-
fi n dən bə yə ni lir", - de yən döv lət baş çı-
sı  son 15 il də öl kə mi zin bö yük in ki şaf 
yo lu keç di yi ni, bu uğur la rın de mok ra-
tik öl kə lər və dün ya bir li yi tə rə fi n dən 
dəs tək lən di yi ni b il di rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, 
6 ay da ümu mi da xi li məh sul 1,3 faiz, 
qey ri-neft sek to ru 2 faiz, sə na ye is teh-
sa lı 1 faiz, qey ri-neft sə na ye si 8,8 faiz, 
kənd tə sər rü fa tı isə 7,6 faiz ar tıb. Bu 
dövr də 67 min ye ni iş ye ri ya ra dı lıb. 
Öl kə iq ti sa diy ya tı na 6 mil yard dol lar 
sər ma yə qo yu lub. Azər bay ca nın val-
yu ta eh ti yat la rı 44,3 mil yard dol la ra 
ça tıb.

Son ra İq ti sa diy yat na zi ri Şa hin 
Mus ta fa yev, Azər bay can Me liora si ya 
və Su Tə sər rü fa tı Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin səd ri Əh məd Əh məd za də 
və  "Azer Gold" Qa pa lı Səhm dar Cə-
miy yə ti nin səd ri Za kir İb ra hi mov çı xış 
edə rək gö rü lən iş lər və qar şı da du ran 
və zi fə lər lə bağ lı mə ru zə ed ib lər.
İc la sa ye kun vu ran  Pre zi dent İl-

ham Əli yev son il lər də hə ya ta ke çi ri-
lən is la hat la rın bö yük nə ti cə ver di yi ni 
bil di rib: "İin di ki dövr də biz bu is la-
hat la rı da ha da də rin ləş dir mə li yik. Elə 
et mə li yik ki, Azər bay can iq ti sa diy ya-
tı uzun müd dət li, gə lə cək də da ya nıq-
lı iq ti sa diy yat ki mi özü nü gös tər sin, 
neft dən, qaz dan ası lı lıq da ha da aşa ğı 
düş sün və qey ri-neft sek to ru nun in ki-
şa fı s ü rət lə d a vam e t di ril sin".
İq ti sa di və ma liy yə sek tor la rın da 

mak si mum şəff  afl  ı ğın tə min edil mə-
si nin əhə miy yə ti nə to xu nan döv lət 
baş çı sı son vaxt lar ver gi və göm rük 
sis tem lə rin də apa rı lan is la hat la rın öz 
bəh rə si ni ver di yi ni və bu iş lə rin da-
vam et di ril mə si nin va cib li yi ni diq qə tə 
çat dı rıb.

So sial tə mi nat sa hə sin də də cid di 
is la hat la rın apa rıl ma sı nın va cib ol du-
ğu nu bil di rən Pre zi dent İl ham Əli yev 
qeyd edib ki, döv lət so sial cə hət dən 
zəif olan və tən daş la ra hər za man yar-
dım gös tə rə cək. Kor rup si ya və rüş vət-
xor lu ğa qar şı mü ba ri zə nin, o cüm lə dən 
döv lət xərc lə ri nə nə za rə tin güc lən di-
ril mə si nin va cib li yin dən da nı şan döv-
lət baş çı sı in şaat sek to run da möv cud 

prob lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı, qa-
nun suz ti ki li lə rə son qo yul ma sı və bu 
sa hə də va hid nə za rət sis te mi nin ya ra-
dıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la rı nı v e rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, 
pay taxt da şə hər inf rast ruk tu ru nun qu-
rul ma sı ilə bağ lı xey li iş gö rü lüb. Bul-
var 3 ki lo metr dən 16 ki lo met rə uza dı-
lıb, "So vets ki" ad lan dı rı lan əra zi də ye ni 
yol və park lar sa lı nıb, şə hər nəq liy ya tı 
ilə bağ lı bö yük iş lər gö rü lüb. Pre zi dent 
İl ham Əli yev ener ji təc hi za tı ilə bağ lı 
və ziy yə tə də to xu na raq bil di rib ki, son 
15 il də öl kə də 2500 me qa vat gü cün də 
ye ni ge ne ra si ya güc lə ri ya ra dı lıb. La-
kin baş ver miş qə za gös tə rib ki, bi zim 
ener ji tə sər rü fa tın da bö yük ça tış maz-
lıq lar var. Qaz laş dır ma, iç mə li su, av-
to mo bil yol la rı nın sa lın ma sı, məc bu ri 
köç kün lə rin hə yat şə raiti nin yax şı laş-
dı rıl ma sı, sə na ye nin in ki şa fı və bu sa-
hə də ye ni müəs si sə lə rin və park la rın 
ya ra dıl ma sı, kənd tə sər rü fa tı nın in ki-
şa fı, ye ni tex ni ka la rın alın ma sı ilə bağ lı 
iş lə rin da vam et di ril di yi ni, aq ro park-
la rın qu rul ma sı, qi da təh lü kə siz li yi-
nin tə min olun ma sı, tu riz min in ki şa fı, 
"Asan xid mət" mər kəz lə ri nin açıl ma sı, 
də mir yol nəq liy ya tı nın müasir ləş di ril-
mə si, neft sek to ru nun in ki şa fı ilə bağ lı 
təd bir lə rin gö rül dü yü nü de yən döv lət 
baş çı sı çı xı şı nın so nun da  Da vos Dün-
ya İq ti sa di Fo ru mu nun he sa bat la rın da 
Azər bay can la bağ lı əks olu nan gös tə-
ri ci lə rə nə zər sa lıb. Bil di rib ki, Azər-
bay can dün ya miq ya sın da rə qa bət  qa-
bi liy yət li li yi nə gö rə 35-ci yer də dir. Yol 
inf rast ruk tu ru nun in ki şa fı na gö rə 36-
cı, in ki şaf edən öl kə lər ara sın da ink lü-
ziv in ki şaf in dek si nə gö rə 3-cü, ümu mi 
inf rast ruk tu run in ki şa fı na gö rə dün-
yada 26-cı, xal qın iq ti da ra dəs tə yi nə 
gö rə 20-ci yer də dir. Bu rə qəm lər əya ni 
şə kil də gös tə rir ki, Azər bay can han sı 
bö yük uğur la ra im za atıb. Bu, əya ni şə-
kil də gös tə rir ki, bi zim si ya sə ti miz xalq 
tə rə fi n dən dəs tək lə nir və biz elə et mə-
li yik ki, öl kə mi zin in ki şa fı nı da ya nıq lı 
və daimi edək.

2018-ъи илин биринъи йарысында 
динамик инкишаф тямин олунуб

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi 
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib. 
İc la sı gi riş nit qi ilə açan Pre zi dent İl ham Əli yev de yib ki, ilin 6 ayın da qar-
şı da du ran bü tün və zi fə lər uğur la ic ra edi lib, Azər bay can öz di na mik in ki şaf 
temp lə ri ni sax la ya bi lib. Bu il Azər bay can həm iq ti sa di, həm bey nəl xalq si ya-
sət sa hə lə rin də uğur lar əl də edib.



To vuz şə hə ri nin da ya-
nıq lı iç mə li su təc hi za tı nın 
hə ya ta ke çi ril mə si və yay 
ay la rın da mü şa hi də olu nan 
su ça tış maz lı ğı nın ara dan 
qal dı rıl ma sı məq sə di lə al-
ter na tiv mən bə ola raq Zə-
yəm ça yın ya ta ğın da ye ni 
su gö tü rü cü qur ğu ti ki lir. 
La yi hə yə əsa sən, Zə yəm-

çay da ti ki lə cək  üfü qi su qə-
bu le di ci qur ğu nun məh sul-
dar lı ğı  sa ni yə də 80-100 litr 
təş kil edə cək. Ey ni za man-
da, mən bə də ba xış qu yu-
la rı və su top la yı cı ka me ra-
nın in şa sı nə zər də tu tu lur. 
Mən bə dən gö tü rü lən su yun 
To vuz şə hə ri nə özüaxım lı 
re jim də çat dı rıl ma sı məq-

sə di lə 530 mm diametr li 
24 km uzun lu ğun da po lad 
bo ru lar la ma gist ral su xətt  i 
çə ki lir. Ti kin ti-qu raş dır ma 
iş lə ri nin ilin so nu na dək tam 
ba şa çat dı rıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. Ye ni su mən bə yi is-
tis ma ra ve ril dik dən son ra 
To vuz şə hə ri da ya nıq lı və 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə-
min o lu na caq. 

Qeyd edək ki, 2011-2013-
cü il lər də döv lət büd cə si və-
saiti he sa bı na ic ra olun muş 
To vuz 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 
2035-ci ilə qə dər pers pek-
tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 
To vuz şə hə rin də 28 min nə-
fə rin iç mə li su tə mi na 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. To vuz şə hə-
ri ni iç mə li su ilə təc hiz et mək 
üçün Qa zı qu lu kən di nin əra-
zi sin də 7 ədəd su bar te zian 
qu yu su qa zı lıb, hər bi ri nin 
tu tu mu 200 m3 olan 2 ədəd 
su an ba rı və  na sos xa na ti ki-
lib, an bar dan To vuz şə hə ri-

nə 2,5 km uzun lu ğun da ma-
gist ral su xətt  i çə ki lib. La yi hə 
çər çi və sin də, həm çi nin ra yo-
nun Aşa ğı Öy süz lü kən di nin 
əra zi sin də hər bi ri nin tu tu-
mu 2500 m3  olan 2 ədəd su 
an ba rı, xlo ra tor və la bo ra to-
ri ya bi na la rı ti ki lib, 95,5 km 
uzun lu ğun da şə hər da xi li su 
və 110 km ka na li za si ya şə bə-
kə si ya ra dı lıb. Bu nun la ya-
na şı, şə hər də ya ra nan tul lan-
tı su la rı nın zə rər siz ləş di ri lib 
kə nar laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
məh sul dar lı ğı sut ka da 7 min 
kub metr olan tullantı su tə-
miz lə yi ci qur ğu və To vuz 
Su ka nal İda rə si üçün ye ni 
in zi ba ti bi na ti ki lib. La yi hə 
çər çi və sin də ra yo nun Qa zı-
qu lu, Aşa ğı Öy süz lü, Abul-
bəy li və Bo zal qan lı kənd lə-
rin də  2300 abu nə çi yə də su 
ve ri lib. 

Qeyd edək ki, ha zır da 
To vuz  şə hə ri ilə ya na şı, Şa-
ma xı, Gə də bəy və Le rik şə-
hər lə ri nin da ya nıq lı su təc hi-
za tı nın apa rıl ma sı məq sə di lə 
ye ni mən bə lə rin ya ra dıl ma sı 
la yi hə lə ri ic ra olu nur.
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Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev Ağ  daş şə  hə  ri  nin su 
təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin ti  kin  ti  si  nin 
ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı 
təd  bir  lər haq  qın  da Sə  rən -
cam im  za  la  yıb. Sə  rən  ca  ma 
əsa  sən, Ağ  daş şə  hə  ri  nin 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za -
si  ya sis  tem  lə  ri  nin ti  kin -
ti  si  nin ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın 2018-ci 
il döv  lət büd  cə  sin  də döv -

lət əsas  lı və  sait qo  yu  lu -
şu (in  ves  ti  si  ya xərc  lə  ri) 
üçün nə  zər  də tu  tu  lan və -
saitin 22 mil  yon ma  na  tı 
“Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti  nə ay  rı  lıb.

Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Na  zir  lər Ka  bi -
ne  ti  nə bu Sə  rən  cam  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  də ma  liy  yə  ləş  mə  ni tə -
min et  mək tap  şı  rı  lıb.

Prezident İlham Əliyev Ağ daş şə hə ri ndə su və ka na li za si ya 
layihəsinin ba şa çat dı rıl ma sı ilə bağ lı Sə rən cam im za la yıb



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 ya  -
rı   mi   lin   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. Bü   töv   lük  -
də isə ca   ri ilin ilk ya   rı   sı   nın 
Azər   bay   ca   nın ic   ti   mai-si   ya   si 
hə   ya   tı üçün bir sı   ra əla   mət  -
dar ha   di   sə   lər   lə zən   gin ol  -
du   ğu   nu diq   qə   tə çat   dı   ran Q. 
Hü   sey   nov bil   di   rib ki, öl   kə  -
miz   də ke   çi   ril   miş pre   zi   dent 
seç   ki   lə   rin   də cə   nab İl   ham 
Əli   yev xal   qın müt   ləq ək   sə  -

riy   yə   ti   nin eti   ma   dı   nı qa   za  -
na   raq ye   ni   dən Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı   nın Pre   zi   den  -
ti se   çi   lib, Azər   bay   can Xalq 
Cüm   hu   riy   yə   ti   nin və Mil   li 
Or   du   nun ya   ra   dıl   ma   sı   nın 
100 il   li   yi tən   tə   nə   li su   rət   də 
qeyd edi   lib, Ba   kı   da “For   mu  -
la-1” mö   tə   bər id   man ya   rı   şı 
ke   çi   ri   lib, ey   ni za   man   da, TA  -
NAP la   yi   hə   si   nin açı   lı   şı olub.

“Azər   su” ASC-nin səd   ri 
2018-ci ilin 6 ayın   da 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: “Fev   ral ayın   da 
Min   gə   çe   vir, may ayın   da isə 
Xaç   maz və Xı   zı şə   hər   lə   rin  -
də, elə   cə də Al   tıağac qə   sə  -
bə   sin   də iç   mə   li su la   yi   hə   lə  -
ri   nin ic   ra   sı ye   kun   la   şıb və  
Pre   zi   dent İl   ham Əli   ye   vin 
iş   ti   ra   kı ilə açı   lış mə   ra   sim  -
lə   ri 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 25-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.  İlin 

ötən döv   rün   də cə   nab Pre  -
zi   dent Min   gə   çe   vir, To   vuz, 
Ağs   ta   fa, Şir   van, Le   rik və 
Ağ   daş şə   hər   lə   ri   nin su təc   hi  -
za   tı   nın yax   şı   laş   dı   rıl   ma   sı və 
ka   na   li   za   si   ya sis   tem   lə   ri   nin 
ye   ni   dən qu   rul   ma   sı, elə   cə də 
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   nın yax   şı   laş   dı   rıl   ma   sı ilə 
bağ   lı əla   və təd   bir   lər haq   qın  -
da sə   rən   cam   lar im   za   la   yıb”.

Qeyd olu   nub ki, Pre   zi  -
dent İl   ham Əli   ye   vin “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” 09 ap   rel 2018-ci il 
ta   rix   li Sə   rən   ca   mı   na, həm  -
çi   nin döv   lət in   ves   ti   si   ya la  -
yi   hə   si   nə əsa   sən iç   mə   li su 
ça   tış   maz   lı   ğı   nın  mü   şa   hi   də 
edil   di   yi Oğuz ra   yo   nu   nun 
As   tar   xa   nov   ka, Vla   di   mi   rov  -
ka, Qa   ra   bu   laq, Ağs   ta   fa ra  -
yo   nu   nun Ye   ni Gün, Ma   sal   lı 
ra   yo   nu   nun Məm   məd   xan   lı, 
Göy   çay ra   yo   nu   nun İkin   ci 
Ərəb   cə   bir   li, Qu   sar ra   yo   nu  -
nun Aşa   ğı Lə   gər və Xı   zı ra  -
yo   nu   nun Ye   ni Yaş   ma kənd  -
lə   rin   də iç   mə   li su təc   hi   za   tı 
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la   yi   hə   lə   ri   nin ic   ra   sı ye   kun  -
la   şıb. Hə   min la   yi   hə   lər he  -
sa   bı   na ümu   mi   lik   də 10 mi   nə 
ya   xın sa   kin  key   fi y   yət   li iç  -
mə   li su   ya çı   xış im   ka   nı qa  -
za   nıb. Bun   dan əla   və, döv   lət 
baş   çı   sı   nın “İs   teh   lak   çı   la   rın 
suöl   çən ci   haz   lar   la tə   min 
edil   mə   si haq   qın   da” sə   rən  -
ca   mı   na uy   ğun ola   raq iş   lər 
da   vam et   di   ri   lib.

Av to mo bil yol la rı nın ye-
ni dən qu rul ma sı çər çi və sin-

də Təb riz, Xi ya ba ni və Mə-
sud Da vu doğ lu kü çə lə rin də 
iç mə li su və ka na li za si ya 
xət lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı iş lə ri ba şa ça tıb. Ba bək 
pros pek ti və Mir Cə lal kü-
çə sin də su və ka na li za si ya 
xət lə ri nin ye ni lən mə si iş lə ri 
ye kun laş maq üz rə dir.

“Azər   su” ASC-nin səd  -
ri da   ha son   ra qeyd edib ki, 
2018-ci ilin yan   var-iyun ay  -
la   rın   da öl   kə üz   rə 510 km 
iç   mə   li su və 201 km ka   na  -
li   za   si   ya xət   lə   ri çə   ki   lib. Gö  -
rül   müş iş   lər nə   ti   cə   sin   də 
7800 nə   fər ilk də   fə mər   kəz  -
ləş   di   ril   miş qay   da   da iç   mə   li 
su ilə tə   min edi   lib, 30 min 
400 nə   fə   rin su tə   mi   na   tı fa  -
si   lə   siz re   ji   mə ke   çi   ri   lib. Bu  -
nun   la da, fa   si   lə   siz re   jim   də 
su tə   mi   na   tı   nın sə   viy   yə   si 

öl   kə üz   rə 67,6 faiz təş   kil 
edib. Öl   kə üz   rə abo   nent   lə  -
rin say   ğac   laş   ma sə   viy   yə   si 
79,4 faizə çat   dı   rı   lıb.

Da   ha son   ra “Azər   su” 
ASC-nin sədr müavi   ni Kö  -
çər   li Hə   sə   nov, Tex   ni   ki-İs  -
teh   sa   lat De   par   ta   men   ti   nin 

rəisi Ay   dın Ab   ba   sov, Bi  -
nə   qə   di Su   ka   nal İda   rə   si  -
nin rəisi El   nur Əli   yev və 
1 saylı Re   gional Su   ka   nal 
İda   rə   si   nin rəisi El   şən Hə  -
sən   za   də çı   xış edə   rək mü   va  -
fi q sa   hə   lər üz   rə  2018-ci ilin 
yan   var-iyun 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   rı   nı 
ve   rib. Qeyd olu   nub ki, bu 
il Ağ   daş, Qə   bə   lə, Daş   kə   sən 
və 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 isə 
su şə   bə   kə   si   nin in   şa   sı ba   şa 
çat   dı   rı   la   caq, ey   ni za   man  -

da, sut   ka   lıq məh   sul   dar   lı  -
ğı 140 min kub   metr olan 
Şəm   kir   çay su   tə   miz   lə   yi   ci 
qur   ğu   su is   tis   ma   ra ve   ri  -
lə   cək. Bu   nun   la ya   na   şı, 
Pre   zi   dent sə   rən   cam   la   rı   na 

uy   ğun ola   raq Şa   ma   xı, Gə  -
də   bəy,  Le   rik və To   vuz şə  -
hər   lə   ri üçün al   ter   na   tiv su 
mən   bə   lə   ri   nin ya   ra   dıl   ma   sı 
la   yi   hə   lə   ri   nin ic   ra   sı ta   mam  -
la   na   caq. 

Səhm   dar Cə   miy   yə   ti   n 
səd   ri, həm   çi   nin qeyd edib 

ki, ilin so   nu   na   dək St   ra   te   ji 
Yol Xə   ri   tə   si   nə uy   ğun ola  -
raq re   gional su   ka   nal ida   rə  -
lə   ri   nin ya   ra   dıl   ma   sı pro   se   si 
ba   şa çat   dı   rıl   ma   lı, ye   ni elekt  -
ron xid   mət   lə   rin ya   ra   dıl   ma   sı 
da   vam et   di   ril   mə   li   dir. İc   las  -
da, həm   çi   nin iq   ti   sa   di sə   mə  -
rə   li   li   yin ar   tı   rıl   ma   sı, elekt   rik 
ener   ji   si sər   fi y   ya   tı   nın azal  -
dıl   ma   sı is   ti   qa   mə   tin   də təd  -
bir   lə   rin da   vam et   di   ril   mə   si, 
müş   tə   ri   lər   lə işin tək   mil   ləş  -
di   ril   mə   si, müş   tə   ri in   for   ma  -
si   ya sis   te   mi   nin əha   tə dairə  -
si   nin ge   niş   lən   di   ril   mə   si, 
çox   mən   zil   li bi   na   la   rın da   xi   li 
kom   mu   ni   ka   si   ya xət   lə   ri   nin 
ye   ni   lən   mə   si və say   ğac   laş  -

ma iş   lə   ri   nin sü   rət   lən   di   ril  -
mə   si ba   rə   də mü   va   fi q tap   şı  -
rıq   lar ve   ri   lib.
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“Bir   ləş   miş Su   ka   nal” MMC-nin 
di   rek   to   ru  Ra   min Sa   dı   qov  bil   di   rib 
ki, ca   ri ilin ilk ya   rı   sın   da 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   nı nə   zər   də tu   tan la   yi  -
hə   lə   rin  ic   ra   sı uğur   la da   vam et   di   ri   lib. 

Qeyd olu   nub ki, bu sa   hə   də hə   ya   ta 
ke   çi   ri   lən təd   bir   lə   rin ar   dı   cıl   lı   ğı   nı tə   min 
et   mək məq   sə   di   lə döv   lət baş   çı   sı Min  -

gə   çe   vir, To   vuz, Ağs   ta   fa, Şir   van, Le   rik  
və Ağ   daş şə   hər   lə   ri   nin su təc   hi   za   tı   nın 
yax   şı   laş   dı   rıl   ma   sı və ka   na   li   za   si   ya sis  -
tem   lə   ri   nin ye   ni   dən qu   rul   ma   sı ilə bağ   lı 
mü   va   fi q sə   rən   cam   lar im   za   la   yıb. Bu  -
nun   la ya   na   şı, “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   nur. İlin ötən 
döv   rün   də 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  
“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 Və   fa Qəy   yu   mov, 
tex   no   lo   ji pro   ses   lə   rə nə   za   rət və eko   lo  -
gi   ya şö   bə   si   nin rəisi Za   hid Qa   sı   mov, 
hü   quq şö   bə   si   nin rəisi Ra   mi   də Mə   hər  -
rə   mo   va, 4 №-li Re   gional Su   ka   nal İda  -
rə   si   nin rəisi Azad Qur   ba   nov, Kəl   bə   cər 
Su   ka   nal İda   rə   si   nin rəisi Şa   ban Qur   ba  -
nov və Bər   də Su   ka   nal İda   rə   si   nin rəisi 
Şə   mil Zi   ya   dov çı   xış edə   rək mü   va   fi q 
sa   hə   lər üz   rə  2018-ci ilin yan   var-iyun 
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.
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İyu  lun 19-da da  Ba -
kı Biz  nes Mər  kə  zin -

də “Sağ  lam və təh  lü  kə  siz 
əmək şə  raiti  nin ya  ra  dıl -
ma  sı üz  rə 2017-ci ilin ən 
yax  şı müəs  si  sə  si (təş  ki  la -
tı)” res  pub  li  ka mü  sa  bi  qə -
si  nin qa  lib  lə  ri  nin mü  ka -
fat  lan  dı  rıl  ma  sı mə  ra  si  mi 
ke  çi  ri  lib.  

Təd bir də Azər bay can 
Həm kar lar İtt  i fa qı Kon fe-
de ra si ya sı nın (AHİK) səd ri, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı Sət-
tar Möh ba lı yev çı xış edə rək 
bil di rib ki, ilk də fə 1989-cu 
il ap re lin 28-də ABŞ və Ka-
na da da is teh sa lat da hə lak 
ol muş iş çi lə rin xa ti rə si ni yad 
et mək üçün anım mə ra sim lə-
ri ke çi ri lib. Azad Həm kar lar 
İtt  i faq la rı Bey nəl xalq Kon fe-
de ra si ya sı və Dün ya Həm-
kar lar İtt  i faq la rı Kon fe de ra-
si ya la rı la yiq li əmək şə raiti 

ya ra dıl ma sı işi nə diq qə ti cəlb 
et mək məq sə di lə hə min gü-
nün Ümum dün ya Əmə yin 
Mü ha fi  zə si Gü nü ki mi qeyd 
olun ma sı tə şəb bü sü ilə çı xış 
edib lər. Azər bay can da isə 
bu təd bir 2004-cü il dən eti-
ba rən hər il qeyd olu nur. S. 
Möh ba lı ye vin söz lə ri nə gö rə, 
müəs si sə lər də əmə yin mü-
ha fi  zə si və təh lü kə siz li yi təd-
bir lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə-
si nin əsas məq sə di iş çi lə rin 
sağ lam lı ğı nın, ri fah ha lı nın 
və əmək məh sul dar lı ğı nın 
həm bü töv  kol lek tiv lər, həm 
də fər di ola raq hər bir iş çi 
üçün tə min edil mə sin dən 
iba rət dir.

2017-ci il də isə “Sağ lam 

və təh lü kə siz əmək şə raiti nin 
ya ra dıl ma sı üz rə ilin ən yax şı 
müəs si sə si (təş ki la tı)” de vi zi 
ilə ke çi ri lən res pub li ka mü-
sa bi qə si nin ye kun la rı na gö rə 
AHİK-in mü sa bi qə ko mis si-
ya sı 193-dən çox müəs si sə-
nin na mi zəd li yi ni İc raiy yə 
Ko mi tə si nin mü za ki rə si nə 
çı xar mış və 22 sa hə həm kar-
lar itt  i fa qı nı təm sil edən 48 
müəs si sə, təş ki lat, sex və sa-
hə daim yük sək gös tə ri ci lə rə 
nail ol du ğu na gö rə qa lib elan 
olun muş dur.

“Sağ lam və təh lü kə siz 
əmək şə raiti nin ya ra dıl ma sı 
üz rə ilin ən yax şı müəs si sə-
si” mü sa bi qə sin də “Azər-
su” ASC-nin 3 müəs si sə si 

– Cey ran ba tan Su Təc hi za tı 
İda rə si, elə cə də Pi ral la hı və 
Ab şe ron su ka nal ida rə lə ri 
qa lib təş ki lat lar sı ra sın da yer 
alıb. Hə min müəs si sə lər də 
iş çi lə rin fər di mü ha fi  zə va si-
tə lə ri ilə tə mi na tı, nor mal iş 
şə raiti nin ya ra dıl ma sı, təh-
lü kə siz lik qay da la rı na əməl 
edil mə si, is teh sa lat da bəd-
bəxt ha di sə lə rin baş ver mə-
mə si, əmək mü na si bət lə ri 
sa hə sin də qa nun ve ri ci li yə 
əməl olun ma sı sa hə sin də ki 
iş lər yük sək qiy mət lən di ri-
lib.

Təd bi rin so nun da mü sa-
bi qə nin qa lib lə ri nə AHİK-in 
dip lom la rı və qiy mət li hə-
diy yə lər təq dim olu nub.                                                         

“Бир   ляш   миш Су   ка   нал” ММЪ-дя 
щесабат иъласы кечирилиб

“Азяр су” АСЪ-нин 
3 мцяс си ся си га ли б олуб

“Azər   su” Açıq Səhm   dar Cə   miy   yə   ti   nin “Bir   ləş   miş Su   ka   nal” Məh   dud Mə   su  -
liy   yət   li Cə   miy   yə   tin   də 2018-ci ilin bi   rin   ci ya   ri   mil   li   yi   nin 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.

q y



9BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Ийул - август  2018-ъи ил

Xı zı ra yo nu nun Ye ni Yaş-
ma kən din də ye ni iç mə li su 
təc hi za tı sis tem lə ri nin ya-
ra dıl ma sı döv lət in ves ti si ya 
la yi hə si çər çi və sin də hə ya-
ta ke çi ri lib. Ye ni la yi hə nin 
ic ra sı na qə dər kən din su 
təc hi za tı 1990-cı il lər də ya-
ra dıl mış inf rast ruk tur he sa-
bı na hə ya ta ke çi ri lib. Hə min 
il lər də ti kil miş ma gist ral və 
şə bə kə su xət lə ri uzun müd-
dət is tis mar olun du ğun dan 
son vaxt lar nor mal su təc-
hi za tı nı hə ya ta ke çir mək 
müm kün ol mur du. Xü su si lə 
yay ay la rın da kən din su tə-
mi na tın da çə tin lik lər ya ra-

nır dı. Möv cud su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin köh nəl mə si və 
is tis mar tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mə mə si, həm çi nin əha li 
ar tı mı və kən din bö yü mə si 
nə zə rə alı na raq su təc hi za tı 
inf rast ruk tu ru nun ta ma mi lə 
ye ni dən qu rul ma sı na qə rar 
ve ri lib.

La yi hə çər çi və sin də Şol-
lar-Ba kı su kə mə rin dən Ye-
ni Yaş ma kən di nə 5,3 km 
uzun lu ğun da özüaxım lı 
ma gist ral su kə mə ri in şa 
edi lib. Qı sa müd dət də kənd 

əra zi sin də 9,7 km uzun lu-
ğun da ye ni iç mə li su şə bə-
kə si ya ra dı lıb. Hər bir evə 
bir ləş mə ve ri lib və 360 abo-
nent say ğac la tə min edi lib. 
Kən din mər kə zin də əha li-
nin ümu mi is ti fa də si üçün 
bu laq qu raş dı rı lıb. Ey ni za-
man da kən din rel yef şə raiti 
nə zə rə alı na raq da ya nıq lı su 
təc hi za tı məq sə di lə 2 ədəd 
hid ro for tip li na sos stan si-
ya sı in şa edi lib. Ar tıq ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə ri ye kun la-
şıb, 2000-dən çox sa kin ye ni 

ya ra dıl mış inf rast ruk tur he-
sa bı na fa si lə siz və key fi y yət-
li i ç mə li su ilə tə min ed i lir.

Kənd əra zi sin də  iç mə li 
su şə bə kə si nin ti kin ti si ye-
kun laş dıq dan son ra qa zın tı 
iş lə ri apa rıl mış yer lər də as-
falt ö r tü yü b ər pa ed i lib.

Qeyd edək ki, 2018-ci il-
də döv lət in ves ti si ya la yi-
hə si çər çi və sin də Xı zı ra yo-
nu ilə ya na şı, Oğuz, Ağ daş, 
Ucar və Ma sal lı ra yon la rı nın 
11 kən din də ye ni su təc hi-
za tı inf rast ruk tu ru nun ya-
ra dıl ma sı nə zər də tu tu lub. 
Ar tıq Oğuz ra yo nu nun Ast-
ra xa nov ka, Vla di mi rov ka və 
Qa ra bu laq kənd lə rin də la yi-
hə lə rin ic ra sı ye kun la şıb və 
2000-dək sa ki nin iç mə li su 
təc hi za tı yax şı laş dı rı lıb. Di-
gər ra yon la rın kənd və  qə-
sə bə lə rin də la yi hə lə rin ic ra-
sı d a vam et  di ri lir. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
re gion la rı nın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı çər-
çi və sin də kənd və qə sə bə lər də 
iç mə li su təc hi za tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı təd bir lə ri da vam 
et di ri lir. “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən Xı zı 
ra yo nu nun Ye ni Yaş ma kən din-
də ic ra olu nan la yi hə uğur la 
ye kun la şıb və 2000-dən ar tıq  
sa kin da ya nıq lı iç mə li su ilə 
tə min edi lib.

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

nın so sial-iq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı na uy ğun 
ola raq  iç mə li su ça tış maz-
lı ğı nın  mü şa hi də edil di yi 
kənd və qə sə bə lə rin su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
təd bir lə ri d a vam e t di ri lir.   

To vuz ra yo nun da ic ra 
olu nan iç mə li su la yi hə lə-
ri ra yo nun Qə dir li, Xa tın lı, 
Çi lov dar lı, Əli mər dan lı və 
Qa ra xan lı kənd lə ri ni əha tə 
edir. Bu kənd lə rin iç mə li su 
prob le mi ni həll et mək məq-
sə di lə ca ri ilin iyun ayın da 
ye ni la yi hə nin ic ra sı na baş-

la nı lıb. La yi hə yə əsa sən, 
kənd lə ri key fi y yət li iç mə li 
su ilə tə min et mək məq sə di-
lə 2 ədəd su bar te zian qu yu-
su qa zı la caq. Bu ra dan gö tü-
rü lən su  həc mi 250 kub metr 
olan möv cud su an ba rı na 
ötü rü lə cək. La yi hə çər çi və-

sin də hə min su an ba rı əsas-
lı tə mir olu na caq və su yun 
kənd lə rə təz yiq lə ötü rül mə-
si ni tə min et mək üçün na sos 
stan si ya sı q u raş dı rı la caq.  

Ümu mi lik də To vuz ra-
yo nu nun 5 kən din də 40 km  
su xət lə ri nin ti kin ti si və əha-

li nin ümu mi is ti fa də si üçün 
175 ədəd bu la ğın qu raş dı rıl-
ma sı nə zər də tu tu lub. Ar tıq 
kənd lər də su xət lə ri nin ti-
kin ti si in ten siv qay da da da-
vam et di ri lir və in di yə dək 
20 km su xətt  i ç ə ki lib.

La yi hə nin ic ra sı tam ba-
şa çat dıq dan son ra To vuz 
ra yo nu nun Qə dir li, Xa tın lı, 
Çi lov dar lı, Əli mər dan lı və 
Qa ra xan lı kənd lə ri nin 12 
min dən çox sa ki ni key fi y-
yət li iç mə li su ilə tə min edi-
lə cək. Qeyd edək ki, in di yə-
dək bu kənd lər də iç mə li su 
şə bə kə si möv cud ol ma yıb. 
Əha li su ya olan tə lə ba tı nı 
uzaq mə sa fə lər dən da şı ya-
raq ödə yir. Xü su si lə yay ay-
la rın da kənd lə rin su tə mi na-
tın da ç ə tin lik lər ya ra nır.

Хы зы ра йо ну нун Йе ни Йаш ма кян дин дя 
ич мя ли су ла йи щя си нин иъ ра сы йе кун ла шыб

То вузун 5 кян ди ндя ич мя ли 
су тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр
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Cəb hə böl gə si nə ya xın 
əra zi də yer lə şən bu kənd lə-
rin sa kin lə ri  uzun il lər iç-
mə li su qıt lı ğın dan əziy yət 
çə kib. Sa kin lər iç mə li su ya 
olan tə lə bat la rı nı əsa sən da-
şı ma yo lu ilə, elə cə də qu yu 
su la rın dan is ti fa də et mək lə  
ödə yir di lər. Bü tün bun lar 
nə zə rə alı na raq “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən bu kənd-
lə rin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 

la yi hə ha zır la nıb və ca ri ilin 
iyun ayın dan ti kin ti-qu raş-
dır ma i ş lə ri nə baş la nı lıb. 

La yi hə yə əsa sən, sa-
kin lə ri iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün hər kənd də 
1 su bar te zian qu yu su ol-
maq la 4 qu yu nun  qa zıl-
ma sı nə zər də tu tu lub. Ey ni 
za man da kənd lər də 22 km 
uzun lu ğun da ma gist ral su 
xət lə ri nin, əha li nin ümu mi 

is ti fa də si üçün 106 ədəd su 
bu la ğı nın ti kin ti si nə zər də 
tu tu lub. Qı sa müd dət ər zin-
də bu kənd lər də 2 su bar te-
zian qu yu su qa zı lıb, 18 km 
su xətt  i çə ki lib, 90 ədəd bu-
laq qu raş dı rı lıb.  Ar tıq Ma-
mır lı və Po lad lı kənd lə rin də 
la yi hə nin ic ra sı ye kun la şıb, 
di gər kənd lər də ye ni inf rast-
ruk tu run ya ra dıl ma sı iş lə ri 

ca ri ilin sent yabr ayı nın so-
nun da tam ba şa çat dı rı la caq.

2018-ci il də 21 ra yo nun 
46 ya şa yış mən tə qə sin də 65 
mi nə dək sa ki nin iç mə li su 
təc hi za tı yax şı laş dı rı la caq-
dır. Ar tıq 10-a ya xın kənd də 
la yi hə lə rin ic ra sı ba şa ça tıb 
və 15 mi nə dək kənd sa ki ni-
nin iç mə li su prob le mi həl li-
ni t a pıb.

Bər də ra yo nu nun kənd-
lə rin də iç mə li su la yi hə lə ri-
nin ic ra sı na 2018-ci ilin iyun 
ayın da baş la nı lıb. Kənd sa-
kin lə ri ni iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün su mən bə yi su-
bar te zian qu yu la rı se çi lib. 

La yi hə yə əsa sən, bu kənd-
lər də 2 su bar te zian qu yu-
su nun qa zıl ma sı, 11,3 km 
uzun lu ğun da su xət lə ri nin, 
əha li nin ümu mi is ti fa də si 
üçün 54 ədəd su bu la ğı nın 
ti kin ti si n ə zər də t u tu lub.

Ha zır da kənd lər də su-
bar te zian qu yu la rı nın qa-
zıl ma sı na baş la nı lıb. Ara-
ba çı lar kən din də la yi hə də 
nə zər də tu tu lan 5,4 km 
uzun lu ğun da su xət lə ri nin 
ti kin ti si, əha li nin ümu mi is-
ti fa də si üçün 27 ədəd su bu-
la ğı nın qu raş dı rıl ma sı iş lə ri 
ye kun la şıb. Ha cı lar kən din-
də isə 5,9 km su xət lə ri nin 
və 27 ədəd su bu la ğı nın qu-
raş dı rıl ma sı iş lə ri da vam et-
di ri lir.

Bər də ra yo nu nun Ara ba-
çı lar və Ha cı lar kənd lə rin də 
ic ra olu nan la yi hə lər ümu-
mi lik də 2500-dək sa ki nin 
iç mə li su tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı na im kan ya ra-

da caq. İn di yə dək Ara ba çı lar 
və Ha cı lar kənd lə ri nin sa-
kin lə ri iç mə li su ya olan tə lə-
bat la rı nı da şı ma yo lu ilə və 
ya  qu yu su la rın dan is ti fa də 
et mək lə  ödə yir di. Bu da iç-
mə li su tə mi na tın da çə tin lik-
lə rə sə bəb o lur du.

Qeyd edək ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin “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” 9 ap rel 
2018-ci il ta rix li Sə rən ca mı na 
əsa sən, res pub li ka nın 13 ra-
yo nu nun 30 ya şa yış mən tə-
qə sin də iç mə li su la yi hə lə ri 
ic ra olu na caq. Bu la yi hə lər-
dən 30 kən din 45 min nə fər  
sa ki ni f ay da la na caq.   

Бяр дя ра йо ну нун Ща ъы лар 
вя Ара ба чы лар кянд ля ри нин 

ич мя ли су проб ле ми щялл еди лир

Bərdə rayonunun kənd- Layihəyə əsasən, bu kənd-B d k d L ih b k d

Cəbhə bölgəsinə yaxın layihə hazırlanıb və cari ilin

Тяр тярин 4 кян ди нин 
ич мя ли су тяъ щи за ты 
йах шы лаш ды ры лыр
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İc ra sı na 2017-ci il də baş-
la nıl mış la yi hə üz rə iş lə rin 70 
faizi  ye ri nə ye ti ri lib. Rel yef 
nə zə rə alı na raq əra zi də ya-
ra nan tul lan tı su la rı nın top-
la na raq tə miz lə yi ci qur ğu ya 
ötü rül mə si ni tə min et mək 
məq sə di lə gi riş na sos stan-
si ya sı nın yer sət hin dən 28 
metr də rin lik də yer lə şən şax-
ta sı in şa edi lib. Bu ra da ötür-
mə gü cü sut ka da 260 min 
kub metr olan na sos stan si-
ya sı qu raş dı rı la caq. Tul lan tı 
su la rı nın tər ki bin də olan iri 
əş ya lar bar maq lıq lar da, xır-
da his sə cik lər və yağ lar isə 
in cə bar maq lıq və qum tu tu-
cu da tə miz lə nə cək. Me xa-
ni ki tə miz lə mə pro se si ye-
kun laş dıq dan son ra tul lan tı 
su la rı biolo ji tə miz lən mə 
məq sə di lə bios for qur ğu su-
na ötü rü lə cək. Ar tıq bios for 
qur ğu su nun ti kin ti si ye kun-
laş maq üz rə dir. Ya ra na bi lə-
cək qo xu nu ara dan qal dır-
maq məq sə di lə de zo do ra si ya 
qur ğu su  in şa edi lir.

Biolo ji tə miz lə mə dən ke-
çən su la rın çök dü rül mə si və 
su suz laş dı rıl ma sı məq sə di lə 

du rul du cu çən lə rin və lil su-
suz laş dır ma bi na sı nın ti kin-
ti si də son mər hə lə də dir. Ən 
son da tul lan tı su la rı nın disk-
fi ltr va si tə si lə tə miz lən mə si 
və ult ra bə növ şə yi şüalar va-
si tə si lə zə rər siz ləş di ril mə si 
nə zər də tu tu lur. Tul lan tı Su-
tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-
lek si nin  ti kin ti si üz rə 27 min 
kub metr be ton işi nin 55 faiz-
lik his sə si ye ri nə ye ti ri lib.

Qur ğu da tə miz lən miş su-
la rın də ni zin nis bə tən də rin 
his sə si nə axı dıl ma sı nı tə min 
et mək üçün 1700 metr uzun-
lu ğun da də ni zə çı xış xə tiinin 
qay naq və izol ya si ya iş lə ri 

tam ye kun la şıb. Çı xış xətt  i-
nin 1300 metr lik his sə si də-
ni zin di bi ilə xü su si tə yi nat lı 
gə mi lər va si tə si lə qu raş dı rı-
la caq. Bu məq səd lə də ni zin 
di bi ilə marş rut se çi lib və ix-

ti sas laş mış gə mi lər lə dib də-
rin ləş dir mə iş lə ri apa rı lıb.
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 ək-
sər  his sə si tə da rük olu na raq 
əra zi yə da şı nıb. 2019-cu ilin 
əv vəl lə rin də in şa sı ba şa çat-
dı rı la caq komp leks Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın şi mal-şərq 
his sə sin də bö yük bir əra zi-
də ya ra nan tul lan tı su la rı nın 
bir ba şa Xə zər də ni zi nə axı-
dıl ma sı nın qar şı sı nı al ma ğa 
im kan ya ra da caq. Gə lə cək də 
Kür də xa nı, Pir şa ğı, Maş ta ğa, 
Bil gəh, Nar da ran, Mə həm-
mə di, Di gah, Meh diabad, 
Go ra dil, Fat ma yi və Nov xa nı 
qə sə bə lə rin də ya ra nan tul-
lan tı su la rı bu komp leks də 
tə miz lə nə rək kə nar laş dı rı la-
caq. Bu la yi hə Xə zər də ni zi-
nin eko lo ji təh lü kə siz li yi nin 
qo run ma sı ba xı mın dan xü-
su si əhə miy yət da şı yır. 

Ye ri gəl miş kən, Azər-
bay can da ilk də fə ola raq bu 
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. Bu 
məq səd lə xü su si tip li memb-
ran fi ltr lə rin qu raş dı rıl ma sı 
la yi hə lən di ril miş 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.

Azər bay can hö ku mə ti nin və Ko re ya 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 Sa bun çu ra yo nu nun 
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 su tə miz lə yi ci qur ğu nun ti kin-
ti si in ten siv qay da da da vam et di ri lir.

Пир ша ьы тул лан ты су тя миз ля йи ъи 
гур ьу су эялян ил истисмара вериляъяк 
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“Elekt ron hö ku mət” por-
ta lı haq qın da Əsas na mə”nin 
təs diq edil mə si və elekt ron 
xid mət lə rin  ge niş lən di ril mə-
si ilə bağ lı  təd bir lər ba rə də” 
Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin Fər ma nı na 
uy ğun ola raq “Azər su” ASC 
tə rə fi n dən 13-cü "Əha li qru-
pu na aid olan ye ni is teh lak-
çı nın qey diy ya ta alın ma sı" 
ad lı elekt ron xid mət is ti fa-
də yə ve ri lib.

Bu xid mət va si tə si lə əha li 
qru pu üz rə ye ni is teh lak çı lar 
“Azər su” ASC-nin abo nent 
ba za sın da abo nent  ki mi qey-
diy ya ta alı nır. Adı çə ki lən 
xid mət dən su və ka na li za-
si ya şə bə kə lə ri nə qo şul maq 
üçün tex ni ki şərt al mış və 
şə bə kə yə qo şul muş abo nent-
lər is ti fa də edə bi lər. Bu nun 
üçün www.e-gov.az  por ta-
lın da qey diy yat dan keç miş 
və tən daş lar por ta lın xid-
mət lər böl mə sin də “Azər su” 
ASC, da ha son ra "Əha li qru-

pu na aid olan ye ni is teh lak çı-
nın qey diy ya ta alın ma sı" ad lı 
elekt ron xid mə ti seç mə li dir-
lər. Mü ra ciətin qey diy ya ta 
alın ma sı üçün və tən daş lar 
aşa ğı da qeyd edi lən mə lu-
mat la rı sis te mə elekt ron for-
ma da da xil et mə li dir lər.

- Ra yo nun adı;
- İs teh lak çı nın ün va nı 

(kü çə/qə sə bə/kənd, ev nöm-
rə si, mən zil nöm rə si); 

- Bi na evi və ya hə yət evi 
se çi mi;

- İs teh lak çı nın şəx siy yət 
və si qə si nin FİN ko du;

- Tex ni ki şərt sə nə di nin 
elekt ron for ma da yük lən mə-
si  (zə ru ri ol duq da);

- Mül kiy yə ti təs diq edən 
sə nə din (çı xa rış, sə rən cam, 
bə lə diy yə qə ra rı, or der və s.) 
elekt ron for ma da yük lən mə-
si;

- Ya şa yış ye ri üz rə qey-
diy yat da olan şəxs lər haq-
qın da ara yı şın elekt ron for-
ma da yük lən mə si;

-  Mü ra ciət edə nin te le fon 
nöm rə si;

- Mü ra ciət edə nin elekt-
ron poçt ün va nı;

- Mü ra ciət lə bağ lı qeyd-
lər.

Təq dim olu nan mə lu mat-
lar düz gün ol du ğu təq dir də 
mü ra ciət ic ra olu nur və abo-
nen tin elekt ron poçt ün va nı-
na ye ni mü qa vi lə ni im za la-
ma sı üçün su ka nal ida rə si nə 
ya xın laş ma sı ba rə də bil di riş 
gön də ri lir. Əgər abo nen tin 
təq dim et di yi hər han sı mə-

lu mat da yan lış lıq və ya an la-
şıl maz lıq aş kar edi lər sə, bu 
ba rə də onun elekt ron poçt 
ün va nı na mə lu mat ötü rü lür 
və mə lu ma tın də qiq ləş di ril-
mə si tə ləb olu nur.

Tex ni ki şərt al mış is teh-
lak çı lar bu xid mət va si tə si lə 
“Azər su” ASC-nin abo nent 
ba za sın da qey diy ya ta alı nır, 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə ri nin gös tə ril mə si 
üçün on lar la  mü qa vi lə bağ-
la nır və abo nent ko du ve ri-
lir.

Йени елект рон хид мят ис ти фа дя йя ве ри либ

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid mət 
və So sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin “ASAN xid mət” və “ASAN 
Kom mu nal” mər kəz lə rin də təm sil olun-
ma sı is teh lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri  
xid mət lə ri nin asan laş dı rır və bu sa hə-
də şəff  afl  ı ğın  ar tı rıl ma sı nı tə min edir. 
2018-ci ilin yan var-avqust ay la rın da 

bu mər kəz lər də “Azər su” ASC-nin təq-
dim et di yi  xid mət lər dən is ti fa də ge niş-
lə nib.

2018-ci ilin 8 ayın da “ASAN xid mət” 
və “ASAN Kom mu nal”  mər kəz lə rin də 
fəaliy yət gös tə rən “Azər su” ASC-nin  
xid mət böl mə lə ri nə və tən daş lar tə rə fi n-
dən müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı ümu mi-
lik də 51829 mü ra ciət edi lib. Mü ra ciət-
lə rin  21609-u “ASAN xid mət”,  30220-i 
isə  “ASAN Kom mu nal”  mər kəz lə rin-
də qey də alı nıb. Ötən müd dət də edi-
lən mü ra ciət lər ara sın da smart kart la ra 
yük lə mə lər haq qın da mə lu ma tın ve ril-
mə si, tex ni ki şər tin ve ril mə si, iti ril miş 
və zə də lən miş smart kart la rın bər pa sı, 
abo nent mə lu mat la rı na də yi şik lik lə rin 
edil mə si, borc lar haq qın da mə lu mat-
la rın ve ril mə si ilə bağ lı mü ra ciət lər üs-

tün lük təş kil edib.
Qeyd edək ki, “ASAN xid mət” mər-

kəz lə rin də “Azər su” ASC-nin müş tə ri 
xid mət lə ri nin gös tə ril mə si nə 2014-cü 
ilin may ayın dan baş la nı lıb. 2017-ci il-
dən “Azər su” ASC  “ASAN Kom mu-
nal”  mər kəz lə rin də də təm sil olu nur. 
Ümu mi lik də 2014-cü il dən in di yə dək 
bü tün xid mət mər kəz lə ri nə və tən daş-
lar tə rə fi n dən müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 
160 mi n dən çox  mü ra ciət da xil olub.

Ha zır da “Azər su” ASC-nin xid mət-
lə ri  Sa bun çu ra yo nun da kı 4 və Ni za mi 
ra yo nun da kı 5 say lı, Sum qa yıt, Gən-
cə, Sa bi ra bad, Bər də, Qə bə lə, Ma sal-
lı, Quba və Min gə çe vir şə hər lə rin də ki  
“ASAN xid mət”, həm çi nin 1 və 2 say lı 
“ASAN Kom mu nal”  mər kəz lə rin də 
təş kil olu nub.

“АСАН хид мят” вя “АСАН Ком му нал” 
мяр кяз ля рин я мц ра ъият едянлярин сайы артыб
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