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Bu ilin 9 ayın da ümu mi 
da xi li məh sul 0,8 faiz, qey-
ri-neft sek to ru 1 faiz, sə na-
ye is teh sa lı 2 faiz, qey ri-neft 
sə na ye si isə 10,8 faiz ar tıb. 
Bu gös tə ri ci Azər bay can da 
apa rı lan sə na ye ləş mə si ya-
sə ti nin nə ti cə si dir.

Son il lər də kənd tə sər-
rü fa tı nın in ki şa fı na, xü su-
si lə böl gə lər də məş ğul lu-
ğun ar tı rıl ma sı na bö yük 
diq qət, qay ğı və dəs tək 

gös tə ri lir. Kənd tə sər rü fa tı 
doq quz ay da 4,3 faiz ar tıb. 
İnfl  ya si ya cə mi 2,6 faiz dir, 
əha li nin gə lir lə ri isə 9,5 faiz  
artıb. Bu ilin doq quz ayın da 
öl kə iq ti sa diy ya tı na 9 mil-
yard dol lar sər ma yə qo yu-
lub. Bu və saitin 5,6 mil yard 
dol la rı qey ri-neft sek to ru-
na yatırılıb. Öl kə mi zin val-
yu ta eh ti yat la rı 45 mil yard 
dol la ra ça tıb. Doq quz ay-
da xa ri ci ti ca rət döv riy yə si 
37 faiz, qey ri-neft ix ra cı isə 
təx mi nən 14 faiz ar tıb. Bu 
müddətdə öl kə miz də 85 
min daimi iş ye ri açı lıb.

Son ra Ver gi lər na zi ri Mi-
ka yıl Cab ba rov, Nəq liy yat, 
ra bi tə və yük sək tex no lo-
gi ya lar na zi ri Ra min Qu-
lu za də, “Azər xal ça” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti  İda rə 
He yə ti nin səd ri Vi da di Mu-
ra dov  çı xış edib lər. 

Döv lət baş çı sı ic las da ye-
kun nit qi söy lə yib. Bil di rib 
ki, ilin so nu na qə dər nə zər-
də tu tu lan bü tün iş lər ye ri-
nə ye ti ri lə cək və Döv lət İn-
ves ti si ya Proq ra mı tam ic ra 
edi lə cək.

“Mə nə bu ya xın lar da mə-
ru zə edil di, Döv lət İn ves ti si ya 
Proq ra mı nın ic ra sı ilə bağ lı 
və ziy yət yax şı dır. Cəd vəl üz rə 
nə zər də tu tul muş bü tün la yi-
hə lər ic ra edi lir.

Bir ne çə ay bun dan əv vəl 
biz büd cə yə də yi şik lik et dik. 
Çün ki əla və və sait da xil edil-
di. He sab et dik ki, bu il gö rü lə 
bi lə cək iş lə rin ic ra sı üçün əla və 
və sait ayı raq, o cüm lə dən so-
sial mə sə lə lə rin həl li üçün. Dü-
rüst ləş mə edil di və büd cə mi zin 
həc mi ar tı rıl dı. Bu, öz lü yün də 
bir gös tə ri ci dir, onu gös tə rir 

ki, bi zim ma liy yə və ziy yə ti miz 
da ha da yax şı la şır. Elə im kan-
lar ya ra nıb ki, biz il ər zin də 
büd cə yə də yi şik lik edə rək büd-
cə mi zin həc mi ni ar tı ra bi lə rik. 
Dün ya miq ya sın da be lə hal la-
ra çox da tez-tez rast gə lin mir. 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı is tə-
ni lən dövr də öz da ya nıq lı lı ğı nı 
nü ma yiş et di rir. Hətt  a bir ne çə 
il bun dan əv vəl dün ya nı bü rü-
müş ma liy yə-iq ti sa di böh ra nı-
nın ikin ci dal ğa sı döv rün də də 
Azər bay can iq ti sa diy ya tı da ya-
nıq lı lı ğı nı tə min et miş dir”.

Gə lən ilin büd cə si həm 
in ves ti si ya yö nüm lü, həm 
də so sial yö nüm lü ola caq-
dır. Bü tün so sial la yi hə lər 
ic ra edi lə cək. Ey ni za man-
da, döv lət ka pi tal qo yu lu şu 
üçün ki fa yət qə dər və sait də 
nə zər də tu tu lur. Prezident 
İlham Əliyev qeyd edib ki,  
Döv lət İn ves ti si ya Proq ra-
mı iq ti sa diy ya tın real sek to-
ru na xid mət gös tər mə li , bu 
gü nə qə dər öz həl li ni tap-
ma yan inf rast ruk tur la yi hə-
lə ri nin ic ra sı na is ti qa mət-
lən di ril mə li dir.

Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin sədr li yi 
ilə Na zir lər Ka bi ne ti-
nin 2018-ci ilin doq quz 
ayı nın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı nın ye kun la rı na 
və qar şı da du ran və zi-
fə lə rə həsr olu nan ic la sı 
ke çi ri lib. İc la sı gi riş nit-
qi ilə açan döv lət baş çı-
sı 2018-ci ilin öl kə miz 
üçün uğur lu ol du ğu nu 
bil di rib. Qeyd olunub 
ki, Azər bay can 2018-ci 
il in ötən dövründə də 
öz di na mik in ki şa fı nı 
tə min edib və öl kə miz 
əmin-aman lıq, sa bit lik, 
təh lü kə siz lik şə raitin də 
ya şa yıb.
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Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin 9 ayı nın 
ye kun la rı na həsr olu nan ic lası ke çi ri lib



Pre zi dent İl ham Əli yev Ba yıl-Bi bi-
hey bət-Lök ba tan kol lek to ru nun in şa sı 
ilə bağ lı təd bir lər haq qın da Sə rən cam 
im za la yıb.

Sə rən cam da qeyd olu nur ki, əha li-
nin key fi y yət li iç mə li su, elə cə də ka-
na li za si ya xid mət lə ri ilə tə min edil mə si 
so sial si ya sə tin əsas hə dəfl  ə rin dən dir. 
Bu ba xım dan, res pub li ka nın bü tün re-
gion la rın da yer lə şən ya şa yış mən tə-
qə lə rin də su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı və tək-
mil ləş di ril mə si, əha li yə gös tə ri lən xid-
mət lə rin sa bit li yi nin və key fi y yə ti nin 
ar tı rıl ma sı na xid mət edən la yi hə lə rin 
ic ra sı mü vəff  ə qiy yət lə da vam et di ri lir. 
İc ra olu nan la yi hə lər çər çi və sin də ka-

na li za si ya sis te mi nin ge niş lən di ril mə-
si və ye ni dən qu rul ma sı is ti qa mə tin də 
möv cud ka na li za si ya şə bə kə və qur ğu-
la rı nın ca ri tə mi ri, tə miz lən mə si, təf ti şi, 
ye ni ka na li za si ya kol lek tor la rı nın in şa-
sı iş lə ri nə xü su si diq qət ye ti ri lir.

Bu is ti qa mət də iş lə rin da vam et di-
ril mə si nin va cib li yi nə zə rə alı na raq  Ba-
kı şə hə ri nin Ba yıl, 20-ci sa hə, Şıx qə sə-
bə lə rin də for ma la şan tul lan tı su la rı nın 
nəql edil mə si, Ba kı kör fə zi nə də niz kə-
na rı zo na dan tul lan tı su la rı nın ax ma-
sı nın qar şı sı nı al maq üçün Ba yıl-Bi bi-
hey bət-Lök ba tan kol lek to ru nun in şa sı 
məq sə di ilə 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 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 3 mil yon 
ma na tı "Azər su" Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti nə ay rı lıb. 
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A zər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti nin fəaliy yə ti nin tə min 
edil mə si ilə bağ lı bir sı ra təd bir lər və 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin Ni zam na mə si nin və st ruk tu ru-
nun təs diq edil mə si haq qın da” qə ra-
rın da də yi şik lik lər edil mə si ba rə də 
qə rar ve rib. 

25 sent yabr 2018-ci il ta rix li 413 
nöm rə li qə rar da qeyd olu nur ki, “Azər-
bay can Res pub li ka sın da su təc hi za tı 
sa hə sin də ida rəet mə nin tək mil ləş di-
ril mə si haq qın da” Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin 2004-cü il 11 
iyun ta rix li 252 nöm rə li Sə rən ca mı na 
uy ğun ola raq döv lət və sait lə ri he sa bı-
na in şa edi lən və “Azər su” ASC tə rə-

fi n dən is tis mar olu nan, tex ni ki xid mət 
gös tə ri lən aşa ğı da kı döv lət əm lak la rı 
Cə miy yə tin ba lan sı na ve ril mək lə onun 
ni zam na mə ka pi ta lı na yö nəl di lir. 

• “Nov xa nı qə sə bə si nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis te mi nin ye ni dən qu rul ma-
sı” la yi hə si çər çi və sin də ti kil miş, 13,6 km 
ma gist ral su xətt  i və 7,2 km ka na li za si ya 
kol lek to ru;

• “Zığ-Ye ni Su ra xa nı av to mo bil yo lu-
nun ye ni dən qu rul ma sı ilə əla qə dar yol bo-
yu su təc hi za tı sis tem lə ri nin in şa sı” la yi-
hə si çər çi və sin də ti kil miş 6,7 km ma gist ral 
su xətt  i;

• “Qo bu qə sə bə sin də 1008 məc bu ri köç-
kün ailə si üçün nə zər də tu tu lan qə sə bə nin 
su təc hi za tı və ka na li za si ya sis te mi nin ye-
ni dən qu rul ma sı” la yi hə si çər çi və sin də ti-

kil miş 4,95 km ma gist ral su xətt  i və 5,7 km 
ka na li za si ya kol lek to ru;

• “Xır da lan-Bi nə qə di-Ba la xa nı av to-
mo bil yo lu nun ye ni dən qu rul ma sı ilə əla-
qə dar su təc hi za tı sis te mi nin in şa sı” la yi-
hə si çər çi və sin də ti kil miş 5,5 km ma gist ral 
su xətt  i;

• “Ba kı şə hə ri, Bi nə qə di ra yo nu, Mir 
Cə lal Pa şa yev kü çə si nin ye ni dən qu rul ma-
sı ilə əla qə dar su kə mər lə ri nin in şa sı” la yi-
hə si çər çi və sin də ti kil miş 2,5 km ma gist ral 
su xətt  i;

• “Ba kı şə hə ri, Təb riz kü çə si nin ye ni-
dən qu rul ma sı ilə əla qə dar su xət lə ri nin in-
şa sı” la yi hə si çər çi və sin də ti kil miş 4,6 km 
ma gist ral su xətt  i;

• “Ba kı şə hə ri, Ya sa mal ra yo nu, Əsəd 
Əh mə dov kü çə si nin ye ni dən qu rul ma sı ilə 
əla qə dar su kə mər lə ri nin in şa sı” la yi hə si 
çər çi və sin də ti kil miş 1,1 km ma gist ral su 
xətt  i.

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin 2005-ci il 22 mart ta rix-
li 50 nöm rə li ilə təs diq edil miş “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin Ni-
zam na mə si”ndə də yi şik lik lər edi lib. 
Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 400 
milyon manatdan 408 milyon 749 min 
120 manatadək artırılıb.

Ба йыл-Би би щей бят-Люк ба тан кол лек то ру нун 
ин ша сына 3 милйон манат айрылыб

“Азярсу” АСЪ-нин низамнамя капиталы артырылыб
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“Azər  su” ASC-nin səd  ri Qorx  maz 
Hü  sey  nov döv  lət baş  çı  sı  na “As  ta  ra 
şə  hə  ri  nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na -
li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ti  kin  ti  si” la  yi  hə -
si haq  qın  da mə  lu  mat ver  ib. Bil  di  rib 
ki, Re  gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı 
Döv  lət Proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də 2015-ci 
il  də “As  ta  ra şə  hə  ri  nin iç  mə  li su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye -
ni  dən qu  rul  ma  sı la  yi  hə  si”nin ic  ra  sı  na 
baş  la  nı  lıb. La  yi  hə 2035-ci ilə  dək pers -
pek  tiv in  ki  şaf nə  zə  rə alın  maq  la As  ta  ra 
şə  hə  rin  də 28,5 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 çər  çi  və  sin  də gə  lə  cək  də ra  yon -
da 73 min nə  fə  rin ya  şa  dı  ğı 27 kən  də 
də iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si nə  zər  də tu -
tu  lur. Ümu  mi  lik  də, bu la  yi  hə  dən 102 
min sa  kin fay  da  la  na  caq. 

As  ta  ra, Lən  kə  ran şə  hər  lə  ri və ət -
raf kənd  lə  ri iç  mə  li su ilə tə  min et  mək 
üçün mən  bə ola  raq Xan  bu  lan su an -
ba  rı se  çi  lib. İs  teh  lak  çı  la  rın key  fi y  yət  li 
iç  mə  li su ilə tə  min edil  mə  si üçün su 
an  ba  rı  nın ya  xın  lı  ğın  da məh  sul  dar  lı  ğı 
sut  ka  da 30 min kub  metr və ya sa  ni  yə -
də 347 litr olan müasir tip  li qum süz -
gəc  li tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu ti  ki  lib. 2013-cü 
il  dən eti  ba  rən bu mən  bə he  sa  bı  na Lən -
kə  ran şə  hə  ri və 5 kənd, 2017-ci il  dən 
isə ma  gist  ral kə  mər bo  yu yer  lə  şən 15 
kənd key  fi y  yət  li və da  ya  nıq  lı iç  mə  li su 

ilə tə  min olu  nur.
Su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  da su  yun tə -

miz  lən  mə  si heç bir kim  yə  vi reagent -
lər  dən is  ti  fa  də olun  ma  dan apa  rı  lır və 
onun key  fi y  yət gös  tə  ri  ci  lə  ri Dün  ya Sə -
hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın stan  dart  la  rı  na tam 
ca  vab ve  rir. Bu  ra  da emal pro  se  si tam 
av  to  mat  laş  dı  rı  lıb və SCA  DA sis  te -
mi ilə va  hid mər  kəz  dən ida  rə olu  nur. 
Emal pro  se  sin  dən ke  çən su  yun an  bar -
la  ra ötü  rül  mə  si məq  sə  di  lə məh  sul -
dar  lı  ğı saat  da 750 kub  metr olan na  sos 
stan  si  ya  sı qu  raş  dı  rı  lıb. Su  yun op  ti  mal 
ida  rə olun  ma  sı və özüaxım  lı re  jim  də 
pay  lan  ma  sı məq  sə  di  lə də  niz sə  viy  yə -
sin  dən 38 metr yük  sək  lik  də ümu  mi 
tu  tu  mu 20 min kub  metr olan 3 su an -

ba  rı in  şa edi  lib. On min kub  metr tu  tu -
mu olan su an  ba  rı Lən  kə  ran şə  hə  ri və 
ət  raf kənd  lər, hər bi  ri  nin tu  tu  mu 5 min 
kub  metr olan iki su an  ba  rı isə As  ta  ra 
şə  hə  ri və ət  raf kənd  lər üçün nə  zər  də 
tu  tu  lub. An  bar  la  ra da  xil olan və çı  xan 
su  yun miq  da  rı, an  bar  lar  da top  la  nan 
su eh  ti  ya  tı  nın həc  mi, su  yun təz  yi  qi, si -
yirt  mə  lə  rin iş re  ji  mi və iş  çi və  ziy  yə  ti, 
elə  cə də su  yun bu  la  nıq  lıq sə  viy  yə  si və 
qa  lıq xlo  run miq  da  rı on  layn re  jim  də 
tən  zim  lə  nir. Su  yun an  bar  dan As  ta  ra 
şə  hə  ri  nə nəq  li məq  sə  di  lə diamet  ri 710 
mil  li  metr olan po  lieti  len bo  ru  lar  la 29,2 
ki  lo  metr uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral su 
xətt   i in  şa edi  lib. Gə  lə  cək  də As  ta  ra ra -
yo  nu  nun 27 kən  di  nin su təc  hi  za  tı  nın 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə ma  gist  ral 
kə  mər  dən hər bir kən  də çı  xış  lar ve  ri -
lib.
İs  teh  lak  çı  la  ra gös  tə  ri  lən xid  mət  lə -

rin key  fi y  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si məq -
sə  di  lə la  yi  hə çər  çi  və  sin  də As  ta  ra su-
kanal sa  hə  si üçün müasir tip  li in  zi  ba  ti 
bi  na ti  ki  lib. Ümu  mi sa  hə  si 220 kvad -
rat  metr olan bi  na  da iş  çi otaq  la  rı, İT 
ota  ğı, ic  las za  lı zə  ru  ri ava  dan  lıq  la təc -
hiz edi  lib. İn  zi  ba  ti bi  na  nın hə  yə  tin  də 
abad  lıq və ya  şıl  laş  dır  ma iş  lə  ri apa  rı  lıb.

La  yi  hə çər  çi  və  sin  də As  ta  ra şə  hə -
rin  də 109 ki  lo  metr iç  mə  li su şə  bə  kə  si -
nin in  şa  sı tam ba  şa ça  tıb və bü  tün abu -
nə  çi  lə  rə ev bir  ləş  mə  si ve  ri  lə  rək 4300 
su say  ğa  cı qu  raş  dı  rı  lıb. Su  yun op  ti  mal 
ida  rə olun  ma  sı məq  sə  di  lə şə  bə  kə üzə -
rin  də 327 müx  tə  lif diametr  li si  yirt  mə, 
yan  ğın təh  lü  kə  siz  li  yi məq  sə  di  lə 274 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev okt  yab  rın 15-də “As  ta  ra şə  hə  ri  nin iç  mə  li su təc -
hi  za  tı sis  tem  lə  ri” la  yi  hə  si  nin ba  şa çat  ma  sı mü  na  si  bə  ti  lə ke  çi  ri  lən mə  ra  sim -
də iş  ti  rak edib.

 Астара шящяриндя ичмяли су тяъщизаты  
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yan  ğın hid  ran  tı qu  raş  dı  rı  lıb. As  ta  ra şə -
hə  rin  də ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si  nin ya  ra -
dıl  ma  sı üçün uzun  lu  ğu 70,5 ki  lo  metr 
olan ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si, 8 ki  lo  metr 
tu  nel tip  li ka  na  li  za  si  ya kol  lek  to  ru, iki 
ka  na  li  za  si  ya na  sos stan  si  ya  sı və məh -
sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 6 min kub  metr olan 
tul  lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  nun in  şa  sı 
da la  yi  hə  lən  di  ri  lib. La  yi  hə  nin növ  bə  ti 
mər  hə  lə  sin  də ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk -
tu  ru  nun ya  ra  dıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

La  yi  hə  nin ic  ra  sı  na qə  dər As  ta  ra 
şə  hə  rin  də 1980-ci il  lər  də ya  ra  dıl  mış 
su təc  hi  za  tı inf  rast  ruk  tu  run  dan is  ti  fa -
də olu  nur  du. Şə  hə  rə iç  mə  li su As  ta  ra 
ra  yo  nu  nun Qa  pı  çı  mə  həl  lə kən  din  də 
yer  lə  şən dre  naj qu  yu  la  rın  dan ve  ri  lir -
di. Şə  hər  də möv  cud ol  muş 41 ki  lo  metr 
uzun  lu  ğun  da pay  la  yı  cı şə  bə  kə is  tis -
ma  ra ya  rar  sız və  ziy  yə  tə düş  müş  dü. 

"Azər  su" ASC şə  hə  rin 15 min sa  ki  ni  nin 
30 faizi  nə xid  mət gös  tə  rir  di və iç  mə  li 
su fa  si  lə  li re  jim  də ve  ri  lir  di. Əha  li  nin 
qa  lan his  sə  si isə tə  lə  ba  tı  nı fər  di qay  da -
da ödə  yir  di. Ümu  mi  lik  də, re  gion  la  rın 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq -
ram  la  rı  na uy  ğun ola  raq, 50 şə  hər və 
ra  yon mər  kə  zin  də iç  mə  li su təc  hi  za  tı 
və ka  na  li  za  si  ya la  yi  hə  lə  ri ic  ra olu  nur. 
İn  di  yə  dək bu şə  hər  lə  rin 25-də su və 
ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin, 11-də isə 
su şə  bə  kə  si  nin in  şa  sı ye  kun  la  şıb. Bu 
ilin so  nu  na qə  dər da  ha 3 şə  hər  də iş  lə -
rin ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Döv  lət baş  çı  sı As  ta  ra şə  hə  ri  nin iç -
mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis -
tem  lə  ri  nin rəm  zi açı  lı  şı  nı bil  di  rən düy -
mə  ni işə sa  lıb. 

Son  ra Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev As  ta -
ra ra  yon ic  ti  maiy  yə  ti  nin nü  ma  yən  də -

lə  ri ilə gö  rü  şüb və bu əla  mət  dar ha  di  sə 
mü  na  si  bə  ti  lə sa  kin  lə  ri təb  rik edib: “Bu 
gün As  ta  ra şə  hə  rin  də çox gö  zəl, əla  mət  dar 
bir gün  dür. Biz As  ta  ra şə  hə  ri  nə rəs  mi ola -
raq iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si  ni qeyd edi  rik. 
Mə  nə ve  ri  lən mə  lu  ma  ta gö  rə, ar  tıq iki aya 
ya  xın  dır ki, ev  lə  rə tə  miz iç  mə  li su ve  ri  lir. 
Bu, çox gö  zəl ha  di  sə  dir. Mən də bu gün 
gəl  mi  şəm ki, bu gö  zəl ha  di  sə  ni si  zin  lə bir -
lik  də rəs  mi qay  da  da qeyd edim.
İç  mə  li su in  san sağ  lam  lı  ğı üçün əsas 

şərt  dir. Bu  nu hər kəs bi  lir. As  ta  ra şə  hə  rin -
də də bu prob  lem öz həl  li  ni ta  pıb. Be  lə  lik  lə, 
şə  hər sa  kin  lə  ri  nə Dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la -
tı  nın stan  dart  la  rı  na uy  ğun iç  mə  li su ve  ri -
lir. Növ  bə  ti mər  hə  lə  də ar  tıq bir çox kənd -
lə  rə də su  yun ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur. 
Əl  bətt   ə, növ  bə  ti il  lər  də bu məq  səd  lə əla  və 
və  sait ay  rı  la  caq ki, bu prob  lem öz həl  li  ni 
tap  sın. İç  mə  li su la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı bö  yük 
ma  liy  yə və  saiti, çox bö  yük in  ves  ti  si  ya  lar 
tə  ləb edir. Biz bu  nu edi  rik ki, in  san  lar çox 
tə  miz, key  fi y  yət  li su ilə tə  min olun  sun  lar. 
Çün  ki bir da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, sağ -
lam  lıq üçün, nor  mal hə  yat tər  zi üçün iç -
mə  li su əsas şərt  dir.

Bir çox ra  yon  la  rı  mız  da iç  mə  li su la  yi -
hə  lə  ri ic  ra edi  lir. Ar  tıq açı  lış  lar da olub, 
növ  bə  ti il  lər  də də açı  lış  lar ola  caq. Qar  şı  ya 
məq  səd qo  yu  lub  dur ki, Azər  bay  ca  nın bü -
tün şə  hər  lə  rin  də 100 faiz tam stan  dart  la -
ra uy  ğun iç  mə  li su la  yi  hə  lə  ri ic  ra edil  sin 
və be  lə  lik  lə, biz öl  kə qar  şı  sın  da du  ran əsas 
inf  rast  ruk  tur mə  sə  lə  lə  ri  ni həll et  miş olu -
ruq”.

 лайищясинин ачылыш мярасими кечирилиб

Pre zi dent İl ham Əli yevin 
Təd ris Mər kə zi nin ya ra dıl-
ma sı və kadr ha zır lı ğı la yi-
hə si  ilə bağ lı imzaladığı sə-
rən cam da qeyd olu nur ki, 
öl kə miz də 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 ilə 
bağ lı ge niş miq yas lı təd bir lə-
rin ic ra sı kom mu nal xid mət-
lə rin və so sial inf rast ruk tur 
tə mi na tı nın key fi y yə ti nin 
yük səl dil mə si nə sə bəb ol-

muş dur. Bu sa hə də mü tə-
xəs sis lə rin pe şə kar lı ğı nın və 
prak ti ki tə lim vər diş lə ri nin 
ar tı rıl ma sı qar şı ya qo yu lan 
ən mü hüm və zi fə lər dən dir. 
Ha zır da tə lim-təd ris işi nin 
müasir sə viy yə də qu rul ma-
sı, bey nəl xalq stan dart la ra 
ke çi din sü rət lən di ril mə si, 
ida rəet mə sis te mi nin tək mil-
ləş di ril mə si, ha be lə tex ni ki-
mü hən dis lik xid mət lə ri nin 
in no va tiv me tod və təc rü bə 

əsa sın da in ki şaf et di ril mə si 
is ti qa mə tin də mü hüm iş lər 
hə ya ta ke çi ri lir.

Sə rən ca ma əsa sən, Təd-
ris Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı 
və kadr ha zır lı ğı la yi hə si nin 
ic ra sı məq sə di ilə 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 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 5 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. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Təd ris Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı 
və kadr ha zır lı ğı la yi hə si  ilə bağ lı Sə rən cam im za la yıb

y yy ş ş y yy y

id İlh li d i k i i d l



“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 Pre zi dent İl ham 
Əli ye və la yi hə haq qın da mə lu mat ve-
rib. Bil di rib ki, la yi hə çər çi və sin də 
Le rik şə hə rin də iç mə li su şə bə kə si nin 
və su tə miz lə yi ci qur ğu nun, tullantı 
su la rın şə hər əra zi sin dən kə nar laş dı-
rıl ma sı üçün ka na li za si ya şə bə kə si nin 
və tullantı su tə miz lə yi ci qur ğu nun ti-
kin ti si nə zər də tu tul muş dur. Ti kin ti 
iş lə ri nə 2011-ci il dən baş la nı lıb. Le rik 
şə hər əha li si nin iç mə li su ya olan tə lə-
ba tı nın ödə nil mə si məq sə di lə Zu vand-
çay ça yı üzə rin də su gö tü rü cü qur ğu 
in şa edi lib. Su gö tü rü cü qur ğu dan 
su yun öz axı mı ilə şə hər əra zi sin də-
ki su tə miz lə yi ci qur ğu ya ötü rül mə si 
üçün 17,49 ki lo metr lik ma gist ral xətt  
çə ki lib. Yay ay la rın da Zu vand çay ça-
yın da su yun azal ma sı nə zə rə alı na raq, 
əla və ola raq Nis li çay ça yı üzə rin də su-
gö tü rü cü qur ğu in şa edi lib. Nis li çay 
ça yın dan gö tü rü lən su lar na sos stan-
si ya sı va si tə si lə uzun lu ğu 90 po qon-
metr olan təz yiq li bo ru ilə Zu vand çay 
ça yın dan Le rik şə hə rin də ki tə miz lə yi-
ci qur ğu ya çə ki lən ma gist ral su xətt  i-

nə ötü rü lə cək. Su gö tü rü cü qur ğu lar-
dan qə bul edi lə rək ma gist ral su xətt  i 
ilə sa ni yə də ötü rü lən 20,2 litr su yun 
tə miz lən mə si üçün şə hər əra zi sin də 
gün də lik gü cü 2,6 min kub metr olan 
iç mə li su tə miz lə yi ci qur ğu komp lek si 
in şa edi lib. Le rik şə hə ri əra zi sin də iç-
mə li su yun yı ğıl ma sı və pay lan ma sı 
məq sə di lə tu tu mu 1500 kub metr olan 
4 su an ba rı ti ki lib. Şə hə rin yük sək lik-
də yer lə şən his sə sin də ki ev lə rə iç mə li 
su yun nəq li üçün tu tu mu 500 kub metr 

olan an bar da məh sul dar lı ğı sa ni yə də 
1,54 litr olan iki na sos qu raş dı rı lıb. Su 
an bar la rın dan Le rik şə hər əha li si nə iç-
mə li su yun ve ril mə si üçün uzun lu ğu 
55 min 55 po qon metr olan iç mə li su 
şə bə kə si ti ki lib, 1821 ev su say ğa cı ilə 
tə min edi lə rək bu şə bə kə lə rə qo şu lub.

Tul lan tı su la rın şə hər əra zi sin dən 
top la na raq tə miz lə yi ci qur ğu ya ötü-
rül mə si üçün 1579 po qon metr  ka na li-
za si ya kol lek tor xətt  i, 1409 po qon metr 
təz yiq li tul lan tı su xətt  i, elə cə də uzun-
lu ğu 41289 po qon metr ka na li za si ya 
şə bə kə si çə ki lib. Ka na li za si ya şə bə kə si 
üzə rin də 1296 ba xış qu yu su və gün də-
lik gü cü 1530 kub metr olan tə miz lə yi ci 
qur ğu in şa edi lib.

Mə lu mat ve ri lib ki, Le rik şə hə ri-
nin ilk su təc hi za tı sis te mi 1968-ci il də 
ya ra dı lıb. Şə hə rin yal nız 50 faizi mər-
kəz ləş di ril miş qay da da fa si lə li re jim lə 
iç mə li su ilə tə min edi lir di. Ümu miy-
yət lə, Le rik də ka na li za si ya şə bə kə si 
ol ma yıb. Bu cür la yi hə lə rin ic ra sı öl-
kə miz də so sial si ya sə tin uğur la hə ya ta 
ke çi ril di yi nin əya ni gös tə ri ci si dir. Bu 
iş lər bir da ha sü but edir ki, və tən daş-
la rın so sial mə sə lə lə ri nin həl li Azər-
bay can da apa rı lan döv lət si ya sə ti nin 
mər kə zin də da ya nır və bu is ti qa mət də 
ic ra olu nan la yi hə lər da vam lı dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev Le rik şə hə-
ri nə iç mə li su yun ve ril mə si ni bil di rən 
düy mə ni işə sa lıb. 
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Okt yab rın 15-də Pre zi dent İl ham Əli yev “Le rik şə hə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı sis te mi nin ye ni dən qu rul ma sı və ilk də fə ola raq ka na li za si ya şə-
bə kə si nin ya ra dıl ma sı” la yi hə si nin ic ra sı nın ye kun laş ma sı mü na si bə ti lə 
ke çi ri lən mə ra sim də iş ti rak edib. 

Ле рик шя щя рин дя йе ни ич мя ли су тяъщизаты вя 
ка на ли за си йа шя бя кя ляри истифадяйя верилиб
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Kənd lər də ye ni iç mə-
li su təc hi za tı sis tem lə ri nin 
ya ra dıl ma sı Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
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, elə cə də Döv lət 
İn ves ti si ya Proq ra mı çər çi-
və sin də hə ya ta ke çi ril mək lə 
ümu mi lik də 19 ra yo nu n 41 
ya şa yış mən tə qə si ni əha tə 
edir.

Ha zır da 13 ra yo nun 30 
kən din də iş lər “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-
cam, 6 ra yo nun 11 kən din də 
isə Döv lət İn ves ti si ya Proq-
ra mı çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lir. La yi hə lə rə əsa sən, 
bu kənd lər də 14 su bar te-

zian qu yu sunun qa zıl ma sı, 
7 ədəd su an ba rı nın, 414 km 
müx tə lif diametr li su xət lə-
ri nin ti kin ti si, 9 ədəd su qül-

lə si nin, 4 ədəd na sos stan-
si ya sı nın, əha li nin ümu mi 
is ti fa də si üçün 1359 bu la ğın 

qu raş dı rıl ma sı, möv cud 4 
su an ba rının ye ni dən qu rul-
ma sı nə zər də tu tu lub.

Qı sa müd dət də hə ya ta 

ke çi ri lən ti kin ti-qu raş dır-
ma iş lə ri nə ti cə sin də 9 ədəd 
su bar te zian qu yu su qa zı lıb, 
318 km su xətt  i çə ki lib və 
913 bu laq qu raş dı rı lıb. Ötən 
müd dət də 25-dək kənd də 
ye ni şə bə kə lə rin və bu laq-
la rın qu raş dı rıl ma sı iş lə ri 
ye kun la şıb. Bu kənd lə rin 
14-nə iç mə li su yun ve ril-
mə si tə min edi lib, qa lan 
kənd lər də son ta mam la ma 
iş lə ri apa rı lır. La yi hə lə rin 
ic ra sı nə ti cə sin də 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, 
Şəm kir ra yo nu nun Ta tar-
lı, Qu sar ra yo nu nun Aşa ğı 
Lə yər, Xı zı ra yo nu nun Ye ni 
Yaş ma, Ağ ca bə di ra yo nu-
nun Tax ta kör pü, İs ma yıl lı 
ra yo nu nun Zo ğal lıq, Qu ba 
ra yo nu nun Ağ bil, Ta la bı-
qış laq və Di gah kənd lə rin-
də 25 min nə fə rin iç mə li su 
prob le mi həll edi lib. 2018-ci 
ilin so nu na dək di gər kənd-
lə rə də iç mə li su yun ve ril-
mə si tə min edi lə cək.

Ümu mi lik də bu la yi hə-
lə rin ic ra sı nə ti cə sin də 19 
ra yo nu n 41 ya şa yış mən-
tə qə sin də 58 min dən çox 
sa ki nin iç mə li su təc hi za tı 
yax şı laş dı rı la caq. 

Xa tır la daq ki, “Əha li-
nin iç mə li su ilə tə mi na tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı na dair 
əla və təd bir lər haq qın da” 
Pre zi dent Sə rən ca mı na uy-
ğun ola raq 2017-ci il də 28 
ra yo nun 170 kən din də la-
yi hə lər ic ra olu nub və 271 
min nə fə rin key fi y yət li iç-
mə li su ya çı xı şı tə min edi-
lib.

14 кяндин  ичмял и  су 
тяъщ изат ы  йахшы лашд ы р ы л ыб
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 da vam et di ri lir.
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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 9 
ayın da  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.  “Azər su” ASC-
nin səd ri ötən dövr 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, 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. Bu nun la da  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, 11-də isə su şə bə kə lə ri nin 
in şa sı ba şa ça tıb.

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 
İn ves ti si ya Proqramına əsa sən iç mə li 
su ça tış maz lı ğı nın  mü şa hi də edil di yi 
19 ra yo nun 41 kən din də la yi hə lər ic ra 
olu nub. Bu kənd lər də 205 km-ə ya xın 
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 617 
bu laq qu raş dı rı lıb. İn di yə dək  14 kən-
də su ve ri lib və 25 min dən çox sa ki-
ni nin iç mə li su prob le mi həl li ni ta pıb. 
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. 

“Azər su” ASC-nin səd ri da ha son ra 
qeyd edib ki, 2018-ci ilin yan var-sent-
yabr ay la rın da 818 km iç mə li su, 257 
km ka na li za si ya xət lə ri çə ki lib, 24 ədəd 
su bar te zian qu yu su qa zı lıb. Fa si lə siz 
re jim də su tə mi na tı nın sə viy yə si öl kə 
üz rə 67,8 faiz, Ba kı şə hə ri üz rə 81,5 faiz  
təş kil edib. Öl kə üz rə abo nent lə rin say-
ğac laş ma sə viy yə si isə 80,7 faizə yük-
sə lib.

“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 
Sey mur Se yi dov çı xış edə rək bil di rib 
ki, 2018-ci ilin 9 ayın da 316 ob yekt üz-
rə la yi hə-sme ta sə nəd lə ri ha zır la na raq 

Ti kil mək də Olan Ob yekt lə rin Mü di riy-
yə ti nə təq dim edi lib. Ab şe ron, Ağ ca bə-
di, Ağ daş, Tər tər, Bey lə qan, Daş kə sən, 
Gə də bəy, Qa zax, To vuz, Qax, Şə ki, 
Qə bə lə, Xı zı, Şa ma xı, Şir van, Neft ça-
la və Sal yan ra yon la rın da tor pa qa yır-
ma üz rə il kin sə nəd lə rin ha zır lan ma sı, 
Ağ daş və Xı zı ra yon la rın da qiy mət lən-
dir mə, Ağ ca bə di, Ağ daş və Gə də bəy 
ra yon la rın da isə  ka dastr plan la rı nın 
ha zır lan ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Ötən dövr də “+82 Ma sa zır” su an ba rı-
nın, Nov xa nı na sos stan si ya sı nın, Ağ-
daş şə hər su an ba rı nın, As ta ra su ka nal 
sahə si nin in zi ba ti bi na sı nın ti kin ti sa-
hə si nə dü şən tor paq la rın al qı-sat qı sı 

hə ya ta ke çi ril ib və mü va fi q  çı xa rış lar 
alın ıb. Ha zır da iç mə li  su dan əziy yət 
çə kən kənd lər də su təc hi za tı sis te mi-
nin ya ra dıl ma sı məq sə di lə 14 ra yon da 
tor pa qa yır ma sə nəd lə ri nin ha zır lan-
ma sı iş lə ri da vam et di ri lir.

He sa bat döv rün də ye ni in şa olun-
muş 1460 km su və ka na li za si ya xət-
lə ri nin ic ra ciz gi lə ri təs diq edi lib və 
Coğ ra fi  İn for ma si ya Sis te mi nə yer ləş-
di ri lib. Ba kı şə hə rin də Də niz kə na rı 
Mil li Park əra zi sin də, Sum qa yıt şə hə-
rin də, Ya sa mal ra yo nun da, Zab rat və 
Ba dam dar qə sə bə lə rin də gə lə cək də 
la yi hə lən dir mə iş lə ri nin ye ri nə ye ti ril-
mə si üçün  to poq ra fi k ölç mə lər apa rı-
lıb.

P lan-iq ti sad şö bə si nin rəisi El çin 
Ca ma lov çı xı şın da qeyd edib ki, 2018-

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 2018-ci ilin yan var-sent yabr 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.

2018-ъи илин 9 ай ынын йе кун ла ры на   
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ci ilin 9 ayı ər zin də Cə miy yə tin əmə liy-
yat fəaliy yə tin dən pul və sait lə ri nin da-
xi lol ma la rı 153,5 mil yon ma nat təş kil 
edib, bu gös tə ri ci üz rə proq ra mın ic ra 
sə viy yə si 99,9 faiz olub. Da xi lol ma lar 
ötən ilin mü va fi q döv rü nə nis bə tən 8,9 
mil yon ma nat və ya 6,2 faiz çox olub. 
Bu dövr də su təc hi za tı və ka na li za si-
ya xid mət lə ri üz rə da xi lol ma lar 141,3 
mil yon ma nat təş kil edə rək 2017-ci ilin 
9 ayı na nis bə tən 5,6 mil yon ma nat və 
ya xud 4,1 faiz çox olub. He sa bat döv-
rün də döv lət büd cə sin dən ve ril miş 
sub si di ya nın həc mi 5,3 mil yon ma nat 
təş kil edib. 

Bu dövr də Cə miy yə tin əmə liy yat 
fəaliy yə ti üz rə xərc lə ri 159,2 mil yon 
ma nat olub və  ötən ilin mü va fi q döv-
rü ilə mü qa yi sə də 12,8 mil yon ma nat 
və ya 8,7 faiz ar tıq ic ra olu nub.

“Bir ləş miş Su ka nal” MMC-nin di-
rek to ru Ra min Sa dı qov bil di rib ki, he-
sa bat döv rün də Min gə çe vir şə hə rin də 
iç mə li su təc hi za tı, Xaç maz və Xı zı şə-
hər lə rin də su və ka na li za si ya şə bə kə lə-
ri nin ti kin ti si ye kun la şıb. Bu la yi hə lər 

214 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 im kan ve rib. 

9 ay ər zin də is teh lak çı la ra 57,7 mil-
yon kub metr su ve ri lib və 26,6 mil yon 
ma nat lıq xid mət gös tə ri lib. Gös tə ril-
miş xid mət lər üz rə  yı ğım 92,2 faiz 
təş kil edib. He sa bat döv rün də ümu mi 
tu tu mu 314 min  kub metr olan 460 an-
bar yu yu lub zə rər siz ləş di ri lib və ilin 
so nu na qə dər 70 an ba rın yu yul ma sı 
nə zər də tu tu lur. Re gion lar da 7 xlo ra-
tor qur ğu su is tis ma ra ve ri lİb. 

 “Bir ləş miş Su ka nal” MMC-nin 
ta be li yin də re gional su ka nal ida rə lə-
ri nin fəaliy yə tə baş la ma sı böl gə lər də 
xid mət sə viy yə si nin yax şı laş dı rıl ma-
sı na, su it ki si nin azal dıl ma sı na, uçot-
he sa bat qay da la rı nın də qiq ləş di ril mə-
si nə, sa tı şın və ödə ni şin atı rıl ma sı na, 
abo nent lər lə işin sə mə rə li təş ki li nə, 
xü su sən də müş tə ri məm nun lu ğu na 
nail olun ma sı na  əla və im kan lar ya ra-
dıb. 

 Nəq liy yat və Xü su si Tex ni ka İda-
rə si nin rəisi Xür rəm Hü sey nov çı xış 
edə rək bil di rib ki, 2018-cı ilin 9 ayın da 
müş tə ri xid mət lə ri nin,   qə za-bər pa, 
tə mir-ti kin ti iş lə ri nin, tex no lo ji pro-
ses lə rin, eko lo ji təd bir lə rin,  kom mu-
ni ka si ya xət lə ri nə nə za rə tin, yük lə rin 
və əmək daş la rın  da şın ma sı nın hə ya ta 
ke çi ril mə si üçün la zı mi  nəq liy yat xid-

  щяср олунмуш иълас кечирилиб
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“Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti  nin rəs  mi in  ter -
net sə  hi  fə  si – www.azer  su.
az say  tı ye  ni di  zayn  da və 
tək  mil  ləş  di  ril  miş for  ma -
da  is  ti  fa  də  çi  lə  rin ix  ti  ya  rı  na 
ve  ri  lib. Say  tın tək  mil  ləş  di -
ril  mə  si “Azər  su” ASC-nin  
“Açıq hö  ku  mə  tin təş  vi  qi  nə 
dair Mil  li Fəaliy  yət Pla  nı” 
çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta ke  çir -
di  yi ad  dım  lar  dan bi  ri  dir.  

Azər  bay  can və in  gi  lis 

dil  lə  rin  də ha  zır  lan  mış say -
tın st  ruk  tu  ru tək  mil  ləş  di  ri -
lə  rək ic  ti  maiy  yət  lə və küt -
lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri 
ilə əla  qə  lə  rə xü  su  si önəm 
ve  ri  lib. 
İn  ter  net sə  hi  fə  sin  də 

“Azər  su” ASC-nin fəaliy  yə -
ti, st  ruk  tu  ru,  su təc  hi  za  tı 
və ka  na  li  za  si  ya sek  to  ru  nun 
ta  ri  xi, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye  ni 
la  yi  hə  lər, su  yun key  fi y  yə  ti, 
tul  lan  tı su  la  rı  nın ida  rə olun -

ma  sı, su təc  hi  za  tı sa  hə  sin  də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik, abo  nent  lər -
lə işin təş  ki  li və s. möv  zu  lar 
ba  rə  də ət  rafl   ı mə  lu  mat  lar 
yer alıb.  Say  tın in  te  rak  tiv 
xə  ri  tə  sin  də “Azər  su” ASC-
nin su təc  hi  za  tı və ka  na  li -
za  si  ya xid  mət  lə  ri gös  tər  di  yi 
ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri ba  rə  də 
dol  ğun mə  lu  mat  lar ək  si  ni 
ta  pıb.

Müasir döv  rün tə  ləb  lə -
ri  nə uy  ğun ola  raq say  tın 
ha  zır  lan  ma  sı za  ma  nı ye  ni 
in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la -
rı  nın tət  bi  qi  nə xü  su  si diq -
qət ye  ti  ri  lib. İs  ti  fa  də  çi  lər 
“Azər  su” ASC-nin elekt  ron 
xid  mət  lər por  ta  lın  da yer -
ləş  di  ril  miş bü  tün elekt  ron 
xid  mət  lə  rin  dən on  layn re -
jim  də is  ti  fa  də edə bi  lər. Ye  ni 
sayt  da elekt  ron xid  mət  lə  rə 
bir  ba  şa ke  çidin tə  min olun -

ma  sı hə  min xid  mət  lər  dən 
ope  ra  tiv is  ti  fa  də et  mə  yə im -
kan ya  ra  dır.
İlk də  fə ola  raq Döv  lət 

Xid  mət  lə  ri Por  ta  lı ye  ni say -
ta in  teq  ra  si  ya edi  lib və is -
teh  lak  çı  lar bu xid  mət  lər  dən 
də ya  rar  la  na  bi  lər.  www.
azer  su.az  say  tı  nı mo  bil qur -
ğu  lar  da  (ios, and  roid) tət  biq 
et  mək üçün mü  va  fi q proq -
ram  lar iş  lə  ni  lib və is  ti  fa  də  çi -
lə  rin ix  ti  ya  rı  na ve  ri  lib. Sayt -
da so  sial şə  bə  kə  lə  rə ke  çid 
im  kan  la  rı da tə  min edi  lib.

Ye  ni for  ma  laş  dı  rıl  mış 
fo  to və vi  deo qa  le  re  ya böl -
mə  lə  ri Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 
fəaliy  yə  ti  nə dair ge  niş mə  lu -
mat ba  za  sı ilə zən  gin  ləş  di  ri -
lib. 

Ha  zır  da say  tın da  ha da 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə -
tin  də iş  lər da  vam et  di  ri  lir. 

“Азярсу” АСЪ-нин интернет сящифяси 
йени дизайнда истифадяйя верилиб

mə ti gös tə ri lib. Ha zır da ida rə nin ba-
lan sın da 308 mi nik, 201 yük av to mo-
bi li, 14 av to bus, 81 xü su si ləş di ril miş 
av to mo bil, 63 eks ka va tor, 47 trak tor və 
83 aq re qat var.   He sa bat döv rün də 26  
ədəd nəq liy yat va si tə si ida rə nin ba lan-
sı na qə bul olu nub,  4 ədəd nəq liy yat 
va si tə si ba lans dan si li nib, 1 ədəd nəq-
liy yat va si tə si isə di gər təş ki la tın ba-
lan sı na ve ri lib. Par kın tex ni ki  ha zır lıq 
əm sa lı 0,84, park dan is ti fa də əm sa lı    
0,71 sə viy yə sin də olub. 

Nəq liy yat par kı nın in ten siv is tis-
mar olun ma sı onun aşın ma sı nı sü-
rət lən di rir ki, bu da nəq liy yat va si tə-
lə ri nin tə mir də ol ma müd də ti ni və 
tez li yi ni ar tı rıb. Bü tün bun la ra gö rə 
par kın ye ni lən mə si ni və la zı mi tex-
no lo ji ava dan lıq la rın alın ma sı məq sə-
dəuy ğun dur. 
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 Ali Neft 
Mək tə bin də  Corc Va şinq ton Uni ver-

si te ti nin proq ra mı əsa sın da ke çi ril miş 
"La yi hə lə rin ida rə edil mə si" üz rə tə-
lim lər ba rə də mə lu mat ve rib. Bil di rib 
ki, proq ram da "Azər su" ASC-nin 24 
əmək da şı iş ti rak edib. Tə lim lə ri mü-
vəff  ə qiy yət lə ba şa vu ran 13 əmək daş 
ma gistr ser ti fi  ka tı na la yiq gö rü lüb,  
di gər mü tə xəs sis lər isə tə lim lər də iş-
ti ra kı nı da vam et di rir. Proq ram la yi hə 
ida rəet mə me tod la rı, ye ni ida rə çi lik 
üsul la rı ba rə də prak ti ki təc rü bə lə rin 

mə nim sə nil mə si ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. 

 “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 lar ve rib. Bil di rib ki, bu 
ilin so nu na qə dər kənd lər də hə ya ta 
ke çi ri lən iç mə li su la yi hə lə ri ye kun la-
şa caq. Gə lən ilin əv və lin də isə bir sı ra 
şə hər lər də su və ka na li za si ya la yi hə lə-
ri nin ic ra sı ba şa ça ta caq. 2019-cu il də 
Ab şe ron ya rı ma da sın da  ye ni su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri nin ic ra sı na xü-
su si diq qət  ye ti ri lə cək. 

Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri  St ra-
te ji Yol Xə ri tə si nə uy ğun ola raq ye ni 
re gional su ka nal ida rə lə ri nin ya ra dıl-
ma sı, iq ti sa di sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, 
de bi tor borc la rın və  ener ji 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, abo nent lə rlə 
işin tək mil ləş di ril mə si, 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. 



Təd bir də BANM-in 
rek to ru El mar Qa sı mov, 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin səd ri nin bi rin ci 
müavi ni Tey yub Cab ba rov, 
“Azər su” ASC-nin İş lər İda-
rə si nin rəisi Möh sün Qu li-
yev və müx tə lif şir kət lər-
dən  nü ma yən də lər iş ti rak 
ediblər.

Rek to r El mar Qa sı mov 
Bakı Ali Neft Mək tə binin və 

La yi hə lə ri İda rəet mə Mək-
tə bi nin uğur lu fəaliy yə tin-
dən da nı şıb, müx tə lif təş ki-
lat la rın bu proq ra ma önəm 
ver di yi ni bil di rib. 

Təd bir də çı xış edən 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin səd ri nin bi rin ci 
müavi ni Tey yub Cab ba rov 
La yi hə lə ri İda rəet mə Mək-

tə bi nin bu sa hə üz rə mü tə-
xəs sis ha zır lı ğın da bö yük 
ro la ma lik ol du ğu nu bil di-
rib və iş ti rak çı la ra uğur lar 
ar zu edib .

“St ream 18” qru pu nun 
iş ti rak çı la rı təm sil et dik lə-
ri şir kət və hə min şir kət də 
fəaliy yət lə ri ba rə də mə lu-
mat ve rib lər.

"Azər su" ASC 4 qrup üz-
rə ke çi ri lən tə lim lər də 24 
nə fər lə təm sil olu nub. 1-ci 
və 2-ci qrup üz rə tə lim lə ri n  
ye kun la rı na əsa sən, “Azər-

su” ASC-nin 13 əmək da şı  
Corc Va şinq ton Uni ver si-
te ti nin “La yi hə lə rin ida rə 
edil mə si” üz rə ma gistr ser-
ti fi  ka tı na la yiq gö rü lüb. Cə-
miy yə tin 10 əmək da şı di gər 
iki tə lim də iş ti rak la rı nı da-
vam et di rir.

Təd bir Ba kı Ali Neft 
Mək tə bi nin təş ki lat çı lı ğı,  
BP və onun tə rəf daş la rı nın 
ma liy yə dəs tə yi, Bö yük Bri-
ta ni ya nın la yi hə lə rin ida-
rə edil mə si üz rə nü fuz lu 
“Twenty Eighty St ra tegy 
Exe cu tion” (ST RA TEX) şir-
kə ti nin tex ni ki dəs tə yi və 
"Ba ku Sc hool of Ma na ge-
ment" ASC-nin (Ba kı La yi-
hə İda rəet mə Mək tə bi) va-
si tə çi li yi ilə ke çi ri lir.

La yi hə lə ri İda rəet mə 
Mək tə bi  son bir il də döv lət 
və özəl sek tor da fəaliy yət 
gös tə rən şir kət lə rin bö yük 
ma ra ğı na səbəb olub. Proq-
ra mın məq sə di iş ti rak çı la ra 
la yi hə ida rəet mə me tod la rı, 
ida rə çi lik üsul la rı ba rə də 
prak ti ki təc rü bə lə ri, la yi hə-
lə rin uğu ru ol ma sı nı tə min 

et mək üçün bir sı ra də yər-
lə ri və çe vik va si tə lə ri aşı la-
maq dır. Tə lim müd də tin də  
iş ti rak çı lar la yi hə nin hər bir 
mər hə lə si ni ida rə et məyi, 
təş ki la ti və ma liy yə im kan-
la rı çər çi və sin də iş lə məyi, 
eh ti yac lar la bağ lı məq səd-
lə ri müəy yən ləş dir məyi, 
kadr la rın təc rü bə sin dən 
ya rar lan mağı, iş lə rin ic ra-
sı nı vax tın da və büd cə im-
kan la rı çər çi və sin də tə min 
et mə yə im kan ve rən müasir 
ida rə çi lik təc rü bə si ni öy rə-
nir lər. Təd ris proq ra mı həf-
tə də 3-4 gün ol maq la 10 ay 
müd də tin də, 7 mo dul üz rə 
ke çi ri lir:

La yi hə lə rin ida rə edil mə si
İş qra fi  ki nə və büd cə yə nə-

za rət
Risk lə rin ida rə edil mə si
Li der lik və kom mu ni ka si ya
La yi hə me ne cer lə ri üçün 

key fi y yət
La yi hə lə rin ida rə edil mə si-

nin tət bi qi me xa nizm lə ri
La yi hə me ne cer lə ri üçün 

da nı şıq la rın apa rıl ma sı ba ca-
rıq la rı
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Ba kı Ali Neft Mək-
tə bin də (BANM) ABŞ-ın 
Corc Va şinq ton Uni ver si-
te ti nin proq ra mı əsa sın da 
təş kil olun muş La yi hə lə ri 
İda rəet mə Mək tə bi ni mü-
vəff  ə qiy yət lə ba şa vu ran 
iş ti rak çı la ra ma gistr ser-
ti fi  kat la rı nın təq dim edil-
mə si mə ra si mi ke çi ri lib.
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“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə -
ti  nin “Bir  ləş  miş Su  ka  nal” MMC-də 
“Su  ka  nal” El  mi-Təd  qi  qat və La  yi  hə 
İns  ti  tu  tu  nun (ET  Lİ) dok  to  ran  tu  ra  sı  na 
qə  bul  la bağ  lı təd  bir ke  çi  ri  lib.

Təd  bir  də “Su  ka  nal” ET  Lİ-də fəl  sə  fə 
dok  tor  lu  ğu üz  rə dok  to  ran  tu  ra və dis -

ser  tan  tu  ra  nın təş  ki  li, 2017-2018-ci təd  ris 
ilin  də apa  rıl  mış qə  bul və 2018-2019-cu 
il üçün si  fa  riş yer  lə  ri ilə bağ  lı təd  bir iş -
ti  rak  çı  la  rı  na mə  lu  mat ve  ri  lib. Bil  di  ri  lib 
ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci il 19 iyul  ta  rix  li 297 
nöm  rə  li qə  ra  rı ilə “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 və el  mi təş  ki -
lat  la  rın Si  ya  hı  sı”na  “Azər  su” ASC-nin 
“Su  ka  nal” El  mi-Təd  qi  qat və La  yi  hə İns -
ti  tu  tu  nun adı  da əla  və edi  lib. Ötən 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” ET  Lİ-də ali təh  si -
lin dok  to  ran  tu  ra pil  lə  si  nə qə  bul olu  nub. 

2018-2019-cu təd  ris ili üçün Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Na  zir  lər Ka  bi -
ne  ti tə  rə  fi n  dən  6 plan ye  ri si  fa  riş ve  ri  lib:

• 3305.05 – “Mü  hən  dis-kom  mu -
ni  ka  si  ya sis  tem  lə  ri” ix  ti  sa  sı üz  rə 1  
dok  to  rant (qi  ya  bi), 1 dis  ser  tant;

• 3308.01 – “Ət  raf mü  hi  tin tex  no -
lo  gi  ya  sı və mü  hən  dis  li  yi” ix  ti  sa  sı üz  rə 1 
dok  to  rant (qi  ya  bi), 2 dis  ser  tant;

• 5406.01 –“ Hid  ro  lo  gi  ya” ix  ti  sa  sı 
üz  rə 1 dis  ser  tant ye  ri.

Təd  bir  də “Su  ka  nal” ET  Lİ-də dok  to -
ran  tu  ra təh  si  li ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər ət  ra -
fın  da fi   kir mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb. 
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İş  çi  lə  rin pe  şə  kar  lı  ğı  nın 
ar  tı  rıl  ma  sı  na he  sab  lan  mış 
tə  lim  də Mər  kə  zi La  bo  ra  to -
ri  ya  nın, “Bir  ləş  miş Su  ka  nal” 
MMC-nin, “Sum  qa  yıt Su  ka -
nal” İda  rə  si  nin, “Göy  göl Su -
ka  nal” İda  rə  si  nin, Höv  san 
Aera  si  ya Stan  si  ya  sı  nın mü -

tə  xəs  sis  lə  ri iş  ti  rak ediblər. 
Tə  lim Lüd  viqs  ha  fen şə  hə -
rin  də  ki tul  lan  tı su  la  rın ema  lı 
və ana  liz  lə  ri la  bo  ra  to  ri  ya  sı -
nın mü  tə  xəs  sis  lə  ri - Kris  tian 
Keyt və  Kris  ti  na Veys tə  rə -
fi n  dən ke  çi  ri  lib. 

Tə  lim  də tul  lan  tı su  la  rı -
nın tə  miz  lə  mə me  xa  niz  mi, 
qur  ğu  la  rın is  tis  ma  rı və la -
bo  ra  to  ri  ya ana  liz  lə  ri ba  rə  də 
ge  niş nə  zə  ri bi  lik  lər ve  ri  lib, 
dis  kus  si  ya  lar apa  rı  lıb. Qo -
naq  lar Al  ma  ni  ya  da möv  cud 
olan yer  li tul  lan  tı su  tə  miz -
lə  yi  ci qur  ğu  la  rı  n iş prin  si  pi, 
on  la  rın is  tis  mar müd  də  ti və 
tə  miz  lən  miş su  yun key  fi y -
yə  ti ba  rə  də ge  niş mə  lu  mat 
ve  riblər. Qeyd olu  nub ki, 
Man  heym şə  hə  rin  də tul  lan -
tı su  la  rı yük  sək stan  dart  la  ra 
ca  vab ve  rən tul  lan  tı su  tə -
miz  lə  yi  ci qur  ğu  da tə  miz  lən -
dik  dən son  ra kö  mür fi ltr  lər -
dən ke  çi  ri  lə  rək təh  lü  kə  siz 

şə  kil  də Reyn ça  yı  na axı  dı  lır. 
Al  ma  ni  ya  lı mü  tə  xəs  sis  lər 
hə  min qur  ğu  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən və yük  sək tex  ni  ki 
təc  hi  zat  la tə  min olun  muş 
la  bo  ra  to  ri  ya  nın iş fəaliy  yə  ti, 
st  ruk  tu  ru, həm  çi  nin tul  lan -
tı su  la  rı  nın  stan  dart  la  rı və 
test  lər ba  rə  də ge  niş mə  lu -
mat ve  rib  lər. Bil  di  ri  lib ki, Al -
ma  ni  ya  da fəaliy  yət gös  tə  rən 
nə  həng sə  na  ye müəs  si  sə  lə -
ri  nin ka  na  li  za  si  ya xət  lə  ri  nə 
axıt  dıq  la  rı tul  lan  tı su  la  rı  nın 

da tər  ki  bi  nə cid  di nə  za  rət 
olu  nur. Hə  min su  lar  dan gö -
tü  rü  lən nü  mu  nə  lər əsa  sın  da 
apa  rı  lan ana  liz  lə  rə əsa  sən, 
nor  ma  tiv  lə  rin tə  ləb  lə  ri  ni po -
zan müəs  si  sə  lər cə  ri  mə  lə  nir. 

Tə  lim  də la  bo  ra  tor təh  lil -
lə  rin apa  rıl  ma  sı, tul  lan  tı su -
la  rı  nın key  fi y  yət  pa  ra  metr -
lə  ri, qey  ri-müəy  yən  lik  lə  rin 
he  sab  lan  ma  sı və la  bo  ra  to  ri -
ya  nın st  ruk  tu  ru  nun tən  zim -
lən  mə  si mə  sə  lə  lə  ri ba  rə  də 
ge  niş mə  lu  mat ve  ri  lib.
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“Azər  su” ASC-nin 

Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri  ya -
sın  da Al  ma  ni  ya Fe  de  ra  tiv 
Res  pub  li  ka  sı  nın Lüd  viqs -
ha  fen şə  hə  ri  nin tul  lan  tı 
su  la  rın ema  lı və ana  liz  lə  ri  
la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın mü  tə -
xəs  sis  ləri tə  rə  fi n  dən tə  lim  
ke  çi  ri  lib. Tə  lim Azər  bay -
can ilə Al  ma  ni  ya Fe  de  ra -
tiv Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da 
im  za  lan  mış Sum  qa  yıt və 
Lüd  viqs  ha  fen şə  hər  lə  ri  nin 
Qar  daş  laş  mış şə  hər  lər 
elan olun  ma  sı ba  rə  də Me -
mo  ran  dum çər  çi  və  sin  də 
təş  kil olu  nub. 
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