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Ötən müd dət də qey-
ri-neft sek to ru 3 faiz, qey-
ri-neft sə na ye si 15 faiz dən 
çox ar tıb. Bu, onu gös tə rir 
ki, son il lər də apa rı lan is-
la hat lar, xü su si lə qey ri-neft 
sek to ru nun in ki şa fı ilə bağ lı 
atı lan ad dım lar öz bəh rə si-
ni ve rir. Öl kə mi zin xa ri ci 
döv lət bor cu ümu mi da xi-
li məh su lun cə mi 17 faizi ni 
təş kil edir. Bu gös tə ri ci yə 
gö rə Azər bay can dün ya da 
doq qu zun cu yer də dir. İnfl -
ya si ya  2 faiz dən bir qə dər 
çox dur. “Nə zə rə al ma lı yıq 
ki, bu il çox cid di və bö-
yük so sial pa ket real laş-
dı – 4 mil yon 200 min dən 
çox in sa nın mad di və ziy-
yə ti yax şı laş dı, pen si ya lar, 
əmək haq la rı, müavi nət lər 

ar tı rıl dı. Yə ni, bu məq səd lər 
üçün mil yard lar la ma nat 
və sait xərc lə nib və bu və-
sait so sial yö nüm lü is ti qa-
mə tə nə zər də tu tu lur du. Bu-
na bax ma ya raq, infl  ya si ya 
çox aşa ğı sə viy yə də dir. Bu, 
çox yax şı gös tə ri ci dir. Əha-
li nin gə lir lə ri ye nə də infl -
ya si ya nı əhə miy yət li də-
rə cə də üs tə lə yir. Mi ni mum 
pen si ya nın alı cı lıq qa bi-
liy yə ti nin sə viy yə si nə gö rə 
Azər bay can bu gün MDB 
mə ka nın da bi rin ci yer də-
dir. Or ta ay lıq pen si ya nın 
həc mi nə gö rə isə üçün cü 
yer də dir. Əl bətt  ə ki, bu, bi-
zi qa ne edə bil məz. An caq 
mən mü qa yi sə üçün bu nu 
bil dir mə li yəm. Hər şey mü-
qa yi sə də öl çü lür. Gə lə cək də 
də mi ni mum əmək haq qı nın, 
mi ni mum pen si ya nın ar tı-
rıl ma sı üçün biz də ira də var 
və im kan lar bu na uy ğun ol-
ma lı dır”.

Ver gi və göm rük sa hə-
lə rin də apa rı lan is la hat lar, 
şəff  afl  ıq la bağ lı ad dım lar 
öz sə mə rə si ni ver mək də dir. 
Göm rük və ver gi or qan la rı 
doq quz ay da büd cə yə əla və 
700 mil yon ma nat dan çox 

və sait da xil edib. Bu gün də 
hə lə bir çox şir kət lər ver gi-
lə ri tam ödə mir lər. Ver gi 
or qan la rı, di gər hü quq-mü-
ha fi  zə or qan la rı bu tip li dır-
na qa ra sı sa hib kar la ra qar şı 
çox cid di təd bir lər gör mə-
li dir lər. Hə min sa hib kar lar 
da bil mə li dir lər ki, ver gi lə ri 
ödə mək on la rın bor cu dur. 
On lar dan heç bir baş qa ödə-
niş tə ləb olu na bil məz. 

"Bi zim so sial si ya sə ti-
miz bir mə na lı dır. Də fə lər lə 
de mi şəm ki, si ya sə ti mi zin 
mər kə zin də Azər bay can və-
tən da şı da ya nır. He sab edi-
rəm ki, Azər bay can so sial 
mü da fi ə sa hə sin də dün ya 
miq ya sın da nü mu nə vi öl-
kə dir. Həm mi ni mum əmək-
haq qı, pen si ya lar ar tı rı lır, 
həm də özü nü məş ğul luq 
proq ra mı ge niş vü sət alır. 
Bu il on min dən çox in san 
bu proq ram la əha tə olu na-
caq". 

“Doing Bu si ness” he-
sa ba tın da Azər bay can biz-
nes mü hi ti nə gö rə dün ya 
miq ya sın da 25-ci yer də dir. 
Bu he sa bat bir da ha onu 
gös tə rir ki, Azər bay can da 
apa rı lan is la hat lar ar dı cıl 

xa rak ter da şı yır. Mü tə şək-
kil ci na yət kar lı ğa qar şı mü-
ba ri zə yə gö rə Azər bay can 
dün ya da 18-ci, po lis or-
qan la rı na əha li tə rə fi n dən 
ina mın sə viy yə si nə gö rə 
30-cu, mül kiy yət hü quq la-
rı nın qo run ma sı üz rə 37-ci, 
hö ku mə tin uzun müd dət li 
st ra te gi ya sı na gö rə 10-cu, 
rəh bər li yin is la hat la ra me-
yil li lik sə viy yə si nə gö rə 
5-ci, nəq liy yat inf rast ruk tu-
ru na gö rə 31-ci, yol inf rast-
ruk tu ru na gö rə 27-ci, də mir 
yol la rı nın sə viy yə si nə gö rə 
34-cü, elekt rik ener ji si nin 
əl ça tan lıq əm sa lı na gö rə 
dün ya da ikin ci yer də dir. 

Gə lən ilin büd cə si ilə 
əla qə dar tap şı rıq lar ve ril di-
yi ni xa tır la dan döv lət baş-
çı sı büd cə nin  so sial və in-
ves ti si ya yö nüm lü ola ca ğı nı 
vur ğu la yıb. 2020-ci il də də 
cid di so sial proq ram lar ic-
ra edi lə cək, əha li nin ya şa yış 
sə viy yə si ni yax şı laş dır maq 
üçün önəm li ad dım lar atı-
la caq.

Mü za ki rə lər də Bi rin-
ci vit se-pre zi dent Meh ri-
ban Əli ye va, Baş Na zir Əli 
Əsə dov, Azər bay can Pre zi-
den ti nin iq ti sa di si ya sət və 
sə na ye mə sə lə lə ri üz rə kö-
mək çi si Na tiq Əmi rov, Ma-
liy yə na zi ri Sa mir Şə ri fov, 
İq ti sa diy yat na zi ri Şa hin 
Mus ta fa yev, Ver gi lər na zi ri 
Mi ka yıl Cab ba rov, Əmək və 
Əha li nin So sial Mü da fi əsi 
na zi ri Sa hil Ba ba yev, Mər-
kə zi Ban kın İda rə He yə ti-
nin səd ri El man Rüs tə mov, 
Döv lət Neft Fon du nun ic ra-
çı di rek to ru Şah mar Möv-
sü mov çı xış et di lər.
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Okt yab rın 15-də 
Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin ya nın da iq ti-
sa di mü şa vi rə ke çi ri lib. 
Döv lət baş çı sı mü şa vi rə-
də  9 ayın so sial-iq ti sa di 
gös tə ri ci lə ri nin müs bət 
ol du ğu nu, iq ti sa di ar tı-
mın tə min edil di yi ni  bil-
di rib. 



 “Azər  su” ASC-nin səd  ri Qorx  maz 
Hü  sey  nov döv  lət baş  çı  sı  na mə  lu  mat 
ver  di ki, qə  dim ta  ri  xə və zən  gin tu  rizm 
im  kan  la  rı  na ma  lik Qə  bə  lə şə  hə  rin  də 
əha  li  nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za -
si  ya xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də  si  nin yax  şı -
laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə ic  ra olu  nan la  yi -
hə ar  tıq ye  kun  la  şıb. Bu la  yi  hə  nin ic  ra  sı 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti və Dün  ya Ban -
kı  nın bir  gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi “Mil  li Su 
Təc  hi  za  tı və Ka  na  li  za  si  ya Xid  mət  lə  ri 
La  yi  hə  si”, həm  çi  nin döv  lət in  ves  ti  si  ya 
proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
La  yi  hə 2035-ci ilə pers  pek  tiv in  ki  şaf 
nə  zə  rə alın  maq  la Qə  bə  lə şə  hə  rin  də 30 
min nə  fə  rin iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka -
na  li  za  si  ya xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də  si  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na he  sab  la  nıb.

Qə  bə  lə şə  hə  rin  də əha  li  ni da  ya  nıq -
lı və key  fi y  yət  li iç  mə  li su ilə tə  min et -
mək məq  sə  di  lə Də  mi  ra  pa  ran  ça  yın ya -
ta  ğın  da 8 su  bar  te  zian qu  yu  su qa  zı  lıb. 

Su mən  bə  yin  dən Qə  bə  lə şə  hə  ri  nə 10,5 
ki  lo  metr ma  gist  ral su xətt   i çə  ki  lə  rək ye -
ni şə  bə  kə  yə bir  ləş  di  ri  lib. La  yi  hə çər  çi -
və  sin  də şə  hər  də ümu  mi tu  tu  mu 10400 
kub  metr olan 6 su an  ba  rı, xlo  ra  tor qur -
ğu  su və la  bo  ra  to  ri  ya bi  na  sı in  şa edi  lib.

Diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı ki, gö  rü  lən iş  lər 
nə  ti  cə  sin  də şə  hər  də 132 ki  lo  metr iç  mə -
li su şə  bə  kə  si ya  ra  dı  lıb, 7 min  dən çox 
abo  nent ye  ni şə  bə  kə  yə qo  şu  lub və say -
ğac  laş  ma iş  lə  ri apa  rı  lıb. Ha  zır  da şə  hər 
əha  li  si ye  ni ya  ra  dıl  mış inf  rast  ruk  tur 
he  sa  bı  na fa  si  lə  siz re  jim  də iç  mə  li su ilə 
tə  min olu  nur. Şə  hər  də 123 ki  lo  metr  lik 
ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si və 8,2 ki  lo  metr 
uzun  lu  ğun  da ka  na  li  za  si  ya kol  lek  to  ru 
in  şa edi  lib. Tul  lan  tı su  la  rı  nın tə  miz  lə  nib 

zə  rər  siz  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə məh  sul -
dar  lı  ğı sut  ka  da 4400 kub  metr olan tul -
lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  nun ti  kin  ti  si 
ye  kun  la  şıb.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı Qə  bə  lə şə  hə -
ri  nə iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si  ni bil  di  rən 
düy  mə  ni bas  dı.

Qeyd edək ki, Qə bə lə şə hə rin də ilk 
də fə mər kəz ləş di ri miş iç mə li su və ka-
na li za si ya sis tem lə ri 1960-cı il lər də ya-
ra dı lıb. Hə min il lər də ti kil miş 80 km 
su xət lə ri is tis ma ra ya rar sız və ziy yə tə 
düş müş dü. Ye ni la yi hə ic ra olu na na qə-
dər “Azər su” ASC 12 min sa ki ni nin təq-
ri bən 50 faizi nə xid mət gös tə ri ri di və 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. Qə bə lə şə hə rin də möv cud ol muş 
14 km ka na li za si ya şə bə kə si şə hə rin ki-
çik bir his sə si ni əha tə edir di və is tis ma-
ra ya rar sız və ziy yə tə düş müş dü. 

Azər bay can hö ku mə ti və Dün ya 
Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi “Mil li 
Su Təc hi za tı və Ka na li za si ya Xid mət lə ri 
La yi hə si” çər çi və sin də Qə bə lə şə hə ri ilə 
ya na şı, Şa ma xı, Sa bi ra bad və Saat lı şə-
hər lə ri nin 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 nə-
zər də tu tu lub.  Ötən müd dət də Şa ma xı 
şə hə rin də su və ka na li za si ya şə bə kə lə-
ri nin, tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun 
ti kin ti si başa çatıb, Sa bi ra bad  və Saat lı 
şə hər lə rin də isə su la yi hə lə ri ye kun la-
şıb. 
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Okt yab rın 28-də Qə bə lə 
şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri is-
ti fa də yə ve ri lib. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev təd bir də iş ti rak 
edib.

Пре зи дент Ил щам Яли йев Гя бя ля шя щя ри нин ич мя ли су 
тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа ла йи щя си нин ачы лы шын ы едиб
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-Mən Si zi ürək dən sa-
lam la yı ram. Ye ni dən Ağ daş 
ra yo nun da ol ma ğım dan çox 
məm nu nam. Bu, Pre zi dent 
ki mi mə nim Ağ daş ra yo nu-
na be şin ci sə fə rim dir. Hər 
sə fər də biz han sı sa önəm-
li la yi hə nin ya tə məl da şı nı 
qo yu ruq, ya da ki, açı lı şı nı 
qeyd edi rik, o cüm lə dən bu 
gün. Ar tıq ne çə vaxt dır ki, 
Ağ daş şə hə ri nə iç mə li su-
yun ve ril mə si tə min edi lib-
dir. Bu gün isə bu gö zəl la-
yi hə nin rəs mi açı lı şı nı qeyd 
edi rik. Bu, doğ ru dan da çox 
bö yük ha di sə dir. Həm iç-
mə li su, həm ka na li za si ya 
la yi hə si tam ba şa ça tıb və 
şə hər əha li si 24 saat ər zin-
də tə miz iç mə li su ilə tə min 
olu nur. Bu su yun key fi y yə ti 
də Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı-
nın bü tün stan dart la rı na ca-
vab ve rir. Ona gö rə bu gö zəl 
ha di sə ni biz bir lik də qeyd 

edi rik.
Onu da bil dir mə li yəm 

ki, bu gün Qə bə lə şə hə ri nin 
də iç mə li su la yi hə si ar tıq 
ic ra edil di, açı lı şı ol du. An-
caq Qə bə lə şə hə rin də 15 min 
əha li var sa, Ağ daş şə hə rin də 
bu, 35 min dir. Ona gö rə də 
bu ra da gə lə cək də gö rü lə cək 
iş lər elə he sab lan ma lı dır ki, 
ar tan əha li də nə zə rə alın sın. 
Bu na gö rə “Azər su”ya da 
gös tə riş ve ril di ki, bu la yi-
hə təq ri bən gə lə cək 20-30 ili 
də eh ti va et sin ki, ar tan əha-
li bu im kan dan is ti fa də edə 
bil sin.

Bil di yi niz ki mi, iç mə-
li su in san or qa niz mi üçün 
ən va cib amil dir. İç mə li su 
prob le mi bir sı ra öl kə lər də 
çox cid di prob lem ki mi qa-
lır. Bə zi öl kə lər də in san la-
rın öm rü nün uzun lu ğu nun 
o qə dər də bö yük ol ma ma-
sı nın sə bə bi də iç mə li su ya 

olan tə lə bat dır. Biz isə bü tün 
şə hər lər də bu la yi hə lə ri ic ra 
edi rik. İlk növ bə də, Ba kı şə-
hə rin də bu nu ic ra et dik və 
çox müasir, dün ya miq ya-
sın da ən bö yük su tə miz lə yi-
ci stan si ya ti kil di. İn di bü tün 
şə hər lər də bu la yi hə lər ya 
ic ra edi lib, ya da ki, ic ra da-
dır. Cə mi beş şə hər qa lıb ki, 
hə lə ora da iş lər baş la ma yıb. 
An caq “Azər su”ya gös tə riş 
ve ril di ki, gə lən il dən baş la-
ya raq qa lan bu beş şə hə rin 
də iç mə li su prob le mi öz hə-
li ni tap sın.

 “Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov döv lə ti-
mi zin baş çı sı na la yi hə çər çi-
və sin də gö rü lən iş lər lə bağ lı 
mə lu mat ver di. Bil di ril di ki, 
2008-ci il də “Ağ daş 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 hə-
ya ta ke çi ril mə si nə baş la nı lıb 
və la yi hə mər hə lə lər lə ic ra 
olu nub. La yi hə 2035-ci ilə 
qə dər pers pek tiv in ki şaf nə-
zə rə alın maq la Ağ daş şə hə-
rin də 47 min nə fə rin iç mə li 
su təc hi za tı nın və ka na li za-

si ya xid mət lə rin dən is ti fa də-
si nin yax şı laş dı rıl ma sı na he-
sab la nıb. Ey ni za man da, 20 
min sa ki nin ya şa dı ğı 13 kən-
də də iç mə li su yun ve ril mə si 
nə zər də tu tu lub. Ümu mi lik-
də bu la yi hə dən 67 min nə fər 
sa kin fay da la na caq. Ra yon 
mər kə zi ni və ət raf kənd lə-
ri iç mə li su ilə tə min et mək 
üçün mən bə ola raq ye ral tı 
su lar se çi lib. İl kin mər hə lə-
də Tür yan ça yın məc ra sın da 
2 kəş fi y yat qu yu su qa zı lıb. 
Mən bə də apa rı lan təd qi-
qat lar su yun key fi y yə ti nin 
möv cud stan dart la ra uy ğun-
lu ğu nu təs diq lə yib. Araş dır-
ma za ma nı mə lum olub ki, 
mən bə nin məh sul dar lı ğı da 
op ti mal sə viy yə də dir, şə hər 
mər kə zi və ət raf kənd lə ri 
da vam lı ola raq su ilə tə min 
et mə yə im kan ve rir. Bü tün 
bun lar nə zə rə alı na raq ümu-
mi məh sul dar lı ğı sa ni yə də 
240 litr olan 8 su bar te zian 
qu yu su qa zı lıb. Su mən bə-
yin də yer lə şən qur ğu la rın 
Tür yan çay da baş ve rə bi lə-
cək sel və daş qın lar dan mü-
ha fi  zə si məq sə di lə mü va fi q 
təd bir lər gö rü lüb. Su bar-
te zian qu yu la rın dan qə bul 
olu nan su yun top lan ma sı və 
op ti mal pay lan ma sı üçün tu-
tu mu 10 min kub metr olan 2 
su an ba rı in şa edi lib. Əha li yə 
ve ri lən iç mə li su yun key fi y-
yə ti nin stan dart lar sə viy yə-
sin də sax la nıl ma sı məq sə-
di lə zə rər siz ləş di ri ci qur ğu 
in şa edi lib. An bar lar dan 
şə hər şə bə kə si nə və ət raf 
kənd lə rə su yun nəq li məq-
sə di lə ümu mi uzun lu ğu 13 
ki lo metr olan, 560 mil li metr 
diametr li po lad bo ru lar dan 
iba rət 2 ma gist ral su xətt  i 
çə ki lib. La yi hə çər çi və sin də 

Okt yab rın 28-də Ağ daş şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri is tis ma ra ve ri lib. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
təd bir də iş ti rak edib. Döv lət baş çı sı ra yon ic ti maiy yə-
ti nin nü ma yən də lə ri ilə gö rü şüb və çı xış edib:
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Ağ daş şə hə rin də 183 ki lo-
metr iç mə li su şə bə kə si nin 
in şa sı tam ba şa ça tıb və 7500 
ev bir ləş mə si və su say ğa-
cı qu raş dı rı lıb. Şə hər əha li si 
ye ni ti kil miş şə bə kə va si tə si-
lə 24 saat key fi y yət li iç mə li 
su ilə tə min olu na caq. La yi-
hə çər çi və sin də ye ni ya ra dıl-
mış inf rast ruk tur he sa bı na 
şə hər mər kə zi nə ya xın və 
ma gist ral su xətt  i nin marş-
ru tu bo yu yer lə şən 5 kən də 
iç mə li su ve ri lib. Ha zır da 
Qa ra dağ lı, Zey nəd din, Gür-
cü va, Neh rə xə lil kənd lə ri nin 
və Lə ki qə sə bə si nin bir his-
sə sin də 10 min dən çox sa ki-
nin iç mə li su təc hi za tı yax şı-
laş dı rı lıb. Gə lə cək də da ha 8 
kən də iç mə li su yun ve ril mə-
si nə zər də tu tu lur. Bu nun-
la da hə min kənd lər də 11 
mi nə dək sa ki nin key fi y yət li 
iç mə li su ya çı xı şı tə min edi-
lə cək.

Bil di ril di ki, la yi hə çər-
çi və sin də Ağ daş şə hə rin də 
ka na li za si ya inf rast ruk tu ru 
da ta ma mi lə ye ni dən qu ru-
lub. Şə hər əra zi sin də 166 ki-
lo metr ka na li za si ya şə bə kə si 

ti ki lib. Hər bir evin və ob-
yek tin ka na li za si ya şə bə kə-
si nə qo şul ma sı tə min edi lib. 
Şə hər də ya ra nan tul lan tı su-
la rı nın tə miz lə yi ci qur ğu ya 
ötü rül mə si məq sə di lə ka na-
li za si ya na sos stan si ya sı və 
9,6 ki lo metr uzun lu ğun da 
əsas da şı yı cı kol lek tor in şa 
edi lib. Ya ra nan tul lan tı su-
la rın tə miz lə nib zə rər siz ləş-
di ril mə si məq sə di lə şə hə rin 

cə nub his sə sin də məh sul-
dar lı ğı sut ka da 10 min kub-
metr olan tə miz lə yi ci qur ğu-
nun ti kin ti si ye kun laş maq 
üz rə dir.

Qeyd edil di ki, ye ni la yi-
hə nin ic ra sı na qə dər şə hə rə 
iç mə li su Tür yan çay ça yı-
nın ya ta ğın da qu raş dı rıl mış 
dre naj sis te mi va si tə si lə ve-
ri lir di. Şə hər də 32 ki lo metr 
pay la yı cı şə bə kə möv cud 

ol muş dur və iç mə li su fa si-
lə li re jim də ve ri lir di. 24 min 
sa ki nin təx mi nən 50 faizi nə 
xid mət gös tə 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. Şə-
hər də möv cud ol muş 18 ki-
lo metr ka na li za si ya şə bə kə si 
ki çik bir his sə ni əha tə edir di 
və is tis ma ra ya rar sız və ziy-
yə tə düş müş dür.

Pre zi dent İl ham Əli ye və 
mə lu mat ve ril di ki, ümu-
mi lik də, Azər bay can Res-
pub li ka sı re gion la rı nın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı döv lət 
proq ram la rı na uy ğun ola raq 
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 
30-da su və ka na li za si ya, 11-
də isə su la yi hə lə ri nin ic ra sı 
ye kun la şıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Ağ-
daş şə hə ri nə iç mə li su yun 
ve ril mə si ni bil di rən düy mə-
ni bas dı. Son da ra yon ic ti-
maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
ilə xa ti rə şək li çək di ril di.
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 “Azər su” ASC-də İs pa ni-
ya Kral lı ğı nın Azər bay can-
da kı  Sə fi r li yi nin mü vəq qə ti 
iş lər və ki li  İq na sio San çes 
Ta boada ilə gö rüş ke çi ri lib. 
Gö rüş də İs pa ni ya Kral lı ğı-
nın An ka ra da kı Sə fi r li yi nin 

ti ca rət mə sə lə lə ri üz rə mü-
şa vi ri Fer nan do Her na des 
Do min qes də iş ti rak edib. 

 “Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə öl kə miz də hə ya ta ke-

çi ri lən iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə lə-
ri ba rə də mə lu mat ve rə rək 
bil di rib ki, bu sa hə də dün-
ya nın qa baq cıl şir kət lə ri nin 
təc rü bə sin dən is ti fa də olu-
nur. Ha zır da hə ya ta ke çi ri-
lən la yi hə lər də ye ni tex no-
lo gi ya la rın tət bi qi nə xü su si 
diq qət ye ti ril di yi nə zə rə alı-
na raq bu sa hə də is pan şir-
kət lə ri ilə təc rü bə mü ba di lə-
si xü su si əhə miy yət da şı yır.

“Azər su” ASC-nin su ilə 
əla qə li bey nəl xalq təş ki lat-
lar la əmək daş lı ğın dan da-
nı şan Q.Hü sey nov Səhm-
dar Cə miy yə tin Dün ya Su 

Şu ra sı və Bey nəl xaq Su Eh-
ti yat la rı As sos siasi ya sın da 
təm sil olun du ğu nu və bu 
təş ki lar la ra üzv öl kə lər lə sıx 
əmək daş lıq edil di yi ni diq-
qə tə çat dı rıb.   

İs pa ni ya Kral lı ğı nın 
Azər bay can da kı Sə fi r li yi nin 
mü vəq qə ti iş lər və ki li  İq na-
sio San çes Ta boada iki öl kə 
ara sın da bü tün sa hə lər də 
əla qə lə rin yük sə lən xət lə 
in ki şaf et di yi ni bil di rib. O, 
İs pa ni ya hö ku mə ti və şir-
kət lə ri nin Azər bay can da 
hə ya ta ke çi ri lən inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri ilə ma raq lan-
dı ğı nı qeyd edə rək gə lə cək 
əmək daş lı ğın qar şı lıq lı əla-
qə lə rə töh fə ve rə cə yi ni diq-
qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də iç mə li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sek to-
run da gə lə cək əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib.  
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“Azər su” ASC-də Fran sa 
Res pub li ka sı nın Azər bay-
can da kı  sə fi  ri  Za ka ri Qros 
ilə gö rüş ke çi ri lib.

“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov Fran sa 
Res pub li ka sı nın Azər bay-
can da ye ni tə yin olun muş 
sə fi  ri  Za ka ri Qro su sa lam la-
ya raq gə lə cək fəaliy yə tin də 
uğur lar ar zu la yıb. Q.Hü sey-
nov Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə öl kə miz-
də hə ya ta ke çi ri lən iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı la yi hə lə ri ba rə də 
mə lu mat ve rə rək bil di rib ki, 
bu sa hə də bey nəl xalq ma-
liy yə qu rum la rı və qa baq cıl 
şir kət lər lə əmək daş lıq edi lir. 
Su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sek to run da Fran sa nın bö-
yük təc rü bə si nin ol du ğu nu 
qeyd edən “Azər su” ASC 
səd ri Fran sa hö ku mə ti və 
şir kət lə ri nin Azər bay can da  
iç mə li su və ka na li za si ya la-

yi hə lə rin də iş ti rak et di yi ni 
xa tır la dıb. Qeyd olu nub ki, 
2006-2009-cu il lər də Fran-
sa hö ku mə ti nin kre di ti he-
sa bı na Höv san Aera si ya 
Stan si ya sı ye ni dən qu ru lub. 
SUEZ şir kə ti ilə im za lan mış 
Prak ti ki tə lim, nou-hau ötü-
rül mə si və tex ni ki yar dı ma 
dair mü qa vi lə çər çi və sin də 
nə zər də tu tu lan təd bir lər 
və Fran sa İq ti sa diy yat Na-
zir li yi nin Qrant Proq ra mı 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri-
lən FA SEP la yi hə si uğur la 
ic ra olu nub. Ötən müd dət də 
Fran sa Sa hib kar lar Təş ki la tı-
na  (ME DEF) da xil olan bir 
sı ra şir kət lə rin rəh bər lə ri ilə 
“Azər su” ASC-də gö rüş lər 
ke çi ri lib, əmək daş lıq mə-
sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.  
Ha zır da hə ya ta ke çi ri lən la-

yi hə lər də ye ni tex no lo gi ya-
la rın tət bi qi nə xü su si diq qət 
ye ti ril di yi nə zə rə alı na raq 
bu sa hə də fran sız şir kət lə ri 
ilə təc rü bə mü ba di lə si mü-
hüm əhə miy yət da şı yır.

Fran sa nın Azər bay can-
da kı sə fi  ri Za ka ri Qros öl-
kə mi zə sə fi r tə yin olun ma-
sın dan məm nun lu ğu nu di lə 
gə ti rə rək iki öl kə ara sın da  
bü tün sa hə lər də əla qə lə rin 
yük sə lən xət lə in ki şaf et di-

yi ni bi li rib. O, Fran sa şir-
kət lə ri nin Azər bay can da 
hə ya ta ke çi ri lən inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri ni yük sək qiy-
mət lən di rib və ye ni tex no-
lo gi ya la rın tət bi qi sa hə sin də 
əmək daş lı ğın qar şı lıq lı əla-
qə lə rə töh fə ve rə cə yi ni diq-
qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də iç mə li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sek to-
run da gə lə cək əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri mü za ki rə edi lib.

"Азяр су" АСЪ-дя Фран са Рес пуб ли ка сы нын 
ся фи ри иля эю рцш ке чи ри либ

Ис па ни йа  ширкятляри “Азяр су” АСЪ иля 
ямякдашлыьа мараг эюстярир

Ис па ни йа  ширкятляри “Азяр су” АСЪ иля 
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Gən cə şə hə rin də ke çi ri-
lən qə bul dan əv vəl “Azər-
su” ASC-nin səd ri Qorx-
maz Hü sey nov və Gən cə 

Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Ni ya zi Bay ra mov 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin abi də si ni zi ya rət 
edib, abi də önü nə gül dəs-
tə si dü zə rək Ulu Ön də rin 
əziz xa ti rə si nə eh ti ram la rı-
nı bil di rib lər.    

Gən cə Şə hər Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də ke çi-
ri lən qə bul da Gən cə şə hə-
rin dən, Sa mux və Kəl bə cər 
ra yon la rın dan 58 və tən daş 

iş ti rak edib. Və tən daş la rın 
mü ra ciət lə ri əsa sən iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə ri,  işə qə bul və di-
gər mə sə lə lər lə bağ lı olub. 

Hər bir və tən da şı din lə-
yən “Azər su” ASC-nin səd-
ri mü ra ciət lə rin qı sa müd-
dət də araş dı rı la raq zə ru ri 
təd bir lə rin gö rül mə si ba-
rə də aidiy yə ti st ruk tur böl-
mə lə ri nin rəh bər lə ri nə tap-
şı rıq lar ve rib. Və tən daş lar 
tə rə fi n dən qal dı rı lan mə-
sə lə lə rin bir qis mi ye rin də 
həll olu nub, araş dı rıl ma sı-

na eh ti yac olan mü ra ciət lər 
nə za rə tə gö tü rü lüb.

Lən kə ran şə hə rin də də 
ke çi ri lən qə bul dan əv vəl  
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin abi də si ni zi ya rət 
edi lib. “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov 
və Lən kə ran Şə hər İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh 
Qa ra şov abi də önü nə gül 
dəs tə si dü zə rək Ulu Ön də-
rin əziz xa ti rə si nə eh ti ram-
la rı nı bil di rib lər.

Lən kə ran şə hə ri Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də ke-
çi ri lən qə bul da Lən kə ran, 
As ta ra və Le rik ra yon la-
rın dan 30 və tən daş iş ti rak 
edib. Sa kin lər böl gə lər də 
və tən daş la rın qə bu lu və 
mü ra ciət lə ri nə ba xıl ma sı 
üçün ra hat və əl ve riş li şə-
rait ya ra dıl ma sın dan ra-
zı lıq la rı nı di lə gə ti rə rək, 
gös tə ri lən diq qət və qay-
ğı ya gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər.

Mər kə zi ic ra ha ki miy-
yə ti or qan la rı rəh bər lə-
ri nin şə hər və ra yon lar-
da və tən daş la rın qə bu lu 
cəd və li nə uy ğun ola raq, 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin səd ri Qorx-
maz Hü sey nov Gən cə  və 
Lən kə ran şə hər lə rin də  və-
tən daş la rı qə bul edib. 

“Азяр су” АСЪ-нин сяд ри Горх маз Щц сей нов 
Эян ъя вя Лян кя ранда вя тян даш ла ры гябул едиб



 “Azər su” ASC-nin səd ri-
nin bi rin ci müavi ni Tey yub 
Cab ba rov sent yab rın 19-da 
Göy göl şə hə rin də Göy göl və 
Daş kə sən ra yon la rın dan, okt-
yab rın 21-də isə Bi lə su var şə-

hə rin də Bi lə su var, Cə li la bad 
və Cəb ra yıl ra yon la rın dan 
olan və tən daş lar la gö rü şüb.

“Azər su” ASC səd ri nin 
müavi ni Eti bar Məm mə do-
vun sent yab rın 20-də Naf ta-
lan şə hə rin də  ke çir di yi gö-
rüş də Naf ta lan, Go ran boy və 
Xo ca lı ra yon la rı nın,  okt yab-
rın 22-də Ma sal lı şə hə rin də 
ke çir di yi gö rüş də isə Ma sal lı 

və Yar dım lı ra yon la rı nın sa-
kin lə ri iş ti rak edib. 

Qə bul lar dan əv vəl “Azər-
su” ASC-nin sədr müavin lə ri 
və yer li ic ra ha ki miy yə ti baş-
çı la rı ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin abi də si ni zi ya rət 
edib, abi də önü nə gül dəs tə-
lə ri dü zə rək Ulu Ön də rin 
əziz xa ti rə si nə eh ti ram la rı nı 
bil di rib lər.

Qə bul lar da ümu mi lik də  

113 və tən da şın mü ra ciət və 
şi ka yət lə ri nə ba xı lıb. Mü ra-
ciət lər əsa sən iç mə li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya, işə qə bul 
və di gər mə sə lə lər lə bağ lı 
olub. Qə bul lar da hər bir və-
tən da şın mü ra ciəti din lə ni lib. 
Və tən daş lar tə rə fi n dən qal-
dı rı lan mə sə lə lə rin bir qis mi 
ye rin də həll olu nub, araş dı-
rıl ma sı na eh ti yac olan mü ra-
ciət lər nə za rə tə gö tü rü lüb.
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Mər kə zi ic ra ha ki miy-
yə ti or qan la rı nın, di gər 
qu rum la rın rəh bər lə ri nin 
və on la rın müavin lə ri nin 
şə hər və ra yon lar da və tən-
daş la rın qə bu lu cəd və li nə 
uy ğun ola raq “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti nin sədr müavin lə ri böl-
gə lər də və tən daş la rı qə bul 
edib lər. 

“Азяр су” АСЪ-нин сядр мцавин ля ри 
бюл эя ляр дя са кин ляр ля эю рц шцб



“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tinin Təd bir lər 
Pla nı na uy ğun ola raq Sə-
bail ra yo nu nun Ba dam dar 
qə sə bə si nin sü rüş mə zo na-
sı ki mi ta nı nan 3-cü ya şa-
yış mas si vin də iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri ic ra 
olu nur.

3-cü ya şa yış mas si vin də 
ic ra olu nan la yi hə bu əra zi-
də baş ver miş tor paq sü rüş-
mə si nin ara dan qal dı rıl ma sı 
təd bir lə ri çər çi və sin də hə-
ya ta ke çi ri lir. İn di yə dək bu 
əra zi də iç mə li su təc hi za-
tı əha li tə rə fi n dən pri mi tiv 
qay da da ya ra dıl mış və uzun 
müd dət dir is tis mar da olu-
nan şə bə kə lər he sa bı na apa-
rı lıb. Bu ra da ya şa yan əha li 
fa si lə li re jim də iç mə li su ilə 
tə min edi lir di. Möv cud su 
xət lə ri is tis ma ra ya ra sız və-
ziy yət də ol du ğun dan tez-tez  
baş ve rən qə za lar su axın tı sı-
na sə bəb olur du. Bü tün bun-

lar nə zə rə alı na raq hə min 
kü çə lə rin iç mə li su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı na qə rar ve ri lib. La-
yi hə çər çi və sin də müx tə lif 
diametr li bo ru lar la 10,5 km 
uzun lu ğun da su xət lə ri in şa 
edi lə cək. Ye ni şə bə kə dən hər 
bir evə bir ləş mə ve ri lə cək.

3-cü ya şa yış mas si vi əra-
zi sin də tul lan tı su la rı nın axı-
dıl ma sın da da prob lem lər 
ya ra nır dı. Ya şa yış mas si vi-
nin ək sər his sə sin də ka na li-
za si ya şə bə kə si möv cud ol-
ma yıb. Tul lan tı su la rı əsa sən 
açıq ka nal la ra və  şam bo la ra 
axı dı lıb. Bu da əra zi də tor-
paq sü rüş mə lə ri nin sü rət-
lən mə si nə sə bəb olur du. 
Bu na gö rə də əra zi də ka na-
li za si ya şə bə kə si nin ta ma mi-

lə ye ni dən qu rul ma sı qə ra ra 
alı nıb. Ha zır da ic ra sı na ye ni 
baş la nıl mış la yi hə çər çi və-
sin də əra zi də  ümu mi uzun-
lu ğu 23 km olan ka na li za si-
ya xət lə ri in şa edi lə cək və 
hər bir ün va nın ka na li za si ya 
sis te mi nə qo şul ma sı tə min 
edi lə cək. Bu nun la da hə min 
əra zi də tul lan tı su la rı nın 
axı dıl ma sı mər kəz ləş di ril-

miş qay da da tə min edi lə cək.
Əra zi də ya ra nan tul lan tı 

su la rı Sal yan şos se sin də ye-
ni ti ki lən da şı yı cı xətt  ə ötü-
rü lə rək ya xın lıq dan ke çən 
Ba yıl-Bi bi hey bət-Lök ba tan 
kol lek to ru na yö nəl di lə cək. 
Bu nun la da 10 min dən çox  
sa ki nin iç mə li su və ka na li-
za si ya xid mət lə rin dən is ti fa-
də si yax şı la şa caq.  

Bakı şəhəri Sə bail ra-
yo nu nun 20-ci sa hə ya şa-
yış mas si vin də iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri ic ra 
olu nur. 20-ci sa hə ya şa yış 
mas si vin də ic ra olu nan la-
yi hə Sal yan şos se si, Gül ba-
la Əli yev, Arif İs ma yı lov, 
Çern ya xovs ki və Yüz bəy 
Mür sə lov kü çə lə ri ni əha tə 
edir. 

Bu ilin əv və lin də hə ya ta 
ke çi ril miş la yi hə nin da va-
mı ola raq ha zır da əra zi də 
ye ni su və ka na li za si ya inf-
rast ruk tur la rı ya ra dı lır. İn-
di yə dək bu əra zi də iç mə li 
su təc hi za tı əha li tə rə fi n dən 
pri mi tiv qay da da ya ra dıl-
mış və uzun müd dət dir is-
tis mar da olu nan şə bə kə lər 

he sa bı na apa rı lıb. Bu ra da 
ya şa yan əha li gü na şı rı ol-
maq la fa si lə li re jim də iç-
mə li su ilə tə min edi lir di. 
Möv cud su xət lə ri is tis ma ra 
ya ra sız  və ziy yət də ol du-
ğun dan tez-tez qə za lar baş 
ve rir di və su yun təz yi qi ni 
ar tır maq müm kün ol mur-
du. Bü tün bun lar nə zə rə alı-

na raq hə min kü çə lə rin iç mə-
li su təc hi za tı sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı na qə rar 
ve ri lib. La yi hə çər çi və sin də 
adı çə ki lən kü çə lər də müx-
tə lif diametr li bo ru lar la 6,5 
km uzun lu ğun da su xət lə ri 
in şa edi lir. Ye ni şə bə kə dən 
hər bir evə bir ləş mə ve ri lir. 
Bu əra zi də tul lan tı su la rı-

nın axı dıl ma sın da da prob-
lem lər ya ra nır dı. İn di yə dək 
tul lan tı su la rı əha li tə rə fi n-
dən pə ra kən də şə kil də ya-
ra dılmş xət lər, bə zi hal lar da 
isə açıq ka nal lar la axı dı lır dı.  
Bu prob le min ara dan qal dı-
rıl ma sı məq sə di lə ümu mi 
uzun lu ğu 5,6 km olan ka-
na li za si ya xət lə ri in şa edi-
lir. Əra zi də ya ra nan tul lan tı 
su la rı Sal yan şos se sin də ye-
ni ti ki lən da şı yı cı xətt  ə ötü-
rü lə rək ya xın lıq dan ke çən 
1000 mm diametr li Ba yıl-Bi-
bi hey bət kol lek to ru na yön-
lən di ri lə cək.

Ümu mi lik də ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nin ilin so nu-
na qə dər ba şa çat dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. Bu nun la da 
30 min nə fər sa ki nin iç mə li 
su və ka na li za si ya xid mət-
lə rin dən is ti fa də si yax şı la-
şa caq. 
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20-ci sa hə ya şa yış mas si vin də ye ni 
su və ka na li za si ya sis tem lə ri ya ra dı lır



“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən ic ra 
olu nan növ bə ti la yi hə çər-
çi və sin də Qo bus tan ra yo-
nun Ərəb qə dim, Cəm cəm li 
və Göy də rə kənd lə rin də ilk 
də fə  mər kəz ləş di ril miş su 
təc hi za tı sis te mi ya ra dı lıb 
və kənd lə rə iç mə li su yun  
ve ril mə si nə baş la nı lıb.

Şir van böl gə sin də yer-
lə şən Qo bus tan ra yo nun da 

məh sul dar su mən bə lə ri 
ol ma dı ğın dan iç mə li su təc-
hi za tı hə mi şə ak tual olub. 
Xü su si lə ra yo nun Ərəb-
qə dim, Cəm cəm li və Göy-
də rə kənd lə ri nin sa ki nə ri 
uzun il lər su ça tış maz lı ğın-
dan əziy yət çə kib. Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
təs diq lə di yi  re gion la rın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı döv lət 
proq ra mı çər çi və sin də Qo-

bus tan şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı la yi hə si çər çi və sin-
də ya ra dıl mış inf rast ruk-
tur bə zi kənd lə rin iç mə li 
prob le mi nin həl li nə im kan 
ve rib. Ötən müd dət də bu 
inf rast ruk tur lar he sa bı na 
Ərəb qə dim, Cəm cəm li və 
Göy də rə kənd lə ri ni iç mə-
li su ilə tə min et mək üçün 
ma gist ral xət lər çə ki lə rək 
əha li nin ümu mi is ti fa də si 
üçün su da ya ğı və bu laq lar 
qu raş dı rı lıb. La kin su yun 
da şın ma sın da ya ra nan çə-
tin lik lər la yi hə nin ge niş lən-
di ril mə si nə zə ru rət ya ra dıb. 
Bu ba xım dan növ bə ti mər-
hə lə də bu kənd lər də mər-
kəz ləş di ril miş su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin ya ra dıl ma sı na 
qə rar ve ri lib. Bu məq səd lə 

Ərəb qə dim, Cəm cəm li və 
Göy də rə kənd lə rin də ümu-
mi uzun lu ğu 17 km olan 
pay la yı cı su şə bə kə si in şa 
edi lib. Ye ni ya ra dı lan şə bə-
kə dən hər bir evə bir ləş mə 
ve ri lə rək say ğac lar qu raş-
dı rı lıb. Kənd lər də su təc hi-
za tı nın da ya nıq lı ğı nı tə min 
et mək məq sə di lə hər bi ri nin 
tu tu mu 50 kub metr olan 3 
ədəd su an ba rı nın in şa sı 
ba şa çat dı rı lıb. Bu nun la da 
Qo bus tan ra yo nu nun Ərəb-
qə dim, Cəm cəm li və Göy-
də rə kənd lə ri nin 4 mi nə dək 
sa ki ni da yan lıq lı  iç mə li su 
ilə tə min olu nub.

Ha zır da ra yo nun Sün dü 
kən din də iç mə li su la yi hə si 
ic ra olu nur. Bu la yi hə çər çi-
və sin də kənd də mər kəz ləş-
di ril miş iç mə li su təc hi za tı 
şə bə kə si ya ra dı lır.
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 “Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti Ba  kı şə  hə  ri  nin 
ya  ğış su  la  rı  nın yı  ğıl  ma təh -
lü  kə  si olan qə  sə  bə  lə  rin  də 
səth su  la  rı  nın kə  nar  laş  dı  rıl -
ma  sı məq  sə  di  lə ye  ni la  yi  hə -
lə  rin ic  ra  sı  na baş  la  yıb. Ha -
zır  da 5 ya  şa  yış mən  tə  qə  si  ni  
əha  tə edən la  yi  hə  lər  dən bi  ri 
Sa  bun  çu ra  yo  nu  nun Zab  rat 
qə  sə  bə  sin  də ic  ra olu  nur. 

Ba  kı şə  hə  ri Sa  bun  çu ra -
yo  nu  nun 2-ci Zab  rat ya  şa  yış 
mas  si  vi ad  la  nan əra  zi  sin  də 
səth və qrunt su  la  rı  nın kə -
nar  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 
mər  kəz  ləş  di  ril  miş ya  ğış-ka -
na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri möv -
cud ol  ma  yıb. Son il  lər əra  zi -
də məs  kun  laş  ma  nın art  ma  sı 
səth və tul  lan  tı su  la  rı  nın axı -
dıl  ma  sı  nı ak  tual  laş  dı  rı  lıb. 
İn  ten  siv ya  ğın  tı  lar za  ma  nı 

əra  zi  də su  bas  ma hal  la  rı -
nın qey  də alın  ma  sı sa  kin  lər 
üçün na  ra  hat  lıq do  ğur  maq  la 
ya  na  şı, an  ti  sa  ni  tar və  ziy  yə -
tin ya  ran  ma  sı  na sə  bəb olub.

Ya  şa  yış mas  si  vin  də su -
bas  ma hal  la  rı  nın ara  dan  
qal  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 
“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə -
miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən la  yi  hə 
ha  zır  la  nıb və qı  sa müd  dət  də 
iş  lə  rə baş  la  nı  lıb. La  yi  hə  yə 
əsa  sən, əra  zi  də 3,6 km uzun -
lu  ğun  da ya  ğış-ka  na  li  za  si  ya 
şə  bə  kə  si və kol  lek  to  ru in  şa 
olu  nur. Ye  ni ya  ra  dı  lan şə  bə -
kə üzə  rin  də ba  xış qu  yu  la  rı 
ti  ki  lir. Bu  ra  da ya  ra  nan səth 
və qrunt su  la  rı ya  xın  lıq  dan 
ke  çən möv  cud kol  lek  to -
ra ötü  rü  lə  cək. Bu məq  səd  lə 
əra  zi  də na  sos stan  si  ya  sı in  şa 
edi  lir. La  yi  hə üz  rə ti  kin  ti-
qu  raş  dır  ma iş  lə  ri  nin ca  ri ilin 

so  nu  na qə  dər ba  şa  çat  dı  rıl -
ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Qeyd edək ki, ha  zır  da  
Zab  rat qə  sə  bə  si də da  xil ol -
maq  la 5 ya  şa  yış mən  tə  qə -
sin  də - Bi  lə  cə  ri, Meh  diabad, 
Ra  ma  na və Ba  har qə  sə  bə  lə -
rin  də ya  ğış və ka  na  li  za  si  ya 
xət  lə  ri  nin ti  kin  ti  si da  vam 
et  di  ri  lir. Bu la  yi  hə  lər çər  çi -
və  sin  də 20 km-dən çox ka -
na  li  za  si  ya xət  lə  ri  nin in  şa  sı 

nə  zər  də tu  tu  lub. Ca  ri ilin 
so  nu  na qə  dər la  yi  hə  lər üz -
rə nə  zər  də tu  tul  muş iş  lə  rin 
ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı plan  laş  dı -
rı  lır. Bu la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı nə -
ti  cə  sin  də su  bas  ma təh  lü  kə  si 
olan əra  zi  lər  də su yı  ğıl  ma -
la  rı  nın qar  şı  sı alı  na  caq. La  yi -
hə  lə  rin ic  ra  sı əha  li  nin məişət 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dır  maq  la 
ya  na  şı, eko  lo  ji ba  xım  dan da 
mü  hüm əhə  miy  yət da  şı  yır.  

Заб ратда сятщ су ла ры нын кя нар лаш ды рыл ма сы ла йи щя си иъ ра олунур

Го бус тан ра йо ну нун 3 кянд и нин ич мя ли су проб ле ми щялл еди либ

Заб ратда сятщ су ла ры нын кя нар лаш ды рыл ма сы ла йи щя си иъ ра олунур



Sa bun çu ra yo nu nun Pir-
şa ğı qə sə bə si ya xın lı ğın da 
in şa edi lən və məh sul dar-
lı ğı sut ka da 40 min kub-
metr olan Pir şa ğı tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu su nun 
də ni zə çı xış xətt  i nin ti kin-
ti si la yi hə nin ən va cib his-
sə lə rin dən bi ri dir. Xə zər 
də ni zi nin eko lo ji sa bit li yi-
nin qo run ma sı məq sə di lə 
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 1600 mm 
diametr li po lad bo ru lar la 
1700 metr uzun lu ğun da da-
şı yı cı xətt  in şa edi lib. Xətt  in 
qu raş dır lı ma sı Azər bay can 

Res pub li ka sı Döv lət Neft 
Şir kə ti nin (SO CAR) sual tı 

bo ru kə mər lə ri nin ti kin ti si 
və me tal konst ruk si ya la rın 
kor ro zi ya dan mü ha fi  zə-

si sa hə sin də ix ti sas laş mış 
“Neft qaz ti kin ti” tres ti nin 
Höv san qə sə bə si ya xın lı-
ğın da yer lə şən ti kin ti mey-
dan ça sın da hə ya ta ke çi ri-
lib. 

Xətt  in kor ro zi ya ya qar şı 
da vam lı lı ğı nı tə min et mək 
üçün bo ru lar da xil dən və 

xa ric dən xü su si ma te riall-
lar la izol ya si ya olu nub. Bu 
ya xın lar da bo ru la rın qu raş-

dı rıl ma sı iş lə ri ye kun la şıb 
və xətt  in də niz va si tə si lə 
Pir şa ğı qə sə bə sin də in şa-
sı da vam edən tə miz lə yi ci 
qur ğu nun yer ləş di yi əra zi-
yə da şın ma sı hə ya ta ke çi-
rilb.

Hid ro me teoro lo ji proq-
noz lar əsa sın da ha va şə raiti 
nə zə rə alı na raq və  də niz də 
dal ğa la rın sa bit ol ma sı əsas 
gö tü rül mək lə xətt  in da şın-
ma sı üçün mü na sib vaxt 
se çi lib. Xətt  in uzun lu ğu və 
ağır lı ğı nə zə rə alı na raq da-
şın ma iş lə ri nə “Azər bay can 
Xə zər Də niz Gə mi çi li yi” 
QSC-nin  xü su si tə yi nat lı 
gə mi lə ri cəlb olu nub. Azər-
bay can və ko re ya lı mü tə-
xəs sis lə rin iş ti ra kı ilə kə-
mə rin da şın ma sı na bü tün 
marş rut bo yu cid di nə za rət 
olu nub. Çı xış xətt  i 2 gün 
ər zin də Pir şa ğı ya çat dı rı-
lıb və əv vəl cə dən ha zır lan-
mış xən də yə yer ləş di ri lib. 4 
gün da vam edən mü rək kəb 
tex no lo ji pro ses nə zər də tu-
tul muş vaxt da, key fi y yət lə 
və təh lü kə siz şə rait də ic ra 
edi lib. Pir şa ğı tul lan tı su-
tə miz lə yi ci qur ğu nun çı xış 
xətt  i nin 400 metr lik his sə si 
qu ru, 1300 metr lik his sə-
si isə də niz də qu raş dı rı lıb. 
Bü tün bun lar nə zə rə alı-
na raq əv vəl cə dən də ni zin 
di bi ilə marş rut müəy yən 
edi lib və ix ti sas laş mış gə-
mi lər lə dib də rin ləş dir mə 
iş lə ri apa rı lıb.
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Azər bay can da ye ni tex no lo gi ya la ra əsas la nan ilk müa-
sir tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si ye kun laş maq 
üz rə dir. Azər bay can hö ku mə ti 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 qur ğu nun ən mü rək kəb 
his sə si olan də ni zə çı xış xətt  i xü su si gə mi lər lə Höv san da kı 
ti kin ti mey dan ça sın dan gə ti ri lə rək qu raş dı rı lıb.
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“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti Ba kı Eks po 
Mər kə zin də ke çi ri lən 13-
cü Azər bay can Bey nəl xalq 
Kar ye ra sər gi sin də iş ti rak 
edir. “Ite ca Cas pian LLC” 
və “Cas pian Event Or ga ni-
sers” şir kət lə ri nin təş ki lat-
çı lı ğı, Azər bay can Res pub-
li ka sı Təh sil Na zir li yi nin 
və di gər qu rum la rın dəs tə yi 
ilə təş kil olun muş sər gi də 
“Azər su” ASC-nin  xü su si 
sten di qu raş dı rı lıb.

“Azər su” ASC tə rə fi n dən  
sər gi yə müx tə lif sa hə lər üz-

rə iş yer lə ri çı xa rı lıb. Va kant 
iş yer lə ri  mü hən dis-tex-
no loq, SCA DA mü hən di si, 
hid ro lo gi ya, su mü hən dis-

li yi, ener ge ti ka, me xa ni ka, 
av to ma ti ka və met ro lo gi ya 
üz rə olub. “Azər su” ASC-
nin sten di ilə ma raq la nan 

şəxs lə rə Səhm dar Cə miy yə-
tin fəaliy yə ti, təq dim olu nan 
iş yer lə ri ba rə də ət rafl  ı mə-
lu mat lar  ve ri lib.

Sər gi müd də tin də “Azər-
su” ASC-nin sten di bö yük 
ma ra ğa sə bəb olub və yüz-
lər lə zi ya rət çi  tə rə fi n dən iz-
lə ni lib. “Azər su” ASC-də iş-
lə mək ar zu sun da ol du ğu nu 
bil di rə rən və tən daş lar şəx si 
mə lu mat la rı nı təq dim edib-
lər. “Azər su” ASC-yə işax-
ta ran lar tə rə fi n dən edil miş 
mü ra ciət lər araş dı rıl dıq dan 
son ra se çil miş na mi zəd lər 
mü sa bi qə yə də vət olu na caq.

"Azər su" ASC kar ye ra sər gi sin də təm sil olu nub

Okt yab rın 11-də Ko re ya 
Res pub li ka sı Mil li As samb-
le ya sı nın nü ma yən də he yə-
ti Azər bay can hö ku mə ti və 
Ko re ya İx rac-İd xal Ban kı-
nın bir gə ma liy yə ləş dir di-
yi la yi hə çər çi vəs din də in şa 
edi lən Pir şa ğı Tul lan tı  Su-
tə miz lə yi ci Qur ğu su na sə fər 
edib.

Tə miz lə yi ci qur ğu nun 
in şa sı ilə ta nış lıq çər çi və sin-
də qo naq la ra  mə lu mat ve ri-
lib ki, məh sul dar lı ğı sut ka da 
40 min kub metr olan la yi-
hə lən di ri lən Pir şa ğı tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu su nun 
in şa sı na 2017-ci il də baş la nı-
lıb və ötən müd dət də iş lə rin 
90 faiz dən ço xu ye ri nə ye ti ri-
lib. 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 lır. 
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 la şıb və ha zır da ava-
dan lıq la rın qu raş dı rıl ma sı 
hə ya ta ke çi ri 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 zə rər siz ləş di ril mə si 
nə zər də tu tu lur.

Qeyd olu nub ki, 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 xətt  i in şa edi lib.  

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. 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. 

Ko re ya Mil li As samb le-
ya sı nü ma yən də he yə ti nin 
rəh bə ri Kim Jae Kyunq la yi-
hə nin uğur la hə ya ta ke çi ril-
mə sin dən məm nun lu ğu nu 
bil di rib və əla və edib ki, öl-
kə lə ri miz ara sın da iki tə rəfl  i 
əla qə lə rin güc lən dir mək lə 
ya na şı, və tən daş la rın hə yat 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si-
nə töh fə ve rə cək.

Ко ре йалы парламентариляр Пир ша ьы 
Тул лан ты Су тя миз ля йи ъи Гур ьу сун да олуб


