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44 gün da vam edən mü-
ha ri bə də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə for ma la şan 
Azər bay ca nın şan lı Or du su 
düş mə ni diz çök dür dü. İş ğal 
al tın da qa lan tor paq la rı mız 
cə sur əs gər lə ri mi zin rə şa də ti 
ilə düş mən cay na ğın dan xi-
las ol du. Qa ra bağ sa va şın da-
kı ta ri xi Qə lə bə nin əbə di ləş-
di ril mə si nə xid mət edən ilk 
bö yük la yi hə isə Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə real la şan Hər bi Qə ni mət-
lər Par kı nın sa lın ma sı ol du. 
Xa tır la daq ki, Azər bay ca nın 
Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə-
bə si nin rəs mi ləş mə sin dən 
bir gün son ra – no yab rın 

11-də Mü zəff  ər Ali Baş Ko-
man dan hərb çi lər lə gö rü-
şün də düş mə nin qə ni mət 
gö tü rül müş və məhv edil miş 
tex ni ka sı nın nü ma yi şi üçün 
plan la rı nın ol du ğu nu de miş-
di. De kab rın 10-da Zə fər pa-
ra dın da düş mən or du su nun 
məhv edil miş və ya qə ni mət 
ki mi gö tü rül müş hər bi tex ni-
ka la rının bir qis mi nin nü ma-
yi şin dən dər hal son ra hə ya ta 
ke çi ril miş ge niş miq yas lı iş lə-
rin nə ti cə si ola raq  açıq sə ma 
al tın da na dir park sa lın dı. 

Ap re lin 12-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin iş ti ra kı 
ilə par kın açı lı şı ol du. Pre zi-
dent, Mü zəff  ər Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli ye və Hər bi 

Qə ni mət lər Par kı nın ilk zi ya-
rət bi le ti təq dim edil di. 

Ba kı da, Ye ni Bul var əra-
zi sin də ya ra dıl mış Hər bi Qə-
ni mət lər Par kın da nü ma yiş 
et di ri lən düş mən tex ni ka sı 
Azər bay can Or du su nun gü-
cü nü və Mü zəff  ər Ali Baş 
Ko man da nı mı zın düş mə ni 
diz çök dü rən po lad ira də si ni 
bir da ha bü tün dün ya ya gös-
tə rir. Park da təq dim olu nan 
hər bir nü mu nə Azər bay can 
əs gə ri nin qəh rə man lı ğı nı və 
rə şa də ti ni tə rən nüm edir. Er-
mə ni lə rin qo yub qaç dı ğı atı cı 
si lah lar, ağır tex ni ka lar, ra ket 
komp leks lə ri, hər bi nəq liy-
yat lar və di gər sur sat lar qə ni-
mət lər sı ra sın da dır. 

Zə fər pa ra dı nın ən yad-
da qa lan və rəm zi kom po zi-
si ya lar dan bi ri Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lə ri nin iş ğal-
dan azad olu nan tor paq-
lar da düş mən dən qə ni mət 
gö tür dü yü 2000-dən çox av-
to mo bi lin nöm rə ni şa nın dan 
ha zır la nan löv hə də par kın 
əra zi sin də dir. Yük ma şın-
la rı nın bu ra da sər gi lə nən 
nöm rə lə ri gö tü rül müş tex ni-

ka nın, sa də cə, ki çik his sə si-
ni təş kil edir. Düş mə nin 522 
yük ma şı nı məhv edi lib, qə-
ni mət ki mi gö tü rü lüb. 

Və tən mü ha ri bə si döv-
rün də dö yüş mey da nın da 
da vam lı məğ lu biy yət lə rə 
mə ruz qa lan düş mən in san-
lıq əley hi nə və mü ha ri bə 
ci na yət lə ri tö rə dib, o cüm-
lə dən dö yüş böl gə sin dən 
uzaq da olan əra zi lə rə ra ket 
zər bə lə ri en di rib, dinc sa-
kin lə ri qət lə ye ti rib. Hə min 
fakt la rı xro no lo ji ar dı cıl lıq-
la özün də əks et di rən löv hə 
Par kın gi riş his sə sin də yer-
ləş di ri lib. Bu ra da Şu şa ya atıl-
mış “İs kən dər M” ra ke ti nin 
qa lıq la rı da var. Nü ma yiş et-
di ri lən qə ni mət lər sı ra sın da 
KUB ze nit-ra ket komp lek si, 
hə rə sin dən bir nü mu nə ol-
maq la tır tıl lı ağır tex ni ka da 
var. On lar saz və ziy yət də dir! 
Düş mə nin 150-dək ağır tex-
ni ka sı, “T-72” tank la rı, pi ya-
da la rın dö yüş ma şın la rı, 2S1 
“Qvoz di ka” özü ye ri yən ar-
til le ri ya qur ğu su, “Osa” ze-
nit-ra ket komp lek si və di gər 
eks po nat la rı da bu sı ra ya da-
xil et mək olar.

Və tən mü ha ri bə si nin ge-
di şi za ma nı Azər bay can in-
for ma si ya cəb hə sin də də 
bö yük üs tün lük əl də edib. 
Dün ya ic ti maiy yə ti və bey-
nəl xalq küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri mü na qi şə böl gə si 
haq qın da son mə lu mat la rı 
ən eti bar lı, bi rin ci mən bə-
dən –A zər bay can Pre zi den-
tin dən alır dı. Qə lə bə tvit lə ri, 
apa rı cı me dia qu rum la rı na 
mü sa hi bə lər, xal qa mü ra-
ciət lər dən iba rət his sə lər Par-
kın əra zi sin də ki vi deozal da 
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Azər bay ca nın öz tor paq la rı nı iş ğal dan azad et mək 
uğ run da apar dı ğı Və tən mü ha ri bə sin də Pre zi dent, Mü-
zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev tə rə fi n dən təs-
diq lə nən mü kəm məl hər bi st ra te gi ya və tak ti ka dö yüş 
mey da nın da şan lı Or du mu za hər bi əmə liy yat la rı sü rət-
lə hə ya ta ke çir mə yə im kan ver di. Nə ti cə də düş mə nin 30 
il ər zin də möh kəm lən dir di yi mü da fi ə is teh kam la rı ya-
rıl dı, hər bi tex ni ka la rı məhv edil di. Ağır məğ lu biy yə tə 
dü çar olan düş mən iş ğal al tın da sax la dı ğı ta ri xi tor-
paq la rı mız dan ge ri çə kil mə yə məc bur ol du. 

Щяр би Гя ни мят ляр Пар кы тарихи 
гялябямизин нцмайишидир



nü ma yiş et di ri lir.
Par kın əra zi sin də ki hər 

bir ele ment, de mək olar ki, 
na dir dir. Be lə ki, bu ra da kı 
otu ra caq la rın alt his sə si qə-
ni mət ki mi gö tü rül müş mər-
mi ye şik lə rin dən dü zəl di lib. 
Par kın əra zi sin də ki işıq lan-
dır ma sis te mi mər mi lə rin 
ərin ti lə rin dən, tul lan tı ye şik-
lə ri isə tank mər mi si nin ba rıt 
atı cı sı nın futl ya rın dan ha zır-
la nıb.

Hər bi Qə ni mət lər Par kı-
nın ən ma raq lı his sə lə rin dən 
bi ri 30 il ər zin də düş mən tə-
rə fi n dən möh kəm lən di ril miş 
mü da fi ə möv qe yi əks olu-
nan, özün də 10 ele ment dən 
iba rət mü hən dis-ma neələr 
sis te mi ni eh ti va edən əra zi-
dir. Bu ra da 5 metr enin də, 
3-4 metr də rin lik də qa zı lan 
tank əley hi nə xən dək, mi na 
sa hə si, tank əley hi nə be ton 
di rək lər və me tal kir pi lər, al-
çaq di rək lər üzə rin də ti kan lı 
məf til dən tor, hün dür di-
rək lər də məf til li tor, pi ya da 
əley hi nə mi na sa hə si, az nə-
zə rə çar pan və üç cər gə li lent 
tip li məf til ma neələ ri, həm çi-
nin sən gər üzə rin də lent tip-
li məf til ma neələr nü ma yiş 
olu nur. 

Hər bi Qə ni mət lər Par kın-
da 300-dən çox eks po nat, o 
cüm lə dən 150-dək ağır tex ni-
ka, tank lar, dö yüş ma şın la rı, 
ar til le ri ya qur ğu la rı, ze nit-ra-
ket komp leks lə ri, atı cı si lah-
lar, hər bi nəq liy yat sər gi lə nir. 
Bu isə  məhv edil miş və qə-
ni mət gö tü rül müş düş mən 
tex ni ka sı nın yal nız ki çik bir 
his sə si ni təş kil edir. Mü ha-
ri bə nin ge di şin də düş mə nin 
125 ar til le ri ya to pu, 366 tan kı, 
7 “S-300” ze nit-ra ket komp-
lek si, 50-dən çox di gər ze nit-
ra ket komp leks lə ri, 522 yük 
av to ma şı nı və di gər tex ni ka-
lar məhv edil miş və qə ni mət 
ki mi gö tü rül müş dür. 

Azər bay ca nın haqq sa va-
şı nın əbə di ləş di ril mə si ba-

xı mın dan xü su si əhə miy yət 
kəsb edən bu mə ka na gə lən 
zi ya rət çi lə rə təq dim edi lən 
eks po nat lar Azər bay ca na Zə-
fər qa zan dı ran dö yüş lə ri bir 
da ha göz önün də can lan dır-
ma ğa im kan ya ra dır. Açıq sə-
ma al tın da ya ra dı lan bu uni-
kal, na dir park Azər bay can 
ta ri xi nin ən şə rəfl  i sə hi fə lə ri-
ni özün də əks et di rən əsl mu-
zey komp lek si dir. Hər bi Qə-
ni mət lər Par kı Azər bay can 
tor paq la rı na göz dik mək is tə-
yən hər kəs üçün ta ri xi ib rət 
dər si ola caq. Pre zi dent İl ham 
Əli yev de miş dir: “Hər bi Qə-
ni mət lər Par kın da düş mə nin 
nü ma yiş et di ri lən da ğı dıl mış 
və qə ni mət ki mi gö tü rül müş 
tex ni ka sı bir da ha bi zim gü-
cü mü zü gös tə rir, bir da ha 
düş mə nin məğ lu biy yə ti ni 
gös tə rir. Hər bi Qə ni mət lər 
Par kı na gə lən hər bir in san 
Or du mu zun, Si lah lı Qüv və-
lə ri mi zin gü cü nü gö rə cək, 
ira də mi zi gö rə cək. Gö rə cək 
ki, bu Qə lə bə ni əl də et mək 
nə qə dər çə tin idi. Çün ki düş-
mən 30 il ər zin də iş ğal edil-
miş tor paq lar da möh kəm lə-
nir di, is teh kam lar qu rur du, 
sən gər lər, sı ğı na caq lar qa-
zır dı. Bü tün bun la ra bax ma-
ya raq, Azər bay can hərb çi lə ri 
qəh rə man lıq, pe şə kar lıq, Və-
tən sev gi si gös tə rə rək, bü-
tün bu ma neələ ri dəf edə rək 
düş mə ni məğ lub et di lər...44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si bi-
zim gü cü mü zü, ira də mi zi, 
bir li yi mi zi gös tər di. Gös tər di 
ki, heç vaxt Azər bay can xal qı 
bu və ziy yət lə ba rış ma ya caq”.

Hər bi Qə ni mət lər Par-
kı gə lə cək nə sil lə rə ör nək, 
düş mə nə əbə di göz da ğı ola-
caq. Bu na dir, uni kal mu zey 
komp lek si daim açıq mü ha-
ri bə mey da nın da Er mə nis tan 
döv lə ti ni əz miş Azər bay can 
hərb ma şı nı nın qüd rət sim-
vo lu ki mi təq dim edi lə cək, 
döv lə ti mi zin əzə mə ti nin da-
ha bir nü ma yi şi ola caq.
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2021-ci il də Dün ya Su 
Gü nü "Su yu qiy mət lən dir-
mək" de vi zi ilə qeyd olu-
nub. Bu gü nün ke çi ril mə-
sin də məq səd hər  kə sin 
tə miz su ilə tə min edil mə si 
və su eko sis tem lə ri nin mü-

ha fi  zə sin də ha mı nı fəal ol-
ma ğa ça ğır maq dır. Hə min 
məq səd lə dün ya nın müx-
tə lif yer lə rin də bey nəl xalq, 
mil li və yer li sə viy yə lər də 
su re surs la rın dan sə mə rə li 
is ti fa də sa hə sin də müx tə lif 
proq ram lar hə ya ta ke çi ri lir.

BMT-nin pla ne tin su 
eh ti yat la rı nın və ziy yə ti-
nə həsr olun muş "Su yu 
qiy mət lən di rək" ad lı ye ni 
mə ru zə sin də bil di ri lir ki, 
ha zır da 2 mil yard in sa nın 

tə miz iç mə li su ya bir ba şa 
çı xı şı yox dur. Eks pert lə rin 
proq noz la rı na gö rə, 2000-ci 
il dən 2050-ci ilə qə dər su ya 
olan qlo bal tə lə bat 55 faiz 
ar ta caq. 

BMT-də he sab edir lər ki, 

məhz bu ya naş ma su re surs-
la rı nın qo run ma sı na və pla-
ne tin bü tün sa kin lə ri nin tə-
miz su ilə tə min olun ma sı na 
kö mək edə cək.

"Su bi zim ən qiy mət li 
re sur su muz dur,"ma vi qı zıl-
dır", 2 mil yard in sa nın ona 
bi la va si tə çı xı şı yox dur. Su 
həm sağ qal maq üçün la zım-
dır, həm də sa ni ta ri ya sa hə-
sin də mü hüm rol oy na yır, 
cə miy yət də mü hüm so sial 
və mə də ni əhə miy yə tə ma-

lik dir", - de yə UNES CO-nun 
Baş di rek to ru Od re Azu le 
bil di rib.

"Su yun də yə ri bö yük-
dür. Su ilə bağ lı ol ma yan 
da vam lı in ki şa fın bir də nə 
də as pek ti möv cud de yil. 

Mə nim üçün su mü da fi ə 
de mək dir", - de yə BMT-nin 
Baş ka ti bi söy lə yib.

O əla və edib ki, iç mə li 
su, sa ni ta ri ya, gi gi ye na, çir-
kab su la rı, trans sər həd ida-
rəet mə, ət raf mü hit da xil ol-
maq la, su yun is ti fa də si nin 
sə mə rə li şə kil də tən zim lə-
nən döv rü bi zi xəs tə lik lər-
dən qo ru ma ğa, la yiq li hə yat 
sə viy yə si ni tə min et mə yə 
və iq lim də yi şik li yi və ar-
tan qlo bal su tə lə bi ilə bağ-

lı prob lem lə ri həll et mə yə 
kö mək edə cək.

Mə ru zə müəl lifl  ə ri xa-
tır la dır lar ki, Av ro pa və 
Mər kə zi Asi ya re gionun da 
çox lu say da trans sər həd 
su re surs la rı, o cüm lə dən 
iki və ya da ha çox döv lə tin 
əra zi sin də yer lə şən çay lar 

var dır. Be lə re surs lar dan 
is ti fa də edil mə si və sax lan-
ma sı öl kə lər ara sın da sıx 
əmək daş lıq, o cüm lə dən bu 
sa hə də iki tə rəfl  i sa ziş lə rin 

qə bul olun ma sı nı tə ləb edir.
Mə ru zə də bil di ri lir ki, 

Kür ça yı höv zə si Azər bay-
can və Gür cüs tan üçün ən 
mü hüm su mən bə yi dir. Bu 
öl kə lər trans sər həd əmək-
daş lı ğın qiy mət lən di ril mə-
si me to do lo gi ya sı nı iş lə yib 
ha zır la mış, daş qın lar ilə 
bağ lı risk lə ri, po ten sial zə-
rər lə ri və xərc lə ri, ha be lə 
su eh ti yat la rı nın bir gə ida rə 
olun ma sın dan əl də olu nan 
gə lir lə ri he sab la yıb lar.

"Су йу "Су йу 
гий мят лян ди ряк" гий мят лян ди ряк" 
  
2021-ci ildə
Dün ya Su Gü nü
bu de vi zlə qeyd olu nub

22 mart - Dün ya  Su Gü nü nün ke-
çi ril mə si haq qın da ilk tək lif 1992-ci 
ilin iyu nun da Bra zi li ya nın Rio-de-

Ja ney ro şə hə rin də ke çi ril miş BMT-nin Ət raf Mü hi tin 
Mü ha fi  zə si və İn ki şa fı Konf ran sın da (UN CED) irə li sü-
rü lüb. BMT-nin Baş As samb le ya sı nın 1993-cü il 22 fev ral 
ta rix li qə ra rı na əsa sən isə qeyd olun ma ğa baş la nı lıb.

22 mart 
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Təd bir də 86 öl kə dən döv lət və hö-
kü mət baş çı la rı, na zir lər, bey nəl xalq 
təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri və eks pert-
lər iş ti rak edib. İc la sa bə zi iş ti rak çı lar 
on layn şə kil də qo şu lub. İc las da qlo bal 
su prob le mi və pers pek tiv hə dəfl  ər ət-

ra fın da mə ru zə lər din lə ni lib, mü za ki rə-
lər apa rı lıb.

Bil di ri lib ki, son il lər mü şa hi də olu-
nan qlo bal iq lim də yiş mə lə ri şi rin su 
eh ti yat la rı nın azal ma sı na, bu da öz 
növ bə sin də əha li nin ər zaq tə mi na tı na 
və eko lo ji təh lü kə siz li yə bir ba şa tə sir 
gös tə rir. Su eh ti yat la rı nın ar tı rıl ma sı, 
tə miz lən miş su lar dan tək rar is ti fa də is-
ti qa mə tin də təd qi qat lar və prak ti ki iş lə-
rin gö rül mə si nin va cib li yi vur ğu la nıb.

Konf rans da Azər bay can Res pub li-

ka sı adın dan “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti səd ri nin müavi ni Sey mur 
Se yi dov çı xış edə rək öl kə mi zin su eh ti-
yat la rı və iç mə li su təc hi za tı sek to run da  
gö rül müş iş lər ba rə də mə lu mat ve rib. 
Sədr müavi ni öl kə miz də su eh ti yat la-
rın dan sə mə rə li is ti fa də nin tə min edil-
mə si, su tə sər rü fa tı nın ida rə olun ma-
sı nın tək mil ləş di ril mə si və bu sa hə də 
fəaliy yə tin əla qə lən di ril mə si məq sə di lə 
ko mis si ya ya ra dıl dı ğı nı, su eh ti yat la-
rın dan sə mə rə li is ti fa də nin tə min edil-
mə si nə dair 2020–2022-ci il lər üçün 
Təd bir lər Pla nı nın təs diq edil di yi ni vur-
ğu la yıb. Res pub li ka mı zın re gion la rın da  
ye ni iç mə li su mən bə lə ri nin ya ra dıl dı ğı, 
şə hər və kənd lər də iç mə li su la yi hə lə ri 
ic ra edil di yi xü su si qeyd olu nub.
İş ğal dan azad olun muş ər zi lər də 

inf rast ruk tu run bər pa sı iş lə ri nə baş la-
nıl dı ğı nı bil di rən S.Se yi dov ye ni iç mə li 
su inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı la yi-
hə lə rin də mü tə rəq qi tex no lo gi ya la rın 
tət bi qi nə xü su si önəm ve ri lə cə yi ni diq-
qə tə çat dı rıb.

Mar tın 31-də  Bey nəl xalq 
Su Eh ti yat la rı As so siasi-
ya sı nın İda rə He yə ti nin 
vi deokonf rans for ma tın-
da növ bə ti ic la sı ke çi ri lib. 
As so siasi ya  nın pre zi den ti 
Qab riel Ers tey nin mo de ra-
tor lu ğu ilə ke çi ri lən təd bir də 
2020-ci ilin ma liy yə he sa-
ba tı din lə ni lib. Son ra  iş çi 
qrup la rı n fəaliy yə ti mü za-
ki rə edi lib, ca ri ilin iş pla nı 
təs diq olu nub.

Da ha son ra  2021-ci ilin 
no yabr ayın da Ko re ya Res-
pub li ka sın da  ke çi ri lə cək 
XVII Su Konq re si nə ha zır lı-
ğın və ziy yə ti haq qın da iş ti-
rak çı la ra mə lu mat ve ri lib.

İc las da Bey nəl xalq Su 
Eh ti yat la rı As so siasi ya sı-
nın İda rə He yə ti nin üz vü, 
“Su ka nal” ET Lİ-nin di rek-
tor müavi ni pro fes sor Fər da 
İma nov iş ti rak edib. F.İma-
nov ap re lin 1-də Dün ya Su 
Şu ra sı nın (DSŞ) İda rə He yə-
ti nin vi deokonf rans for ma-
tın da 73-cü ic la sı na da on-
layn qay da da qo şu lub.  

Təd bir də CO VID-19 pan-
de mi ya sı şə raitin də DSŞ-nin  
əsas fəaliy yət is ti qa mət lə ri  
mü za ki rə olu nub, iş çi qrup-
la rın he sa bat la rı din lə ni lib. 
DSŞ-nın “Su təh lü kə siz li yi 
eko lo ji təh lü kə siz li yin tər kib 
his sə si dir” ad lı bə yan na mə-
si nin  il kin va rian tı mü za ki-

rə yə çı xa rı lıb.
İc las da 21-26  mart 2022-

ci il ta rix lə rin də ke çi ri lə cək 
9-cu Dün ya Su Fo ru mu na 
ha zır lı ğın və ziy yə ti ilə əla-

qə dar ha zır lan mış he sa bat 
din lə ni lib, 10-cu Dün ya Su 
Fo ru mu na ev sa hib li yi et-
mək is tə yən öl kə lə rin im-
kan la rı təh lil olu nub.

"Азяр су" АСЪ сяд ри нин мцави ни БМТ-нин иъ ла сын да чы хыш едиб

Дцн йа Су Шу ра сы вя Бей нял халг Су Ещ ти йат ла ры 
Ас со сиаси йа сы нын иъ лас ла ры кечирилиб

BMT Baş As samb le ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə "2030-cu ilə dək 
Da ya nıq lı İn ki şaf Gün də li yi nin su 
ilə əla qə dar Məq səd və Hə dəfl  ə ri nin 
ic ra sı" möv zu sun da ic las ke çi ri lib. 
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Neft ça la Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı Mir-
hə sən Se yi dov əha li nin su 
təmina tın da ya ran mış çə tin-
lik lər ba rə də mə lu mat ve rib. 
Qeyd olu nub ki, Neft ça la 
ra yo nu əra zi sin də  Kür ça-
yın da su yun sə viy yə si nin 
aşa ğı düş mə si, Xə zər də ni zi 
su yu nun çay bo yun ca əks 
is ti qa mət də ax ma sı əha li nin 
iç mə li su ilə tə mi na tın da və 
əkin sa hə lə ri nin su va rıl ma-
sın da çə tin lik ya ra dıb. Ötən 
müd dət də əha li nin iç mə li su 
ilə tə min olun ma sı is ti qa mə-
tin də tə xi rə sa lın maz təd bir-
lər gö rü lüb. 

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
bil di rib ki, Azər bay can Res-
pub li ka sı  Pre zi den ti nin 11 
de kabr 2019-cu il ta rix li Sə-
rən ca mı nın ic ra sı çər çi və sin-
də  “Azər su” ASC tə rə fi n dən 
Sal yan şə hə rin dən Neft ça la 
şə hə ri nə 40 km uzun lu ğun-
da ma gist ral su xətt  i və tu-
tu mu 7500 kub metr olan su 
an ba rı in şa edi lib. 2020-ci 
ilin no yab rın dan Neft ça la şə-
hə rinin sa kin lə ri key fi y yət li 
iç mə li su ilə tə min olu nur. 
Neft ça la ra yo nu nun iç mə li 

su dan əziy yət çə kən kənd və 
qə sə bə lə ri nin su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
ya xın vaxt lar da ye ni la yi hə-
nin ic ra sı na baş la nı la caq.

“Azər su” ASC-nin Plan-
laş dır ma və la yi hə lən dir mə 
de par ta men ti nin rəis müavi-
ni Cey hun Məm mə dov ye ni 
la yi hə çər çi və sin də gö rü lə-
cək iş lər ba rə də ət rafl  ı mə lu-
mat ve rib. Təq di mat za ma nı 
qeyd olu nub ki, la yi hə 12 ya-
şa yış mən tə qə si ni (Mir qur-
ban lı, Hə sə na bad, Qol tuq, 
Uzun ba ba lı, Mir zə qur ban lı, 
Ta tar məh lə, Ab bas lı, Kür-
qa ra bu caq, Bi rin ci Qa ra lı, 
İkin ci Qa ra lı, Qə dim kənd, 
Yu xa rı Qa ra man lı kənd lə ri) 
əha tə edir. İn di yə dək bu ya-
şa yış mən tə qə lə ri nin iç mə li 

su təc hi za tı mo dul tip li su-
tə miz lə yi ci qur ğu lar he sa-
bı na apa rı lır dı. Qlo bal iq lim 
də yi şi kil yi nə ti cə sin də Kür 
ça yın da su yun azal ma sı və 
Xə zər də ni zi su yu nun çay 
is ti qa mə tin də ax ma sı sə bə-
bin dən ilin is ti dövr lə rin də 
hə min qur ğu la rı xam su ilə 
tə min et mək müm kün ol-
mur.

Ye ni la yi hə yə əsa sən, ra-
yo nu n 5 kən di ni (Kür qa ra-
bu caq, Bi rin ci Qa ra lı, İkin ci 
Qa ra lı, Qə dim kənd, Yu xa rı 
Qa ra man lı kənd lə ri) iç mə li 

su ilə təchiz et mək məq sə di lə 
450 mm diametr li po lieti len 
bo ru lar la 11 km uzun lu ğun-
da ma gist ral su kə mə ri nin ti-
kin ti si nə zər də tu tu lub. Ey ni 
za man da, ye ni çə ki lə cək ma-
gist ral dan kənd lər də ki mo-
dul tip li su tə miz lə yi ci qur ğu-
la ra qə dər 6 km pay la yı cı su 
xət lə ri çə ki lə cək. Ya ra dı la caq 
ye ni inf rast ruk tur iç mə li su  
ilə ötən il is tis ma ra ve ril miş 
Şir van-Mu ğan qrup su kə-
mə rin dən Neft ça la şə hə ri nə 
çə kil miş ma gist ral dan tə min 
olu na caq.

Mir qur ban lı və Hə sə-
nabad kənd lə ri nin, həm çi-
nin Qol tuq mə həl lə si nin su 
təc hi za tı Neft ça la şə hə ri nin 
şə bə kə si he sa bı na apa rı la-

caq. Bu məq səd lə şə hər şə bə-
kə sin dən hə min kənd lə rə 5,7 
km uzun lu ğun da ye ni xət lər 
çəkiləcək.

 Şir van-Mu ğan qrup su 
kə mə rin dən Neft ça la ya çə-
kil miş ma gist ral kə mə rin 
marş ru tu bo yu yer lə şən 
Uzun ba ba lı, Mir zə qur ban lı, 
Ta tar məh lə  və Ab bas lı kənd-
lə ri nə isə iç mə li su bir ba şa 
ma gist ral dan ve ri lə cək. Bu 
kənd lər də ki mo dul tip li tə-
miz lə yi ci qur ğu la rın tə miz 
su an ba rı na qə dər ümu mi lik-
də 3,8 km uzun lu ğun da ye ni 

xət lər çə ki lə cək. 
7 ya şa yış mən tə qə sin də 

ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin 
45 gü nə, di gər 5 kənd də isə 
75 gü nə ye kun la şa ca ğı plan-
la şı dı rı lır. Ti kin ti-qu raş dır-
ma iş lə ri ba şa çat dıq dan son-
ra bu ya şa yış mən tə qə lə ri nin 
20 mi nə qə dər sa ki ni da ya-
nıq lı və key fi y yət li iç mə li su 
ilə tə min olu na caq. Ra yo nun 
di gər kənd lə ri nin iç mə li su 
tə lə ba tı isə mü vəq qə ti ola raq 
su da şı yan ma şın lar he sa bı-
na tə min edi lə cək. Ma şın lar-
la da şı nan su hə min ya şa yış 
mən tə qə lə rin də ki möv cud 
mo dul tip li tə miz lə yi ci qur-
ğu la rın tə miz su çən lə ri nə 
dol du ru la raq ümu mi is ti fa-
də üçün qu raş dı rıl mış bu laq-
la ra ötü rü lə cək.

Təd bir də Neft ça la şə hə-
ri nin və kənd lə rin su təc hi-
za tın da möv cud və ziy yət, 
mo dul tip li su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın su tə mi na tı, ümu-
mi is ti fa də üçün qu raş dırıl-
mış bu laq la rın və su çən-
lə ri nin möv cud və ziy yə ti, 
su da şı yan ma şın lar la su yun 
da şın ma sı və s. mə sə lə lər 
mü za ki rə edi lib.

Neft ça la Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də ra yo nun iç mə li 
su dan əziy yət çə kən kənd və qə sə bə lə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə “Azər su” ASC tə-
rə fi n dən ic ra olu na caq ye ni la yi hə nin təq di ma tı ke çi ri lib.

Нефт ча ла районунун кянд вя гясябяляри 
кейфиййятли ичмяли су иля тямин олунаъаг
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Yev  lax şə  hə  ri  ni da  ya  nıq -
lı iç  mə  li su ilə tə  min et  mək 
üçün mən  bə ola  raq Kür ça -
yı se  çi  lib və ça  yın sa  hi  lin  də 
məh  sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 20 
min kub  metr olan qum  süz -
gəc tex  no  lo  gi  ya  lı tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  nun ti  kin  ti  si la  yi  hə -
lən  di  ri  lib. Çay  dan gö  tü  rü  lən 
su  yun möv  cud du  rul  du  cu -
la  ra və tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu -
la  ra ötü  rül  mə  si məq  sə  di  lə 
su  gö  tü  rü  cü qur  ğu  nun in  şa  sı 
və 5 ədəd na  so  sun  qu  raş -
dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lub. 
Emal pro  se  sin  dən son  ra tə -

miz su ümu  mi həc  mi 2500 
kub  metr olan 2 su an  ba  rın  da 
top  la  na  caq. Ha  zır  da an  bar -
la  rın ti  kin  ti  si ye  kun  laş  maq 
üz  rə  dir. An  bar  la  ra top  la  nan 
su ma  gist  ral xət  lər va  si  tə  si  lə 
pay  la  yı  cı şə  bə  kə  yə ötü  rü -
lə  cək. Tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  da 
zə  rər  siz  ləş  di  ri  ci, əks-yu  ma 
pro  se  si  nin apa  rıl  ma  sı üçün 
9 ədəd əks-yu  ma na  so  su, 
komp  lek  sin ener  ji təc  hi  za  tı 
məq  sə  di  lə trans  for  ma  tor və 

ge  ne  ra  tor qu  raş  dı  rı  la  caq.
La  yi  hə  nin növ  bə  ti mər -

hə  lə  sin  də şə  hə  rin iç  mə  li 
su və tul  lan  tı su şə  bə  kə  lə -
ri ye  ni  dən qu  ru  la  caq. Yev -
lax şə  hə  rin  də 135 km iç  mə -
li su  şə  bə  kə  si ti  ki  lə  cək və 
abo  nent  lə  rə ev bir  ləş  mə  si 
ve  ri  lə  rək say  ğac  lar qu  raş  dı -
rı  la  caq. Tul  lan  tı su şə  bə  kə  si -
nin isə 33 km-lik his  sə  si  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı plan laş-
dı rı lır. Bu nun la da şə hər də 
möv cud tul lan tı su şə bə kə-
si nin uzun lu ğu 125 km-ə 
çat dı rı la caq dır. Şə hər də ya-
ra na caq tul lan tı su la rı nın 
tə miz lə nib kə nar laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə məh sul dar lı ğı 
sut ka da 12500 kub metr olan 
tə miz lə yi ci qur ğu nun ti kin-
ti si də la yi hə lən di ri lib. Qeyd 
edək ki, ha zır da Yev lax şə-
hə rin də 1960-1970-ci il lər də 
ti kil miş iç mə li və tul lan tı su 
şə bə kə lə ri is tis mar olu nur. 
Möv cud şə bə kə lər şə hə ri 
tam əha tə et mir və is tis mar 
müd də ti ni ba şa vu rub.
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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 Yev  lax şə  hə  ri  nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı inf -
rast  ruk  tu  ru  nun ye  ni  dən qu  rul  ma  sı  na baş  la  nı  lıb. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı əsa  sın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
Yev  lax şə  hə  ri  nin su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si -
ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı la  yi  hə  si  nin 
bi  rin  ci mər  hə  lə  si su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu və an  bar 
komp  lek  si  nin in  şa  sı  nı nə  zər  də tu  tur.
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Йев  лах шя  щя  рин  дя 
ич  мя  ли су ла  йи  щя  си  нин 
иъ  ра  сы   давам етдирилир
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To vuz ra yo nu nun Düz 
Cır da xan və Cə lil li kənd-
lə rin də 8 nöm rə li Re gional 
Su ka nal İda rə si nin Tə mir-
ti kin ti və qu raş dır ma sa hə-
si tə rə fi n dən iç mə li su la yi-
hə si hə ya ta ke çi ri lir.

Düz Cır da xan və Cə lil-
li kənd lə ri nə iç mə li su yun 
To vuz şə hə ri nin şə bə kə-
sin dən ve ril mə si la yi hə lən-
di ri lib. Bu məq səd lə Düz 

Cır da xan kən din dən keç-
mək lə Cə lil li kən di nə qə-
dər 3,7 ki lo metr uzun lu-
ğun da ma gist ral kə mə rin, 
ey ni za man da, kənd lər də 
2 ki lo metr pay la yı cı su xət-
lə ri nin və əha li nin ümu mi 
is ti fa də si üçün 19 ədəd 
bu la ğın qu raş dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. Ha zır da 
ma gist ral kə mə rin ti kin ti si 
da vam et di ri lir.

То ву зун Дцз Ъыр да хан вя Ъя лил ли кянд ля рин ин 
ич мя ли су тяъщизаты йахшылашдырылыр

Pre zi dent İl ham Əli ye vin təs diq et di yi re gion la rın 
so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı na uy ğun ola-
raq, əha li nin iç mə li su təmina tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə la yi hə lə rin ic ra sı da vam et di ri lir.

Ra yo nun ən bö yük ya-
şa yış mən tə qə lə rin dən olan 

Xır man da lı kən di uzun il lər 
iç mə li su ça tış maz lı ğın dan 

əziy yət çə kib. Kən din 10 
mi nə dək sa ki ni iç mə li su-
ya olan tə lə bat la rı nı da şı ma 
yo lu ilə və ya arx su yu nu 
du rul dub is ti fa də et mək lə 
ödə yib.
Şir van-Mu ğan qrup su 

kə mə rin dən Bi lə su var şə-
hə ri nə  ma gist ral su kə-
mə ri nin çə kil mə si bir sı ra 
kənd lə rin o cüm lə dən Bi lə-
su var ra yo nu nun Xır man-
da lı kən di nin su təc hi za tı 
üçün im kan lar ya ra dıb. 
“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi-
na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na 
dair əla və təd bir lər haq qın-
da” Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin Sə rən ca-
mı na uy ğun ola raq 2017-ci 
il də Xır man da lı kən di nin 
müəy yən bir his sə si ni əha tə 
edən iç mə li su la yi hə si hə-
ya ta ke çi ri lib. Hə min  la yi-

hə çər çi və sin də kənd də 9,5 
km su xətt  i çə ki lib, əha li nin 
ümu mi is ti fa də si üçün 52 
ədəd bu laq qu raş dı rı lıb. Bu 
la yi hə Xır man da lı kən di nin 
bir his sə si ni əha tə edib və 
la yi hə dən 4 mi nə dək sa kin 
fay da la nıb.

Kən din di gər his sə si-
nin  iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı mə qsə di-
lə “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən la-
yi hə ha zır la nıb. Da xi li im-
kan lar he sa bı na ic ra olu nan 
la yi hə çər çi və sin də kənd də 
13 km uzun lu ğun da  müx-
tə lif diametr li bo ru lar la su 
xət lə ri nin çə kil mə si nə zər-
də tu tu lur.  Ye ni şə bə kə nin 
əha tə et di yi əra zi də əha li-
nin ümu mi is ti fa də si üçün 
120 ədəd bu laq qu raş dı rı-
la caq.

Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə-
ri nin iyun ayın da ba şa çat-
dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 
Bu nun la da kən din da ha 6 
min sa ki ni  key fi y yət li iç-
mə li su ilə tə min olu na caq.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti iç mə li 
su ça tış maz lı ğın dan əziy yət çə kən kənd və 
qə sə bə lər də iç mə li su la yi hə lə ri nin ic ra sı nı 
da vam et di rir. Səhm dar Cə miy yə tin da xi-
li im kan la rı he sa bı na Bi lə su var ra yo nu nun 
Xır man da lı kən di nin bir his sə si nin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə ye-
ni la yi hə nin ic ra sı na baş la nıb.

Би ля су варын  Хыр ман да лы кян дин ин 
ич мя ли су проблеми щялл олунур     
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Ab şe ron ra yo nu nun Aşa ğı Güz dək 
qə sə bə sin də mər kəz ləş di ril miş su təc-
hi za tı sis tem lə ri möv cud ol ma yıb. Qə-
sə bə nin yal nız bir his sə sin də əha li tə rə-

fi n dən fər di qay da da su xət lə ri çə ki lib. 
Ti kin ti nor ma la rı na ca vab ver mə yən 
hə min xət lər is tis ma ra ya rar sız və ziy-
yət də dir. İn di yə dək Aşa ğı Güz dək qə-
sə bə si nə me liora si ya ka na lın dan su-
var ma məq sə di lə su ve ri lib və sa kin lər 
tə sər rü fat da hə min su dan is ti fa də edib.

Qə sə bə sa kin lə ri ni da ya nıq lı və 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə min et mək 
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. 
Da xi li im kan lar he sa bı na ic ra edi lən la-
yi hə nin bi rin ci mər hə lə sin də müx tə lif 
diametr li bo ru lar la 8 km iç mə li su şə-
bə kə si in şa edi lə cək. Bu mər hə lə çər çi-
və sin də 500 fər di ya şa yış evi və ob yekt 
ye ni şə bə kə yə qo şu la caq. Növ bə ti mər-
hə lə lər də qə sə bə nin di gər his sə lərin də 
ye ni iç mə li su şə bə kə si ya ra dı la caq. 
Ümu mi lik də la yi hə çər çi və sin də 25 km 
iç mə li  su şə bə kə si ya ra dı la caq və 1400 
ev su ilə tə min olu na caq.

La yi hə yə əsa sən Aşa ğı Güz dək qə-
sə bə si iç mə li su ilə Cey ran ba tan Ult-
ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si he sa bı na tə min olu na caq. 
Bu məq səd lə qə sə bə nin ya xın lı ğın dan 
ke çən ma gist ral xət dən bir ləş mə ve ri-
lə rək 160 mm diametr li bo ru lar la 500 

metr uzun lu ğun da ma gist ral su xətt  i 
çə ki lə cək. Bu nun la da qə sə bə də ki fər-
di xət lər ləğv olu na caq, ey ni za man da, 
me liora si ya ka na lın dan su yun ve ri li şi 
da yan dı rı la caq. La yi hə nin ic ra sı nə ti-
cə sin də qə sə bə sa kin lə ri ye ni mən bə 
he sa bı na da ya nıq lı və key fi y yət li iç mə-
li su ilə tə min olu na caq.

***
Go ra dil qə sə bə si nin bağ mas si vi 

əra zi sin də əha li nin iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı uzun il lər fər di qay da da ya-
ra dıl mış və ti kin ti nor ma la rı na uy ğun 
ol ma yan xət lər va si tə si lə ödə ni lib.  Bu-
na gö rə də  iç mə li su təc hi za tın da cid di 
çə tin lik lər mü şa hi də olu nub. İs tis ma ra 
ya rar sız olan hə min xət lər də tez-tez 
qə za la rın baş ver mə si sa bit hid rav li ki 
re jim lə rin po zul ma sı na, cid di su it ki lə-
ri nə sə bəb olub, su yun key fi y yə ti üçün 
müəy yən risk lər ya ra dıb. Xü su si lə yay 
möv sü mün də be lə xət lər va si tə si lə 

nor mal su təc hi za tı nı apar maq müm-
kün ol mur du.
Əha li nin da ya nıq lı və key fi y yət li iç-

mə li su ilə tə min edil mə si, də qiq uço-
tun qu rul ma sı, su it ki lə ri nin qar şı sı nın 
alın ma sı üçün bu ilin mart ayın da ye ni 
la yi hə nin ic ra sı na baş la nı lıb. “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən da xi li im kan lar he sa bı-
na hə ya ta ke çi ri lən la yi hə çər çi və sin-
də əra zi də ki is tis mar tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mə yən fər di su xət lə ri ləğv olu nur. 
Əvə zin də müx tə lif diametr li bo ru lar la 
2,5 km uzun lu ğun da mər kəz ləş di ril-
miş iç mə li su şə bə kə si ya ra dı lır. La-
yi hə nin əha tə et di yi  əra zi də ki  bü tün 
fər di ya şa yış ev lə ri ye ni şə bə kə yə qo-
şu la caq və hər bir abo nent say ğac la tə-
min edi lə cək.

Ye ni inf rast ruk tur əra zi də sa bit hid-
rav lik re jimin tə min olun ma sı na və 
əha li nin da ya nıq lı su tə mi na tı na im-
kan ya ra da caq.

***
İc ra sı na bu ilin mart ayın da baş lan-

mış la yi hə Bi nə qə di qə sə bə si 2-ci Mə-
dən 87-ci kor pus ad la nan əra zi ni əha tə 
edir. Hə min əra zi də mər kəz ləş di ril miş 
iç mə li su şə bə kə si möv cud de yil. Bu ra-
da iç mə li su təc hi za tı əha li tə rə fi n dən 
fər di qay da da ya ra dıl mış və ti kin ti 
nor ma la rı na ca vab ver mə yən şə bə kə  
he sa bı na apa rı lır. Əha li tə rə fi n dən fər-
di qay da da və pə ra kən də şə kil də çə-
kil miş xət lər və qu raş dı rıl mış pay la-
yı cı kol lek tor lar nor mal su təc hi za tı na 
im kan ver mir. Uzun il lər dir is tis mar 
olu na raq ya rar sız və ziy yə tə düş müş 
su xət lə rin də tez-tez baş ve rən qə za-
lar sis tem də sa bit hid rav li ki re jim lə rin 
po zul ma sı na, cid di su it ki lə ri nə sə bəb 
olur, elə cə də su yun key fi y yə ti üçün 
müəy yən risk lər ya ra dır. Xü su si lə yay 
ay la rın da be lə şə bə kə va si tə si lə is teh-
lak çı la rın nor mal iç mə li su təc hi za tı nı 
apar maq müm kün ol mur.

“Azər su” ASC tə rə fi n dən da xi li im-
kan lar he sa bı na real laş dı rı lan la yi hə 
çər çi və sin də müx tə lif diametr li po lieti-
len bo ru lar la 2 km uzun lu ğun da ye ni 

iç mə li su şə bə kə si ti ki lir. La yi hə nin 
əha tə et di yi əra zi də 200-dən ar tıq fər di 
evə və ob yek tə çı xış lar ve ri lir və say-
ğac lar qu raş dı rı lır.

Bu la yi hə çər çi və sin də  Bi nə qə di  
qə sə bə si  2-ci Mə dən 87-ci kor pus ad-
la nan əra zi də ya şa yan 1000-ə ya xın sa-
ki nin iç mə li su təmina tı əsas lı şə kil də 
yax şı la şa caq.

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy -
yə  tinin da  xi  li im  kan  la  rı he  sa  bı  na 
Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun Aşa ğı Güz dək 
və Go  ra  dil qəsəbələrinin, eləcə də 
Binəqədi rayonunun Bi nə qə di qə  sə -
bə si n də  mər  kəz  ləş  di  ril  miş iç  mə  li su 
şə  bə  kə  si ya  ra  dı  lır. 

Ашаьы Эцздяк, Эо ра дил вя Бинягяди гя ся бялярин дя 
йе ни ич мя ли су шябякяляри йарадылыр



Məm məd rə sul 
İl ya sov-70

Məm məd rə sul İl ya so vu öl kə mi zin 
su tə sər rü fa tı  sek to run da ta nı ma yan az 
adam ta pı lar.  Pe şə kar  in şaat çı-mü hən-
dis ki mi əmək fəaliy yə tin də pil lə-pil lə 
yük sə lib. 

 Məm məd rə sul Əbil oğ lu İl ya sov 
1951-ci il ap rel ayı nın 9-da ana dan 
olub. 1968-ci il də or ta mək tə bi bi tir dik-
dən son ra me xa nik ki mi əmək fəaliy yə-
ti nə baş la yıb. 1969-cu  il də Azər bay can 
Po li tex nik İns ti tu tu nun hid ro me liora si-

ya fa kül tə si nə da xil olub. Elə hə min il 
or du sı ra la rı na ça ğı rı lan M.İl ya sov Al-
ma ni ya da hər bi xid mət döv rün də bo-
ru kə mər lə ri nin çə ki li şi sa hə sin də böl-
mə ko man di ri ki mi ça lı şıb. Bu təc rü bə 
gə lə cə yin su tə sər rü fa tı iş çi si nə il kin 
prak ti ki vər diş lə rin mə nim sə nil mə si nə 
im kan ya ra dıb. 

1973-cü il də Cey ran ba tan Su Kə-
mər lə ri İda rə si nə işə qə bul edi lən gənc 
Məm məd rə sul özü nü ça lış qan, ba ca-
rıq lı kadr ki mi təs diq et mə yi ba ca rıb. 
İda rə də  mo tor çu ki mi işə baş la yan 
gənc mü tə xəs sis da ha son ra elekt rik 
me xa ni ka us ta sı, mü hən dis və stan si ya 
rəisi və zi fə lə rin də ça lı şıb. Təc rü bə li, pe-
şə kar kadr ki mi ona bəs lə ni lən ümid lə-
ri la yi qin cə doğ rul dan M. İl ya sov 1988-
1994-cü il lər də Cey ran ba tan və Ba kı su 
kə mə rləri ida rələrində müxtəlif rəhbər 
vəzifələrdə çalışıb. 

1998-ci il də Ba kı Su Kə mə ri İs teh sa-
lat İda rə si nin rəis müavi ni, 2002-ci il də 
isə hə min ida rə nin rəisi tə yin olu nan 
M. İl ya sov pay tax tın su tə sər rü fa tı nın 
ahəng dar işi nin tə min edil mə si, əha li-
nin iç mə li su  tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı üçün var gü cü ilə ça lı şıb. Ba kı Su 
Kə mə ri İs tis mar İda rə sin də ça lış dı ğı il-
lər də Cey ran ba tan su kə mər lə ri nin, Ba-
kı şə hə ri nin iri su təc hi za tı sis tem lə ri və 
ob yekt lə ri nin in şa sın da və is tis ma rın da 
fəal iş ti rak edib.

2005-ci il də “Azər su” ASC-yə də vət 
alan M. İl ya sov bir müd dət baş mü tə-
xəs sis ki mi fəaliy yət gös tə rib, 2010-cu 
il də isə Oğuz-Qə bə lə-Ba kı Su Kə mə-
ri İda rə si nin rəisi tə yin olu nub. 2015-
2020-ci il lər də “Azər su” ASC-nin su 
təc hi za tı sis tem lə ri nin is tis ma rı şö bə si-
nə rəis tə yin olu nan M. İl ya sov ha zır da 
bu və zi fə də uğur la ça lı şır. 

52 il lik əmək fəaliy yə ti nin 47 ili ni 
öl kə mi zin su tə sər rü fa tı sek to ru nun 
in ki şa fı na həsr et miş  M.İl ya so vun bu  
sa hə də ki xid mət lə ri yük sək qiy mət-
lən di ri lib. Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 2014 və 2018-ci il lər də 
su tə sə rrü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri nin 
pe şə bay ra mı mü na si bə ti lə im za la dı ğı 
sə rən cam la ra əsa sən o, mü va fi q ola raq 
“Tə rəqqi” me da lı və “Əmək dar mü-
hən dis” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb.

Ya şar Bə şi rov-60
2021-ci il “Azər su” ASC-nin Ope ra-

tiv ida rəet mə şö bə si nin rəisi Ya şar Bə şi-
rov üçün mü hüm bir ha di sə ilə əla mət-
dar dır. Mart ayı nın 20-də onun 60 ya şı 
ta mam ol ub.

Ya şar Mis kin oğ lu Bə şi rov 1961-
ci il də ana dan olub. 1979-cu il də or ta 
mək tə bi bi tir dik dən son ra Azər bay can 
İn şaat Mü hən dis lə ri İns ti tu tu na qə bul 

olu nub.  Və bu ra da su təc hi za tı və ka-
na li za si ya üz rə in şaat çı-mü hən dis ix ti-
sa sı na  yi yə lə nib. 

1984-cü il də Ba kı Su Kə mər lə ri İda-
rə si nin her me ti za si ya se xi nə mü hən dis 
və zi fə si nə işə gö tü rü lən gənc Ya şar ali 
mək təb də al dı ğı nə zə ri bi lik lə rin prak-
ti ka da tət bi qi üçün xü su si səy gös tə-
rib. Elə hə min il Su ra xa nı su kə mə ri 
ida rə si nə gön də ri lən gənc mü tə xəs sis 
bu ra da mü hən dis və zi fə sin də ça lı şıb. 
Y.Bə şi ro vun sa va dı, işi nə mə su liy yət lə 
ya na şa raq ve ri lən tap şı rıq la rın öh də-
sin dən mə ha rət lə gəl mək ba ca rı ğı ona 
ina mı xey li ar tı rıb. Məhz bu sə bəb dən 
ona da ha bir eti mad gös tə ri lə rək ça lış-
dı ğı ida rə yə rəis və zi fə si nə irə li çə ki lib. 

1994-cü il də Ya sa mal ra yon su kə-
mər lə ri qur ğu la rı nın is tis ma rı üz rə is-
teh sa lat zo na sı na rəis və zi fə si nə tə yin 
olu nub. 2011-ci il də Ba kı Su ka nal İda-
rə si nin Ya sa mal ra yon su ka nal sa hə-
si nə rəis və zi fə si nə irə li çə ki lən Ya şar 

Bə şi rov bir il son ra “Azər su” ASC-nin 
İda rə Apa ra tı na də vət alıb. O, 2012-
2018-ci il lər də su yun is tis ma rı, su təc hi-
za tı sis tem lə ri nin ida rə olun ma sı şö bə-
lə ri nin rəis müavi ni, ope ra tiv ida rəet mə 
şö bə si nin rəisi və zi fə lə rin də ça lı şıb. 
Fəaliyyəti dövründə Y.Bə şi rov iç mə li 
su və ka na li za si ya inf rast ruk tu ru nun 
ahəng dar işi nin tə min olun ma sı, baş 
ver miş qə za hal la rı nın ope ra tiv şə kil də 
ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin də xü-
su si səy gös tə rib.

Ötən il lər ər zin də işi nə mə su liy yət li 
ya naş ma sı, ve ri lən tap şı rıq la rın öh də-
sin dən mə ha rət lə gəl mə si ilə  gös tə ri lən 
eti ma dı tam doğ rult ma ğa, özü nü pe şə-
kar, təc rü bə li mü tə xəs sis ki mi bir da ha 
təs diq et mə yə nail olub. Su tə sər rü fa tı 
sa hə sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
2018-ci il iyun ayı nın 4-də, Su tə sər rü fa-
tı və me liora si ya iş çi lə ri nin pe şə bay ra-
mı ərə fə sin də döv lət baş çı sı tə rə fi n dən 
“Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif olu nub. 
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“Azərsu” ASC-də öz işinin vurğunu, peşəkar, bacarıqlı mütəxəssislər çoxdur. Onları tanınmış bir 
mütəxəssis, peşəsinin vurğunu kimi səciyyələndirən əsas cəhətlərdən biri, bəlkə də birincisi rəhbərlik etdikləri 
sahənin bütün incəliklərinə yaxından bələd olması ilə bağlıdır. Onu da deyirlər ki, insanın keçdiyi ömür 
yolu onun tərcümeyi-halında, əmək fəaliyyətində əks olunur. Bu il onlar yubiley yaşlarını qeyd edirlər.

Етимады лайигинъя доьрулданлар

ç y ş ş ə is ə i a ı a ayiq gö ü üb

l b V b d t hi t k B i bi il “A ” ASC i
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Xür rəm 
Hü sey nov - 60

Öm rü nün 38 ili ni hə ya ti əhə miy yət 
da şı yan nəq liy yat sa hə si nə sərf et miş 
Xür rəm Hü sey no vun əmək fəaliy yə ti 
zən gin dir. Xür rəm Qa bil oğ lu Hü sey-
nov 1961-ci il ap rel ayı nın 6-da ana dan 
olub. Hə lə or ta mək təb il lə rin də tex ni-
ki fən lə rə ma ra ğı yük sək ol du ğun dan 
bu sa hə də bi li yi ni daim ar tır ma ğa səy 
gös tə rib. Elə bu is tək lə də o, 1978-ci il də 
sə nəd lə ri ni Azər bay can Döv lət Po li tex-
nik İns ti tu tu nun (İn di ki Tex ni ki Uni ver-
si tet) av to nəq liy yat fa kül tə si nə ve rib. 
Qə bul im ta han la rı nı mü vəff  ə qiy yət lə 

ve rən X. Hü sey nov “Av to mo bil və av-
to mo bil tə sər rü fa tı” ix ti sa sı üz rə təh sil 
alıb. 

1983-cü il də ali təh si li ni mü vəff  ə-
qiy yət lə ba şa vu ran Xür rəm Hü sey-
nov tə yi nat la Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Mad di-Tex ni ki Təc hi zat Ko mi-
tə si nə gön də ri lib. Nəq liy yat eks pe di-
si ya müəs si sə sin də  3-cü də rə cə li us ta 
ki mi əmək fəaliy yə ti nə baş la yan gənc 
mü tə xəs sis ko mi tə də müx tə lif və zi fə-
lər də ça lı şıb. 

2003-cü il dən əmək fəaliy yə ti ni 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət Neft 
Şir kə tin də (SO CAR) da vam et di rən ba-
ca rıq lı nəq liy yat mü tə xəs si si şir kə tin 
“Xə zər də niz neft qaz ti kin ti” Tres tin də 
me xa nik və qa raj rəisi və zi fə lə rin də ça-
lı şıb. 2006-cı il də SO CAR-ın So sial İn ki-
şaf İda rə si nə də vət alan X. Hü sey nov 
Nəq liy yat de par ta men ti nin rəis müavi-
ni və zi fə sin də fəaliy yət gös tə rib. 2009-
2011-ci il lər də SO CAR-ın “Az neft” və 
“Azə ri qaz” is teh sa lat bir lik lə rin də ça lı-
şan Xür rəm Hü sey nov müx tə lif vaxt lar-
da di rek tor müavi ni, ema lat xa na rəisi, 
baş mü hən di sin müavi ni və baş mü-

hən dis və zi fə lə rin də iş lə yib. 
Onun əmək fəaliy yə ti nin son 10 ili 

isə öl kə mi zin iç mə li su tə sər rü fa tı ilə 
bağ lı dır. 2011-ci il də “Azər su” ASC-yə 
də vət alan Xür rəm Hü sey nov Cə miy-
yə tin nəq liy yat şö bə si nin rəisi tə yin olu-
nub. Az  son ra ye ni cə ya ra dı lan Nəq liy-
yat və Xü su si Tex ni ka İda rə si nin rəisi 
və zi fə si nə irə li çə ki lən ba ca rıq lı, pe şə-
kar mü tə xəs si sə nəq liy yat sa hə si nin 
ye ni dən təş ki li, işin gü nün tə ləb lə ri sə-
viy yə sin də  qu rul ma sı ki mi son də rə cə 
mü hüm bir tap şı rıq ve ri lib. Ötən müd-
dət də “Azər su” ASC-də mükəm məl, 
gü nün tə ləb lə ri nə tam ca vab ve rən nəq-
liy yat tə sər rü fa tı ya ra dı lıb. Əha li yə gös-
tə ri lən iç mə li su və ka na li za si ya xid mət-
lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sın da müs təs na 
rol oy na yan nəq liy yat va si tə lə ri və xü-
su si tex ni ka lar la təc hi zat ən yük sək sə-
viy yə də tə min olu nub. Bu gün Xür rəm 
Hü sey no vun rəh bər lik et di yi ida rə nin 
kol lek ti vi Cə miy yə tin nəq liy yat par kı-
nın ahəng dar işi, ma şın-me xa nizm lə rin, 
xü su si tex ni ka la rın saz və ziy yət də sax-
la nıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la rın öh də sin-
dən mə ha rət lə gə lir. 

Röv şən Əli yev-50

“Azər su” ASC-nin “Ab şe ron Su ka-
nal” İda rə si nin rəisi Röv şən Tel man 
oğ lu Əli yev 1971-ci il də ana dan olub. 
Or ta təh si li ni ba şa vur duq dan son ra 
hər bi xid mət ke çib. Əmək fəaliy yə ti-
nə 1990-cı il də Nax çı van Yer li Sə na ye 
Na zir li yi nin Tə mir-Ti kin ti Sa hə sin də 
iq ti sad çı ki mi baş la yıb. 1991-ci il də 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Sta-
tis ti ka İda rə sin də I də rə cə li iq ti sad çı 
və zi fə si nə tə yin olu nub. İs teh sa lat dan 

ay rıl ma maq la qi ya bi təh sil alan Röv-
şən 1996-cı il də Yu sif Məm mə də li yev 
adı na Nax çı van Döv lət Uni ver si te ti ni 
“İs teh sa lın iq ti sa diy ya tı və ida rə  olun-
ma sı” ix ti sa sı üz rə bi ti rib. 

2002-ci il də “Nax çı van Alü mi nium 
Qab lar” ASC-də iq ti sad çı ki mi ça lı şan 
R.Əli yev 2003-cü il də Hey dər Əli yev 
adı na Ba kı Neft Ema lı Za vo dun da 
əmək fəaliy yə ti ni da vam et di rib.  2008-
cı ilə dək bu ra da müx tə lif və zi fə lər də 
iş lə yib. Hə min il SO CAR-ın Neft Kə-
mər lə ri İda rə si nə də vət alan R.Əli yev 
bu ra da müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb. 

Onun əmək fəaliy yə ti nin son ra kı 
döv rü öl kə mi zin su tə sər rü fa tı sek to-
ru ilə bağ lı dır. 2013-cü ilin son la rın da 
“Azər su” ASC Ya sa mal Ra yon Su ka nal 
İda rə sin də işə qə bul olu nan R. Əli yev 
bu ra da baş mü hən dis ki mi ça lış dı ğı 
vaxt lar da ona gös tə ri lən eti ma dı doğ-
rult ma ğı ba ca rıb. Bu sə bəb dən son ra-
dan Xə tai və Nə ri ma nov ra yon su ka nal 
ida rə lə ri nə rəh bər li yi məhz ona hə va-

lə edib lər. İda rə rəisi ki mi fəaliy yət 
gös tər di yi dövr də əha li yə gös tə ri lən 
iç mə li su tə mi na tı və ka na li za si ya xid-
mət lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
qar şı ya qo yu lan və zi fə lə rin öh də sin-
dən la yi qin cə gəl mə yi ba ca rıb. Bu da 
ona da ha bir eti ma dın gös tə ril mə si nə 
sə bəb olub. 2017-ci il də Su və ka na li-
za si ya sis tem lə ri nin is tis ma rı de par ta-
men ti nin rəis müavi ni və zi fə si nə irə li 
çə ki lib. 2020-ci il də “Ab şe ron Su ka nal” 
İda rə si nin rəisi tə yin olu nan R.Əli yev 
ha zır da bu və zi fə si nin ic ra sı nı uğur la 
da vam et di rir. Onun iş gü zar lı ğı, pe şə-
kar lı ğı, rəh bər ki mi tə ləb kar lı ğı sa yə-
sin də  son vaxt lar Ab şe ron ra yo nun da 
is teh lak çı la ra gös tə ri lən iç mə li su və 
ka na li za si ya xid mət lə ri nin key fi y yə-
tin də müs bət də yi şik lik lər mü şa hi də 
olu nur. 

Yu bi ley ərə fə sin də R.Əli yev  su 
tə sər rü fa tı sa hə sin də uzun müd dət-
li fəaliy yə ti nə gö rə “Azər su” ASC-nin 
“Fəx ri fər ma nı”na la yiq gö rü lüb. 

Həm ka rları mı zı yu bi le yləri mü na si bə ti lə təb rik edir, əmək fəaliy yə tlərin də ye ni-ye ni uğur lar ar zu la yı rıq.



İr si qan xəs tə lik lə rin dən 
əziy yət çə kən xəs tə lə rə yar-
dım et mək və cə miy yə tin 
diq qə ti ni bu so sial mə sə-
lə yə cəlb et mək məq sə di lə 
“Azər su” ASC-də qan ver mə 
ak si ya sı ke çi ri lib. Mil li He-
ma to lo gi ya və Trans fu ziolo-
gi ya Mər kə zi nin xü su si tibb 
bri qa da sı nın hə kim-he mo-
to loq la rı tə rə fi n dən hər bir 
do no run sağ lam lı ğı yox la nı-
lıb və sağ lam lı ğı qan gö tür-
mə yə im kan ve rən şəxs lər 
müəy yən ləş di ri lib.

Qan ver mə ak si ya sın-
da “Azər su”ASC-nin ida rə 
və müəs si sə lə rin də ça lı şan 

əmək daş lar fəal iş ti rak edib. 
Do nor lar ir si qan xəs tə lik lə-
rin dən əziy yət çə kən uşaq lar 
üçün kö nül lü qan ver mə yin 
xe yir xah və sa vab iş ol du ğu-
nu diq qə tə çat dı rıb lar. Mil li 
He ma to lo gi ya və Trans fu-
ziolo gi ya Mər kə zi nin mü-

tə xəs sis lə ri bil di rib lər ki, 
gö tü rü lən qan nü mu nə lə-
ri la bo ra to ri ya da hər tə rəfl  i 
müayi nə edil dik dən son ra 
on lar dan ta las se mi ya lı, he-
mo fi  li ya lı və di gər ir si qan 
xəs tə lə ri nin  müali cə sin də 
is ti fa də olu na caq.

Qeyd edək ki, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Bi rin-
ci vit se-pre zi den ti, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi-
den ti Meh ri ban Əli ye va nın 
ta las se mi ya, he mo fi  li ya və 
ley koz xəs tə li yin dən əziy-
yət çə kən lə rin qan la tə min 
edil mə si nə dəs tək ça ğı rı-
şı na uy ğun ola raq bu kö-
nül lü hu ma ni tar ak si ya nın 
“Azər su” ASC-də ke çi ril mə-
si ənə nə ha lı nı alıb. Bu təd-
bir öl kə miz də qan ban kı nın 
ya ra dıl ma sı, ir si qan xəs tə-
lik lə rin dən əziy yət çə kən 
uşaq la rın təh lü kə siz və key-
fi y yət li qan la tə mi na tı üçün 
kö nül lü do nor xid mə ti nin 
in ki şa fı ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət da şı yır.
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Seç  ki Ko  mis  si  ya  sı  nın ilk 
ic  la  sın  da “Azər  su” ASC-nin 
İş  lər İda  rə  si  nin rəisi Möh  sün 
Qu  li  yev bil  di  rib ki, Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin təs  diq -
lə  di  yi “İc  ti  mai iş  ti  rak  çı  lıq 
haq  qın  da” qa  nun  da döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə -
sin  də və qə  rar  la  rın qə  bu  lun -
da ic  ti  maiy  yə  tin və və  tən -
daş cə  miy  yət ins  ti  tut  la  rı  nın 
iş  ti  ra  kı və ic  ti  mai rə  yin nə -
zə  rə alın  ma  sı xü  su  si qeyd 
olu  nur. “Azər  su” ASC-də 
İc  ti  mai Şu  ra  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
Səhm  dar Cə  miy  yə  tin fəaliy -
yə  tin  də şəff   afl   ı  ğın da  ha da 

ar  tı  rıl  ma  sı  na, ic  ti  maiy  yət  lə 
qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin güc  lən -
di  ril  mə  si  ni tə  min et  mə  yə 
im  kan ya  ra  da  caq.

“Azər  su” ASC-nin Hü -
quq de  par  ta  men  ti  nin rəis 
müavi  ni, Seç  ki Ko  mis  si  ya -
sı  nın üz  vü Ya  şar Ağa  yev şu -
ra  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nın hü  qu -
qi əsas  la  rı ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  rə  rək bil  di  rib ki, İc  ti  mai 
Şu  ra Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri üz  rə 
hü  qu  qi akt  la  rın qə  bu  lun  da, 
mü  va  fi q fəaliy  yət sa  hə  lə -
rin  də ic  ti  mai nə  za  rə  tin təş -
ki  lin  də və  tən  daş cə  miy  yə  ti 

ins  ti  tut  la  rı  nın iş  ti  ra  kı  nı tə -
min edə  cək.

Ko  mis  si  ya  da təm  sil olu -
nan və  tən  daş cə  miy  yə  ti -
nin üzv  lə  ri  qeyd et  di  lər ki, 
“Azər  su” ASC-də ya  ra  dı  la -
caq İc  ti  mai Şu  ra iç  mə  li su 
təc  hi  za  tı və tul  lan  tı su sek -
to  run  da müx  tə  lif mə  sə  lə -
lər  lə bağ  lı mü  za  ki  rə  lər təş -
kil et  mək, mü  va  fi q sa  hə  də 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si ilə bağ  lı tək  lifl   ər 
ver  mək və qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə 
müəy  yən edil  miş hü  quq -
la  ra ma  lik olan məş  və  rət  çi 
qu  rum ki  mi fəaliy  yət gös  tə -
rə  cək.

İc  las  da təş  ki  la  ti mə  sə  lə -
lə  rə ba  xı  lıb. “Azər  su” ASC-
nin Hü  quq de  par  ta  men  ti  nin 
rəis müavi  ni Ya  şar Ağa  yev 
seç  ki ko  mis  si  ya  sı  nın səd  ri, 
So  sial in  ki  şaf şö  bə  si  nin apa -
rı  cı mü  hən  di  si Gü  nay Məm -
məd  li ka  tib se  çi  lib.  “İc  ti  mai 
iş  ti  rak  çı  lıq haq  qın  da” Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qa  nu  nu  na və Na  zir  lər Ka -
bi  ne  ti  nin qə  ra  rı ilə təs  diq 
edil  miş “İc  ti  mai şu  ra  nın və -
tən  daş cə  miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı 
tə  rə  fi n  dən se  çil  mə  si  nə dair 
Əsas  na  mə”yə uy  ğun ola  raq 
şu  ra üzv  lə  ri 11 nə  fər ol  maq -
la 2 il müd  də  ti  nə se  çi  lə  cək. 

 “Azər su” ASC-nin fəaliy yə tin də ic ti mai iş ti rak çı lı ğın 
və nə za rə tin tə min edil mə si məq sə di lə Səhm dar Cə miy-
yət də İc ti mai Şu ra nın ya ra dıl ma sı pro se si nə baş la nı lıb. 
“Azər su” ASC səd ri nin 17 mart 2021-ci il ta rix li  158 nöm-
rə li əm ri nə əsa sən, ya ra dı la caq İc ti mai Şu ra ya seç ki lə-
rin ke çi ril mə si və şu ra üzv lə ri nin say həd di nin müəy yən 
edil mə si məq sə di lə İc ti mai Şu ra nın təş ki li ilə bağ lı Seç-
ki Ko mis si ya sı ya ra dı lıb. Ko mis si ya “Azər su” ASC-nin 4 
əmək da şın dan və və tən daş cə miy yə ti ins ti tut la rı nın 5 nü-
ma yən də sin dən iba rət ol maq la təş kil edi lib.

“Азяр су” АСЪ-дя Иъ ти маи Шу ра  йа ра ды лыр
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