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Döv lət baş çı la rı na mə lu mat ve ri-
lib ki, Qa ra ba ğın ha va qa pı sı ad lan-
dı rı lan Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma-
nı ən müasir sə viy yə də in şa olu nub. 
Ha va li ma nı nın is tə ni lən tip ha va 
gə mi si ni qə bul et mək im kan la rı var. 
Uçuş-en mə zo la ğı nın uzun lu ğu 3000, 
eni isə 60 metr dir. Ha va li ma nı nın 
müasir inf rast ruk tur la təc hiz olu nan 
ter mi na lı saat da ən azı 200 sər ni şi nin 
bu ra xı lı şı na im kan ve rir. Bu ha va li-
ma nı nın is ti fa də yə ve ril mə si böl gə yə 
sə fər edən lə rin ra hat lı ğı nı tə min edə-
cək, iş ğal dan azad olun muş tor paq la-
rı mız da apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri nin 
da ha da sü rət lən mə si nə töh fə ve rə-
cək, nəin ki Fü zu li nin, ümu mi lik də 
böl gə nin so sial-iq ti sa di in ki şa fın da 
müs təs na rol oy na ya caq.

Son ra Azər bay can və Tür ki yə pre-
zi dent lə ri Zən gə zur dəh li zi nin - Ho-
ra diz-Cəb ra yıl-Zən gi lan-Ağ bənd av-
to mo bil yo lu nun tə mə li ni qo yub lar. 
Uzun lu ğu  123,6 ki lo metr olan yol 

Zən gə zur dəh li zi ilə Nax çı va na, ora-
dan da Tür ki yə yə çı xı şa im kan ya-
ra da caq. Döv lət baş çı la rı Zən gi lan 
ra yo nun da “Dost Aq ro park”ın tə mə-
li ni qo yub lar. Türk və azər bay can lı 
sər ma yə dar lar tə rə fi n dən Zən gi lan da 
hə ya ta ke çi ri lə cək "Dost Aq ro park" 
la yi hə si Azər bay ca nın və Tür ki yə nin 
qi da təh lü kə siz li yi nə töh fə ve rə cək, 
böl gə nin əkin çi lik və hey van dar lıq 
məh sul la rı nın bey nəl xalq ba zar la ra 
çı xa rıl ma sı na im kan ya ra da caq. 

Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın okt yab-
rın 26-da Zən gi la nın Ağa lı kən din də 
rəs mi qar şı lan ma mə ra si mi ke çi ri lib. 
Rəs mi qar şı lan ma mə ra si min dən son-
ra döv lət baş çı la rı nın tək bə tək gö rü şü 
olub. Pre zi dent lər Zən gi lan ra yo nu-
nun Ağa lı kən din də hə ya ta ke çi ri lən 
“Ağıl lı kənd” la yi hə si çər çi və sin də 
gö rü lən iş lər lə ta nış olub lar. Zən gi la-
nın Ağa lı kən din də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 

və Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan mət buata 
bir gə bə ya nat lar la çı xış edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, 
4 ay əv vəl im za la nan Şu şa Bə yan na-
mə si əla qə lə ri mi zi rəs mən mütt  ə fi q lik 
sə viy yə si nə qal dı rıb. Bu gün Fü zu li 
Bey nəl xalq Ha va Li ma nı nın açı lı şın-
da bir lik də iş ti ra kı mız bir da ha bi-
zim bir li yi mi zi gös tə rir, gü cü mü zü 
gös tə rir. İkin ci Qa ra bağ sa va şı nın ilk 
saat la rın dan son də qi qə lə ri nə qə dər 
qar daş Tür ki yə nin Azər bay ca nın ya-
nın da ol du ğu nu vur ğu la yan İl ham 
Əli yev bu nun bi zə çox bö yük si ya si 
və mə nə vi dəs tək, əla və güc ver di yi-
ni diq qə tə çat dı rıb: “Bu gün re gional 
iş lər də, hətt  a dün ya ça pın da Tür ki yə 
və Azər bay can əmək daş lı ğı, qar daş-
lı ğı önəm li ami lə çev ri lib. Tür ki yə 
Əziz qar da şı mın li der li yi ilə ar tıq 
dün ya ça pın da bö yük gü cə çev ri lib və 
heç kim Tür ki yə yə öz ira də si ni dik tə 
edə bil məz. Bu ya xın lar da Əziz qar-
da şım Tür ki yə nin da xi li mə sə lə lə ri nə 
mü da xi lə et mək is tə yən lə rə elə ca vab 
ver miş di ki, he sab edi rəm bu, bü tün 
si ya sət çi lər üçün ör nək dir. Öz mil-
li lə ya qə ti ni qo ru yan, öz xal qı nın, 
döv lə ti nin ma raq la rı nı, qü ru ru nu qo-
ru yan və mü da fi ə edən Li der bu gün 
bu ra da dır, Azər bay can da dır, Zən gi-
lan da dır, Ağa lı da dır. Biz bu nu qiy-
mət lən dir mə li yik. Bü tün türk dün ya-
sı üçün Rə cəb Tay yib Ər do ğan ami li 
ən önəm li amil lər dən bi ri dir”.

Gə lən ay Azər bay ca nın Türk Şu-
ra sın da sədr li yi ni Tür ki yə yə təh vil 
ve rə cə yi ni söy lə yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev qar daş öl kə nin cə nab Ər do ğa-
nın rəh bər li yi ilə Şu ra ya uğur la sədr-
lik edə cə yi ni və bu nun türk döv lət lə ri 
ara sın da kı əmək daş lıq və qar daş lıq 
əla qə lə ri ni da ha da güc lən di rə cə yi nə, 
bü tün Türk dün ya sı üçün ye ni im kan-
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Okt yab rın 26-da Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı nın açı lış mə ra si mi olub. 
Azər bay can və Tür ki yə pre zi dent lə ri ha va li ma nı nın rəm zi açı lı şı nı bil di rən 
len ti kə siblər. Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı nın rəm zi açar la rı pre zi dent-
lə rə təq dim edi lib.

  Зян эя зур дящ ли зи нин    



lar aça ca ğı na əmin li yi ni ifa də edib. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı öl kə lə ri mi zin 
bir gə la yi hə si olan Zən gə zur dəh li-
zi nin əhə miy yə tin dən söh bət aça raq 
bil di rib ki, bu dəh liz   bü tün Türk 
dün ya sı nı bir ləş dir mək lə ya na şı, gə-
lə cək də re gionun in ki şa fı na öz töh-
fə si ni ve rə cək dir. Çı xı şı nın so nun da 
Azər bay ca nın azad edil miş tor paq la-
rın da fəaliy yət gös tə rən bir çox Tür-
ki yə şir kət lə ri nə tə şək kü rü nü çat dı-
ran Pre zi dent İl ham Əli yev on la rın 
səy lə ri nə ti cə sin də bu gün bu böl gə də 
yol la rın sa lın ma sı nı, də mir yol lar nıın 
çə kil mə si ni, tu nel lə rin ti kil mə si ni, 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin ger çək ləş-
mə si ni  bir li yi mi zin, qar daş lı ğı mı zın 
tə cəs sü mü ki mi də yər lən di rib. 

Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti Rə cəb Tay yib Ərdoğan bə ya nat-
la çı xış edə rək iş ğal dan azad edi lən 
Fü zu li yə sə fə rin dən dörd ay ya rım-
dan son ra bu də fə Zən gi lan da ol maq-
dan bö yük məm nun luq duy du ğu nu 
ifa də edib. Tür ki yə pre zi den ti qeyd 
edib ki, Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
edi lən böl gə ləri qı sa müd dət ər zin də 
in ki şaf edib: “Azər bay can bü tün dün-
ya ya ör nək ola caq in ki şaf mo de li ilə 

bu böl gə nin in ki şa fı üçün fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir. Bu ra da hər şey dən əv-
vəl tə mə li ni qoy du ğu muz, - bir az əv-
vəl cə nab Pre zi den tin də de di yi ki mi, 
- is tər tu nel lər, is tər yol ötü rü cü lə ri, 
is tər av to mo bil yol la rı bər pa iş lə ri-
nin sü rət lə hə ya ta ke çi ril mə si ba xı-
mın dan çox önəm li dir. Bu fəaliy yə tə 
li der lik edən İl ham qar da şı mı və əmə-
yi ke çən hər kə si ürək dən təb rik edi-
rəm. Pod rat çı fi r ma la rı təb rik edi rəm. 
Bü tün tex ni ka park la rı ilə pod rat çı 
fi r ma la rın ürək dən ça lış ma sı ən yük-

sək təq di rə la yiq dir”. Bu ki mi iş lər də 
Tür ki yə nin üzə ri nə dü şə ni et mək də, 
qar daş Azər bay ca na bü tün im kan la rı 
ilə dəs tək ol maq da da vam edə cə yi ni 
vur ğu la yan Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
Azər bay ca nın böl gə nin əsl po ten sialı-
nın hə ya ta ke çi ril mə si nə ma ne olan iş-
ğa lı şan lı Zə fə ri ilə so na çat dır dı ğı nı, 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın il lər dir 
tət biq olun ma yan qət na mə lə ri ni özü 
hə ya ta ke çir di yi ni qü rur his si ilə diq-
qə tə çat dı rıb. Da vam lı sül hün tə min 
olun ma sı və ar zu edi lən nor mal laş-
ma is ti qa mə tin də irə li lə yi şin ol ma sı 
üçün əl ve riş li şə raitin ya ran dı ğın söy-
lə yən Tür ki yə Pre zi den ti bu nun üçün 
böl gə də ki ye ni du ru ma uy ğun hə rə-
kət edil mə si nin va cib li yi ni önə çə-
kib. Qeyd olu nub ki, bu coğ ra fi  ya dan 
ke çə cək tor paq yol lar və də mir yo lu 
xət lə ri tək cə Azər bay can və Tür ki yə 
üçün de yil, bü tün böl gə öl kə lə ri üçün 
iq ti sa di və ti ca ri für sət lər ya ra da caq, 
böl gə nin tran zit, lo gis ti ka mər kə zi nə 
çev ril mə im ka nını möh kəm lə ndirə-
cək. Bu in ki şaf dan isə İran, Gür cüs-
tan, Er mə nis tan da da xil ol maq la 
Azər bay ca nın bü tün qon şu la rı is ti fa-
də edə cək lər. Çı xı şı nın so nun da Tür-
ki yə nin hər an sülh və ba rış tə rəf da rı 
odu ğu nu vur ğu la yan cə nab Ər do ğan 
bir da ha bə yan edib ki, əgər Er mə nis-
tan Azər bay can ilə bağ lı sə mi mi ira də 
or ta ya qo yar sa, Tür ki yə nin Er mə nis-
tan ilə əla qə lə ri nin də nor mal laş ma sı 
üçün bir ma neə qal ma ya caq. 
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“Azər  su”ASC səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Tey  yub Cab -
ba  rov Zə  fər ta  ri  xi  nə nə  zər 
sa  la  raq bil  di  rib ki, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si iş  ğal  çı 
Er  mə  nis  ta  nın qey  ri-konst -
ruk  tiv möv  qe  yi üzün  dən 
uzun il  lər həl  li  ni tap  ma  mış 
və apa  rı  lan da  nı  şıq  lar nə  ti -
cə  siz qal  mış  dır: “2020-ci il 
sent  yab  rın 27-də Er  mə  nis -
ta  nın atəş  kəs re  ji  mi  ni ko  bud 
şə  kil  də poz  ma  sı ilə Azər -
bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri er -
mə  ni təx  ri  bat  la  rı  nın qar  şı -
sı  nı al  maq üçün əks-həm  lə 
əmə  liy  yat  la  rı  na baş  la  mış  dır. 
Öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü 
uğ  run  da ge  dən dö  yüş  lər  də 
qəh  rə  man  lıq gös  tə  rən əs  gər 
və za  bit  lə  ri  miz mü  zəff   ər Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye -
vin  qə  tiy  yə  ti və xal  qı  mı  zın 
ye  nil  məz bir  li  yin  dən ruh -

la  na  raq düş  mə  nə sar  sı  dı  cı 
zər  bə  lər en  dir  miş  lər.

Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
“Azər  su” ASC kol  lek  ti  vi  nin 
üzv  lə  ri də sə  fər  bər olu  nub. 
Ümu  mi  lik  də 188 əmək  da -
şı  mız mü  ha  ri  bə  də iş  ti  rak 
edib, on  lar  dan 3  nə  fə  ri şə -

hid olub, 23 nə  fə  ri isə ya -
ra  la  nıb. Ey  ni za  man  da, dö -
yüş  lər  də kol  lek  ti  vi  mi  zin 21 
nə  fə  ri  nin ailə üz  vü şə  hid 
olub, 45 ailə üz  vü isə ya  ra -
la  nıb. Nəq  liy  yat və Xü  su  si 
Tex  ni  ka İda  rə  si  nin 21 iş  çi  si 
dö  yüş böl  gə  si  nə ezam olu -
nub  və on  lar  dan 1 nə  fər  
xid  mə  ti və  zi  fə  si  ni  ye  ri  nə 
ye  ti  rər  kən ya  ra  la  nıb”.

Azər  bay  can Su Tə  sər  rüf -
fa  tı İş  çi  lə  ri Həm  kar  lar İtt   i  fa -
qı Res  pub  li  ka Ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Akif Məm  mə  dov bil  di -
rib ki,  Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
şə  hid ol  muş əmək  daş  la  rın 
ailə  lə  ri, qa  zi  lər, xü  su  si  lə dö -
yüş  lər  də ya  ra  la  nan  lar daim 
diq  qət mər  kə  zin  də olub, 
on  la  ra hər za  man mad  di və 
mə  nə  vi dəs  tək gös  tə  ri  lib.
Şə  hid Məz  dək Ey  vaz  lı -

nın ata  sı Əli Ey  vaz  lı və şə  hid 
Ni  ya  məd  din Sul  tan  za  də  nin 
ata  sı Hü  sa  məd  din Sul  ta  nov 
mü  ha  ri  bə  nin ağ  rı-acı  lar  la 
ya  na  şı, xal  qı  mı  za bö  yük qü -
rur his  si ya  şat  dı  ğı  nı qeyd 
edib, döv  lət tə  rə  fi n  dən şə  hid 
ailə  lə  ri  nə gös  tə  ri  lən diq  qət 
və qay  ğı  ya gö  rə min  nət  dar -
lıq  la  rı  nı bil  di  rib  lər. 

Da  ha son  ra “Azər -
su”ASC-nin Və  tən mü  ha  ri -

bə  sin  də iş  ti  rak et  miş əmək -
daş  la  rı Ra  mil Sə  mə  dov, 
Ni  cat Məm  mə  dov və Mir -
həm  zə Ağa  ma  lı  za  də dö  yüş 
xa  ti  rə  lə  ri  ni da  nı  şıblar. Qeyd 
olu  nub ki, dö  yüş  lər  də iş  ti -
rak edən əmək  daş  la  rı  mı  zın 
qəh  rə  man  lı  ğın  dan kol  lek  ti -
vi  mi  zin hər bir üz  vü qü  rur 
his  si ke  çi  rir.

Təd  bir  də qeyd olu  nub 
ki, Və  tən mü  ha  ri  bə  si şə  hid -
lə  ri  nin xa  ti  rə  si xal  qı  mı  zın 
qəl  bin  də daim ya  şa  ya  caq 
və on  la  rın qəh  rə  man  lıq  la  rı 
unu  dul  ma  ya  caq. Azər  bay -
can döv  lə  ti bü  tün dövr  lər  də 
ol  du  ğu ki  mi, bun  dan son  ra 
da şə  hid ailə  lə  ri  nin və qa  zi -
lə  rin prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə 
xü  su  si diq  qət gös  tə  rə  cək.

27 Sent yabr - Anım Gü-
nü ilə əla qə dar  saat 12:00-
da öl kə əra zi sin də Və tən 
mü ha ri bə si şə hid lə ri nin xa-
ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 
yad edi lib. “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nin 
Mər kə zi İda rə Apa ra tı və 
yer li su ka nal ida rə lə ri nin 
kol lek tiv lə ri, elə cə də əra-
zi lər də xid mət apa ran qə za 
bri qa da la rı nın əmək daş la-
rı şə hid lə ri mi zin xa ti rə si ni 
eh ti ram la yad edib lər.

27 Сент  йабр - Аным Эц  нц гейд олунуб

27 Sent  yabr Azər  bay  can -
da Anım Gü  nü qeyd olunub. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 2020-
ci il 2 de  kabr ta  rix  li Sə  rən  ca -
mı  na əsa  sən tə  sis edi  lən Anım 
Gü  nü Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qəh -
rə  man  ca  sı  na dö  yüş  müş, öl  kə  mi -

zin əra  zi bü  töv  lü  yü uğrun  da can  la  rın  dan keç  miş əs  gər 
və za  bit  lə  ri  mi  zə də  rin eh  ti  ra  mın ifa  də  si  dir. Anım Gü -
nü mü  na  si  bə  ti  lə “Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  tin  də 
şə  hid ailə  lə  ri və qa  zi  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə təd  bir ke  çi  ri  lib. 



Oktyabrın 25-də “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
tin də Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin 
Azər bay can da sə fər də olan 
mis si ya üzv lə ri ilə gö rüş 
ke çi ri lib. Azər bay can la Ya-

po ni ya ara sın da so sial-iq-
ti sa di sa hə də uğur lu əmək-
daş lı ğın qu rul du ğu nu qeyd 
edən “Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
iç mə li su təc hi za tı sa hə-
sin də bir gə la yi hə lə rin ic ra 

edil di yi ni, ar tıq 5 şə hər də 
iç mə li və tul lan tı su la yi-
hə lə ri nin ba şa çat dı ğı nı 
bil di rib.

“Ki çik şə hər lər də su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
la yi hə si” çər çi və sin də Xaç-
maz, Qu sar, Xı zı, Qo bus-
tan, Naf ta lan şə hər lə rin-
də ic ra sı nə zər də tu tu lan 
9 mü qa vi lə pa ke ti nin 6-sı 
üz rə iş lər tam ba şa ça tıb, 
Xaç maz, Naf ta lan, Xı zı, 
Al tıağac, Qo bus tan tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu la rı nın 
ti kin ti si ni əha tə edən 3 mü-
qa vi lə pa ke ti üz rə iş lər da-
vam edir.

Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin 

Or ta Asi ya və Qaf qaz böl-
mə si nin apa rı cı mü tə xəs si-
si Yu mi ko Ho ri va ki Azər-
bay can la əmək daş lıq dan 
məm nun ol duq la rı nı, sə fər 
proq ra mı çər çi və sin də Qo-
bus tan və Xaç maz şə hər-
lə rin də su təc hi za tı qur ğu-
la rı na baş çək dik lə ri ni və 
in san la rıın bu la yi hə lər dən 
fay da lan dıq la rın dan məm-
nun ol duq la rı nı bil di rib.

Qeyd edək ki, Azər bay-
can Hö ku mə ti ilə Ya po ni-
ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 
Agent li yi ni ara sın da kre dit 
sa zi şi 2009-cu il də im za la-
nıb və 2012-ci ildən la yi hə-
lə rin ic ra sı na baş la nı lıb.
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Me mo ran dum “Azər su” 
ASC-nin Tə lim və İn no va-
si ya lar Mər kə zi nin kadr 
ha zır lı ğı və iş çi lə rin pe şə-
kar lı ğı nın ar tı rıl ma sı işi nin 
tək mil ləş di ril mə si nə xid-
mət edə cək əmək daş lıq çər-
çi və si ni müəy yən ləş di rir.

Qeyd edək ki, “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə tin də kadr ha zır lı ğı və 
iş çi lə rin pe şə kar lı ğı nın ar-

tı rıl ma sı işi nin tək mil ləş-
di ril mə si məq sə di ilə Ba kı 
şə hə ri Höv san qə sə bə si nin 
ya xın lı ğın da yer lə şən Höv-
san Aera si ya Stan si ya sı-
nın əra zi sin də sa hə si 5000 
kvad rat metr olan 3 mər tə-
bə li bi na da Tə lim və İn no-
va si ya lar Mər kə zi ya ra dı lıb 
və bu ra da ey ni an da 300 
nə fə rə dək iş çi yə tə lim keç-
mək im kan la rı möv cud dur. 

Mər kəz də nə zə ri si nif və 
star tap otaq la rı, SƏ TƏM, 
SCA DA, ener ge ti ka, me-
xa ni ka, av to ma ti ka, met ro-
lo gi ya və nə za rət-öl çü ci-
haz la rı ka bi net lə ri, su yun 
ana li zi, təd ri sin in ki şa fı 
la bo ra to ri ya la rı ya ra dı lıb. 
Re gion lar dan tə li mə cəlb 

olu na caq iş çi lə rin ra hat lı ğı-
nı tə min et mək üçün Mər-
kəz də ya taq xa na da ya ra-
dı lıb.  Mər kə zin əra zi sin də 
Təc rü bə Po li qo nu ti ki lə rək 
is ti fa də yə ve ri lib və tə li mə 
cəlb olu nan iş çi lər lə təc rü-
bə məş ğə lə lə ri bu ra da apa-
rı lır.

"Азяр су" АСЪ иля БП Експ ло рейшн ара сын да 
ме мо ран ду м им за ла ныб

Йа по ни йа Бей нял халг Ямяк даш лыг Аэент ли йи нин 
нц ма йян дя ля ри иля эю рцш ке чи ри либ

tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin pe şə kar lıq sə viy yə si nin 
ar tı rıl ma sı, bi lik və ba ca rıq la rı nın yük səl dil-
mə si məq sə di ilə  “Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti ilə BP Eksp lo reyşn (Kas pian Si) Li mi ted şir kə-
ti ara sın da An laş ma Me mo ran du mu im za la nıb. Sə nə di 
“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni Kö çər li Hə sə nov və BP 
şir kə ti nin Xə zər re gionun da kom mu ni ka si ya və xa ri ci 
əla qə lər üz rə vit se-pre zi den ti Bəx ti yar As lan bəy li im-
za la yıb lar.

Su



On layn İc ti mai Nə za rət 
Plat for ma sı nın 2021-ci ilin 
iyun-av qust ay la rı nı əha tə 
edən he sa ba tın da “Azər su” 
ASC və tən daş la rın mü ra ciət-
lə ri ni ope ra tiv şə kil də həll 
edən ən fəal döv lət müəs si sə si 
adı nı qa za nıb. On layn İc ti mai 
Nə za rət Plat for ma sı nın fəaliy-

yə ti nin nə ti cə lə ri nə həsr olun-
muş təd bir də la yi hə nin ic ra çı 
tə rəf da şı “MG Con sul ting” 
şir kə tinn rəh bə ri Mə həm məd 
Qu lu za də qeyd edib ki, ar tıq 
bir çox döv lət müəs si sə lə ri və 
yer li ic ra ha ki miy yə ti or qan-
la rı bu plat for ma ilə uğur lu 
əmək daş lıq edir: “Və tən daş-
la rı na ra hat edən kom mu nal, 
yol və inf rast ruk tur, abad lıq 
və di gər mə sə lə lə ri aidiy yəti 
hö ku mət qu rum la rı na yön-
lən dir mək və on la rın həl li nə 
da ha ra hat nail ol maq məq sə-
di ilə ya ra dıl mış Nə za rət Plat-
for ma sı ABŞ-ın Bey nəl xalq 
İn ki şaf Agent li yi nin dəs tə yi 
ilə “MG Con sul ting” MMC 
tə rə fi n dən ic ra olu nan, Açıq 
Hö ku mət Mil li Plat for ma sı 
ilə əmək da şıq çər çi və sin də 
hə ya ta ke çi ri lən bir plot la yi-
hə dir. Dün ya nın 40-dan çox 

öl kə si bu təc rü bə dən is ti fa də 
edir. İc ti mai Nə za rət Plat for-
ma sı va si tə si lə və tən daş la rın 
ün van la dı ğı mü ra ciət və şi ka-
yət lə rin 60 faizi müs bət həl li ni 
ta pıb. “Azər su” ASC üz rə isə 
mü ra ciət lə rin 100 faizi müs-
bət həll olu nub”. 

Təd bir də On layn İc ti mai 
Nə za rət Plat for ma sı ilə uğur-
lu əmək daş lıq edən 13 döv lət 
müəs si sə si və yer li ic ra ha ki-
miy yə ti or qa nı mü ka fat lan dı-
rı lıb. “Azər su” ASC və rən daş-
la rın mü ra ciət lə ri ni ope ra tiv 
şə kil də həll edən ən fəal döv-
lət müəs si sə si mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. 

Qeyd edək ki, və tən daş lar 
On layn İc ti mai Nə za rət Plat-
for ma sı na What sApp və in-
ter net say tı (www.ene za ret.
az) va si tə si ilə mü ra ciət edə 
bi lirlər.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın ic la sı ke çi ri lib. “Azər-
su” ASC-nin sədr müavi ni 
Kö çər li Hə sə nov şu ra üzv lə-
ri nə və si qə lə ri təq dim edib və 
bil di rib ki, Cə miy yə tin bü tün 
st ruk tur la rı şu ra üzv lə ri ilə 
əmək daş lıq üçün açıq dır və 
qal dı rıl mış mə sə lə lə rin həl-
lin də ope ra tiv dəs tək gös tə-
ri lə cək: “İç mə li və tul lan tı su 
tə sər rü fa tı çox ge niş və əha tə-
li sa hə dir. Su yun ema lı, nəq li, 
an bar lan ma sı, şə bə kə yə ötü-
rül mə si, abo nent lə rə çat dı rıl-
ma sı, tul lan tı su la rın top lan-
ma sı, nəq li, tə miz lən mə si və 
kə nar laş dı rıl ma sı nın hər bi ri 
mü rək kəb tex no lo ji pro ses dir. 
Cə miy yə ti miz 1 mil yon 650 
min dən çox abo nen tə  xid mət 
gös tə rir və əsas hə də fi  miz 
müş tə ri məm nun lu ğu nun tə-
min olun ma sı dır.Ar tıq İc ti-

mai Şu ra üzv lə rin dən “Azər-
su” ASC-yə mü ra ciət lər da xil 
olur, mü ra ciət lə rin hər bi ri 
araş dı rı lır və la zı mi təd bir lər 
gö rü lür. Gə lə cək də si zin lə 
bir lik də gö rə cə yi miz iş lər çox 
ola caq, müş tə ri məm nun lu-
ğu nun tə min olun ma sı üçün 
bir lik də ça lı şa ca ğıq. Si zin nor-
mal fəaliy yə ti niz üçün in zi ba-
ti bi na da otaq ay rı lıb və di gər 
tex ni ki təd bir lər də gö rü lür. 
Ey ni za man da, emal müəs si-
sə lə ri nə, su mən bə lə ri nə, tul-
lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu la ra, 
Mər kə zi la bo ra to ri ya və di gər 
ob yekt lə ri mi zə sə fər lə ri niz 
təş kil olu na caq”.
İc ti mai Şu ra nın növbəti  

ic la sın da isə Şu ra nın dav ra nış 
ko dek si və req la men ti, həm çi-
nin digər  mə sə lə lər mü za ki rə 
edi lib. Ey ni za man da, şu ra-
nın lo qo su nun və blan kı nın 
təs di qi, da xil olan şi ka yət və 
əri zə lə rin elekt ron sis te mi nin 

ya ra dıl ma sı, kar gü zar lıq işi-
nin təş ki li, “Azər su” ASC-nin 
kol le gi ya ic las la rın da İctimai 
Şura nü ma yən də si nin iş ti ra-
kı nın tə min edil mə si, mü va fi q 
ic ti mai şu ra lar la və əla qə dar 
qu rum lar la əmək daş lıq mə sə-
lə lə ri mü za ki rə olu nub. 
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“Азяр су” АСЪ йа нын да Иъ ти маи 
Шу ра нын иъ лас ла ры ке чи ри либ

“Азяр су” АСЪ мц ра ъият ля ри  опе ра тив 
щялл едян ян фяал дюв лят мцяс си ся си сечилиб



Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı  nın iş  ğal  dan azad edil  miş 
əra  zi  lə  rin  də mə  sə  lə  lə  rin mər -
kəz  ləş  di  ril  miş qay  da  da həl  li 
ilə bağ  lı ya  ra  dıl  mış Əla  qə  lən -
dir  mə Qə  rar  ga  hın  dan ve  ri  lən 
mə  lu  ma  ta gö  rə, Şu  şa şə  hə  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 la  yi  hə  nin bi  rin  ci mər  hə -
lə  si çər  çi  və  sin  də ma  gist  ral su 
kə  mə  ri və an  bar  la  rın ti  kin  ti  si, 
həm  çi  nin şə  hər  da  xi  li şə  bə  kə -
nin bir his  sə  si  nin ye  ni  dən qu -
rul  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Ha -
zır  da 1980-ci il  lər  də çə  kil  miş 
Ki  çik Kirs-Şu  şa ma  gist  ral su 
kə  mə  ri  nin is  tis  ma  ra ya  rar  sız 
5,3 km-lik his  sə  si  nin po  lad 
bo  ru  lar  la də  yiş  di  ril  mə  si iş -
lə  ri da  vam et  di  ri  lir. İlk növ -
bə  də, kə  mə  rin Zə  fər yo  lu və 
elekt  rik ya  rıms  tan  si  ya  sı  nın 
əra  zi  sin  dən ke  çən his  sə  si in -
şa olu  nub. Ha  zır  da ma  gist -
ral xətt   in ti  kin  ti  si mü  rək  kəb 
rel  yef şə  raitin  də, tex  ni  ka  nın 
çə  tin hə  rə  kət et  di  yi əra  zi  lər -
də, ey  ni za  man  da, 2 nöq  tə  də 

pa  ra  lel ola  raq apa  rı  lır.
Qa  ya  lıq əra  zi  də əv  vəl  cə 

xü  su  si tex  ni  ka  nın sər  bəst hə -
rə  kə  ti üçün tras  sa sa  lı  nır ki, 
bu  ra  dan həm də gə  lə  cək  də 
is  tis  mar yo  lu ki  mi is  ti  fa  də 
olu  na  caq. Kə  mə  rin ke  çə  cə  yi 
əra  zi  lər  də xü  su  si tex  ni  ka  lar -
dan is  ti  fa  də olun  maq  la qa -
ya  lıq  lar ya  rı  la  raq xən  dək  lər 
qa  zı  lır və ti  kin  ti nor  ma  la  rı -
na uy  ğun ola  raq qum  la dol -
du  ru  la  raq ha  zır və  ziy  yə  tə 
gə  ti  ri  lir, son  ra bo  ru  lar xən -
dək  lə  rə yer  ləş  di  ri  lə  rək qay -
naq edi  lir. Tex  ni  ki tə  ləb  lə  rə 
uy  ğun ola  raq hər bir qay  naq 
ti  ki  şi yox  la  nı  lır, kor  ro  zi  ya -
dan qo  ru  maq üçün qay  naq 

edil  miş his  sə  lər izol  ya  si  ya 
olu  nur. Gə  lə  cək  də əra  zi  də 
qa  zın  tı apa  rı  la  ca  ğı təq  dir  də 
kə  mə  rin zə  də  lən  mə risk  lə  ri -
ni nə  zə  rə ala  raq bü  tün marş -
rut bo  yu xə  bər  da  re  di  ci lent -
lər çə  ki  lir.
Şu  şa şə  hə  ri  nin da  ya  nıq  lı 

su təchizatı üçün la  yi  hə  nin 
bi  rin  ci mər  hə  lə  sin  də şə  hər 
əra  zi  sin  də hər bi  ri  nin tu  tu -
mu 500 kub  metr olan 2 su 
an  ba  rı ti  ki  lə  cək, şə  hər  da  xi -
li şə  bə  kə  nin 6 km-lik his  sə  si 
ye  ni  dən qu  ru  la  caq. Bu mər -
hə  lə üz  rə iş  lə  rin ca  ri ilin so -
nu  na qə  dər ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur.

La  yi  hə  nin növ  bə  ti mər -

hə  lə  sin  də Baş Pla  na uy  ğun 
ola  raq şə  hə  rin iç  mə  li və tul -
lan  tı su şə  bə  kə  lə  ri ta  ma  mi  lə 
ye  ni  dən qu  ru  la  caq, tul  lan  tı 
su  la  rın op  ti  mal ida  rə edil  mə -
si və tə  miz  lə  nib zə  rər  siz  ləş -
di  ril  mə  si məq  sə  di  lə tul  lan  tı 
su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu in  şa edi -
lə  cək.

Gə  lə  cək  də Şu  şa şə  hə  rin -
də əha  li  nin məs  kun  laş  ma  sı 
və tu  riz  min in  ki  şaf pers  pek -
tiv  lə  ri nə  zə  rə alı  na  raq Za  rıs  lı 
ça  yın  dan al  ter  na  tiv su mən -

bə  yi ki  mi is  ti  fa  də edil  mə  si 
nə  zər  dən ke  çi  ri  lir. Bu  nun  la 
əla  qə  dar “Azər  su” ASC-nin 
“Su  ka  nal” El  mi Təd  qi  qat və 
La  yi  hə İns  ti  tu  tu tə  rə  fi n  dən 
təd  qi  qat və la  yi  hə iş  lə  ri  nə 
baş  la  nı  lıb. İl  kin qiy  mət  lən -
dir  mə  lə  rə əsa  sən Za  rıs  lı ça  yı -
nın məc  ra  sın  da su  qə  bu  le  di  ci 
qur  ğu, su an  ba  rı ti  ki  lə  cək, 
qu  raş  dı  rı  la  caq na  sos stan  si -
ya  sı ilə su Şu  şa şə  hə  ri  nə nəql 
olu  na  caq.

Qeyd edək ki, Şu  şa şə  hə -
ri iş  ğal  dan azad olun  duq  dan 
son  ra “Azər  su” Açıq Səhm -
dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən tə  xi  rə  sa  lın  maz 
təd  bir  lər çər  çi  və  sin  də 2020-ci 
il no  yab  rın 25-də  Ki  çik Kirs 
mən  bə  yin  dən, de  kab  rın  20-
də isə Za  rıs  lı mən  bə  yin  dən 
şə  hə  rə iç  mə  li su  yun ve  ril -
mə  si tə  min edi  lib. Bu  nun  la 
pa  ra  lel ola  raq şə  hər  da  xi  li 
şə  bə  kə  də tən  zim  lə  mə iş  lə  ri 
apa  rı  lıb və ötən ilin no  yabr 
ayın  dan eti  ba  rən şə  hər  də fa -
si  lə  siz xid  mət təş  kil edi  lib.
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Шу  ша шя  щя  ри  нин ич  мя  ли су тяъ  щи  за  ты 
сис  те  мляри  нин йе  ни  дян гу  рул  ма  сы  на баш  ла  ны  лыб

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye -
vin tap  şı  rıq  la  rı  na əsa  sən Şu  şa şə  hə  ri  nin da  ya  nıq  lı iç  mə  li 
su təc  hi  za  tı  nın tə  min olun  ma  sı  məq  sə  di  lə “Azər  su” Açıq 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən ye  ni la  yi  hə ic  ra olu  nur. 
Şu  şa şə  hə  ri iş  ğal  dan azad olun  duq  dan son  ra tə  xi  rə  sa  lın -
maz təd  bir  lər gö  rü  lə  rək şə  hə  rə su  yun ve  ril  mə  si və hə  ya  ti 
əhə  miy  yət  li ob  yekt  lə  rin su təc  hi  za  tı tə  min edi  lib. Bu  nun 
ar  dın  ca iç  mə  li su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri  nin əsas  lı şə  kil  də ye -
ni  dən qu  rul  ma  sı  na baş  la  nı  lıb. 
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Qo bus tan ra yo nu nun 
Sün dü kən di nin Ye ni ya şa-
yış mas si vin də iç mə li su la-
yi hə si nin ic ra sı ye kun la şıb.
Sün dü kən di nə iç mə li su yun 
ve ril mə si ilə bağ lı ke çi ri lən 
təd bir də Qobustan Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Adil Məm mə dov 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 ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər dən da nı-
şıb. 

“Azər su” ASC-nin şö bə 
rəisi Şöh rət Sü ley ma nov bil-
di rib ki, Qo bus tan ra yo nu-
nun Sün dü kən din də ic ra 
olu nan la yi hə çər çi və sin də 
möv cud sis tem lə rin ye ni dən 

qu rul ma sı ilə ya na şı, ye ni 
inf rast ruk tur lar da ya ra dı lıb.

Qeyd edək ki, Sündü 
kənd in də iç mə li su təc hi za tı 
sis tem lə ri möv cud ol ma dı-
ğın dan sa kin lər su yu uzaq 
mə sa fə dən da şı yır və ya ma-
şın lar la alır dı lar.

“Azər su” ASC-nin da-
xi li im kan la rı he sa bı na ic ra 
olu nan la yi hə çər çi və sin də 
Sün dü kən di nin iç mə li su ilə 
tə min et mək üçün Qırx bu laq 
mən bə yin də bər pa iş lə ri apa-
rı lıb. 2 ye ni na sos qu raş dı rı-
lıb, həc mi 50 kub metr olan 
su top la yı cı an bar ti ki lib.  Su 
mən bə yin dən Ye ni ya şa yış 
mas si vi nə po lad bo ru lar la 
3,5 km uzun lu ğun da ma gist-
ral su kə mə ri çə ki lib. Mən-
bə dən gə ti ri lən su  kən din 

rel yef ba xı mın dan yük sək 
his sə sin də yer lə şən və hər 
bi ri nin tu tu mu 50 kub metr 
olan 2 su çə ni nə top la na raq 
özüaxım lı re jim də ye ni ti kil-
miş şə bə kə yə ötü rü lür. Ye-
ni ya şa yış mas si vin də 6 km 
pay la yı cı su şə bə kə si ya ra-
dı lıb və 150 evin hər bi ri nə 
bir ləş mə ve ri lə rək say ğac lar 
qu raş dı rı lıb.

La yi hə çər çi və sin də Və-
tən mü ha ri bə sin də şə hid 
ol muş Za min Ağa ye vin xa-
ti rə si nə ya ra dıl mış şə hid bu-
la ğı na su yun ve ril mə si tə min 
edi lib. Ye ni la yi hə nin ic ra sı 
nə ti cə sin də Sün dü kən di nin 
Ye ni ya şa yış mas si vi ad la-
nan əra zi sin də 1000-ə ya xın 
sa kin da ya nıq lı iç mə li su ilə 
tə min olu nub. 

Si yə zən ra yo nun dan olan 
mil lət və ki li  Sa diq Qur ba-
nov Və tən mü ha ri bə sin dən 
son ra be lə la yi hə lə rin da-
vam etdiril mə si ni öl kə mi zin 
iq ti sa di qüd rə ti nin gös tə ri ci-
si ki mi də yər lən di rib və iç-
mə li su la yi hə si nin yük sək 
key fi y yət lə ic ra olun du ğu nu 
bil di rib.

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Eti bar Məm mə-
dov bil di rib ki, həm döv lət 
in ves ti si ya la rı, həm də da-
xi li im kan lar he sa bı na su 
ça tış maz lı ğı mü şa hi də olu-
nan kənd lər də la yi hə lər ic ra 
olu nur, be lə la yi hə lər 2022-
ci il də də da vam et dir lə cək.

Qeyd edək ki, bu kənd-
lər də iç mə li su təc hi za tı 
sis tem lə ri möv cud ol ma dı-
ğın dan sa kin lər su yu uzaq 
mə sa fə dən da şı yır və ya 
ma şın lar la alır dı lar.

Ha zır da Sə dan və Ey ni-
bu laq kənd lə ri nə iç mə li su 
Şol lar-Ba kı su kə mə rin dən 
ve ri lir. Bu məq səd lə Si yə-
zən şə hə ri ni qi da lan dı ran 
ma gist ral xət dən bir ləş mə 
ve ri lə rək kənd lə rə po lad 
bo ru lar la ümu mi uzun lu-
ğu 8 km olan ma gist ral su 
xət lə ri çə ki lib. Sə dan və 
Ey ni bu laq kənd lə ri rel yef 

ba xı mın dan yük sək lik də 
yer ləş di yin dən su yun nəq li 
iki pil lə li na sos sis te mi vas-
tə si lə apa rı lır. Bu məq səd lə 
2 yer də - ye ni ma gist ral xət-
tin qo şul ma nöq tə sin də və 
Sə dan kən di nin gi ri şin də 
na sos stan si ya sı və hər bi ri-
nin həc mi 25 kub metr olan 
2 su an ba rı ti ki lib.

La yi hə çər çi və sin də  Sə-
dan kən din də 11 km pay-
la yı cı su şə bə kə si ya ra dı lıb 

148 ün va na ev bir ləş mə si 
ve ri lə rək say ğac lar qu raş-
dı rı lıb. Ey ni bu laq kən din də 
isə 10 km uzun lu ğun da pay-
la yı cı su xət lə ri in şa edi lib. 
Ye ni şə bə kə dən 170 ün va na  
ev bir ləş mə si ve ri lib və say-
ğac lar qu raş dı rı lıb.

La yi hə nin ic ra sı nə ti cə-
sin də Si yə zən ra yo nu nun 
Sə dan və Ey ni bu laq kənd lə-
ri nin 2000-dək sa ki ni nin iç-
mə li su prob le mi həll edi lib.

Si yə zən ra yo nu nun su 
ça tış maz lı ğın dan əziy yət 
çə kən Sə dan və Ey ni bu laq 
kənd lə rin də iç mə li su la-
yi hə si nin ic ra sı ye kun la-
şıb. Kəndlərə iç mə li su yun 
ve ril mə si mü na si bə ti lə 
ke çi ri lən təd bir də Si yə zən 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Nov ruz Nov-
ru zov bildirib ki, iç mə li su 
qıt lı ğın dan əziy yət çə kən 
kənd lər də ic ra olu nan la-
yi hə mü hüm ha di sə dir və 
sa kin lə rin so sial-məişət 
şə raiti nin yax şı laş dı rıl-
ma sı na xid mət edir.

Си йя зян ра йо ну нун Ся дан вя Ей ни бу лаг 
кянд ля рин дя ич мя ли су лайищяси йекунлашыб
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Ye  ni su təc  hi  za  tı sis  tem -
lə  ri  nin is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si 
mə  ra  si  min  də Saat  lı Ra  yon 
İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı 
El  mir Ba  ğı  rov qeyd edib ki, 
uzun il  lər iç  mə  li su qıt  lı  ğın -
dan əziy  yət çə  kən Nə  ri  ma -
nov kən  di  nə və məc  bu  ri köç -
kün qə  sə  bə  si  nə key  fi y  yət  li 
su  yun ve  ril  mə  si sa  kin  lə  rin 
so  sial-məişət şə  raiti  nin yax -
şı  laş  ma  sı  na sə  bəb ola  caq.

“Azər  su” ASC-nin sədr 
müavi  ni İl  qar Ta  ğı  yev bil -
di  rib ki, Kür su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  la  rın  dan Saat  lı şə  hə -
ri  nə ma  gist  ral su kə  mə  ri  nin 

çə  kil  mə  si və şə  hər  də su inf -
rast  ruk  tu  ru  nun ye  ni  lən  mə  si 
bə  zi ət  raf kənd  lə  rin də su 
təc  hi  za  tı  na im  kan  lar ya  ra -
dıb.

Nə  ri  ma  nov kənd sa  kin -
lə  ri uzun il  lər Araz ça  yın  dan 
ay  rı  lan su  var  ma ka  nal  la  rı  nın 
və arx  la  rın su  yun  dan is  ti  fa -
də edib  lər. Məc  bu  ri köç  kün 
qə  sə  bə  sin  də mər  kəz  ləş  miş 
şə  bə  kə möv  cud ol  sa da, iç -
mə  li su Araz ça  yın  dan gö -
tü  rü  lüb du  rul  du  la  raq ve  ri -
lir  di. 2020-ci ilin son  la  rın  da 
ic  ra  sı  na baş  lan  mış la  yi  hə  yə 
əsa  sən, ya  şa  yış mən  tə  qə  lə -

ri  nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı Kür 
Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  la  rı-Sa -
bi  ra  bad-Saat  lı qrup su kə -
mə  ri he  sa  bı  na apa  rı  la  caq. Bu 
məq  səd  lə Saat  lı şə  hə  rin  də  ki 
mər  kə  zi su an  ba  rın  dan Nə -
ri  ma  nov kən  di  nə qə  dər 5 km 
uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral su 
kə  mə  ri çə  ki  lib. Nə  ri  ma  nov 
kən  din  də 5,5 km uzun  lu  ğun -
da pay  la  yı  cı şə  bə  kə və əha  li -
nin ümu  mi is  ti  fa  də  si üçün 17 
bu  laq in  şa olu  nub.

Ye  ni çə  kil  miş ma  gist  ral 

kə  mər  dən məc  bu  ri köç  kün 
qə  sə  bə  si  nə də çı  xış ve  ri  lib və 
1 km uzun  lu  ğun  da bir  ləş  di -
ri  ci kə  mər çə  ki  lə  rək möv  cud 
şə  bə  kə  yə qo  şu  lub. La  yi  hə  nin 
ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də 3 mi  nə  dək 
sa  ki  nin  key  fi y  yət  li iç  mə  li su -
ya çı  xı  şı tə  min olu  nub.

Gə  lə  cək  də ye  ni ya  ra  dıl -
mış inf  rast  ruk  tur  dan Də  li  lər 
və Mu  sa  lı kənd  lə  rin  də  ki mo -
dul su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la  rın 
çı  xış xət  lə  ri  nə bir  ləş  mə ve  ri -
lə  cək .

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti iş ğal dan azad edil-
miş əra zi lər də su təc hi za tı 

sis tem lə ri nin bər pa sı və ye-
ni dən  qu rul ma sı is ti qa mə-
tin də iş lə ri da vam et di rir. 

Kəl bə cər ra yo nu əra zi-
sin də xid mə ti və zi fə lə ri ni 
ye ri nə ye ti rən şəx si he yə tin, 
elə cə də ti kin ti-qu raş dır ma 
iş lə ri nə cəlb olun muş mül-
ki əha li nin da ya nıq lı iç mə-
li su tə mi na tı məq sə di lə 
komp leks iş lər gö rü lür. Bu 
məq səd lə “Azər su” ASC-
nin mü tə xəs si lə ri tə rə fi n dən 
Kəl bə cər də fa si lə siz xid mət 
təş kil olu nub, su mən bə lə ri, 

ma gist ral kə mər lər və an bar-
lar da la zı mi iş lər gö rü lür.

Kəl bə cər ra yo nun da kı iç-
mə li su mən bə lə ri iş ğal dö-

nə min də is ti fa də yə ya rar sız 
və ziy yə tə sa lın dı ğın dan qı-
sa müd dət də Zvel ça yı üzə-
rin də su qə bu le di ci qur ğu-
lar qu raş dır ılıb və iç mə li su 
mən bə yi ki mi is ti fa də si nə 
baş la nı lıb. “Azər su” ASC-nin 
7 nöm rə li Re gional Su ka nal 
İda rə si nin əmək daş la rı tə rə-
fi n dən ötən müd dət də ümu-
mi tu tu mu 66 kub metr olan 
3 su an ba rı yu yu la raq de zin-
fek si ya edi lib, Kəl bə cər şə hə-
rin də iç mə li su şə bə kə si nin 
qə za lı his sə lə ri tə mir edi lib. 
Su təc hi za tı sis te min də apa-
rı lan ye ni də nqur ma iş lə rin-
dən son ra əra zi də ki mül ki 
və hər bi ob yekt lər da ya nıq lı 

iç mə li su ilə tə min olu nub.  
Ey ni za man da, növ bə li əsas-
lar la Kəl bə cə rə ezam olu nan 
əmək daş la rın ya şa yı şı üçün 
ra yon mər kə zin də ki ya rar sız 
ti ki li lər dən bi ri tə mir olu na-
raq mü vəq qə ti is ti fa də yə ve-
ri lib. 

Qeyd edək ki, “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən Kəl bə cər ra-
yo nu ilə ya na şı, Şu şa şə hə ri 
və Had rut qə sə bə sin də də fa-
zi lə siz xid mət təş kil olu nub, 
Qu bad lı, Zən gi lan, Cəb ra yıl, 
Fü zu li və Xo ca vənd ra yon la-
rı, elə cə də Şu şa şə hə rin də ki 
hər bi və bəzi mül ki ob yekt lə-
rin da ya nıq lı iç mə li su təc hi-
za tı tə min edi lib. 
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Ələt Azad İq ti sa di Zo na-
sı nın iç mə li su təc hi za tı sis-
te mi nin ya ra dıl ma sı la yi hə si-
nə əsa sən, əra zi nin iç mə li su 
təc hi za tı Kür-Ba kı ma gist ral 
su kə mə ri  he sa bı na tə min 
olu na caq. Bu məq səd lə ma-
gist ral xət dən bir ləş mə ve ri-
lib və zo na  əra zi si nə 530 mm 
diametr li bo ru lar la ma gist ral 
su kə mə ri çə ki lib. Ey ni za-
man da,  xü su si iq ti sa di zo na-

nın əra zi sin dən ke çən 1,5 km 
uzun lu ğun da olan ma gist ral 
xətt  kö çü rü lə rək zo na xa ri ci-
nə çı xa rı lıb.  
Əra zi də ya ra na caq ya ğış 

və qrunt su la rı nın kə nar laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə ha zır da 900 
metr uzun lu ğun da açıq tip li 
ka nalın in şa sı da vam et di lir. 
Açıq ka na la top la nan su lar 
1400 və 1800 mm diametr-
li be ton bo ru lar dan iba rət 3 
km uzun lu ğun da qa pa lı kol-
lek tor la ra ötü rü lə rək kə nar-
laş dı rı la caq. Kol lek tor la rın 
av to mo bil və də mir yo lu ilə 
kə siş mə lə rin də ümu mi uzun-
lu ğu 190 metr olan 2 mik ro tu-
nel in şa olu nur.
İn di yə dək açıq və qa pa-

lı kol lek tor la rın 60 faiz indən 
çox his sə si in şa edi lib. İc ra-

sı na ca ri ilin sent yabr ayın da 
baş lan mış la yi hə üz rə iş lə rin 
bu ilin so nu na qə dər ba şa çat-
dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

La yi hə nin növ bə ti mər hə-
lə sin də xü su si iq ti sa di zo na da 
sut ka lıq gü cü 2000 kub metr 
olan mo dul tip li tul lan tı su tə-
miz lə yi ci qur ğu in şa edi lə cək.  
Gə lə cək də Ələt qə sə bə si və 
ət raf ya şa yış mən tə qə lə ri nin, 

həm çi nin Ələt Azad İq ti sa di 
Zo na sı nın in ki şa fı nə zə rə alı-
na raq məh sul dar lı ğı sut ka da 
20000 kub metr olan biolo-
ji tip li tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu nun in şa sı nə zər də tu-
tu lur. Bu ra da tə miz lə nən su-
yun kə nar laş dı rıl ma sı məq sə-
di lə Xə zər də ni zi nin di bi ilə 3 
km uzun lu ğun da xətt  in ti kin-
ti si də la yi hə lən di ri lib.
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Və tən mü ha ri bə sin də 
şan lı ta rix ya za raq şə hid lik 
zir və si nə yük səl miş və ya-
ra lan mış və tən pər vər oğul-
la rın ailə lə ri nin iç mə li və 

tul lan tı su xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl-
ma sı “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 
daim diq qət də sax la nı lır.

Ba kı şə hə ri və Ab şe-
ron ya rı ma da sı, həm çi nin 
re gion lar dan da xil ol muş 
mü ra ciət lər əsa sın da şə hid 
ailə lə ri nin və qa zi lə rin su tə-
mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
ilə bağ lı zə ru ri iş lər gö rü lüb. 
Da xi li im kan lar he sa bı na hə-
ya ta ke çi ri lən la yi hə lər çər-
çi və sin də ümu mi uzun lu ğu 
51 km olan su xət lə ri çə ki-
lib. Son 1 il də 457 şə hid və 
312 qa zi ailə si da xil ol maq la, 
ümu mi lik də 769 ailə nin iç-
mə li su təc hi za tı yax şı laş dı-
rı lıb. 
Şə hid ailə lə ri və qa zi lər 

üçün çə kil miş su xət lə rin dən 
ya xın lıq da yer lə şən fər di ya-
şa yış ev lə ri nə də ye ni bir ləş-
mə lər ve ri lə rək su say ğac la rı 
qu raş dı rı lıb və hə min əra zi-
lər də ya şa yan əha li fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min olu nub.

Ötən müd dət də ka na li za-
si ya prob le mi olan şə hid və 
qa zi ailə lə ri nin ya şa dı ğı fər-
di ya şa yış ev lə ri nin tul lan tı 
su şə bə kə lə ri nə qo şul ma sı 
üçün də bir sı ra təd bir lər hə-
ya ta ke çi ri lib. Bu məq səd lə 
ümu mi uzun lu ğu 3 km  olan 
ka na li za si ya xət lə ri in şa edi-
lib.

Öl kə iq ti sa diy ya tı 
üçün pers pek tiv əhə miy-
yət da şı yan Ələt Azad 
İq ti sa di Zo na sın da iç mə-
li və tul lan tı su inf rast-
ruk tur la rı nın ya ra dıl ma-
sı iş lə ri da vam et di ri lir. 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən ha-
zır da iq ti sa di zo na nın 
ma gist ral su kə mər lə ri və 
ya ğış su la rı nın kə nar laş-
dı rıl ma sı məq sə di lə kol-
lek tor lar in şa olu nur.
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Layihə so  vet döv  rün  də 
ti  kil  miş 430 ya  şa  yış bi  na  sı -
nı və bə  zi əra  zi  lər  də fər  di 
ya  şa  yış ev  lə  ri  ni əha  tə edir. 
Bu məq  səd  lə mən  zil  lər  də 
və fər  di ya  şa  yış ev  lə  rin  də 
28 mi  nə  dək say  ğa  cın qu  raş -
dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. 
İc  ra  sı  na ca  ri ilin sent  yabr 
ayın  da baş  lan  mış  la  yi  hə 
çər  çi  və  sin  də ar  tıq 3 min  dən 
çox say  ğac qu  raş  dı  rı  lıb.

Təs  diq  lən  miş la  yi  hə  yə 
uy  ğun ola  raq pod  rat  çı şir -
kət  lər tə  rə  fi n  dən ye  ni çə  kil -
miş su xət  lə  ri mən  zil  lə  rin 
da  xi  lin  də möv  cud sis  tem  lə -
rə bir  ləş  di  ri  lir. Bə  zi hal  lar  da 
və  tən  daş  lar mən  zil  lə  rin da -
xi  lin  də la  yi  hə  də nə  zər  də tu -
tul  ma  yan əla  və su xət  lə  ri  nin 

çə  kil  mə  si və ya  di  gər iş  lə  rin 
gö  rül  mə  si  ni tə  ləb edir  lər. 
Be  lə olan hal  da və  tən  daş  lar 
hə  min iş  lə  ri pod  rat  çı təş -
ki  lat  la qar  şı  lıq  lı ra  zı  laş  ma 
əsa  sın  da öz və  saiti he  sa  bı  na 
və ya kə  nar  dan us  ta cəlb et -
mək  lə hə  ya  ta ke  çi  rə bi  lərlər. 
Mən  zi  lin da  xi  lin  də la  yi  hə  də 
nə  zər  də tu  tul  ma  yan iş  lə -
rin gö  rül  mə  si  nə və və  saitin 
ödə  nil  mə  si  nə gö  rə “Azər  su” 
ASC heç bir mə  su  liy  yət da -
şı  mır.

Ye  ni xət  lə  rin çə  kil  mə  si, 
say  ğac  la  rın qu  raş  dı  rıl  ma -
sı və la  yi  hə  yə uy  ğun ola  raq 
mən  zil  da  xi  li bir  ləş  mə  lə  rin 
gö  rül  mə  si  nə gö  rə abo  nent -
lər  dən hər han  sı ödə  niş tə -
ləb olun  mur. 

Qeyd edək ki, so  vet döv -
rün  də ti  kil  miş bi  na  la  rın ək -
sə  riy  yə  tin  də da  xi  li su təc -
hi  za  tı sis  tem  lə  ri şax  ta  lar  da 
qu  raş  dır  lıb. Dik da  yaq  lar 
uzun müd  dət is  tis  mar olun -
du  ğun  dan bə  zi hal  lar  da su 
sız  ma  la  rı və axın  tı  lar baş 
ve  rir. Bu da mən  zil  lə  rin və 
zir  zə  mi  lə  rin su ilə dol  ma  sı -
na sə  bəb olur. Bi  na  da  xi  li su 
təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri  nin şax  ta -
lar  dan pil  lə  kən qə  fə  sə  lə  ri  nə 
çı  xa  rıl  ma  sı ilə su axın  tı  la  rı -
nın qar  şı  sı alı  na  caq, su xət  lə -
ri  nin is  tis  ma  rı və  say  ğac  la -
rın oxun  ma  sı asan  la  şa  maq  la 
xid  mə  tin key  fi y  yə  ti  nin yük -
səl  dil  mə  si  nə im  kan yarana-

caq. Ey  ni za  man  da, hər bir 
mən  zil  də say  ğac  la  rın qu  raş -
dı  rıl  ma  sı və say  ğac  la  rın pil -
lə  kən qə  fə  sə  lə  ri  nə çı  xa  rıl  ma -
sı də  qiq uço  tun apa  rıl  ma  sı, 
ya  ran  mış borc  la  rın vax  tın  da 
top  lan  ma  sı və de  bi  tor borc -
la  rın ya  ran  ma  ma  sı  na gə  ti  rib 
çı  xa  ra  caq.

2013-cü il  dən bi  na  da  xi  li 
su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri “Azər -
su” ASC-nin ba  lan  sı  na ve -
ri  lib və ötən dövr  də döv  lət 
in  ves  ti  si  ya  la  rı he  sa  bı  na Ab -
şe  ron ya  rı  ma  da  sı və re  gion -
lar  da 6000-dən ar  tıq çox -
mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  sının 
da  xi  li su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri 
ye  ni  dən qu  ru  lub.
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Ba  kı şə  hə  ri və ət  raf qə -
sə  bə  lər  də əha  li  nin iç  mə  li 
su təmina  tı  nın yax  şı  laş  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  lə  rin ic  ra -

sı da  vam et  di  ri  lir. Sa  bun  çu 
ra  yo  nu  nun Pir  şa  ğı qə  sə -
bə  sin  də əha  li  nin da  ya  nıq  lı 
su tə  mi  na  tı məq  sə  di  lə ye  ni 
ma  gist  ral su kə  mər  lə  ri in  şa 
olu  nur. 

Sa  bun  çu ra  yo  nu  nun Pir -
şa  ğı 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. “Azər  su” 
ASC-nin da  xi  li im  kan  la  rı he -
sa  bı  na 2011-2020-ci il  lər  də 
Pir  şa  ğı qə  sə  bə  sin  də bir ne  çə 
ki  çik la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ril  sə 
də, bə  zi ün  van  la  rın su tə  mi -
na  tın  da çə  tin  lik  lər olub.

Son il  lər Pir  şa  ğı qə  sə  bə -
sin  də ya  şa  yış əra  zi  lə  ri  nin 
ge  niş  lən  mə  si ilə əla  qə  dar iç -
mə  li su  ya tə  lə  ba  tın art  ma  sı  nı 
nə  zə  rə ala  raq Cey  ran  ba  tan-
Maş  ta  ğa su kə  mə  rin  dən qə -
sə  bə  yə iki is  ti  qa  mət  də - 110 

və 500 mm diametr  li, ümu -
mi  lik  də 2,4 km uzun  lu  ğun -
da  ma  gist  ral su kə  mər  lə  ri 
çə  ki  lir. 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.         

Ma  gist  ral su xətt   i is  ti  fa -
də  yə ve  ril  dik  dən son  ra əha -
li tə  rə  fi n  dən fər  di qay  da  da 
çə  kil  miş, ti  kin  ti nor  ma  la  rı  na 
ca  vab ver  mə  yən və ar  tıq is -
tis  ma  ra ya  rar  sız və  ziy  yət  də 
olan qə  sə  bə  da  xi  li köh  nə xət -
lə  rin də ye  ni  lən  mə  si  nə baş  la -
nı  la  caq.

Çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  la  rı  nın da  xi  li su təc  hi  za -
tı sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı məq  sə  di  lə “Azər  su” 
Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən ye  ni la  yi  hə  nin ic  ra -
sı  na baş  la  nı  lıb. Ha  zır  da Ba  kı və Sum  qa  yıt şə  hər  lə  rin -
də, həm  çi  nin ət  raf qə  sə  bə  lər  də ic  ra olu  nan la  yi  hə çər  çi -
və  sin  də bi  na  la  rın  da  xi  lin  də yer  lə  şən dik da  yaq  lar ləğv 
edi  lə  rək pil  lə  kən qə  fə  sə  lə  ri  nə çı  xa  rı  lır, hər bir abo  nent 
say  ğac  la tə  min olu  nur.

Чох  мян  зил  ли йа  ша  йыш би  на  ла  ры  нын да  хи  ли 
су тяъ  щи  за  ты сис  тем  ля  ри йе  ни  дян гу  ру  лур

y

Пир  ша  ьы гя  ся  бя  си  ня йе  ни ма  эист  рал су кя  мяр  ля  ри чя  ки  лир



Ya  sa  mal ra  yo  nu Mə  həm -
məd Xi  ya  ba  ni kü  çə  sin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən “ge  cə -
qon  du” tip  li ka  bab  xa  na  la  rın 
bö  yük ək  sə  riy  yə  ti su  dan 
qa  nun  suz is  ti  fa  də edib. Də -
fə  lər  lə edi  lən xə  bər  dar  lıq  la -

ra və su təc  hi  za  tı  nın da  yan -
dı  rıl  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
ob  yekt sa  hib  lə  ri müx  tə  lif 
yol  lar  la su  dan qa  nun  suz is -
ti  fa  də  yə ça  lı  şır  lar.
Əsəd Əh  mə  dov kü çə sin-

də yer  lə  şən “Ya  di  gar” mar -
ket  də də su  dan uçot  suz və 
say  ğac  dan  kə  nar is  ti  fa  də ha  lı 
aş  kar  la  nıb. Mə  lum olub ki, 
sa  hib  kar uzun müd  dət  dir 
ob  yek  tin su təc  hi  za  tı  nı bi -
na  nın ar  xa hə  yə  tin  dən giz  li 
çə  kil  miş qa  nun  suz su xətt   i 
va  si  tə  si ilə hə  ya  ta ke  çi  rir.

Ya  sa  mal ra  yo  nu Qur  ban 

Xə  li  lov kü  çə  sin  də ye  ni ti  kil -
mək  də olan beş  mər  tə  bə  li ya -
şa  yış bi  na  sı  nın ya  xın  lıq  dan 
ke  çən əha  li qru  pu xətt   i  nə 
qey  ri-qa  nu  ni qo  şul  du  ğu aş -
kar  la  nıb.

***
Xə  tai ra  yo  nu Na  zim Şü -

kü  rov kü  çə  sin  də yer  lə  şən 
“Uğur Su” şir  kə  ti  nin su təc -
hi  za  tı sis  tem  lə  ri  nə ba  xış ke -
çi  ri  lər  kən iç  mə  li su şə  bə  kə  si -
nə 40 mm diametr  li bo  ru ilə 
qa  nun  suz bir  ləş  mə edil  di  yi 
mə  lum olub. Bu  ra  da şə  bə -
kə  dən gö  tü  rü  lən su xam  mal 
ki  mi is  ti  fa  də olu  nub və qab -
laş  dı  rıl  mış su is  teh  sal edi  lib. 

Su  dan qey  ri-qa  nu  ni is  ti -
fa  də  nin aş  kar  lan  dı  ğı növ  bə -
ti ün  van Neapol kü  çə  sin  də 
yer  lə  şən  res  to  ran olub. İc -

ti  mai iaşə ob  yek  ti  nin sa  hi  bi 
tex  ni  ki şərt alıb mü  qa  vi  lə 
bağ  la  maq əvə  zi  nə ya  xın  lıq -
da  kı ya  taq  xa  na bi  na  sın  da  kı 
xətt   ə öz  ba  şı  na qo  şul  ma edib. 
Xə  tai ra  yo  nu  nun Hə  sən Sal -
ma  nov kü  çə  sin  də  ki av  to -
yu  ma mən  tə  qə  sin  də də qa -
nun  suz qo  şul  ma aş  kar  la  nıb. 
Ey  ni za  man  da, Xə  tai ra  yo  nu 
əra  zi  sin  də ye  ni ti  kil  miş bə  zi 
fər  di ev  lər  də də su  dan qa -

nun  suz is  ti  fa  də  nin qar  şı  sı 
alı  nıb. 

***
Sə  bail ra  yo  nu 20-ci sa  hə 

ya  şa  yış mas  si  vin  də ki “Dost -
lar” ka  fe  sin  də su say  ğa  cı  nın 
da  yan  dı  rıl  ma  sı, kə  nar xətt  -

dən is  ti  fa  də və giz  li su an  ba -
rı aş  kar  la  nıb. Mə  lum olub ki, 
ka  fe hər gün iş  lə  sə də, say -
ğac  dan su  fa  si  lə  lər  lə ke  çir.

“Şı  xov” əra  zi  sin  də  ki 
“Qa  ğa  yı” çi  mər  li  yin  də sa -
hib  kar ya  xın  lıq  dan ke  çən 

ma  gist  ral kə  mər  dən giz  li 
xətt  çə  kə  rək su  dan qa  nun -
suz is  ti  fa  də edib. Su əv  vəl  cə 
eh  ti  yat çə  nə, son  ra isə çi  mər -
lik  də  ki bu  laq  la  ra ötü  rü  lüb. 

Ba  dam  dar qə  sə  bə  si, 2 ün -
va  nın  da  kı vil  la  lar  dan bi  rin -
də də bö  yük bir iaşə ob  yek -
ti  nin iş  lət  di  yi qə  dər su  dan 
qa  nun  suz is  ti  fa  də olun  du  ğu 
aş  kar  la  nıb.    

Su  dan uçot  suz və qa  nun -

suz is  ti  fa  də ilə bağ  lı aş  kar -
lan  mış bü tün fakt  lar üz  rə akt 
tər  tib edi  lib və qa  nun  suz çə -
kil  miş su xət  lə  ri ləğv olu  nub. 

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin 
9 ayın  da su  dan qa  nun  suz is -
ti  fa  də ilə bağ  lı 12701 fakt aş -

kar  la  nıb,  3 mln 550 min kub -
metr sər  fi y  yat bər  pa olu  nub.  
Ca  ri ilin 9 ayı ər  zin  də su  dan 
qa  nun  suz is  ti  fa  də ilə bağ  lı 
185 fakt araş  dı  rıl  ma  sı üçün 
hü  quq-mü  ha  fi   zə or  qan  la  rı -
na təq  dim olu  nub.
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fər  di ev  lər  də də su  dan qa Su  dan uçot  suz və qa  nun -

dən istifadə və gizli su anba karlanıb 3 ml 550 min kub

da  yan  dı  rıl  ma  sı, kə  nar xətt ti  fa  də ilə bağ  lı 12701 fakt aş 

n
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fə  lər  lə edi  lən xə  bər  dar  lıq  la -q

timai iaşə obyektinin sahibi magistral kəmərdən gizli

Ся баил, Йа са мал вя Хя таи ра йон ла рын да ич мя ли Ся баил, Йа са мал вя Хя таи ра йон ла рын да ич мя ли 
су дан га нун суз ис ти фа дя щал ла ры аш кар ла ныб

Yasamal rayonu Məhəm Xəlilov küçəsində yeni tikil
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