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 “Şu şa İli”ndə dün ya nın 

65 öl kə sin dən 400-dən çox 

soy da şı mı zın iş ti rak et di yi 

“Zə fər qu rul ta yı”nın məhz 

öl kə mi zin vu ran qəl bi, mə-

də niy yət pay tax tı mız Şu şa da 

ke çi ril mə si bö yük rəm zi mə-

na da şı yır dı. Be lə ki, xa ric də-

ki soy daş la rı mı zın bö yük bir 

qru pu nun mə də niy yət pay-

tax tı mız Şu şa da top la şa raq 

öz lə ri nin V qu rul ta yı nı ke çir-

mə lə ri mü hüm ta ri xi ha di sə 

ol maq la ya na şı, həm də xain 

qon şusunun tə ca vü zü nə mə-

ruz qal mış Azər bay ca nın 

haqq işi nin və uğur la rı nın 

dün ya da ge niş təb liğ olun-

ma sı ba xı mın dan əhə miy-

yət li idi. 

Azər bay can Pre zi den ti 

İl ham Əli yev qu rul ta yın açı-

lış mə ra si min də ki nit qin də 

ümum mil li li der Hey dər Əli-

ye vin tə şəb bü sü ilə 2001-ci il-

də dün ya azər bay can lı la rı nın 

Ba kı da ke çi ril miş ilk qu rul ta-

yı nı qü rur his si ilə xa tır la ya-

raq qeyd edib ki, ulu ön dər 

də rin məz mun lu çı xı şın da 

Qa ra bağ prob le mi ilə bağ lı fi -

kir lə ri ni bil dir miş və de miş-

dir ki, Azər bay can öz əra zi 

bü töv lü yü nü bər pa edə cək, 

iş ğal al tın da olan tor paq lar 

azad edi lə cək və Azər bay can 

xal qı öz də də-ba ba tor paq la-

rı na qa yı da caq dır. “Biz – ulu 

ön də rin da vam çı la rı bu söz-

lə ri ger çə yə çe vir dik və V 

qu rul ta ya ha zır lıq iş lə ri baş-

la yar kən mə nə mə ru zə edil di 

və mən de dim ki, bu qu rul-

tay müt ləq Şu şa da ke çi ril-

mə li dir. Əmi nəm ki, qu rul-

tay iş ti rak çı la rı da bu na çox 

müs bət ya na şıb lar və bö yük 

hə vəs lə Şu şa ya, qə dim Şu şa-

ya, bi zim mə də niy yə ti mi zin 

pay tax tı olan Şu şa ya gəl miş-

lər. Şu şa da öz doğ ma la rı-

nı, bax, be lə gü nəş li ha va ilə 

qar şı la yır və bu, bir da ha onu 

gös tə rir ki, bu ra bi zim ta ri xi 

tor pa ğı mız dır”.

 Pre zi dent, Mü zəff  ər Ali 

Baş Ko man dan İl ham Əli-

yev “Zə fər qu rul ta yı”nda kı 

nit qin də  Şu şa nın və Azər-

bay ca nın son 250 il lik ta ri-

xi nin ən mü hüm mə qam la-

rı na, elə cə də iş ğa la apa ran 

pro ses lə rə, iş ğal döv rün də 

baş ve rən ha di sə lə rə, 44 

gün lük Və tən mü ha ri bə si-

nə, mü ha ri bə dən son ra kı 

plan la ra və sülh qu ru cu lu-

ğu pers pek tiv lə ri nə to xun-

du. Şu şa nın azər bay can lı lar 

üçün bö yük mə nə vi də yə rə 

ma lik ol du ğu nu diq qə tə çat-

dı ran Pre zi dent İl ham Əli yev 

qeyd et di ki, ta ri xin müx tə lif 

dövr lə rin də Şu şa nın er mə-

ni ləş di ril mə si nə yö nəl dil miş 

bö yük səy lə rə, xü su sən də 

onun keç miş Dağ lıq Qa ra-

bağ Mux tar Vi la yə ti nin tər-

ki bi nə qa tıl ma sı na, 28 il iş ğal 

al tın da sax lan ma sı na bax-

ma ya raq, Şu şa mil li ru hu-

nu qo ru yub sax la dı. “Məhz 

mil li ru hu mu zun da şı yı cı sı 

ol du ğu üçün mə də niy yət 

be şi yi miz ad lan dı rı lan Şu şa 

Azər bay can mə nə viy ya tın da 

özü nə məx sus yer tu tan mə-

də niy yət və mə nə viy yat şə-

hə ri miz dir. Şu şa nın hər da şı, 

hər qa ya sı, hər kü çə si, hər 

bu la ğı Azər bay can dan xə bər 

ve rir, Azər bay ca na məx sus-

lu ğu nu gös tə rir. Bu ba xım-

dan tə sa dü fi  de yil ki, Şu şa-

da kı bu laq lar iş ğal döv rün də 

qu ru dul muş du və Şu şa azad 

ol duq dan son ra hə min bu-

laq lar ye ni dən bər pa olu nur. 

Çün ki azər bay can lı lar Şu şa-

ya – doğ ma Və tə nə qa yı dır”. 

Şu şa da ol ma la rın dan 

həd siz if ti xar du yan qu rul tay 

iş ti rak çı la rı döv lə ti mi zin baş-

çı sı na min nət dar lıq la rı nı bil-

di rə rək  qey rət qa la mız olan 

azad şə hər də Və tən ha va sı 

ud maq, dün ya azər bay can lı-

la rı nın li de ri İl ham Əli ye vin 

də rin mə na lı nit qi ni din lə-

mək, həm də bu ra da bir-bi-

ri ilə ta nış ola raq gə lə cək 

fəaliy yət lə ri nin ay dın kon-

tur la rı nı müəy yən ləş dir mək 

im ka nı qa zan dıq la rı üçün 

öz lə ri ni son də rə cə xoş bəxt 

hiss et dik lə ri ni di lə gə ti rdi-

lər. Qu rul tay dan bö yük mə-

nə vi sti mul al dıq la rı nı söy-

lə yən iş ti rak çı lar qə tiy yət lə 

bil di rdi lər ki, Azər bay can 

hə qi qət lə ri nin dün ya ya çat-

dı rıl ma sı is ti qa mə tin də bun-

dan son ra da var qüv və ilə 

ça lı şa caq lar.

Qeyd olu nub ki, “Zə fər 

qu rul ta yı”nın Azər bay can 

mə də niy yə ti nin in ci si Şu şa 

şə hə rin də baş tut ma sı mü-

hüm ta ri xi ha di sə dir. Bu 

təd bir xa ric də ya şa yan soy-

daş la rı mı zın doğ ma Və tən 

ət ra fın da da ha sıx bir ləş mə-

si nə və dün ya nın müx tə lif 

öl kə lə rin də ya şa yan azər-

bay can lı la rın təş ki lat lan ma-

sı na mü hüm töh fə ve rə cək. 

Şu şa nın Azər bay ca nın və 

türk dün ya sı nın mə də niy-

yət pay tax tı se çil mə si, ta ri xi 

Şu şa Bə yan na mə si nin im za-

lan ma sı və nə ha yət, dün ya 

azər bay can lı la rı nın V Qu-

rul ta yı nın bu şə hər də ke çi-

ril mə si bir da ha sü but edir 

ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

diq qət və qay ğı sı ilə Şu şa 

tez lik lə dir çə lə cək, in ki şaf 

edə cək, özü nün əv vəl ki şöh-

rə ti ni qay ta ra caq və ye nə də 

mü hüm mə də ni təd bir lə rin 

ke çi ril di yi mə ka na çev ri lə-

cək dir. 
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Ap re lin 22-də Şu şa şə hə rin də Dün ya Azər bay can lı-

la rı nın V Qu rul ta yı ke çi ril di. Hə min gün Azər bay ca nın 

haqq sə si nin bey nəl xalq ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sın da 

fəal lıq gös tə rən in san lar 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin-

də qəh rə man dö yüş çü lə ri mi zin das tan yaz dı ğı Şu şa şə-

hə rin də bir ara ya gəl di lər.
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Mü şa vi rə ni gi riş nit qi ilə açan 

döv lə ti mi zin baş çı sı 2022-ci ilin ilk 

üç ayın da öl kə mi zin bü tün sa hə lər də 

uğur la in ki şaf et di yi ni diq qə tə çat-

dı rıb. Qeyd olu nub ki, post mü na qi-

şə döv rü nün bi rin ci ili nin nə ti cə lə ri 

öl kə mi zin qar şı sın da du ran bü tün 

və zi fə lə rin uğur la ic ra edil mə si nə 

im kan ya rat mış, Azər bay ca n bey-

nəl xalq təş ki lat lar la tə mas la rı nı, fəal 

əmək daş lı ğı nı da vam et dir miş dir. 

Şu şa şə hə rin də Azər bay ca nın BMT-

yə üzv lü yü nün 30 il li yi nə həsr olun-

muş bey nəl xa laq təd bi rin əhə miy-

yə tin dən bəhs edən Pre zi dent İl ham 

Əli yev qeyd edib ki, bu nun la Bir ləş-

miş Mil lət lər Təş ki la tı Azər bay ca nın 

əra zi bü töv lü yü nü tam ta nı dı ğı nı bir 

da ha təs diq et miş dir. 

Döv lət baş çı sı Azər bay ca nın di-

gər apa rı cı bey nəl xalq təş ki lat lar da kı 

uğur lu fəaliy yə tin dən də ge niş bəhs 

edə rək son za man lar Azər bay can-Er-

mə nis tan əla qə lə ri nin nor mal laş ma-

sı sa hə sin də gö rü lən iş lər dən söh bət 

açıb. “Be lə lik lə, bir da ha de mək is-

tə yi rəm, mü ha ri bə dən dər hal son ra 

apar dı ğı mız si ya sət, bey nəl xalq təş-

ki lat lar da kı fəaliy yə ti miz, iki tə rəfl  i 

for mat da bö yük döv lət lər lə əla qə lə ri-

miz, ey ni za man da, Qa ra bağ və Şər qi 

Zən gə zur da baş ve rən in ki şaf və ha-

di sə lər, bax, bu real lıq la ra gə ti rib çı-

xa rıb... Post mü na qi şə döv rü ilə bağ lı 

əsas mə sə lə lər bun dan iba rət dir və 

bu iş lə rin bö yük his sə si 2021-ci il də, 

bir his sə si isə bu ilin üç ayın da gö rü-

lüb. Bu, bi zə im kan ve rir ki, əgər bü-

tün bu gün də lik hə yat da öz ək si ni ta-

par sa, böl gə də, doğ ru dan da, Cə nu bi 

Qaf qaz da sülh ola caq, əmin-aman lıq 

ola caq, mü ha ri bə risk lə ri bö yük də rə-

cə də aza la caq və be lə lik lə, biz ra hat 

ya şa ya bi lə rik. Azər bay can xal qı na 

xas olan yük sək xü su siy yət lə ri nə zə-

rə ala raq qu rub ya ra da bi lə rik”.  

Azər bay can da post mü na qi şə döv-

rü ilə bağ lı bü tün plan la rın uğur la  

ye ri nə ye ti ril di yi ni diq qə tə çat dı ran 

Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd edib ki, 

ötən müd dət də iq ti sa diy yat la bağ-

lı, əra zi lə rin bər pa sı ilə bağ lı öl çüb-

bi çil miş şə kil də atıl mış  ad dım la rın 

müs bət nə ti cə lə ri göz qa ba ğın da dır. 

Bu real lıq la rın bey nəl xalq ic ti maiy yət 

tə rə fi n dən həm si ya si nöq te yi-nə zər-

dən, həm də öl kə mi zə olan  ma raq və 

hör mət ba xı mın dan qə bul edil di yi ni 

vur ğu la yan döv lət baş çı sı iş ğal dan 

azad olun muş əra zi lə ri miz də hə ya ta 

ke çi ri lən bö yük in ves ti si ya la yi hə-

lə rin dən bəhs edib. Bil di ri lib ki, ca ri 

ilin bi rin ci rü bün də xa ri ci in ves tor lar 

tə rə fi n dən tə mə li qo yu lan 470 me-

qa vat gü cün də olan iki bər paolu nan 

ener ji stan si ya sı gə lən il is tis ma ra ve-

ri lə cək. Bu da bö yük həcm də tə bii qa-

za qə naət et mək lə ya na şı, öl kə mi zin 

ix rac im kan la rı nı da xey li ar tı ra caq.  

Bi rin ci rü bün iq ti sa di gös tə ri ci lə ri-

ni müs bət qiy mət lən di rən Pre zi dent 

İl ham Əli yev qeyd edib ki, he sa bat 

döv rün də öl kə miz də ümu mi da xi li 

məh sul 6,8 faiz, qey ri-neft iq ti sa diy-

ya tı 10 faiz dən çox, sə na ye is teh sa lı 

sa hə sin də ar tım təx mi nən 4 faiz, qey-

ri-neft sə na ye is teh sa lın da ar tım isə 

18 faiz dən yük sək olub. Yan var-mart 

ay la rın da Azər bay ca nın xa ri ci ti ca rət 

döv riy yə si 60 faiz dən çox, ix rac təx-

mi nən iki də fə, qey ri-neft ix ra cı isə 45 

faiz ar tıb. 2022-ci ilin bi rin ci rü bün də 

xa ri ci ti ca rət döv riy yə sin də ki müs bət 

sal do nə ti cə sin də öl kə miz 5,1 mil-

yard dol lar gə lir əl də edib. 

Mü şa vi rə də, həmçinin ca ri ilin ilk 

rü bün də öl kə mi zin so sial-iq ti sa di in-

ki şa fı sa hə sin də əl də olun muş yük-

sək nailiy yət lə r konk ret fakt lar və rə-

qəm lər lə  əsas lan dı rılıb. 

Mü şa vi rə yə ye kun vu ran Pre zi-

dent il ham Əli yev qar şı da du ran və-

zi fə lər dən ət rafl  ı bəhs edib, bu nun la 

bağ lı konk ret töv si yə və tap şı rıq la rı-

nı ve rib. 

2022-ъи илин би рин ъи рц бц нцн йе кун ла ры на 
щяср олу нан мц ша ви ря ке чи рилиб

Ap re lin 12-də Azər bay can Res-

pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 

Əli ye vin sədr li yi ilə bu ilin bi rin ci 

rü bü nün ye kun la rı na həsr olu nan 

mü şa vi rə ke çi ri lib.
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Qə bul lar dan əv vəl 

ümum mil li li der Hey dər 

Əli ye vin abi də si  zi ya rət 

edi lib, abi də önü nə gül dəs-

tə si dü zülə rək Ulu Ön də-

rin əziz xa ti rə si nə eh ti ram 

ifadə olunub.

Saat  lı şə  hə  rin  də  ki qə  bul -

da Saat  lı, Sa  bi  ra  bad və İmiş -

li ra  yon  la  rın  dan olan 38 nə -

fər iş  ti  rak edib. Gən  cə  də 

ke  çi  ri  lən qə  bul  da isə  Gən  cə 

şə  hə  ri, Sa  mux və Kəl  bə  cər 

ra  yon  la  rın  dan olan 64  nə -

fə  rin mü  ra  ciəti din  lə  ni  lib. 

Və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət  lə  ri 

iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka -

na  li  za  si  ya xid  mət  lə  ri, işə 

qə  bul və di  gər mə  sə  lə  lər  lə 

bağ  lı olub.

Hər bir və  tən  da  şı din -

lə  yən “Azər  su” ASC-nin 

sədr müavi  ni K.Hə  sə  nov 

mü  ra  ciət  lə  rin qı  sa müd -

dət  də araş  dı  rı  la  raq zə  ru  ri 

təd bir lə rin gö rül mə si ba rə-

də aidiy yə ti st ruk tur böl-

mə lə ri nin rəh bər lə ri nə tap-

şı rıq lar ve rib. Və tən daş lar 

tə rə fi n dən qal dı rı lan mə-

sə lə lə rin bir qis mi ye rin də 

həll olu nub, araş dır ma ya 

eh ti yac olan mü ra ciət lər isə 

nə za rə tə gö tü rü lüb.

Sa kin lər böl gə lər də və-

tən daş la rın qə bu lu və mü-

ra ciət lə ri nə ba xıl ma sı üçün 

ra hat və əl ve riş li şə raitin 

ya ra dıl ma sın dan ra zı lıq la-

rı nı di lə gə ti rə rək gös tə ri-

lən diq qət və qay ğı ya gö rə 

Pre zi dent İl ham Əli ye və 

min nət dar lıq la rı nı bil di rib-

lər.

“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də Azər bay-

can da sə fər də olan İs railin 

Mil li Su Qu ru mu - “Me ko-

rot” şir kə ti nin nü ma yən də 

he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib.

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Eti bar Məm mə dov 

qo naq la rı sa lam la ya raq 

Azər bay can və İs rail ara sın-

da mü na si bət lə rə to xu nub, 

qu rum la ra ra sı əla qə lər dən 

söh bət açıb. Su sek to run da 

in no va tiv tex no lo gi ya la rın 

tət bi qi sa hə sin də İs rail şir-

kət lə ri nin bö yük təc rü bə-

yə ma lik ol du ğu nu xa tır-

la dan E.Məm mə dov ötən 

müd dət də “Azər su” ASC 

mü tə xəs sis lə ri nin bu öl kə-

də təş kil olun muş sər gi və 

konf rans lar da iş ti rak et di-

yi ni, su tex no lo gi ya la rı sa-

hə sin də müx tə lif şir kət lər lə 

əmək daş lıq edil di yi ni diq-

qə tə çat dı rıb.

“Me ko rot” şir kə ti nin  

Di rek tor lar Şu ra sı nın sədr 

müavi ni Yız haq Aha ro no-

viç rəh bər lik et di yi şir kə tin 

su yun eff  ek tiv ida rə olun-

ma sı sa hə sin də bö yük təc-

rü bə yə ma lik ol du ğu nu 

bil di rib. Qo naq qeyd edib 

ki, qlo bal iq lim də yiş iklik lə-

ri nin su eh ti yat la rı na mən fi  

tə sir lə ri nin mü şa hi də olun-

du ğu dövr də su dan sə mə-

rə li is ti fa də mə sə lə si da ha 

da ak tual la şır və bu sa hə də 

mü tə rəq qi tex no lo gi ya la rın 

tət bi qi mü hüm əhə miy yət 

da şı yır.

   Gö rüş də iç mə li su sa-

hə sin də ağıl lı tex no lo gi ya-

lar dan is ti fa də, də niz su-

yu nun duz suz laş dı rıl ma sı, 

su it ki lə ri nin ida rə olun ma-

sı  və di gər mə sə lə lər üz rə 

təq di mat lar edi lib və mü-

za ki rə lər apa rı lıb. “Azər su” 

ASC və  “Me ko rot” şir kə ti 

ara sın da An laş ma Me mo-

ran du mu nun im za la na ca-

ğı na əmin lik ifa də olu nub.

Mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı, di gər ida rəet-

mə qu rum la rının rəh bər lə ri nin 2022-ci ilin mart və aprel 

ayların da şə hər və ra yon lar da və tən daş la rın qə bu lu cəd-

və li nə uy ğun ola raq “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-

nin sədr müavi ni Kö çər li Hə sə nov Gən cə və Saat lı şə hər-

lə rin də və tən daş la rı qə bul edib. 

“Азяр су” АСЪ-нин сядр мцави ни Саат лы вя 
Эян ъя шя щяр ля рин дя вя тян даш ла ры гя бул едиб

Ис раилин “Ме ко рот” шир кя ти нин 
нц ма йян дя ще йя ти "Aзярсу" АСЪ-дя олуб
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“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Qey ri-Hö-

ku mət Təş ki lat la rı na Döv lət 

Dəs tə yi Agent li yi nin ma liy-

yə dəs tə yi, “Azər su” ASC, 

Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri Həm-

kar lar İtt  i fa qı Res pu bil ka Ko-

mi tə si və “Qlo bal Əmək daş-

lıq və Ana li tik Araş dır ma lar 

Mər kə zi” İc ti mai Bir li yi nin 

tə rəf daş lı ğı ilə “Su dan sə mə-

rə li is ti fa də nin me tod la rı” 

adlı la yi hə  həyata ke çi ri lib.

La yi hə nin açı lış mə ra-

si min də “Azər su” ASC-nin  

“Su ka nal” El mi-Təd qi qat və 

La yi hə İns ti tu tu nun me to dis-

ti Pər va nə Xı dı ro va bil di rib 

ki, la yi hə nin məq sə di gənc-

lə rə su dan sə mə rə li is ti fa də 

me tod la rı nı aşı la maq, on la rın 

su haq qın da el mi bi lik lə ri nin 

ar tı rıl ma sı na töh fə ver mək, 

kö nül lü lə rin fəaliy yə ti nə dəs-

tək gös tər mək, ey ni za man-

da, cə miy yə tin diq qə ti ni bu 

sa hə yə yö nəlt mək dən iba-

rət dir. Bu məq səd lə bir sı ra 

ali təh sil müəs si sə lə ri nin tə-

lə bə lə ri la yi hə yə cəlb edi lib. 

La yi hə çər çi və sin də tə lə bə lər 

üçün  su eh ti yat la ri nin da-

vam lı ida rə olun ma si və sə-

mə rə li is ti fa də si, tul lan tı su-

la rı nın ema lı möv zu la rın da 

tə lim lər ke çi ri lib.

“Su ka nal” ET Lİ-nin di-

rek to ru Vü qar Mir zə yev, 

“Azər su” ASC-nin İc ti maiy-

yət lə əla qə lər şö bə si nin rəisi 

Anar Cəb ra yıl lı və “Su dan 

İs ti fa də sa hə sin də Mü tə xəs-

sis lər” İc ti mai Bir li yi nin ic ra-

çı di rek to ru Rə şail İs ma yı lov 

dün ya da ak tual olan su prob-

lem lə rin dən da nı şıb,  su dan 

sə mə rə li is ti fa də nin zə ru ri li-

yi ni diq qə tə çat dı rıb lar.

La yi hə müd də tin də tə-

lə bə lə rin “Su tə sər rü fa tı nın 

müasir CİS tex no lo gi ya lar la 

ida rə olun ma sı”, “Su təc hi-

za tı və tul lan tı su la rı nın kə-

nar laş dı rıl ma sı sis tem lə ri” 

möv zu sun da tə lim lər ke çi-

ri lib.

 “Azər su” ASC-nin Tə lim 

və İn no va si ya lar Mər kə zi, 

“Su ka nal” ET Lİ, Mər kə zi 

La bo ra to ri ya və Cey ran ba-

tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə-

yi ci Qur ğu lar Komp lek si nə 

eks kur si ya la r təş kil olu nub.

“Су дан ся мя ря ли ис ти фа дя нин 
ме тод ла ры” ла йи щя си йе кун ла шыб

“A ” A S h d д ли и иф д и

“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Eti bar Məm mə-

dov qo naq la rı sa lam la ya-

raq  Azər bay can da hə ya ta 

ke çi ri lən iç mə li  və tul lan tı 

su la yi hə lə ri ba rə də mə lu-

mat ve rib, bu sa hə də dün-

ya nın qa baq cıl şir kət lə ri nin 

təc rü bə sin dən is ti fa də olun-

du ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 

Su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sek to run da Fran sa nın bö-

yük təc rü bə si nin ol du ğu-

nu qeyd edən sədr müavi ni 

Fran sa hö ku mə ti və şir kət-

lə ri nin Azər bay can da  iç-

mə li su və ka na li za si ya la-

yi hə lə rin də iş ti rak et di yi ni 

xa tır la dıb.

Fran sa şir kət lə ri nin nü-

ma yən də lə ri təm sil et dik lə ri 

təş ki lat lar ba rə də mə lu mat 

ve rib,  “Azər su” ASC ilə 

əmək daş lı ğın pers pek tiv-

lə rin dən da nı şıb lar. Ötən 

müd dət də ME DEF-ə da xil 

olan bir sı ra şir kət lə rin rəh-

bər lə ri ilə “Azər su” ASC-də 

ke çi ri lən gö rüş lər xa tır la-

nıb, hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-

lər də ye ni tex no lo gi ya la rın 

tət bi qi nə xü su si diq qət ye-

ti ril di yi nə zə rə alı na raq bu 

sa hə də fran sız şir kət lə ri ilə 

təc rü bə mü ba di lə si nin əhə-

miy yə ti vur ğu la nıb.

Фран са нын МЕ ДЕФ Тяш ки ла ты на 
цзв олан бир сы ра шир кят ля рин 

нц ма йян дя ля ри иля эю рцш ке чи ри либ

Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy-

yə tin də Fran sa Sa-

hib kar lar Təş ki la tı – 

ME DEF İn ter na tional 

Təş ki la tı na üzv olan 

bir sı ra şir kət lə rin 

təm sil çi lə rin dən iba-

rət nü ma yən də he yə ti 

ilə gö rüş 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 Pre  zi  dent İl  ham Əli -

ye  vin tap  şı  rıq  la  rı  na uy  ğun 

ola  raq Neft  ça  la ra  yo  nu  nun 

ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  nin iç -

mə  li su təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş -

dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə ma  gist -

ral su kə  mə  ri  nin ti  kil  di  yi  ni 

və ar  tıq 14 ya  şa  yış mən  tə  qə -

si  nin iç  mə  li su prob  le  mi  nin 

həll edi  ldi  yi  ni diq  qə  tə çat  dı -

rıb.

“Azər  su” ASC-nin  sədr 

müavi  ni Eti  bar Məm  mə  dov 

bil  di  rib ki, Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  vin təs  diq  lə  di  yi “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” çər  çi  və  sin  də Şir -

van-Mu  ğan qrup su kə  mə -

rin  dən Neft  ça  la şə  hə  ri  nə 40 

km uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral 

kə  mə  ri  n və Sal  yan şə  hə  ri ya -

xın  lı  ğın  da həc  mi 7500 kub -

metr olan su an  ba  rı  nın in  şa  sı 

ba  şa çat  dı  rı  lıb. Bu  nun  la pa -

ra  lel ola  raq Neft  ça  la şə  hə  rin -

də iç  mə  li su təc  hi  za  tı sis  tem -

lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı  na 

baş  la  nı  lıb. Mər  hə  lə  lər  lə ic  ra 

olu  nan la  yi  hə 2022-ci il  də 

də da  vam et  di  ri  lə  cək, şə  hər -

da  xi  li su şə  bə  kə  si  nin ti  kin -

ti  si ba  şa çat  dı  rı  la  caq və bə  zi 

kənd  lə  rə su  yun ve  ril  mə  si tə -

min olu  na  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 Neft  ça  la ra  yo  nu  nun ya -

şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  nin iç  mə  li 

su təchizatı la  yi  hə  si  ba  rə  də 

ge  niş təq  di  mat  la çı  xış edib. 

Döv  lət İn  ves  ti  si  ya Proq  ra -

mı  na uy  ğun ola  raq 2022-ci 

il  də Neft  ça  la şə  hə  rin  də 100 

km iç  mə  li su xətt   i çə  ki  lə  cək, 

hər bir evə bir  ləş  mə ve  ri  lə -

rək say  ğac  lar qu  raş  dı  rı  la -

caq. Bu  nun  la ya  na  şı, 13 km 

uzun  lu  ğun  da tul  lan  tı su xət -

lə  ri  nin və 1 ədəd ye  ni ka  na -

li  za  si  ya na  sos stan  si  ya  sı  nın 

in  şa  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Ye  ni 

ka  na  li  za  si  ya na  sos stan  si  ya -

sı  nın istifadəyə ve  ril  mə  si ilə 

is  tis  mar müd  də  ti  ni ba  şa vur -

muş və tez-tez qə  za  la  rın baş 

ver  di  yi 9 na  sos stan  si  ya  sı  nın 

fəaliy  yə  ti da  yan  dı  rı  la  caq.  

La  yi  hə  nin növ  bə  ti mər  hə  lə -

sin  də şə  hər  də ka  na  li  za  si  ya 

şə  bə  kə  si  nin qu  rul  ma  sı və 

for  ma  la  şan tul  lan  tı su  la  rının 

tə  miz  lə  nib-zə  rə  rsiz  ləş  di -

ril  mə  si məq  sə  di  lə tul  lan  tı 

sutəmiz  lə  yi  ci qur  ğu  sunun ti -

kin  ti  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək.

Neft  ça  la ra  yo  nu  nun kənd 

və qə  sə  bə  lə  ri  nin su tə  chizatı 

məq  sə  di  lə də la  yi  hə ha  zır  la -

nıb. Bu məq  səd  lə kənd  lə  rin 

bir qis  mi  nə möv  cud ma  gist -

ral  dan, bir qis  mi  nə Sal  yan 

şə  hə  ri  nin şə  bə  kə  sin  dən, bir 

qis  mi  nə isə Şir  van-Mu  ğan 

qrup su kə  mə  ri  nin Şor  su  lu 

əra  zi  sin  dən ke  çən his  sə  sin -

dən su  yun ve  ril  mə  si la  yi  hə -

lən  di  ri  lib. Da  ha uzaq mə  sa -

fə  də yer  lə  şən bə  zi kənd  lər 

üçün lo  kal həll pla  nı iş  lə  nib 

və hə  min kənd  lər  də əks-os -

mos tip  li su  tə  miz  lə  yi  ci qur -

ğu  la  rın qu  raş  dı  rıl  ma  sı la  yi -

hə  lən  di  ri  lib. 

Təq  di  mat  dan son  ra la -

yi  hə ət  ra  fın  da ge  niş fi   kir 

mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb, ra  yon 

rəh  bər  li  yi  nin tək  lifl   ə  ri din -

lən  di  lib. Tək  lifl   ər nə  zə  rə 

alın  maq  la ye  kun sə  nəd ha -

zır  la  na  raq hö  ku  mə  tə təq -

dim edi  lə  cək.

Neft  ça  la şə  hə  ri və ra -

yo  nun kənd  lə  ri  nin iç  mə  li 

su tə  chizatı la  yi  hə  lə  ri  nin 

ic  ra  sı və 2022-ci il  də gö -

rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı təq  di -

mat ke  çi  ri  lib.

Нефт  ча  ла ра  йо  нун  да ич  мя  ли су ла  йи  щя  ля  ри  нин 
иъ  ра  сы иля баьлы тяг  ди  мат ке  чи  ри  либ



Nov ruz bay ra mı, 22 Mart 

Dün ya Su Re surs la rı Gü nü 

və Bey nəl xalq Poezi ya Gü-

nü mü na si bə ti lə Bey nəl xalq 

Mu ğam Mər kə zin də “Sö zün 

də su ki mi lə ta fə ti var” de vi-

zi al tın da poezi ya ge cə si ke-

çi ri lib.

“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin və Azər bay-

can Ya zı çı lar Bir li yi nin bir gə 

təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən təd-

bir də su yun əhə miy yə tin dən 

da nı şı lıb, ədə biy yat və in cə-

sə nət əsər lə rin də su möv zu-

su na ge niş yer ve ril di yi diq-

qə tə çat dı rı lıb.

Poezi ya ge cə sin də dün-

ya şöh rət li ya zı çı və şair lə rin 

əsər lə rin dən par ça lar səs lən-

di ri lib, gənc bəs tə kar və ifa-

çı la rın Av ro pa klas sik mu-

si qi sin dən kom po zi si ya la rı 

din lə ni lib.  

Təd bir də Azər bay can Ya-

zı çı lar Bir li yi adın dan “Azər-

su” ASC-yə “Poezi ya nın dos-

tu” dip lo mu təq dim olu nub.
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Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 

“Azər su” ASC ya nın da İc-

ti mai Şu ra nın səd ri Rauf 

Zey ni bi di rib ki, son il lər 

mü şa hi də olu nan iq lim də-

yi şik lik lə ri şi rin su eh ti yat la-

rı nın azal ma sı na sə bəb olub. 

Ək sər dün ya öl kə lə rin də, o 

cüm lə dən Azər bay can da da 

mü şa hi də olu nan bu ten den-

si ya nın tə sir lə ri ni  azalt maq 

üçün hö ku mət sə viy yə sin də 

komp leks təd bir lər gö rü lür. 

Be lə şə rait də is teh lak çı la-

rın su dan qə naət lə is ti fa də si 

təş viq edil mə li dir və bu iş də 

və tən daş cə miy yə ti nin üzə-

ri nə bö yük və zi fə lər dü şür.  

Konf rans da çı xış edən 

BDU-nun pro rek to ru, coğ-

ra fi  ya elm lə ri dok to ru Fər da 

İma nov, Xə zər Uni ver si te ti-

nin mər kəz rəh bə ri, “Azər-

su” ASC ya nın da İc ti mai Şu-

ra nın üz vü Röv şən Ab ba sov, 

Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 

Na zir li yi nin şö bə mü di ri 

Faiq Mü təl li mov, “Azər su” 

ASC-nin şö bə rəisi El kin 

Rüs tə mov, Mil li Məc li sin 

üz vü Cey hun Məm mə dov, 

FHN-nin Su Eh ti yat la rı Döv-

lət Agent li yi nin şö bə mü di ri 

Se vinc Qu li ye va, Azad İs-

teh lak çı lar Bir li yi nin sədri, 

“Azər su” ASC ya nın da İc-

ti mai Şu ra nın üz vü Ey yub 

Hü sey nov, FAO-nun Azər-

bay can nü ma yən də li yi nin 

əmək da şı Ay nur Se yid yu sif, 

"Su ka nal" ET Lİ-nin di rek tor 

müavi ni Rə şail İs ma yı lov və 

di gər iş ti rak çı lar Azər bay-

ca nın şi rin su eh ti yat la rı nın 

di na mi ka sı və göz lən ti lər, 

su var ma da, sə na ye də və 

məişət də su eh ti yat la rın dan 

sə mə rə li is ti fa də və onun 

təş vi qi mə sə lə lə rin dən ət raf-

lı bəhs edib lər. Qeyd olu nub 

ki, aza lan su eh ti yat la rın dan 

in teq ra si ya lı və sə mə rə li is-

ti fa də tə biətə, tə sər rü fat la ra 

mən fi  tə sir lə ri  mi ni mu ma 

en dir mə yə im kan ve rə cək. 

Mü za ki rə lər də Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin təs diq lə di yi 

“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”nda 

nə zər də tu tu lan məsələlərin  

ic ra sı is ti qa mə tin də gö rü-

lən iş lə rin əhə miy yə tin dən 

da nı şı lıb. Təd bi lər Pla nı nın 

7-ci bən din də nə zər də tu tu-

lan maarifl  ən dir mə iş lə rin də 

və tən daş cə miy yə ti ins ti tut-

la rı nın nü ma yən də lə ri nin 

xü su si fəal lı ğı nın va cib li yi 

diq qə tə çat dı rı lıb, qey ri-hö-

ku mət təş ki lat la rı tə rə fi n dən 

bu is ti qa mət də təb liğ at və 

təş vi qat la yi hə ləri nin hə ya ta 

ke çi ril mə si nin zə ru ri li yi vur-

ğu la nıb.

22 Mart - Dün ya 

Su Re surs la rı Gü nü ilə 

əla qə dar “Azər su” ASC 

və “Azər su” ASC ya nın-

da İc ti mai Şu ra nın bir gə 

təş ki lat çı lı ğı ilə “Qlo bal 

iq lim də yi şik lik lə ri nin 

su eh ti yat la rı na tə si ri və 

su dan sə mə rə li is ti fa də” 

möv zu sun da  vi deokonf-

rans for ma tın da mü za ki-

rə lər ke çi ri lib.

y
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 Azər bay can Res pub li ka-

sı Pre zi den ti nin 24 no yabr 

2020-ci il ta rix li Sə rən ca mı 

ilə ya ra dıl mış 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 

Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın 

nəz din də fəaliy yət gös tə rən 

İda rə lərara sı Mər kəz dən ve-

ri lən mə lu ma ta əsa sən, Şu şa 

şə hə ri nin və Şu şa ra yo nu nun 

Da şal tı kən di nin iç mə li su 

təc hi za tı sis te mi nin ya ra dıl-

ma sı ilə bağ lı tex ni ki-iq ti sa di 

əsas lan dır ma və il kin la yi-

hə sə nəd lə ri nin ha zır lan ma-

sı məq sə di lə ya ra dıl mış iş çi 

qru pun növ bə ti ic la sı ke çi ri-

lib. Şu şa şə hə rin də baş tu tan 

ic las da “Azər su” ASC-nin və 

iş çi qru pu na da xil olan di gər 

döv lət təş ki lat la rı nın əmək-

daş la rı və mü tə xəs sis lər iş ti-

rak edib lər. 

İc las da Azər bay ca nın mə-

də niy yət pay tax tı Şu şa şə hə-

ri nin iç mə li su təc hi za tı nın 

bər pa sı məq sə di lə gö rül müş 

tə xi rə sa lın maz iş lər və pers-

pek tiv la yi hə lər ba rə də mə lu-

mat ve ri lib, iq lim də yi şik lik-

lə ri nin su eh ti yat la rı na tə si ri 

ilə bağ lı təq di mat lar edi lib.

Bil di ri lib ki, Şu şa şə hə ri 

iş ğal dan azad olun duq dan 

son ra şə hə ri su ilə tə min edən 

Ki çik Kirs və Za rıs lı mən bə lə-

ri nin fəaliy yə ti qı sa müd dət 

ər zin də bər pa edi lib, ma gist-

ral kə mər lər də və su an bar la-

rın da tə mir-bər pa iş lə ri hə ya-

ta ke çi ri lib. Şə hər əra zi sin də 

da vam edən abad lıq-qu ru-

cu luq və ti kin ti-qu raş dır ma 

iş lə ri, ye ni ti ki lə cək ya şa yış 

və qey ri-ya şa yış ob yekt lə ri 

iç mə li su ya tə lə ba tı xey li ar-

tı ra caq. Möv cud mən bə lə rin 

məh sul dar lı ğı yay möv sü-

mün də tə lə ba tı tam ödə mə-

yə cək. Bü tün bun lar nə zə rə 

alı na raq al ter na tiv mən bə 

ki mi Za rıs lı ça yı nın su eh ti-

yat la rın dan is ti fa də olun ma sı 

nə zər də tu tu lur. Şu şa şə hə ri-

nin pers pek tiv in ki şa fı nə zə-

rə alın maq la da ya nıq lı iç mə li 

su tə mi na tı məq sə di lə ça yın 

məc ra sın da ye ni su an ba rı nın 

la yi hə lən di ril mə si iş lə ri da-

vam et di ri lir. Za rıs lı ça yı nın 

məc ra sın da ya ra dı la caq an-

bar da top la nan su yun şə hə rə 

nəq li məq sə di lə na sos stan-

si ya sı nın və 2,6 km uzun lu-

ğun da təz yiq li su kə mə ri nin 

in şa sı plan laş dı rı lır.

İc las da Şu şa şə hə ri nin iç-

mə li su və tul lan tı su sis tem-

lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı ilə 

bağ lı pers pek tiv la yi hə lər, bu 

sa hə də in no va tiv tex no lo gi-

ya la rın tət bi qi və ət raf mü hi-

tə tə si rin qiy mət lən di ril mə si 

mə sə lə lə ri də mü za ki rə edi-

lib.

İş çi qru pu n üzv lə ri ye ni 

su an ba rı nın ti ki lə cə yi ye rə 

ba xış ke çi rib, əra zi nin coğ ra-

fı möv qe yi və rel ye fi  ilə ta nış 

olub lar.

Ra  ma  zan bay  ra  mı ərə  fə  sin  də 

"Azər  su” ASC-nin So  sial in  ki  şaf şö -

bə  si  nin və Azər  bay  can Su Tə  sər  rü  fa  tı 

İş  çi  lə  ri Həm  kar  lar İtt   i  fa  qı Res  pub  li  ka 

Ko  mi  tə  si  nin əmək  daş  la  rı Və  tən mü  ha -

ri  bə  sin  də şə  hid ol  muş iş  çi  lə  rin və ailə 

üz  vü şə  hid ol  muş əmək  daş  la  rın ailə  lə -

ri  ni zi  ya  rət ediblər. On  lar Min  gə  çe  vir, 

Ma  sal  lı, Bey  lə  qan, Ha  cı  qa  bul, Qa  ra -

dağ ra  yon  la  rın  da şə  hid ailə  lə  ri  nin ev -

lə  rin  də olub, ailə  lə  rin qay  ğı  la  rı ilə ma -

raq  la  nıb  lar.

Şə  hid ailə  lə  ri  nin üzv  lə  ri ilə gö  rüş 

za  ma  nı qeyd olu  nub ki, Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Mü  zəf -

fər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin 

rəh  bər  li  yi al  tın  da rə  şa  dət  li Azər  bay  can 

Or  du  su 44 gün da  vam edən hər  bi əmə -

liy  yat  lar nə  ti  cə  sin  də mən  fur düş  mə  ni 

dar  ma  da  ğın edə  rək uzun il  lər iş  ğal al -

tın  da qa  lan tor  paq  la  rı  mı  zı azad edib. 

Ali Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi ilə Or -

du  muz bü  tün dün  ya  ya öz qüd  rə  ti  ni, 

gü  cü  nü nü  ma  yiş et  di  rib. Xal  qı  mız və -

tən qar  şı  sın  da bor  cu  nu şə  rəfl   ə ye  ri  nə 

ye  ti  rə  rək qəh  rə  man  ca  sı  na şə  hid ol  muş 

və ya  ra  lan  mış gənc  lər  lə qü  rur du  yur. 

Gö  rüş  lər  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 

şə  hid ailə  lə  ri  nə gös  tər  di  yi  diq  qət və 

qay  ğı  nın hər bir azər  bay  can  lı üçün ör -

nək ol  du  ğu vur  ğu  la  nıb.

Qeyd edək ki, Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 

“Azər  su” ASC-nin 3 əmək  da  şı şə  hid  lik 

zir  və  si  nə uca  lıb, 23 əmək  da  şı isə ya  ra -

la  nıb. Ey  ni za  man  da,  Səhm  dar Cə  miy -

yət  də ça  lı  şan 25 iş  çi  nin ailə üz  vü şə  hid 

olub, 45 nə  fə  rin isə ailə üz  vü ya  ra  la  nıb.

Шу ша шя щя ри нин вя Да шал ты кян ди нин ич мя ли су тяъ щи за ты 
сис те ми нин йарадылмасы иля баьлы мцзакиряляр апарылыб

Вя тян мц ща ри бя си шя щид ля ри нин 
аиля ля ри зи йа рят еди либ

Ş ş ş ş
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“Sülh və in  ki  şaf üçün su 

təh  lü  kə  siz  li  yi” möv  zu  sun  da 

ke  çi  ri  lən 9-cu Dün  ya Su Fo -

ru  mu  nun açı  lı  şın  da Se  ne  qal 

Res  pub  li  ka  sı  nın  Pre  zi  den  ti 

Mak  ki Sal, 7 öl  kə  nin döv  lət 

və hö  ku  mət baş  çı  la  rı çı  xış 

edib  lər. Fo  rum  da BMT Baş 

As  samb  le  ya  sı  nın, UNES  CO-

nun, Dün  ya Ban  kı  nın, Af  ri -

ka İn  ki  şaf Ban  kı  nın, Dün  ya 

Su Şu  ra  sı  nın, Av  ro  pa Kom -

mis  si  ya  sı  nın, BMT-nin Ət  raf 

Mü  hit Proq  ra  mı  nın rəh  bər -

lə  ri və 100-dək öl  kə  dən 30 

min  dən çox nü  ma  yən  də iş -

ti  rak edib.

Fo  ru  mun böl  mə ic  las  la -

rın  da su eh  ti  yat  la  rı  nın ida  rə 

edil  mə  si, mü  ha  fi   zə  si, tul  lan -

tı su  la  rı  nın tə  miz  lən  mə  si və 

tək  rar is  ti  fa  də  si, qlo  bal iq -

lim də  yi  şik  lik  lə  ri şə  raitin  də 

adap  ta  si  ya me  tod  la  rı, el  mi 

təd  qi  qat və təh  sil mə  sə  lə  lə  ri 

mü  za  ki  rə olu  nub.

Fo  rum çər  çi  və  sin  də ke  çi -

ri  lən sər  gi  lər  də Azər  bay  can 

nü  ma  yən  də he  yə  ti müx  tə  lif 

şir  kət  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri ilə iş -

gü  zar gö  rüş  lər ke  çi  rib. Gö -

rüş  lər  də Azər  bay  can  da su 

təc  hi  za  tı sa  hə  sin  də gö  rül -

müş iş  lər, Sər  səng su an  ba  rı, 

qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün -

lə  rin su prob  lem  lə  ri haq  qın -

da mə  lu  mat  lar ve  ri  lib.

Fo  ru  mun ye  kun ic  la  sın -

da Da  kar Bə  yan  na  mə  si qə -

bul olu  nub.

Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın İda -

rə He  yə  ti  nin ic  la  sın  da Şu  ra -

nın növ  bə  ti 3 il  lik Fəaliy  yət 

Pla  nı, 8-ci Dün  ya Su Fo  ru -

mu  nun son he  sa  bat  la  rı, 9-cu 

Dün  ya Su Fo  ru  mu  na ha  zır -

lıq iş  lə  ri və 10-cu Dün  ya Su 

Fo  ru  mu  na ev sa  hib  li  yi, elə  cə 

də ye  ni üzv  lə  rin qə  bul olun -

ma  sı  və di  gər mə  sə  lə  lər mü -

za  ki  rə olu  nub. İc  las  da 10-cu 

Dün  ya Su Fo  ru  mu  na İn  do -

ne  zi  ya  nın ev sa  hib  li  yi təs -

diq  lə  nib.

 “Azər  su” ASC-nin Mər -

kə  zi La  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın mü -

di  ri El  çin Əli  yev İda  rə He -

yə  ti  nə ye  ni al  ter  na  tiv üzv 

se  çi  lib.

Sə  fər müd  də  tin  də “Azər -

su” ASC-nin nü  ma  yən  də -

lə  ri təd  bir çər  çi  və  sin  də bir 

sı  ra öl  kə  lə  rin və bey  nəl  xalq 

təş  ki  lat  la  rın təm  sil  çi  lə  ri ilə 

gö  rü  şüb, əmək  daş  lıq mə -

sə  lə  lə  ri  ni mü  za  ki  rə edib  lər. 

Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın  pre  zi -

den  ti Lui Fu  şon, Bey  nəl  xalq 

Su Re  surs  la  rı As  so  siasi  ya -

sı  nın ic  ra  çı di  rek  to  ru  Kal -

lum Klenç, Tür  ki  yə Su İns -

ti  tu  tu  nun pre  zi  den  ti Ah  met 

Saat  çı, BMT-nin Su proq  ra -

mı  nın və BMT-nin Ər  zaq 

və Kənd Təs  sə  rü  fa  tı təş  ki  la -

tı  nın mə  sul şəxs  lə  ri, bir sı -

ra şir  kət  lə  rin rəh  bər  lə  ri və 

nü  ma  yən  də  lə  ri ilə ke  çi  ri  lən 

gö  rüş  lər  də qar  şı  lıq  lı ma  raq 

do  ğu  ran mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da 

fi   kir mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb.

20-26 mart 2022-ci il ta  rix  lə  rin  də Se  ne  qa  lın pay -

tax  tı Da  kar şə  hə  rin  də 9-cu Dün  ya Su Fo  ru  mu və 

Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın İda  rə He  yə  ti  nin 77-ci gö  rü  şü 

ke  çi  ri  lib. "Azər  su" ASC-nin nü  ma  yən  də  lə  ri hər iki 

beynəlxalq tədbirdə iş  ti  rak edib  lər.

9-ъу Дцн  йа Су Фо  ру  му вя Дцн  йа Су 
Шу  ра  сы  нын Ида  ря Ще  йя  ти  нин иъ  ла  сы кечирилиб



“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 2021-2023-cü il lər 

üz rə “Kom mu ni ka si ya St ra te gi ya sı”nın Fəaliy yət Pla nı na 

əsa sən me dia nü ma yən də lə ri nin iç mə li və tul lan tı su sek to ru 

ilə bağ lı bi lik və təc rü bə lə ri nin ar tı rıl ma sı məq sə di lə Azər bay-

can Res pub li ka sı nın Me dianın İn ki şa fı Agent li yi ilə bir gə me-

dia nü ma yən də lə ri üçün “İç mə li və tul lan tı su tə sər rü fa tı nın 

in ki şa fı və qar şı da du ran və zi fə lər” möv zu sun da tə lim ke çi ri-

lib. Tə lim və İn no va si ya lar Mər kə zin də təş kil olu nan təd bir də 

40-dan ar tıq me dia or qa nı nın nü ma yən də lə ri iş ti rak edib.

Tə lim dən əv vəl iş ti rak çı lar Tə lim və İn no va si ya lar  Mər kə-

zi və mər kə zin təc rü bə po li qo nun da ya ra dıl mış şə rait lə ta nış 

olub lar.

“Azər su” ASC-nin İş lər İda rə si nin rəisi Möh sün Qu li yev 

Səhm dar Cə miy yə tin rəh bər li yi adın dan me dia nü ma yən də-

lə ri ni sa lam la ya raq bil di rib ki, tə li min ke çi ril mə sin də məq səd 

son dövr lər mü şa hi də olu nan iq lim də yi şik lik lə ri, su eh ti yat-

la rı və on lar dan sə mə rə li is ti fa də, əha li 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 sa hə sin də 

gö rül müş iş lər ba rə də jur na list lə rin bi lik və təc rü bə lə ri ni ar tır-

maq, on la rın bu sa hə də ix ti sas laş ma sı na dəs tək gös tər mək dir.

Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin şö bə mü di ri Na tiq Məm-

məd li kom mu nal sek tor da, o cüm lə dən su təc hi za tı sa hə sin də 

jur na list lə rin ix ti sas laş ma sı nın va cib li yin dən da nı şıb. Bil di rib 

ki, tə lim lər me dia nü ma yən də lə ri nin bu sa hə üz rə bi lik lə ri nin 

ar tı rıl ma sı na və gə lə cək fəaliy yət lə rin də ic ti maiy yə tə dol ğun 

in for ma si ya nın çat dı rıl ma sı na kö mək gös tə rə cək.

“Azər su” ASC-nin İc ti maiy yət lə əla qə lər şö bə si nin rəisi 

Anar Cəb ra yıl lı Səhm dar Cə miy yə tin fəaliy yə ti, iç mə li və 

tul lan tı su sek to run da gö rül müş iş lər, ic ra olu nan la yi hə lər lə 

bağ lı təq di mat ke çi rib.

“Azər su” ASC-nin Plan laş dır ma və la yi hə lən dir mə de par-

ta men ti nin rəisi Ba ha dur Kən gər li “Azər bay can da hə ya ta ke-

çi ril miş iç mə li su la yi hə lə ri və on la rın əhə miy yə ti”, Me dianın 

İn ki şa fı Agent li yi nin şö bə mü di ri Na tiq Məm məd li “Me dia 

sub yekt lə rin də ix ti sas laş ma və onun üs tün lük lə ri”, Xə zər Uni-

ver si te ti nin mər kəz rəh bə ri Röv şən Ab ba sov “İq lim də yi şik-

lik lə ri nin Azər bay ca nın su eh ti yat la rı na tə si ri və su dan sə mə-

rə li is ti fa də”, “Su ka nal” El mi Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tu nun 

di rek tor müavi ni El nur Nə si rov “İq lim də yi şik lik lə ri nin iç mə-

li su mən bə lə ri nin məh sul dar lı ğı na tə si ri”, “Azər su” ASC-nin 

Tex no lo ji pro ses lə rə  nə za rət, su yun təh lü kə siz li yi və eko lo gi-

ya şö bə si nin rəisi Cə mil Ba ba yev “Su yun key fi y yə ti in san sağ-

lam lı ğı üçün əsas amil lər dən bi ri dir”, Elekt ron ida rəet mə və 

müasir tex no lo gi ya lar de par ta men ti nin rəis müavi ni Cab bar 

Cab bar lı “Müş tə ri xid mət lə ri, is raf çı lı ğın və qa nun suz qo şul-

ma la rın qar şı sı nın alın ma sı ilə bağ lı gö rü lən təd bir lər” möv-

zu la rın da təq di mat la çı xış edib lər.

Təd bir za ma nı hə min möv zu lar la bağ lı mü za ki rə lər apa rı-

lıb, jur na list lə rin sual la rı ca vab lan dı rı lıb.

Tə li min so nun da iş ti rak çı la ra ser ti fi  kat lar təq dim edi lib.

10 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНMart-aprel 2022-ъи ил
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2022-ci ilin yan var-mart 

ay la rın da Sə hiy yə Na zir li yi 

Res pub li ka Gi gi ye na və Epi-

de miolo gi ya Mər kə zi ilə ra-

zı laş dı rıl mış qra fi k əsa sın da 

su an bar la rı, na sos stan si ya-

la rı, su şə bə kə lə ri, təh sil və 

sə hiy yə müəs si sə lə ri, mü hüm 

döv lət ob yekt lə ri,  meh man-

xa na,  id man komp leks lə ri 

və di gər ob yekt lər dən ümu-

mi lik də 1121 nöq tə dən 15732 

su nü mu nə si gö tü rü lüb. Hə-

min nü mu nə lər üz rə 97033 

gös tə ri ci  tə yin edi lib. 

Ey ni za man da,  Eko lo gi ya 

və Tə bii Sər vət lər Na zir li yi 

ilə ra zı laş dı rıl mış qra fi k əsa-

sın da tə miz lə yi ci qur ğu lar, 

sə na ye müəs si sə lə ri, şə hər 

kol lek tor la rı ol maq la ümu-

milk də 66 nöq tə dən tul lan tı 

su nü mu nə lə ri  gö tü rü lüb. 

Hə min nü mu nə lər üz rə tul-

lan tı su la rı nın 10558 pa ra-

met ri öy rə ni lib.

  Ha zır da “Azər su” ASC-

nin Mər kə zi La bo ra to ri ya-

sın da iç mə li su yun 53, tul-

lan tı su la rının 59 ol maq la, 

ümu mi lik də, 112 pa ra met ri 

üz rə ana liz lər apa rı lır.

“Azər su” ASC-də işə qə bul üçün 

mü ra ciət lə rin elekt ron qay da da qə-

bu lu na baş la nı lıb. Bu məq səd lə 

www.azer su.az rəs mi in ter net sə hi-

fə sin də “Kar ye ra” böl mə si ya ra dı lıb 

və e-su.az por ta lı üzə rin dən Elekt-

ron Hö ku mət  Por ta lı na in teq ra si ya 

olu nub.

İşə qə bul üçün mü ra ciət et mək 

is tə yən lər Cə miy yə tin rəs mi in ter-

net sə hi fə si nə da xil olub “Kar ye-

ra” böl mə sin də “CV mü ra ciət” və 

“Va kan si ya” böl mə lə rin dən bi ri ni 

se çə rək şəx siy yət və si qə si üz rə Fər-

di İden ti fi  ka si ya Nöm rə si (FİN) və 

adı na olan mo bil te le fon nöm rə si ni 

yaz maq la qey diy yat dan ke çə bi lər-

lər. “CV mü ra ciət” böl mə si va si tə-

si lə edi lən mü ra ciət lər kadr eh ti yat 

ba za sı na da xil edi lir.

“Va kan si ya” böl mə sin də isə 

konk ret va kant iş yer lə ri gös tə ri lir 

və və tən daş lar hə min və zi fə haq qın-

da mə lu mat əl də et dik dən son ra bu 

böl mə dən çıx ma dan mü ra ciət edə 

bi lər lər.

Qeyd edək ki, mü ra ciət edən lər-

dən yal nız va kan si ya üz rə tə ləb lə rə  

ca vab ve rən na miz ləd lər bi lik yox-

lan ma sı na cəlb olu nur lar.

Azər bay can Res pub li-

ka sı nın Pre zi den ti İl ham 

Əli ye vin rəh bər li yi ilə  öl-

kə də hə ya ta ke çi ri lən ge niş-

miq yas lı eko lo ji təd bir lə rə 

“Azər su” ASC də öz töh fə lə-

ri ni ver mək də dir. Hər il yaz 

və pa yız möv süm lə rin də 

“Azər su” ASC tə rə fi n dən ge-

niş miq yas lı ya şıl laş dır ma 

və abad lıq  iş lə ri gö rü lür.

Ca ri ilin mart ayın dan 

eti ba rən “Azər su” ASC tə rə-

fi n dən növ bə ti ya şıl laş dır-

ma təd bir lə ri nə baş la nı lıb. 

Ağacək mə təd bir lə ri Cə miy-

yə tin ida rə və müəs si sə lə-

rin də, o cüm lə dən ye ni is ti-

fa də yə ve ril miş ob yekt lə rin 

yer ləş di yi əra zi lər də apa rı lır. 

Be lə təd bir lə rin ke çi ril mə sin-

də məq səd eko lo ji sa bit li yin 

qo run ma sı, in san la rın diq-

qə ti ni ya şıl lıq la rın ge niş lən-

di ril mə si nə və mü ha fi  zə si nə 

yö nəlt mək dir. Ya şıl laş dır ma 

təd bir lə rin də “Azər su” ASC 

Apa ra tı nın, ida rə və müəs-

si sə lə rin, yer li su ka nal ida-

rə lə ri nin  əmək daş la rı iş ti rak 

edir lər.

So nun cu ağa cək mə ak si-

ya sın da 500-dən ar tıq hə mi-

şə ya şıl və mey və ağa cı, müx-

tə lif de ko ra tiv bit ki lər əki lib. 

Həm çi nin  əv vəl ki il lər də 

əkil miş ağac la ra aq ro tex ni ki 

qul luq gös tə ri lə rək ərazidə 

abad lıq iş lə ri apa rı lıb.

Ич мя ли су йун кей фий йят 
эюс тя ри ъи ля ри ня за рят дя 

сах ла ны лыр

Yа шыл лаш дыр ма вя абад лыг 
иш ля ри davam etdirilir

İşə qə bul üzrə mü ra ciət lə r 
elekt ron qay da da aparılır
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İç  mə  li su  dan qa  nun  suz is  ti  fa  də hal -

la  rı  nın aş  kar  lan  ma  sı və ara  dan qal  dı -

rıl  ma  sı məq  sə  di  lə “Azər  su” ASC tə -

rə  fi n  dən ya  ra  dıl  mış xü  su  si qrup  la  rın 

araş  dır  ma  la  rı nə  ti  cə  sin  də Sum  qa  yıt 

şə  hə  rin  də, Ba  kı  nın Su  ra  xa  nı və Bi  nə -

qə  di ra  yon  la  rın  da su  dan uçot  suz və 

say  ğac  dan  kə  nar is  ti  fa  də hal  la  rı aş  kar -

la  nıb.

Sum  qa  yıt şə  hə  ri  nin 42-ci mə  həl  lə -

sin  də yer  lə  şən fer  ma və ət kə  si  mi se  xin -

də su  dan say  ğac  dan  kə  nar is  ti  fa  də  nin 

qar  şı  sı alı  nıb. Be  lə ki, ob  yek  tin mü  qa -

vi  lə  si və suöl  çən ci  ha  zı ol  sa da, sa  hib -

kar say  ğa  ca ge  dən xətt   i kə  sib. Əvə  zin  də 

re  zin bo  ru ilə qey  ri-qa  nu  ni xətt  çə  kə  rək 

su  dan say  ğac  dan  kə  nar is  ti  fa  də edib. 

Bun  dan əv  vəl də hə  min ob  yekt  də ana -

lo  ji hal ya  şa  nıb. Bu  na gö  rə sa  hib  ka  ra akt 

ya  zı  la  raq dəy  miş zi  yan he  sab  lan  sa da, 

ob  yekt sa  hi  bi əv  vəl  ki əmə  li  ni tək  rar  la -

yıb.

Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı  yev qə  sə  bə -

si  nin ya  xın  lı  ğın  da yer  lə  şən quş ye  mi 

is  teh  sal edən se  xin isə, ümu  miy  yət  lə, 

mü  qa  vi  lə  si və say  ğa  cı yox  dur. Ob  yekt 

sa  hi  bi Sum  qa  yıt şə  hə  ri  ni iç  mə  li su ilə 

təc  hiz edən 450 mm diametr  li ma  gist -

ral su kə  mə  ri  nin kol  lek  to  ru  na qa  nun  suz 

qo  şul  ma ve  rib, bu  ra  dan 1 km-ə ya  xın 

mə  sa  fə  yə su xətt   i çə  kib. Hə  min əra  zi  də   

qa  raj ki  mi fəaliy  yət gös  tə  rən ob  yekt  də 

də su  dan qa  nun  suz is  ti  fa  də olu  nub.

Su  ra  xa  nı ra  yo  nu Qa  ra  çu  xur qə  sə  bə  si 

Əh  məd Meh  ba  lı  yev kü  çə  sin  də fəaliy  yət 

gös  tə  rən “Fi  day” təh  sil mər  kə  zi  nin iç -

mə  li su və ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nə ba -

xış ke  çi  ri  lər  kən mə  lum olub ki, ob  yekt 

kom  mu  ni  ka  si  ya sis  tem  lə  ri  nə qa  nun  suz 

qo  şu  lub. Baş  qa söz  lə, ob  yekt sa  hi  bi tex -

ni  ki şərt al  ma  dan, mü  qa  vi  lə bağ  la  ma -

dan su və ka  na  li  za  si  ya xid  mət  lə  rin  dən 

qa  nun  suz is  ti  fa  də edib.

Də  də Qor  qud qə  sə  bə  si ya  xın  lı  ğın -

da isə bö  yük əra  zi  də əkin sa  hə  si  nin qa -

nun  suz çə  kil  miş xət  lə su  va  rıl  dı  ğı aş  kar 

olu  nub. Bu ba  rə  də mə  lu  mat da  xil olan 

ki  mi, “Azər  su” ASC-nin əmək  daş  la -

rı dər  hal əra  zi  yə ba  xış ke  çi  rib. Mə  lum 

olub ki, 400 mm diametr  li ma  gist  ral 

xətt   in qa  mış  lıq əra  zi  sin  dən ke  çən his  sə -

sin  dən 32 mm diametr  li bo  ru  lar  la giz  li 

yol  la çə  kil  miş su xət  lə  ri ilə əkin sa  hə  lə  ri 

su  va  rı  lır  mış.

Ra  yon əra  zi  sin  də fəaliy  yət gös  tə -

rən me  tal qə  bu  lu mən  tə  qə  sin  də də 

sudan qa  nun  suz is  ti  fa  də  nin qar  şı  sı 

alı  nıb. Ötən müd  dət  də Höv  san, Su  ra -

xa  nı və Zığ qə  sə  bə  lə  rin  də fər  di ya  şa  yış 

ev  lə  rin  də də su  dan qa  nun  suz is  ti  fa  də 

hal  la  rı aş  kar  la  nıb. Mə  lum olub ki, və -

tən  daş  lar ya  xın  lıq  dan ke  çən şə  bə  kə 

xət  lə  ri  nə müx  tə  lif diametr  li bo  ru  lar  la 

qa  nun  suz qo  şul  maq  la su  dan say  ğac -

dan  kə  nar is  ti  fa  də edilb  lər.

Bi nə qə di ra yo nun un  “Bak sol” ad-

lan dı rı lan əra zisin də yer lə şən me bel 

se xin də iç mə li su dan qa nun suz is ti fa-

də ha lı aş kar olu nub. Araş dır ma za ma-

nı mə lum olub ki, ob yekt sa hi bi ya xın-

lıq dan ke çən xətt  ə qa nun suz qo şul ma 

ve rə rək  su dan is ti fa də edir. Əv vəl lər 

su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də yə gö rə akt 

ya zı la raq dəy miş zi yan he sab lan sa da, 

ob yekt sa hi bi tək rar qo şul ma et mək lə 

qa nu na zidd əməl lə ri ni da vam et di rib. 

Bi nə qə di kən di əra zi sin də yer lə şən 

fer mer tə sər rü fa tın da isə ilk ba xış dan 

hər şe yin qay da sın da ol du ğu gö rü nür. 

La kin sa hib ka rın mü qa vi lə si və say ğa-

cı ol sa da, su dan da ha çox qa nun suz 

çə kil miş xətt  va si tə si lə is ti fa də et di yi 

aş kar la nıb.

Nə za rət təd bir lə ri çər çi və sin də Bi-

nə qə di qə sə bə si nin “Mər kəz” ad lan-

dı rı lan əra zi sin də fəaliy yət gös tə rən ət 

ma ğa za sın da da su dan qa nun suz is ti-

fa də edil mə si nin qar şı sı alı nıb.

Bi nə qə di qə sə bə si nin 1-ci mə dən, 

8-ci kor pus əra zi sin də fər di ya şa yış 

ev lə ri nin bi rin də su dan say ğac dan kə-

nar is ti fa də aş kar la nıb. Mə lum olub ki, 

abo nent say ğac dan kə nar qey ri-qa nu ni 

xətt  çə kə rək su dan uçot suz et mək lə ya-

na şı, qa nun suz xət dən qon şu luq da kı 

ev lə rə də su ve rir.  

Aş kar lan mış hər bir fakt üz rə zə ru-

ri təd bir lər gö rü lüb, öz ba şı na çə kil miş 

xət lər və qo şul ma lar ləğv edi lib, Su dan 

is ti fa də qay da la rı nın tə ləb lə ri nə uy ğun 

ola raq qa nun suz is ti fa də yə gö rə dəy-

miş zi yan he sab la nıb.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin bi rin ci rü-

bün də iç mə li su dan qa nun suz is ti fa də 

ilə bağ lı “Azər su” ASC üz rə 2093 fakt 

aş kar la nıb. Bu nun la əla qə dar 566 min 

kub metr həc min də sər fi y yat bər pa olu-

nub. Ca ri ilin yan var-mart ay la rın da  

su dan qa nun suz is ti fa də ilə bağ lı 60 

fakt araş dı rıl ma sı üçün  hü quq-mü ha-

fi  zə or qan la rı na təq dim olu nub.

Сум га йыт шя щя рин дя, Су ра ха ны вя Би ня гя ди ра йон ла рын да Сум га йыт шя щя рин дя, Су ра ха ны вя Би ня гя ди ра йон ла рын да 
ичмяли судан га нун суз ис ти фа дя щал ла ры аш кар ла ныбичмяли судан га нун суз ис ти фа дя щал ла ры аш кар ла ныб

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -

nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin təs -

diq  lə  di  yi “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  na” uy  ğun ola  raq su it  ki  lə  ri  nin və 

is  raf  çı  lı  ğın  qar  şı  sı  nın alın  ma  sı məq -

sə  di  lə təd  bir  lər da  vam et  di  ri  lir. 


