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- Əziz həm və tən lər.
Bir il əv vəl Ye ni il bay ra mı mü na

si bə ti lə Azər bay can xal qı na mü ra ciət 
edər kən de miş dim ki, əmi nəm, 2022ci 
il də öl kə miz üçün uğur lu ola caq. Be lə 
də ol du. Qar şı mız da du ran bü tün və
zi fə lər ic ra edil di, Azər bay can da ha da 
güc lən di.

İki il əv vəl dö yüş mey da nın da qa
zan dı ğı mız ta ri xi Qə lə bə mi zi si ya si 
müs tə vi də da ha da möh kəm lən dir dik. 
Bu ilin okt yabr ayın da Pra qa və So
çi gö rüş lə rin də Er mə nis tan öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü nü və su ve ren li yi ni 
rəs mən ta nı dı. He sab edi rəm ki, bun
dan son ra Azər bay can ilə Er mə nis tan 
ara sın da sülh mü qa vi lə si nin im za lan
ma sı üçün bü tün şərt lər tə min edil di və 
Azər bay can tə rə fin dən tək lif olun muş 
mə lum beş prin sip əsa sın da sülh mü
qa vi lə si im za la na bi lər.

Bu il biz hər bi gü cü mü zü da ha da 
ar tır mı şıq, bu sa hə yə daim bö yük diq
qət gös tə ri lir. Azər bay can həm İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si döv rün də öz hər

bi gü cü nü gös tər miş dir, ey ni za man da, 
mü ha ri bə dən ke çən iki il ər zin də biz 
apa rı lan is la hat lar nə ti cə sin də, ye ni si
lah lı bir ləş mə lə rin ya ra dıl ma sı nə ti cə
sin də, si lah lar və müasir tex ni ka ilə or
du mu zu təc hiz et mə yi miz nə ti cə sin də 
da ha da bö yük hər bi po ten siala ma lik 
ol duq.

Bu il bir ne çə hər bi əmə liy yat ke çi
ril di və bu əmə liy yat lar dö yüş qa bi liy
yə ti mi zin yük sək sə viy yə də ol ma sı nı 
bir da ha təs diq lə di. Fər rux əmə liy ya
tı, “Qi sas” əmə liy ya tı, ey ni za man da, 
sent yabr ayın da Azər bay can və Er
mə nis tan sər hə di is ti qa mə tin də ge
dən toq quş ma lar bi zim növ bə ti par laq 
qə lə bə miz lə nə ti cə lən di. Sər həd toq
quş ma la rı nə ti cə sin də Azər bay can bir 
çox əl ve riş li st ra te ji yük sək lik lər də öz 
möv qe lə ri ni da ha da möh kəm lən di rə 
bil miş dir.

Av qus tun 26da  nə zər də tu tul muş 
vaxt dan xey li əv vəl biz La çın şə hə ri ni 
də azad et dik və ey ni za man da, La çın 
ra yo nu nun Za bux və Sus kənd lə ri nə də 

qa yıt dıq. Bu da bö yük nailiy yət dir. Ar
tıq La çın şə hə rin də çox ge niş miq yas lı 
qu ru cu luqbər pa iş lə ri apa rı lır. Əmi
nəm ki, biz 2023cü il də la çın lı la rı La çı
na qay ta ra ca ğıq, ilk keç miş köç kün lər 
öz doğ ma tor pa ğı na qa yı da caq lar.

Ey ni za man da, bu il Ağa lı kən din
də hə yat ar tıq bər pa edi lib. Bi rin ci la
yi hə ic ra edil miş dir və zən gi lan lı lar öz 
doğ ma tor pa ğı na qa yıt mış lar. Bu, ta
ri xi ha di sə dir. Çün ki mü ha ri bə dən iki 
il keç mə dən – cə mi il ya rım dan son ra 
biz ar tıq bi rin ci keç miş köç kün lə ri öz 
doğ ma tor paq la rı na qay tar mı şıq, on lar 
üçün gö zəl şə rait ya rat mı şıq. Bu, bir da
ha onu gös tə rir ki, döv lə ti miz güc lü dür 
və ira də miz ye rin də dir. Ey ni za man da, 
bu, xal qı mı zın bö yük lü yü nü gös tə rir. 
Onu gös tə rir ki, bi zim və tən daş la rı mız 
öz də dəba ba tor paq la rı na bağ lı dır, 
ne cə de yər lər, tor paq çə kir. Hət a heç 
vaxt o yer lə ri gör mə yən gənc lər, uşaq
lar, mək təb li lər bö yük hə vəs lə Ağa lı ya 
qa yı dıb lar və bu, bir da ha xal qı mı zın 
bö yük lü yü nü gös tə rir. Onu gös tə rir ki, 
məc bu ri köç kün lər qa yı dış gü nü nü sə
bir siz lik lə göz lə yir lər.

Bö yük Qa yı dış Proq ra mı uğur la ic
ra edi lir. Bir ne çə şə hər də ar tıq in şaat 
iş lə ri ge niş vü sət al mış dır. İlk növ bə də 
Şu şa, ey ni za man da, Ağ dam, Fü zu li, 
Zən gi lan, La çın şə hər lə rin də ge niş qu
ru cu luq iş lə ri ge dir, xəs tə xa na lar, mək
təb lər, ya şa yış bi na la rı in şa edi lir. Bu
nun la bə ra bər, 10dan çox kən din Baş 
pla nı təs diq lən di və bir ne çə kən din 
tə mə li ni mən şəx sən qoy mu şam. Bü
töv lük də de mə li yəm ki, azad edil miş 
bü tün şə hər lə ri mi zin və qə sə bə lə ri mi
zin Baş plan la rı ha zır lan dı, təs diq lən di. 
Bü tün iş lər Baş plan lar əsa sın da ge
də cək. Ey ni za man da, Bö yük Qa yı dış 
Proq ra mın da bi zim bü tün plan la rı mız 
öz ək si ni ta pıb və əmi nəm ki, yüz min
lər lə keç miş köç kün ya xın gə lə cək də öz 
doğ ma tor pa ğı na qa yı da caq.
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Əl bət ə ki, bu nun la pa
ra lel ola raq, mi na tə miz lə mə 
iş lə ri apa rı lır. Əf sus lar ol sun 
ki, Er mə nis tan bi zə də qiq 
mi na xə ri tə lə ri ni ver mə yib, 
300ə ya xın azər bay can lı 
mü ha ri bə dən son ra kı dövr
də mi na fa ciəsi nə ti cə sin də 
ya hə lak ol muş, ya da ağır 
ya ra lan mış dır.

Bu il biz Zən gi lan Bey
nəl xalq Ha va Li ma nı nın açı
lı şı nı et dik. Bu, azad edil miş 
tor paq lar da ikin ci ha va li
ma nı dır. Üçün cü ha va li ma
nı isə mak si mum iki il dən 
son ra is ti fa də yə ve ri lə cək.

Zən gə zur dəh li zi nin açıl
ma sı ilə əla qə dar ge niş miq
yas lı iş lər apa rı lır, də mir 
yol la rı, av to mo bil yol la rı 
çə ki lir. Zən gə zur dəh li zi nin 
açıl ma sı müt ləq ol ma lı dır, 
Er mə nis tan bu nu is tə sə də, 
is tə mə sə də. Biz or ta ya güc
lü ira də qoy mu şuq, bü tün 
iş lər plan üz rə ge dir. Bi zim 
tə lə bi miz əsas lı dır və əda
lət li dir. Azər bay ca nın əsas 
his sə si ilə onun ay rıl maz 
his sə si olan Nax çı van Mux
tar Res pub li ka sı ilə bi zim 
bağ lan tı mız ol ma lı dır və 
ola caq dır.

Azad edil miş əra zi lər
də bi zim ta ri xi bi na la rı mız, 
o cüm lə dən məs cid lə ri miz 
əsas lı şə kil də bər pa edi lir və 
ye ni dən in şa olu nur. Mən 
bu rə qə mi səs lən dir miş dim, 
er mə ni lər iş ğal döv rün də 67 
məs cid dən 65ni ta ma mi lə 
yer ləyek san et miş lər. On la
rın bər pa sı, ye ni dən qu rul
ma sı fak ti ki ola raq ar tıq baş
la mış dır və tə mi rə eh ti ya cı 
olan məs cid lər də tə mir edi
lir. Onu da bil dir mə li yəm, 
bi zim di ni abi də lə ri mi zin 
in şa sı və tə mi ri ilə bağ lı əsas 
ro lu Hey dər Əli yev Fon du 
oy na yır. Fak ti ki ola raq bü
tün məs cid lər Hey dər Əli
yev Fon du nun xət i ilə ye ni

dən in şa edi lir.
Əl bət ə ki, bü tün bu 

nailiy yət lə rə çat maq üçün 
bi zim güc lü iq ti sa diy ya tı
mız ol ma lı dır və iq ti sa di 
müs tə qil lik çox dan tə min 
edi lib. Bu gün Azər bay can 
dün ya miq ya sın da na dir öl
kə lər dən dir ki, heç kim dən 
iq ti sa di və si ya si cə hət dən 
ası lı de yil. Əgər bu ilin iq
ti sa di gös tə ri ci lə ri nə nə zər 
sal saq gö rə rik ki, post pan
de mi ya döv rü üçün nə ti cə lər 
qə naət bəxş dir. İq ti sa diy yat 
təx mi nən 5 faiz ar tıb, qey
rineft sek to run da 9 faiz dən 
çox ar tıb. Bu nun la bə ra bər, 
bi zim ümu mi da xi li məh
su lu muz bu il re kord həd də 
 130 mil yard ma na ta ça tıb. 
Bu, ta ri xi nailiy yət dir. Bu
nun la pa ra lel ola raq bi zim 
xa ri ci döv lət bor cu muz xey
li aza lıb. Bu və zi fə ni bir ne çə 
il bun dan qa baq mən hö ku
mət qar şı sın da qoy muş dum 
ki, bi zim xa ri ci bor cu muz 
ümu mi da xi li məh su lu mu
zun 10 faizi nin al tın da ol ma
lı dır. Ke çən il 17 faiz idi, bu 
ilin son nə ti cə lə ri nə gö rə 9,5 
faiz dir. Mü qa yi sə üçün de yə 
bi lə rəm ki, bə zi in ki şaf et miş 
öl kə lər də xa ri ci borc ümu mi 
da xi li məh su lun 100, 120, 
hət a 150 faizi ni təş kil edir. 
Yə ni, biz ta ma mi lə bey nəl
xalq ma liy yə ins ti tut la rın
dan ası lı de yi lik.

Əl bət ə, biz ümid edi rik 
ki, bey nəl xalq do nor təş
ki lat la rı öz diq qə ti ni bi zə 
də is ti qa mət lən di rə cək lər. 
Çün ki bu də rə cə də bö yük 
da ğın tı lar ta rix də ol ma yıb. 
Yə ni, Azər bay can bö yük 
eko lo ji fə la kət lə, ur bi sid lə 
üz lə şib. An caq əf sus lar ol
sun ki, bey nəl xalq do nor 
təş ki lat la rı bi zə bir ma nat, 
ya bir dol lar kö mək et mə
yib lər. Nəin ki do nor təş ki
lat la rı, heç kim bi zə kö mək 

et mir, bü tün bər pa iş lə ri ni 
öz he sa bı mı za apa rı rıq və 
apa ra ca ğıq.

Bu il ener ge ti ka sa hə sin
də çox əla mət dar ha di sə
lər baş ve rib. İlin or ta sın da 
Azər bay can ilə Av ro pa İt i
fa qı ara sın da ener ji sa hə sin
də st ra te ji tə rəf daş lı ğa dair 
me mo ran dum im za lan mış
dır. Ar tıq bu me mo ran dum 
ic ra edi lir, Azər bay can dün
ya ba zar la rı na öz tə bii qa zı
nın ix ra ca tı nı ar tı rır. Bu ilin 
so nun da  de kab rın 17də 
isə ye ni bö yük me qa la yi hə
yə start ve ril di. Qa ra də ni
zin di bi ilə elekt rik ka be li
nin çə ki li şi im kan ve rə cək 
ki, Azər bay can bu sa hə də də 
öz ro lu nu da ha ge niş miq
yas da oy na sın. Çün ki bu 
elekt rik ener ji si nin əsas təc
hi zat çı sı Azər bay can ola caq 
və bu, ya şıl ener ji ola caq dır. 
Mən ar tıq bir ne çə də fə de
miş dim ki, Qa ra bağ və Şər qi 
Zən gə zur ya şıl ener ji zo na
sı ol ma lı dır. Ar tıq biz bu na 
nail olu ruq və ola ca ğıq. Ey
ni za man da, Azər bay ca nın 
çox ge niş bər paolu nan ener
ji mən bə lə ri həm öl kə miz 
üçün, həm də dün ya üçün 
bö yük əhə miy yət kəsb edir. 
Mən bu rə qəm lə ri bu ya
xın lar da səs lən dir miş dim, 
təs diq edil miş bər paolu nan 
ener ji mən bə lə ri nin po ten
sialı 184 min me qa vat dır. 
Bu nun 157 mi ni Xə zər də
ni zi nin Azər bay can sek to
run da möv cud dur. Yə ni, 
bu, öl kə mi zi əvə zo lun maz 
tə rəf da şa, ener ji sa hə sin də 
əvə zo lun maz tə rəf da şa çe
vi rə cək dir.

Biz ənə nə vi ola raq re
gional in ki şaf proq ra mı ilə 
cid di məş ğul ol mu şuq. Mə
nim re gion la ra bu il 30 sə fə
rim olub dur, o cüm lə dən 21 
sə fər azad edil miş tor paq la
ra dır.

Mən bu ili “Şu şa İli” elan 
et miş dim. Şu şa nın 270 il li
yi ni biz çox ge niş və bö yük 
tən tə nə ilə qeyd et dik. Gə
lən il isə “Hey dər Əli yev İli” 
elan edi lib. Gə lən il biz Ulu 
Ön də rin 100 il lik yu bi le yi ni 
qeyd edə cə yik. Hey dər Əli
ye vin xa ti rə si nə ən bö yük 
hör mə ti miz onun yo lu na 
sə da qə ti miz dir. Biz bu yol la 
ge di rik və bu gün Azər bay
can real lıq la rı, uğur lar, qə lə
bə lər, bax, bu yo lun tə mə lin
də da ya nıb.

Bu gün Dün ya Azər bay
can lı la rı nın Həm rəy li yi Gü
nü dür. Dün ya da ya şa yan 
bü tün soy daş la rı mı zı ənə
nə vi ola raq sə mi miy yət lə 
sa lam la yır, on la ra uğur lar 
ar zu la yı ram. On lar bi lir lər 
ki, güc lü müs tə qil Azər bay
can döv lə ti var və on la rın 
ar xa sın da da ya nır. Əmi
nəm, bu gün xa ric də ya şa
yan azər bay can lı lar haq lı 
ola raq fəxr edir lər ki, müs tə
qil Azər bay ca nın, mü zəf ər 
Azər bay ca nın öv lad la rı dır.

Bu il Şu şa da ke çi ril miş 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Qu rul ta yı ta ri xi ha di sə idi. 
Bu qu rul ta yın məhz Şu şa
da ke çi ril mə si çox bö yük 
rəm zi mə na da şı yır dı. Ne
cə ki, Azər bay can cə miy yə
ti, Azər bay can və tən daş la rı 
bir yum ruq ki mi bir lə şib, 
əmi nəm, dün ya azər bay can
lı la rı, on la rın müt ləq ək sə
riy yə ti də ey ni ya naş ma gös
tə rə cək lər. Hər hal da güc lü 
Azər bay can döv lə ti on lar 
üçün bö yük da yaq dır.

Əziz həm və tən lər.
Mən si zi Ye ni il bay ra mı 

və Dün ya Azər bay can lı la rı
nın Həm rəy li yi Gü nü mü
na si bə ti lə ürək dən təb rik 
edir, can sağ lı ğı, uğur lar ar
zu la yı ram.

Bay ra mı nız mü ba rək 
ol sun!
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Təd bir lər Pla nı na uy ğun 
ola raq 2023cü il də gör kəm li 
döv lət xa di mi Hey dər Əli
ye vin 100 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş el miprak ti
ki konf ran sın ke çi ril mə si, 
Ulu Ön də rin su tə sər rü fa tı 
sek to run da ta ri xi xid mət
lə rin dən bəhs edən fil min, 
mə qa lə lə rin, xü su si bül le
te nin ha zır lan ma sı nə zər də 
tu tu lur. Yu bi ley lə əla qə dar  
me dia nü ma yən də lə ri nin 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin rəh bər li yi ilə ya
ra dıl mış Kür Su tə miz lə yi
ci Qur ğu lar Komp lek si nə 
sə fə ri təş kil olu na caq. Ey ni 
za man da “Azər su” ASCdə 
id man spar ta kiada sı, qan
ver mə və ağa cək mə ak si ya
la rı ke çi ri lə cək.

Təd bir lər Pla nı nın ic ra sı 

ilə əla qə dar Ko mis si ya üzv
lə ri nə, aidiy yə ti st ruk tur 
böl mə lə ri nə mü va fiq tap şı
rıq lar ve ri lib.

Qeyd edək ki, Azər bay
can da su tə sər rü fa tı sek to
ru nun in ki şa fın da ümum
mil li li der Hey dər Əli ye vin 
ta ri xi xid mət lə ri olub. Kür 
Su Təc hi za tı Komp lek si və 
KürBa kı su kə mər lə ri sis
te mi nin ya ra dıl ma sı, Cey
ran ba tan Su tə miz lə yi ci Qur
ğu lar Komp lek si nin 3cü 
növ bə si nin in şa sı, Ba kı nın 
“Bö yük ka na li za si ya” la
yi hə si nin ha zır lan ma sı və 
hə ya ta ke çi ril mə si, res pub
li ka nın ra yon mər kəz lə ri və 
iri ya şa yış mən tə qə lə ri nin 
su təc hi za tı və ka na li za si
ya sis tem lə ri nin ya ra dıl ma
sı ümum mil li li der Hey dər 

Əli ye vin 19691982ci il lər də 
res pub li ka ya rəh bər lik et di
yi döv rə tə sa düf edir.

Öl kə miz müs tə qil lik əl
də et dik dən son ra ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin ye ni dən 
ha ki miy yə tə qa yı dı şı ilə iç
mə li və tul lan tı su sek to run
da ye ni mər hə lə baş lan mış, 
Dün ya Ban kı, Av ro pa Ye ni
dən qur ma və İn ki şaf Ban
kı nın Azər bay ca na ayır dı ğı  
gü zəşt li kre dit lər he sa bı na 
19982002ci il lər də “Bö yük 
Ba kı nın su təc hi za tı sis te mi
nin ye ni dən qu rul ma sı la yi
hə si” hə ya ta ke çi ril miş dir.

Ba kı şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma
sın da müs təs na əhə miy yə ti 

olan OğuzQə bə ləBa kı su 
kə mə ri la yi hə si nin tə şəb
büs ka rı da ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev olub. 2002ci 
ilin de kab rın da Ba kı şə hə
ri nin su təc hi za tı ilə bağ lı 
ge niş mü şa vi rə də ümum
mil li li der Hey dər Əli yev 
pay tax ta yük sək key fiy yət li 
bu laq su yu nun gə ti ril mə si 
vax tı nın çat dı ğı nı bil di rib və 
bu məq səd lə OğuzQə bə lə 
zo na sı nın ye ral tı su la rı nın 
öy rə nil mə si ba rə də tap şı
rıq la rı nı ve rib. 2007ci ilin 
mar tın da tə mə li qo yu lan 
OğuzQə bə ləBa kı su kə mə
ri 2010cu ilin de kab rın da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş
ti ra kı ilə is tis ma ra ve ri lib.

12 dekabr müs tə qil Azər
bay can döv lə ti nin me ma rı 
və qu ru cu su, dün ya şöh rət
li si ya si xa dim, xal qı mı zın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin anım gü nü dür.

De kab rın 12də sə hər 
saat la rın dan baş la ya raq, in
san lar axınaxın Fəx ri xi ya

ba na gə lir, ulu ön də rin xa ti
rə si ni eh ti ram la anıb lar.

“Azər su” ASCnin rəh
bər li yi Azər bay can xal qı nın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin abi də si ni zi ya rət 
edib lər, Ulu Ön də rin abi də si 
önü nə gül dəs tə lə ri qo ya raq 
da hi şəx siy yə tin xa ti rə si ni 
eh ti ram la yad edib lər.

“ЩейдярЯлийевИли”иляялагядар
йубилейтядбирлярикечириляъяк

ЦмуммиллилидерЩейдярЯлийевин
хатирясиещтирамлайадедилиб

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2022ci il 29 
sent yabr ta rix li 3494 nöm rə li sə rən ca mı ilə Azər bay can 
Res pub li ka sın da 2023cü ilin “Hey dər Əli yev İli” elan  
edil mə si ilə əla qə dar “Azər su” ASC tə rə fin dən bir sı ra 
təd bir lə rin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur. Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin 100 il lik yu bi le yi nin yük sək sə viy yə də 
qeyd edil mə si ni tə min et mək məq sə di lə “Azər su” ASCdə 
Ko mis si ya  ya ra dı lıb və Təd bir lər Pla nı təs diq edi lib.

Цмуммилли
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“Azər su” ASCnin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov 
bil di rib ki, müs tə qil Azər
bay can döv lə ti nin me ma
rı,  xal qı mı zın ümum mil li 
li de ri Hey dər Əli yev si ya si 
kur su nun Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fin dən uğur la 
da vam et di ril mə si nə ti cə
sin də öl kə mi zin si ya si və 
iq ti sa di müs tə qil li yi da ha 
da möh kəm lə nib, bey nəl
xalq aləm də nü fu zu il dən
ilə ar ta raq re gionun li der 
döv lə ti nə çev ri lib. “19 il 
əv vəl “Mən hər bir azər
bay can lı nın Pre zi den ti ola
ca ğam”  söy lə yən cə nab 
İl ham Əli yev öl kə yə rəh bər
lik et di yi il lər də hə ya ta ke
çir di yi nə həng iş lər lə bu nu 
bir da ha sü but edib. Cə nab 
Pre zi den tin hə ya ta ke çir di
yi da xi li və xa ri ci si ya sə tin 
ver di yi əvəz siz töh fə lər ic ti
maisi ya si, so sialiq ti sa di və 
mə də ni hə ya tın bü tün sa hə
lə rin də nailiy yət lər lə mü şa

hi də olu nub. Mü zəf ər Ali 
Baş Ko man da nın rəh bər li
yi ilə rə şa dət li or du muz 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə
sin də tor paq la rı mız iş ğal
dan azad olu nub. Bu gün 
iş ğal dan azad olun muş əra
zi lə ri miz də ge niş miq yas lı 
abad lıq və qu ru cu luq iş lə ri 
hə ya ta ke çi ri lir”.

Azər bay can da əha li nin 
iç mə li su təc hi za tı və tul
lan tı su xid mət lə rin dən is
ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma
sı so sialiq ti sa di si ya sə ti n 
priori tet is ti qa mət lə rin dən 
ol du ğu nu xa tır la dan K.Hə
sə nov Pre zi dent İl ham Əli

ye vin bu sa hə nin in ki şa fı na 
bö yük diq qət gös tər di yi ni 
bil di rib. Qeyd olu nub ki, 
döv lət baş çı sı nın rəh bər li yi 
ilə su tə sər rü fa tı sek to run
da hə ya ta ke çi ri lən bü tün 
la yi hə lər və gö rü lən iş lər 
və tən daş la rın sağ lam lı ğı və 
so sial ri fa hı nın yax şı laş dı
rıl ma sı na he sab la nıb.

YAP Ya sa mal ra yon təş
ki la tı nın səd ri Bəx ti yar Nə
bi yev ümum mil li li de rin 
baş la dı ğı uğur lu si ya sə tin 
onun la yiq li da vam çı sı, Ye
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri möh tə rəm Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fin dən 
uğur la da vam et di ril di yi 
xa tır la dıb. Qeyd edib ki, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

rəh bər li yi ilə  Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı iq ti dar da 
ol du ğu müd dət də Azər bay
can yük sək iq ti sa di in ki şaf 
gös tə ri ci lə ri nə ma lik döv lət 
ki mi qə bul olu nub. Azər
bay ca nın  bir mə na lı şə kil də 
böl gə nin li der döv lə ti ki mi 
qə bul edil mə si məhz Pre zi
dent İl ham Əli ye vin məq
səd yön lü si ya sə ti nin nə ti cə
si dir.

B.Nə bi yev  Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı nın öz si ya
si xət i nə sa diq li yi, xalq və 
döv lət qar şı sın da xid mət lə ri 
onun cə miy yət də ki möv qe

lə ri ni da ha da möh kəm lən
di rib, ümum xalq par ti ya sı 
ol du ğu nu təs diq lə yib. Par
ti ya üzv lə ri nin sa yı nın il
dənilə art dı ğı nı xa tır la dan 
B.Nə bi yev ye ni üzv lər ara
sın da gənc lə rin üs tün lük 
təş kil et di yi ni vur ğu la yıb.

“Azər su” ASCnin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
əha li nin iç mə li və tul lan tı 
su təc hi za tı xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl
ma sı məq sə di lə hə ya ta ke çi
ri lən la yi hə lər dən bəhs edib. 
Bil di rib ki, su tə sər rü fa tı 
sek to run da is la hat la rın va
cib li yi ni nə zə rən alan Pre zi
dent İl ham Əli ye vin 2004cü 
il də im za la dı ğı sə rən cam
la “Azər su” ASC ya ra dı lıb. 

Ötən müd dət də OğuzQə bə
ləBa kı ma gist ral su kə mə ri, 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc
li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si, Şir vanMu ğan, 
Sa bi ra badSaat lı qrup su kə
mər lə ri, ümu mi lik də 44 ye
ni su mən bə yi ya ra dı lıb. Ha
zır da iş ğal dan azad edil miş 
Şu şa şə hə ri, Ağ dam, Fü zu li, 
Kəl bə cər, La çın şə hər lə rin də 
və di gər əra zi lər də su təc hi
za tı inf rast ruk tu ru nun bər
pa sı, elə cə də ya ra dıl ma sı  
iş lə ri da vam et di ri lir.

“Azər su” ASCnin ic ti
maiy yət lə əla qə lər şö bə si
nin rəh bə ri Anar Cəb ra yıl lı 
iç mə li və tul lan tı su təc hi
za tı sek to run da döv lət baş
cı sı nın tə şəb bü sü ilə real laş
dı rı lan iri miq yas lı la yi hə lər 
ba rə də təq di mat la çı xış edib.

Təd bi rin so nun da Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı na üzv 
olan gənc əmək daş la ra və si
qə lər təq dim olu nub.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də “Ulu ön dər 
Hey dər Əli yev ir si nin la yiq li da vam çı sı” möv zu sun da 
təd bir ke çi ri lib. 

Əv vəl cə, Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət him ni 
səs lən di ri lib, Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın qu ru cu su, 
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin və öl kə mi zin əra zi bü
töv lü yü uğ run da ge dən dö yüş lər də şə hid olan la rın xa ti
rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

“Улу юн дяр Щей дяр Яли йев ир си нин ла йиг ли 
да вам чы сы” мюв зу сун да тяд бир ке чи ри либ



Sə nə də əsa sən, tə lə bə lər 
üçün təc rü bə proq ram la rı 
və mü sa bi qə lər təş kil edi lə
cək, ha be lə on la rın iş pro se si 
ilə ya xın dan ta nış ol ma la rı 
üçün Cə miy yə tin ofi si nə in
fo tur lar hə ya ta ke çi ri lə cək. 
Həm çi nin ADA Uni ver si te
tin də təh sil alan gənc lə rin 

st ra te ji sa hə lər üz rə ser ti fi
ka si ya və di gər mə sə lə lər də 
“Azər su” ASC tə rə fin dən 
dəs tək gös tə ri lə cək.

ADA Uni ver si te ti isə 
“Azər su” ASCni aka de mik 
araş dır ma və el mi töv si yə
lər lə tə min edə cək, Cə miy
yə tin əmək daş la rı nın pe şə
kar in ki şa fı nı dəs tək lə yə cək. 
Bu nun la ya na şı, iki tə rəf i 
əla qə lər də da vam lı lı ğın tə
min edil mə si məq sə di lə on
la rın qo naq çı xış çı qis min də 

ADA Uni ver si te tin də ke çi ri
lən təd bir lər də iş ti ra kı tə min 
edi lə cək.

“Azər su” ASCnin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov 
qeyd edib ki, Me mo ran dum 
priori tet is ti qa mət lə ri üz rə 
əmək daş lı ğı in ki şaf et dir
mək lə ya na şı, əmək daş la rın 
bi lik və təc rü bə lə ri nin ar tı
rıl ma sı na, on la rın pe şə kar lıq 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si
nə im kan ve rə cək. Ey ni za
man da iç mə li su sek to run da 

ic ra olu nan ye ni la yi hə lər, 
qlo bal iq lim də yiş mə lə ri fo
nun da iç mə li su dan sə mə
rə li is ti fa də ilə bağ lı maarif
lən dir mə təd bir lə rin də ADA 
Uni ver si te ti nin əmək daş la rı 
və tə lə bə lə ri nin fəal iş ti ra kı 
da nə zər də tu tu lur. 

ADA Uni ver si te ti nin 
pro rek to ru Fa riz İs ma yıl za
də Uni ver si te tin mil li kadr 
po ten sialı nın in ki şa fı na gös
tər di yi dəs tək dən və sö zü
ge dən qu rum lar ara sın da kı 
əmək daş lı ğın va cib li yin dən 
bəhs edər kən bil di rib: "ADA 
Uni ver si te ti və  “Azər su” 
ASCnin so sial la yi hə lə rin 
ic ra sın da, bir gə el mi araş
dır ma la rın apa rıl ma sın da 
və maarif ən di ri ci təd bir lə
rin təş ki lin də ki əmək daş lı ğı 
yal nız sə nə di im za la yan tə
rəf ər üçün de yil, ümu mi lik
də, cə miy yə ti miz üçün fay
da lı ola caq”.

6 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕННойабр-декабр 2022-ъи ил

Qə bul dan əv vəl “Azər su” 
ASCnin sədr müavi ni Kö
çər li Hə sə nov və Qax Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Mu sa Şə ki li yev ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin abi də
si ni zi ya rət edib.   

Qax Şə hə ri Hey dər Əli
yev Mər kə zin də ke çi ri lən qə
bul da Qax və Şə ki dən olan 29 
nə fər iş ti rak edib. 

 “Azər su” ASCnin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov 16 
de kabr 2022ci il ta ri xin də 
Ağ su şə hə rin də Ağ su, İs ma
yıl lı ra yon la rın dan olan və
tən daş la rı qə bul edib.

Qə bul dan əv vəl “Azər su” 
ASCnin sədr müavi ni Kö
çər li Hə sə nov və Ağ su Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Röv şən Ba ğı rov ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin abi də
si  önü nə gül dəs tə si dü zə rək 
Ulu Ön də rin əziz xa ti rə si nə 
eh ti ram la rı nı bil di rib lər.

Ağ su şə hə ri Hey dər Əli
yev Mər kə zin də ke çi ri lən qə
bul da Ağ su, İs ma yıl lı, Ucar, 
Şa ma xı, Qo bus tan ra yon la
rın dan olan 17 nə fər iş ti rak 
edib. 

Və tən daş la rın mü ra ciət
lə ri iç mə li su təc hi za tı və 

tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı 
xid mət lə ri, işə qə bul və di gər 
mə sə lə lər lə bağ lı olub. 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 ri lib.

QaxвяAьсушящярляриндя
вятяндашларцчцнгябулкечирилиб

Mər  kə  zi ic  ra 
ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı 
nın, di  gər ida  rəet  mə qu 
rum  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri  nin 
2022ci ilin no  yabr ayın 
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 25 no  yabr 2022ci il 
ta  ri  xin  də Qax şə  hə  rin  də 
Qax və Şə  ki  dən olan və 
tən  daş  la  rı qə  bul edib.

ADA Uni ver si
te ti ilə “Azər su” ASC 
ara sın da Əmək daş lıq 
haq qın da Me mo ran dum 
im za la nıb. Me mo ran du
mu ADA Uni ver si te ti nin 
pro rek to ru, elə cə də İn ki
şaf və Dip lo ma ti ya İns ti
tu tu nun di rek to ru Fa riz 
İs ma yıl za də və “Azər su” 
ASCnin sədr müavi ni 
Kö çər li Hə sə nov im za
la yıb lar. Sə nə din əsas 
st ra te ji is ti qa mət lə ri ni 
tə rəf ər ara sın da bi lik və 
təc rü bə mü ba di lə si nin 
apa rıl ma sı və priori tet 
sa hə lər üz rə əmək daş lı
ğın in ki şaf et di ril mə si 
təş kil edir.

“Азярсу” АСЪ иля АДА Университети 
арасында Меморандум имзаланыб



Biz nes Mü hi ti və Bey nəl xalq Rey
tinq lər üz rə Ko mis si ya nın “Su təc hi
za tı şə bə kə lə ri nə qo şul ma” İş çi qru
pu nun rəh bə ri, “Azər su” ASCnin 
sədr müavi ni Eti bar Məm mə dov sə
nə din ha zır lan ma sın da döv lət təş ki

lat la rı nın mü tə xəs sis lə ri və məs lə
hət çi şir kət lə rin nü ma yən də lə ri nin 
iş ti ra kı ilə bir gə iş apa rıl dı ğı nı bil di
rib. Məs lə hət çi şir kət tə rə fin dən tək
mil ləş di ril miş Diaq nos ti ka Mat ri sa sı 
əsa sın da tər tib edi lən Yol Xə ri tə si Biz
nes Mü hi ti və Bey nəl xalq Rey tinq lər 
üz rə Ko mis si ya tə rə fin dən təs diq edi
lib.

Yol Xə ri tə sin də kom mu nal xid mət 
qay da la rı nın key fiy yə ti, kom mu nal 
xid mət gös tə ri ci lə ri və xid mət lə rin 
şəf af ı ğı, kom mu nal sa hə də xid mət
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nin sə mə rə li
li yi, maarif ən dir mə və təb li ğat iş lə ri
nin apa rıl ma sı is ti qa mət lə rin də 4 alt 
in di ka tor üz rə təd bir lər ək si ni ta pıb. 

Sə nəd də su təc hi za tı sis tem lə ri nə qo
şul ma üz rə əsas hə dəf ər, key fiy yə t 
stan dart la rı, hü quq və öh də lik lər, 
mü ra ciət lə rə ba xıl ma sı nın  tam elekt
ron laş dı rıl ma sı, pro se dur la rın və 

vax tın mi ni mu ma en di ril mə si, şəf af
lı ğın, is teh lak çı hü quq la rı nın qo run
ma sı ilə bağ lı və zi fə lər müəy yən edi
lib. Tət biq edi lə cək ye ni lik lər biz nes 
st ruk tur la rı nın su təc hi za tı şə bə kə
lə ri nə qo şul ma sı nı xey li asan laş dı ra
caq, vax ta və xərc lə rə qə naət im ka nı 
ya ra da caq.

“Azər su” ASCnin Elekt ron ida
rəet mə və müasir tex no lo gi ya lar de
par ta men ti nin rəisi Sa mir Qə ni li Yol 
Xə ri tə sin də “Azər su” ASC tə rə fin dən 
rə qəm sal laş ma və op ti mal laş ma sa hə
sin də nə zər də tu ta lan təd bir lər ba rə
də təq di mat la çı xış edib. Qeyd olu nub 
ki, ye ni sə nəd kom mu nal xid mət lə rə 

qo şul ma üz rə döv lət xid mət lə ri nin 
elekt ron laş dı rıl ma sı nı və on layn mü
ra ciət im kan la rı nı tam tə min edə cək.

Və tən daş la ra Xid mət və So sial 
İn no va si ya lar Mər kə zi nin di rek to

ru Vü sal Rüs tə mov Yol Xə ri tə sin də 
və tənd aş la ra gös tə ri lən xid mət lə rin 
təş ki li və bu sa hə də  nə zər də tu tu lan 
təd bir lər ba rə də mə lu mat ve rib. Qeyd 
olu nub  ki, bu iş lər su təc hi za tı şə bə
kə si nə qo şul ma nın düz gün və sə mə
rə li təş ki li nə im kan ya ra da caq.

Al manAzər bay can Xa ri ci Ti ca rət 
Pa la ta sı nın İda rə He yə ti nin səd ri Fə
rid İsa yev Yol Xə ri tə si nin döv lətbiz
nes dialo qu plat for ma sı ba xı mın dan 
əhə miy yə ti ni qeyd edə rək su təc hi za tı 
sis te mi nə qo şul ma nın biz nes mü hi ti
nə əl ve riş li tə sir lə rin dən da nı şıb.

“Azər su” ASC ya nın da İc ti mai Şu
ra nın səd ri Rauf Zey ni və şu ra üz
vü Ey yub Hü sey nov Yol Xə ri tə sin də 
nə zər də tu tu lan təd bir lə rin biz nes 
st ruk tur la rı nın fəaliy yə ti nə dəs tək 
ba xı mın dan əhə miy yət li ol du ğu nu 
qeyd edib, bu sa hə də ic ti maiy yə tin 
maarif ən di ril mə si nə dəs tək ola caq la
rı nı diq qə tə çat dı rıb lar. 

Son ra ic las iş ti rak çı la rı tə rə fin dən 
ye ni Yol Xə ri tə si üz rə 2022ci il də nə
zər də tu tu lan təd bir lə rin ic ra sı, 2023
cü il üçün hə dəf ər və priori tet lər ba
rə də mü za ki rə lər apa rı lıb.
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İq ti sa di İs la hat la rın Təh li li və 
Kom mu ni ka si ya Mər kə zin də Dün
ya Ban kı Qru pu nun “Əl ve riş li 
Biz nes Mü hi ti” la yi hə si nin “Kom
mu nal xid mət lə rə (Su təc hi za tı şə
bə kə si nə) qo şul ma” in di ka to ru ilə 
bağ lı tək mil ləş mə lə rin hə ya ta ke
çi ril mə si nə dair 20222023cü il lər 
üz rə Yol Xə ri tə si nin təq di ma tı ke
çi ri lib.

"Сутяъщизатышябякясинягошулма”
цзряЙолХяритясининтягдиматыкечирилиб



Komp lek sin açı lış mə ra si
min də Eko lo gi ya və tə bii sər
vət lər na zi ri Mux tar Ba ba yev 
bil di rib ki, eko lo ji sa bit li yin 
qo run ma sı və ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si ni priori tet he sab 
edən Pre zi dent İl ham Əli ye
vin rəh bər li yi ilə öl kə miz də  
eko lo ji prob lem lə rin həl li is
ti qa mə tin də zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir. Bu təd bir lər 
sı ra sın da tul lan tı su la rı nın 
op ti mal ida rə olun ma sı, ət raf 
mü hi tə zi yan vur ma dan kə
nar laş dı rıl ma sı mü hüm əhə
miy yət kəsb edir.

“Azər su” ASCnin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov 
qeyd edib ki, Pre zi dent İl
ham Əli ye vin təs diq lə di yi 
re gion la rın so sialiq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı na 

uy ğun ola raq Naf ta lan şə
hə ri nin iç mə li və tul lan tı su 
inf rast ruk tu ru ye ni dən qu
ru lub. Ar tıq bir ne çə il dir ki, 
şə hər sa kin lə ri key fiy yət li və 
da ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 
olu nur. Böl gə lər də ic ra olu
nan la yi hə lər çər çi və sin də 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu
la rı nın in şa edil di yi ni diq qə
tə çat dı ran Kö çər li Hə sə nov 
ar tıq 20dən çox şə hər də be lə 
qur ğu la rın is tis ma ra ve ril di
yi ni bil di rib.

Naf ta lan Şə hər İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Vü qar 
Nov ru zov sağ lam lıq tu riz
mi ilə məş hur olan Naf ta
lan şə hə rin də kom mu nal 
infrast ruk tu run yax şı laş dı
rıl ma sı nın mü hüm əhə miy
yət da şı dı ğı nı diq qə tə çat
dı rıb. Onun söz lə ri nə gö rə, 
iç mə li və tul lan tı su təc hi za tı 
la yi hə lə ri nin ic ra sı Naf ta lan 
sa kin lə ri nin hə yat şə raiti nin 
yax şı laş ma sı na im kan ve rib.

Son ra Naf ta lan tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu su ba
rə də təq di mat olub və kom
lek sə ba xış ke çi ri lib. Bil di ri

lib ki, ümu mi məh sul dar lı ğı 
sut ka da 6000 kub metr la yi
hə lən di ri lən qur ğu nun il kin 
mər hə lə də 3000  kub metr 
emal gü cü olan bi rin ci mər
hə lə si in şa edi lib. Qur ğu ya 
da xil olan su la rın tər ki bin
də ki bərk tul lan tı lar iri bar
maq lıq lar da, xır da his sə cik
lər və yağ lar isə qum tu tu cu 
və ya ğa yı rı cı ka me ra lar da 
tə miz lə nir. Me xa ni ki tə
miz lə mə pro se si ye kun laş
dıq dan son ra tul lan tı su la rı 
biolo ji tə miz lən mə məq sə
di lə biofos for qur ğu su na 
ötü rü lür. Biolo ji tə miz lə mə
dən ke çən su lar du rul du cu 
çən lər də çök dü rü lür və lil
su suz laş dır ma bi na sın da su
suz laş dı rı lır. Ən son da tul
lan tı su la rı disk filtr va si tə si lə 
tə miz lə nib zə rər siz ləş di ri lir.

Tə miz lən miş və zə rər
siz ləş di ril miş tul lan tı su la rı 
Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi nin rə yi əsa sın da 
Naf ta lan ça yı na axı dı lır. Bu 
məq səd lə 800 mm diametr
li bo ru lar la  1,8 km uzun lu
ğun da kol lek tor in şa edi lib.

Qur ğu da bü tün pro ses
lər av to mat laş dı rıl mış ida
rəet mə sis te mi (SCA DA) ilə 
ida rə olu nur. Emal pro ses
lə ri nin eko lo ji tə ləb lə rə uy
ğun lu ğu nun yox la nıl ma sı 
məq sə di lə müasir tip li la
bo ra to ri ya ya ra dı lıb. Ey ni 
za man da, qur ğu əra zi sin də  
in zi ba ti  və yar dım çı bi na lar 
in şa edi lib.

Qeyd edək ki, “Naf ta lan 
şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri
nin ye ni dən qu rul ma sı la yi
hə si” Azər bay can Hö ku mə
ti ilə Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi “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 hə ya ta ke çi ri lib. 
La yi hə 2030ci ilə pers pek
tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la 
Naf ta lan şə hə rin də 9800 nə
fə rin iç mə li su tə mi na tı və 
ka na li za si ya xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma
sı na he sab la nıb. 

La yi hə nin ic ra sı na 2013
cü ilin  əv və lin də baş la nı lıb. 
Naf ta lan şə hə ri nin və ət raf 
kənd lə rin  da ya nıq lı su təc
hi za tı nın apa rıl ma sı üçün 
Go ran boy şə hə ri ni iç mə li su 
ilə tə min edən Bal lı qa yaGo
ran boy ma gist ral su kə mə
rin dən Naf ta lan şə hə ri nə 6,4  
km ma gist ral su xət i çə ki lib, 
hər bi ri nin həc mi 3000 kub
metr olan 2 ədəd an bar ti ki
lib. Naf ta lan şə hə rin də 36,8 
km iç mə li su şə bə kə si ya ra
dı lıb. Ey ni za man da şə hər də 
37,7 km  ka na li za si ya şə bə kə
si ya ra dı lıb, 867 ka na li za si ya 
ba xış qu yu su in şa edi lib. La
yi hə çər çi və sin də Naf ta lan 
Su ka nal Sa hə si üçün ye ni in
zi ba ti bi na  ti ki lib.

La yi hə çər çi və sin də Qa
sım bəy li və Qa şal tı Qa ra qo
yun lu kənd lə ri nə də iç mə li 
su yun ve ril mə si tə min edi
lib, bu ya şa yış mən tə qə lə rin
də 3200 nə fər sa ki nin su təc
hi za tı yax şı laş dı rı lıb.
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Ət raf mü hi tin qo run
ma sı və eko lo ji təh lü kə
siz li yin tə min edil mə si 
məq sə di lə tu rizm po ten
sialı na ma lik Naf ta lan 
şə hə rin də ye ni tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu  is tis
ma ra ve ri lib. Azər bay can 
Hö ku mə ti ilə Ya po ni ya 
Bey nəl xalq Əmək daş lıq 
Agent li yi nin bir gə ma
liy yə ləş dir di yi “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 in şa edil miş 
biolo ji tip li tə miz lə yi ci 
qur ğu da tul lan tı su la rı 
tam tə miz lən dik dən son
ra kə nar laş dı rı lır.

Наф та ланда тул лан ты су тя миз ля йи ъи 
гур ьу  ис тис ма ра ве ри либ



“Azər  su” ASCnin sədr 
müavi  ni Eti  bar Məm  mə  dov 
bil  di  rib ki, möh  tə  rəm Pre 
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh 
bər  li  yi ilə əha  li  nin iç  mə  li 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də  si 
nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq 
sə  di  lə ye  ni la  yi  hə  lər ic  ra 
olu  nur: “İn  di  yə qə  dər ic  ra 
sı  na baş  la  nıl  mış 54 şə  hər və 

ra  yon mər  kə  zin  dən 33də 
həm iç  mə  li su, həm də ka 
na  li  za  si  ya, 13də isə iç  mə  li 
su la  yi  hə  lə  ri ba  şa çat  dı  rı  lıb. 
Qu  sar, Xaç  maz, Qo  bus  tan, 
Naf  ta  lan, Xı  zı şə  hər  lə  ri və 
Al  tıağac qə  sə  bə  sin  də la  yi 
hə  lər Azər  bay  can Hö  ku  mə 
ti  nin Ya  po  ni  ya Bey  nəl  xalq 
Əmək  daş  lıq Agent  li  yi ilə 
bir  gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi la 
yi  hə çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. Bu gün is  tis  ma  ra 
ve  ri  lən qur  ğu  da Xaç  maz  la 
ya  na  şı Qu  ba və Qu  sar şə 
hər  lə  rin  də, həm  çi  nin Şah 
dağ Tu  rizm Mər  kə  zin  də 
for  ma  la  şan tul  lan  tı su  la  rı 
tə  miz  lə  nə  cək”.

Xaç  maz Ra  yon İc  ra Ha 
ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı El  nur 
Rza  yev iç  mə  li və tul  lan  tı su 
təc  hi  za  tı inf  rast  ruk  tur  la  rı 
nın ye  ni  dən qu  rul  ma  sı la 
yi  hə  lə  ri  nin əhə  miy  yə  tin  dən 
da  nı  şa  raq ye  ni is  tis  ma  ra ve 
ri  lən qur  ğu  nun ət  raf mü  hi 
tin qo  run  ma  sı  na töh  fə ve  rə 
cə  yi  ni vur  ğu  la  yıb.  

Ya  po  ni  ya  nın öl  kə  miz  də 
ki sə  fi  ri Cu  ni  çi Va  da qeyd 
edib ki, təm  sil et  di  yi öl  kə 
Azər  bay  ca  nın 5 şə  hə  rin  də  
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən qu 
rul  ma  sı la  yi  hə  lə  ri  nin ma 
liy  yə  ləş  di  ril  mə  sin  də iş  ti  rak 
edib. Onun söz  lə  ri  nə gö  rə 
bu la  yi  hə  lər əha  li  nin ri  fah 
ha  lı  nın yax  şı  laş  ma  sı  na, on 

la  rın key  fiy  yət  li su ilə tə 
min olun  ma  sı  na, elə  cə də 
ya  ra  nan tul  lan  tı su  la  rın tam 
tə  miz  lə  nə  rək ət  raf mü  hi  tə 
zə  rər ver  mə  dən kə  nar  laş  dı 
rıl  ma  sı  na im  kan ya  ra  dıb. 

Təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı 
komp  lek  sə ba  xış ke  çi  rib, 
qur  ğu  nun is  tis  mar im  kan 
la  rı ilə əya  ni ta  nış olub, qur 
ğu  nun əra  zi  sin  də ağac əkib 
lər.

Qeyd edək ki, Azər  bay 
can hö  ku  mə  ti ilə Ya  po  ni 
ya Bey  nəl  xalq Əmək  daş  lıq 

Agent  li  yi  nin bir  gə ma  liy  yə 
ləş  dir  di  yi “Ki  çik şə  hər  lər  də 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si 
ya la  yi  hə  si”nə uy  ğun ola 
raq ye  ni qur  ğu  nun ümu  mi 
məh  sul  dar  lı  ğı 60 min kub 
metr nə  zər  də tu  tu  lur, il  kin 
ola  raq qur  ğu  nun məh  sul 
dar  lı  ğı sut  ka  da 20 min kub 
metr olan bi  rin  ci mər  hə  lə  si 
is  tis  ma  ra ve  ri  lib. La  yi  hə  yə 
əsa  sən qur  ğu  da du  rult  ma 
ho  vuz  la  rı, bar  maq  lıq  lar, 
qum  tu  cu və ya  ğa  yı  rı  cı ka 
me  ra  lar, biofos  for, çök  dü 
rü  cü və tə  miz  lən  miş su  la  rın 
sax  la  nıl  ma  sı üçün çən  lər, 
na  sos stan  si  ya  la  rı və di  gər 
sis  tem  lər qu  raş  dı  rı  lıb. Tul 
lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu 
komp  lek  sin  də trans  for  ma 
tor,  komp  res  sor, in  zi  ba  ti 
bi  na və di  gər yar  dım  çı ti  ki 
li  lər də in  şa olu  nub. Qur  ğu 
da biolo  ji tə  miz  lə  mə  dən ke 
çən su Qud  yal  çay də  rə  si  nə 
axı  dı  la  caq və bu məq  səd  lə 
2 km uzun  lu  ğun  da da  şı  yı  cı 
kol  lek  tor in  şa edi  lib.
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Eko lo ji sa bit li
yin qo run ma sı və ət raf 
mü hi tin mü ha fi zə si ni 
priori tet elan edən Pre
zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə miz
də eko lo ji prob lem lə rin 
həl li is ti qa mə tin də zə
ru ri təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lir. Bu təd bir lər sı ra
sın da tul lan tı su la rı nın 
ida rə olun ma sı, ət raf 
mü hi tə zi yan vur ma dan 
tə miz lə nib kə nar laş
dı rıl ma sı mü hüm əhə
miy yət kəsb edir. Bö yük 
tu rizm po ten sialı na 
ma lik şi mal ra yon la rın
da for ma la şan tul lan tı 
su la rı nın op ti mal ida rə 
edil mə si, tə miz lə nə rək 
kə nar laş dı rıl ma sı məq
sə di lə in şa sı na 2019cu 
il də baş la nıl mış Xaç
maz tul lan tı su tə miz lə
yi ci qur ğu su is tis ma ra 
ve ri lib.

Хач маз тул лан ты су тя миз ля йи ъи 
гур ьу су фяалиййятя башлайыб



La yi hə yə əsa sən, Şu şa 
ra yo nu Da şal tı kən di nin ya
xın lı ğın da, Za rıs lı ça yı nın 
məc ra sın da tu tu mu 25 min 
kub metr olan su top la yı cı 
bənd ti ki lib. Mü rək kəb rel
yef də ça yın qar şı sın da bən
din in şa sı ilə pa ra lel bu ra da 
top la nan su yun şə hə rə nəq li 
məq sə di lə yük sək təz yi qə 
he sab lan mış müasir na sos 
stan si ya sı və po lad bo ru lar
la 2,6 km uzun lu ğun da kə
mər in şa edi lib. Ar tıq na sos 
stan si ya sı işə sa lı nıb və mən
bə dən gö tü rü lən su Şu şa şə
hə rin də ki möv cud an bar la ra 

qal dı rı la raq bu ra dan şə hər 
şə bə kə si nə ötü rü lür.

Na sos stan si ya sın da hər 
bi ri nin məh sul dar lı ğı saat
da 105 kub metr təş kil edən  
4 ədəd aq re qat qu raş dı rı lıb. 
Ha zır da şə hə rin tə lə ba tı
na uy ğun ola raq 2 aq re qat 
is tis mar olu nur. Su top la
yı cı bənd dən gö tü rü lən su 
na sos lar va si tə si lə 2627 
at mos fer təz yiq lə Şu şa şə
hə rin də yer lə şən an bar la
ra nəql olu nur və bu ra dan 
özüaxım lı re jim də şə bə kə yə 
ötü rü lür. Bu nun la da şə hər
də ki ob yekt lər, ho tel lər və 
di gər ic ti maiiaşə müəs si

sə lə ri, ya şa yış olan ev lər və 
döv lət qu rum la rı nın in zi ba ti 
bi na la rı 24 saat iç mə li su ilə 
tə min edi lir.

Qeyd edək ki, Şu şa şə
hə ri nin iç mə li su mən bə lə
ri olan Ki çik Kirs və Za rıs lı 
mən bə lə rin də qış və yay ay
la rın da məh sul dar lı ğın azal
ma sı mü şa hi də olu nur. Ye ni 
ya ra dıl mış al ter na tiv mən bə 
hə min dövr lər də şə hə rin iç
mə li su təc hi za tı nın fa si lə siz 
re jim də apa rıl ma sı na he sab
la nıb.

Xa tır la daq ki, Şu şa şə hə ri 
iş ğal dan azad olu nan za man 
şə hə ri iç mə li su ilə tə min 
edən ma gist ral su kə mər lə
ri məq səd li şə kil də sı ra dan 
çı xa rıl mış dı. Ki çik KirsŞu şa 
və Za rıs lıŞu şa ma gist ral su 
kə mər lə ri nin qə za lı his sə lə ri 
qı sa müd dət də bər pa edi lib, 
2020ci il no yab rın 25də Ki
çik Kirs, de kab rın 20də isə 
Za rıs lı mən bə yin dən  şə hə rə 
su yun ve ril mə si tə min olu
nub, şə hər da xi li şə bə kə də 
tən zim lə mə iş lə ri apa rı lıb. 
Ha zır da “Azər su” ASC tə rə
fin dən Şu şa şə hə ri, Kəl bə cər, 
La çın, Zən gi lan ra yon la rı və 
Had rut qə sə bə sin də fa si lə
siz xid mət təş kil edi lib.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti Ab şe ron ya rı
ma da sı nın şərq his sə si nin 
iç mə li su təc hi za tın da da
ya nıq lı ğın tə min olun ma
sı məq sə di lə ye ni la yi hə nin 
ic ra sı na baş la yıb. La yi hə 
Cey ran ba tan tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın dan Qa la is ti
qa mə ti nə ye ni ma gist ral su 
kə mə ri nin və kə mə rin marş
ru tu üzə rin də ye ni an bar la
rın in şa sı nı nə zər də tu tur. 
2022ci ilin Döv lət İn ves

ti si ya Proq ra mı na uy ğun 
ola raq Ba la xa nı qə sə bə si 
ya xın lı ğın da 10 min kub
metr tu tu mu olan su an ba
rı in şa edi lir. 

Ha zır da ya rı ma da nın 
şərq his sə si iç mə li su ilə 2 
ma gist ral xət  so vet döv
rün də ti kil miş Cey ran ba
tanMaş ta ğa və 2014cü 
il də is tis ma ra ve ril miş 
Cey ran ba tanZi rə ma gist
ral su kə mər lə ri ilə tə min 
olu nur. Son il lər ya rı ma da

nın şərq his sə sin də kənd 
və qə sə bə lə rin ge niş lən mə
si, ye ni ya şa yış mas siv lə ri

nin sa lın ma sı və əha li nin 
ar tı mı iç mə li su ya tə lə ba
tı ar tı rıb. Ha zır da ya şa yış 
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Azər bay can Res pub
li ka sı nın Pre zi den ti, 
Si lah lı Qüv və lə rin Ali 
Baş Ko man da nı İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
mü zəf ər or du mu zun 
iş ğal dan azad et di yi 
Şu şa şə hə ri nin iç mə li 
su təc hi za tı sis tem lə ri
nin ye ni dən qu rul ma sı 
la yi hə si uğur la da vam 
et di ri lir. 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 şə hə rin 
da ya nıq lı və key fiy yət li 
iç mə li su ilə tə min olun
ma sı məq sə di lə ya ra dı
lan al ter na tiv su mən
bə yin dən şə hə rə su yun 
ve ril mə si nə baş la nı lıb.

Шушашящяриняйени
мянбядянсуверилиб

Аб ше рон йа ры ма да сы нын шярг щис ся си нин да йа ныг лы      су тяъ щи за ты цчцн йе ни ан бар ин ша олу нур



Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
2020ci il  də Şir  vanMu  ğan 
qrup su kə  mə  rin  dən Neft 

ça  la şə  hə  ri  nə ye  ni ma  gist  ral 
su kə  mə  ri  nin çə  kil  mə  si ilə 
ra  yon mər  kə  zi və bir ne  çə 
kənd iç  mə  li su ilə tə  min edi 
lib. Şə  hə  rin su təc  hi  za  tın  da 
eti  bar  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı, elə 
cə də su ça  tış  maz  lı  ğın  dan 
əziy  yət çə  kən di  gər ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  ri  nin da  ya  nıq  lı və 
key  fiy  yət  li iç  mə  li su  ya çı  xı 
şı  nı tə  min et  mək məq  sə  di  lə 
Şir  vanMu  ğan qrup su kə 
mə  rin  dən ikin  ci ma  gist  ral 
kə  mə  rin ti  kin  ti  si  nə baş  la 
nı  lıb. 38 km uzun  lu  ğun  da 
la  yi  hə  lən  di  ri  lən ma  gist  ral 
su kə  mə  ri 450 və 560 mm 
diametr  li po  lieti  len bo  ru  lar 

la in  şa edi  lir. Ar  tıq kə  mə  rin 
ti  kin  ti  si üz  rə iş  lə  rin 30 faizə 
qə  də  ri ic  ra olu  nub. Kə  mə  rin 
in  şaası  nın qı  sa müd  dət  də 
ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu 
tu  lur.

Ye  ni kə  mər 2020ci il  də 
in  şa edil  miş bi  rin  ci Sal  yan
Neft  ça  la ma  gist  ral su kə 
mə  ri ilə əla  qə  lən  di  ri  lə  cək. 
Bu da gə  lə  cək  də baş ve  rə 
bi  lə  cək qə  za  lar za  ma  nı, elə 
cə də su  ya tə  lə  ba  tın art  dı  ğı 
yay ay  la  rın  da bü  tün ya  şa  yış 
mən  tə  qə  lə  ri  nin da  ya  nıq  lı su 
təc  hi  za  tı  na im  kan ya  ra  da 
caq.

Xa  tır  la  daq ki, 2020ci ilin 
ya  yın  da Xə  zər də  ni  zi su  yu 

nun Kür ça  yı is  ti  qa  mə  tin  də 
ax  ma  sı su  yun key  fiy  yə  ti  nin 
pis  ləş  mə  si  nə sə  bəb ol  muş, 
nə  ti  cə  də bu mən  bə  dən qi 
da  la  nan su  tə  miz  lə  yi  ci qur 
ğu  la  rın fəaliy  yə  ti da  yan  dı 
rıl  mış  dır. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin xü  su  si tap  şı  rıq  la  rı 
na uy  ğun ola  raq 2020ci ilin 
iyun ayın  da Şir  vanMu  ğan 
qrup su kə  mə  rin  dən Neft 
ça  la şə  hə  ri  nə 40 km uzun 
lu  ğun  da ma  gist  ral kə  mər və 
Sal  yan şə  hə  ri ya  xın  lı  ğın  da 
həc  mi 7500 kub  metr olan su 
an  ba  rı ti  ki  lib. 2020ci ilin no 
yabr ayın  da ye  ni inf  rast  ruk 
tur  dan Neft  ça  la şə  hə  ri  nə su 
yun ve  ril  mə  si tə  min edi  lib.

mən tə qə lə rin də şə bə kə lə
rin ge niş lən di ril mə si və su 
təc hi za tın da da ya nıq lı ğın 
tə min olun ma sı da şı yı cı kə
mər lə rin im kan la rın dan bir
ba şa ası lı dır. La kin möv cud 
inf rast ruk tu run im kan la rı 
tə lə ba tı qar şı la ma dı ğın dan, 
elə cə də pers pek tiv də ar ta
caq tə lə bat nə zə rə alı na raq 
Cey ran ba tanZi rə xət i nə 
pa ra lel da ha bir ma gist ral 
kə mə rin in şa sı la yi hə lən di

ri lib. La yi hə yə əsa sən “+118 
Ab şe ron” su an ba rın dan 
baş la ya raq Qa la qə sə bə si nə
dək ye ni kə mər in şa olu na
caq. 54 km uzun lu ğun da la
yi hə lən di ri lən kə mə rin il kin 
mər hə lə də Ba la xa nı qə sə bə
si nə dək olan 21 kmlik his
sə si, da ha son ra Ra ma na və 
Qa la qə sə bə lə ri nə dək olan 
his sə lə ri ti ki lə cək. La yi hə
yə əsa sən,  ma gist ral kə mər 
üzə rin də ye ni su an bar la rı 

in şa edi lə cək. Ha zır da “+82 
Ba la xa nı” an bar komp lek
si nin əra zi sin də tu tu mu 10 
min kub metr olan ilk an ba
rın ti kin ti si in ten siv qay da
da da vam et di ri lir. An ba rın 
ti kin ti si nin ca ri ilin so nu na 
qə dər ba şa çat dı rıl ma sı nə
zər də tu tu lur. Gə lə cək də 
bu əra zi də da ha iki an ba rın 
ti kin ti si la yi hələn di ri lib.

Ye ni ma gist ral kə mə rin 
və an bar la rın ti kin ti si Ab

şe ron ya rı ma da sı nın şərq 
his sə si nin iç mə li su təc hi
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı
na cid di tə sir edə cək. Bu 
inf rast ruk tur lar he sa bı na 
in di yə dək su al ma yan ya
şa yış mas siv lə ri nin  iç mə li 
su ilə tə min edil mə si üçün 
əl ve riş li im kan ya ra na caq, 
ey ni za man da şə bə kə möv
cud olan əra zi lə rin su təc
hi za tın da da ya nıq lıq tə min 
edi lə cək.
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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 20202022ci il  lər 
üçün Təd  bir  lər Pla  nı” 
çər  çi  və  sin  də iç  mə  li su 
ça  tış  maz  lı  ğın  dan əziy 
yət çə  kən ya  şa  yış mən 
tə  qə  lə  ri  nin, o cüm  lə  dən 
Neft  ça  la ra  yo  nu  nun 
kənd və qə  sə  bə  lə  ri  nin 
iç  mə  li su təc  hi  za  tın  da 
ya  ra  nan prob  le  min həl 
li məq  sə  di  lə tə  xi  rə  sa  lın 
maz təd  bir  lər gö  rü  lür.

Azərbaycan Respubli

Нефтчаларайонундайени
маэистралсукямяричякилир
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Komp leks lə ta nış lıq çər
çi və sin də qo naq la ra komp
lek sin ti kin ti si və bu ra da 
su yun emal pro ses lə ri ba
rə də ət raf ı mə lu mat ve ri
lib. Bil di ri lib ki, 2011ci il də 
tə mə li Pre zi dent İl ham Əli
yev tə rə fin dən qo yul muş 
komp leks 2015ci il də öl kə 
baş çı sı nın iş ti ra kı ilə is tis
ma ra ve ri lib. Məh sul dar lı ğı 
sa ni yə də 6,6 kub metr və ya 
sut ka da 570 min kub metr 
olan komp leks də su yun 
ema lı 5280 ədəd memb ran 
tip li süz gəc lər də apa rı lır. Su 
heç bir kim yə vi tə miz lən mə 
apa rıl ma dan tam qa pa lı, 
av to ma tik re jim də, me xa
ni ki üsul la tə miz lə nir. Bu
ra da emal olu nan su Dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı nın, di gər 

bey nəl xalq qu rum la rın qə
bul et di yi  stan dart la ra tam 
ca vab ve rir.  Qeyd olu nub 
ki, bu komp leks Ba kı şə hə ri 
və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 
bö yük his sə si, ümu mi lik
də 1 mil yon dan çox sa ki ni 
yük sək key fiy yət li iç mə li su 
ilə tə min edir.

Komp leks lə ta nış lıq çər
çi və sin də qo naq lar mər kə zi 

ida rəet mə sis te mi  SCA DA 
ota ğın da ida rəet mə pro ses
lə ri ni iz lə yib lər. Da ha son ra 

şu ra üzv lə ri komp lek sin la
bo ra to ri ya sı ilə ta nış olub
lar.  

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın üzv lə ri Cey ran ba
tan Ult ra süz gəc li Su tə miz
lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si 
ilə ta nış lı ğın on lar da bö yük 
təəs sü rat ya rat dı ğı nı qeyd 
edib, bu ra da ya ra dıl mış inf
rast ruk tu run im kan la rı nı 
yük sək qiy mət lən di rib lər.

31 De kabr  Dün ya Azər bay can lı la
rı nın Həm rəy li yi Gü nü və Ye ni il bay

ra mı  ərə fə sin də Azər su” ASCnin 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 İt i fa qı 
Res pub li ka Ko mi tə si nin əmək daş la rı 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də şə hid 
ol muş iş çi lə rin ailə üzv lə ri ni,  dö yüş
lər də xü su si fə da kar lıq gös tə rə rək ya
ra lan mış, ailə üz vü şə hid ol muş və 
ya ra lan mış iş çi lə rin ailə lə ri ni zi ya rət 
edib, on la rın qay ğı la rı ilə ma raq la nıb, 
bay ram sov qa tı təq dim edib lər.

Şə hid ailə lə ri nin üzv lə ri və ya ra lı
lar la gö rüş za ma nı xal qı mı zın və tən 
qar şı sın da bor cu nu şə rəf 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 duy du ğu 
xü su si qeyd olu nub. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin şə hid ailə lə ri nə və ya ra lı la ra 
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.

 Bay ram ərə fə sin də “Azər su” ASC
nin az tə minat lı iş çi lə ri nə də bay ram 
sov qa tı ve ri lib.

Qeyd edək ki, Və tən mü ha ri bə sin də 
“Azər su” ASCnin 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 21 iş çi nin ailə üz vü şə hid 
olub, 45 nə fə rin isə ailə üz vü ya ra la nıb.
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti ya nın da İc ti mai 
Şu ra nın üzv lə ri Azər bay ca nın iç mə li su sek to run da ən 
müasir qur ğu su sa yı lan Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su
tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si nə sə fər edib lər.


