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Döv lət baş çı sı mü şa vi rə də çı xış 

edə rək bil di rmişdir ki, dün ya da də-

rin iq ti sa di və ma liy yə böh ra nı da vam 

edir. Xü su si lə Av ra si ya mə ka nın da bu 

böh ran da ha da cid di for ma lar alıb. 

"Həm Av ro pa da, həm də Asi ya da iq ti-

sa di tə nəz zül mü şa hi də olu nur" - de-

yən döv lət baş çı sı bil di rmişdir ki, bu 

iq ti sa di tə nəz zü lün müx tə lif ob yek tiv 

və sub yek tiv sə bəb lə ri var, bu sə bəb-

lə ri eks pert lər araş dı rır və araş dı ra-

caq lar. 

Bu mən fi  mən zə rə fo nun da Azər-

bay can da sa bit lik, in ki şaf, nor mal hə-

yat da vam edir. Bu müd dət ər zin də 

nef tin qiy mə ti kəs kin şə kil də aşa ğı 

dü şmüşdür.  Şa xə lən dir mə, qey ri-neft 

sek to ru nun in ki şa fı ilə bağ lı atı lan 

ad dım lar öl kə mi zin bu və ziy yət dən 

mi ni mum it ki lər lə çıx ma sı na im kan 

ver miş dir. Bü tün so sial proq ram lar, 

so sial inf rast ruk tur la yi hə lə ri ic ra edi-

lir və in san la rın təh lü kə siz li yi, so sial 

mü da fi əsi tə min olu nur. 

Döv lət baş çı sı qeyd et miş dir ki, 

real və ziy yət nə zə rə alı na raq 2016-cı 

ilin büd cə si  da ha çox so sial yö nüm-

lü büd cə ol ma lı dır: “Əl bətt  ə ki, ən 

bö yük priori tet təş kil edən in ves ti si-

ya la yi hə lə ri də ic ra edil mə li dir. An-

caq priori tet ol ma yan, o qə dər də va-

cib xa rak ter da şı ma yan la yi hə lə ri biz 

büd cə proq ra mı na, in ves ti si ya proq-

ra mı na sal ma ma lı yıq. İs raf çı lı ğa yol 

ve ril mə mə li dir. Ma liy yə ni zam-in ti-

za mı da ha da güc lən di ril mə li dir və 

ça lış ma lı yıq ki, və saitə qə naət edək”.

Pre zi dent İl ham Əli yev bə yan et-

miş dir ki, bü tün so sial proq ram lar ix-

ti sar sız ic ra edi lə cək dir. Ey ni za man-

da, so sial si ya sət lə bağ lı ins ti tu sional 

is la hat lar da vam et di ri lə cək. İda rəet-

mə sa hə sin də is la hat lar də rin ləş mə li-

dir. Kor rup si ya ya, rüş vət xor lu ğa qar-

şı da ha cid di mü ba ri zə apa rıl ma lı dır. 

Döv lət baş çı sı nın söz lə ri nə gö rə 

bun dan son ra hö ku mət ye ni si tuasi-

ya da iş lə yə cək dir. Neft gə lir lə ri aza lır, 

ona gö rə da ha çox in no va si ya la ra üs-

tün lük ve ril mə li dir. Sa hib kar lı ğın in-

ki şa fı üçün ad dım lar atı la caq və ma-

liy yə sa bit li yi tə min edi lə cək dir: “Mən 

Azər bay ca nın uğur lu in ki şa fı ilə bağ lı 

heç bir prob lem gör mü rəm. Biz 2016-

cı il də də uğur la in ki şaf edə cə yik, öl kə 

qar şı sın da du ran bü tün və zi fə lə ri ic-

ra edə cə yik. Sa də cə ola raq, hö ku mət 

ilin so nu na qə dər, xü su si lə, gə lən ilin 

xərc lə ri, in ves ti si ya proq ra mı, ma-

liy yə və ziy yə ti miz ilə bağ lı da ha da 

cid di iş lə mə li dir, ye ni tək lifl  ər ve ril-

mə li dir. Bir da ha de mək is tə yi rəm, ən 

əsas mə sə lə on dan iba rət dir ki, gə lən 

ilin büd cə si ba lans laş dı rıl mış, real lı-

ğı əks et di rən və la zım sız xərc lə rə yol 

ver mə yən bir büd cə ol ma lı dır”.

Döv lət baş çı sı bil di rmişdir ki, cari il 

ötən dövründə ümu mi da xi li məh sul 

təx mi nən 6 faiz, qey ri-neft iq ti sa diy ya-

tı isə 9 faiz dən çox ar tıb, infl  ya si ya çox 

aşa ğı sə viy yə də dir, kənd tə sər rü fa tı 

məh sul la rı nın is teh sa lı 7,3 faiz, qey ri-

neft sə na ye si 14 faiz ar tmışdır. Pre zi-

dent xa tır la dıb ki, bu il “Fitch” rey tinq 

agent li yi Azər bay ca nın sa bit rey tin qi-

ni bir da ha təs diq lə yib. Azər bay ca nın 

3B sə viy yə sin də rey tin qi çox bö yük 

nailiy yət dir. 
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İc las da çı xış edən Pre zi-

dent İl ham Əli yev  2017-ci 

il də Ba kı da IV İs lam Həm-

rəy lik Oyun la rı nın ke çi ri lə-

cə yi ni bil di rə rək bu Oyun-

la rın həm dün ya, həm də  

İs lam alə mi üçün əhə miy-

yə ti ni qeyd et miş dir.  İs-

lam Həm rəy lik Oyun la rı nın 

Azər bay ca nı bir da ha dün-

ya da bö yük nü fu za ma lik 

öl kə ki mi nü ma yiş et di rə-

cə yi ni de yən döv lət baş çı sı 

bu id man təd bi ri nin yük sək 

sə viy yə də ke çi ril mə si üçün 

Azər bay ca nın əlin dən gə lə-

ni edə cə yi ni vur ğu la mışdır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

ya xın gə lə cək də öl kə miz də 

dün ya da bö yük nü fu za ma-

lik “For mu la-1” ya rı şı nın, 

Dün ya Şah mat Olim piada-

sı nın ke çi ri lə cə yi ni, bu ya-

rış la rın öl kə miz də təş ki li nin 

Azər bay ca nın dün ya da da-

ha çox ta nı dıl ma sı na xid-

mət edə cə yi ni diq qə tə çat dı-

rmışdır. 

IV İs lam Həm rəy lik 

Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi-

tə si nin səd ri Meh ri ban Əli-

ye va əmin ol du ğu nu bil dir-

miş dir ki, İs lam Həm rəy lik 

Oyun la rı yük sək sə viy yə də 

ke çi ri lə cək və Azər bay can 

xal qı nın eti ma dı nı doğ rul-

da caq. Meh ri ban Əli ye va 

il kin ha zır lıq iş lə ri haq qın-

da mə lu mat ve rə rək bil di-

rmişdir ki, Oyun lar da iş ti rak 

edə cək id man çı la rın At let lər 

Kən din də, jur na list lə rin isə 

Me dia Kən din də yer ləş di ril-

mə si nə zər də tu tu lub. Təd bi-

rin dün ya da təb li ği və in for-

ma si ya dəs tə yi nin ən va cib 

mə sə lə lər dən bi ri ol du ğu nu 

qeyd edən Meh ri ban Əli ye-

va Oyun lar la bağ lı in ter net 

por ta lı nın ha zır la na ca ğı nı da 

diq qə tə çat dı rmışdır. Meh ri-

ban Əli ye va bil di rmişdir ki, 

qar şı da du ran mə sə lə lər dən 

bi ri açı lış və bağ la nış mə ra-

sim lə ri nin ide ya la rı nı for-

ma laş dır maq dır. Ya yım hü-

qu qu nun ve ril mə si ilə bağ lı 

mü va fi q təş ki lat lar la da nı-

şıq la rın apa rıl dı ğı nı, Oyun-

la rın ke çi ri lə cə yi müd dət də 

Ba kı ya gə lə cək id man çı la rın, 

qo naq la rın yer ləş di ril mə si 

üçün otel lə rin sa yı nın də qiq-

ləş di ril di yi ni və bu sa hə də 

heç bir prob le min ol ma dı-

ğı nı de yən M. Əli ye va təx-

mi nən 10 mi nə ya xın gən cin 

kö nül lü ki mi Oyun la ra cəlb 

olu na ca ğı nı və bu nun mü-

hüm əhə miy yət da şı dı ğı nı 

vur ğu lamışdır.  Ya rış la rın 

ke çi ril mə si ilə bağ lı ge niş 

təd bir lər pla nı ha zır la nır və 

qı sa müd dət də təq dim olu-

na caq.   

Gənc lər və id man na zi ri, 

Oyun la rın Təş ki lat Ko mi tə-

si nin üz vü Azad Rə hi mov 

bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın 

yük sək sə viy yə də keç di yi ni, 

IV İs lam Həm rəy lik Oyun-

la rı nın da bey nəl xalq stan-

dart la ra uy ğun şə kil də təş-

kil edi lə cə yi ni, bu nun üçün 

öl kə miz də bü tün im kan la-

rın ol du ğu nu diq qə tə çat dı-

rmışdır.  

İc la sa ye kun vu ran Pre zi-

dent İl ham Əli yev oyun la ra 

ha zır lıq la bağ lı  koor di na-

si ya nın tə min olun ma sı nın, 

yük sək pe şə kar lı ğın gös tə-

ril mə si, qo naq la rın gə li şi, 

vi za prob lem lə ri nin həl li, 

müasir nəq liy yat va si tə lə ri 

ilə tə mi nat, yük sək qo naq-

pər vər li yin gös tə ril mə si nin 

əhə miy yə ti ni bil dir miş, təh-

lü kə siz lik təd bir lə ri, in for-

ma si ya-kom mu ni ka si ya sis-

tem lə ri nin fəaliy yə ti, Ba kı da 

və pay taxt ət ra fın da qu ru-

cu luq-abad lıq iş lə ri nin da-

vam et di ril mə si, Oyun la rın 

ke çi ril mə si nə yer li və xa ri ci 

mü tə xəs sis lə rin cəlb olun-

ma sı mə sə lə lə ri nin va cib li-

yi ni qeyd et miş dir. 

ЫВ Ис лам Щям ряй лик Ойун ла ры нын Тяш ки лат 
Ко ми тя си нин илк иъ ла сы ке чи рил миш дир

Sent yab rın 23-
də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin sədr li yi ilə 
IV İs lam Həm rəy lik 
Oyun la rı nın Təş ki lat 
Ko mi tə si nin bi rin ci 
ic la sı ke çi ril miş dir. 



Pre zi dent İl ham Əli ye və 

mə lu mat ve rən “Me liora si-

ya və Su Tə sər rü fa tı” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti nin 

səd ri Əh məd Əh məd za də 

bil dir di ki, Ağ su şə hə ri nin 

iç mə li su ya tə lə ba tı nı tə min 

et mək üçün su yun Kü lül lü 

əra zi sin də Gir dman ça yın 

məc ra sı al tın dan və Ağ su ça-

yın yu xa rı his sə sin də möv-

cud olan qu zey bu laq la rın-

dan gö tü rül mə si nə zər də 

tu tu lmuşdur. Kü lül lü əra zi-

sin də də niz sə viy yə sin dən 

175 metr yük sək lik də yer-

lə şən möv cud su qə bu le di ci 

qur ğu dan iç mə li su yun bo-

ru lar la qə bul edi lə rək Ağ su 

şə hə ri nə və ra yo nun 8 kən-

di nə ötü rül mə si məq sə di ilə 

hə min əra zi də məh sul dar-

lı ğı 52,5 litr/sa ni yə olan na-

sos stan si ya sı və ma gist ral 

bo ru kə mə ri, o cüm lə dən 

na sos stan si ya sın dan təz-

yiq tən zim lə yi ci an ba rı na 

qə dər ma gist ral təz yiq li bo-

ru kə mə ri ti ki lmişdir. Bun-

dan baş qa Ağ su ra yo nu nun 

Pa dar, Gur su lu, Ka la ğay lı, 

Ye ni lik, Pir hə sən li və Ela-

bad kənd lə ri nin 5260 nə fər 

əha li si ni iç mə li su ilə tə min 

et mək üçün ma gist ral bo ru 

kə mə rin dən su çı xı şı ve-

rilmişdir. Ey ni za man da, su 

şə bə kə sin dən ra yo nun Tək-

lə və Mu rad lı kənd lə ri nin 

1080 nə fər əha li si ni iç mə li 

su ilə tə min et mək üçün çı-

xı ş da ha zır dır.

Bil di ril di ki, Ağ su ça yın 

yu xa rı his sə sin də yer lə şən 

qu zey bu laq la rın dan Ağ su 

şə hə ri nə 2010-cu il də Pre-

zi den tin eh ti yat fon dun-

dan ay rı lan və sait he sa bı na 

ma gist ral su ötü rü cü xətt  i 

ra yon ic ra ha ki miy yə ti tə-

rə fi n dən in şa edi lmişdir. 

Qu zey bu laq la rın dan hə min 

bo ru xətt  i ilə nəql edi lən iç-

mə li su la yi hə çər çi və sin də 

əsas lı tə mir edi lə rək müasir 

ava dan lıq la təc hiz olu nan 

500 kub metr lik su an ba rı-

na nəql olu nur və bu ra dan 

əha li yə pay la nır. Bun dan 

əla və, la yi hə üz rə təz yiq 

tən zim lə yi ci və su an bar ları 

in şa olu nmuş, Ağ su şə hə-

rin də ki da ha bir su an ba rı 

əsas lı tə mir dən son ra müa-

sir stan dart la ra ca vab ve-

rən ye ni ava dan lıq la təc hiz 

edilmişdir.

Döv lət baş çı sı na mə lu-

mat ve ril di ki, ar tıq la yi hə 

üz rə müx tə lif diametr li iç-

mə li və ma gist ral su xət lə ri, 

o cüm lə dən şə bə kə su xətt  i 

çə ki lmiş və bu nun üzə rin də 

Президент Илщам Ялийев Аьсу шящяриня ичмяли суйун
Sent yab rın 17-

də Pre zi dent İl ham Əli-

yev Ağ su şə hə ri nə iç mə li 

su yun ve ril mə si mə ra si-

min də iş ti rak etmişdir. 

Əv vəl cə döv lət baş çı sı 

“Mil li su təc hi za ti və 

ka na li za si ya xid mət lə-

ri la yi hə si” çər çi və sin də 

hə ya ta ke çi ri lən Ağ su 

ra yo nun da iç mə li su təc-

hi za tı, çir kab su sis tem-

lə ri və çir kab su tə miz lə-

yi ci qur ğu nun ti kin ti si” 

la yi hə si ilə ta nış ol du.
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5493 ev bir ləş mə si və 481 

yan ğın hid ran tı qu raş dı rı-

la raq nə zər də tu tu lan iş lər 

ye kun la şmışdır. Abo nent lə-

ri iç mə li su ilə tə min et mək 

üçün 5020 say ğa cın qu raş dı-

rıl ma sı ba şa çat dı rı lmışdır. 

Bun dan əla və, müx tə lif 

diametr li ka na li za si ya xət-

lə ri, o cüm lə dən kol lek tor 

xətt  i çə ki lmişdir. Ka na li za-

si ya şə bə kə xət lə ri üzə rin də 

5301 ev bir ləş mə si və 3136 

ba xış qu yu su qu raş dı rı-

lmışdır. Çir kab su tə miz lə-

yi ci qur ğu nun ti kin ti si üçün 

Mu rad lı kən di nin əra zi sin-

də tor paq sa hə si ay rı lmış 

və ha zır lıq iş lə ri nə baş la nı-

lmışdır. Çir kab su tə miz lə-

yi ci qur ğu sun dan çı xan tə-

miz lən miş su yun möv cud 

Ağ su kol lek to ru na axı dıl-

ma sı nə zər də tu tulmuşdur.

 Pre zi dent İl ham Əli yev 

Ağ su ic ti maiy yə ti nin nü-

ma yən də lə ri ilə gö rü şün də 

la yi hə nin əhə miy yə tin dən 

da nış mış,  Ağ su ya iç mə li 

su yun ve ril mə si ni əla mət-

dar ha di sə ki mi də yər lən-

dir miş dir:  “Bu gün biz çox 

əla mət dar ha di sə ni bir lik də 

qeyd edi rik. Ağ su ra yo nu-

nun iç mə li su la yi hə si ar tıq 

ba şa ça tır və nə ha yət, bu 

prob lem öz həl li ni ta pır. Ar-

tıq şə hə rə tə miz, gö zəl mən-

bə dən iç mə li su ve ri lir və he-

sab edi rəm ki, bu, çox bö yük 

nailiy yət dir. Çün ki siz də 

yax şı bi lir si niz, mən də bi-

li rəm ki, Ağ su nun iç mə li su 

prob le mi hə mi şə çox cid di 

prob lem ki mi qal mış dı. Ya-

dım da dır, bi rin ci də fə Pre-

zi dent ki mi Ağ su ya gə lən-

də və tən daş lar bu mə sə lə ni 

qal dır mış dı lar ki, iç mə li su-

yun key fi y yə ti çox aşa ğı dır 

və in san la rın sağ lam lı ğı na 

mən fi  tə sir gös tə rir. O vaxt 

müəy yən təd bir lər gö rül dü. 

An caq bu gün Ağ su şə hə ri-

nin iç mə li su prob le mi əsas-

lı şə kil də tam həll olu nur. 

Tə miz mən bə dən key fi y yət li 

iç mə li su ve ri lir. Ka na li za-

si ya la yi hə si də ba şa çat-

maq üz rə dir. Mə nə ve ri lən 

mə lu ma ta gö rə, gə lən il bu 

la yi hə də ba şa ça ta caq.

Ey ni za man da, bu iç-

mə li su la yi hə si çər çi və sin-

də bir ne çə kən də də su yun 

ve ril mə si nə zər də tu tu lur. 

Gə lə cək də əl bətt  ə ki, baş-

qa kənd lə rə də iç mə li su yun 

ve ril mə si nə zər də tu tul ma-

lı dır. İç mə li su in san la rın 

sağ lam lı ğı üçün əsas şərt-

dir və əmi nəm, in di ya ra dı-

lan bu şə rait im kan ve rə cək 

ki, in san lar da ha da sağ lam 

ol sun lar. Xü su si lə, gənc lər, 

ye ti şən gənc nə sil sağ lam 

bö yü yə cək. Çün ki iç mə li 

su, tə miz ha va, key fi y yət-

li ər zaq məh sul la rı, tib bi 

xid mət, fi  zi ki hə rə kət və əl-

bətt  ə ki, sağ lam hə yat tər zi 

in san la rın sağ lam lı ğı üçün 

əsas amil lər dir”.

Son da Pre zi dent İl ham 

Əli yev Ağ su şə hə ri nə iç mə li 

su yun ve ril mə si ni bil di rən 

düy mə ni işə sal dı.
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Mər kə zin ya ra dıl ma-

sı sa hə si nə əsa sən Höv  san 

Aera  si  ya Stan  si  ya  sı  nın əra -

zi  sin  də möv  cud in  zi  ba  ti bi -

na əsas  lı tə  mir olun  muş, zə -

ru  ri me  bel və ava dan lıq lar la 

təc hiz edil miş dir. Ümu mi 

sa hə si 5000 kvmetr olan bi-

na nın zir zə mi sin də il kin 

tib bi yar dım ota ğı, in zi ba ti 

otaq lar, ar xiv, an bar ya ra-

dıl mış dır. Mər kə zin 1-ci və 

2-ci mər tə bə lə rin də nə zə ri 

və prak ti ki  təd ris otaq la rı, 

psi xo lo gi ya ka bi ne ti, konf-

rans za lı, ki tab xa na, lin qa-

fon ota ğı,  təd ri sin in ki şa fı 

və di gər sa hə lər üz rə la bo-

ra to ri ya lar, təd ris-təc rü bə 

ka bi ne ti yer lə şir. Bi na nın 

3-cü mər tə bə si ya taq xa na, 

man sar dı isə asu də vax tın 

sə mə rə li təş ki li üçün nə zər-

də tu tul muş dur. 

Ümu mi lik də, mər kəz də 

8 nə zə ri,  10 prak ti ki tə lim 

ota ğı ya ra dıl mış dır ki, bu da 

ey ni vaxt da 321 nə fə rə tə lim 

ke çi ril mə si nə im kan ve rir. 

Bu ra da me xa ni ka, ener ge ti-

ka, av to ma ti ka və met ro lo-

gi ya, kom pü ter,  coğ ra fi  in-

for ma si ya sis te mi, SCA DA, 

nə za rət öl çü ci haz la rı ka bi-

net lə ri fəaliy yət gös tə rir. 

Mər kəz də tə lim iş ti rak-

çı la rı nın məişət qay ğı la rı, 

asu də vaxt la rı nın təş ki li 

üçün şə rait ya ra dıl mış dır. 

Bi na da mət bəx, 108 nə fə rə 

xid mət gös tə rən ye mək xa-

na , id man za lı fəaliy yət gös-

tə rir.  Mər kə zin bi na sın da 

re gion lar dan və xa ri ci öl kə-

lər dən gə lən tə lim iş ti rak çı-

la rı nın yer ləş mə si üçün 5-i 

VİP, 12-si stan dart ol maq la 

67 yer lik ya taq otaq la rı da 

var dır. 

Tə lim-Təd ris Mər kə zin-

də ya ra dıl mış şə rait lə ta-

nış ol maq üçün “Azər su” 

ASC-nin əmək daş lıq et di yi 

Dün ya Ban kı, İs lam İn ki şaf 

Ban kı, Ya po ni ya Bey nəl xalq 

Əmək daş lıq Agent li yi, Ko-

re ya Bey nəl xalq Əmək daş-

lıq Agent li yi nin (KOİCA) 

nü ma yən də lə ri ye ni ya ra-

dıl mış mər kəz də ol muş lar. 

“Azər su” ASC-nin səd-

ri Qorx maz Hü sey nov ye-

ni ya ra dı lan Tə lim-Təd ris 

Mər kə zi ba rə də mə lu mat 

ve rə rək bil dir miş dir ki, kadr 

ha zır lı ğı işi nin tək mil ləş di-

ril mə si və mər kəz ləş di ril miş 

qay da da hə ya ta ke çi ril mə si 

üçün 2014-cü il də Höv san 

"Азярсу" АСЪ-нин Тя лим-Тяд рис   

Kadr ha zır lı ğı və iş çi lə rin pe şə kar lı ğı nın ar tı-
rıl ma sı, tə lim-təd ris işi nin gü nün tə ləb lə ri sə viy yə-
sin də qu rul ma sı, bu sa hə də mü va fi q inf rast ruk tu-
run ya ra dıl ma sı məq sə di lə “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin ye ni Tə lim-Təd ris Mər kə zi fəaliy yə tə 
baş la mış dır.

Bey nəl xalq ma liy yə qu rum la rı nın nümayəndələri 
mər kəz də ya ra dıl mış şə raiti yük sək qiy mət lən dir miş lər 
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Aera si ya Stan si ya sı nın əra-

zi sin də Tə lim-Təd ris Mər-

kə zi nin ya ra dıl ma sı na qə-

rar ve ril miş və tə mir-ti kin ti 

iş lə ri qı sa müd dət ər zin də 

ba şa çat dı rıl mış dır. Müasir 

stan dart lar sə viy yə sin də qu-

rul muş mər kəz də re gional 

və bey nəl xalq tə lim lə rin ke-

çi ril mə si məq sə di lə yük sək 

sə viy yə li şə rait ya ra dıl mış-

dır. Bu təc rü bə dən ya rar la-

na raq gə lə cək də res pub li ka-

nın bü tün böl gə lə ri ni əha tə 

edən re gional tə lim-təd ris 

mər kəz lə ri nin ya ra dıl ma sı 

nə zər də tu tu lur. Pers pek tiv-

də iç mə li su və ka na li za si ya 

sa hə si üz rə mü tə xəs sis lə-

rin ha zır lan ma sı məq sə di 

ilə ali təh sil müəs si sə si nin  

ya ra dıl ma sın da da  bu təc-

rü bə dən bəh rə lən mək olar. 

Bey nəl xalq ma liy yə  qu rum-

la rı nın Azər bay can da və 

di gər öl kə lər də real laş dır-

dı ğı la yi hə lər çər çi və sin də 

bə zi bey nəl xalq və re gional 

tə lim lə rin ye ni ya ra dıl mış 

mər kəz də ke çi ril mə si də 

pers pek tiv də təc rü bə mü-

ba di lə si nin ge niş lən di ril mə-

si ba xı mın dan əhə miy yət li 

ola caq dır. 

Da ha son ra  Tə lim-Təd ris 

Mər kə zi nin hə yət ya nı əra zi-

sin də in şa sı plan laş dı rı lan 

prak ti ki tə lim po li qon la rı nın 

ya ra dıl ma sı la yi hə si nin təq-

di ma tı ke çi ril miş dir.    

Bey nəl xalq ma liy yə qu-

rum la rı nın və xa ri ci şir-

kət lə rin nü ma yən də lə ri 

Təlim-Təd ris Mər kə zin də 

ya ra dıl mış şə raiti yük sək 

qiy mət lən dir miş, bu ra da 

bey nəl xalq və re gional tə lim-

lə rin ke çi ril mə si üçün la zı mi 

şə raitin ol du ğu nu, mər kə-

zi n ya ra dıl ma sı nı “Azər su” 

ASC-nin uğu ru, in san re-

surs la rın dan sə mə rə li is ti fa-

də yə yö nəl miş məq səd yön-

lü fəaliy yə ti ad lan dır mış lar. 

Qeyd olun muş dur ki, bir gə 

hə ya ta ke çi ri lən bey nəl xalq 

la yi hə lər çər çi və sin də is ti fa-

də yə ve ri lən qur ğu la rın is-

tis ma rı ba xı mın dan pe şə kar 

mü tə xəs sis lə rin ha zır lan-

ma sı xü su si əhə miy yət kəsb 

edir. Bey nəl xalq ma liy yə qu-

rum la rı nın nü ma yən də lə ri 

mər kə zin fəaliy yə ti nin da ha 

da tək mil ləş di ril mə si üçün 

dəs tək ve ri lə cə yi ni diq qə tə 

çat dır mış lar. 

Qeyd edək ki, kadr ha zır-

lı ğı və iş çi lə rin pe şə kar lı ğı-

nın yük səl dil mə si “Azər su” 

ASC-nin priori tet məq səd-

lə rin dən dir. Bu məq səd lə 

2012-ci il dən baş la ya raq mü-

tə xəs sis lər yer li və xa ri ci 

öl kə lər də təş kil olu nan tə-

lim lə rə cəlb edi lir. Ümu mi-

lik də, 2012-2015-ci il lər də 

“Azər su” ASC-nin 7 min-

dən ar tıq əmək da şı tə lim lə-

rə cəlb olun muş dur. 2012-ci 

il də Cə miy yə tin iş çi lə ri nin 5 

faizi, 2013-cü il də 10,  2014-

cü il də isə 32 faizi tə lim lər də 

iş ti rak et miş dir.      

12 may 2014-cü il də 

Fran sa nın “Suez En vi ron-

ne ment” şir kə ti ilə im za lan-

mış “Prak ti ki tə lim, nou-hau 

ötü rül mə si və tex niki yar dı-

ma dair mü qa vi lə” çər çi və-

sin də 5 il ər zin də 34 pe şə və 

ix ti sas üz rə 4500 nə fər kadr 

ha zır lı ğı pro se si nə cəlb olu-

na caq, 250 pe şə kar tə lim çi 

ha zır la na caq dır. Tə lim mər-

kəz lə ri nin  iş prin sip lə ri-

nin öy rə nil mə si, in te rak tiv 

təd ris üsul la rı nın mə nim-

sə nil mə si, tə lim də in no va-

si ya la rın, ye ni me tod və ya-

naş ma la rın tət bi qi sa hə sin də 

xa ri ci təc rü bə nin öy rə nil mə-

si məq sə di ilə Cə miy yə tin 

əmək daş la rı Fran sa, İs pa-

ni ya, Tür ki yə, Çin və di gər 

öl kə lər də təc rü bə mü ba di lə-

sin də iş ti rak et miş lər. 

  Мяр кя зи ня ба хыш ке чи рил миш дир 



La yi hə yə gö rə, büd cə gə-

lir lə ri nin 6 mil yard 602 mil-

yon ma na tı və  ya 45,3 faizi 

Ver gi lər Na zir li yi, 6 mil yard 

ma nat və ya 41,2 faizi Döv lət 

Neft Fon dun dan trans fer lər, 

1 mil yard 590 mil yon ma na tı 

və ya 10,9 faizi Döv lət Göm-

rük Ko mi tə sin dən da xil ol-

ma lar, 374 mil yon ma nat və 

ya 2,6 faizi isə sair mən bə lər-

dən formalaşacaq.

2016-cı ilin büd cə xərc lə ri 

2015-ci ilin proq noz gös tə-

ri ci lə ri nə nis bə tən 22,9 faiz 

az dır. Əsas aza lan xərc lər 

isə sə na ye və ti kin ti, döv-

lət əsas lı və sait qo yu luş la rı, 

ra bi tə-nəq liy yat, həm çi nin, 

əsas böl mə lə rə aid edil mə-

yən di gər xərc lər dir. 

2016-cı il döv lət büd cə si 

1,698 mil yard ma nat lıq kə-

sir lə ic ra olu na caq. Kə si rin 

ma liy yə ləş di ril mə si özəl ləş-

dir mə dən, da xi li və xa ri ci 

borc lan ma dan da xil ol ma lar, 

xa ri ci qrant lar və 2016-cı ilin 

1 yan var ta ri xi nə döv lət büd-

cə si nin va hid xə zi nə  qa lı ğı 

he sa bı na hə ya ta ke çi ri lə cək. 

2016-cı il də döv lət büd cə si 

kə si ri nin ÜDM-ə nis bə ti 2,9 

faiz təş kil edə cək.

Növ bə ti il üçün bey nəl-

xalq ma liy yə təş ki lat la rı nın 

proq noz la rı nı və nef tin qiy-

mə tin də ki qey ri-müəy yən-

li yi nə zə rə ala raq, 2016-cı il 

döv lət və ic mal büd cə lə rin 

gə lir lə ri nin he sab la ma la-

rı za ma nı xam nef tin sa tış 

qiy mə ti nin 1 bar re li üçün 50 

ABŞ dol la rı gö tü rül müş dür. 

Xa ri ci val yu ta da ifa də olu-

nan büd cə da xi lol ma la rı nın 

və xərc lə ri nin he sab lan ma-

la rı üçün ABŞ dol la rı na mə-

zən nə si 1,05 ma nat qə bul 

edi lmişdir.

Dün ya ba za rın da nef tin 

qiy mə ti nin 40-60 dol lar sə-

viy yə si nə dü şə bi lə cə yi nə-

zə rə alı na raq, 2016-2019-cu 

il lər üçün döv lət və ic mal 

büd cə lə rin əsas pa ra metr lə ri 

və priori tet is ti qa mət lə ri üz-

rə 3 sse na ri ha zır la nmışdır. 

Nef tin 60 dol lar ola ca-

ğı hal da op ti mist, 50 dol lar 

olar sa ba za, 40 dol la ra dü-

şər sə isə pes si mist sse na ri 

üz rə la zı mi təd bir lər gö rü-

lə cək. 
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2016-úû èëèí äþâëÿò áöäúÿñèíèí 
ýþñòÿðèúèëÿðè à÷ûãëàíìûøäûð

Ma liy yə Na zir li yi 

2016-cı ilin döv lət büd-

cə si nin gös tə ri ci lə ri-

ni açıq la mışdır. Büdcə 

layihəsinə əsasən gə lən 

il üçün döv lət büd cə si-

nin gə lir lə ri 14 mil yard 

566 mil yon ma nat, 

xərc lə ri 16 mil yard 264 

mil yon ma nat təş kil 

edə cək. Büd cə də  nef tin 

ba za qiy mə ti 50 dol lar 

gö tü rülmüşdür.

Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Na  zir  lər Ka -
bi  ne  ti "Azər  su" Açıq 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti -
nin (ASC) st  ruk  tu  ru 
ilə bağ  lı bə  zi mə  sə  lə -
lər ba  rə  də qə  rar qəbul 
etmişdir.

Qə  ra  ra əsa  sən, Səhm -

dar Cə  miy  yət "Azər  su" 

ASC-nin İs  teh  sa  lat Tex  ni  ki 

Komp  lekt  ləş  dir  mə İda  rə -

si  nin (İTKİ) ona qo  şul  ma  sı 

şək  lin  də ye  ni  dən təş  kil edi -

lə  cək. İn  di  yə qə  dər "Azər -

su" ASC-nin ta  be  li  yin  də hü -

qu  qi şəxs sta  tu  sun  da olan 

İTKİ-  nin bu sta  tu  su ləğv 

edi  lir. İda  rə  "Azər  su"ASC-

nın ta  be  li  yin  də olan hü  qu -

qi şəxs ol  ma  yan təş  ki  la  ta 

çev  ri  lir. "Azər  su" ASC hü -

qu  qi va  ris  lik qay  da  sın  da 

ona qo  şu  lan İTKİ- nin bü  tün 

hü  quq və öh  də  lik  lə  ri  ni öz 

üzə  ri  nə gö  tü  rə  cək. İTKİ-nin 

ni  zam  na  mə ka  pi  ta  lı kon -

ver  ta  si  ya olun  ma  dan ödə -

ni  lə  cək, "Azər  su" ASC-nin 

ni  zam  na  mə ka  pi  ta  lı möv -

cud sə  viy  yə  də sax  la  nı  la  caq.

 Qə  ra  ra əsa  sən, "Azər  su" 

ASC-nın "Göy  çay Su  ka  nal" 

Tö  rə  mə Səhm  dar Cə  miy -

yə  ti və "Ağ  daş Su  ka  nal" 

Tö  rə  mə Səhm  dar Cə  miy  yə -

ti  "Azər  su" ASC-nın "Bir -

ləş  miş Su  ka  nal" Məh  dud 

Mə  su  liy  yət  li Cə  miy  yə  ti  nin 

tər  ki  bin  də fəaliy  yət gös -

tə  rən hü  qu  qi şəxs  lər ki  mi 

müəy  yən edil  miş  dir. Ey  ni 

za  man  da "Azər  su" ASC-

nin ta  be  li  yin  də olan hü  qu  qi 

şəxs ol  ma  yan təş  ki  lat  la  rın 

si  ya  hı  sın  da da də  yi  şik  lik 

edi  lmişdir. "Oğuz-Qə  bə -

lə-Ba  kı Su Kə  mə  ri" İda  rə  si  

Oğuz-Qə  bə  lə-Ba  kı Su Təc -

hi  za  tı İda  rə  si  nə, "Kür Su 

Kə  mər  lə  ri" İda  rə  si  Kür Su 

Təc  hi  za  tı İda  rə  si  nə,  "Cey -

ran  ba  tan Su Kə  mər  lə  ri" İda -

rə  si Cey  ran  ba  tan Su Təc  hi -

za  tı  İda  rə  si  nə, "H.Z.Ta  ğı  yev 

adı  na Su Kə  mər  lə  ri" İda -

rə  si H.Z.Ta  ğı  yev adı  na Su 

Təc  hi  za  tı İda  rə  si  nə çev  ri -

lmişdir. "Azər  su" ASC-nin 

ta  be  li  yin  də  ki hü  qu  qi şəxs 

ol  ma  yan təş  ki  lat  la  rın si  ya -

hı  sı  na Eko  lo  gi  ya İda  rə  si və 

İs  teh  sa  lat-Tex  ni  ki Komp -

lekt  ləş  dir  mə İda  rə  si də əla -

və edi  lmişdir.

Bu  na mü  va  fi q ola  raq, İs -

teh  sa  lat-Tex  ni  ki Komp  lekt -

ləş  dir  mə İda  rə  si, "Göy  çay 

Su  ka  nal" Tö  rə  mə Səhm  dar 

Cə  miy  yə  ti və "Ağ  daş Su  ka -

nal" Tö  rə  mə Səhm  dar Cə -

miy  yə  ti "Azər  su" ASC-nın 

ta  be  li  yin  də olan hü  qu  qi 

şəxs  lər (müəs  si  sə  lər) si  ya -

hı  sın  dan çı  xa  rıl  mış  dır.  

“Àçÿð  ñó” ÀÑÚ-íèí éåíè 
ñò  ðóê  òó  ðó òÿñäèãëÿíìèøäèð

p
b
S
n
i
l
eetmişdir.e
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Sə fər müd də tin də mü-

tə xəs sis lər  Man heyn şə hə-

ri nin və BASF kor po ra si ya-

sı nın çir kab su tə miz lə yi ci 

qur ğu la rın da, Lüd viqs ha-

fen su təc hi za tı müəs si sə-

sin də, Kul man ins ti tu tu nun 

la bo ra to riay sın da, Reyn ça-

yı nın su la rı na nə za rət edən 

stan si ya da, Su po li si ida rə-

sin də, Şvart sen bax su an ba-

rı və su elekt rik stan si ya sın-

da ol muş lar. Bu ra da hə min 

müəs si sə lə rin rəh bər li yi ilə 

gö rüş lər ke çi ril miş, müx tə-

lif möv zu lar da təq di mat lar 

edil miş, “Azər su” ASC-nin 

mü tə xəs sis lə ri is teh sa lat 

sa hə lə ri və tex no lo ji pro-

ses lər lə ya xın dan ta nış ol-

muş lar. Gö rüş lər za ma nı 

Lüd viqs ha fen şə hə ri nin iç-

mə li su təc hi za tı və ka na-

li za si ya inf rast ruk tu ru nun 

ya ra dıl ma sı ta ri xi, is tis ma rı 

və ida rə edil mə si, bu sa hə də 

tət biq olu nan ye ni tex no lo-

gi ya lar, həm çi nin iç mə li və 

çir kab su nü mu nə lə ri üz rə 

ana liz lə rin apa rıl ma sı ba rə-

də al ma ni ya lı mü tə xəs sis lər 

qo naq la ra ət rafl  ı mə lu mat-

lar ver miş, on la rın sual la rı nı  

ca vab lan dı r mış lar. 

Ye ri gəl miş kən Lüd viqs-

ha fen şə hə ri 1977-ci il dən 

Sum qa yıt şə hə ri ilə qar daş-

laş mış şə hər dir. Ar tıq bir 

ne çə il dir ki, “Azər su” ASC 

Lüd viqs ha fen şə hə ri nin su 

təc hi za tı və ka na li za si ya 

müəs si sə lə ri ilə təc rü bə mü-

ba di lə si sa hə sin də əmək-

daş lıq edir. Bu əmək daş lıq 

çər çi və sin də qar şı lıq lı sə fər-

lər təş kil olu nur, tə lim proq-

ram la rı hə ya ta ke çi ri lir. Bir 

ne çə il ön cə Sum qa yıt şə hə-

rin də təş kil olun muş tə lim-

lər də çir kab su tə miz lə yi ci 

qur ğu la rın is tis ma rı, la bo-

ra to ri ya lar da apa rı lan ana-

liz lər, eko lo ji təh lü kə siz lik 

və s. mə sə lə lər lə bağ lı yer li 

mü tə xəs sis lə rə bil gi lər ve-

ril miş, müasir tex no lo gi ya-

la rın tət bi qi ilə bağ lı mü za-

ki rə lər apa rıl mış dır.

Qeyd edək ki, qa baq-

cıl təc rü bə nin öy rə nil mə si, 

təc rü bə mü ba di lə si apar-

maq, be ynəl xalq təd bir lər-

də iş ti rak et mək məq sə di 

ilə “Azər su” ASC-nin əmək-

daş la rı  mü tə ma di ola raq 

xa ri ci öl kə lə rə ezam olu-

nur lar. Ötən müd dət ər-

zin də Cə miy yə tin müx tə lif 

fəaliy yət sa hə lə ri ni təm sil 

edən əmək daş la rı Ya po ni-

ya, Cə nu bi Ko re ya, Fran sa, 

Tür ki yə, İs pa ni ya, Al ma ni-

ya, Ma ca rıs tan, Əl cə zair də 

sə fər lər də ol muş lar. Ümu-

mi lik də 2012-ci il dən in di-

yə dək  “Azər su” ASC-nin 

250-dən çox əmək da şı xa ri-

ci öl kə lər də təş kil olun muş 

tə lim, se mi nar, tre ninq və 

təc rü bə kurs la rın da iş ti rak 

et miş dir.

Мцтяхяссисляр Алманийада сяфярдя олмушлар
Al ma ni ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq Cə miy-

yə ti nin (GİZ) “Stad te netz  Kauka sus” (Cə nu bi Qaf-
qaz da yer li özü nüida rəet mə nin in ki şa fı na dəs tək) 
proq ra mı la yi hə si çər çi və sin də “Azər su” ASC-nin 
əmək daş la rı sent yab rın 23-dən 29-dək Al ma ni ya-
nın Lйd viqs ha fen şə hə rin də sə fər də ol muş lar. 



La    yi    hə  2035-ci ilə qə    dər 

pers    pek    tiv in    ki    şaf nə    zə    rə 

alın    maq    la Ağ    daş şə    hə    rin   -

də 47 min nə    fə    rin iç    mə    li su 

təc    hi    za    tı    nın və ka    na    li    za    si    ya 

xid    mət    lə    rin    dən is    ti    fa    də    si   -

nin yax    şı    laş    dı    rıl    ma    sı    na  he   -

sab    lan    mış    dır.

Ağ    daş  şə    hə    ri    nin iç    mə    li 

su təc    hi    za    tı və ka    na    li    za    si   -

ya inf    rast    ruk    tur    la    rı    nın ye   -

ni    dən qu    rul    ma    sı iş    lə    ri    nə 

2008-ci il    də  Azər    bay    can 

hö    ku    mə    ti və Asi    ya İn    ki    şaf 

Ban    kı    nın bir    gə ma    liy    yə    ləş   -

di    ri    lən “Şə    hər su təc    hi    za    tı 

və ka    na    li    za    si    ya la    yi    hə    si”nin 

ic    ra    sı ilə baş    la    nıl    mış    dır.  Bu 

la    yi    hə çər    çi    və    sin    də 3 ədəd 

su    bar    te    zian qu    yu qa    zıl    mış, 

su    gö    tü    rü    cü ka    me    ra, xlo    ra   -

tor bi    na    sı və 2000 kub    metr 

tu    tu    mu olan su an    ba    rı in    şa 

edil    miş    dir. Ey    ni za    man    da 2 

km uzun    lu    ğun    da ma    gist    ral 

su xətt     i çə    ki    lə    rək möv    cud 

şə    bə    kə ilə bir    ləş    di    ril    miş, ye   -

ni la    bo    ra    to    ri    ya bi    na    sı, na    sos 

stan    si    ya    sı, “Ağ    daş Su    ka    nal” 

TSC üçün in    zi    ba    ti bi    na və 

is    teh    sa    lat ba    za    sı  in    şa edil   -

miş    dir. Bu mər    hə    lə üz    rə iş   -

lər 2010-cu il    də ba    şa çat    dı   -

rıl    mış    dır.

Ağ    daş şə    hə    ri    nin su və 

ka    na    li    za    si    ya inf    rast    ruk   -

tu    runun ta    ma    mi    lə ye    ni   -

dən qu    rul    ma    sı 2012-ci il    də 

ic    ra    sı    na baş    la    nıl    mış “Su 

Təc    hi    za    tı və Ka    na    li    za    si    ya 

İn    ves    ti    si    ya Proq    ra    mı” çər   -

çi    və    sin    də  hə    ya    ta ke    çi    ri    lir. 

Ağ    daş şə    hə    ri    ni key    fi y    yət    li 

və da    ya    nıq    lı iç    mə    li su ilə tə   -

min et    mək üçün 2 ye    ni ar   -

te    zian qu    yu    su qa    zıl    mış    dır. 

La    yi    hə    yə uy    ğun ola    raq şə   -

hər    də 141 ki    lo    metr  uzun    lu   -

ğun    da su şə    bə    kə    si ya    ra    dıl   -

mış, 5200 ün    va    na bir    ləş    mə 

ve    ril    miş    dir. İn    di    yə    dək 4521 

abu    nə    çi smart say    ğac    lar    la 

tə    min olun    muş və bu is    ti    qa   -

mət    də iş    lər da    vam et    di    ri    lir.

Bu    nun    la pa    ra    lel ola    raq 

şə    hə    rin ka    na    li    za    si    ya sis   -

tem    lə    ri də ye    ni    dən qu    ru   -

lur. İn    şa    sı nə    zər    də tu    tu    lan 

127 km-lik ka    na    li    za    si    ya şə   -

bə    kə    si    nin ti    kin    ti    si tam ba   -

şa çat    maq üz    rə    dir. Ağ    daş 

şə    hə    rin    də tul    lan    tı  su    la    rın 

tə    miz    lə    nib zə    rər    siz    ləş    dir   -

mə    si şə    hə    rin kə    na    rın    da in    şa 

edi    lə    cək və hər bi    ri    nin məh   -

sul    dar    lı    ğı sut    ka    da  12500 

kub    metr olan iki çir    kab su   -

tə    miz    lə    yi    ci qur    ğu    da hə    ya    ta 

ke    çi    ri    lə    cək    dir.

Qeyd edək ki, Ağ    daş 

şə    hə    rin    də ilk mər    kəz    ləş    di   -

ril    miş su  təc    hi    za    tı sis    tem   -

lə    ri 1950-60-cı il    lər    də ya   -

ra    dıl    mış    dır.  Tür    yan    ça    yın 

ya    ta    ğın    da ya    ra    dıl    mış dre    naj 

qur    ğu    su uzun il    lər bo    yu sel 

və daş    qın    la    ra mə    ruz qal   -

dı    ğın    dan  is    tis    mar im    kan   -

la    rı    nın bö    yük bir his    sə    si    ni 

itir    miş    dir.  Pay    la    yı    cı su şə   -

bə    kə    si ilə Ağ    daş şə    hə    ri    nin  

26130 nə    fər əha    li    si    nin təq   -

ri    bən ya    rı    sı    nın  nor    mal su 

təc    hi    za    tı    nı apar    maq müm   -

kün ol    muş    dur.  Ağ    daş şə   -

hə    rin    də 1960-1965-ci il    lər    də 

ti    kil    miş 18 km uzun    lu    ğun   -

da ka    na    li    za    si    ya şə    bə    kə    si is   -

tis    ma    ra ya    rar    sız və    ziy    yə    tə 

düş    müş    dür.

Аь    даш шящяриндя ич    мя    ли су вя 
ка    на    ли    за    си    йа системляри йенидян гурулур
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Azər    bay    can hö    ku    mə    ti və Asi    ya İn    ki    şaf Ban    kı 

tə    rə    fi n    dən bir    gə ma    liy    yə    ləş    di    ri    lən “Su Təc    hi    za    tı və Ka   -

na    li    za    si    ya İn    ves    ti    si    ya Proq    ra    mı” çər    çi    və    sin    də Ağ    daş 

şə    hə    ri    nin iç    mə    li su təc    hi    za    tı və ka    na    li    za    si    ya sis    tem    lə   -

ri    nin ye    ni    dən qu    rul    ma    sı üz    rə  ti    kin    ti-qu    raş    dır    ma iş    lə    ri   -

nin bö    yük his    sə    si ye    kun    laş    mış    dır. 
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“Şa ma xı şə hə ri nin su 

təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu-

rul ma sı” la yi hə si 2035-ci ilə 

qə dər pers pek tiv in ki şaf nə-

zə rə alın maq la Şa ma xı şə hə-

rin də 41 min nə fə rin iç mə li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya  

xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 

yax şı laş dı rıl ma sı na  he sab-

lan maq la 3 mər hə lə də hə ya-

ta ke çir ilir.  

İs teh lak çı la rın key fi y yət-

li və da ya nıq lı su təc hi za tı-

nın tə min edil mə si məq sə-

di lə su mən bə yi Pir saat çay 

se çil miş dir. La yi hə nin bi-

rin ci mər hə lə si çər çi və sin-

də ça yın məc ra sın da 2441 

metr uzun lu ğun da dre naj 

tip li su qə bu le di ci və xlo ra-

tor qur ğu la rı,  ümu mi həc mi 

1000  kub metr olan 2 ədəd 

su an ba rı, 3 ədəd su na sos 

stan si ya sı ti kil miş dir. La yi-

hə çər çi və sin də su mən bə-

yin dən an bar la ra qə dər  3,4 

km özüaxım lı ma gist ral və 

an bar la ra ra sı  kə mər lər çə-

kil miş və la bo ra to ri ya bi na sı 

in şa edil miş dir. 

La yi hə nin ikin ci  mər-

hə lə sin də Şa ma xı şə hə ri nin 

iç mə li su və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi ril miş-

dir. Su təc hi za tı nın da ya nıq-

lı ğı nı və özüaxım lı re jim də 

nəq li ni tə min et mək üçün 

rel yef ba xı mın dan hün dür 

nöq tə lə rin də ümu mi tu tu-

mu 7 min kub metr olan 4 

ədəd an bar in şa edil miş dir. 

Şə hər üz rə la yi hə lən di ril miş 

131 km iç mə li su  şə bə kə-

sinin 125 km-lik his sə sin də 

iş lər ba şa çat dı rıl mış, 7 mi nə 

ya xın  ün va na  bir ləş mə ve-

ril miş dir. Ey ni za man da 130 

km ka na li za si ya şə bə kə si nin 

114 km-lik his sə sin də iş lər 

ye kun laş mış, şə bə kə üzə rin-

də 2692 ədəd ka na li za si ya 

ba xış qu yu su  in şa edil miş-

dir. Ka na li za si ya şə bə kə si-

nin ha zır his sə si nə 4100 ün-

van qo şul muş dur. 

Şa ma xı şə hə rin də ya ra-

na caq tul lan tı su la rın tə miz-

lən mə si la yi hə nin so nun cu 

mər hə lə si çər çi və sin də ti ki-

lən sut ka lıq məh sul dar lı ğı 

10 min kub metr olan çir kab 

su tə miz ləy ci qur ğu da hə ya-

ta ke çi ri lə cək dir. 

Ша ма хы шя щя рин дя ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
шя бя кя ля ри нин ти кин ти си йе кун лаш маг цз ря дир

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti “Azər bay can 

Res pub li ka sı re gion la rı nın so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv-

lət Proq ra mı”na uy ğun ola raq şə hər və ra yon mər kəz lə-

rin də iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı  la yi hə lə ri nin ic ra sı nı da vam et di rir.  

Azər bay can hö ku mə ti və Dün ya Ban kı tə rə fi n dən bir-

gə ma liy yə ləş di ri lən “Mil li su təc hi za tı və ka na li za si ya 

xid mət lə ri la yi hə si” çər çi və sin də Şa ma xı 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 üz rə  ti kin ti-qu raş dır ma iş lə rinin bö yük his sə si ye-

kun laş mış dır. 
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ABŞ-ın Mil li Aviasi ya və 

Kos mik Təd qi qat lar Agent-

li yi nin (NA SA) əmək daş la-

rı bu ya xın lar da Mars da su 

ele ment lə ri aş kar la dıq la rı-

nı bə yan edib lər. Ame ri ka lı 

alim lər Mars sət hin də ki dağ 

ya mac la rın dan aşa ğı dü şən 

və tem pe ra tur ar tan da tünd 

rəng alan uzun subs tan si ya-

la rı aş kar la yıb lar.

Alim lər bu nu "tək rar la-

nan uzan mış st ruk tur lar" 

ad lan dı rır lar.

NA SA he sab edir ki, su 

ol ma dan be lə st ruk tur lar ya-

ra na bil məz və bu sə bəb dən 

də il lər dən bə ri təd qi qat lar 

apa rı lır dı. 2005-ci ilin av qus-

tun da kos mo sa bu ra xıl mış 

"Mars Re con nais san ce Or bi-

ter" pla net lə ra ra sı stan si ya-

sı da əs lin də Mars da su yun 

təd qi qi  ilə də məş ğul olur-

du. 

Son fo to şə kil lər gös tə-

rir ki, bu st ruk tur lar ma ye 

for ma da olan duz lu su yun 

qu ru ma sı nə ti cə sin də ya ra-

nır. Özü də st ruk tur yal nız 

Mars da ha va la rın is ti keç-

di yi za man, tem pe ra tu run 

-23,15°C-dən 26,85°C-dək 

ol du ğu za man for ma la şır və 

on la rın eni 5 metr dən ar tıq 

olur.

Son təd qi qat lar Mars sət-

hi nin su mo le kul la rı nı ud-

maq və ge cə lər ki çik göl mə-

çə lər ya rat maq im kan la rı na 

ma lik ol ma sı ba rə də il lər 

əv vəl söy lən miş fər ziy yə lə ri 

təs diq lə yir.

Ümu miy yət lə nəin ki  

pla net lər də hətt  a uzaq qa-

lak ti ka da  su yun möv cud-

lu ğu ba rə də fər ziy yə lər irə li 

sü rül mək də dir. Eh ti mal la ra 

gö rə  Yer kü rə sin dən  12 mil-

yard işıq ili mə sa fə də olan  

su küt lə si, dün ya okean la rı-

nın ümu mi su küt lə sin dən 

140 tril yon də fə bö yük dür. 

Bu xar ha lın da kı su küt lə si 

quasar ad lan dı rı lan və ət ra-

fın da kı mad də ni udan bö-

yük bir qa ra də lik olan göy 

cis mi ni əha tə edir. NA SA-

nın Ka li for ni ya da kı La bo ra-

to ri ya sının mütəxəssisi Matt  

Brad ford, quasar ət ra fın da kı 

mü hi tin ol duq ca xü su si bir 

qu ru lu şa ma lik ol du ğu nu 

ifa də edə rək, bu nun çox bö-

yük miq dar da su or ta ya çı-

xar dı ğı nı bil di rib. 

Gü nəş Sis te mi nin da xil 

ol du ğu Süd yo lu qa lak ti-

ka sın da da su bu xa rı var, 

an caq qa lak ti ka mız da kı su 

küt lə si nin ço xu buz ha lın da-

dır. Süd yo lu qa lak ti ka sın da 

olan  su küt lə si, quasar da kı 

su küt lə sin dən 4 min də fə 

az dır.

Quasar da kı su bu xa rı, 

göy cis mi nin qa ra də lik ət ra-

fın da dö nən qaz küt lə si nin 

içə ri si nə da ğıl mış və ziy yət-

də dir. Quasa rın əha tə et di yi 

sa hə yüz lər lə işıq ili ge niş li-

yin də dir. 

NA SA alim lə ri bu is ti qa-

mət də təd qi qat la rın da vam 

et di ril di yi ni və ya xın gə lə-

cək dən da ha də qiq nə ti cə lə-

rin əl də olu na ca ğı nı bə yan 

edib lər. 

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67    Тел: (012) 431 47 67/87    Фаks: (012) 430 28 87    www. азерсу.аз

Mar sın dağ ya mac la rın da qə ri bə möv sü mi 
axın lar ya ra nır ki, on la rı yal nız pla ne tin or bi tin dən 
gör mək olar. Alim lər he sab edir lər ki, mü şa hi də olu-
nan lar "qır mı zı pla net"də su yun ma ye və ziy yət də ki 
subs tan si ya sı nın möv cud lu ğun dan xə bər ve rir.


