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“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin səd ri Qorx-

maz Hü sey nov döv lə ti mi zin 

baş çı sı na la yi hə üz rə gö rü-

lən iş lər lə bağ lı mə lu mat 

verərək bil di rmişdir ki, Cey-

ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə-

miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-

lek si Cey ran ba tan gö lün dən 

su yun gö tü rül mə si məq sə-

di lə ti ki lən hid ro tex ni ki qur-

ğu lar, su tə miz lə yi ci qur ğu-

nun özü və onun kö mək çi 

inf rast ruk tu ru, emal olu nan 

su yun op ti mal pay lan ma sı 

məq sə di lə rel yef ba xı mın-

dan hün dür lük də yer lə şən 

an bar lar dan və qur ğu dan 

an ba ra qə dər ma gist ral kə-

mər dən iba rət dir.

Qeyd olun muşdur ki, 

əha li nin da ha key fi y yət li 

iç mə li su ilə tə min edil mə-

si, Ba kıət ra fı qə sə bə və ye ni 

ya şa yış mas siv lə ri nin iç mə li 

su ya tə lə ba tı nın ödə nil mə-

si, Kür su tə miz lə yi ci qur ğu-

sun da emal olu nan su yun 

bir his sə si nin Aran və Mu-

ğan böl gə si nə yö nəl dil mə si, 

ey ni za man da, Cey ran ba tan 

su tə miz lə yi ci qur ğu su nun 

üçün cü növ bə si nin köh nəl-

mə si ye ni qur ğu nun in şa sı nı 

zə ru ri edir di. Bu nun la ya na-

şı, Tax ta kör pü su an ba rı nın 

və Tax ta kör pü-Cey ran ba tan 

su ka na lı nın ti kin ti si nə ti cə-

sin də Cey ran ba tan gö lün də 

ki fa yət həcm də su eh ti ya tı-

nın ya ran ma sı ye ni qur ğu-

nun xam su ilə tə mi na tı na 

im kan ve rir di. Bu mə sə lə 

“Ab şe ron ya rı ma da sı nın iç-

mə li su təc hi za tı, ka na li za si-

ya və ya ğış su la rı sis te mi nin 

Mas ter Pla nı” la yi hə sin də 

əsas və zi fə ki mi qar şı ya qo-

yul muş dur. Mas ter Plan da 

1-ci və 2-ci Ba kı, Kür, Cey-

ran ba tan, Oğuz-Qə bə lə-Ba kı 

su kə mər lə ri nin qi da lan dır-

dı ğı əra zi lə rin şə bə kə sis-

tem lə ri ni əla qə lən di rə cək 

və ye ni tex no lo gi ya ya əsas-

la na caq qur ğu nun ti kil mə si 

də ək si ni tap mış dır. Komp-

leks la yi hə lən di ri lər kən 

onun möv cud mən bə lər lə 

əla qə lən di ril mə si, ha zır da 

is tis mar olu nan ma gist ral 

xət lə rin tə mi ri və ya qə za-

lar za ma nı su təc hi za tın da 

da ya nıq lı ğın tə min edil mə si 

əsas gö tü rül dü. Mü tə xəs sis-

lə rin apar dı ğı la yi hə-ax ta rış 

və tex ni ki-iq ti sa di əsas lan-

dır ma lar nə ti cə sin də Cey-

ran ba tan gö lü nün eh ti yat-

la rın dan is ti fa də et mək lə ən 

son - ult ra süz gəc tex no lo gi-

ya sı na əsas la nan tə miz lə yi-

ci qur ğu nun ti kin ti si qə ra ra 

alın dı. La yi hə-ax ta rış iş lə ri 

çər çi və sin də Cey ran ba tan 

gö lü nün bü tün gös tə ri ci lə ri 

ət rafl  ı təh lil edi lə rək, gö lün 

di bi nin ba ti met ri ya sı iş lə nib 

ha zır lan dı. 2011-ci il sent-

yab rın 8-də Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin iş ti ra kı ilə Cey ran-

ba tan su təc hi za tı ida rə si nin 

əra zi sin də məh sul dar lı ğı 

sa ni yə də 6,6 kub metr və ya 

sut ka da 570 min kub metr 

olan ult ra süz gəc li su tə miz lə-

yi ci qur ğu nun tə mə li qo yul-

muşdur. Bu da onu gös tə rir 

ki, öl kə də su təc hi za tı inf-

rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma-

sı is ti qa mə tin də ulu ön dər 

Hey dər Əli ye vin baş la dı ğı 

iş lər Pre zi dent İl ham Əli yev 

tə rə fi n dən uğur la da vam et-

di ri lir. Ha zır da döv lə ti mi-

zin baş çı sı nın tap şı rıq la rı na 

uy ğun ola raq Ba kı şə hə ri və 

onun qə sə bə lə ri nin so sial-iq-

ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra-

mı çər çi və sin də Ab şe ron ya-

rı ma da sı nın hər bir ya şa yış 

mas si vi nin fa si lə siz su ilə tə-

min olun ma sı is ti qa mə tin də 

mü hüm təd bir lər gö rü lür.
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Komp lek sin ən mü rək-

kəb his sə lə rin dən bi ri Cey-

ran ba tan gö lün dən su yun 

gö tü rül mə si ni tə min edən 

su qə bu le di ci qur ğu la rın ti-

kin ti si olub. La yi hə yə əsa-

sən su gö tü rü cü qur ğu və 

bo ru xət lə ri nin bir his sə si 

gö lün di bin də qu raş dı rıl-

ma lı idi. Gö lün di bin də su-

yun bu la nıq lı ğı nın qar şı sı-

nın alın ma sı üçün xü su si 

la yi hə ha zır lan dı və su gö-

tü rü cü bo ru la rın qa pa lı, 

yə ni mik ro tu nel üsu lu ilə 

qu raş dı rıl ma sı na qə rar ve-

ril di. Ti kin ti-qu raş dır ma iş-

lə ri nin eti bar lı və təh lü kə siz 

apa rıl ma sı nı tə min et mək 

üçün gö lə 400 ton luq xü su si 

tə yi nat lı, həm çi nin ye dək çi 

gə mi lə ri bu ra xıl dı. Xü su-

si tə yi nat lı gə mi va si tə si lə 

su yun al tın da mü rək kəb 

hid ro tex ni ki qur ğu la rın qı-

sa müd dət də və key fi y yət lə 

qu raş dı rıl ma sı tə min edil-

di. La yi hə də göl dən la zı-

mi həcm də su yun gö tü rül-

mə si ni tə min edə cək üç iri 

diametr li kə mər, su gö tü rü-

cü baş lıq lar və bö lüş dü rü cü 

ka me ra in şa olun du. Gö lün 

içə ri si nə doğ ru hər bi ri nin 

uzun lu ğu 454 metr olan üç 

kə mər çə kil di. Mik ro tu nel 

üsu lu ilə qu raş dı rı lan xət lə-

rin ti kin ti sin də də mir-be ton 

bo ru lar dan is ti fa də edil di. 

Son ra əra zi yə ha zır də mir-

be ton özül pil tə yer ləş di ri-

lə rək su qə bu le di ci baş lıq lar 

onun üzə rin də qu raş dı rıl dı. 

Su qə bu le di ci baş lıq lar göl də 

hər han sı lil lən mə baş ver-

mə dən qu raş dı rı lıb və 1960-

cı il lər də ti ki lən möv cud 

su gö tü rü cü qur ğu nun işi nə 

heç bir ma neə ya ran ma yıb. 

Bu ra da ti ki lən su bö lüş dü-

rü cü ka me ra da top la nan su 

ult ra süz gəc li qur ğu ya hər 

bi ri nin uzun lu ğu 913 metr 

olan dörd kə mər lə ötü rü lür. 

Bu xət lə rin 245 metr lik his-

sə si Cey ran ba tan gö lü nü qi-

da lan dı ran ka na lın və möv-

cud bo ru xət lə ri nin al tın dan 

keç mək lə in şa edi lib.

Tə miz lə yi ci qur ğu ya 

ötü rü lən su yun il kin tə miz-

lən mə si və onun həc mi nin 

müəy yən edil mə si me xa ni-

ki süz gəc bi na sın da apa rı-

lır. Bu ra da qu raş dı rı lan av-

to ma tik yu yu lan tor şə kil li 

süz gəc lər su yun tər ki bin də-

ki iri his sə cik lə ri tut maq la, 

il kin tə miz lə mə pro se si ni 

hə ya ta ke çi rir. Su bö lüş dü-

rü cü ka me ra dan tə miz lə yi ci 

qur ğu ya çə ki lən kə mər lə rin 

hər bi ri nin üzə rin də ult-

ra səs prin si pi nə əsas la nan 

say ğac lar qu raş dı rı lıb və 

on lar ema la yö nəl di lən xam 

su yun həc mi ni də qiq ölç-

mə yə im kan ve rir. Me xa ni ki 

süz gəc lər də il kin tə miz lə-

mə dən ke çən su 10 min kub-

metr tu tu mu olan xam su 

an ba rı na top la nır. Bu ra da 

qu raş dı rıl mış sə viy yəöl çən 

və si yirt mə lər da xil olan, 

elə cə də ema la ötü rü lən su-

yun həc mi ni on layn re jim də 

tən zim lə yir.

Ye ni komp lek sin əsas ob-

yek ti ult ra süz gəc li su tə miz-

lə yi ci qur ğu dur. 5,6 hek tar 

əra zi də yer lə şən bu qur ğu 

mü rək kəb geolo ji əra zi də 

in şa olu nub. Qrun tun xa-

rak te ri nə zə rə alı na raq bu-

ra da əv vəl cə bər kit mə iş lə ri 

apa rı lıb, son ra də mir-be ton 

və me tal konst ruk si ya dan 

iba rət əsas bi na in şa edi lib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 

komp leks də ya ra dı lan şə-

rait lə ta nış ol du. Bu ra da 

ümum mil li li der Hey dər 

Əli ye vin və Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin Azər bay ca nın su 

təc hi za tı sis tem lə ri nin yax-

şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

gör dük lə ri iş lə ri əks et di rən 

fo to gu şə lər ya ra dı lıb.

Mə lu mat ve ril di ki, xam 

su an ba rın dan su yun süz-

gəc lə rə sa bit təz yiq lə ötü-

rül mə si ni 16 na sos tə min 

edir. Emal pro se si nə ve ri lən 

su əv vəl cə 200 mik ron luq 

süz gəc lər dən ke çir, son ra 

qur ğu nun əsas tə miz lə yi ci 

mo dul la rın da sü zü lür. Süz-

gəc lə rə 4,5 at mos fer təz yiq-

lə ötü rü lən su mo dul la rın 

içə ri sin də qu raş dı rı lan 0,02 

mik ron luq xü su si süz gəc-

lər dən keç mək lə, cə mi 20 

sa ni yə də tə miz lə nir. Ha-

zır da dün ya da az bu la nıq lı 

su la rın ema lı üçün ən sə mə-

rə li tex no lo gi ya məhz ult-

ra süz gəc li qur ğu lar sa yı lır. 

Memb ran tex no lo gi ya sı na 

əsas la nan be lə qur ğu lar da 

su heç bir kim yə vi tə miz-

lən mə apa rıl ma dan me xa-

ni ki üsul la emal olu nur. 

Be lə qur ğu la rın ən bö yük 

üs tün lü yü su yun tə bii mi-

ne ral tər ki bi ni sax la maq-

la, onu ası lı his sə cik lər dən 

- bak te ri ya, vi rus, bə zi həll 

olun ma mış duz lar və ağır 

me tal lar dan tə miz lə mə si, 

bu la nıq lıq, xo şa gəl məz iy 

və da dın ara dan qal dı rıl ma-

sı dır. Tam qa pa lı, av to ma-

tik re jim də tə miz lə nən su da 

bu la nıq lıq həd di bir litr də 

mak si mum 0,03 mil liq ram 

təş kil edir. Be lə lik lə, ult ra-

süz gəc lər də emal edi lən 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.
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Qur ğu da emal pro-

se si nin fa si lə siz li yi ni tə-

min et mək üçün süz gəc lər 

müəy yən müd dət dən bir 

yu yu la raq ası lı mad də lər 

və lil dən tə miz lə nir. Süz-

gəc lə rin tə miz lən mə si ge-

ri yu ma və kim yə vi do za-

la ma na sos la rı nın kö mə yi 

ilə hə ya ta ke çi ri lir. Pro ses 

növ bə li re jim də apa rı lır, yə-

ni qur ğu nun bir his sə sin də 

ge ri yu ma və kim yə vi do za-

la ma apa rı lar kən, di gər his-

sə lər də su yun ema lı da vam 

edir. Bu da öz növ bə sin də, 

emal pro se si nin fa si lə siz-

li yi ni tə min edir. Qur ğu da 

qu raş dı rı lan 5280 mo du-

lun məh sul dar lı ğı sa ni yə də 

6,6 kub metr dir. Gə lə cək də 

əla və mo dul la rın qu raş dı-

rıl ma sı, elə cə də elekt ro-

me xa ni ki sis te min kö mə yi 

ilə emal gü cü nün ar tı rı la-

raq sa ni yə də 7,5 kub met rə 

çat dı rıl ma sı müm kün dür. 

Süz gəc lər dən çı xan iç mə li 

su yun key fi y yə ti nə on layn 

re jim də nə za rət olu nur. Bu 

məq səd lə xü su si ana liz pa-

nel lə ri qu raş dı rı lıb ki, on lar 

su yun key fi y yət pa ra metr-

lə ri ba rə də siq nal la rı bir ba-

şa SCA DA ota ğı na ötü rür. 

Bu nun la ya na şı, bu ra da 

ya ra dıl mış la bo ra to ri ya da 

is tər xam su yun, is tər sə də 

emal olun muş tə miz su yun 

va cib pa ra metr lə ri da ha də-

qiq şə kil də öy rə ni lir və key-

fi y yət gös tə ri ci lə ri tam nə-

za rət də sax la nı lır.

Qeyd olun du ki, komp-

leks də qur ğu nu ida rə edə-

cək per so nal üçün iş çi otaq-

la rı, təd bir lə rin ke çi ril mə si 

üçün konf rans za lı da ya ra-

dı lıb.

SCA DA ota ğın da ya ra-

dı lan şə rait lə ta nış olan Pre-

zi dent İl ham Əli ye və mə-

lu mat ve ril di ki, qur ğu da 

bü tün tex no lo ji pro ses lər - 

su yun həc mi, təz yi qi, ema lı, 

hər bir mər hə lə də key fi y yət 

gös tə ri ci lə ri nin nə za rət də 

sax la nıl ma sı tam av to mat-

laş dı rı lıb və bü töv lük də 

pro ses ki çik iş çi he yə ti ilə 

SCA DA ida rəet mə mər kə-

zin dən ida rə olu nur.

Ult ra süz gəc li tə miz lə-

yi ci qur ğu da emal olu nan 

tə miz su yun nis bə tən hün-

dür lük də yer lə şən an ba-

ra qal dı rıl ma sı üçün na sos 

stan si ya sı ti ki lib. Su yun op-

ti mal pay lan ma sı və elek-

trik ener ji sin dən ası lı lı ğın 

ara dan qal dı rıl ma sı məq-

sə di lə də niz sə viy yə sin dən 

118 metr hün dür lük də 50 

min kub metr həc min də an-

bar komp lek si in şa olu nub. 

Qur ğu dan an ba ra qə dər 11 

ki lo metr uzun lu ğun da kə-

mər çə ki lib. An bar la yi hə-

lən di ri lər kən onun Oğuz-

Qə bə lə-Ba kı su kə mə ri nin 

bö lüş dü rü cü ka me ra sı ilə 

əla qə si nin ya ra dıl ma sı üçün 

ye ni qal dı rı cı na sos stan si-

ya sı qu raş dı rı lıb. Bu iş lər 

Cey ran ba tan və Oğuz-Qə-

bə lə-Ba kı su mən bə lə ri nin 

al ter na tiv is tis ma rı na şə rait 

ya rat maq la, Ab şe ron ya rı-

ma da sı nın iç mə li su təc hi-

za tın da eti bar lı lı ğın tə min 

olun ma sı nı şərt lən di rib.

Komp leks də emal olu-

nan su is teh lak çı la ra Cey-

ran ba tan-Zi rə ma gist ral kə-

mə ri ilə ötü rü lür. Kə mə rin 

61 ki lo metr lik Cey ran ba-

tan-Ba la xa nı-Ra ma na-Qa la 

his sə si nin ti kin ti si 2013-cü 

il də, 22,5 ki lo metr lik Qa la-

Zi rə his sə si nin ti kin ti si isə 

2014-cü il də ba şa çat dı rı lıb. 

Əsa sən Ab şe ron ya rı ma da-

sı nın qə sə bə və kənd lə ri nin 

su təc hi za tı na he sab la nan 

Cey ran ba tan-Ba la xa nı-Ra-

ma na-Qa la-Zi rə kə mə ri ilə 

ötü rü lən su yun sə mə rə li 

pay lan ma sı, bu əra zi lər də 

əha li nin fa si lə siz su tə mi-

na tı na nail olun ma sı üçün 

kə mə rin marş ru tu bo yun-

ca tu tu mu 90 min kub metr 

olan Sa ray, Ba la xa nı, Ra ma-

na, Qa la və Zi rə an bar la rı ti-

ki lib. Gə lə cək də Ma sa zır və 

Bi nə qə di də ye ni an bar la rın 

ti kil mə si, elə cə də möv cud 

an bar la rın ge niş lən di ril mə-

si nə zər də tu tu lur ki, bu nun 

nə ti cə sin də 200 min kub-

metr dən ar tıq su eh ti ya tı ya-

ra dı la caq. Bu da ma gist ral 

kə mər də və pay la yı cı şə bə-

kə lər də sa bit, da ya nıq lı hid-

rav lik re ji min tə min olun-

ma sı na, həm çi nin qə za və 

plan lı da yan ma lar za ma nı 

fa si lə siz su təc hi za tı nın apa-

rıl ma sı na im kan ve rə cək.

Cey ran ba tan Ult ra süz-

gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-

ğu lar Komp lek si və Cey-

ran ba tan-Zi rə ma gist ral su 

kə mə ri la yi hə si Pi ral la hı 

qə sə bə si də da xil ol maq la, 

Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya-

rı ma da sı nın di gər ya şa yış 

mən tə qə lə ri ni da ya nıq lı və 

key fi y yət li iç mə li su ilə tə-

min edə cək.

Cey ran ba tan Ult ra süz-

gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu-

lar Komp lek si nin ya ra dıl-

ma sı la yi hə si çər çi və sin də, 

ümu mi lik də, 30 ki lo metr 

uzun lu ğun da müx tə lif 

diametr li bo ru, 116 na sos, 6 

trans for ma tor qu raş dı rı lıb, 

əra zi də ya şıl laş dır ma iş lə-

ri gö rü lüb, 150 mi nə ya xın 

ağac və kol əki lib. Komplek-

sin ay rı-ay rı his sə lə ri nin ti-

kin ti si və qu raş dı rıl ma sı na 

dün ya nın bu sa hə də məş-

hur ix ti sas laş mış şir kət lə ri, 

həm çi nin 30-dək yer li pod-

rat çı təş ki lat cəlb olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-
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li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek si ni işə sal dı.

Prezident İlham Əliyev 

mə ra sim də çı xış et di.

- Bu gün şə hə ri mi zin 

hə ya tın da çox əla mət dar 

və ta ri xi bir gün dür. Biz 

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-

li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek si nin açı lı şı nı qeyd 

edi rik. Bu, doğ ru dan da 

bö yük və ta ri xi ha di sə dir. 

Bun dan son ra Ba kı şə hə-

ri nin, Ab şe ron ra yo nu nun 

sa kin lə ri nə ve ri lə cək su 

Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 

stan dart la rı na tam ca vab 

ve rə cək.

Mən xa tır la yı ram ki, 

dörd il bun dan əv vəl biz 

bu ra da bu komp lek sin tə-

məl da şı nı qoy duq. Şa dam 

ki, ar tıq bu nə həng inf rast-

ruk tur ob yek ti is tis ma ra ve-

ri lir.

Bu su tə miz lə yi ci qur-

ğu lar komp lek si dün ya-

nın ən bö yük tə miz lə yi ci 

infrastruk tur ob yek ti dir. 

Biz fəxr edi rik ki, bu, Azər-

bay can da, Ba kı da ya ra dı-

lıb. Bu komp lek sin ti kin ti si 

üçün bö yük həcm də döv lət 

və saiti ay rı lıb. Əl bətt  ə ki, 

bu gü nə qə dər inf rast ruk-

tur la yi hə lə ri nin ic ra sı da 

bu komp lek sin işi nə öz dəs-

tə yi ni ve rir. İlk növ bə də, 

Tax ta kör pü su an ba rı, Tax-

ta kör pü-Cey ran ba tan su kə-

mə ri nin ti kin ti si bu komp-

lek sin fəaliy yə ti nə, əl bətt  ə 

ki, çox müs bət tə sir gös tə rir.

Bu ra da ən müasir tex-

no lo gi ya lar tət biq olu nur. 

Dün ya nın apa rı cı şir kət lə ri 

bu ra da öz təc rü bə si ni bi-

zim lə bö lü şüb lər. Komp-

lek sin is tis ma rı işin də də 

əmi nəm ki, heç bir prob lem 

ol ma ya caq və be lə lik lə, biz 

bu bö yük so sial la yi hə ni ar-

tıq ba şa çat dı rı rıq.

Ümu miy yət lə, Azər-

bay can da inf rast ruk tur la-

yi hə lə ri nin ic ra sı priori tet 

mə sə lə dir. Re gion la rın so-

sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 

proq ram la rı nın əsas məq-

sə di də Ba kı da və bü tün 

böl gə lər də müasir inf rast-

ruk tu run ya ra dıl ma sı dır. 

Bu is ti qa mət də son il lər 

ər zin də çox bö yük iş lər gö-

rül müş dür. De mək olar ki, 

elekt rik ener ji si ilə bağ lı bü-

tün prob lem lər öz həl li ni 

tap mış dır. Biz əv vəl ki il lər-

də xa ric dən elekt rik ener ji si 

alır dıq sa, bu gün nəin ki öz 

tə lə ba tı mı zı ödə yi rik, ey-

ni za man da, xa ri cə də ix rac 

edi rik. Vaxt var idi ki, biz 

qaz id xa lı ilə məş ğul idik, 

bi zə qaz çat mır dı. Ha zır da 

gö rü lən iş lər nə ti cə sin də 

Azər bay can nəin ki re gion-

da, dün ya da qaz ix rac edən 

öl kə yə çev ri lir. Biz bü tün 

bun la rı son il lər ər zin də əl-

də et mi şik. Kənd yol la rı nın 

ti kin ti si, so sial inf rast ruk-

tu run ya ra dıl ma sı həm Ba-

kı da, həm böl gə lər də ge niş 

vü sət al mış dır.

Bu inf rast ruk tur la yi-

hə lə ri nin için də, əl bətt  ə ki, 

iç mə li su la yi hə lə ri xü su si 

əhə miy yət da şı yır. Çün ki iç-

mə li su in san la rın hə ya tı na 

bir ba şa tə sir edən amil dir. 

Şa dam ki, bu gün Ba kı da 

və bü tün böl gə lər də iç mə li 

su la yi hə lə ri ic ra edi lir. Biz 

ar tıq bir çox şə hər lə ri miz də 

mə nim iş ti ra kım la bu la yi-

hə lə rin açı lış la rı nı et mi şik. 

Hə lə ki bə zi ra yon lar da iş lər 

da vam edir və qar şı ya məq-

səd qo yul muş dur ki, Azər-

bay ca nın bü tün şə hər lə rin-

də tə miz iç mə li su fa si lə siz 

və bü tün əha li yə ve ril sin.

Biz bu məq sə də çat maq 

üçün ar tıq çox önəm li ad-

dım lar atı rıq. Bu nun la bə-

ra bər, hər il mə nim Sə rən ca-

mım la Pre zi den tin eh ti yat 

fon dun dan və sait ay rı lır və 

ən azı 300 su bar te zian qu-

yu su nun qa zıl ma sı tə min 

edi lir. Çay lar bo yu yer lə şən 

kənd lər də mo dul tip li tə-

miz lə yi ci qur ğu lar qu raş dı-

rı lır. Yə ni, biz bu mə sə lə lə rə 

komp leks şə kil də ya na şı rıq 

və əl bətt  ə ki, bu ra da əsas 

ro lu “Azər su” ic ra edir. Şa-

dam ki, son il lər ər zin də bu 

sa hə də gö rü lən iş lər əha li 

tə rə fi n dən də yük sək qiy-

mət lən di ri lir. Ey ni za man-

da, biz gö rü rük ki, mə sə lə-

lər öz həl li ni tap maq da dır.

Əsr lər bo yu Azər bay can 

və xü su si lə Ba kı şə hə ri iç-

mə li su prob le mi ilə üz-üzə 

qal mış dır. Bu nun tə bii sə-

bəb lə ri var dır. Əl bətt  ə, so-

vet döv rün də bö yük iş lər 

gö rül müş dür, Kür su kə-

mə ri çə kil miş dir. Ulu ön dər 

Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 

ilə bö yük inf rast ruk tur la-

yi hə lə ri ic ra edil miş dir. An-

caq müs tə qil lik il lə ri nin ağır 

şə raiti, xü su si lə 90-cı il lə rin 

əv vəl lə rin də ya ran mış çox 

ağır so sial, iq ti sa di və si ya si 

və ziy yət im kan ver mir di ki, 

biz müasir tex no lo gi ya la rı 

Azər bay ca na cəlb edək.

Bu məq səd lə çox bö yük 

iş lər gö rül müş dür. Bə zi la-

yi hə lər xa ric dən gö tü rül-

müş kre dit lər he sa bı na ic ra 

edil miş dir. An caq iq ti sa di 

gü cü müz art dıq ca biz bu 

və saiti, ilk növ bə də, in san-

la rı ən çox na ra hat edən 

prob lem lə rin həl li nə yö nəl-

də bil mi şik və bu gün be lə 

gö zəl, nə həng qur ğu la rın 

is tis ma ra ve ril mə si ni qeyd 

edi rik. Bir da ha de mək is-

tə yi rəm ki, bu komp leks də 

ən müasir tex no lo gi ya lar 

tət biq edi lir, dün ya nın ən 

bö yük su tə miz lə yi ci komp-



lek si dir və Ba kı şə hə ri nin, 

Ab şe ron ra yo nu nun sa kin-

lə ri nə xid mət edə cək. Bax, 

bu gün xə ri tə də ki mən zə rə 

onu gös tə rir ki, uzun il lər 

iç mə li su dan kor luq çə kən 

Ba kı qə sə bə lə ri bun dan son-

ra bu tə miz su yu ala caq. Bir 

da ha qeyd et mək is tə yi rəm 

ki, bu, Dün ya Sə hiy yə Təş-

ki la tı nın stan dart la rı na ca-

vab ve rən iç mə li su dur.

Əl bətt  ə, Ba kı şə hə ri nin 

su tə sər rü fa tı da ha da sü-

rət lə ye ni ləş mə li dir. Şə bə kə 

sis te mi hə lə ki, bi zim stan-

dart la rı mı za tam uy ğun de-

yil. An caq bu is ti qa mət də 

də iş lər apa rı lır və əl bətt  ə, 

biz ha mı mız is tə yi rik ki, 

tez lik lə bü tün şə hə ri miz də 

hər bir və tən daş kra nı açıb 

ora dan su yu bir ba şa içə bil-

sin. Ar tıq biz bu na ya xın la-

şı rıq və bu qur ğu nun xü su si 

əhə miy yə ti on dan iba rət dir 

ki, bi zə bu im ka nı ya ra da-

caq.

Son il lər ər zin də gö rül-

müş iş lər nə ti cə sin də Ba-

kı da fa si lə siz iç mə li su yun 

ve ril mə si təx mi nən 80 faizə 

çat mış dır. Bu, əv vəl ki dövr-

lə mü qa yi sə də çox bö yük 

nailiy yət dir, an caq əl bətt  ə, 

bi zi tam qa ne edə bil məz. 

Ba kı ki mi müasir, gö zəl, in-

ki şaf da olan şə hər də əha li-

nin 100 faizi 24 saat fa si lə-

siz tə miz iç mə li su ilə tə min 

edil mə li dir. Əmi nəm ki, biz 

bu na da nail ola ca ğıq. Bu na 

nail ol maq üçün isə iq ti sa-

di po ten sial la zım dır və biz 

son il lər ər zin də apar dı ğı-

mız iq ti sa di is la hat lar, dü-

şü nül müş si ya sət nə ti cə sin-

də iq ti sa di im kan la rı mı zı 

bö yük də rə cə də ar tı ra bil-

mi şik. Bu gün Azər bay can 

iq ti sa diy ya tı dün ya miq ya-

sın da bir nü mu nə ki mi gös-

tə ri lir, hətt  a böh ran lı il lər də 

bi zim iq ti sa diy ya tı mız ar tır, 

bu il də ar ta caq dır. Bi zim 

ki fa yət qə dər bö yük ma-

liy yə re surs la rı mız var dır, 

on lar dan qə naət lə is ti fa də 

edi rik. Biz bu və saiti öl kə yə, 

xal qa la zım olan bu ki mi la-

yi hə lə rə yö nəl di rik. Əl bətt  ə, 

iq ti sa di in ki şaf gə lə cək də 

də bi zə im kan ve rə cək ki, 

bu gü nə qə dər həl li ni tap-

ma mış la yi hə lər ic ra edil sin. 

On la rın için də əl bətt  ə ki, 

ilk növ bə də, iç mə li su la yi-

hə lə ri dir. Çün ki qeyd et di-

yim ki mi, elekt rik ener ji si 

ilə bağ lı prob lem lər de mək 

olar ki, həll olu nub. Ge ne-

ra si ya gü cü müz tə lə bat dan 

ar tıq dır. İn di şə bə kə lər də 

iş lər ge dir, ye ni qur ğu lar 

qu raş dı rı lır. Ba kı da, bü tün 

şə hər lər də qaz laş dır ma 100 

faiz dir. İn di kənd lər də də, - 

kənd lə rin ha ra da sa 50 faizi 

qaz laş dı rı lıb, - bu is ti qa-

mət də hə lə iş lər gö rü lə cək. 

Azər bay can da ümu mi qaz-

laş dır ma 90 faizə ya xın la şır.

Be lə olan hal da növ bə ti 

il lər də iç mə li su, ka na li za-

si ya la yi hə lə ri nin da vam et-

di ril mə si, ba şa çat dı rıl ma sı 

əsas priori tet mə sə lə ola caq-

dır və gə lən ilin in ves ti si ya 

proq ra mın da da bu məq-

səd lər üçün ki fa yət qə dər 

bö yük və sait nə zər də tu tul-

ma lı dır. Çün ki nəin ki Ba kı-

da və bö yük şə hər lər də, hər 

bir ya şa yış mən tə qə sin də 

tə miz iç mə li su ol ma lı dır. 

Tə miz iç mə li su sağ lam hə-

yat de mək dir.

Bi zim si ya sə ti mi zin tə-

mə lin də Azər bay can və tən-

da şı da ya nır. Azər bay ca nın 

çox güc lü dü şü nül müş so-

sial si ya sə ti var dır və in san 

ami li bu si ya sə tin mər kə-

zin də da ya nır.

İn san sağ lam lı ğı üçün 

əsas şərt tə miz iç mə li su dur. 

Biz bu nu həll edi rik. İkin ci 

əsas şərt tə miz ha va dır. Bu-

nu da həll edi rik. Ba kı da 

gö rül müş iş lər nə ti cə sin də 

eko lo ji və ziy yət bö yük də-

rə cə də yax şı la şıb. Vax ti lə 

Ba la xa nı zi bil xa na sın dan 

qal xan tüs tü şə hə rin bö yük 

his sə si ni əha tə edir di. İn di 

nə həng, müasir zi bil yan-

dır ma za vo du nun in şa sın-

dan son ra ar tıq bu prob lem 

ara dan gö tü rü lüb. Ar tıq Ba-

la xa nı zi bil xa na sı ad lı yer 

yox dur. Ora da in di tex no-

park ya ra dı lır, əra zi abad-

laş dı rı lır, bax, bu əra zi də ki 

ki mi ağac lar əki lib. Dörd 

il bun dan əv vəl mən bu ra-

da olan da heç bir ağac yox 

idi. İn di bö yük bir me şə sa-

lı nıb. Bö yük şor gö lü eko lo ji 

təh lü kə mən bə yi idi. Onun 

ya nın da da yan maq müm-

kün de yil di. Adam üfu nət-

dən bo ğu lur du. İkin ci Dün-

ya mü ha ri bə si za ma nı hətt  a 

on dan açıq neft an ba rı ki mi 

is ti fa də edir di lər. On dan 

son ra, lay, ka na li za si ya su-

la rı, bü tün axın tı lar ora ya 

tö kü lür dü. Bö yük şor gö lü-

nün reabi li ta si ya sı, abad laş-

dı rıl ma sı la yi hə si nin bi rin ci 

his sə si ni biz cə mi bir il ər-

zin də həll et dik. Gö lün 300 

hek ta rı in di tam tə miz lə-

nib, bir ki lo metr dən də çox 

uzun lu ğu olan bö yük bul-

var sa lı nıb, bənd ti ki lib və 

iş lər da vam et di ri lir. Bir da-

ha de mək is tə yi rəm, vax ti-

lə onun ya nın da da yan maq 

müm kün de yil di. İn di isə 

gö lün üzə ri nə kö çə ri quş-

lar qo nur. Bax, bu dur bi zim 

ya naş ma mız. Biz bu nu nə 

üçün edi rik, ni yə bu qə dər 

və sait xərc lə yi rik? Ona gö rə 

ki, Ba kı da eko lo ji və ziy yət 

yax şı laş sın, in san lar da ha 

da ra hat ya şa sın lar, çox-

lu ic ti mai yer lər ya ra dıl sın, 

eko lo ji prob lem ya ra dan ya-

ra nı sa ğal da bi lək.

Bö yük şor gö lü nün reabi-

li ta si ya sı nın ikin ci mər hə-

lə si hə ya ta ke çi ri lə cək və 

be lə lik lə, Ba kı da çox gö zəl, 
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bö yük, ha ra da sa 700-800 

hek tar sa hə də göl ya ra dı la-

caq dır. Gə lə cək də o gö lün 

ət ra fın da ya şa yış yer lə ri, 

ye ni park lar da sa lı na caq. 

Yə ni, o ölü bir ye ri biz in-

san lar üçün di rilt dik və di-

ril di rik. Zığ gö lü də ya xın 

za man lar da tə miz lə nə cək. 

O əra zi ni də ta ma mi lə ya-

şıl laş dı ra ca ğıq və əha li nin 

sə rən ca mı na ve rə cə yik. Bir 

da ha de yi rəm, biz bun la-

rı ona gö rə edi rik ki, bu na 

eh ti yac var. Bi zim bö yük 

prob lem lə ri miz on dan iba-

rət dir ki, 100 il dən ar tıq dır 

Ba kı da neft sə na ye si nin ya-

rat dı ğı fə sad la rı ara dan gö-

tür mə li yik. Bi bi hey bət neft 

mə dən lə ri – o bir eko lo ji fə-

la kət mən zə rə si idi. Adam 

ona ba xan da dəh şə tə gə lir-

di. İn di ora ba xan da adam 

gö zəl, abad mən zə rə, ağac-

lar, park lar gö rür. Ora da su 

id ma nı komp lek si ti ki lib, 

bi rin ci Av ro pa Oyun la rı-

nın ya rış la rı nın bir his sə si 

ora da ke çi ri lib, bul var, qa-

zon lar, park lar sa lı nıb. Hət-

ta in di bu ruq la ra o qə dər 

gö zəl xid mət gös tə rir lər ki, 

on lar da ar tıq gö zəl mən zə-

rə nin bir ele ment lə ri nə çev-

ri lib.

Ba kı da vax ti lə fəaliy yət 

gös tə rən yod za vo du bö yük 

bir təh lü kə mən bə yi idi. Ar-

tıq bu za vod ora dan kö çü-

rül dü, bü tün la zı mi təd bir-

lər gö rül dü və bu təh lü kə 

mən bə yin dən də in san la rın 

ca nı nı qur ta ra bil dik. Ona 

gö rə, iç mə li su la yi hə si bax, 

bu is ti qa mət də gö rü lən iş lə-

rin tər kib his sə si dir və bi la-

va si tə in san la rın sağ lam lı-

ğı na tə sir gös tə rən amil dir.

Ye nə də de yi rəm, Azər-

bay can da son vaxt lar ər zin-

də güc lü so sial si ya sət sa yə-

sin də in san la rın öm rü nün 

uzun lu ğu ar tır. Bu, gö zəl 

gös tə ri ci dir. Diaq nos ti ka 

apa rı lır, hər il dis pan se ri-

za si ya ke çi ri lir, mil yon lar la 

in san bü tün öl kə üz rə pul-

suz müayi nə dən ke çir və 

on lar müali cə edi lir. İç mə li 

su, tə miz ha va, sağ lam ər-

zaq məh sul la rı, sağ lam qi da 

- bi zim priori tet lə ri miz bax 

bun lar dır. Ona gö rə, bu, çox 

bö yük so sial la yi hə dir, çox 

bö yük inf rast ruk tur la yi hə-

si dir və biz bu nu ic ra edi rik. 

Mən çox şa dam ki, bu gün 

Azər bay can bu is ti qa mət də 

də dün ya da bi rin ci dir.

Son il lər ər zin də iq ti sa-

di in ki şaf temp lə ri nə gö rə 

dün ya da bi zə bə ra bər ikin-

ci öl kə yox dur. Vax ti lə pa-

xıl lar, bə zi dairə lər, bi zim 

işi mi zə köl gə sal maq is tə-

yən lər uğur la rı mı zı neft lə 

bağ la yır dı lar. İn di nef tin 

qiy mə ti iki də fə dən də aşa-

ğı dü şüb, am ma biz ye nə də 

in ki şaf edi rik, ye nə də nü-

mu nə gös tə ri rik. Bu ilin 9 

ayın da Azər bay can da qey-

ri-neft sə na ye si 10 faiz dən 

çox art mış dır. Ümu mi da-

xi li məh sul təx mi nən 4 faiz, 

qey ri-neft sek to ru təx mi nən 

6 faiz art mış dır. Bu qur ğu-

nun is ti fa də yə ve ril mə sin də 

də biz li der lik gös tər mi şik. 

Heç bir baş qa öl kə də bu bö-

yük lük də və bu sə viy yə də 

tə miz lə yi ci qur ğu yox dur. 

Bu nu an caq müs tə qil Azər-

bay can edə bi lər və edir. 

Gə lə cək də bü tün la zım olan 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri ni 

ic ra edə cə yik və əmi nəm 

ki, 2018-ci il də ba şa çat ma sı 

göz lə ni lən üçün cü re gional 

in ki şaf proq ra mı nın ic ra sı 

nə ti cə sin də Azər bay can da 

bü tün əsas inf rast ruk tur 

la yi hə lə ri ic ra edi lə cək. İn-

san lar da ha da yax şı, da ha 

ra hat, təh lü kə siz lik, əmin-

aman lıq, ri fah için də ya şa-

ya caq lar.

Mən bir da ha si zi bu 

gö zəl ha di sə mü na si bə ti-

lə təb rik et mək is tə yi rəm. 

“Azər su”nun iş çi lə ri ni təb-

rik et mək, öz min nət dar lı-

ğı mı bil dir mək is tə yi rəm ki, 

on lar bu bö yük iş lə ri gö rür-

lər. Ba kı nın və Ab şe ron ra-

yo nu nun bü tün sa kin lə ri ni 

təb rik edi rəm ki, nə ha yət, 

bu mə sə lə də öz həl li ni tap-

dı. Si zi bir da ha təb rik edi-

rəm, ye ni uğur lar ar zu la yı-

ram.

Son da xa ti rə şək li çək di-

ril mişdir.
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“Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nin pre zi den ti 

Qorx maz Hü sey nov döv lə t 

baş çı sı na mə lu mat ver di ki, 

re gion la rın so sial-iq ti sa di in-

ki şa fı Döv lət Proq ra mı çər çi-

və sin də böl gə lər də əha li nin 

iç mə li su təc hi za tı nın yax-

şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin-

də təd bir lər da vam et di ri lir. 

Proq ram çər çi və sin də hə ya-

ta ke çi ri lən “Ucar 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 

pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 

alın maq la ra yon mər kə zin-

də 22 min nə fə rin iç mə li su 

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 nmışdır. 

La yi hə çər çi və sin də 37 min 

nə fər əha li nin ya şa dı ğı 15 

kən də də iç mə li su yun ve ril-

mə si nə zər də tu tu lur. Ümu-

mi lik də bu la yi hə dən 59 min 

nə fər fay da la na caq. La yi hə 

çər çi və sin də Ucar Su ka nal 

İda rə si üçün müasir tə ləb lə-

rə ca vab ve rən ye ni in zi ba ti 

bi na ti ki lmişdir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

ida rə nin bi na sın da ya ra dıl-

mış şə rait lə ta nış olmuşdur. 

Döv lət baş çı sı na mə lu mat 

ve ril di ki, ümu mi sa hə si 720 

kvad rat metr olan bi na da 

müasir tə ləb lə rə ca vab ve rən 

“SCA DA” ida rəet mə mər-

kə zi ya ra dı lmışdır. Onun 

va si tə si lə su yun mən bə dən 

is teh lak çı ya dək ötü rül mə si 

on layn re jim də tən zim lə nə-

cək. Bu is ti qa mət də hə ya ta 

ke çi ri lən təd bir lər dən bi ri də 

Coğ ra fi  İn for ma si ya Sis te mi-

nin ya ra dıl ma sı dır. Ucar şə-

hə rin də də tət biq olun muş 

bu sis tem sa yə sin də gə lə-

cək də bü tün şə bə kə inf rast-

ruk tu ru coğ ra fi  mə lu mat lar 

ba za sı na əsas la nan rə qəm sal 

xə ri tə lə rin tət bi qi ilə ida rə 

edi lə cək. Bu sis tem dün ya-

nın iki nü fuz lu mü sa bi qə si-

nin qa li bi olmuşdur.

Diq qə tə çat dı rılmışdır ki, 

2011-ci ilin okt yab rın da ic ra-

sı na baş la nı lan “Ucar 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 döv lət 

büd cə si və saiti he sa bı na hə-

ya ta ke çi ri lir. Ucar şə hə ri ni 

və ət raf kənd lə ri iç mə li su 

ilə tə min et mək üçün Ağ-

su ra yo nu əra zi sin də Gir-

di man ça yın ya ta ğın da yer-

lə şən Kü lül lü su mən bə yi 

se çi lib. Bu ra da su gö tü rü cü 

qur ğu, mən bə nin ya xın lı-

ğın da Ucar şə hə ri ni tə min 

et mək üçün hər bi ri nin tu-

tu mu 3750 kub metr olan 2 

su an ba rı ti ki lmişdir. An bar-

lar dan Ucar şə hə ri nə 57 ki-

lo metr özüaxım lı ma gist ral 

su kə mə ri çə ki lmişdir. Ar tıq 

bu kə mər dən Ucar şə hə ri nin 

ya xın lı ğın da kı Gə ray bəy li və 

Qa ra börk kənd lə ri nə iç mə li 

su ve ri lmişdir. Ucar şə hə rin-

də in şaa sı nə zər də tu tu lan 

120 ki lo metr iç mə li su şə bə-

kə si nin tikintisi tam ye kun-

la şıb, 4891 ün va na bir ləş mə 

ve ri lib və smart say ğac lar 

qu raş dı rı lmışdır. İç mə li su 

təc hi za tı nın da ya nıq lı ğı nı tə-

min et mək üçün şə hər də hər 

bi ri nin tu tu mu 1500 kub metr 

olan 2 su an ba rı ti ki lmişdir. 

Ha zır da Ucar şə hə ri nin bü-

tün abo nent lə ri fa si lə siz iç-

mə li su ilə tə min olu nur.

Bil di ril mişdir ki, şə hər 

üz rə la yi hə lən di ri lən 88 ki-

lo metr lik ka na li za si ya şə bə-

kə si nin 20 ki lo metr lik his sə si 

də ha zır dır. Şə hər də ya ra na-

caq tul lan tı su la rı gə lə cək də 

in şa edi lə cək və məh sul dar-

lı ğı sut ka da 10 min kub metr 

ola caq tə miz lə yi ci qur ğu da 

zə rər siz ləş di ri lə cək.

  Уъар шящяриндя су тяъщизаты системляринин     

Okt yab rın 6-da Pre zi dent İl ham Əli yev 
Ucar şə hə ri nin su təc hi za tı sis te mi nin ye ni dən 
qu rul ma sı la yi hə si nin ba şa çat dı rıl ma sı mü na si-
bə ti lə təş kil olu nan mə ra sim də iş ti rak etmişdir.
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Həm çi nin qeyd olun-

muşdur ki, Ucar şə hə rin də 

mər kəz ləş di ril miş su təc hi-

za tı sis tem lə ri 1970-ci il lə rin 

son la rın da ya ra dı lmışdır. 

Şə hə rə iç mə li su Göy çay ra-

yo nu nun Po tu kən di əra zi-

sin də yer lə şən su bar te zian 

qu yu lar dan ve ri lir di və 

“Azər su” ASC şə hər sa kin lə-

ri nin 55 faizi nə xid mət gös-

tə rir di. Əha li nin qa lan his-

sə si tə lə ba tı nı ka nal və arx 

su la rın dan is ti fa də et mək lə 

ödə yir di. Ka na li za si ya sis te-

mi in di yə qə dər möv cud ol-

ma yıb.

Son ra Pre zi dent İl ham 

Əli yev şə bə kə yə su yun ve-

ril mə si ni bil di rən düy mə ni 

bas mışdır.

Bu nun la Ucar şə hə ri nin 

24 saat fa si lə siz su ilə tə min 

olun ma sı pro se si uğur la ye-

ri nə ye ti ril mişdir.

Diq qə tə çat dı rılmış dır 

ki, ida rə nin bi na sın da müa-

sir tip li ye ni la bo ra to ri ya da 

qu ru lmuşdur. Bu ra da iç mə-

li su yun 14 va cib pa ra met ri 

öy rə ni lə cək. Da ha ge niş və 

də qiq ana liz lə rin apa rıl ma sı 

zə ru rə ti ya ran dıq da nü mu-

nə lər xü su si tə yi nat lı ma-

şın lar da Ba kı da kı mər kə zi 

la bo ra to ri ya ya gön də ri lir. 

İda rə nin mad di-tex ni ki ba-

za sı nın güc lən di ril mə si məq-

sə di lə nəq liy yat va si tə lə ri və 

xü su si tex ni ka lar alınmışdır.

Da ha son ra Ucar ic ti-

maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri 

ilə gö rü şən döv lə ti mi zin baş-

çı sı İl ham Əliyev de mişdir:

- Ucar ra yo nun da ol ma-

ğım dan çox məm nu nam. Şa-

dam ki, Ucar ra yo nu uğur la, 

sü rət lə in ki şaf edir. Bir ne çə 

il bun dan əv vəl bu ra da bir 

sı ra açı lış da iş ti rak et mi şəm, 

o cüm lə dən Hey dər Əli yev 

Mər kə zi nin açı lı şın da. O 

vaxt dan bu gü nə qə dər ra-

yon çox sü rət lə in ki şaf edir, 

bö yük qu ru cu luq, abad lıq 

iş lə ri apa rı lır, bi na lar ti ki lir, 

park lar sa lı nır. Bu, mə ni çox 

se vin di rir. Çün ki mən çox is-

tə yi rəm ki, Azər bay ca nın hər 

bir ra yo nu abad, gö zəl ol sun, 

şə hər lər gö zəl ləş sin, in san lar 

üçün bü tün la zı mi şə rait ya-

ra dıl sın. Şa dam ki, Ucar ra-

yo nu nun si ma sı sürət lə də-

yi şir və gö zəl lə şir.

Ey ni za man da, ra yo nun 

bü tün so sial və inf rast ruk tur 

la yi hə lə ri də uğur la ic ra edi-

lir. On la rın ara sın da, əl bət-

tə, iç mə li su la yi hə si bi rin ci 

yer də dir. Çün ki tə miz iç mə-

li su in san sağ lam lı ğı üçün 

əsas şərt dir. Bil di yi niz ki mi, 

iç mə li su və ka na li za si ya la-

yi hə lə ri nin ic ra sı öl kə miz də 

çox ge niş vü sət al mış dır. Bir 

ne çə il bun dan əv vəl qar şı ya 

və zi fə qo yul muş dur ki, hər 

bir şə hə ri mi zin iç mə li su və 

ka na li za si ya prob le mi həll 

olun sun. Ar tıq bir müd dət-

dir ki, Ucar şə hə ri nin iç mə li 

su prob le mi öz həl li ni ta pıb. 

Gö zəl, tə miz su mən bə yin-

dən su ve ri lir. Mə nə ve ri lən 

mə lu ma ta gö rə, bü tün ev-

lə rin su tə mi na tı ar tıq təş kil 

edi lib dir. Bu, bö yük ta ri xi 

nailiy yət dir. Çün ki Azər-

bay can da bü tün dövr lər də 

iç mə li su prob le mi çox cid-

di prob lem ola raq qal mış dır. 

So vet döv rün də müəy yən 

iş lər gö rül müş dür. An caq 

biz bu mə sə lə ni tam şə kil-

də həll edə bil mə miş dik. Siz 

də yax şı bi lir si niz ki, vax ti lə 

fa si lə lər lə, sut ka da bir ne-

çə saat su ve ri lir di, ya ve ril-

mir di. İn di isə bu prob lem 

ara dan gö tü rü lüb. Əmi nəm 

ki, 2-3 il ər zin də bü tün baş-

qa ra yon lar da da bu mə sə lə 

öz həl li ni ta pa caq. Çün ki bir 

çox ra yon lar da ar tıq bu, həll 

olu nub dur. Ucar ra yo nun da 

tək cə şə hə rə de yil, ey ni za-

man da, 15 ya şa yış mən tə qə-

si nə də, kənd lə rə də su ve ri-

lir. Ka na li za si ya la yi hə si isə 

2017-ci il də ba şa ça ta caq və 

be lə lik lə, bu mə sə lə ta ma mi-

lə ara dan gö tü rü lə cək dir.

Ra yon ic ti maiy yə ti nin 

nü ma yən də lə ri döv lət baş-

çı sı na gös tər di yi diq qət və 

qay ğı ya gö rə min nət dar lıq 

etmiş lər.

  йенидян гурулмасы ишляри баша чатмышдыр
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Döv lət baş çı sı əv vəl cə “Göy çay 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 

ilə ta nış ol muşdur.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov Pre zi dent İl ham Əli ye və mə-

lu mat ver mişdir ki, la yi hə 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 “Şə hər 

su təc hi za tı və ka na li za si ya la yi hə si” və 

“Su təc hi za tı və ka na li za si ya in ves ti si ya 

proq ra mı” çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lir. 

La yi hə 2035-ci ilə qə dər pers pek tiv in ki-

şaf nə zə rə alın maq la Göy çay şə hə rin də 

43 min nə fə rin iç mə li su 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 nmışdır.

“Şə hər su təc hi za tı və ka na li za si ya 

la yi hə si”nin ic ra sı na 2008-ci il də baş la-

nı lmışdır. Bu mər hə lə də Göy çay şə hə ri-

nin iç mə li su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl-

ma sı məq sə di lə üç su bar te zian qu yu su 

qa zı lmışdır, su gö tü rü cü ka me ra və xlo-

ra tor bi na sı, hər bi ri nin həc mi 2000 kub-

metr olan iki an bar in şa edilmişdir. 

Ey ni za man da, “Göy çay Su ka nal” Tö-

rə mə Səhm dar Cə miy yə ti üçün ye ni 

ofi s bi na sı və is teh sa lat ba za sı in şa edi-

lmişdir, zə ru ri ma şın və me xa nizm lər 

alı nmışdır.

Diq qə tə çat dı rıl mışdır ki, “Su təc hi-

za tı və ka na li za si ya in ves ti si ya proq ra-

mı” la yi hə si nin ic ra sı na isə 2012-ci il də 

baş la nı lmışdır. Bu mər hə lə də Göy çay 

şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı nın yax şı-

laş dı rıl ma sı məq sə di lə iki su bar te zian 

qu yu su qa zı lmışdır. Gə lə cək də da-

ha üç qu yu nun qa zıl ma sı nə zər də tu-

tulmuşdur.

Gö rü lən iş lər çər çi və sin də ar te zian 

zo na sın da hər bi ri nin tu tu mu 500 kub-

metr olan iki an bar ti ki lmişdir, bu ra dan 

şə hə rə qə dər 5,6 ki lo metr uzun lu ğun da 

ma gist ral su xətt  i çə ki lmişdir. La yi hə 

çər çi və sin də in şaa sı nə zər də tu tul muş 

147 ki lo metr uzun lu ğun da iç mə li su 

şə bə kə si nin ti kin ti si tam ye kun la şmış, 

9761 ün va na bir ləş mə ve ri lmişdir. Hər 

bir abu nə çi smart tip li say ğac la tə min 

olu nmuşdur. Ha zır da şə hə rin bü tün 

əha li si fa si lə siz iç mə li su ilə tə min edi lir.

Şə hə rin ka na li za si ya inf rast ruk tu-

ru nun ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri çər çi-

və sin də la yi hə lən di ril miş 123 ki lo metr 

uzun lu ğun da ka na li za si ya şə bə kə si nin 

in şaa sı da ba şa çat dı rı lmışdır. Göy çay 

şə hə rin də tul lan tı su la rı nın tə miz lən-

mə si məq sə di lə məh sul dar lı ğı sut ka da 

20 min kub metr olan qur ğu ti ki lə cək. 

La yi hə nin ic ra sı 2016-cı il də tam ba şa 

çat dı rı la caq.

Qeyd edilmişdir ki, Göy çay şə hə ri-

nin mər kəz ləş di ril miş iç mə li su təc hi-

za tı sis te mi 1930-1970-ci il lər də mər hə-

lə lər lə ya ra dı lıb və is tis ma ra ya rar sız 

və ziy yət də idi. Ye ni la yi hə ic ra olu na na 

qə dər abo nent lə rə iç mə li su sut ka da 1 

saat ol maq la qra fi k lə ve ri lir di.

Pre zi dent İl ham Əli yev Göy çay şə-

hə ri nə tə miz iç mə li su yun ve ril mə si ni 

bil di rən düy mə ni basmışdır.

Son da xa ti rə şək li çək di ril mişdir.

Эюй ча й шящяриндя ичмяли су вя канализасийа 
системляринин йенидян гурулмасы йекунлашмышдыр

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Göy ça ya sə fə ri çər çi və sin də 
oktyabrın 6-da ra yon mər kə zi nə 
tə miz iç mə li su yun ve ril mə si nə 
baş la nı lmışdır.
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Pre zi dent İl ham Əli yev  

dün ya da da vam edən böh ra-

na, nef tin qiy mə ti nin kəs kin 

düş mə si nə, öl kə mi zə qar-

şı əsas sız təz yiq lə rə və bə zi 

hal lar da təx ri bat la ra bax ma-

ya raq, ötən 9 ay da Azər bay-

can iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf 

et di yi ni bil dir miş dir. Bu 

dövr də iq ti sa diy yat 3,7 faiz, 

sə na ye is teh sa lı 2,1 faiz, qey-

ri-neft sə na ye si 10 faiz dən 

çox, kənd tə sər rü fa tı is teh-

sa lı 6,7 faiz art mış dır. İlin 9 

ayın da infl  ya si ya 3,7 faiz təş-

kil et di yi hal da, əha li nin pul 

gə lir lə ri 5,8 faiz art mış, öl kə 

iq ti sa diy ya tı na bü tün mən-

bə lər dən 16 mil yard dol lar 

sər ma yə qo yul muş dur.

Döv lət baş çı sı so sial sa hə-

də ic ra olu nan la yi hə lər dən 

da nı şar kən qeyd et miş dir ki, 

ötən dövr də öl kə də 34 mək-

təb, 26 uşaq bağ ça sı, 11 tibb 

müəs si sə si ti kil miş və ya 

əsas lı şə kil də ye ni dən qu rul-

muş dur. Əha li nin so sial və-

ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı 

ilə bağ lı xey li iş gö rül dü yü nü 

de yən Pre zi dent İl ham Əli-

yev xü su si lə ün van lı so sial 

yar dı mın ve ril mə sin də şəf-

fafl  ı ğın tə min edil di yi ni vur-

ğu la mış və bil dir miş dir ki,  

ha zır da 500 min in san, yə ni 

114 min ailə ün van lı so sial 

yar dım alır. Ye ni iş yer lə ri nin 

ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də 

döv lət si ya sə ti nin ar dı cıl hə-

ya ta ke çi ril mə si nə ti cə sin də 

9 ay da öl kə də 87 min ye ni 

iş ye ri nin açıl dı ğı nı, bu nun 

da 67 mi ni nin daimi ol du-

ğu nu de yən Pre zi dent İl ham 

Əli yev qa za nı lan uğur la rı 

öl kə mi zin müs tə qil si ya sət 

apar ma sı və Azər bay can da 

sa bit li yin və təh lü kə siz li yin 

tə min olun ma sı, və tən daş 

həm rəy li yi nin möh kəm lən-

di ril mə si ilə əla qə lən dir miş-

dir.

Son ra iq ti sa diy yat və sə-

na ye na zi ri Şa hin Mus ta fa-

yev, sə hiy yə na zi ri Oq tay Şi-

rə li yev, təh sil na zi ri Mi ka yıl 

Cab ba rov  ca ri ilin 9 ayın da 

gö rü lən iş lər lə bağ lı mə ru zə 

et miş lər.

Ye kun nit qin də Pre zi dent 

İl ham Əli yev bil dir miş dir ki, 

qlo bal rə qa bət li lik qa bi liy yə-

ti nə gö rə Da vos İq ti sa di Fo-

ru mu öl kə mi zi 40-cı yer də 

qə rar laş dır mış dır.  Bu nun la 

da Azər bay can MDB-də bi-

rin ci yer də dir, bey nəl xalq 

rey tinq agent lik lə ri də öl-

kə mi zin rey tinq lə ri ni yük-

səlt miş dir. Öl kə də ma liy yə 

in ti za mı nın güc lən di ril mə-

si nin, iza fi  xərc lə rə yol ve ril-

mə mə si nin va cib li yi ni de yən 

döv lət baş çı sı bil dir miş dir 

ki,  priori tet təş kil et mə yən 

la yi hə lə rə və saitin ay rıl ma sı 

da yan dı rıl ma lı, büd cə xərc-

lə ri nin struk tu ru na ye ni dən 

ba xıl ma lı və büd cə və saiti 

qə naət lə iş lə dil mə li dir. Bun-

dan əla və, sa hib kar lar ver gi-

lə ri vax tın da ödə mə li, on la rın 

qar şı sın da əsas sız ödə mə lər-

lə bağ lı tə ləb qo yul ma ma lı-

dır. Kor rup si ya ilə mü ba ri zə 

hal la rı nın da ha da güc lən di-

ril mə si nin, bu sa hə də sis tem 

xa rak ter li is la hat la rın da vam 

eti di ril mə si nin, “ASAN xid-

mət”in fəaliy yə ti nin ge niş-

lən di ril mə si nin zə ru ri ol du-

ğu nu de yən Pre zi dent İl ham 

Əli yev kor rup si ya və rüş vət-

xor lu ğa qar şı mü ba ri zə də ic-

ti mai nə za rə tin də güc lən di-

ril mə si nin əhə miy yə tin dən 

da nış mış dır.  

Pre zi dent İl ham Əli yev 

kənd tə sər rü fa tı nın və sə na-

ye nin in ki şa fı, me liora tiv təd-

bir lə rin gö rül mə si, ye ni əkin 

sa hə lə ri nin ya ra dıl ma sı, bun-

dan əla və, dər man ba za rın da 

və ziy yə tə nə za rə tin da ha da 

güc lən di ril mə si, met ro nun 

ye ni stan si ya la rı nın ti kin ti si-

nin da vam et di ril mə si nin də 

va cib li yi ni diq qə tə çat dır mış, 

iç mə li su, ka na li za si ya la yi-

hə lə ri nin da vam et di ri lə cə yi-

ni vur ğu la mış dır. “İnf rast-

ruk tur la yi hə lə ri nin da vam 

et di ril mə si nə zər də tu tu lur. 

Kənd yol la rı, qaz laş dır ma, 

iç mə li su la yi hə lə ri - bü tün 

ra yon lar da bu pro ses lər ge niş 

vü sət al mış dır. Cey ran ba tan 

su an ba rın da ye ni tə miz lə yi-

ci qur ğu nun ar tıq is tis ma rı 

göz lə ni lir. Bu da çox bö yük 

la yi hə dir. Bir ne çə il bun dan 

əv vəl mə nim iş ti ra kım la o 

la yi hə nin tə məl da şı qo yul-

muş dur. Bu gün ar tıq de mək 

olar ki, bu la yi hə ha zır dır. 

Ba kı nı tə miz, iç mə li su ilə tə-

min et mək üçün bu la yi hə nin 

əvəz siz ro lu ola caq dır”. 

Bi rin ci Av ro pa Oyun la-

rı nın öl kə mi zə ma ra ğı da ha 

da ar tır dı ğı nı, tu rizm sek to-

ru nun in ki şa fı na tə kan ver di-

yi ni de yən döv lət baş çı sı gə-

lən il lər də ke çi ri lə cək id man 

təd bir lə ri nin də bu ba xım dan 

əhə miy yət li ola ca ğı nı bil dir-

miş dir. Pre zi dent İl ham Əli-

yev “Cə nub” qaz dəh li zi nin 

ti kin ti si ilə bağ lı təd bir lə rin 

vax tın da hə ya ta ke çi ril mə-

si nə dair tap şı rıq lar ver miş, 

ilin so nu na qə dər nə zər də tu-

tu lan bü tün təd bir lə rin uğur-

la real la şa ca ğı na əmin li yi ni 

ifa də et miş dir. 

2015-ъи илин 9 айы нын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун ла ры вя 
гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср олун муш иъ ла с ке чи рил миш дир

Okt yab rın 12-də Pre zi dent İl ham Əli ye vin sədr-
li yi ilə Na zir lər Ka bi ne ti nin 2015-ci ilin 9 ayı nın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı nın ye kun la rı və qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş ic la sı ke çi ril miş dir.
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Təd bir də çı xış edən Qu-

ba Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-

nin baş çı sı Ya şar Məm mə dov  

Zər da bi qə sə bə sin də  uzun 

il lər dir iç mə li su prob le mi nin 

ol du ğu nu qeyd et miş, “Azər-

su” ASC tə rə fi n dən hə ya ta 

ke çi ril miş la yi hə nin bö yük 

nailiy yət ol du ğu nu diq qə tə 

çat dır mış və bu na gö rə qə-

sə bə sa kin lə ri adın dan öl kə 

baş çı sı na min nət dar lı ğı nı bil-

dir miş dir.

“Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC-nin 

di rek to ru Eti bar Məm mə dov 

iç mə li su ça tış maz lı ğı mü şa-

hi də olu nan ya şa yış mən tə-

qə lə rin də ye ni inf rast ruk tur-

la rın ya ra dıl dı ğı nı bil dir miş 

və ic ra sı ba şa çat mış la yi hə-

lə rin əha li nin so sial ri fa hı nın  

yax şı laş ma sı na  töh fə lər ver-

di yi ni diq qə tə çat dır mış dır: 

“Möh tə rəm Pre zi dent İl ham 

Əli yev hər bir ya şa yış mən-

tə qə si nin key fi y yət li və da-

ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 

olun ma sı nı priori tet ki mi 

müəy yən ləş dir miş dir. Kənd 

və qə sə bə lər də  be lə la yi hə lə-

rin hə ya ta ke çi ril mə si xü su si 

ola raq diq qət də sax la nı lır. 

Zər da bi qə sə bə si ni iç mə li su 

ilə tə min edən su bar te zian 

qu yu la rı is tis ma ra ya rar lı 

ol ma dı ğın dan bu ra da ye ni 

qu yu la rın qa zıl ma sı qə ra ra 

alın mış dır. Qı sa müd dət də 

iş lər ba şa çat dı rıl mış və ye-

ni su bar te zian qu yu lar dan 

iç mə li su yun ve ril mə si tə min 

edil miş dir. Gə lə cək də Qu ba 

ra yo nu nun di gər kənd və qə-

sə bə lə rin də də ye ni la yi hə lə-

rin ic ra sı nə zər də tu tu lur”.

Qu ba ra yo nu nun Zər da-

bi qə sə bə si 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 3900 sa-

ki nin iç mə li su təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı na he sab-

lan mış dır. Qə sə bə ni iç mə li 

su ilə tə min et mək məq sə di 

ilə 2 ədəd ye ni su bar te zian 

qu yu su qa zıl mış dır. Bu ra-

dan gö tü rü lən su əv vəl dən 

möv cud olan 12 km  uzun-

lu ğun da ma gist ral kə mər lə 

qə sə bə sa kin lə ri nə çat dı rı lır. 

Ha zır da qə sə bə sa kin lə ri  4,5 

km uzun lu ğu olan pay la yı cı 

şə bə kə va si tə si ilə iç mə li su 

alır. Ye ri gəl miş kən,  su təc-

hi za tı nın da ya nıq lı ğı nı tə min 

et mək üçün yer li bə lə diy yə 

tə rə fi n dən hər bi ri nin tu tu mu 

16 kub metr olan 2 ədəd su 

çə ni qu raş dı rıl mış dır. Qeyd 

edək ki, qə sə bə nin iç mə li su 

təc hi za tı yer li bə lə diy yə tə rə-

fi n dən hə ya ta ke çi ri lir.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti re gion lar da, xü-

su si lə iç mə li su dan əziy yət çə kən kənd və qə sə bə lə rin su 

təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı  məq sə di ilə tə xi rə sa lın maz 

təd bir lə ri da vam et di rir. "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 növ bə ti la yi hə Qu ba ra yo nu nun  Zər da bi qə-

sə bə sin də ic ra edil miş dir. Okt yab rın 29-da Zər da bi qə sə-

bə sin də  ye ni su bar te zian qu yu la rı nın is tis ma ra ve ril mə si 

ilə bağ lı mə ra sim ke çi ril miş dir.

Гу баnын Зяр да би гя ся бя си нин 
ич мя ли су проблеми щялл едилмишдир
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“Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti res pub li-

ka nın iri şə hər və ra yon 

mər kəz lə ri ilə ya na şı, 

kənd və qə sə bə lə ri nin də 

iç mə li su təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı la yi-

hə lə ri nin ic ra sı nı da vam 

et di rir. Bu məq səd lə Şəm-

kir ra yo nu nun Ha cıalı lar 

və Düz qış laq kənd lə rin-

də ic ra olu nan la yi hə lər 

uğur la ba şa çat dı rıl mış 

və okt yab rın 29-da ye ni 

su təc hi za tı sis tem lə ri-

nin  is ti fa də yə ve ril mə si 

ilə bağ lı mə ra sim ke çi ril-

miş dir.

Mə ra sim də çı xış edən 

Şəm kir Ra yon İc ra Ha ki miy-

yə ti nin rəs mi si Ra sim Mus-

ta fa yev öl kə rəh bər li yi tə rə-

fi n dən re gion la rın in ki şa fı na 

bö yük diq qət gös tə ril di yi ni 

bil dir miş və qeyd et miş dir 

ki, Ha cıalı lar  və Düz qış laq 

kənd lə ri nin sa kin lə ri uzun  

il lər dir iç mə li su qıt lı ğın dan 

əziy yət çə kir di. “Azər su” 

ASC-nin hə ya ta ke çir di yi la-

yi hə lə rin ic ra sı qı sa müd dət-

də ye kun laş mış  və sa kin lə-

rin iç mə li su prob le mi həl li ni 

tap mış dır.

“Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC di-

rek to ru nun bi rin ci müavi ni 

Və li Hə sə nov  bil dir miş dir 

ki, re gion la rın so sial-iq ti sa-

di in ki şa fı proq ram la rı na 

uy ğun ola raq böl gə lər də iç-

mə li  su təc hi za tı nın yax şı-

laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

tə xi rə sa lın maz təd bir lər gö-

rü lür: “Möh tə rəm Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin əha li nin fa-

si lə siz və key fi y yət li iç mə li 

su ilə tə min edil mə si ba rə də 

tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 

bu gün da ha iki kən də iç mə li 

su yun ve ril mə si tə min edi lir. 

Bun dan son ra kənd sa kin lə-

ri key fi y yət li iç mə li su dan 

fa si lə siz ola raq is ti fa də edə 

bi lə cək. Bu təd bir lə rin da va-

mı ola raq ya xın gə lə cək də di-

gər ra yon la rın iç mə li su dan 

əziy yət çə kən kənd lə ri nin də 

prob lem lə ri həll edi lə cək dir”.

Şəm kir ra yo nu nun Ha-

cıalı lar kən di nin su təc hi za tı 

sis te mi nin ya ra dıl ma sı la yi-

hə si 500-dək sa ki nin su təc-

hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na  

he sab lan mış dır. Kən di iç mə-

li su ilə tə min et mək üçün su 

mən bə yi bu laq lar se çil miş-

dir. Bu laq lar dan gö tü rül müş 

su yun  is teh lak çı la ra çat dı-

rıl ma sı məq sə di ilə, hər bi ri-

nin tu tu mu 30 kub metr olan 

4 ədəd an bar ti kil miş, na sos 

stan si ya sı və trans for ma tor 

qu raş dı rıl mış dır.  Bu nun la 

ya na şı 500 metr ma gist ral, 

750 metr kən da ra sı su xət-

lə ri çə kil miş, kən din müx tə-

lif yer lə rin də 3 ədəd bu laq 

qu raş dı rıl mış dır. Gə lə cək də 

bu laq la rın sa yı nın ar tı rıl ma-

sı nə zər də tu tul muş dur.

Qeyd edək ki, in di yə qə-

dər Ha cıalı lar  kən din də iç-

mə li su şə bə kə si ol ma yıb 

və kənd sa kin lə ri su yu fər-

di qay da da  uzaq mə sa fə də 

yer lə şən bu laq lar dan gə ti rir-

dilər. 

Şəm kir ra yo nu nun Düz-

qış laq kən di nin də mir yol 

stan si ya sı əra zi sin də 60  

kub metr lik su çə ni və pay la-

yı cı şə bə kə ol sa da əha li nin 

su tə mi na tın da  prob lem lər 

ya şa nır dı. Ye ni su bar te zian 

qu yu su nun qa zıl ma sın dan 

son ra 600 nə fər əha li si olan 

kən din da ya nıq lı  su təc hi za-

tı tə min edil miş dir. 

Шям кирin Ща ъыалы лар вя 
Дцз гыш лаг кянд ля ри нин ич мя ли 
су тяъ щи за ты йах шы лаш ды рыл мыш дыр
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Dün   ya Ban   kı   nın tə   şəb   bü  -

sü ilə “Azər   su” Açıq Səhm  -

dar Cə   miy   yə   tin   də Qır   ğı   zıs  -

ta   nın Ar   xi   tek   tu   ra, Ti   kin   ti və 

Kom   mu   nal Xid   mət   lər üz   rə 

Döv   lət Agent   li   yi   nin,  İç   mə   li 

Su Təc   hi   za   tı De   par   ta   men   ti  -

nin, Su   lut   ka və Ker   ben şə  -

hər   lə   ri   nin rəh   bər   li   yi, İc   ma  -

la   rın İn   ki   şa   fı və İn   ves   ti   si   ya 

Agent   li   yi   nin üzv   lə   rin   dən 

iba   rət nü   ma   yən   də he   yə   ti ilə 

gö   rüş ke   çi   ril   miş   dir.

 “Azər   su” ASC-nin səd   ri 

Qorx   maz Hü   sey   nov Azər  -

bay   can   da hə   ya   ta ke   çi   ri   lən 

iç   mə   li su və ka   na   li   za   si   ya 

sis   tem   lə   ri   nin ye   ni   dən qu  -

rul   ma   sı la   yi   hə   lə   ri ba   rə   də 

mə   lu   mat ve   rə   rək bil   dir   miş  -

dir ki, bu sa   hə   də bey   nəl   xalq 

ma   liy   yə qu   rum   la   rı ilə sıx 

əmək   daş   lıq edi   lir: “Azər  -

su” ASC-nin real   laş   dır   dı  -

ğı bə   zi la   yi   hə   lər bey   nəl   xalq 

ma   liy   yə qu   rum   la   rı ilə bir   gə 

ma   liy   yə   ləş   di   ri   lir. Bu əmək  -

daş   lıq çər   çi   və   sin   də şə   hər və 

ra   yon mər   kəz   lə   ri   nin iç   mə   li 

su və ka   na   li   za   si   ya inf   rast-

ruk   tur   la   rı müasir stan   dart  -

lar sə   viy   yə   sin   də ye   ni   dən 

qu   ru   lur. Əha   li   nin iç   mə   li su 

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 is   ti   qa   mə   tin   də 

gö   rül   müş iş   lər bey   nəl   xalq 

mü   tə   xəs   sis   lər tə   rə   fi n   dən 

yük   sək qiy   mət   lən   di   ri   lir. 

İnf   rast   ruk   tur   la   rın ye   ni   dən 

qu   rul   ma   sı ilə ya   na   şı, ye   ni 

tex   no   lo   gi   ya   la   rın tət   bi   qi və 

kadr ha   zır   lı   ğı mə   sə   lə   lə   ri   nə 

də xü   su   si diq   qət ye   ti   ri   lir. 

Ümid   va   rıq ki, bu sa   hə   lər   də 

qa   zan   dı   ğı   mız təc   rü   bə Qır   ğı  -

zıs   tan tə   rə   fi  üçün ma   raq   lı və 

fay   da   lı ola   caq   dır".

Qır   ğı   zıs   tan nü   ma   yən  -

də he   yə   ti   nin rəh   bə   ri, Qır  -

ğı   zıs   ta   nın İç   mə   li Su De  -

par   ta   men   ti   nin rəisi As   ker 

Tok   to   şev su təc   hi   za   tı və 

ka   na   li   za   si   ya sis   tem   lə   ri  -

nin ye   ni   dən qu   rul   ma   sın   da 

Azər   bay   ca   nın bö   yük təc   rü  -

bə   si ol   du   ğu   nu bil   dir   miş, bu 

sa   hə   də   “Azər   su” ASC ilə 

gə   lə   cək əmək   daş   lı   ğın  ge   niş 

pers   pek   tiv   lə   ri ol   du   ğu   nu diq  -

qə   tə çat   dır   mış   dır: “Qır   ğı  -

zıs   tan hö   ku   mə   ti bey   nəl   xalq 

ma   liy   yə təş   ki   lat   la   rı   nın yar  -

dı   mı ilə  re   gion   lar   da iç   mə   li 

su və ka   na   li   za   si   ya inf   rast  -

ruk   tur   la   rı   nın ye   ni   dən qu   rul  -

ma   sı la   yi   hə   lə   ri   nin ic   ra   sı   na 

baş   la   yır. Bey   nəl   xalq ma   liy  -

yə qu   rum   la   rı, xü   su   si   lə Dün  -

ya Ban   kı komp   leks in   ves   ti  -

si   ya proq   ram   la   rı   nın hə   ya   ta 

ke   çi   ril   mə   si n  də Azər   bay   can 

təc   rü   bə   sin   dən is   ti   fa   də olun  -

ma   sı   nı töv   si   yə et   miş   dir. Bu 

məq   səd   lə Azər   bay   can   da ol  -

du   ğu   muz müd   dət   də “Azər  -

su” ASC-nin hə   ya   ta ke   çir  -

di   yi la   yi   hə   lər   lə əya   ni ta   nış 

ol   maq niy   yə   tin   də   yik”.

Gö   rüş   də “Azər   su” ASC 

ilə Qır   ğı   zıs   ta   nın mü   va   fi q 

qu   rum   la   rı ara   sın   da bi   lik və 

təc   rü   bə mü   ba   di   lə   si   nin pers  -

pek   tiv   lə   ri ba   rə   də fi    kir mü  -

ba   di   lə   si apa   rıl   mış   dır. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də nü  ma -

yən  də he  yə  ti Şa  ma  xı və İs -

ma  yıl  lı şə  hər  lə  rin  də 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 la  yi  hə  lə  ri, həm -

çi  nin  “Azər  su” ASC-nin 

Tə  lim-Təd  ris Mər  kə  zin  də 

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-

li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek sin də, Mər  kə  zi La -

bo  ra  to  ri  ya  da ya  ra  dıl  mış şə -

rait  lə ta  nış ol muş, di  gər ob -

yekt  lə  rə də sə  fər et miş lər.

Гыр ьы зыс тан су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа 
сащясиндя Азяр бай ъа н тяъ рц бя си ни юй ря нир
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı və Qır  ğı  zıs  tan Res -

pub  li  ka  sı ara  sın  da su tə  sər  rü  fa  tı sek  to  run  da təc -
rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin apa  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə Qır -
ğı  zıs  tan nü  ma  yən  də he  yə  ti Azər  bay  can  da sə  fər  də 
olmuşdur. 
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“Azər su" ASC-nin  "Re-

gional Tə lim-İn ki şaf Proq ra-

mı-2” la yi hə si çər çi və sin də 

Şa ma xı və Qu ba şə hər lə rin-

də növ bə ti re gional tə lim lər 

ke çi ril miş dir. “Azər su” ASC 

ilə Azər bay can Mil li Elm lər 

Aka de mi ya sı ara sın da “Elm 

və in no va si ya la rın tət bi qi 

sa hə sin də bir gə fəaliy yə tə 

dair” Niy yət Sa zi şi çər çi və-

sin də Aka de mi ya nın dəs tə-

yi ilə onun nəz din də olan və  

Şa ma xı ra yo nu nun əra zi sin-

də ki Y.Məm mə də li yev adı-

na qə sə bə də yer lə şən Nəs-

rəd din Tu si adı na Şa ma xı 

Ast ro fi  zi ka Rə səd xa na sın da  

ke çi ril miş tə li mə Qo bus tan, 

Şa ma xı, İs ma yıl lı, Ağ su ra-

yon su ka nal ida rə lə ri nin 41 

əmək da şı cəlb olun muş dur. 

Tə lim də müş tə ri xid mət lə ri 

üz rə iş çi lər, kom pü ter ope-

ra tor la rı, mü ha sib lər, kadr-

lar üz rə mü fətt  iş lər iş ti rak 

et miş lər. Tə lim müd də tin də  

iş ti rak çı lar Şa ma xı Su ka nal 

ida rə si nin la bo ra to ri ya sın-

da, qur ğu la rın da  ke çi ri lən 

prak ti ki məş ğə lə lə rə cəlb 

edil miş lər.

Qu ba şə hə rin də ke çi-

ril miş tə lim lə rə isə şi mal 

böl gə sin də yer lə şən 6 su-

ka nal ida rə si nin (Qu ba, 

Qu sar, Xaç maz, Şab ran, Si-

yə zən, Xı zı) əmək daş la rı 

cəlb olun muş lar. “Azər su” 

Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 

ilə Ba kı Döv lət Uni ver si te ti 

ara sın da im za lan mış “Tə-

lim-təd ris sa hə sin də əmək-

daş lı ğa dair” me mo ran du-

ma uy ğun ola raq BDU-nun 

 Qu ba ra yo nun da yer lə şən 

Təd ris-Təc rü bə Mər kə zin də 

təş kil olun muş tə lim lər də 

müş tə ri xid mət lə ri üz rə iş-

çi lər, kom pü ter ope ra tor la-

rı, mü ha sib lər, kadr lar üz-

rə mü fətt  iş lə r, ümu mi lik də 

117 əmək daş iş ti rak et miş-

dir. Tə lim proq ra mı çər çi-

və sin də iş ti rak çı lar Qu ba 

Su ka nal ida rə si nin in zi ba ti 

bi na sı, la bo ra to ri ya sı, SCA-

DA sis te mi   ilə ta nış ol muş,   

prak ti ki məş ğə lə lə rə cəlb 

edil miş dir lər.

"Re gional Tə lim-İn ki şaf 

Proq ra mı-2” la yi hə si çər-

çi və sin də res pub li ka nın 7 

re gionun da ke çi ril miş tə-

lim lər də 9 və zi fə və pe şə 

üz rə 1077 əmək daş iş ti rak 

et miş dir. 

Ша ма хы вя Гу ба шя щяр ля рин дя 
ре эионал тя лим ляр ке чи рил миш дир

“Azər su” ASC-nin səd-

ri nin bi rin ci müavi ni Tey-

yub Cab ba rov mə ra sim də 

çı xış edə rək bil dir miş dir 

ki, Səhm dar Cə miy yə tin 

fəaliy yə tin də qa baq cıl tex-

no lo gi ya la rın və müasir  

ida rəet mə sis tem lə ri nin 

tət bi qi priori tet təş kil edir. 

Bü tün bun lar nə zə rə alı na-

raq Cə miy yə tin mü tə xəs sis-

lə ri mü tə ma di ola raq öl kə 

da xi lin də və xa ric də təş kil 

olu nan tə lim lə rə cəlb edi-

lir. Gə lə cək də təd ris pro se-

si nin eff  ek tiv li yi nin ar tı rıl-

ma sı, xa ri ci tə lim çi lər dən 

ası lı lı ğın azal dıl ma sı üçün 

da xi li tə lim çi ba za sı nın for-

ma laş dı rıl ma sı na eh ti yac 

var dır. Bu ba xım dan “Suez 

En vi ron ne ment” şir kə ti ilə 

əmək daş lıq bö yük fay da 

ve rə cək dir. 

“Suez En vi ron ne ment” 

şir kə ti nin Bey nəl xalq in-

ki şaf üz rə pre zi den ti Erik 

Ge ba li tə lim lə rin əhə miy-

yə tin dən da nı şa raq qeyd 

et miş dir ki, bu is ti qa mət də 

hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 

“Azər su” ASC-nin gə lə cək 

fəaliy yə ti nə töh fə lər ve rə-

cək dir. 

Da ha son ra da xi li tə lim 

kur su nu ba şa vur muş və 

İs pa ni ya nın Bar se lo na şə hə-

rin də ke çi ril miş tə lim lər də 

iş ti rak et miş əmək daş la ra 

ser ti fi  kat lar təq dim olun-

muş dur. 

Тялимляри уьурла баша вурмуш 
ямякдашлара сертификатлар верилмишдир

“Azər su” ASC ilə 

“Suez En vi ron ne ment” 

şir kə ti ara sın da bağ-

lan mış "Prak ti ki tə lim, 

nou-hau ötü rül mə si və 

tex ni ki yar dı ma dair mü-

qa vi lə" çər çi və sin də təş-

kil olun muş tə lim lə rin 

iş ti rak çı la rı na ser ti fi -

kat la rın təq di met mə mə-

ra si mi ke çi ril miş dir. 
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“Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti 9-11 okt yabr 

2015-ci il ta rix lə rin də Ba kı 

Eks po Mər kə zin də ke çi ril-

miş 9-cu Azər bay can Bey-

nəl xalq Təh sil və Kar ye ra 

sər gi sin də uğur la  təm sil 

olun muş dur.  “Ite ca Cas-

pian LLC” və “Cas pian 

Event Or ga ni sers” şir kət-

lə ri nin təş ki lat çı lı ğı, Azər-

bay can Res pub li ka sı Təh sil 

Na zir li yi nin və di gər qu-

rum la rın dəs tə yi ilə təş kil 

olun muş sər gi də “Azər su” 

ASC-nin  xü su si sten di qu-

raş dı rıl mış dır. 

“Azər su” ASC tə rə fi n-

dən  sər gi yə 8 və zi fə və 3 

pe şə üz rə va kant iş yer lə ri 

çı xa rıl mış dır. Va kant iş yer-

lə ri su təc hi za tı və ka na li-

za si ya sis tem lə ri ti kin ti si, 

pro ses lə rin av to mat laş dı-

rıl ma sı, elekt roener ge ti ka, 

me xa ni ka, SCA DA və CİS 

mü hən dis li yi və zi fə lə ri, 

həm çi nin nə za rət öl çü ci-

haz la rı və av to ma ti ka üz rə 

çi lin gər, na sos qur ğu la rı-

nın ma şi nis ti, tə mir çi çi lin-

gər pe şə lə ri üz rə ol muş dur. 

“Azər su” ASC-nin sten di ilə 

ma raq la nan şəxs lə rə Səhm-

dar Cə miy yə tin fəaliy yə ti, 

təq dim olu nan iş yer lə ri ba-

rə də ət rafl  ı mə lu mat lar  ve-

ril miş dir.

Sər gi müd də tin də 

“Azər su” ASC-nin sten di 

bö yük ma ra ğa sə bəb ol muş 

və yüz lər lə zi ya rət çi  tə rə-

fi n dən iz lə nil miş dir. 3 gün 

da vam etmiş sər gi də 800-ə 

ya xın və tən daş  “Azər su” 

ASC-də iş lə mək ar zu sun da 

ol du ğu nu bil di rə rək şəx si 

mə lu mat la rı nı təq dim et-

miş dir. Bu gös tə ri ci yə gö rə 

“Azər su” ASC-nin sten di 

sər gi də təm sil olu nan təş-

ki lat lar ara sın da xü su si lə 

se çil miş dir. Sər gi təş ki lat-

çı la rın dan iba rət ko mis si-

ya nın ye kun qə ra rı na gö rə 

“Azər su” ASC-nin sten di  

“Zi ya rət çi lər lə ən fəal olan 

stend” no mi na si ya sı nın qa-

li bi ol muş dur. Qeyd edək 

ki, “Azər su” ASC 2014-cü il-

də ke çi ril miş sər gi də də  bu 

no mi na si ya üz rə qa lib se çil-

miş dir. 

Qeyd edək ki, sər gi də 

dün ya nın 16 öl kə sindən 124 

iş ti rak çı xü su si stend lə iş ti-

rak et miş dir.

“Азярсу” АСЪ Тящсил вя Карйера 
сярэисиндя уьурла тямсил олунмушдур

Bir ləş miş Mil lət-
lər Təş ki la tı İn ki şaf 
Proq ra mı nın hə ya ta 
ke çir di yi  “Kür-Araz 
höv zə sin də trans sər-
həd deq ra da si ya nın 
azal dıl ma sı” la yi hə-
si nin II mər hə lə si nin 
ic ra sı na baş la nıl ma-
sı ilə əla qə dar “Azər-
su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də la yi hə-
nin mü tə xəs sis lə ri və 
eks pert lə ri ilə gö rüş 
ke çi ril miş dir. 

La yi hə nin rəh bə ri Me-

ri Met yus, Mi sir Ərəb Res-

pub li ka sın dan eks pert Əh-

məd Əbu Əl səud, la yi hə nin 

Azər bay can üz rə mil li koor-

di na to ru Fər da İma nov və 

Gür cüs tan Res pub li ka sı nın 

su və  ət raf mü hit lə əla qə dar 

təş ki lat la rı nı təm sil edən 

nü ma yən də he yə ti görüşdə 

iş ti rak et miş dir.

La yi hə nin rəh bə ri Me ri 

Met yus bil dir miş dir ki, bu 

la yi hə Kür-Araz höv zə sin-

də ye ral tı və ye rüs tü su eh-

ti yat la rı nın koor di na si ya lı 

ida rə edil mə si ni güc lən di rə-

cək dir.

“Su ka nal” El mi-Təd-

qi qat və La yi hə İns ti tu tu-

nun el mi iş lər üz rə di rek tor 

müavi ni Adışi rin Ələk bə rov 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti nin son il lər də hə ya-

ta ke çir di yi su təc hi za tı və 

ka na li za si ya la yi hə lə ri ba-

rə də nü ma yən də he yə ti nə 

ge niş mə lu mat ver miş dir. 

Həm çi nin Gür cüs tan nü ma-

yən də he yə ti üzv lə ri nin iki 

öl kə ara sın da trans sər həd 

su ob yekt lə ri ilə əla qə dar 

sual la rı na ay dın lıq gə tir-

miş dir.

Gö rüş də Kür ça yı nın 

trans sər həd çirk lən mə prob-

lem lə ri və bu nun qar şı sı nın 

alın ma sı üçün bir gə qa baq-

la yı cı təd bir lə rin hə ya ta ke-

çi ril mə si nin önəm li ol du ğu 

vur ğu lan mış dır.

BMT İn ki şaf Proq ra mı nın 
eks pert lə ri ilə gö rüş ke çi ril miş dir
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