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“Azər su” ASC ya ra dıl mış 
im kan lar dan mak si mum 

fay da lan ma ğa ça lı şır

Ba dam dar qə sə bə si ndə iç mə li 
su və ka na li za si ya la yi hə si nin 

ic ra sı na baş la nıl mış dır
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La yi hə nin baş pla nı ilə 

ta nış olan döv lət baş çı sı-

nın diq qə ti nə çat dı rıl mış dır 

ki, Nax çı van da şə hər da xi li 

su və ka na li za si ya şə bə kə-

si nin ti kin ti si Azər bay can 

Hökuməti ilə Asi ya İn ki şaf 

Ban kı ara sın da im za lan mış 

kre dit sa zi şi nə əsa sən hə ya-

ta ke çi ril miş dir. 2010-cu ilin 

ma yın da baş la yan ti kin ti iş-

lə ri yük sək sə viy yə də ye ri nə 

ye ti ril miş dir. Gö rül müş iş lər 

çər çi və sin də 225 km uzun-

lu ğun da şə hər da xi li su şə bə-

kə si ti kil miş, 21207 ev bir ləş-

mə si ve ri lə rək  say ğac laş ma 

iş lə ri apa rıl mış,  şə bə kə üzə-

rin də 905 yan ğın hid ran tı 

qu raş dı rı lmışdır. Bu nun la 

da Nax çı van şə hər əha li si nin 

iç mə li su ya olan tə lə ba tı 100 

faiz tə min olun muş dur. 

La yi hə nin mü hüm tər kib 

his sə si olan şə hə rin ka na li-

za si ya şə bə kə si nin ye ni dən 

qu rul ma sı iş lə ri də uğur la 

ic ra olun muş dur.  La yi hə 

çər çi və sin də 219 km uzun-

lu ğun da ka na li za si ya xət lə ri 

çə kil miş, 20795 ev bir ləş mə si 

ve ril miş dir. 

Son ra Pre zi dent İl ham 

Əli ye və la yi hə nin ic ra sın da 

is ti fa də olu nan ti kin ti ma te-

rial la rı, xü su si lə də bo ru lar 

haq qın da mə lu mat ve ril miş-

dir. Bil di ril miş dir ki, həm 

su, həm də ka na li za si ya şə-

bə kə si nin qu rul ma sı za ma nı 

bü tün köh nə xət lər ye ni lə ri 

ilə əvəz olun muş və yük sək 

key fi y yət li bo ru lar dan is ti fa-

də edil miş dir.

Pre zi den t İl ham Əli yev 

və Nax çı van Mux tar Res-

pub li ka sı Ali Məc li si nin səd-

ri Va sif Ta lı bov şə hər da xi li su 

şə bə kə si nin is ti fa də yə ve ril-

mə si ni bil di rən düy mə ni işə 

sal mış lar. 

Sə fər çərçivəsin də Nax-

çı van ic ti maiy yə ti nin nü-

ma yən də lə ri ilə gö rü şən 

prezident İlham Əliyev bil-

dir miş dir ki, döv lət si ya sə ti-

nin mər kə zin də Azər bay can 

və tən da şı, onun ra hat lı ğı və 

sağ lam lı ğı da ya nır: "İn san 
sağ lam lı ğı üçün nə la zım dır-
sa bü tün bun lar tə min edi lir. 
Öl kə üz rə iç mə li su la yi hə lə ri 
ic ra edi lir. Bu da in san sağ-
lam lı ğı üçün çox va cib olan 
mə sə lə dir. Şa dam ki, Nax çı-
van şə hə rin də də bu prob lem 
ar tıq öz həl li ni ta pıb. Ar tıq 
bir müd dət dir ki, sa kin lər fa-
si lə siz ola raq tə miz iç mə li su 
alır lar. Ka na li za si ya şə bə kə-
si nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə-
tin də də iş lər ge dir. Ey ni za-
man da, bi zim plan la rı mız da 
o da var ki, Nax çı va nın bü-
tün ra yon mər kəz lə rin də iç-
mə li su, ka na li za si ya la yi-
hə lə ri ic ra edil sin və biz bu 
məq sə də ça ta ca ğıq”. 
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şə bə kə si nin is ti fa də yə ve ril mə si mə ra si min də iş ti rak et miş dir

De kab rın 1-də Pre zi dent İl ham Əli yev Naxçıvan 
Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində Nax çı-
van şə hər inin su şə bə kə si nin is ti fa də yə ve ril mə si 
mə ra si min də iş ti rak et miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
əkin sa hə lə ri nin su var ma 
su yu ilə tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı na və əha li nin 
iç mə li su ya olan tə lə ba tı nın 
ödə nil mə si nə dair əla və təd-
bir lər haq qın da sə rən cam 
im za la mış dır.

Sə rən cam da qeyd olu nur 
ki, Tax ta kör pü və Şəm kir çay 
su an bar la rı nın is tis ma ra 
ve ril mə si nə ti cə sin də il kin 
mər hə lə də 10 min hek tar 
əkin sa hə si su var ma su yu 
ilə tə min edil miş, 198 min 
hek tar əkin sa hə si nin su-
var ma su yu ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı və 42 min 
hek tar tor paq sa hə si nin əkin 

döv riy yə si nə da xil edil mə si 
is ti qa mə tin də iş lər da vam 
et di ri lir.

Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin eh ti yat fon-
dun dan ay rıl mış və sait lər 
he sa bı na 2013-2015-ci il lər-
də əkin sa hə lə ri nin və əkin 
üçün is ti fa də olu nan hə yət-
ya nı tor paq sa hə lə ri nin su-
var ma su yu ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, əha li nin 
iç mə li su ya olan tə lə ba tı nın 
ödə nil mə si üçün 35 şə hər və 
ra yon üz rə əha li si 1,1 mil-
yon nə fə rə ya xın olan 458 
ya şa yış mən tə qə sin də 657 
su bar te zian qu yu su qa zıl-
mış dır.

Bu sa hə də iş lə rin da vam 
et di ril mə si nin va cib li yi ni və 
və tən daş la rın mü ra ciət lə-
ri ni nə zə rə ala raq 400 min 
nə fə rə ya xın əha li si olan 40 
şə hər və ra yo nun 148 ya şa-
yış mən tə qə sin də əkin sa hə-
lə ri nin və əkin üçün is ti fa də 
olu nan hə yət ya nı tor paq 
sa hə lə ri nin su var ma su yu 
ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl-
ma sı, ha be lə əha li nin iç mə li 
su ya olan tə lə ba tı nın ödə nil-
mə si üçün 150 su bar te zian 
qu yu su nun la yi hə lən di ril-
mə si və qa zıl ma sı  nə zər də 
tu tul muş dur. Bu iş lə rin ye-
ri nə ye ti ril mə si məq sə di ilə  
2015-ci il döv lət büd cə sin də 

nə zər də tu tul muş Pre zi den-
tin eh ti yat fon dun dan Azər-
bay can Me liora si ya və Su 
Tə sər rü fa tı Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nə 10  mil yon ma-
nat, Nax çı van Mux tar Res-
pub li ka sı nın əra zi sin də əkin 
sa hə lə ri nin və əkin üçün 
is ti fa də olu nan hə yət ya nı 
tor paq sa hə lə ri nin su var ma 
su yu ilə tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı, ha be lə əha li nin 
iç mə li su ya olan tə lə ba tı nın 
ödə nil mə si üçün su bar te-
zian qu yu la rı nın qa zıl ma sı 
məq sə di ilə Nax çı van Mux-
tar Res pub li ka sı nın Na zir lər 
Ka bi ne ti nə 2  mil yon ma nat 
ay rıl mış dır. 
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- Qorx  maz müəl  lim, bu 
ya  xın  lar  da Azər  bay  ca  nın su 
tə  sər  rü  fa  tı ta  ri  xin  də mü  hüm 
bir ha  di  sə baş ver  di. Dün -
ya  nın ən bö  yük ult  ra  süz -
gəc tex  no  lo  gi  ya  sı  na əsas  la -
nan su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  lar 
komp  lek  si is  tis  ma  ra ve  ril  di. 
Bu la  yi  hə  nin so  sial və iq  ti -
sa  di əhə  miy  yə  ti nə  dən iba -
rət  dir?

- Azər  bay  can və  tən  daş  la -

rı  nın fa  si  lə  siz və key  fi y  yət  li 

iç  mə  li su ilə tə  min edil  mə  si 

ba  rə  də möh  tə  rəm Pre  zi  dent 

İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rıq  la -

rı  na uy  ğun ola  raq son il  lər 

iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya 

sek  to  run  da  gö  rül  müş iş -

lər da  ha da sü  rət  lən  miş  dir. 

Qeyd edim ki, ye  ni iq  ti  sa  di 

şə  rait  də bu sa  hə  də ic  ra  sı  na 

əv  vəl  ki il  lər  də baş  la  nıl  mış 

la  yi  hə  lər da  vam et  di  ril  mək -

lə  ya  na  şı, ye  ni la  yi  hə  lə  rə də 

start ve  ril  miş  dir ki, bu da 

öl  kə rəh  bər  li  yi  nin  inf  rast -

ruk  tu  run in  ki  şa  fı  na xü  su  si 

diq  qət və qay  ğı ilə ya  naş  ma -

sın  dan xə  bər ve  rir.

Təs  diq olun  muş döv  lət 

proq  ram  la  rı  na uy  ğun ola  raq  

“Azər  su” ASC tə  rə  fi n  dən Ba -

kı şə  hə  ri və re  gion  lar  da la  yi -

hə  lə  rin ic  ra  sı  uğur  la da  vam 

et  di  ri  lir. Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 

la  yi  hə  lər çər  çi  və  sin  də su  tə -

miz  lə  yi  ci qur  ğu  lar, an  bar  lar, 

ma  gist  ral və şə  bə  kə xət  lə  ri 

ti  ki  lir, ye  ni ka  na  li  za  si  ya sis -

tem  lə  ri ya  ra  dı  lır. Əha  li  nin 

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

laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə gör -

dü  yü  müz bü  tün iş  lər və  tən -

daş  la  rın sağ  lam  lı  ğı və so  sial 

ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na 

he  sab  lan  mış  dır.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, cə -

nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -

vin iş  ti  ra  kı ilə 28 okt  yabr 

2015-ci il  də Cey  ran  ba  tan 

Ult  ra  süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi  ci 

Qur  ğu  lar Komp  lek  si is  ti  fa -

də  yə ve  ril  miş  dir. Dün  ya  nın 

ən bö  yük ult  ra  süz  gəc  li su  tə -

miz  lə  yi  ci qur  ğu  su  nun məhz 

Azər  bay  can  da ti  kil  mə  si  su 

tə  sər  rü  fa  tı ta  ri  xi  mi  zin ən 

bö  yük nailiy  yət  lə  rin  dən bi -

ri  dir.

Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sın  da 

yer  lə  şən ya  şa  yış mən  tə  qə -

lə  ri  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 olan 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, 

Cey  ran  ba  tan su  tə  miz  lə  yi  ci 

qur  ğu  su  nun 3-cü növ  bə  si -

nin köh  nəl  mə  si ye  ni qur  ğu -

nun in  şa  sı  nı zə  ru  ri edir  di. 

Üs  tə  lik 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 bu la -

yi  hə  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na 

im  kan ver  di.

Komp  lek  sin ti  kin  ti  sin  də 

dün  ya  nın in  ki  şaf et  miş öl -

kə  lə  ri  nin və şir  kət  lə  rin təc -

rü  bə  si nə  zə  rə alın  mış, la  yi  hə 

ha  zır  la  nar  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  müş -

dür.

Ənə  nə  vi tə  miz  lə  mə qur -

ğu  la  rın  dan fərq  li ola  raq ye -

ni komp  leks  də su ult  ra  süz -

gəc tex  no  lo  gi  ya  sı  na uy  ğun 

ən yük  sək sə  viy  yə  də, heç bir 

kim  yə  vi tə  miz  lən  mə apa -

rıl  ma  dan me  xa  ni  ki üsul  la 

emal olu  nur və onun tə  bii 

mi  ne  ral tər  ki  bi tam qo  ru  nub 

sax  la  nı  lır. Ult  ra  süz  gəc  lər  də 

apa  rı  lan tə  miz  lə  mə za  ma  nı 

su bü  tün yad ci  sim  lər  dən, 

bak  te  ri  ya, vi  rus və ağır me -

tal  lar  dan tə  miz  lə  nir, bu  la -

nıq  lıq, xo  şa  gəl  məz iy və dad 

tam ara  dan qal  dı  rı  lır. Tam 

qa  pa  lı, av  to  ma  tik re  jim  də 

tə  miz  lə  nən 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. Qur  ğu  da qu  raş  dı  rıl -

mış 5280 süz  gəc mo  du  lun -

da sa  ni  yə  də 6,6 kub  metr su 

emal olu  nur. Gə  lə  cək  də qur -

ğu  nun emal gü  cü  nü sa  ni  yə -

də 7,5 kub  met  rə çat  dır  maq 

müm  kün  dür. Komp  leks -

də bü  tün tex  no  lo  ji pro  ses -

lər tam av  to  mat  laş  dı  rıl  mış, 

SCA  DA mər  kə  zi ida  rəet  mə 

sis  te  mi ya  ra  dıl  mış  dır.  Ye -

ri gəl  miş  kən, is  tis  ma  ra ve -

ril  dik  dən son  ra komp  lek  sə 

xa  ri  ci mü  tə  xəs  sis  lər da  vam -

lı sə  fər  lər edir və on  lar ye  ni 

qur  ğu  nun im  kan  la  rı  nı yük -

sək qiy  mət  lən  di  rir  lər.

Komp  lek  sin ti  kin  ti  si ilə 

pa  ra  lel su  yun is  teh  lak  çı  la  ra 

çat  dı  rıl  ma  sı üçün inf  rast -

ruk  tu  run ya  ra  dıl  ma  sı da 

diq  qət  də sax  la  nıl  mış  dır.  Bu 

məq  səd  lə də  niz sə  viy  yə  sin -

dən 118 metr hün  dür  lük  də 

an  bar komp  lek  si ti  kil  miş, 

bu  ra  dan Ab  şe  ron ya  rı  ma -

da  sı  nın şərq his  sə  si  nə doğ  ru 

83,5 km uzun  lu  ğun  da Cey -

ran  ba  tan-Zi  rə ma  gist  ral kə -

mə  ri in  şa olun  muş  dur. Ya -

şa  yış mən  tə  qə  lə  ri  nə ve  ri  lən 

iç  mə  li su  yun da  ya  nıq  lı  ğı  nı 

tə  min et  mək üçün ümu  mi 

həc  mi 90 min kub  metr olan 

Sa  ray, Ba  la  xa  nı, Ra  ma  na, 

Qa  la və Zi  rə an  bar  la  rı is  tis -

ma  ra ve  ril  miş  dir. Möv  cud 

inf  rast  ruk  tur  lar va  si  tə  si -

lə Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın 

bir sı  ra ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri 

yük  sək key  fi y  yət  li iç  mə  li su 

ilə tə  min olu  nur. Bu ya  xın -

lar  da in  di  yə  dək mər  kəz  ləş -

di  ril  miş su təc  hi  za  tı sis  tem -

lə  ri ol  ma  yan   Tür  kan və 

Zi  rə qə  sə  bə  lə  ri  nə bu mən  bə -

dən su  yun ve  ril  mə  si  nə baş -

la  nıl  mış  dır.

“Азяр су” АСЪ йа ра дыл мыш им кан лар дан 
мак си мум фай да лан ма ьа ча лы шыр

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov www.yap.org.az saytına 
müsahibə vermişdir. Müsahibəni təqdim edirik.



- Son il  lər Ba  kı  şə  hə  ri 
və Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sın  da 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş la  yi  hə  lər 
han  sı key  fi y  yət də  yi  şik  lik  lə -
ri  nə sə  bəb ol  muş  dur?

- Bil  di  yi  niz ki  mi, “Ba  kı 

şə  hə  ri  nin və onun qə  sə  bə  lə -

ri  nin so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa -

fı Döv  lət Proq  ram”la  rın  da 

is  teh  lak  çı  la  rın 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 əsas hə  dəfl   ər  dən bi  ri 

ki  mi müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. 

Bu və  zi  fə  lər  dən irə  li gə  lən 

mə  sə  lə  lə  rin həl  li  2035-ci ilə 

qə  dər pers  pek  tiv in  ki  şaf nə -

zə  rə alın  maq  la ha  zır  lan  mış 

“Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın su 

təc  hi  za  tı,  ka  na  li  za  si  ya sis -

tem  lə  ri və ya  ğış su  la  rı sis -

tem  lə  ri  nin  Mas  ter Plan”ı 

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

2010-2015-ci il  lər əra  zin -

də Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sın  da 

iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın ye  ni -

dən qu  rul  ma  sı məq  sə  di  lə 

çox  say  lı la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke -

çi  ril  miş  dir. Bu la  yi  hə  lər çər -

çi  və  sin  də 2100 km-dən ar  tıq 

ma  gist  ral və şə  bə  kə su xətt   i, 

350 km ka  na  li  za  si  ya kol  lek -

to  ru və xətt   i ti  kil  miş, 39 ədəd 

an  bar is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş  dir. 

Ey  ni za  man  da 1100-dən ar -

tıq çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi -

na  sı  nın iç  mə  li su şə  bə  kə  si, 

4550-dən ar  tıq bi  na  nın zir  zə -

mi  sin  də ka  na  li  za  si  ya xət  lə  ri 

ye  ni  lən  miş,  265 min smart 

say  ğac qu  raş  dı  rıl  mış  dır. Gö -

rül  müş iş  lər nə  ti  cə  sin  də ilk 

də  fə mər  kəz  ləş  di  ril  miş qay -

da  da su ilə tə  min olun  muş 

əha  li  nin sa  yı 270 min nə  fər, 

fa  si  lə  siz re  jim  də iç  mə  li su ilə 

tə  min olu  nan  la  rın sa  yı 1 mln 

550 min nə  fər art  mış  dır. Ye  ri 

gəl  miş  kən, ha  zır  da Ba  kı şə -

hə  ri üz  rə xid  mət gös  tə  ri  lən 

əha  li  nin 80 %-ə ya  xı  nı fa  si -

lə  siz re  jim  də iç  mə  li su ilə tə -

min olu  nur.

Ko  re  ya Bey  nəl  xalq 

Əmək  daş  lıq Agent  li  yi ilə 

bir  gə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi -

hə çər  çi  və  sin  də Kür  də  xa  nı 

qə  sə  bə  sin  də iç  mə  li su şə  bə -

kə  si  nin ti  kin  ti  si ye  kun  laş -

mış  dır. La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 

say  ğac  laş  ma iş  lə  ri də  apa -

rıl  mış,  4 mi  nə ya  xın abo  nent 

fa  si  lə  siz iç  mə  li su ilə tə  min 

olun  muş  dur.

Cey  ran  ba  tan-Zi  rə kə  mə -

ri  nin  in  şa  sı, həm  çi  nin bir 

sı  ra ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də 

ye  ni su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri -

nin ya  ra  dıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də  

ta  ri  xən ye  ral  tı və da  şı  nan 

su  lar  dan is  ti  fa  də edən Qa  la, 

Şa  ğan, Mər  də  kan, Şü  və  lan 

və Bi  nə qə  sə  bə  lə  ri, həm  çi  nin 

Bi  nə  qə  di, Meh  diabad, Di -

gah, Mə  həm  mə  di, Ba  la  xa  nı, 

Ra  ma  na, Zab  rat, Sa  bun  çu, 

Höv  san, Ye  ni Su  ra  xa  nı ya  şa -

yış mas  siv  lə  ri  nin su tə  mi  na  tı 

cid  di şə  kil  də yax  şı  laş  mış  dır.

Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sın  da 

ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu  ru -

nun in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də 

də mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lir. Ötən müd  dət  də ye -

ni kol  lek  tor və xət  lə  rin, çir -

kab su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la -

rın ti  kin  ti  si, möv  cud xət  lə  rin 

re  konst  ruk  si  ya  sı, gös  tə  ri  lən 

xid  mət  lə  rin key  fi y  yə  ti  nin 

yük  səl  dil  mə  si  is  ti  qa  mə  tin -

də əhə  miy  yət  li ad  dım  lar 

atıl  mış  dır. Ye  ni qaz  ma tex -

no  lo  gi  ya  la  rın  dan is  ti  fa  də 

et  mək  lə Xo  ca  sən-Bi  nə  qə -

di-Xır  da  lan, Bil  gəh-Pir  şa  ğı, 

Dər  nə  gül-Ba  kı  xa  nov-Qa  ra -

çu  xur-Zığ, Ba  yıl-Bi  bi  hey -

bət-Lök  ba  tan  tu  nel tip  li ka -

na  li  za  si  ya kol  lek  tor  la  rı  nın 

ti  kin  ti  si  nə qə  rar ve  ril  miş  dir. 

Ar  tıq 14 km uzun  lu  ğun  da 

Ba  yıl-Bi  bi  hey  bət-Lök  ba  tan 

ka  na  li  za  si  ya tu  ne  li  nin in  şa -

sı ye  kun  la  şıb. Lök  ba  tan çir -

kab su tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  lar 

komp  lek  si  nin əra  zi  sin  də ye -

ni na  sos stan  si  ya  sı qu  raş  dı -

rıl  mış, də  ni  zə çı  xış xət  lə  ri  nin  

ti  kin  ti  si  ba  şa çat  dı  rıl  mış  dır.

Ye  ri gəl  miş  kən, Lök  ba  tan 

və Şü  və  lan çir  kab su  tə  miz  lə -

yi  ci qur  ğu  la  rı la  yi  hə  lə  ri üz  rə 

tex  ni  ki-iq  ti  sa  di əsas  lan  dır -

ma və di  gər araş  dır  ma iş  lə  ri -

nin apa  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə bu 

ya  xın  lar  da  Bö  yük Bri  ta  ni -

ya  nın Bi  wa  ter və onun yer  li 

tə  rəf  da  şı No  bel Oil şir  kət  lə -

ri ilə Əmək  daş  lıq Haq  qın  da 

Me  mo  ran  dum im  za  lan  mış -

dır.  

Ötən müd  dət  də Nov  xa -

nı-Sum  qa  yıt ka  na  li  za  si  ya 

kol  lek  to  ru  nun ti  kin  ti  si, Ba  kı 

şə  hə  rin  də  ki möv  cud ka  na -

li  za  si  ya kol  lek  tor  la  rı  nın re -

konst  ruk  si  ya  sı nə  ti  cə  sin  də 

Xə  zər də  ni  zi  nə tə  miz  lən  mə -

dən axı  dı  lan tul  lan  tı su  la  rın 

həc  mi əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 

azal  mış, Ba  kı bux  ta  sı  na axı -

dı  lan tul  lan  tı su  la  rı  nın qar  şı -

sı tam alın  mış  dır.  

I Av  ro  pa Oyun  la  rı ilə əla -

qə  dar Döv  lət Bay  ra  ğı Mey -

da  nı əra  zi  sin  də, Bö  yük  şor 

gö  lü  nün, Su id  man sa  ra  yı -

nın ət  ra  fın  da və di  gər əra  zi -

lər  də, həm  çi  nin Min  gə  çe  vir 

şə  hə  rin  də su və ka  na  li  za  si  ya 

sis  tem  lə  ri  nin ti  kin  ti  si və ye -

ni  dən qu  rul  ma  sı iş  lə  ri gö -

rül  müş  dür. Öl  kə  mi  zi dün -

ya  da ta  nı  dan bu mö  tə  bər 

id  man ya  rı  şı  na “Azər  su” 

ASC-nin kol  lek  ti  vi də öz 

töh  fə  si  ni ver  miş, oyun  la  rın 

da  vam et  di  yi gün  lər  də Ba   kı 

və Min   gə   çe   vir şə   hər   lə   rin   də  

ya   rış   la   rın ke   çi   ri l  di  yi id   man 

ob   yekt   lə   ri   nin, olim   pi   ya kən  -

di, meh  man   xa   na   la r,  ic  ti  mai-

iaşə və tu   rizm ob   yekt   lə   ri   nin 

da  ya  nıq  lı su təc  hi  za   tı tə  min 

edil  miş, bu ob  yekt  lər üz  rə 

tul  lan  tı su  la  rı  nın ida  rə edil -

mə  sin  də hər han  sı prob  lem 

ya  ran  ma  mış  dır.

Bö  yük id  man təd  bi  ri 

ərə  fə  sin  də Ba  kı şə  hə  rin  də 

Olim   pi   ya Sta   dionu   nun  ti  -

kin   ti   si, yol inf   rast   ruk   tu   ru  -

nun ye   ni   dən qu  rul  ma   sı, 

Bö   yük   şor gö   lü   nün tə   miz  -

lən   mə   si la   yi   hə   lə   ri   nin ic   ra   sı 

ilə əla   qə   dar əra   zi   dən ke  -

çən ma   gist   ral su xət   lə   ri  və 

ka   na   li   za   si   ya kol   lek   tor   la   rı  

ye  ni  dən qu  ru  lub, ye  ni xət -

lər və şə   bə   kə   lər ti  kil  miş  dir. 

Bö   yük   şor gö   lü   nə axı   dı   lan 

tul   lan   tı su   la   rı   nın qar   şı   sı   nın 

alın   ma   sı və op   ti   mal ida  -

rə edil   mə   si məq   sə   di   lə 2000 

mm diametr   li bo   ru   lar   la 1,5 

km uzun   lu   ğun   da ye   ni ka  -

na   li   za   si   ya kol   lek   to   ru in   şa 

edil  miş, bu   nun   la da tul   lan   tı 

su  la   rı   nın gö   lə axı   dıl   ma   sı   nın 

qar   şı   sı tam alın   mış  dır.

Ötən müd  dət  də  “Ağ Şə -

hər”  la  yi  hə  si və “Ye  ni Bul -

var”ın ti  kin  ti  si ilə əla  qə  dar 

əra  zi  dən ke  çən su və ka  na  li -

za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən 

qu  rul  ma  sı iş  lə  ri apa  rıl  mış -

dır.

- Re  gion  la  rın so  sial-iq  ti -
sa  di in  ki  şaf proq  ram  la  rın  da 
iç  mə  li su təc  hi  za  tı inf  rast -
ruk  tur  la  rı  nın ye  ni  dən qu  rul -
ma  sı mü  hüm so  sial-iq  ti  sa  di 
si  ya  sə  tin tər  kib his  sə  si ki  mi 
gös  tə  ril  miş  dir. Proq  ram  da 
nə  zər  də tu  tu  lan tə  ləb  lər  dən 
irə  li gə  lə  rək ötən müd  dət -
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də bir sı  ra la  yi  hə  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ril  miş  dir. Ümu  miy  yət -
lə, böl  gə  lər  də gö  rü  lən iş  lə  rin 
ümu  mi mən  zə  rə  si ne  cə  dir?

- Diq  qə  ti  ni  zə çat  dır  maq 

is  tər  dim ki, is  teh  lak  çı  la  rın 

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 məq  sə  di ilə hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər Azər  bay -

ca  nın 46 şə  hər və ra  yon mər -

kə  zi  ni əha  tə edir. İn  di  yə  dək 

43 şə  hər  də iş  lə  rə baş  la  nıl -

mış, 3 şə  hər  də - Ağ  ca  bə  di, 

Qa  zax, Sa  mux şə  hər  lə  rin  də 

la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na ha  zır  lıq 

gö  rü  lür. Ti  kin  ti-qu  raş  dır  ma 

iş  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi 

46 şə  hə  rin 17-də la  yi  hə  lər 

döv  lət büd  cə  si, 26-da isə  isə 

bey  nəl  xalq ma  liy  yə qu  rum -

la  rı ilə bir  lik  də ma  liy  yə  ləş -

di  ri  lir. Bu şə  hər  lə  rin 29-da 

iş  lər “Azər  su” ASC-nin, 8-də 

Me  liora  si  ya və Su Tə  sər  rü -

fa  tı ASC-nin, 6-da Əra  zi  lə  rin 

Bər  pa  sı üz  rə Döv  lət Agent -

li  yi  nin si  fa  ri  şi ilə ic  ra edi  lir.

Ay  rı-ay  rı la  yi  hə  lər ba -

rə  də mə  lu  mat ver  məz  dən 

ön  cə qeyd et  mək is  tər  dim 

ki, ar  tıq 14 şə  hər  də su təc -

hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis -

tem  lə  ri  nin in  şa  sı tam ba  şa 

çat  mış  dır. 8 şə  hər  də su təc -

hi  za  tı sis  tem  lə  ri  nin ti  kin  ti  si 

ye  kun  laş  mış, iş  lə  rin da  vam 

et  di  yi 22 şə  hə  rin 7-nə isə ye -

ni mən  bə  lər  dən su  yun ve -

ril  mə  si tə  min edil  miş  dir. Bu 

ilin okt  yab  rın 6-da Ucar şə -

hə  rin  də iç  mə  li su təc  hi  za  tı, 

Göy  çay  da isə su və ka  na  li -

za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  kun -

laş  ma  sı mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi -

ril  miş mə  ra  sim  lər  də cə  nab 

Pre  zi  dent iş  ti  rak et  miş  dir.

4 şə  hər  də -  As  ta  ra, Daş -

kə  sən, Tər  tər və Qo  bus  tan  da  

la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na  2015-ci 

il  də baş  la  nıl  ma  sı  na bax  ma -

ya  raq qı  sa müd  dət  də iş  lə  rin 

əhə  miy  yət  li his  sə  si ye  ri  nə 

ye  ti  ril  miş  dir.

Kür Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur -

ğu  lar Komp  lek  si  nin im -

kan  la  rın  dan ya  rar  lan  maq  la  

Aran böl  gə  si  nin iç  mə  li su 

təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl -

ma  sı məq  sə  di  lə 2013-cü il  də 

Şir  van-Mu  ğan, 2014-cü il  də 

isə Sa  bi  ra  bad-Saat  lı ma  gist -

ral su kə  mər  lə  ri  is  tis  ma  ra 

ve  ril  miş  dir. Ha  zır  da bu kə -

mər  lər va  si  tə  si  lə Şir  van, Ha -

cı  qa  bul, Bi  lə  su  var, Sa  bi  ra -

bad və Saat  lı şə  hər  lə  ri  nə su 

ve  ri  lir. Gə  lə  cək  də Sal  yan və 

Neft  ça  la şə  hər  lə  ri, həm  çi  nin 

kə  mə  rin marş  ru  tu bo  yun  ca 

yer  lə  şən kənd  lə  rin sa  kin  lə -

ri də bu mən  bə  lər  dən iç  mə -

li su ilə tə  min olun  maq  la, 

ümu  mi  lik  də 627 min nə  fə  rin 

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

dı  rı  la  caq  dır.

Şir  van böl  gə  si  nin key  fi y -

yət  li və da  ya  nıq  lı su təc  hi -

za  tı  na he  sab  lan  mış Kü  lül  lü 

su  gö  tü  rü  cü qur  ğu  la  rın  dan   

Ucar, Zər  dab, Kür  də  mir, 

Ağ  su şə  hər  lə  ri fa  si  lə  siz iç -

mə  li su ilə tə  min olu  nur. Bu -

nun  la pa  ra  lel ola  raq şə  hər  

mər  kəz  lə  ri  nə ya  xın və ma -

gist  ral xət  lər üzə  rin  də yer  lə -

şən 7 kənd də Kü  lül  lü mən -

bə  yin  dən su alır və on  la  rın 

sa  yı 52-yə çat  dı  rı  la  caq  dır.

Min  gə  çe  vir və Yev  lax şə -

hər  lə  ri  ni key  fi y  yət  li iç  mə  li 

su ilə tə  min edə  cək məh -

sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 55 min 

kub  metr olan  müasir tip  li 

su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  su da bu 

il is  tis  ma  ra ve  ril  miş  dir. Ha -

zır  da Min  gə  çe  vir şə  hə  ri bu 

mən  bə  dən qi  da  la  nır, növ -

bə  ti mər  hə  lə  də  Yev  lax şə -

hə  ri  nə və ət  raf kənd  lə  rə də 

iç  mə  li  su ve  ri  lə  cək  dir.

Lən  kə  ran, As  ta  ra şə  hər -

lə  ri və 39 kən  di su ilə tə  min 

et  mək üçün Xan  bu  lan  çay su 

an  ba  rı  nın ya  xın  lı  ğın  da su  tə -

miz  lə  yi  ci qur  ğu in  şa olun -

muş, bu  ra  dan Lən  kə  ran 

şə  hə  ri  nə su  yun ve  ril  mə  si tə -

min edil  miş  dir.

Şəm  kir şə  hə  ri  nin iç  mə  li 

su təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı -

rıl  ma  sı məq  sə  di  lə  16,5 km 

Şəm  kir  çay-Şəm  kir ma  gist -

ral su kə  mə  ri qı  sa müd  dət -

də ti  ki  lib is  tis  ma  ra ve  ril  miş, 

bu  nun  la da Şəm  kir şə  hə  ri 

da  ya  nıq  lı iç  mə  li su ilə tə  min 

olun  muş  dur.

Ümu  mi  lik  də 43 şə  hər və 

ra  yo  nu əha  tə edən la  yi  hə  lər 

çər  çi  və  sin  də  4800 km iç  mə -

li su, 2800 km ka  na  li  za  si  ya 

xətt   i çə  kil  miş, 79 ədəd su 

an  ba  rı ti  kil  miş, 77 ədəd ar  te -

zian və su  bar  te  zian qu  yu  su 

qa  zıl  mış  dır. Re  gion  lar  da gö -

rül  müş iş  lər nə  ti  cə  sin  də 370 

min nə  fər ilk də  fə mər  kəz -

ləş  di  ril  miş qay  da  da iç  mə  li 

su ilə tə  min olun  muş, 450 

min  nə  fə  rin isə su təc  hi  za  tı 

fa  si  lə  siz re  ji  mə keç  miş  dir.

İri şə  hər  lər  lə ya  na  şı  kənd 

və qə  sə  bə  lə  rin də iç  mə  li su 

təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma -

sı diq  qət  də sax  la  nıl  mış  dır. 

Son il  lər “Azər  su” ASC tə  rə -

fi n  dən 33 ra  yo  nun 95 kənd 

və qə  sə  bə  sin  də su təc  hi  za  tı 

sis  tem  lə  ri  nin qu  rul  ma  sı iş -

lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir ki, 

nə  ti  cə  də 300 min  dən ar  tıq 

in  sa  nın su tə  mi  na  tı əsas  lı şə -

kil  də yax  şı  laş  mış  dır.

Bu  ra  da bir mə  sə  lə  yə diq -

qət çək  mək is  tə  yi  rəm ki,  

kənd ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri -

nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın 

yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sın  da “Azər -

su” ASC ilə ya  na  şı, di  gər 

döv  lət qu  rum  la  rı da la  yi -

hə  lər ic  ra edir.  Eko  lo  gi  ya 

və Tə  bii Sər  vət  lər Na  zir  li  yi 

kənd və qə  sə  bə  lər  də mo  dul 

tip  li su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  lar 

qu  raş  dı  ra  raq su prob  le  mi  ni 

həll edir. Azər  bay  can Res -

pub  li  ka  sı  Pre  zi  den  ti  nin eh -

ti  yat fon  dun  dan Me  liora  si  ya 

və Su Tə  sər  rü  fa  tı ASC-yə 

ay  rıl  mış və  sait çər  çi  və  sin  də 

657 su  bar  te  zian qu  yu  su  nun 

qa  zıl  ma  sı nə  zər  də tu  tul -

muş  dur. Bü  tün bu la  yi  hə  lər 

öl  kə  miz  də su təc  hi  za  tı si  ya -

sə  ti  nə komp  leks şə  kil  də ya -

na  şıl  dı  ğı  nı bir da  ha təs  diq -

lə  yir.

- Qorx  maz müəl  lim, 
mət  buat  dan iz  lə  di  yi  miz 
ki  mi bu ya  xın  lar  da Fran  sa -
nın Mar  sel şə  hə  rin  də ke  çi -
ril  miş Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın 
7-ci Baş As  samb  le  ya  sın  da 
Azər  bay  can qu  ru  mun ida -
rə he  yə  ti  nə üzv se  çil  miş  dir. 
Bu əla  mət  dar ha  di  sə mü -
na  si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  mi  zi 
çat  dı  rı  rıq və bu ba  rə  də fi  -
kir  lə  ri  ni  zi bö  lüş  mə  yi  ni  zi 
is  tər  dik. 

- Bu ha  di  sə  nin əhə  miy -

yə  ti ba  rə  də mə  lu  mat ver -

məz  dən ön  cə qeyd et  mək 
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is  tər  dim ki, son il  lər  möh -

tə  rəm Pre  zi  den  tin rəh  bər  li -

yi ilə Azər  bay  can  da iç  mə  li 

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

sek  to  run  da gö  rü  lən iş  lər və 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə -

lər bey  nəl  xalq qu  rum  lar, o 

cüm  lə  dən Dün  ya Su Şu  ra  sı 

tə  rə  fi n  dən ya  xın  dan iz  lə  ni -

lir və yük  sək qiy  mət  lən  di -

ri  lir.  Təş  ki  la  tın təm  sil  çi  lə  ri 

ke  çir  di  yi  miz gö  rüş  lər  də bu 

mə  sə  lə  ni  xü  su  si vur  ğu  la -

yır  lar. 2013 və 2014-cü il  lər -

də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş Xə  zər 

Bey  nəl  xalq Su Tex  no  lo  gi  ya -

la  rı sər  gi və konf  rans  la  rın  da 

Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın rəh  bər -

li  yi də iş  ti  rak et  miş və Azər -

bay  can  da su təc  hi  za  tı sek -

to  run  da cid  di irə  li  lə  yiş  lə  rin 

ol  du  ğu  nu di  lə gə  tir  miş  lər. 

He  sab edi  rəm ki, Şu  ra  nın ali 

qu  ru  mu  na se  çil  mə  yi  miz  də 

bu amil  lə  rin bö  yük ro  lu ol -

muş  dur.

Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın İda -

rə He  yə  ti  nə se  çil  mək öl  kə -

mi  zin su tə  sər  rü  fa  tı sek  to  ru 

üçün əhə  miy  yət  li ha  di  sə  dir. 

Bu uğur gər  gin işin və bö -

yük əmə  yin nə  ti  cə  si ola  raq 

qa  za  nıl  mış  dır. Diq  qə  ti  ni  zə 

çat  dı  rım ki, 1996-ci il  də ya  ra -

dıl  mış Dün  ya Su Şu  ra  sın  da 

“Azər  su” ASC 2013-cü il  dən 

təm  sil olu  nur. Qı  sa müd  dət -

də İda  rə He  yə  ti  nə se  çil  mək 

Şu  ra  nın təc  rü  bə  sin  də çox az 

hal  lar  da rast gə  li  nir. 13 no -

yabr 2015-ci il ta  ri  xin  də təş -

ki  la  tın İda  rə He  yə  ti  nə  ke -

çi  ril  miş seç  ki  lər  də “Azər  su” 

ASC-nin na  mi  zəd  li  yi qey  də 

alın  mış və bu ba  rə  də şu  ra -

ya üzv öl  kə  lə  rin nü  ma  yən  də 

he  yət  lə  ri mə  lu  mat  lan  dı  rıl -

mış  dır. Ümu  mi  lik  də seç  ki -

lər  də müx  tə  lif ka  te  qo  ri  ya  lar 

üz  rə 60 na  mi  zəd təs  diq edil -

miş  dir. “Azər  su” ASC 16 na -

mi  zə  din qə  rar  laş  dı  ğı hö  ku -

mət təş  ki  lat  la  rı böl  mə  sin  də 

təm  sil olu  nur  du ki, hə  min 

böl  mə  dən 7 na  mi  zə  din se  çil -

mə  si nə  zər  də tu  tul  muş  du. 

İda  rə He  yə  ti  nə giz  li səs  ver -

mə yo  lu ilə ke  çi  ril  miş seç  ki -

lər  də ABŞ, Fran  sa, Bra  zi  li  ya, 

Tür  ki  yə, Ya  po  ni  ya, Ko  re  ya, 

Ma  ca  rıs  tan və di  gər öl  kə  lə -

ri təm  sil edən döv  lət və hö -

ku  mət  təş  ki  lat  la  rı ara  sın  da 

“Azər  su” ASC 76 faiz səs 

top  la  ya  raq növ  bə  ti 3 il müd -

də  ti  nə  Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın 

İda  rə He  yə  ti  nə üzv se  çil  miş -

dir.

Dün  ya Su Şu  ra  sı  nın İda -

rə He  yə  tin  də üzv  lük su eh -

ti  yat  la  rı  nın is  ti  fa  də  si və qo -

run  ma  sı, su eh  ti  yat  la  rı  nın 

in  teq  ra  si  ya  lı ida  rə edil  mə  si 

sa  hə  sin  də prob  lem  lə  rin ara -

dan qal  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə -

tin  də ak  tiv fəaliy  yət gös  tər -

mə  yə və qar  şı  lıq  lı təc  rü  bə 

mü  ba  di  lə  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı -

na əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  dır.

İs  teh  lak  çı  la  rın da  ya  nıq  lı 

iç  mə  li su ilə tə  min edil  mə -

si, su eh  ti  yat  la  rı  nın çirk  lən -

mə  si  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, 

ye  ral  tı və ye  rüs  tü su eh  ti -

yat  la  rı  nın də  qiq qiy  mət  lən -

di  ril  mə  si, da  ha mü  kəm  məl 

su  gö  tü  rü  cü konst  ruk  si  ya  la -

rın tət  bi  qi, su  yun key  fi y  yət 

stan  dart  la  rı  nın tək  mil  ləş -

di  ril  mə  si, is  ti  fa  də olun  muş 

su  la  rın də  rin tex  no  lo  gi  ya  lar 

əsa  sın  da tə  miz  lən  mə  si və s. 

sa  hə  lər  də təc  rü  bə mü  ba  di  lə -

lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı ba  xı  mın -

dan üzv  lü  yün əhə  miy  yə  ti 

bö  yük  dür.

Ye  ri gəl  miş  kən qeyd et -

mək is  tə  yi  rəm ki, 12-17 ap  rel 

2015-ci il  də Ko  re  ya Res  pub -

li  ka  sı  nın De  qu və Gyen -

ju şə  hər  lə  rin  də ke  çi  ril  miş  

VII Dün  ya Su Fo  ru  mun  da  

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he -

yə  ti təm  sil olun  muş  dur. Fo -

rum çər  çi  və  sin  də su si  ya  sə  ti 

üz  rə ix  ti  sas  laş  mış nü  fuz  lu 

bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, şir -

kət  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri ilə 

sə  mə  rə  li gö  rüş  lər ke  çi  ril -

miş  dir. Sə  fər çər  çi  və  sin  də 

nü  ma  yən  də he  yə  ti Ko  re  ya 

Res  pub  li  ka  sı  nın su təc  hi  za -

tı və tul  lan  tı su  la  rı  nın ida  rə 

edil  mə  si üz  rə bir sı  ra müəs -

si  sə  lə  ri  nə sə  fər  lər et  miş, təc -

rü  bə mü  ba  di  lə  si apar  mış  lar.

- Qorx  maz müəl  lim, 
son il  lər  “Azər  su” ASC-nin 
bir sı  ra ye  ni müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır. Hə -
min müəs  si  sə  lə  rin fəaliy  yət 
is  ti  qa  mət  lə  ri, həm  çi  nin kadr 
ha  zır  lı  ğı iş  lə  ri  ba  rə  də mə  lu -
mat ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş edi -
rik.

- Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə -

lər  də ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar və 

pe  şə  kar kadr  lar  dan is  ti  fa  də -

nin yük  sək nə  ti  cə  lər ver  mə  si 

da  nıl  maz fakt  dır.  Bu ba  xım -

dan son il  lər  də is  ti  fa  də  yə 

ver  di  yi  miz ye  ni ob  yekt  lər 

və iş  çi  lə  rin pe  şə  kar  lı  ğı  nın 

yük  səl  dil  mə  si  məq  sə  di ilə 

gö  rül  müş iş  lər ba  rə  də qı  sa 

mə  lu  mat ver  mək is  tər  dim.

Su say  ğac  la  rı  nın yox  lan -

ma  sı, tə  mi  ri və on  la  ra tex  ni -

ki qul  luq gös  tə  ril  mə  si məq -

sə  di  lə bu il Ba  kı şə  hə  rin  də  

Suöl  çən Ci  haz  la  rın Sı  na  ğı 

və Ka  libr  lən  mə  si La  bo  ra  to -

ri  ya  sı fəaliy  yə  tə baş  la  mış -

dır. Ar  tıq la  bo  ra  to  ri  ya döv -

lət akk  re  di  ta  si  ya  sın  dan da 

keç  miş  dir. Ən müasir ava -

dan  lıq  lar  la təc  hiz olun  muş 

la  bo  ra  to  ri  ya  da məişət  də və 

sə  na  ye  də is  ti  fa  də olu  nan su 

say  ğac  la  rı yox  la  ma  dan ke -

çi  ri  lir, say  ğac  la  rın xə  ta  la  rı, 

tex  ni  ki gös  tə  ri  ci  lə  rə uy  ğun 

təz  yi  qə da  vam  lı  lı  ğı yox  la  nı -

lır və tə  mir iş  lə  ri apa  rı  lır.

2013-cü il  də is  ti  fa  də  yə 

ve  ril  miş Mər  kə  zi La  bo  ra  to -

ri  ya  nın bey  nəl  xalq akk  re -

di  ta  si  ya  dan ke  çi  ril  mə  si is  ti -

qa  mə  tin  də uğur  lu ad  dım  lar 

atıl  mış  dır. Lat  vi  ya Döv  lət 

Akk  re  di  ta  si  ya qu  ru  mu  nun 

əmək  daş  la  rı bu  ra  da apa  rı -

lan ana  liz  lə  rin bey  nəl  xalq 

stan  dart  la  ra uy  ğun  lu  ğu  nu 

yox  la  mış və müs  bət rəy ver -

miş  lər.

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 məq  sə  di  lə “Azər  su” 

ASC-nin ye  ni Tə  lim-Təd -

ris Mər  kə  zi ya  ra  dıl  mış  dır. 

Höv  san Aera  si  ya Stan  si  ya  sı -

nın əra  zi  sin  də fəaliy  yət gös -

tə  rən mər  kəz  də ey  ni vaxt  da 

321 nə  fə  rə tə  lim ke  çi  ril  mə  si -

nə im  kan ve  rir. 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. 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 



2015-ci ilin 11 ayın da 

“ASAN xid mət” mər kəz-

lə rin də fəaliy yət gös tə rən 

“Azər su” ASC-nin  xid mət 

böl mə lə ri nə abu nə çi lər tə-

rə fi n dən müx tə lif mə sə lə-

lər lə bağ lı 15309 mü ra ciət 

edil miş dir. Mü ra ciət lə rin  

5357-si qey diy yat da olan və 

“Azər su”  ASC-nin abo nent 

ba za sın da təs di qi ni tap mış  

məc bu ri köç kün qru pu na 

aid abo nent lə rin li mit lə ri nin 

smart-kar ta yük lən mə si ilə 

bağ lı ol muş dur. Bu nun la ya-

na şı, 1869 mü ra ciət abo nent 

mə lu mat la rı na də yi şik lik lə-

rin edil mə si, 1048 mü ra ciət  

smart say ğa cın də yiş di ril-

mə si  ilə əla qə dar ye ni  kart-

la rın ve ril mə si və əv vəl ki 

kart da qa lan sər fi y ya tın ye-

ni kar ta kö çü rül mə si, 1838 

mü ra ciət iti ril miş və zə də-

lən miş kart la rın bər pa sı, 

1837 mü ra ciət ödə niş za ma-

nı ya ra nan tex ni ki prob lem-

lər, 3360 mü ra ciət isə di gər 

mə sə lə lər lə bağ lı ol muş dur. 

Ən çox mü ra ciət (5704) Sa-

bun çu ra yo nun da kı 4 say lı 

“ASAN xid mət” mər kə zin-

də qey də alın mış dır.

Qeyd edək ki, “ASAN 

xid mət” mər kəz lə rin də 

“Azər su” ASC-nin müş tə ri 

xid mət lə ri nin gös tə ril mə-

si nə 2014-cü ilin may ayın-

dan baş la nıl mış dır. Ha zır da 

“Azər su” ASC-nin xid mət-

lə ri  Ba kı şə hə ri Nə ri ma nov 

ra yo nu əra zi sin də yer lə şən 

1, Xə tai ra yo nun da kı 2, Ya sa-

mal ra yo nun da kı 3, Sa bun çu 

ra yo nun da kı 4 və Ni za mi 

ra yo nun da kı 5 say lı, həm çi-

nin  Sum qa yıt və Sa bi ra bad 

şə hə rin də ki “ASAN xid-

mət”  mər kəz lə rin də təş kil 

olun muş dur. Ümu mi lik də 

“ASAN xid mət” mər kəz-

lə rin də “Azər su” ASC-nin 

müş tə ri xid mət lə ri nin gös tə-

ril mə si nə baş la nı lan dan ötən 

dövr ər zin də mü ra ciət lə rin 

sa yı 25 mi ni keç miş dir.  

7BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Dekabr 2015-ъи ил

“Azər su” ASC Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid mət və So sial İn-
no va si ya lar üz rə Döv lət Agent li yi nin “ASAN xid-
mət” mər kəz lə rin də təm sil olun ma sı is teh lak çı la ra 
gös tə ri lən müş tə ri  xid mət lə ri nin asan laş dı rıl ma sı-
na və bu sa hə də şəff  afl  ı ğın  ar tı rıl ma sı na sə bəb ol-
muş dur.

tə  lim  lə  rin ye  ni ya  ra  dıl  mış 

mər  kəz  də ke  çi  ril  mə  si də ak -

tual  lıq kəsb edir.

Ye  ri gəl  miş  kən,  kadr ha -

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

ğı  nın yük  səl  dil  mə  si məq  sə -

di  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, ötən müd  dət  də 7 

min  dən çox əmək  da  şı  mız 

tə  lim  lə  rə cəlb olun  muş  dur.

Ötən il  “Azər  su" ASC 

tə  rə  fi n  dən   "Re  gional Tə -

lim-İn  ki  şaf Proq  ra  mı” la  yi -

hə  si  nin ic  ra  sı  na baş  la  nıl  mış 

və bu il də da  vam et  di  ril -

miş  dir. Proq  ram çər  çi  və -

sin  də re  gion  lar  da fəaliy  yət 

gös  tə  rən 2300-dək əmək  daş 

tə  lim  lər  də iş  ti  rak et  miş  dir.

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  ni  ki yar  dı  ma dair 

mü  qa  vi  lə” çər  çi  və  sin  də ke -

çi  ri  lən tə  lim  lər də bəh  rə  si  ni 

ve  rir. 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. Qeyd edim 

ki, bu ya  xın  lar  da bir qrup 

əmək  da  şı  mız tə  lim  çi kurs -

la  rı  nı  mü  vəff   ə  qiy  yət  lə ba  şa 

vur  muş və ser  ti  fi   kat  lar al -

mış  lar.

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 

əmək  daş  la  rı  mı  zın bir qis  mi 

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.

Son  da onu qeyd et  mək 

is  tər  dim ki, is  teh  lak  çı  la  rın 

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 ilə 

bağ  lı “Azər  su” ASC-ni ye -

ni və  zi  fə  lər və ça  ğı  rış  lar 

göz  lə  yir. Cə  nab Pre  zi  dent 

İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rıq  la  rı -

nın vax  tın  da və key  fi y  yət  lə 

ic  ra  sı  nı tə  min et  mək  üçün 

“Azər  su” ASC-nin kol  lek  ti -

vi ya  ra  dıl  mış im  kan  lar  dan 

mak  si  mum fay  da  la  na  raq  

qar  şı  dan gə  lən 2016-cı il  də 

Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 

ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si na -

mi  nə da  ha səy  lə ça  lı  şa  caq -

dır.

“Azər su” ASC-nin “ASAN xid mət” 
mər kəz lə rin də fəaliy yəti genişlənir

min  dən çox əmək  da  şı  mız 
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Mə ra sim də çı xış edən 

“Azər su” ASC-nin de par-

ta ment rəisi  İl qar Ta ğı yev 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin öl-

kə əha li si nin key fi y yət li və 

fa si lə siz iç mə li su ilə tə min 

olun ma sı nı daim diq qət-

də sax la dı ğı nı xa tır la da raq 

qeyd et miş dir ki, ha zır da 

res pub li ka nın  şə hər  və ra-

yon mər kə zlərin də, həm çi-

nin Ba kıət ra fı qə sə bə lər də  

iç mə li su və ka na li za si ya la-

yi hə lə ri ic ra olu nur. Ba kı şə-

hə ri və ət raf qə sə bə lə rin so-

sial-iq ti sa di in ki şa fı döv lət 

proq ra mı na uy ğun ola raq 

Ba dam dar qə sə bə sin də də 

ye ni la yi hə nin ic ra sı na baş-

la nıl mış dır.

Səudiy yə İn ki şaf Fon du-

nun la yi hə rəh bə ri Mə həm-

məd Əl Da li lan Azər bay can 

hö ku mə ti ilə əmək daş lı ğı 

yük sək qiy mət lən dir miş və 

qeyd et miş dir ki, fond Azər-

bay can da hə ya ta ke çi ri lən 

inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 

ma liy yə ləş di ri l mə sin də ya-

xın dan iş ti rak edir. Ya xın 

vaxt lar da Azər bay can hö-

ku mə ti və Səudiy yə İn ki şaf 

Fon du nun bir gə ma liy yə ləş-

dir di yi  Xır da lan şə hə ri nin 

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

sis te mi nin ye ni dən qu rul-

ma sı və ge niş lən di ril mə si 

la yi hə si üz rə ti kin ti-qu raş-

dır ma iş lə ri nə də baş la nı la-

caq dır.

Bu la yi hə  2035-ci  ilə dək 

pers pek tiv in ki şaf  nə zə rə 

alın maq la 120 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-

lan mış dır.

Ba dam dar qə sə bə si ni 

da ya nıq lı iç mə li su ilə tə-

min et mək üçün ”Ala ta va” 

su an ba rı nın im kan la rın dan 

is ti fa də olu na caq. Bu məq-

səd lə hə min an bar dan gö tü-

rü lən su yun Ba dam dar qə-

sə bə sin də ki “Ba dam dar” su 

an ba rı na çat dı rıl ma sı üçün 

1000 mm diametr li po lad 

bo ru lar la ma gist ral su xətt  i 

çə ki lə cək dir.  Ey ni za man da  

“Ala ta va” su an ba rın da kı 

möv cud na sos stan si ya sın da 

və “Ba dam dar” su an ba rın-

da əsas lı tə mir və ye ni dən-

qur ma iş lə ri apa rı la caq dır.

La yi hə yə əsa sən, qə sə bə 

əra zi sin də 57,5 km uzun-

lu ğun da iç mə li su, 61,6 km 

uzun lu ğun da ka na li za si-

ya xət lə ri nin  çə kil mə si, ev 

bir ləş mə lə ri nin ve ril mə si, 

abo nent lə rin smart say ğac-

lar la tə min olun ma sı, qə sə bə 

əra zi sin də  210 ədəd yan ğın 

hid ran tı nın qu raş dı rıl ma sı 

nə zər də tu tul muş dur.

Gə lə cək də qə sə bə də ya-

ra na caq tul lan tı su la rı Lök-

ba tan qə sə bə si ya xın lı ğın da  

ti ki lə cək və sut ka lıq məh-

sul dar lı ğı 300 min  kub metr 

ola caq çir kab su tə miz lə yi ci 

qur ğu ya ötü rü lə cək dir.

La yi hə üz rə ti kin ti-qu-

raş dır ma iş lə ri nin 2017-ci 

ilin so nu na qə dər ba şa çat dı-

rıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Xa tır la daq ki, Azər bay-

can Hö ku mə ti və Səudiy yə 

İn ki şaf Fon du ara sın da “Ba-

kı əra zi si üz rə su təc hi za tı 

və ka na li za si ya sis te mi nin 

ye ni dən qu rul ma sı və ge niş-

lən di ril mə si” la yi hə si üz rə 

kre dit sa zi şi 20 no yabr 2009-

cu il də im za lan mış və sə nəd 

2010-cu ilin ap rel ayın da təs-

diq edil miş dir. Sa zi şə əsa-

sən, ümu mi də yə ri 63 mil-

yon dol lar olan la yi hə yə 

Səudiy yə İn ki şaf Fon du 25 

mil yon dol lar ayı ra caq, qa-

lan 38 mil yon dol lar lıq his-

sə isə Azər bay can hö ku mə ti 

tə rə fi n dən ma liy yə ləş di ri lə-

cək dir.

Qeyd edək ki, Ba dam dar 

qə sə bə si nin möv cud iç mə li 

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

şə bə kə lə ri nin bö yük his sə-

si sa kin lər tə rə fi n dən fər-

di qay da da ya ra dıl mış dır. 

Hazırda qə sə bə sa kin lə ri 

möv süm dən ası lı ola raq 2-8 

saat lıq re jim lə su alır.  

“Azər su” ASC Ba kı şə hə ri və ət raf qə sə bə lə rin 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 məq sə di lə da ha bir bey nəl xalq la yi hə nin ic ra-
sı na baş la mış dır.  Azər bay can Res pub li ka sı Hö ku mə ti 
və Səudiy yə İn ki şaf Fon du nun bir gə ma liy yə ləş dir di yi 
“Ba kı əra zi si üz rə su təc hi za tı və ka na li za si ya sis te-
mi nin ye ni dən qu rul ma sı və ge niş lən di ril mə si” la yi-
hə si çər çi və sin də Ba kı şə hə ri Sə bail ra yo nu Ba dam dar 
qə sə bə si nin iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem-
lə ri ye ni dən qu ru la caq dır.  Dün ya Azər bay can lı la rı nın 
Həm rəy li yi Gü nü və Ye ni il  bay ra mı ərə fə sin də, de kab-
rın 29-da  la yi hə üz rə ti kin ti iş lə ri nin tə məl qoy ma mə-
ra si mi ke çi ril miş dir.

Ба дам дар гя ся бя си ндя ич мя ли су вя 
ка на ли за си йа ла йи щя си нин иъ ра сы на баш ла ныл мыш дыр
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Daş kə sən şə hə ri ni, Mə-

dən çi lər və Alu nit dağ qə sə-

bə lə ri ni key fi y yət li və da-

ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 

et mək üçün mən bə ola raq 

Qa rainək və Gur bu laq bu-

laq la rı se çil miş dir. Ha zır da 

Qa rainək su  mən bə yin də 

suötü rü cü qur ğu nun ti kin ti-

si  hə ya ta ke çi ri lir.  Su mən-

bə yin dən şə hə rə qə dər 20 

km uzun lu ğun da ma gist ral 

su kə mə ri nin in şa sı ye kun-

laş mışdır.  Şə hə rin rel yef 

ba xı mın dan hün dür nöq tə-

lə rin də ümu mi tu tu mu 4500 

kub metr olan 4 ədəd an ba-

rın 3-də və na sos stan si ya la-

rıın da da ti kin ti qu raş dır ma 

iş lə ri da vam et di ri lir. La yi-

hə də nə zər də tu tul muş 18,3 

km uzun lu ğun da pay la yı cı 

su şə bə kə si nin 7 km-lik his-

sə sin də iş lər ba şa çat mış dır. 

Ümu mi lik də 2560 ün van 

ye ni ya ra dı lan şə bə kə yə qo-

şu la caq və abu nə çi lər smart 

say ğac la tə min olu na caq lar. 

La yi hə çər çi və sin də Daş-

kə sən şə hə rin də ka na li za si-

ya şə bə kə si də ya ra dı lır. Bu 

məq səd lə la yi hə lən di ril miş 

13,5 km uzun lu ğun da ka-

na li za si ya şə bə kə si nin 5,2 

km-lik his sə si in şa edil miş-

dir. Daş kə sən şə hə rin də ya-

ra nan tul lan tı su la rın tə miz-

lə nib kə nar laş dı rıl ma sı üçün 

sut ka lıq məh sul dar lı ğı 3500 

kub metr olan çir kab su tə-

miz lə yi ci qur ğu ti ki lə cək dir. 

La yi hə nin ic ra sı nın 2016-cı 

ilin so nun da ba şa çat dı rıl ma-

sı nə zər də tu tu lur. 

Daş kə sən şə hə ri nin mər-

kəz ləş di ril miş iç mə li su təc-

hi za tı sis te mi 1950-60-cı il lər-

də ya ra dıl mış dır. Möv cud su 

və ka na li za si ya xət lə ri şə hə ri 

tam əha tə et mir və is tis ma-

ra ya rar sız və ziy yət də dir. 

“Azər su” ASC ha zır da şə hə-

rin 11 min sa ki nin dən 4770 

nə fə ri nə və ya təq ri bən 43 

faizi nə xid mət gös tə rir. Şə hər 

əha li si nə su 1-2 saat lıq qra fi k 

əsa sın da ve ri lir. Əha li nin qa-

lan his sə si isə tə lə ba tı nı fər di 

qay da da ödə yir.  Daş kə sən 

şə hə rin də ka na li za si ya şə bə-

kə si möv cud de yil.

Qeyd edək ki,  "Azər-

bay ca nın 6 ra yo nun da mil li 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

proq ra mı la yi hə si" çər çi və-

sin də  Tər tər və Daş kə sən 

şə hər lə ri  ilə ya na şı, Gə də-

bəy, As ta ra, Qa zax, Sa mux 

şə hər lə ri nin də 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 nə zər də tu tu lur. Gə də bəy, 

As ta ra, Daş kə sən və Tər tər 

şə hər lə rin də ti kin ti-qu raş dır-

ma iş lə ri da vam edir, Qa zax 

və Sa mux şə hər lə ri üz rə  la-

yi hə lə rin ic ra sı na isə ha zır lıq 

gö rü lür.

İs lam İn ki şaf Ban kı 
ilə bir gə hə ya ta ke çi ri-
lən la yi hə çər çi və sin-
də Daş kə sən  şə hə ri nin 
iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem-
lə ri ye ni dən qu ru lur. 
La yi hə 2035-ci ilə pers-
pek tiv in ki şaf nə zə rə 
alın maq la Daş kə sən 
şə hə rin də 16,2 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 lan mış dır. Bu la-
yi hə çər çi və sin də  gə-
lə cək də ra yo nun Alu-
nit dağ və Mə dən çi lər 
qə sə bə lə ri nin də iç mə li 
su təc hi za tı yax şı laş dı-
rı la caq və ümu mi lik də 
bu la yi hə dən 17,8 min 
sa kin fay da la na caq dır.

D k h i i

Даш кя сян шя щя рин дя йе ни ич мя ли су вя Даш кя сян шя щя рин дя йе ни ич мя ли су вя 
ка на ли за си йа инф раст рук ту ру йа ра ды лырка на ли за си йа инф раст рук ту ру йа ра ды лыр



10 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНDekabr 2015-ъи ил

Azər bay can hö ku mə-

ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq 

Əmək daş lıq Agent li yi nin 

bir gə ma liy yə ləş dir di yi  

“Ki çik şə hər lər də Su Təc-

hi za tı və Ka na li za si ya La-

yi hə si” çər çi və sin də Qu sar 

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 ri nə ye ti ril-

miş dir.

“Qu sar şə hə ri nin su təc-

hi za tı və ka na li za si ya si si-

tem lə ri ni nin ye ni dən qu-

rul ma sı” la yi hə si  2030-ci 

ilə qə dər pers pek tiv in ki şaf 

nə zə rə alın maq la Qu sar şə-

hə rin də  19,6 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. La yi hə çər çi və sin də 

Qu sar ra yo nu nun Ba la qu-

sar, Hə sən qa la, Köh nə Xu-

dat, Çi lə gir, Yu xa rı Lə yər, 

Qa ya kənd, Xu ray və Qu ba 

ra yo nu nun  Çar tə pə, Or ta 

Xuç, Aşa ğı Xuç kənd lə rin də 

ya şa yan 12 min nə fə rin də 

iç mə li su təc hi za tı yax şı laş-

dı rı la caq dır. Ümu mi lik də 

la yi hə dən 32 min nə fə rə ya-

xın sa kin fay da la na caq dır.

Mər hə lə li şə kil də hə ya-

ta ke çi ri lən la yi hə nin ic ra-

sı na 2012-ci ilin ap rel ayın-

da baş la nıl mış dır. Bi rin ci 

mər hə lə də su mən bə yin də 

- Qu sar ça yın məc ra sın da 

məh sul dar lı ğı sa ni yə də 102 

litr və ya sut ka da 8813 kub-

metr olan dre naj tip li su qə-

bu le di ci qur ğu ti kil miş, 17,4 

km uzun lu ğun da ma gist ral 

su xətt  i çə kil miş dir.  Qu sar 

şə hə ri ni və ət raf kənd lə ri 

da ya nıq lı su ilə tə min et-

mək məq sə di ilə hər bi ri nin 

tu tu mu 1000 kub metr olan 

3 ədəd su an ba rı,  2,8 km 

uzun lu ğun da an bar la ra ra sı 

su xətt  i və ye ni xlo ra tor bi-

na sı in şa olun muş dur.  

La yi hə nin ikin ci  mər hə-

lə sin də Qu sar şə hə rin də su 

və ka na li za si ya şə bə kə lə ri-

nin ya ra dıl ma sı nə zər də tu-

tu lur. Şə hər üz rə la yi hə lən-

di ril miş 106 km iç mə li su  

şə bə kə si nin 61  km-lik his-

sə si in şa edil miş, 2400-dən 

çox  ün va na  bir ləş mə ve ril-

miş dir. Ha zır da su şə bə kə-

si ilə pa ra lel ola raq şə hər də 

ka na li za si ya inf rast ruk tu ru 

da ya ra dı lır. La yi hə də nə-

zər də tu tu lan 104 km ka-

na li za si ya şə bə kə si nin 86 

km-lik his sə sin də iş lər ye-

kun laş mış, 4000-ə qə dər   

ün va na ev bir ləş mə si ve ril-

miş dir.

Qu sar şə hə rin də ya ra-

na caq çir kab su la rı Xaç-

maz ra yo nu əra zi sin də in şa 

edi lə cək və məh sul dar lı ğı 

sut ka da 70 min kub metr 

la yi hə lən di ri lən  çir kab su-

tə miz lə yi ci qur ğu da tə miz-

lə nə cək. Ye ri gəl miş kən, bu 

qur ğu da  Qu sar şə hə ri ilə 

ya na şı, Qu ba və Xaç maz şə-

hər lə ri nin də tul lan tı su la rı 

tə miz lə nib zə rər siz ləş di ri lə-

cək dir.

Qeyd edək ki, Azər bay-

can hö ku mə ti və Ya po ni-

ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 

Agent li yi nin bir gə ma liy yə-

ləş dir di yi  “Ki çik şə hər lər də 

Su Təc hi za tı və Ka na li za si ya 

La yi hə si”  çər çi və sin də Qu-

sar şə hə ri ilə ya na şı, Naf ta-

lan, Xaç maz, Xı zı, Qo bus tan 

şə hər lə 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 nə zər də 

tu tu lur.  Ha zır da bu şə hər-

lər də ti kin ti-qu raş dır ma iş-

lə ri da vam et di ri lir.

Гу сар шя щя рин дя ич мя ли су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа 
сис тем ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы иш ля ри да вам ет ди ри лир

“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 böl gə lər 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.
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Qeyd edək ki, “Xaç maz 

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 

2030-cu ilə dək pers pek tiv 

in ki şaf nə zə rə alın maq la 

Xaç maz şə hə rin də 47 min 

nə fə rin  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 mış dır. La yi hə 

çər çi və sin də ra yo nun Qo bu-

qı ra ğı, Ar mud pa dar, Qa ra çı, 

Qa ra qurd lu, Köh nə Xaç maz 

kənd lə rin də 10 min nə fə rin 

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

rıl maq la ümu mi lik də la yi hə-

dən 58 min nə fər fay da la na-

caq dır.

İc ra sı na 2012-ci ilin ap-

rel ayın da baş la nıl mış la yi-

hə nin bi rin ci mər hə lə sin də  

Xaç maz şə hə ri nin əsas su 

mən bə yi sa yı lan  Uç qun bu-

la ğı bər pa olun muş və məh-

sul dar lı ğı sa ni yə də 230  lit rə 

çat dı rıl mış dır. Su mən bə yin-

dən an bar la ra dək 400 mm 

diametr li  bo ru lar la 2 km 

uzun lu ğun da ma gist ral su 

xətt  i çə kil miş dir. Şə hə rin da-

ya nıq lı su təc hi za tı nı tə min 

et mək üçün ümu mi tu tu mu 

10000 kub metr olan 4 ədəd 

(2 ədəd 3000 kub metr lik,  2 

ədəd 2000 kub metr lik) su 

an ba rı, 1,6 km uzun lu ğun-

da an bar la ra ra sı su xətt  i in şa 

edil miş dir. An bar komp lek-

sin də ye ni xlo ra tor bi na sı nın 

ti kin ti si üz rə iş lər ye kun laş-

maq üz rə dir.

La yi hə nin ikin ci mər hə-

lə si çər çi və sin də Xaç maz şə-

hə rin də mər kəz ləş di ril miş 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

şə bə kə lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı na baş la nıl mış dır. Xaç-

maz şə hə rin də in şa sı nə zər də 

tu tu lan 142,6 km uzun lu ğun-

da su şə bə kə si ya ra dı la caq, 

12 mi nə dək abo nent şə bə kə-

yə qo şu la caq və smart-say-

ğac lar la tə min olu na caq.

Tul lan tı su la rı nın ida-

rə edil mə si məq sə di lə in şa-

sı nə zər də tu tu lan 148 km 

uzun lu ğun da ka na li za si ya 

şə bə kə si nin 12 km-lik his sə si 

ti kil miş, 1,2 km uzun lu ğun-

da, 1400 mm diametr li ka na-

li za si ya kol lek to ru nun in şa sı 

isə ye kun laş maq üz rə dir.

Şə hər də ya ra na caq tul-

lan tı su la rı  Xaç maz ra yo-

nu əra zi sin də in şa edi lə cək 

məh sul dar lı ğı sut ka da 70 

min kub metr olan çir kab su-

tə miz lə yi ci qur ğu da emal 

olu na caq. Xaç maz şə hə ri ilə 

ya na şı,  Qu ba və Qu sar şə-

hər lə ri nin də tul lan tı su la rı 

bu qur ğu da tə miz lə nib zə-

rər siz ləş di ri lə cək dir.

Qeyd edək ki, Xaç maz 

şə hə ri nin möv cud mər kəz-

ləş di ril miş iç mə li su təc hi za tı 

sis te mi 1954, 1968 və 1978-ci 

il lər də mər hə lə lər lə ya ra dıl-

mış dır.  “Azər su” ASC ha zır-

da şə hə rin 41 min sa ki nin dən 

16500-nə və ya 40 faizi nə xid-

mət gös tə rir. Şə hə rə iç mə li su 

Uç qun və  Çax çax lı bu laq la-

rın dan ve ri lir. Şə hər sa kin lə-

ri gün ər zin də 8 saat lıq, bə zi 

kü çə lər də ya şa yan lar fa si lə-

siz re jim də iç mə li su ilə tə min 

olu nur. Əha li nin qa lan his sə-

si isə tə lə ba tı nı fər di qay da da 

ödə yir və əsa sən qu yu su la-

rın dan is ti fa də edir.

Şə hə rin ki çik bir his sə si 

ka na li za si ya şə bə kə si ilə tə-

min olu nub və ka na li za si ya 

şə bə kə si nin uzun lu ğu 18,1 

km təş kil edir. Tul lan tı su la rı  

Gü la lan çir kab su tə miz lə yi ci 

qur ğu su na ötü rü lür, bu ra-

da me xa ni ki tə miz lən mə dən 

son ra kə nar laş dı rı lır. 

Хач маз шя щя рин дя йени ич мя ли су вя 
ка на ли за си йа шя бя кя ля ри  йарадылыр

Azər bay can hö ku mə ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin (YBƏA)  bir gə ma liy yə ləş dir-
di yi “Ki çik şə hər lər də su təc hi za tı və ka na li za si ya la-
yi hə si” çər çi və sin də  Xaç maz şə hə rin də su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si-
nin ikin ci mər hə lə si üz rə iş lə rə baş la nıl mış dır.
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Cey ran ba tan Ult ra süz-

gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek si  (məh sul dar lı ğı 

sa ni yə də 6,6 kub metr) is tis-

ma ra ve ril miş dir. 

***
Ucar şə hər in də su təc hi-

za tı sis tem lə ri, Göy çay şə-

hə rin də isə su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri is tis-

ma ra ve ril miş dir.

***
Min gə çe vir şə hə rin də ye-

ni tex no lo gi ya ya əsas la nan 

və məh sul dar lı ğı sut ka da 55 

min kub metr olan su tə miz-

lə yi ci qur ğu nun in şa sı ba şa 

çat mış dır.

***
Şəm kir çay-Şəm kir ma-

gist ral su kə mə ri (16,5 km) 

ti ki lib is tis ma ra ve ril miş dir.

***
İç mə li su ça tış maz lı ğı  

mü şa hi də edi lən 14 kənd və 

qə sə bə də (Lən kə ran ra yo-

nu nun Göy şa ban, Yar dım lı 

ra yo nu nun Vər gə düz, Os na-

kə ran, Bür zün bül və Bil nə, 

Za qa ta la ra yo nu nun  Əli-

bay ram lı, Mu ğan lı və Üçün-

cü Ta la, Fü zu li ra yo nu nun 

Yağ lı vənd, To vuz ra yo nu-

nun Düz Cır da xan,  Qu ba 

ra yo nun  Zər da bi, Şəm kir 

ra yo nun  Ha cıalı lar və Düz-

qış laq, Bey lə qan ra yo nu nun 

Ye ni Xo ca vənd qə sə bə si)  iç-

mə li su la yi hə lə ri nin ic ra sı 

ba şa ça tıb və 25 mi nə ya xın 

in san fay da lan mış dır. 

***
Kür də xa nı qə sə bə sin də 

ye ni su təc hi za tı sis tem lə ri-

nin ye ni dən qu rul ma sı la yi-

hə si nin ic ra sı ba şa çat mış dır. 

***
Cey ran ba tan-Zi rə xətt  in-

dən Zi rə və Tür kan qə sə bə-

lə ri nin bir his sə si nə su yun 

ve ril mə si tə min edil miş dir

***
Ba yıl-Bi bi hey bət-Lök-

ba tan (14 km) ka na li za si ya 

tu ne li nin in şa sı ye kun laş-

mış dır. Lök ba tan çir kab su 

tə miz lə yi ci qur ğu lar komp-

lek si nin əra zi sin də ye ni na-

sos stan si ya sı qu raş dı rıl mış, 

də ni zə çı xış xət lə ri nin ti kin-

ti si ye kun laş mış dır. 

***   

Höv san Aera si ya Stan-

si ya sı nın əra zi sin də Tə lim-

Təd ris Mər kə zi fəaliy yə tə 

baş la mış dır.

***
Suöl çən Ci haz la rın Sı na ğı 

və Ka libr lən mə si La bo ra to ri-

ya sı ya ra dıl mış dır.

***
As ta ra, Daş kə sən, Tər-

tər və Qo bus tan şə hə rin də 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-

ma sı la yi hə lə ri nin ic ra sı na 

baş la nıl mış dır. 

***
Ba dam dar qə sə bə si 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 iş lə ri nə baş la nıl-

mış dır.

***
“Azər su” ASC  ilə Bö-

yük Bri ta ni ya nın Bi wa ter 

və onun yer li tə rəf da şı No-

bel Oil şir kət lə ri ara sın da 

Əmək daş lıq Haq qın da Me-

mo ran dum im za lan mış dır.

***
“Azər su” ASC-nin Mər-

kə zi la bo ra to ri ya sı bey nəl-

xalq akk re di ta si ya dan keç-

miş dir.

***
"Azər su" ASC-nin səd ri 

Dün ya Su Şu ra sı İda rə He-

yə ti nin üz vü se çil miş dir

***
“Azər su” ASC-nin nü ma-

yən də he yə ti Ko re ya da ke çi-

ril miş  VII Dün ya Su Fo ru-

mun da  iş ti rak et 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  im za lan mış-

dır. 
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