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2001-ci il Azər bay can dias por təş ki-
lat la rı nın for ma laş dı rıl ma sı sahəsində 
çox önəm li il ol muş dur.  Bi rin ci Qu-
rul tay dan son ra 2002-ci il də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin Sə rən ca mı ilə Xa ric də 
Ya şa yan Azər bay can lı lar la İş üz rə Döv-
lət Ko mi tə si ya ra dıl mışdır. Son ra kı il-
lər də dias por təş ki lat la rı nın təş ki lat lan-
ma, for ma laş ma pro se si da ha da ge niş 
vü sət al mış, onların sa yı 200-dən 462-ə 
ça tıb. Azər bay can dias por təş ki lat la-
rı həm kə miy yət, həm key fi y yət ba xı-
mın dan bö yük yol keç miş, güc lən miş, 
bu gün dün ya miq ya sın da azər bay can-
lı lar və on la rın təm sil et dik lə ri təş ki-
lat lar önəm li rol oy na yır lar: “Dias por 
təş ki lat la rı nın fəaliy yə ti daim diq qət 
mər kə zin də dir. Bu gün mən dias por təş-
ki lat la rı nın gə lə cək fəaliy yə ti ilə bağ lı 
bə zi fi  kir lə ri mi bil dir mək is tə yi rəm. İlk 
növ bə də əl bətt  ə, biz is tə yi rik ki, dün ya-
da ya şa yan azər bay can lı lar öz ta ri xi 
və tən lə ri ilə əla qə lə ri heç vaxt kəs mə-
sin lər. Daim əla qə də ol sun lar, Azər bay-
can ilə bağ lı ol sun lar. Be lə lik lə, on lar 
öz lə ri ni da ha da ra hat hiss edə cək lər. 
Be lə olan hal da Azər bay can döv lə ti on-

la ra da ha da bö yük dəs tək ve rə bi lə cək.
Ha zır da xa ric də ya şa yan azər bay-

can lı la rın sa yı mil yon lar la öl çü lür. 
Əl bətt  ə ki, on lar ya şa dıq la rı öl kə lə rin 
və tən daş la rı dır lar. Mən çox is tə yi rəm 
ki, on lar ya şa dıq la rı öl kə lər də da ha da 
bö yük möv qe lə rə nail ola bil sin lər. Ya-
şa dıq la rı öl kə lə rin ic ti mai, si ya si, iq ti-
sa di hə ya tın da da ha da fəal rol oy na-
sın lar”.

Azər bay can da sər ma yə iq li mi nin  
çox müs bət ol du ğu nu xa tır la dan döv-
lət baş çı sı bil di rib ki,   son 20 il də öl kə 
iq ti sa diy ya tı na 200 mil yard dol lar dan 
çox sər ma yə qo yu lub.  Bu sər ma yə nin 
təx mi nən ya rı sı xa ri ci in ves ti si ya lar dır.

Azər bay can da  biz nes mü hi ti gün-
dən-gü nə yax şı la şır. İm za la nan sə rən-
cam lar, fər man lar nə ti cə sin də bu is ti-
qa mət də çox cid di dö nüş ya ran mış dır. 
Bü tün bü rok ra tik ən gəl lər ara dan gö tü-
rü lür, şəff  afl  ıq tam tə min edi lir. Bü tün 
bun la rın nə ti cə lə ri  gün də lik hə yat da 
hiss olu nur, mö tə bər bey nəl xalq ma liy-
yə qu rum la rı nın he sa bat la rın da və bə-
ya nat la rın da ək si ni ta pır. Pre zi dent İl-
ham Əli yev Azər bay can hə qi qət lə ri nin 
dün ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sın da 
dias por təş ki lat la rı nın üzə ri nə bö yük 
və zi fə lər düş dü yü nü qeyd edib.  Er mə-
nis ta nın tə ca vüz kar si ya sə tin dən bəhs 
edən Pre zi dent İl ham Əli yev ap rel dö-
yüş lə rinin bir da ha Azər bay ca nın qüd-
rə ti ni, Or du mu zun gü cü nü gös tər di yi-
ni vur ğula yıb. 
İki gün da vam edən Dün ya Azər-

bay can lı la rı nın IV Qu rul ta yın da 49 öl-
kə dən 500-dən çox dias por nü ma yən-
də si və qo naq iş ti rak et miş dir. Təd bi rə 
xa ri ci öl kə lə rin Azər bay ca na dost mü-
na si bə ti lə ta nı nan nü fuz lu si ya sət çi lə ri, 
ic ti mai xa dim lə ri, elm adam la rı və bir 
ne çə öl kə nin yük sək və zi fə li şəxs lə ri, 
par la ment üzv lə ri  qa tıl mış dır. 

Qu rul tay da dias por rəh bər lə ri 
müasir dövr də in for ma si ya mü ha-
ri bə si, bu sa hə də ye ni fəaliy yət me-
xa nizm lə ri nin tət bi qi, Azər bay can 
dias por hə rə ka tın da gənc lər lə bağ lı 
ye ni st ra te gi ya nın ha zır lan ma sı, ye ni 
qlo bal iq ti sa di ten den si ya lar fo nun da 
lob bi qu ru cu lu ğu, cə miy yə tə in teq-
ra si ya, si ya si hə yat da iş ti rak və di gər 
bu ki mi əhə miy yət li möv zu lar da fi  kir 
mü ba di lə si apa ra raq, rəy və tək lifl  ə ri-
ni səs lən dir miş lər. Qu rul tay da Azər-
bay can hə qi qət lə ri nin dün ya ic ti maiy-
yə ti nə çat dı rıl ma sı sa hə sin də qar şı da 
du ran və zi fə lər, təb li ğat işin də müasir 
me tod la rın və in for ma si ya tex no lo gi-
ya la rı nın tət bi qi, soy daş la rı mı zın hü-
quq və azad lıq la rı nın qo run ma sı is ti-
qa mə tin də möv cud olan prob lem lər 
və di gər priori tet mə sə lə lər mü za ki rə 
olun muş dur. 

Xa tır la daq ki, Dün ya Azər bay can-
lı la rı nın I Qu rul ta yı ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 2001-
ci il də, II qu rul tay Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin Sə rən ca mı na əsa sən 2006-cı 
il də, III qu rul tay isə 2011-ci il də ke çi-
ril miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də keçirilən 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın IV 
Qu rul ta yı nın rəs mi açı lış mə ra-
si mində iş ti rak etmişdir. Qu rul-
tay iş ti rak çı la rı nı sa lam la yan 
Pre zi dent İl ham Əli yev təd bi rin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb.  Döv lət 
baş çı sı qeyd edib ki, xa ric də ya-
şa yan azər bay can lı la rın hə ya tı, 
ta le yi, iş lə ri  daim diq qət mər-
kə zin də olmuşdur.

Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын 
ЫВ Гу рул та йы  кечирилмишдир



Xə zər ya nı re gion da ener-
ge ti ka sek to ru nun ən əhə-
miy yət li təd bi ri olan XXIII 
Bey nəl xalq “Xə zər Neft və 
Qaz 2016” sər gi si Ener ge ti-
ka Na zir li yi və Döv lət Neft 
Şir kə ti - SO CAR-ın dəs tə yi, 
“ITE CA Cas pian” və “ITE 
Group” şir kət lə ri nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə ke çi ril miş dir.  Bu il ki 
sər gi də dün ya nın 30 öl kə si ni 
təm sil edən 240 şir kət iş ti rak 
et miş dir. Ümu mi lik də sər-
gi nin eks po zi si ya sa hə si nin 
63,7 faizi xa ri ci iş ti rak çı la rın 
pa yı na düş müş dür.  VI Xə-
zər Bey nəl xalq ener ge ti ka 
və al ter na tiv ener ji sər gi si 
Xə zər ya nı re gionun ener ji 
sə mə rə li li yi və bər pa olu nan 
ener ji sa hə sin də ye ga nə ix ti-
sas laş mış təd bi ri dir.

Bey nəl xalq “Xə zər Neft 
və Qaz 2016” sər gi və konf-
ran sın da çı xış edən “ITE 
Group Plc” şir kə ti nin xü su-
si məs lə hət çi si Endr yu Vud  
sər gi nin ke çi ril mə si nə ver-
dik lə ri dəs tə yə gö rə Azər-
bay can hö ku mə ti nə min nət-
dar lı ğı nı bil dir miş dir. 

Pre zi den t İl ham Əli yev 
çı xış edə rək demişdir ki, 

sər gi nin Azər bay can da ke-
çi ril mə si öl kə mi zin ümu mi 
in ki şa fı üçün çox mü hüm 
rol oy na yır. 1994-cü il dən in-
di yə dək Azər bay can bü tün 
sa hə lər də ol du ğu ki mi, neft-
qaz sa hə sin də də çox uğur lu 
və şə rəfl  i yol keç miş, qar şı ya 
qo yu lan bü tün və zi fə lər ic ra 
edil miş dir. “Biz də bu im-
kan lar dan sə mə rə li şə kil də 
is ti fa də et dik. Neft dən əl-
də edi lən gə lir lə ri qey ri-neft 
sek to ru na yö nəlt dik. Apa-
rı lan bü tün inf rast ruk tur 
və ye ni dən qur ma iş lə ri bir 
məq sə di gü dür dü ki, Azər-
bay can iq ti sa diy ya tı çox şa-
xə li ol sun, biz nes im kan la rı 
ge niş lən sin, neft dən və qaz-
dan ası lı lıq da ha da aşa ğı 

düş sün. Biz bu is ti qa mət də 
bu gün də iş lə yi rik. Bi zim 
üçün bu gün ən önəm li və-
zi fə məhz bun dan iba rət dir 
ki, uzun müd dət li da ya nıq lı 
iq ti sa di in ki şaf kon sep si ya-
mı zı ic ra edək və gə lə cək də, 
ümu miy yət lə, nef tin qiy mə-
tin dən ası lı ol ma yaq”.

Azər bay ca nın 2,6 tril-
yon kub metr qaz eh ti ya tı 
ol du ğu nu xa tır la dan  döv-
lət baş çı sı ha zır da “Ab şe-
ron”, “Ümid” ya taq la rı nın 
iş lə nil mə si ilə bağ lı ha zır lıq 
iş lə ri apa rıl dı ğı nı bil dir miş-
dir. Pre zi dent İl ham Əli yev, 
“Cə nub” qaz dəh li zi nin bü-
tün 4 seq men tin də - “Şah-
də niz”, Cə nu bi Qaf qaz qaz 
kə mə ri, TA NAP və TAP la-
yi hə lə rin də iş lə rin qra fi  kə 
uy ğun get di yi ni qeyd et miş, 
bu sa hə də iş lə rin  vax tın da 
ic ra edi lə cə yi nə əmin li yi ni 
bil dir miş dir. “Biz ha zır da 
“Cə nub” qaz dəh li zi nin ic ra-
sı ilə cid di məş ğu luq. Bu nun-

la bə ra bər, biz iq ti sa diy ya-
tın şa xə lən di ril mə si ilə da ha 
da cid di məş ğu luq ki, neft 
ami lin dən ası lı lı ğı tam ara-
dan gö tü rək və Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı uzun müd dət li 
da ya nıq lı iq ti sa diy yat ola 
bil sin. Bu is ti qa mət də gö rü-
lə si iş lər hə lə çox dur. 2016-cı 
il bi zim üçün, neft lə zən gin 
olan bü tün öl kə lər üçün sı-
naq ili dir. Nef tin qiy mə ti bir 
ne çə də fə aşa ğı dü şüb, tə bii 
ki, bu, bü tün öl kə lər üçün sı-
naq dır. An caq he sab edi rəm 
ki, Azər bay can bu sı naq dan 
şə rəfl  ə çı xır. 2016-cı il sa bit-
ləş mə ili ol ma lı dır və ar tıq 
biz bu nu gö rü rük. Əmi nəm 
ki, gə lən il dən iq ti sa di ar tım 
bər pa edi lə cək”.

Son ra ABŞ döv lət ka ti bi-
nin kö mək çi si nin müavi ni 
Ro bin Dun ni gan Pre zi dent 
Ba rak Oba ma nın təb rik mək-
tu bu nu oxu muş dur. Açı lış 
mə ra si min də Bö yük Bri ta-
ni ya və Şi ma li İr lan di ya Bir-
ləş miş Kral lı ğı nın Baş na zi-
ri De vid Ke me ro nun XXIII 
Bey nəl xalq “Xə zər Neft və 
Qaz 2016” sər gi və konf ran-
sı mü na si bə ti lə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye və ün van lan dı-
ğı təb rik mək tu bu da oxun-
muş dur. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
sər gi lər lə ta nış ol muş dur. 

Ba kı da  XXIII Bey nəl xalq “Xə zər Neft və Qaz 2016” 
sər gi və konf ran sı nın, həm çi nin VI Xə zər Bey nəl xalq 
ener ge ti ka və al ter na tiv ener ji sər gi si nin açı lı ş mə ra-
sim lə ri ke çi ril miş dir. Pre zi dent İl ham  Əli yev XXIII 
Bey nəl xalq “Xə zər Neft və Qaz 2016” sər gi si nin açı lış 
mə ra simin də iş ti rak et miş dir. 

Президент Илщам Ялийев “Хя зяр Нефт вя Газ 2016” 
сяр эиси вя конф ран сында иштирак етмишдир
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Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si-
ya sı nın 109-cu mad də si nin 32-ci bən di ni 
rəh bər tu ta raq qə ra ra alı ram:

Su tə sər rü fa tı və me liora si ya sa hə sin-
də sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə aşa ğı da kı 
şəxs lə rə “Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı 
ve ril sin:

Əliyev Elman İslam oğlu
Həsənov Köçərli Fəriş oğlu
Quliyev Mətləb Hüseyn oğlu
Musayev Məhəbbət Abduləli oğlu.
 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 iyun 2016-cı il.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons-
ti tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 
23-cü bən di ni rəh bər tu ta raq qə ra-
ra alı ram:

Su tə sər rü fa tı və me liora si ya sa-
hə sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
“Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif edil sin-
lər:

Ab ba sov Qorx maz Ab bas oğ lu
Ab dul la yev İs lam Hey bə to viç
Ab dul la yev Rə fail Xos rov oğ lu
Al mu ra dov Tan rı ver di Əli xan oğ lu
Ba ğı rov Gün düz Çin giz oğ lu
Əli yev Əli Mə həm məd oğ lu
Əsə dov El çin Ataş oğ lu
Əs gə rov Əh məd Cə lil oğ lu
Əzi zov Mə za hir Sə lim xan oğ lu

Fə tul la yev Za hir Mə hər rəm oğ lu
Ha cı yev Ab dul Ha cı kə rim oğ lu
Ka zı mov Faiq Fey zul la oğ lu
Kə ri mov Anar Əli bəy oğ lu
Qu li yev Möh sün Bay ram oğ lu
Meh di yev Meh di Bəh lul oğ lu
Məm mə dov Ca han Ca han gir oğ lu
Məm mə dov İl ham Məm məd oğ lu
Mi ka yı lov Asif Ay dın oğ lu
Mir zə yev Ka mil Sə fər oğ lu
Mir zə yev Na tiq Ən vər oğ lu
Mu sa yev Sa leh Ma dər oğ lu
Pə na ho va Kö nül Fi ru din qı zı
Rəh ma nov Şah nə zər Bey di oğ lu
Rza yev El dar Qur ban oğ lu
Sa la yev Səid Söh bət oğ lu
Şü kü rov Tel man Mur tu za oğ lu
Və li yev Ni za mi As lan oğ lu.

 
İl ham Əli yev

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti

Ba kı şə hə ri, 3 iyun 2016-cı il.

Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinə 
“Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinin 
“Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
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“Azər su” ASC səd ri nin 01 iyun 
2016-cı il tarixli 205 nömrəli əm ri nə 
əsa sən 5 iyun - “Su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay ra mı 
ilə əla qə dar su tə sər rü fa tı nın in ki-
şa fın da sə mə rə li fəaliy yət gös tər miş 
cəmiyyətin bir qrup əməkdaşı Fəx ri 
fər man la təl tif edil mişdir: 

“Azər su” ASC-nin Apa ra tı üz rə:
Əh mə dov Emil Ra sim oğ lu 
Ka zı mov Röv şən Xey rul la oğ lu
Məm mə dov Ha fi z Sa hib oğ lu
Cə fə rov Vü qar Məm məd oğ lu
Alı yev Sə day Çay lar oğ lu
Cəb ra yıl lı Anar Lə liş oğ lu
Məm mə dov Cey hun İs ma yıl oğ lu
Ba ğır-za də No fəl İsax oğ lu
Qəh rə ma nov Hik mət Əhəd oğ lu
Kə ri mov Ca mal Zə ki oğ lu
Qur ba no va İra nə Ba ha dur qı zı
Təh mə zov Fuad Ka mal oğ lu
Cə fə rov Ra min Rə him oğ lu
Sə fə rə li ye va Gü nel Mir zə li qı zı
Məm mə dov Meh man Əli oğ lu
Mə hər rə mo va Ley la Əhəd qı zı 
Əh mə dov Xı dır Bəx ti yar oğ lu 
Gül ma lı yev Fuad Zi ya oğ lu 
Cab ba rov Anar Ra miz oğ lu 
Qa sı mov İl qar Ka mal oğ lu 
Əl lə zov Faiq İl yas oğ lu 
Kə ri mo va Şə fəq İs kən dər qı zı
Cəb ra yı lov Hə sən Ən vər oğ lu
Ti kil mək də Olan Ob yekt lə rin 
Mü di riy yə ti üz rə:
Aba sov Xan ver Pa şa oğ lu 
Cə fə rov Ok tay Dağ bə yi oğ lu
“Ba kı Su ka nal” İda rə si üz rə:
Yu si fov Əy yub Bi lal oğ lu 
Əbi lov Əbil Sət dar oğ lu 
Əli yev Ra miz Hü seyn oğ lu 
Xə tai Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Bax şı ye va El vi ra Kəl pə li qı zı
Ni za mi Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Mis li mo va Ta ma ra Mə mət qı zı 
Sa bun çu Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Və li yev Fər ma yıl Ka lam oğ lu 
Hü seyn li Xə tai Cə mil oğ lu 
Bi nə qə di Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Əmi ro va Aidə Xan lar qı zı 
Nə ri ma nov Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:

Man su rov Əh li man Cə lil oğ lu 
Ma za no va Aləm zər Rə şid qı zı
Sə bail Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Hü sey no va Zə ri fə Məm məd qı zı
Nə si mi Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Və li yev Ya şar Hə sən oğ lu 
Ya sa mal Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Sər da rov Sə bu hi Zi ya oğ lu 
Qa ra dağ Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Rə cə bov Ta lıb Fər rux oğ lu 
Su ra xa nı Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Və li za də Xa ti rə Ra miz qı zı 
Xə zər Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Ağa məm mə dov Sa liq Sur xay oğ lu 
Pi ral la hı Ra yon Su ka nal İda rə si üz rə:
Kə ri mov Vü sal Ra sim oğ lu 
Sum qa yıt Su ka nal İda rə si üz rə:
Qu li yev Sa leh Əvəz oğ lu 
Bağ lar Su ka nal İda rə si üz rə:
Or du xa nov Vi da di Hü seyn xan oğ lu 
"Su ka nal" El mi-Təd qi qat və La yi hə 
İns ti tu tu üz rə: 
Məm mə dov Əli Sət dər  oğ lu 
Şir van Su ka nal İda rə si üz rə:
Ab dul la yev El çin Ab dul rəh man oğ lu
Min gə çe vir Su ka nal İda rə si üz rə:
Ab dul la yev Xa lıq Za hid oğ lu 
Kür Su Təc hi za tı İda rə si üz rə:
Bay ra mov Afət Va hid oğ lu 
"Gən cə Su ka nal" TSC üz rə: 
Məm mə dov Na miq Məm məd oğ lu 
"Şə ki Su ka nal" TSC üz rə:
Çə lə bi ye va Se vil Şa mil qı zı 
"Su ti kin ti" Müəs si sə si üz rə:
Əs gər xa nov Ma hir Ra ma zan oğ lu   
Nə za rət Öl çü Ci haz la rı İda rə si üz rə:
İb ra hi mov Mo bil Nif ta lı oğ lu
İs teh sa lat Tex ni ki Komp lekt ləş dir mə 
İda rə si üz rə:
Ba ğı rov Zaur Oru cə li oğ lu 
Nəq liy yat və Xü su si Tex ni ka 
İda rə si üz rə:
Se yi dov Əh məd Mə həm məd oğ lu
Mər kə zi La bo ra to ri ya üz rə:
Dos tə li ye va İra də Mux tar qı zı 
Eko lo gi ya İda rə si üz rə:
Və ki lo va Tey fə İb ra him qı zı 
"Bir ləş miş Su ka nal" MMC üz rə:
Ab ba sov Əli za man Həm zə oğ lu 
Ver di yev Şöh rəd din El dar oğ lu 
Rə hi mov Çin giz Qur ban oğ lu 

Hü sey nov Aq şin To fi q oğ lu 
Bə şi rov İl ham Bə kir oğ lu 
Ha cı yev Mə hər rəm İs gən dər oğ lu 
Qa sı mov El də niz Əli oğ lu 
Rza yev Rə sul Həm zə oğ lu 
Qəh rə ma nov İl ham Rəh man oğ lu 
Ay dı nov Əbül fət Nə ri man oğ lu 
Ca ma lov El dar Şəm si oğ lu 
Hü sey nov Ne mət Əli oğ lu 
Hə sə nov Ür fət Sə hət oğ lu
Əli yev Fəx rəd din Sə yad oğ lu 
İs kən də rov Na zim Si ra cəd din oğ lu 
Ab ba so va Xa ti rə Əmir qı zı
Ya di ga rov Kə rim Sa diq oğ lu 
Sa dı qov Ərəs tun Nə zər oğ lu 
İs rə fi  lov Rza Hey bət oğ lu
Şü kü rov Çər kəz Əli za də oğ lu 
İsa ye va Gül nar İs kən dər qı zı 
Qu li yev Şa mil Hü sü oğ lu 
Mir zə ca nov Na sir Bey dul la oğ lu 
Əli yev Dön məz Hü seyn oğ lu
Qə di rov Əli yu sif Ab dul hə mid oğ lu 
Sa dı qo va Dür da nə Mus ta fa qı zı
Ab dul la yev Ta hir Qə ləm oğ lu 
İs gən də rov İs ma yıl Əh li man oğ lu 
Ey va zov Hə bib Qə lə mir zə oğ lu 
Xan ver di yev İn ti qam Yu nus oğ lu 
Emi nə li yev Əy yar Da vud oğ lu 
Qu li yev Ömər Ni za mi  oğ lu 
Əmi ro va Adi lə Ha cıalı qı zı 
Ra ma za nov Anar Na mət oğ lu 
Əş rə fov Za kir Əli oğ lu
Cəb ra yı lov Ha bil Cəb ra yıl oğ lu 
Hə sə nov El şad Ta ğı oğ lu
Əli ye va Ay bə niz İs fən di yar qı zı 
Zey na lov Qoş qar Tap dıq oğ lu 
Qu li yev Maq sud Da vud oğ lu 
İb ra hi mov Nov ruz Qi yas oğ lu 
Əli yev Qur ban Ha cıəh məd oğ lu 
Əli yev El se vər Nu rəd din oğ lu 
Əh mə dov Pə nah Al lah ver di oğ lu 
Şi ri nov Səy yar Ələs gər  oğ lu 
Mus ta fa ye va Şah naz Arif qı zı 
Əli yev Əda lət Mə həm mə də li oğ lu 
Um ra yev Ra miz Mə həm məd oğ lu
Mus ta fa yev Emin Mur tu za oğ lu 
Hü sey nov Zey nal Ya vər oğ lu
Hü seyn qu li yev Na tiq İman oğ lu 
Hü sey nov Ha ca ğa Əli oğ lu 
Əli yev Ab dul la Əvəz oğ lu
Ələk bə ro va Lə ti fə Məm məd hü seyn qı zı 

"Азярсу" АСЪ-нин 110 ямякдашы  Фяхри Фярманла тялтиф олунмушдур



Bu mü na si bət lə “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti və Azər bay can Me-
liora si ya və Su Tə sər rü fa tı 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin kol lek tiv lə ri Fəx ri Xi-
ya ba na gə lə rək ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin xa ti-
rə si ni eh ti ram la yad et miş-
lər. Gör kəm li of tal mo loq 
alim, aka de mik Zə ri fə xa-
nım Əli ye va nın xa ti rə si ni 
eh ti ram la yad edən su tə-
sər rü fa tı iş çi lə ri da ha son ra 
Şə hid lər xi ya ba nı nı zi ya rət 
et miş lər.

“Su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe-
şə bay ra mı mü na si bə ti ilə 
Hyatt  Re gen cy Ba ku” ote-
lin də “Azər bay ca nın su 
tə sər rü fa tı və me liora si ya 

komp lek si nin in ki şa fın da-
kı uğur lar Hey dər Əli ye-

vin ide ya la rı ilə bağ lı dır” 
mövzusunda  el mi-prak ti ki 
konf rans ke çi ril miş dir.  

Me liora si ya və Su Tə-
sər rü fa tı ASC-nin səd ri 
Əh məd Əh məd za də çı xış 
edə rək ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin Azər bay-

can da me liora si ya və su 
tə sər rü fa tı nın in ki şa fın da-
kı ta ri xi xid mət lə rin dən 
da nış mış dır: “Azər bay-
can da me liora si ya və su 
tə sər rü fa tı nın ge niş miq-
yas lı, in ten siv in ki şa fı na 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
res pub li ka ya rəh bər lik et-
di yi 1969-cu il dən baş la-
nıl mış dır. Ağs ta fa çay, Sər-
səng, Yu xa rı Xan bu lan çay 
su an bar la rı, Mil-Mu ğan, 
Lən kə ran çay hid ro qov şaq-
la rı, həm çi nin Baş Mil ka-
na lı məhz ulu ön də rin Azər-
bay ca na rəh bər lik et di yi 
dövr də ti ki lə rək is tis ma ra 
ve ril miş dir. Ulu ön də rin 
me liora si ya  və su tə sər rü-
fa tı nın in ki şa fı na gös tər di-
yi diq qət ha zır da Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fi n dən 
uğur la da vam et di ri lir. Bu-
nun nə ti cə si dir ki, ha zır da 
res pub li ka da ge niş su var-
ma sis tem lə ri nə, kol lek tor-
dre naj şə bə kə lə ri nə ma lik 

5 iyun - su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri nin 
pe şə bay ra mı dır. Pre zi dent  İl ham Əli ye vin  14 may 
2014-cü il də im za la dı ğı Sə rən cam la  bu ta rix  “Su 
tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay-
ra mı ki mi tə sis edil miş dir.
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me liora si ya və su tə sər rü-
fa tı komp lek si fəaliy yət 
gös tə rir. Cə nab Pre zi den tin 
tə şəb bü sü  ilə  hə ya ta ke çi-
ril miş bö yük inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri -  Şəm kir çay və 
Tax ta kör pü su an bar la rı,  
Tax ta kör pü-Cey ran ba tan 
su ka na lı qı sa müd dət də ti-
ki lə rək is tis ma ra ve ril miş 
və ha zır da öl kə iq ti sa diy-
ya tı nın in ki şa fı na töh fə lər 
ver mək də dir”.  

Son il lər gö rü lən iş-
lər ba rə də mə lu mat ve rən 
Ə.Əh məd za də qeyd et miş-

dir ki, hə ya ta ke çi ri lən təd-
bir lər nə ti cə sin də su va rı lan 
tor paq sa hə lə ri su var ma 
su yu ilə tam tə min edil miş-
dir. Res pub li ka üz rə bü tün 
kənd tə sər rü fa tı bit ki lə ri 1 
mil yon 374 min hek tar sa-
hə də or ta he sab la 3,3 də fə 
su va rı lıb. Bü tün su var ma 
mən bə lə rin dən 8,6 mil yard 
kub metr su gö tü rü lüb və su 
is ti fa də çi lə ri nə 6 mil yard 
kub metr su ve ri lib. Ha zır-
da res pub li ka nın su an bar-
la rın da 16 mil yard kub metr 
su yı ğı lıb ki, bu da kənd 
tə sər rü fa tı bit ki lə ri nin ve-
ge ta si ya su var ma sı nın mü-
tə şək kil apa rıl ma sı na şə rait 
ya ra da caq.

Ə.Əh məd za də bil dir-
miş dir ki,  Pre zi den tin 
Sə rən ca mı ilə eh ti yat fon-
dun dan ay rıl mış və sait 
he sa bı na əha li si 400 min 
nə fə rə ya xın olan 40 şə hər 
və ra yo nu nun 148 ya şa yış 
mən tə qə si nin və əkin sa hə-
lə ri nin su tə mi na tı nın yax-
şı laş dı rıl ma sı məq sə di ilə 
150 su bar te zian qu yu su nun 
qa zıl ma sı nə zər də tu tu lub.  

“Azər su” ASC-nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov çı-
xış edə rək bil dir miş dir ki, 
su tə sər rü fa tı və me liora-

si ya iş çi lə ri nin pe şə bay ra-
mı nın tə sis edil mə si öl kə 
baş çı sı nın   su tə sər rü fa tı 
iş çi lə ri nin əmə yi nə ver di yi 
qiy mət və gös tər di yi diq-
qə tin ba riz nü mu nə si dir. 
“Azər su” ASC-nin səd ri  
Azər bay ca nın su tə sər rü fa-
tı sek to ru nun bö yük ta ri xi 
yol keç di yi ni xa tır la da raq   
bu sa hə də  ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin ta ri xi xid mət-
lə rin dən da nış mış dır: “Öl-
kə miz də iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya xid mət lə-
rin dən is ti fa də si nin yax-
şı laş dı rıl ma sı na yö nəl miş 
la yi hə lə rin bö yük bir his-
sə si Azər bay can xal qı nın 

bö yük oğ lu, gör kəm li döv-
lət xa di mi Hey dər Əli ye-
vin tə şəb bü sü və rəh bər li-
yi ilə hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Ümum mil li li de rin rəh bər-
li yi ilə Kür və Cey ran ba tan 
su mən bə lə rin dən is ti fa də 
sa hə sin də cid di ad dım lar 
atıl mış dır. Su tə sər rü fa tı 
sek to ru nun iri la yi hə lə rin-
dən olan Oğuz-Qə bə lə-Ba-
kı ma gist ral su kə mə ri ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ide-
ya sı əsa sın da möh tə rəm 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü və rəh bər li yi ilə 
ti ki lib is tis ma ra ve ril miş-
dir. Döv lət baş çı sı nın iş ti-
ra kı ilə is tis ma ra ve ril miş 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-
li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si Ba kı şə hə ri və 
ət raf qə sə bə lə rin iç mə li su 
təc hi za tın da mü hüm rol 
oy na yır. Ha zır da Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tap şı rıq la-
rı na uy ğun ola raq, şə hər və 
ra yon mər kəz lə rin də iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si-
ya inf rast ruk tur la rı nın ye-
ni dən qu rul ma sı la yi hə lə ri 
uğur la da vam et di ri lir”.  

“Azər su” ASC-nin səd ri 
bil dir miş dir ki, Ba kı şə hə ri 
və Ab şe ron ya rı ma da sın da 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sek to run da gö rü lə cək iş lə-
rin və Döv lət proq ram la rı-
nın ic ra sı nın sə mə rə li li yi ni 
ar tır maq məq sə di lə 2035-ci 
ilə pers pek tiv in ki şaf nə zə-
rə alın maq la su təc hi za tı, 
ka na li za si ya sis tem lə ri və 
ya ğış su la rı nın ida rə olun-
ma sı üçün Mas ter Plan ha-
zır lan mış və real iş lə rə baş-
la nı lı mış dır. Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si nin is-
tis ma ra ve ril mə si, həm çi-
nin Cey ran ba tan-Zi rə ma-
gist ral su kə mə ri nin in şa sı 
ya rı ma da nın şərq his sə sin-
də yer lə şən qə sə bə lə rin və 
bağ ya şa yış mas siv lə ri nin 
su tə mi na tı nın yax şı laş dı-
rıl ma sı nı şərt lən dir miş dir.  
Ötən müd dət də Ba kı şə hə-
ri nin şərq his sə si nin iç mə li 
su təc hi za tın da müs təs na 
əhə miy yət da şı yan 37 Şərq 
və 82 Şərq an bar komp-
leks lə rin də hə ya ta ke çi ri lən 
əsas lı ye ni dən qur ma iş lə ri 
nə ti cə sin də Ni za mi, Xə tai, 
Su ra xa nı və Sa bun çu ra-
yon la rı nın bö yük his sə si fa-
si lə siz re jim də iç mə li su ilə 
tə min olun muş dur.

Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su 
kə mə ri nin və Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
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Qur ğu lar Komp lek si nin is-
tis ma ra ve ril mə si nin Kür 
su tə miz lə yi ci qur ğu la rın-
dan Ab şe ron ya rı ma da sı na 
ve ri lən su yun bir his sə si-
nin su təc hi za tı zəif olan 
böl gə lə rə yö nəl dil mə si nə 
im kan ya rat dı ğı nı vur ğu la-
yan Q.Hü sey nov de miş dir 
ki, bu im kan dan is ti fa də 
edə rək Şir van-Mu ğan və 
Sa bi ra bad-Saat lı qrup su 
kə mər lə ri ti kil miş dir. Şir-
van-Mu ğan kə mə ri nin 107 
ki lo metr uzun lu ğun da Ha-
cı qa bul-Bi lə su var his sə si-
nin is tis ma ra ve ril mə si ilə 
Ha cı qa bul, Şir van və Bi lə-
su var şə hər lə ri nin sa kin lə ri 
key fi y yət li və da ya nıq lı su 
ilə tə min olun muş dur. Bu 
mən bə dən Sal yan şə hə ri nə 
su yun ve ril mə si nə ha zır lıq 
gö rü lür. Kür su tə miz lə yi-
ci qur ğu lar komp lek sin dən 
çə kil miş 62 ki lo metr uzun-
lu ğun da ma gist ral kə mər 
Sa bi ra bad və Saat lı şə hər lə-
ri nin iç mə li su prob le mi ni 
həll et miş dir.

Öl kə rəh bər li yi nin tap-
şı rı ğı na əsa sən, la yi hə lə rin 
ic ra edil di yi 43 şə hə rin 14-
də su və ka na li za si ya, di gər 
8 şə hər də isə su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin in şa sı ye kun-
laş mış dır. Su yun key fi y yət 
gös tə ri ci lə ri nin müasir me-

tod lar la təd qi qi və daim 
nə za rət də sax la nıl ma sı 
məq sə di lə ye ni Mər kə zi La-
bo ra to ri ya da ya ra dıl mış və 
bey nəl xalq akk re di ta si ya-
dan keç miş dir.

Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin iq ti sa di 
is la hat lar üz rə kö mək çi si 
xid mə ti nin aq rar və sə na-
ye mə sə lə lə ri şö bə si nin 
mü di ri Azər Əmi ras la nov 
son il lər su tə sər rü fa tı və 
me liora si ya sa hə sin də iri-
miq yas lı la yi hə lə rin hə ya ta 
ke çi ril di yi ni xa tır la da raq 
qeyd et miş dir ki, bu sa hə-

də gö rül müş iş lə rin kənd 
tə sər rü fa tı nın in ki şa fı na 
və əha li nin so sial ri fa hı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na xid mət 
edir.

Son ra A.Əmi ras la nov su 
tə sər rü fa tı və me liora si ya 
sis te min də sə mə rə li fəaliy-

yət lə ri nə gö rə bir qrup 
əmək da şın fəx ri ad lar və 
me dal lar la təl tif olun ma sı 
haq qın da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin sə rən cam la rı nı 
oxu muş dur.

Konf rans da Me liora si-
ya və Su Tə sər rü fa tı Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti səd ri-
nin bi rin ci müavi ni  Məm-
məd Sa dıq Qu li yev  “Hey-
dər Əli yev ide ya la rı  su 
tə sər rü fa tı və me liora si ya 
komp lek si nin uğur lu in-
ki şa fı nın tə mi nat çı sı dır”, 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti səd ri nin müavi-

ni, “Bir ləş miş Su ka nal” 
MMC-nin di rek to ru Eti bar 
Məm mə dov “İs teh lak çı la-
rın iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı re gion-
la rın in ki şa fı nın priori tet 
məq səd lə rin dən dir möv zu-
la rın da mə ru zə et miş lər.

Son ra Azər bay can Həm-
kar lar İtt  i faq la rı Kon fe-
de ra si ya sı nın səd ri Sətt  ar 
Meh ba lı ye vin adın dan su 
tə sər rü fa tı və me liora si ya 
iş çi lə ri nə ün van lan mış təb-
rik məktubu oxun muş dur.

Təd bir də konf rans iş ti-
rak çı la rı adın dan  Pre zi dent 
İl ham Əli ye və mü ra ciət qə-
bul edil miş dir. Konf rans 
Azər bay can Me liora si ya və 
Su Tə sər rü fa tı və “Azər su” 
Açıq Səhm dar cə miy yət lə-
ri nin fəaliy yət lə rin dən bəhs 
edən fi lm lə rin nü ma yi şi ilə 
ba şa çat mış dır.

Qeyd edək ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 3 iyun 2016-
cı il  ta rix li sə rən cam la rı 
ilə su tə sər rü fa tı sa hə sin-
də sə mə rə li fəaliy yət lə ri nə 
gö rə “Azər su” ASC-nin 14 
əmək da şı fəx ri ad lar və me-
dal lar la təl tif olun muş lar. 
Təl tif olu nan lar dan 2 nə fə ri 
“Əmək dar mü hən dis” adı-
na la yiq gö rül müş, 12 nə fə-
ri isə “Tə rəq qi” me da lı ilə 
mü ka fat lan dı rıl mış dır.   

Su tə sər rü fa tı nın in ki şa-
fın da xü su si xid mət lər gös-
tər miş və əmək fəaliy yə tin-
də fərq lə nən 110 əmək daş 
isə “Azər su” ASC səd ri nin 
əm ri ilə Fəx ri Fər ma na la-
yiq gö rül müş dür.
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“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov Azər bay can da hə ya ta ke-
çi ri lən su təc hi za tı və ka na li za si ya la-
yi hə lə ri ba rə də mə lu mat ver miş, bu 
sa hə də dün ya nın qa baq cıl şir kət lə ri-

nin təc rü bə sin dən is ti fa də olun du ğu-
nu diq qə tə çat dır mış dır: “Bu sa hə də 
Fran sa şir kət lə ri nin təc rü bə si nə xü su-
si önəm ve ri rik.  2005-ci il dən eti ba rən 
Fran sa hö ku mə ti və şir kət lə ri Azər-
bay can da iç mə li su və ka na li za si ya 
la yi hə lə rin də iş ti rak edir.  2006-2009-
cu il lər də Fran sa hö ku mə ti nin kre di ti 
he sa bı na Höv san Aera si ya Stan si ya sı  
ye ni dən qu rul muş dur. Kadr ha zır lı ğı, 
sa hə sin də bö yük təc rü bə si olan SUEZ 
şir kə ti ilə 2014-cü il də im za la dı ğı mız 
Prak ti ki tə lim, nou-hau ötü rül mə si 
və tex ni ki yar dı ma dair mü qa vi lə dən 
irə li gə lən mə sə lə lər uğur la ic ra olun-
maq da və müs bət nə ti cə lər ver mək-
də dir. Ümid va rıq ki, əmək daş lı ğı mız 
bun dan son ra da ha da ge niş lə nə rək 
ye ni-ye ni töh fə lər ve rə cək dir”. 

SUEZ şir kə ti nin bey nəl xalq əla-
qə lər üz rə di rek tor müavi ni Ma ri 
An ge De bon təm sil et di yi şir kə tin 

“Azər su” ASC ilə uğur lu əmək daş lı-
ğın dan söz aç mış dır.  O, qeyd et miş-
dir ki, 80 min dən çox iş çi si olan SUEZ 
şir kə ti dün ya nın 70-dən çox öl kə sin də 
ya şıl laş dır ma, in san re surs la rı nın ida-

rəedil mə si, tul lan tı la rın ema lı və tək-
rar is ti fa də si və ener ji re surs la rı nın 
ya ra dıl ma sı la yi hə lə ri ni hə ya ta ke çi-
rir.

“Si dem” şir kə ti nin vit se-pre zi-
den ti  Oli vier Klausin təm sil et di yi 
şir kət ba rə sin də mə lu mat ve rə rək bil-

dir miş dir ki, 1970-ci il lər dən fəaliy-
yət gös tə rən şir kət tul lan tı su la rı nın 
tə miz lən mə si sa hə sin də ix ti sas laş-
mış dır. Höv san Aera si ya Stan si ya-
sı nın ye ni dən qu rul ma sın da iş ti rak 
et miş şir kət Azər bay can da hə ya ta ke-
çi ri lə cək la yi hə lər də təm sil olun maq la 
uzun müd dət li əmək daş lıq da ma raq lı-
dır.

“İt ron” şir kə ti nin təm sil çi si Çağ-
daş Din cəl isə qeyd et miş dir ki, elekt-
rik, qaz və su say ğac la rı sis tem lə ri üz rə 
ix ti sas la şan şir kət 100 il dən çox dur ki, 
qa baq cıl tex no lo gi ya və xid mət lər təq-
dim et mək də dir. Şir kət Azərbaycanda  
elekt rik, su və qaz ölç mə qur ğu la rı və 
nə za rət tex no lo gi ya sı, kom mu ni ka-
si ya sis tem lə ri, proq ram tə mi na tı və 
məs lə hət xid mət lə ri üz rə əmək daş lı ğa 
ma raq gös tə rir.

Gö rüş də qar şı lıq lı ma raq do ğu ran 
mə sə lə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Qeyd edək ki,  Fran sa Sa hib kar lar 
Təş ki la tı - ME DEF şir kət lə rin  dəs tək-
lən mə si və biz nes im kan la rı nın ar tı rıl-
ma sı məq sə di ilə ya ra dıl mış dır. Fran-
sa nın ən bö yük biz nes şə bə kə si ki mi 
ta nı nan təş ki lat da 750 min dən çox  
şir kət və  20 min dən çox  sə la hiy yət li 
nü ma yən də təm sil olu nur.

Ma yın 12-də“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də Fran sa Sa hib-
kar lar Təş ki la tı - ME DEF-ə üzv olan “SUEZ”, “Si dem” və “İt ron” 
şir kət lə ri nin təm sil çi lə rin dən iba rət nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş ke-
çi ril miş dir.   

Фран са Са щиб кар лар Тяш ки ла ты - МЕ ДЕФ-я цзв олан 
шир кят ля рин нц ма йян дя ля ри иля эю рцш ке чи рил миш дир



Mü  ka  fat  lan  dır  ma mə -
ra  si  mi "Azər  su" ASC-nin 
Cey  ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc -
li Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  lar 
Komp  lek  sin  də ke  çi  ri  lib. 
Təd  bir  də "Azər  su" ASC-nin 
səd  ri Qorx  maz Hü  sey  nov, 
Fon  dun ic  ra  çı di  rek  to  ru Vü -
qar Sə  fər  li, ha  be  lə öl  kə  nin 
30-dək apa  rı  cı küt  lə  vi in  for -
ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin rəh  bər -
lə  ri və fərq  lə  nən jur  na  list  lər 
iş  ti  rak edib  lər. Təd  bir iş  ti  rak -
çı  la  rı əv  vəl  cə Cey  ran  ba  tan 
Ult  ra  süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi -
ci Qur  ğu  lar Komp  lek  si  nin 
fəaliy  yə  ti ilə ta  nış ol  muş, 
su  yun tə  miz  lən  mə və nəq  li 
pro  ses  lə  ri  ni ya  xın  dan  iz  lə -
miş  lər. 

Təd  bi  ri gi  riş sö  zü ilə açan 
"Azər  su" ASC-nin səd  ri 
Qorx  maz Hü  sey  nov qo  naq -
la  rı sa  lam  la  ya  raq son il  lər 
əha  li  nin key  fi y  yət  li su ilə 
tə  mi  na  tı sa  hə  sin  də komp -
leks təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -

ril  di  yi  ni, bu sa  hə  də müasir 
infrast  ruk  tur və tex  no  lo  gi  ya -
la  rın tət  biq edil  di  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. Q.Hü  sey  nov 2015-ci 
ilin okt  yabr ayın  da is  ti  fa  də  yə 
ve  ril  miş Cey  ran  ba  tan Ult  ra -
süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur -
ğu  lar Komp  lek  si  nin tex  ni  ki 
im  kan  la  rı  na gö  rə dün  ya  da 
möv  cud olan ana  lo  ji nə  həng 
qur  ğu  lar  la bir  gə ilk dörd -
lük  də qə  rar  laş  dı  ğı  nı bil  di -
rib. "Azər  su" ASC-nin səd  ri 

Sa  mur-Ab  şe  ron ka  na  lın  dan 
qi  da  la  nan Cey  ran  ba  tan su 
an  ba  rı  nın, elə  cə də su  tə  miz -
lə  yi  ci qur  ğu  lar komp  lek  si -
nin Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın 
iç  mə  li su ilə təc  hi  za  tın  da bö -
yük pa  ya ma  lik ol  du  ğu  nu 
qeyd edib.

Q.Hü  sey  nov da  ha son  ra 
Fond  la bir  gə ke  çi  ril  miş fər  di 
jur  na  list ya  zı  la  rı mü  sa  bi  qə  si -
nin öl  kə  nin su tə  sər  rü  fa  tı  nın 
müasir  ləş  di  ril  mə  si və əha -
li  nin iç  mə  li su  ya tə  lə  ba  tı  nın 
ödə  nil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lə  rin ic  ti  maiy  yə  tə 
dol  ğun şə  kil  də çat  dı  rıl  ma -
sı ba  xı  mın  dan əhə  miy  yə  ti  ni 
vur  ğu  la  yıb.

KİVDF-nin ic  ra  çı di  rek -
to  ru Vü  qar Sə  fər  li me  dia 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı 

ilə Cey  ran  ba  tan Ult  ra  süz -
gəc  li Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  lar 
Komp  lek  sin  də ke  çi  ri  lən təd -
bi  ri jur  na  list  lə  rin sö  zü  ge  dən 
müəs  si  sə  nin fəaliy  yə  ti, su -
yun tə  miz  lən  mə  si pro  se  si, 
ha  be  lə bu  ra  da qu  raş  dı  rıl  mış 
müasir qur  ğu  lar  la əya  ni ta -
nış  lı  ğı ba  xı  mın  dan yük  sək 
də  yər  lən  di  rib. V.Sə  fər  li iyun 
ayı  nın 5-nin öl  kə  miz  də “Su 
tə  sər  rü  fa  tı və me  liora  si  ya iş -
çi  lə  ri gü  nü” ki  mi qeyd olun -
du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  ra  raq 
"Azər  su" ASC-nin rəh  bər -
li  yi  ni və çox  say  lı kol  lek  ti -
vi  ni me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri 
adın  dan qar  şı  dan gə  lən pe  şə 
bay  ra  mı mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik 
edib, on  la  ra iş  lə  rin  də uğur  lar 
ar  zu  la  yıb.
İc  ra  çı di  rek  tor Fon  dun 

təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 2016-cı il 
mar  tın 31-də KİV rəh  bər  lə -
ri  nin "Azər  su" ASC-də gö -
rü  şü  nün ke  çi  ril  di  yi  ni, ap  rel 
ayı  nın 1-də isə "Əha  li  nin iç -
mə  li su tə  mi  na  tı: gö  rül  müş 
iş  lər, real və  ziy  yət və pers -
pek  tiv  lər" möv  zu  sun  da fər  di 
jur  na  list ya  zı  la  rı mü  sa  bi  qə si-
nin elan edil  di  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. V.Sə  fər  li bil  di  rib ki, 
mü  sa  bi  qə  nin ke  çi  ril  mə  sin -
də məq  səd Azər  bay  can  da su 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı və inf -
rast  ruk  tu  run ye  ni  dən   qu  rul -

İyu nun 1-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti ya nın da Küt lə vi İn for ma si ya Va si tə lə ri nin İn-
ki şa fı na Döv lət Dəs tə yi Fon du nun və "Azər su" ASC 
-nin bir gə təş kil et dik lə ri "Əha li nin iç mə li su tə mi-
na tı: gö rül müş iş lər, real və ziy yət və pers pek tiv lər" 
möv zu sun da fər di jur na list ya zı la rı mü sa bi qə si nin 
nə ti cə lə ri açıq la nıb, qa lib lər mü ka fat lan dı rı lıb lar.
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ma  sı sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən təd  bir  lə  rin ic  ti  maiy  yə  tə 
çat  dı  rıl  ma  sın  da pe  şə  kar jur -
na  list əmə  yi  ni sti  mul  laş  dır -
maq, jur  na  list  lə  rin pe  şə  kar -
lıq sə  viy  yə  si  ni yük  səlt  mək 
və so  sial və  ziy  yət  lə  ri  ni yax -
şı  laş  dır  maq olub.

Da ha son ra mü sa bi qə nin 
nə ti cə lə ri açıq lan mış, qa-
lib lər pul mü ka fa tı və dip-
lom lar la  təl tif olun muş lar. 
Mü sa bi qə nin  nə ti cə lə ri nə 
gö rə  “möv qe.az” say tı nın 
müx bi ri  Zül fi y yə Qu lu ye va 
I ye rə  la yiq gö rül müş dür. 
Mir ba ğır Qu li yev  (“Xalq qə-
ze ti”) və Rə şad Ba ğı rov (“İki 
sa hil” qə ze ti)  II ye ri tut muş-
lar. Na dir İs ma yı lov  (“Ye ni 
Azər bay can” qə ze ti),  Ay gün 
Cə fə ro va ( “Kas piy” qə ze ti) 
və Na miq Qu li yev (“Ba kı-
xə bər” qə ze ti) III ye rə la yiq 
gö rül müş lər. 

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə 
gö rə I ye ri tu tan 1000 ma nat, 
II ye rin sa hi bi 800 ma nat, III 
ye ri tu tan lar isə 600 ma nat 
məb lə ğin də mü ka fat lan dı rıl-
mış lar. Bun dan baş qa  15 nə-
fər 200 ma nat də yə rin də hə-
vəs lən di ri ci, 19 nə fər isə 100 
ma nat də yə rin də pul mü ka-
fa tı na  la yiq gö rül müş dür. 

Ümu mi lik də, mü sa biqə-

də iş ti rak et miş 51 jur na list-
dən 40-ı mü ka fat lan dı rıl mış-
dır. 

Mü sa bi qə nin qa lib lə ri nə 
dip lom və mü ka fat lar təq-
dim edi lmişdir. Qa lib lə ri 
təb rik edən ic ra çı di rek tor 
V.Sə fər li  me dia ilə sə mə rə li 
əmək daş lı ğa gö rə "Azər su" 
ASC-nin rəh bər li yi nə tə şək-
kü rü nü bil di rmişdir. 

Təd bi rin sonunda "Azər-
su" ASC-nin səd ri Q.Hü sey-
nov qu ru mun me dia ilə əla-
qə lə ri nin in ki şa fı na ver di yi 
töh fə yə gö rə Fon dun rəh bər-
li yi nə, elə cə də mü sa bi qə-
də iş ti rak edən jur na list lə rə 
tə şək kü rü nü bil di rə rək be lə 
müş tə rək la yi hə lə rin gə lə-
cək də də da vam et di ri lə cə yi-
ni vur ğu lamışdır. 

   галибляри мцкафатландырылмышдыр



ASAN Kom  mu  nal” mər -
kəz  lə  ri;

- kom   mu   nal və di   gər 
müş   tə   ri xid   mət   lə   ri   nin hə   ya  -
ta ke   çi   ril   mə   si   ni;

- gös   tə   ri   lən xid   mət   lə   rin 
müasir in   for   ma   si   ya-kom  -
mu   ni   ka   si   ya tex   no   lo   gi   ya  -
la   rın   dan is   ti   fa   də et   mək   lə 
təş   ki   li   ni, xid   mət   lə   rin tək   mil  -
ləş   di   ril   mə   si məq   sə   di   lə in   no  -
va   si   ya   la   rın tət   biq edil   mə   si   ni;

- və   tən   daş   la   rın te   le   fon və 
ya in   ter   net mü   ra   ciət   lə   ri   nin 
“Çağ   rı xid   mə   ti” va   si   tə   si   lə 
qə   bu   lu və ca   vab   lan   dı   rıl   ma  -
sı   nı;

- nə   za   rət və qiy   mət   lən  -
dir   mə   nin apa   rıl   ma   sı   nı;

- mər   kəz   lər   də fəaliy   yət 
gös   tə   rə   cək əmək   daş   lar üçün 
etik kurs   la   rın, və   tən   daş axı  -

nı   nın və konfl    ikt   li hal   la   rın 
ida   rə olun   ma   sı, və   tən   daş   la   rı 
qar   şı   la   ma, din   lə   mə, iza   het  -
mə ba   ca   rıq   la   rı   nı in   ki   şaf et  -
di   rən müx   tə   lif tre   ninq   lə   rin 
təş   ki   li   ni;

- xid   mət key   fi y   yə   ti   nin və 
və   tən   daş məm   nun   lu   ğu   nun 
öl   çül   mə   si üçün mü   tə   ma  -
di ola   raq sor   ğu   la   rın (“exit-
poll”) ke   çi   ril   mə   si   ni;

- mər   kəz   lə   rin fəaliy   yə   ti 
haq   qın   da gün   də   lik və döv   ri 
sta   tis   tik he   sa   bat   la   rın ha   zır  -
lan   ma   sı   nı;

- kom   mu   nal xid   mət   lə  -
rin gös   tə   ril   mə   si ilə əla   qə   dar 
ödə   niş   lə   rin və di   gər haq   la  -
rın bank   lar, ödə   mə ter   mi  -
nal   la   rı və ya “ASAN ödə   niş” 
sis   te   mi va   si   tə   si   lə hə   ya   ta ke  -
çi   ril   mə   si   ni tə   min edir. . 

“Azə  ri  şıq” ASC, “Azər -
su” ASC və Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Döv  lət Neft Şir  kə -
ti  nin “Azə  ri  qaz” İs  teh  sa  lat 
Bir  li  yi isə fi   zi  ki və hü  qu  qi 
şəxs  lə  rə xid  mət gös  tə  ril  mə -
si sa  hə  sin  də olan xid  mət  lə -
ri  nin “ASAN Kom  mu  nal” 
mər  kəz  lə  rin  də hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün 
aşa  ğı  da  kı təd  bir  lə  ri gör  mə -
li  dir:

- P  re  zi  dent 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 hə  min mər  kəz -
lər  də on  lar üçün müəy  yən 
et  di  yi yer  lə  ri zə  ru  ri iş  çi qüv -
və  si, tex  ni  ki kom  mu  ni  ka  si  ya 
və in  for  ma  si  ya re  surs  la  rı ilə 
tə  min edil  mə  si;

- müş  tə  ri xid  mət  lə  ri sa -
hə  sin  də funk  si  ya  la  rı  nın 
“ASAN Kom  mu  nal” mər -
kəz  lə  ri  nə ötü  rül  mə  si  ni 
(“out  sour  ce”) tə  min et  mək  lə 
hə  min xid  mət  lə  rin bu mər -
kəz  lər  də gös  tə  ril  mə  si, ha  be -
lə mər  kəz  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı 
və təş  ki  li ilə bağ  lı xərc  lə  rin 
ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si;

- möv  cud in  for  ma  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin “ASAN ödə -
niş” sis  te  mi ilə in  teq  ra  si  ya  sı -
nı tə  min edil  mə  si.
Əha  li  yə müş  tə  ri xid  mət -

lə  ri gös  tə  rən di  gər hü  qu  qi 
şəxs  lər ra  zı  laş  dı  rıl  mış qay -
da  da tə  ləb  lə  rə uy  ğun ola  raq 
müş  tə  ri xid  mət  lə  ri  ni “ASAN 
Kom  mu  nal” mər  kəz  lə  rin  də 
hə  ya  ta ke  çi  rə bi  lər  lər.

Pre zi dent  İl ham Əli yev “ASAN Kom mu nal” 
mər kəz lə ri nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı təd bir lər haq-
qın da fər man im za la mış dır.  Fər ma na əsa sən, Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi dent 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 nə fi  zi ki və hü qu qi şəxs lə rə kom mu nal və 
di gər müş tə ri xid mət lə ri nin va hid mə kan da “ASAN 
xid mət” mər kəz lə ri nin fəaliy yət prin sip lə ri və stan-
dart la rı əsa sın da gös tə ril mə si ni tə min edən “ASAN 
Kom mu nal” mər kəz lə ri nin ya rat ma ğı və va hid şə-
kil də ida rə edil mə si ni təş kil et mək tap şı rıl mış dır.ş pş ş
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2016-cı ilin bi rin ci 
rü bün də “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti abu-
nə çi lə ri nin sa yı ilin əv-
və li ilə mü qa yi sə də 9850 
və ya 0,7  faiz art mış dır. 
01 ap rel 2016-cı il ta ri-
xi nə öl kə üz rə 1387096 
abu nə çi su  və  ka na li za-
si ya xid mət lə ri nin  is ti fa-
də çi si  ki mi qey diy ya ta 
alın mış dır. Abo nent lə-
rin 1330979-u və ya 95,9 
faizi ni əha li, 56117 və ya 

4,1 faizi ni isə qey ri-əha li 
qru pu abu nə çi lə ri təş kil 
edir.

Yan var-mart ay la rı 
ər zin də abu nə çi sa yın da 
ar tım ye ni la yi hə lə rin ic-
ra sı nə ti cə sin də is teh lak-
çı la rın mər kəz ləş di ril miş 
su təc hi za tı və ka na li za-
si ya şə bə kə lə ri nə qo şul-
ma sı, iç mə li su və ka na-
li za si ya xid mət lə rin dən 
qey ri-qa nu ni is ti fa də 
hal la rı nın aş kar la na raq 

qey diy ya ta alın ma sı he-
sa bı na baş ver miş dir.

01 ap rel 2016-cı il ta-
ri xə “Azər su” ASC-nin 
öl kə üz rə su təc hi za tı 
xid mə ti gös tər di yi əha-
li qru pu abu nə çi lə ri nin 
61,7 faizi, qey ri-əha li 
qru pu na aid abu nə çi lə-
rin isə 80,3 faizi say ğac la 
tə min  olun muş dur. Bü-
tün abu nə çi qrup la rı üz-
rə say ğac laş ma sə viy yə si 
62,5 faizə yük səl miş dir.

"Azər su" ASC 1387096 abu nə çi yə xid mə t gös tə rir



13BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН May-Ийун 2016-ъы ил

Su təc hi za tı və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri nin ta rifl  ə ri nin təs diq edil mə si ba rə də
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 2005-ci il 26 de kabr ta rix li 341 nöm rə li Fər ma nı ilə təs diq edil miş “Azər bay can 

Res pub li ka sı nın Ta rif (qiy mət) Şu ra sı haq qın da Əsas na mə”yə və Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 2005-ci il 30 
de kabr ta rix li 247 nöm rə li Qə ra rı ilə təs diq edil miş “Döv lət tən zim lən mə si tət biq olu nan ta rifl  ə rin (qiy mət lə rin) for ma laş ma sı 
və tət bi qi üzə rin də döv lət nə za rə ti nin tə min edil mə si Qay da la rı”na uy ğun ola raq və “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
mü ra ciəti ni nə zə rə ala raq Azər bay can Res pub li ka sı nın Ta rif (qiy mət) Şu ra sı 

QƏ RA RA ALIR:
1. “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən su təc hi za tı və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri nin 

ta rifl  ə ri təs diq edil sin (əla və olu nur). 
2. Çox mən zil li ya şa yış bi na la rı nın mər kə zi isit mə və is ti su ilə təc hiz edil mə si məq sə di lə təş ki la ti-hü qu qi for ma sın dan ası lı 

ol ma ya raq hü qu qi və fi  zi ki şəxs lə rə gös tə ri lən xid mət lə rə gö rə ödə niş lər bi na da yer lə şən mü va fi q is teh lak çı qru pu na uy ğun 
ola raq bu qə ra rın 1-ci his sə si ilə təs diq edil miş ta rifl  ər lə, “Azə ris ti lik təc hi zat” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nə isə fəaliy yət gös tər-
di yi in zi ba ti əra zi va hid lə ri üz rə mü va fi q əha li is teh lak çı qru pu üçün təs diq edil miş ta rifl  ər lə hə ya ta ke çi ril sin.

3. Su dan xam mal ki mi is ti fa də edən is teh lak çı qru pu üz rə su yun is ti fa də tə yi na tın dan ası lı ol ma ya raq 1 kub metr su üçün 
(tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri də da xil ol maq la) ta rif ƏDV ilə bir lik də 8,0 ma nat təs diq edil sin. 

4. Say ğac qu raş dı rıl ma yan əha li is teh lak çı qru pu üz rə bir nə fər üçün ay lıq su is teh la kı nor ma sı 5,0 kub metr təs diq edil sin. 
5. Müəy yən edil sin ki, bu qə ra rın 1-ci his sə si ilə təs diq edil miş əla və nin cəd vəl böl mə si nin 2.1-ci və 2.2-ci sə tir lə rin də nə zər-

də tu tul muş ta rifl  ər lə tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mə ti nə gö rə ödə niş mü va fi q xid mət şə bə kə si möv cud ol du ğu təq dir də 
hə ya ta ke çi ri lir. 

6. Bu qə ra rın 1-ci his sə si ilə təs diq edil miş ta rifl  ər dən əl də olu na caq əla və gə lir ilk növ bə də əha li nin su say ğac la rı ilə tə min 
edil mə si nin sü rət lən di ril mə si nə və it ki lə rin azal dıl ma sı ilə bağ lı təd bir lə rin gö rül mə si nə yö nəl dil sin. 

7. 2016-cı il may ayı nın 16-dək su təc hi za tı və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri nin də yə ri bu qə rar dan əv vəl qüv və də 
ol muş ta rifl  ə rə uy ğun ola raq he sab lan sın. 

8. Azər bay can Res pub li ka sı Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın aşa ğı da kı qə rar la rı ləğv edil sin:
8.1. “Azər su” Səhm dar Cə miy yə ti nin su dan is ti fa də və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri üz rə is teh lak çı qrup la rı nın 

ta rifl  ə ri nin və təs ni fa tı nın təs diq edil mə si ba rə də” Azər bay can Res pub li ka sı Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın 2007-ci il 6 yan var ta rix li 
4 nöm rə li Qə ra rı; 

8.2. “Azər bay can Res pub li ka sı Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın 06 yan var 2007-ci il ta rix li, 04 nöm rə li “Azər su” Səhm dar Cə miy yə-
ti nin su dan is ti fa də və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri üz rə is teh lak çı qrup la rı nın və təs ni fa tı nın təs diq edil mə si ba rə-
də” Qə ra rı”na əla və və də yi şik lik lər edil mə si ba rə də” Azər bay can Res pub li ka sı Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın 2011-ci il 31 yan var 
ta rix li 1 nöm rə li Qə ra rı.

 9. “Azər bay can Res pub li ka sı nın Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın bə zi qə rar la rı na də yi şik lik lər edil mə si ba rə də” Azər bay can Res-
pub li ka sı Ta rif (qiy mət) Şu ra sı nın 2012-ci il 13 iyul ta rix li 1 nöm rə li Qə ra rı nın 1.2-ci bən di ləğv edil sin. 

10. Bu qə rar 16 may 2016-cı il ta ri xin dən qüv və yə mi nir.

AZƏR BAY CAN RES PUB Lİ KA SI NIN TA RİF (QİY MƏT) ŞU RA SI
QƏ RAR № 6

Ba kı şə hə ri,            13 may 2016-cı il
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“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. 
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 s-
tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı” la yi hə si  üz rə 2030-cu 
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 sına 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 103 km iç mə li 

su  şə bə kə si nin 88,1  km-lik 
his sə si in şa edil miş, 3118 
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 106 km ka na li za si ya 
şə bə kə si nin 97,5 km-lik his-
sə sin də iş lər ye kun laş mış, 
5367 ün va na ev bir ləş mə si 
ve ril miş dir.

Qu sar şə hə rin də ya ra-
na caq tullantı 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 tullantı su-
tə miz lə yi ci qur ğu da tə miz-
lə nə cək. Tul lan tı su la rı nın 
tə miz lə yi ci qur ğu ya ötü rül-
mə si məq sə di lə in şa edi lən 
ka na li za si ya kol lek to ru nun 
ti kin ti si da vam et di ri lir. 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, “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 су вя ка на ли за си йа 
шя бя кя ля ри нин ин ша сы йе кун лаш маг цз ря дир

dir.



Ye ni su təc hi za tı sis te-
mi nin açı lış mə ra si min də 
çı xış edən Ba la kən ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı İs lam Rza yev 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  ge niş miq-
yas lı  inf rast ruk tur la yi hə-
lə ri nin hə ya ta ke çi ril di yi ni 
bil dir miş, öl kə rəh bər li yi nin 
kənd lə rin iç mə li su təc hi za tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı nı daim 
diq qət də sax la dı ğı nı vur ğu-
la mış dır: “Son il lər böl gə lər-
də hə ya ta ke çi ri lən su, tə bii 
qaz, yol la yi hə lə ri  re gion la-
rın in ki şa fı na bö yük tə kan 
ver miş və əha li nin so sial və-
ziy yə ti nin yax şı laş ma sı na 
 sə bəb ol muş dur. Bu is ti qa-
mət də əha li nin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
ilə bağ lı gö rü lən iş lər xü su si 
qiy mət lən di ril mə li dir. Hə ni-
fə kən din də is tis ma ra ve ri-
lən  su təc hi za tı sis tem lə ri 
kən din so sial in ki şa fı na bö-
yük töh fə dir“.

“Azər su” ASC-nin “Bir-
ləş miş Su ka nal” MMC-nin 
di rek tor müavi ni Ra min 
Sa dı qov bil dir miş dir ki, re-
gion la rın so sial-iq ti sa di in-
ki şa fı döv lət proq ram la rı na 

uy ğun ola raq böl gə lər də, 
xü su si lə uc qar kənd 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 res pub li ka-
nın hər bir şə hər və kən di nin 

24 saat 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 is ti qa mət-
də böl gə lər də ge niş miq yas lı 
iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Hə ni fə 
kən din də  açı lı şı nı et di yi-

miz su təc hi za tı sis tem lə ri 
qı sa müd dət də ya ra dıl mış-
dır. Ar tıq kən din bö yük bir 
his sə si key fi y yət li iç mə li su 
ilə tə min olu nur.  La yi hə nin 

da va mı ola raq su mən bə yi-
nə ya xın kü çə lər də pay la yı cı 
şə bə kə nin ya ra dıl ma sı nə-
zər də tu tu lur”.

Açı lış mə ra si min də çı-
xış edən sa kin lər kən din ən 
bö yük qay ğı la rın dan olan 
iç mə li su mə sə lə si nin həl li-
nə gös tər di yi diq qət və qay-
ğı ya gö rə öl kə rəh bər li yi nə, 
“Azər su” ASC-nin kol lek ti-
vi nə  min nət dar lıq la rı nı bil-
dir miş lər. 

1200 fər di ev tə sər rü fa-
tın dan iba rət olan və  6500 
nə fər sa ki nin ya şa dı ğı Ba la-
kən ra yo nu nun Hə ni fə kən-
di nin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı la yi hə si 
bir ne çə mər hə lə də hə ya ta 

ke çi ril miş dir. İl kin mər hə lə-
də kənd əra zi sin də 500 kub-
metr tu tu mu olan su an ba rı 
ti kil miş və 864 sa ki nin iç mə-
li su təc hi za tı yax şı laş dı rıl-
mış dır.

2011-ci il də Hə ni fə kən-
din də 1 ədəd ar te zian qu-
yu su qa zıl mış və 114 mm 
diametr li po lad bo ru lar la 2,4 
km su xətt  i çə kil miş dir. Gö-
rül müş iş lər nə ti cə sin də 270 
fər di ev tə sər rü fa tı ol maq la  
945 nə fər sa kin da ya nıq lı  iç-
mə li su ilə tə min edil miş dir.

 Kən din di gər bir his-
sə si ni su ilə tə min et mək 
üçün 2016-cı il də ye ni  su-
bar te zian qu yu su qa zıl mış,  
16 kub metr tu tu mu olan 1 
ədəd su çə ni qu raş dı rıl mış-
dır. Su mən bə yin dən   kən-
də 90 mm diametr li po lieti-
len bo ru lar la 1 km su xətt  i 
çə kil miş dir. Bu nun la da  200 
ev tə sər rü fa tı və ya 550 nə-
fər sa kin iç mə li su ilə tə min 
edil miş dir.  

Ümu mi lik də, Hə ni fə 
kən din də ye ni su təc hi za-
tı sis tem lə ri nin ya ra dıl ma sı 
nə ti cə sin də 2500-dək sa ki-
nin iç mə li  su təc hi za tı yax-
şı laş dı rıl mış dır.  

 Qeyd edək ki, Ba la kən 
ra yo nu nun Hə ni fə kən di nin 
bir his sə si yer li bə lə diy yə nin 
ba lan sın da olan su təc hi za tı 
sis tem lə rin dən is ti fa də edir.

Ба ла кян ра йо ну нун Щя ни фя кян ди нин 
ич мя ли су тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр
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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 rin 
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. İç mə li su ça tış maz lı ğın dan 
əziy yət çə kən Ba la kən ra yo nu nun Hə ni fə kən din də ic ra 
olu nan la yi hə uğur la ba şa çat dı rıl mış dır.

ş
d
n
ə
oolu nan la yi hə uğur la ba şa çat dı rıl mış dır.o
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 Təd bir də Su Tə sər rü fa tı İş çi lə ri 
Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub li ka Ko mi-
tə si nin səd ri Akif Məm mə dov  çı xış 
edə rək əsa sı ulu ön dər Hey dər Əli yev 
tə rə fi n dən qo yul muş gənc lər si ya sə-
ti nin P re zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n-
dən uğur la da vam et di ril di yi ni bil dir-
miş dir. O, qeyd et miş dir ki, son il lər 
gənc lə rin ic ti mai-si ya si hə yat da fəal 
iş ti ra kı nın tə min olun ma sı,  on la rın 
so sial prob lem lə ri nin həl li, təh sil sə-
viy yə si nin yük səl dil mə si is ti qa mə tin-
də ar dı cıl və məq səd yön lü təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lir.  

Təd bi rə də vət olun muş Azər bay-
can Döv lət İq ti sad Uni ver si te ti nin 
ka fed ra mü di ri, pro fes sor Hi da yət 
Cə fə rov ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
Azər bay can döv lə ti və xal qı qar şı sın-

da kı xid mət lə rin dən da nı şa raq qeyd 
et miş dir ki, ötən əs rin son la rın da  
müs tə qil li yi ni ye ni cə əl də et miş bir 
öl kə də iq ti sa diy ya tın ye ni dən qu rul-
ma sı, pe şə kar or du nun ya ra dıl ma sı, 
çe vik və ba lans laş dı rıl mış xa ri ci si-
ya sət kur su nun hə ya ta ke çi ril mə si, 
hü qu qi və de mok ra tik döv lət qu ru-
cu lu ğu məhz Azər bay can xal qı nın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
adı bağ lı dır.

Cey ran ba tan  Su Təc hi za tı İda rə si-
nin  rəis müavi ni Oruc Bay ra mov ulu 

ön də rin Azər bay can da  su tə sər rü fa-
tı sek to ru nun in ki şa fın da xid mət lə-
rin dən da nış mış, ümum mil li li de rin 
tə şəb bü sü və rəh bər li yi ilə hə ya ta 
ke çi ril miş la yi hə lər haq qın da təd bir 
iş ti rak çı la rı nı mə lu mat lan dır mış dır.

Təd bi rin so nun da  Su Tə sər rü fa tı 
İş çi lə ri Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub li-
ka Ko mi tə si nin şö bə mü di ri Xə ya lə 
Məm mə do va döv lət gənc lər si ya sə ti-
nə dəs tək məq sə di lə gö rül müş iş lər 
və gə lə cək də real laş dı rı la caq la yi hə-
lər ba rə də mə lu mat ver miş dir.

 “Azər su“ Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin Cey ran ba tan Ult ra-
süz gəc li Qur ğu lar Komp lek si nin 
konf rans za lın da Azər bay can xal-
qı nın ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 93-ci 
il dö nü mü nə həsr olun muş “Gənc-
lər də və tən pər vər lik his si nin aşı-
lan ma sın da  Hey dər Əli yev ir si nin 
ro lu” möv zu sun da təd bir ke çi ril-
miş dir.

Эянъ ляр дя вя тян пяр вяр лик щис си нин 
ашы лан ма сын да Щей дяр Яли йев ир си нин ро лу

Ba kı şə hə ri Azad lıq  
pros pek tin də yol inf rast-
ruk tu ru nun ye ni lən mə si ilə 
əla qə dar apa rı lan əsas lı tə-
mir-ti kin ti iş lə ri çər çi və sin-

də “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti əra zi dən ke çən 
ma gist ral su xət lə ri nin də-
yiş di ril mə si nə baş la mış dır.

Pros pek tin Bi nə qə di ra-

yo nu əra zi sin də dü şən ke-
çən his sə sin də me tal bo ru-
lar dan iba rət ma gist ral su 
xət lə ri uzun müd dət is tis-
mar da ol muş və nor mal su 
təc hi za tı nın apa rıl ma sı na 
im kan ver mir di. Ye ni la yi-
hə çər çi və sin də hə min xət-
lər müx tə lif diametr li po-
lieti len bo ru lar la əvəz lə nir.  
Əsas lı ye ni dən qur ma iş lə ri 
Azad lıq pros pek ti ilə ya na-
şı, Cə fər Xən dan kü çə sin də 

də apa rı lır.
Ümu mi lik də la yi hə çər çi-

və sin də 4,5 km uzun lu ğun-
da su xət lə ri nin  də yiş di ril-
mə si nə zər də tu tul muş dur. 
İş lə rin vax tın da və key fi y-
yət li ic ra edil mə si məq sə di-
lə iki növ bə li iş re ji mi tət biq 
olu nub və əra zi yə xey li say-
da tex ni ka və iş çi qüv və si 
cəlb edil miş dir. İn di yə dək 
ye ni lən mə si nə zər də tu tu-
lan su xət lə ri nin 1,8 km-lik  
his sə sin də iş lər ba şa çat mış-
dır. Tə mir-ti kin ti iş lə ri ya xın 
gün lər də ye kun laş dı rı la caq-
dır.

Azad lıq pros pek ti və Cə fər Xən dan 
kü çə sin də su xət lə ri ye ni lə nir


