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Par ti ya sı nın 
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Okt yab rın 20-də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan Zən gi lan 
Bey nəl xalq Ha va Li ma nı-
nın açı lış mə ra si min də iş ti-
rak et di lər. Döv lət baş çı la rı  
ha va li ma nın da ya ra dı lan 
şə rait lə ta nış ol du lar. Bil-
di ril di ki, Zən gi lan Bey nəl-
xalq Ha va Li ma nı nın as falt-
be ton ör tük lü uçuş-en mə 
zo la ğı nın uzun lu ğu 3 min 
metr, eni isə 60 metr təş kil 
edir. Bu ha va li ma nı bü tün 
növ təy ya rə lə ri, o cüm lə-
dən ge niş göv də li ağır yük 
təy ya rə lə ri ni qə bul edə cək. 
Per ro nun sa hə si 60 min 
kvad rat metr dir. Müasir tə-
ləb lə rə ca vab ve rən bey nəl-
xalq aero por tun ter mi na lı 
saat da 200 sər ni şi nə xid mət 
gös tər əcək. 

Zən gi lan Bey nəl xalq 

Ha va Li ma nı Qa ra ba ğın 
mü hüm nəq liy yat qov şa-
ğı na çev ril mə si ni şərt lən di-
rən əsas ob yekt lər dən dir. 

Həm çi nin bu ha va li ma nı 
Zən gə zur dəh li zi nin ha va 
nəq liy ya tı inf rast ruk tu ru ilə 

güc lən di ril mə si ba xı mın-
dan st ra te ji əhə miy yət kəsb 
edir. Zən gi lan Ha va Li ma-
nı nın açı lı şı həm geost ra te ji 

ba xım dan, həm də Tür ki-
yə-Azər bay can qar daş lı ğı-
nın növ bə ti tən tə nə si ki mi 
çox mü hüm ha di sə ol du. 
Ye ni ha va li ma nı nı Qa ra ba-
ğın in ki şaf das ta nı nın ya zıl-
ma sı nın bir gös tə ri ci si ki mi 
də yər lən di rən Pre zi dent 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan be-
lə mü hüm bir la yi hə də türk 
şir kət lə ri nin də yer al ma sın-
dan if ti xar his si ke çir di yi ni 
diq qə tə çat dır dı. 

Hə min gün döv lət baş-
çı la rı Zən gi lan ra yo nun da 
“Dost Aq ro park” ağıl lı kənd 

tə sər rü fa tı komp lek si nin bi-
rin ci mər hə lə si nin açı lış, 
Cəb ra yıl ra yo nu əra zi sin də 
ya ra dı la caq “Azər bay can-
Tür ki yə Bey nəl xal Me şə Tə-
lim Mər kə zi”, “Ağıl lı Ting-
çi lik” və “Dost luq Me şə si” 
Komp lek si, elə cə də Ho ra-
diz-Ağ bənd də mir yo lu xət-
ti nin Cəb ra yıl ra yo nun dan 
ke çən his sə sin də yer lə şən 
Qum laq stan si ya sı nın tə-
məl qoy ma mə ra sim lə rin də 
də iş ti rak et di lər. 
Şər qi Zən gə zur da ke-

çi ri lən təd bir lər dən son ra 
döv lət baş çı la rı mət buata 
bir gə bə ya nat la çı xış et di lər. 
Zən gi lan şə hə ri nin iş ğal dan 
azad olun ma sı nı Azər bay-
can və Tür ki yə üçün müş-
tə rək ta rix ki mi də yər lən di-
rən Pre zi dent İl ham Əli yev 
İkin ci Qa ra bağ sa va şı nın 
ilk saat la rın dan Tür ki yə 
Cüm hur baş qa nı Rə cəb Tay-
yib Ər do ğa nın Azər bay ca-
na ver di yi si ya si və mə nə vi 
dəs tə yin öl kə mi zə əla və güc 
ver di yi ni min nət dar lıq la xa-
tır lat dı, bu gün Qa ra ba ğın 
və Zən gə zu rın bər pa sın da 
qar daş Tür ki yə nin Azər bay-
ca nın ya nın da ol ma sı nı yük-
sək qiy mət lən dir di. “Bu gün 
Tür ki yə-Azər bay can bir li-
yi nin, qar daş lı ğı nın növ bə ti 
tən tə nə si dir. Tür ki yə ki mi 
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Azər bay can-Tür ki yə mü na si bət lə ri nin ha zır kı sə-
viy yə si Cə nu bi Qaf qa zın ümu mi tə rəq qi si nə, re gion da 
sül hün və sa bit li yin bər qə rar olun ma sı na mü hüm töh-
fə lər ve rir. İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma nı Azər-
bay ca na mə nə vi və si ya si dəs tək ve rən qar daş Tür ki yə 
Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zur da apa rı lan ge niş miq yas lı 
qu ru cu luq iş lə rin də də Azər bay ca nın ya nın da dır. Tür-
ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do-
ğa nın okt yab rın 20-də Azər bay can Res pub li ka sı na 
rəs mi sə fə ri də bu nu bir da ha təs diq et di. 

 Азяр бай ъан вя Тцр ки йя нин бир эя ся йи иля   
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qüd rət li öl kə bi zim qar da-
şı mız dır, bu, bi zim üçün 
bö yük xoş bəxt lik dir. İkin ci 
Qa ra bağ sa va şı, sa vaş dan 
son ra kı dövr bu bir li yi da ha 
da güc lən dir di. Ke çən il biz 
Şu şa da Şu şa Bə yan na mə si-
ni im za la dıq və Tür ki yə və 
Azər bay can rəs mən mütt  ə fi q 
ol du. Bü tün sa hə lər də müt-
tə fi q ol du və bu, həm xalq la-
rı mı za cid di gö zay dın lı ğı-
dır, ey ni za man da, böl gə yə 
və dün ya ya cid di me saj dır. 
Çün ki Tür ki yə-Azər bay can 
bir li yi böl gə də çox önəm li 
bir amil dir. Bu, sülh, sa bit-
lik ami li dir... Biz hər za man 
ol du ğu ki mi, bir yer də yik və 
bir yer də ola ca ğıq. Bun dan 
son ra böl gə də ge dən iş lər, 
əl bətt  ə ki, Tür ki yə və Azər-
bay ca nın fəal iş ti ra kı və iz-
ni ilə apa rı la caq”.

Tür ki yə Pre zi den ti Rə-
cəb Tay yib Ər do ğan er mə-
ni qəsb kar la rı nın 30 il lik 
iş ğal döv rün də Qa ra bağ 
və Şər qi Zən gə zur da tö rət-
dik lə ri da ğın tı la ra bi ga nə 
mü na si bət bəs lə yən bey-
nəl xalq təş ki lat la rı qı na dı.  
Qeyd et di ki, Azər bay can 
44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də öz tor paq la rı nı iş-
ğal dan azad edib, 30 il dir 
ve ril mə yən haq qı nı ge ri 
alıb. Er mə nis tan ilə mü za-
ki rə lər də sə mi mi ad dım lar 
atan və müs bət tək lifl  ər irə li 
sü rən Azər bay can əsas hə-
də fi  nin da vam lı sülh, fi  ra-
van lıq və sa bit lik ol du ğu nu 
or ta ya qo yub. Ye ga nə məq-
sə di miz böl gə mi zin fi  ra van 
gə lə cə yi ni in şa et mək dir. 
“Da ğı dıl mış, yer lə-yek san 
edil miş bu böl gə lər ha zır-
da qar da şım İl ham Əli ye-
vin li der li yi ilə bən zə ri nə 

az rast gə li nən bö yük bir 
in ki şaf həm lə si ilə ye ni dən 
dir çə lir. Kör pü lə ri, də mir 
yol la rı, av to mo bil yol la rı, 
ma gist ral la rı ilə ye ni dən 
bir Azər bay can in şa edi lir. 
İn di biz bun la rı ya şa yı rıq, 
gö rü rük. Eşi də rək de yil, gö-
rə rək bu ifa də lə ri iş lə di rik. 
Bu, tə bii ki, baş da qar da-
şım İl ham Əli yev ol maq la, 
bü tün ko man da sı ilə əl-ələ 
ve rə rək at dıq la rı ad dım lar, 
gör dük lə ri iş lər lə bu qə dər 
qı sa müd dət də Azər bay can, 
ne cə de yər lər, bu ra da sı-
fır dan baş la ya raq ye ni dən 
aya ğa qal xır. Qa ra ba ğın 
in ki şaf pla nı çər çi və sin-
də baş da kənd tə sər rü fa-
tı, “ya şıl ener ji” və “ağıl lı 
şə hər lər” ol maq la, bü tün 
la yi hə lər də Tür ki yə Azər-
bay ca nın ya nın da ol ma ğa 
ha zır dır”. 

Döv lət baş çı la rı nın mət-
buata bir gə bə ya nat la çı xış-
la rı za ma nı səs lən di ri lən 
fi  kir lər bir da ha sü but et di 
ki, Azər bay can və Tür ki yə 
dost lu ğu, qar şı lıq lı mü na-
si bət lə ri böl gə də sül hün 
və sa bit li yin qo run ma sı na 
yö nə lib. Cə nu bi Qaf qaz re-
gionu nun gə lə cək in ki şa fı 
da məhz bu amil dən ası lı-
dır. Bü töv lük də isə iş ğal-
dan azad olun muş əra zi lə-
ri miz də tə mə li qo yu lan və 
ic ra sı ba şa çat dı rı lan bü tün 
la yi hə lər Qa ra bağ və Şər-
qi Zən gə zu run sü rət lə dir-
çəl dil mə si ni təs diq edir. 
Öl kə Pre zi den ti, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin 
qə tiy yə ti, diq qət və qay ğı sı 
sa yə sin də  bu yer lər də hə-
yat can la nır, ye ni şə hər və 
kənd lər sa lı nır, müasir inf-
rast ruk tur qu ru lur. Bü tün 

bun lar isə keç miş məc bu ri 
köç kün lə rin doğ ma yurd-
la rı na qa yı dı şı üçün zə min 
ya rat maq la ya na şı, böl gə-

nin geosi ya si mən zə rə si nin 
də yiş mə si nə və öl kə mi zin 
iq ti sa di qüd rə ti nin da ha da 
art ma sı na sə bəb ola caq. 

   Га ра баь вя Шяр ги Зян эя зур ъян ня тя чев ри ляъяк
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Anım mə ra si min də 
“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov 27 
sent yab rın  Azər bay can ta-
ri xi nin ən şan lı sə hi fə lərin-
dən bi ri ol du ğu nu qeyd 
edib. Bil di rib ki, 2020-ci il 
sent yab rın 27-də baş la nan 
44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə si Azər bay ca nın qə lə bə si 
ilə ba şa ça tıb, mü zəff  ər Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi ilə rə şa-
dət li or du muz doğ ma Qa-

ra ba ğı iş ğal dan azad edib. 
Öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
uğ run da ge dən haqq sa va-
şın da qəh rə man lıq gös tə-
rən əs gər və za bit lə ri miz 
mü zəff  ər Ali Baş Ko man da-
nın qə tiy yə ti və xal qı mı zın 
ye nil məz bir li yin dən ruh-
la na raq düş mə nə sar sı dı cı 
zər bə lər en di rıb lər: “Və tən 
mü ha ri bə sin də “Azər su” 
ASC-nin əmək daş la rı da sə-
fər bər olun muş lar. Hə lə dö-
yüş lər baş la maz dan əv vəl 

gənc əmək daş la rı mı zın bir 
qis mi sə fər bər lik xidmət-
lə ri nə mü ra ciət edə rək kö-
nül lü şə kil də cəb hə yə yol-
lan mış dır. Ümu mi lik də 188 
əmək da şı mız mü ha ri bə də 
iş ti rak et miş və on lar dan 
3 nə fə ri şə hid ol muş, 23 nə-
fə ri isə ya ra lan mış dır. Ey ni 
za man da, tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da ge dən dö-
yüş lər də kol lek ti vi mi zin 21 
nə fə ri nin ailə üz vü şə hid 
olu muş, 45 ailə üz vü isə ya-
ra lan mış dır. Şə hid ol muş 
və ya ra lan mış, elə cə də mü-
ha ri bə nin iş ti rak çı sı ol muş 
“Azər su” ASC əmək daş la rı 
müx tə lif təl tifl  ə rə la yiq gö-
rü lüb lər. Əmək daş la rı mı-
zın dö yüş lər də gös tər dik lə ri 
qəh rə man lıq lar dan kol lek-
ti vi mi zin hər bir üz vü qü rur 

his si ke çi rir”.
Və tən mü ha ri bə si iş-

ti rak çı sı, “Azər su” ASC-
nin Su təc hi za tı sis tem lə-
ri nin is tis ma rı şö bə si nin 
rəis müavi ni Ra mil Sə mə-
dov, YAP Ya sa mal Ra yon 
Təşkilatı “Azər su” ASC 
üz rə əra zi par ti ya təş ki la tı-
nın səd ri Gü nay Məm məd-
li çı xış edə rək bil di rib lər 
ki, bu zə fər hərb çi lə ri mi zin 
fə da kar lı ğı, mü zəff  ər Ali 
Baş Ko man da nın qə tiy yə ti, 
qa lib Azər bay can xal qı nın 
bir li yi nə ti cə sin də əl də olu-
nub. Qeyd olu nub ki, tor-
paq la rı mı zın azad edil mə si 
uğ run da ca nın dan ke çən 
şə hid lə ri miz daim qəlb lər-
də ya şa ya caq, on la rın xa ti-
rə si hər za man əziz tu tu la-
caq.

27 Sent yabr - Anım Gü nü ilə əla qə dar  saat 12:00-
da öl kə əra zi sin də Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib. “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin Mər kə zi İda rə Apa ra tı 
əmək daş la rı da şə hid lə ri mi zin xa ti rə si ni eh ti ram la 
anıblar.

27 Sент йабр - Аным Эц нц 
Вя тян мц ща ри бя си шя щид ля ри нин 

ха ти ря си  йад едилиб
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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın döv lət him ni səs-
lən di ril dik dən son ra Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın 
qu ru cu su, ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin və öl kə mi-
zin əra zi bü töv lü yü nün qo-
run ma sı uğ run da can la rın-
dan keç miş şə hid lə ri mi zin 
əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü-
kut la yad edi lib.

Təd  bir  də çı  xış edən YAP 
Ya  sa  mal ra  yon təş  ki  la  tı  nın 
səd ri Bəx ti yar Nə bi yev bil di-
rib ki, Ye ni Azər bay can Par-
ti ya sı nın ya ra dıl ma sı nın 30 
il li yi müs tə qil Azər bay ca nın  
ta ri xin də əhə miy yət li ha di sə-
dir. 1992-ci il no yab rın 21-də 
ya ra dıl mış Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın öz si ya si xətt  i nə 
sa diq li yi, xalq, döv lət qar şı-
sın da xid mət lə ri, öl kə mi zin 
bir-bi ri ni əvəz lə yən uğur la rı 
onun cə miy yət də ki möv qe-
yi ni da ha da möh kəm lən di-
rə rək ümum xalq par ti ya sı na 
çev ri lib. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti, Ye-

ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri cə nab İl ham Əli ye vin 
hə ya ta ke çir di yi  si ya sət öl-
kə mi zə bö yük nü fuz qa zan-
dı rıb, Azər bay can re gionun 
li der döv lə ti nə çev ri lib.

YAP Mosk va pros pek ti, 
67 əra zi ilk par ti ya təş ki la tı-
nın səd ri Gü nay Məm məd li  
par ti ya nın öl kə nin ic ti mai-
si ya si hə ya tın da kı müs təs na 
ro lun dan da nı şıb, su tə sər-

rü fa tı iş çi lə ri nin is teh sa lat 
sa hə lə rin də və zi fə borc la rı nı 

şə rəfl  ə ye ri nə ye tir mək lə ya-
na şı, par ti ya hə ya tın da da 
xü su si fəal lıq la rı ilə se çil-
dik lə ri ni bil di rib. Qeyd edib 
ki, ötən müd dət də YAP-ın 
proq ram və prin sip lə ri nin 
təb li ği, par ti ya sı ra la rı nın 
ge niş lən di ril mə si iş lə ri nə 
xü su si diq qət ye ti ri lib.

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
par ti ya nın  ya ran ma ta ri xin-
dən və keç di yi in ki şaf yo-
lun dan da nı şıb. Bil di rib ki, 
xal qa, və tə nə, döv lət çi li yə 
xid mət edən Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı ümum mil li li-
der Hey dər Əli yev ide ya la-
rı na əsas la na raq öl kə mi zin 
ic ti mai-si ya si hə ya tın da fəal 
iş ti rak edib, döv lət çi li yi mi-

zin möh kəm lən dirilmə si nə 
və di na mik in ki şa fı na töh-

fə lər ve rib. Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı iq ti dar da ol du ğu 
müd dət də Azər bay ca nın si-
ya si və iq ti sa di müs tə qil li yi 
da ha da möh kəm lə nib, tor-
paq la rı mız iş ğal dan azad 
edi lib, öl kə mi zin bey nəl xalq 
aləm də möv qe yi güc lə nib. 
Öl kə mi zin iq ti sa di cə hət-
dən qüd rət lən mə si əha li nin 
so sial şə raiti nin yax şı laş-
dırılma sı na sə bəb olub: “Ulu 
ön də rin la yiq li da vam çı sı 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı-
nın səd ri möh tə rəm Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə müs tə qil Azər bay can 
bö yük uğur la ra im za atıb. 
Cə nab Pre zi den tin hə ya ta 
ke çir di yi so sial-iq ti sa di in-
ki şaf st ra te gi ya sı na uy ğun 

ola raq pay taxt və böl gə lər də 
iç mə li və tul lan tı su sis tem-
lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı 
la yi hə lə ri uğur la hə ya ta ke-
çi ri lib və bu iş lər öl kə və tən-
daş la rı nın hə yat şə raiti nin 
yax şı laş dırılma sı ilə nə ti cə-
lə nib”.

Təd bir də YAP üzv lü yü nə 
qə bul üçün bir qrup əmək da-
şın mü ra ciəti nə ba xı lıb, par-
ti ya üzv lü yü nə qə bul olun-
muş əmək daş la ra və si qə lər, 
ey ni za man da, fəaliy yə tin də 
fərq lə nən əmək daş la ra fəx ri 
fər man təq dim edi lib.

YAP Mosk va pros pek ti, 67 əra zi ilk par ti ya təş-
ki la tın da müs tə qil Azər bay ca nın ic ti mai-si ya si 
hə ya tın da ta ri xi xid mət lə ri olan Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı nın ya ran ma sı nın 30 il li yi nə həsr olun-
muş təd bir k e çi ri lib.

Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа сы нын 
30 ил ли йи  гейд олунуб
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Azər bay can hö kü-
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” ye-
kun laş maq üz rə dir. 
La yi hə nin ic ra və-
ziy yə ti və gö rül müş 
iş lər  “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə tin-
də YBƏA nü ma yən də 
he yə ti ilə ke çi ri lən gö-
rüş də ət rafl  ı mü za ki rə 
olu nub. 

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə-
dov  Azər bay can da hə ya ta 
ke çi ri lən inf rast ruk tur la-
yi hə lə rin də Ya po ni ya hö-
ku mə ti nin və şir kət lə ri nin 
ya xın dan iş ti rak et di yi ni 

bil di rib, iç mə li və tul lan tı su 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı la yi hə lə ri nin ic ra-
sın da Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin 
ro lu nu yük sək qiy mət lən-
di rib.

YBƏA-nın Şər qi və Mər-
kə zi Asi ya, Qaf qaz de par ta-
men ti nin  di rek tor müavi-

ni Ta na be Hi de ki “Ki çik 
şə hər lər də su təc hi za tı və 
ka na li za si ya  la yi hə si”nin 
uğur la hə ya ta ke çi ril di yi ni, 
əha li nin so sial ri fa hı nın və 
məişət şə raiti nin yax şı laş-
dı rıl ma sı na töh fə ver di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb.

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, Xaç maz, Xı zı, Qo bus tan 
və  Naf ta lan şə hər lə rin də 
iç mə li və tul lan tı su şə bə kə-
lə ri ye ni dən qu ru la raq is tis-
ma ra ve ri lib. Naf ta lan şə hə-
rin də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu nun ti kin ti si ye kun la-
şıb və qur ğu is tis ma ra ve ri-
lib. Xı zı şə hə rin də ki qur ğu 
sı naq re ji min də iş lə yir, Xaç-
maz və Qo bus tan şə hər lə ri, 
Al tıağac qə sə bə sin də ki qur-
ğu la rın ti kin ti si üz rə son ta-
mam la ma iş lə ri apa rı lır. 

Gö rüş də iç mə li su təc-
hi za tı və tul lan tı su sek to-
run da gə lə cək əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri ba rə də fi  kir mü-
ba di lə si apa rı lıb.

“Ки чик шя щяр ляр дя су тяъ щи за ты вя ка на ли за си йа 
ла йи щя си” йе кун лаш маг цз ря дир

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə öl kə miz də 
hə ya ta ke çi ri lən iç mə li və 
tul lan tı su  sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə-
lə ri ba rə də mə lu mat ve rə-
rək  la yi hə lə rin ic ra sın da 
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 dı-

rıb. Bu sa hə də Ma ca rıs tan 
şir kət lə ri ilə əmək daş lı ğın 
xü su si əhə miy yət da şı dı ğı-
nı vur ğu la yan K.Hə sə nov 
“Bu da peşt Su İş lə ri” şir kə ti 
ilə apa rı lan təc rü bə mü ba-
di lə si nin töh fə lə rin dən da-
nı şıb. Qeyd olu nub ki, ötən 
müd dət də in for ma si ya sis-
tem lə ri nin, in for ma si ya və 
kom mu ni ka si ya tex no lo gi-
ya la rı st ra te gi ya sı nın iş lə-
nib ha zır lan ma sı  və di gər 
sa hə lər lə bağ lı im za lan mış 
mü qa vi lə lər dən irə li gə lən 
və zi fə lər uğur la ic ra olu-
nub.

Ma ca rıs tan Res pub li ka-
sı nın Azər bay can da kı sə-
fi  ri Ta maş Tor man iki öl kə 

ara sın da bü tün sa hə lər də 
əla qə lə rin yük sə lən xət-
lə in ki şaf et di yi ni bil di rib. 
O, Ma ca rıs tan hö ku mə ti və 
şir kət lə ri nin Azər bay can da 
hə ya ta ke çi ri lən inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri ilə ma raq lan-
dı ğı nı qeyd edə rək gə lə cək 

əmək daş lı ğın qar şı lıq lı əla-
qə lə rə töh fə ve rə cə yi ni diq-
qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də iç mə li su təc-
hi za tı və ka na li za si ya sek-
to run da gə lə cək əmək daş-
lıq mə sə lə lə ri ilə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə tin də Ma ca-
rıs tan Res pub li ka sı nın 
Azər bay ca na ye ni tə yin 
olun muş sə fi  ri Ta maş 
Tor man ilə gö rüş ke çi ri-
lib.

Ма ъа рыс та нын Азяр бай ъан да кы ся фи ри иля эюрцш
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İqt sa di İs la hat la rın Təh li li və 
Kom mu ni ka si ya Mər kə zin də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Biz nes Mü hi ti və 
Bey nəl xalq Rey tinq lər üz rə Ko mis si-

ya sı nın “Su Şə bə kə si nə qo şul ma” iş çi 
qru pu nun n öv bə ti i c la sı ke çi ri lib.

“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 
Eti bar Məm mə do vun sədr li yi ilə ke çi-

ri lən ic las da “Su şə bə kə si nə qo şul ma” 
in di ka to ru üz rə ha zır lan mış mat ri sa 
sə nə di nin son va rian tı nın təq di ma tı 
olub. E.Məm mə dov bil di rib ki, diaq-
nos ti ka mat ri sa sın da təq dim olun muş 
nü mu nə vi for ma ya uy ğun ət rafl  ı və 
əsas lan dı rıl mış mə lu mat lar, zə ru ri qa-
nun ve ri ci lik s ə nəd lə ri ək si ni t a pıb.

Ko mis si ya nın Ka tib li yi nin rəh bə ri, 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti-
nin Ad mi nist ra si ya sı nın sek tor mü di-
ri Vü sal Şı xə li yev ha zır lan mış mat ri sa 
sə nə din də ək si ni ta pan təd bir lə rin “Su 
şə bə kə si nə qo şul ma” sa hə sin də tək-
mil ləş di ril mə lə rə müs bət  töh fə ve rə-
cə yi ni b il di rib.
İc las da  Fəaliy yət Pla nın da nə zər də 

tu tu lan təd bir lə rin müəy yən edil miş 
müd dət lər də və eff  ek tiv hə ya ta ke çi ril-
mə si, elə cə də qu rum la ra ra sı əla qə lə-
rin ge niş lən di ril mə si ilə bağ lı mü va fi q 
tap şı rıq və t öv si yə lər v e ri lib.
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Mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 
or  qan  la  rı  nın, di  gər ida  rəet -
mə qu  rum  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri -
nin 2022-ci ilin sent  yabr və 
okt yabr ay la rın  da şə  hər və 
ra  yon  lar  da və  tən  daş  la  rın 
qə  bu  lu cəd  və  li  nə uy  ğun ola -
raq “Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti  nin sədr müavi  ni 
Kö  çər  li Hə  sə  nov Ma sal lı 
və Min gə çe vir şə hər lə rin də 
və tən daş lar üçün qə bul ke-
çi rib. 

“Azər  su” ASC-nin sədr 
müavi  ni Kö  çər  li Hə  sə  nov 
28 sent  yabr 2022-ci il ta -
ri  xin  də Ma  sal  lı şə  hə  rin  də 
Ma  sal  lı və Yar  dım  lı ra  yon -
la  rın  dan olan və  tən  daş  la  rı 
qə  bul ed ib.

Qə  bul  dan əv  vəl “Azər -
su” ASC-nin sədr müavi  ni 
Kö  çər  li Hə  sə  nov və Ma  sal -
lı Ra  yon İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti -
nin baş  çı  sı Araz Əh  mə  dov 
ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin abi  də  si  ni zi  ya  rət 
edib lər. 

Ma  sal  lı şə  hə  ri Hey  dər 
Əli  yev Mər  kə  zin  də ke  çi  ri  lən 
qə  bul  da Ma  sal  lı və Yar  dım  lı 
ra  yon  la  rın  dan 46 nə  fər iş  ti -

rak edib. 
“Azər  su” ASC- nin sədr 

müavi  ni Kö  çər  li Hə  sə  nov 12 
okt  yabr 2022-ci il ta  ri  xin  də 
Min  gə  çe  vir  də Min  gə  çe  vir 
şə  hə  ri  və Yev  lax ra  yo  nun -
dan olan və  tən  daş  la  rı qə  bul 
edib.

Qə  bul  dan əv  vəl “Azər -
su” ASC-nin sədr müavi  ni 
Kö  çər  li Hə  sə  nov və Min -
gə  çe  vir Şə  hər İc  ra Ha  ki -
miy  yə  ti  nin baş  çı  sı İl  ham 
İs  ma  yı  lov ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin abi  də  si  

önü  nə gül dəs  tə  si dü  zə  rək 
Ulu Ön  də  rin əziz xa  ti  rə  si  nə 
eh  ti  ram  la  rı  nı b il  di  rib  lər.

Min  gə  çe  vir Şə  hə  ri Hey -
dər Əli  yev Mər  kə  zin  də ke -

çi  ri  lən qə  bul  da Min  gə  çe  vir 
şə  hə  ri və Yev  lax ra  yo  nun -
dan olan 61 nə  fər iş  ti  rak 
edib. 

Ma  sal  lı və Min  gə  çe  vir 
şə  hər  lə  rin  də ke  çi  ri  lən qə -
bul  lar  da iş  ti  rak edən və  tən -
daş  la  rın mü  ra  ciət  lə  ri iç  mə  li 
su təc  hi  za  tı və tul  lan  tı su  la -
rı  nın axı  dıl  ma  sı xid  mət  lə  ri, 
işə qə  bul və di  gər mə  sə  lə -
lər  lə bağ  lı olub. Mü  ra  ciət -
lə  rin qı  sa müd  dət  də araş -
dı  rı  la  raq zə  ru  ri təd  bir  lə  rin 
gö  rül  mə  si ba  rə  də aidiy  yə  ti 
st  ruk  tur böl  mə  lə  ri  nin rəh -
bər  lə  ri  nə t ap  şı  rıq  lar v e  ri  lib.

Ма сал лы вя Мин эя че вир шя щяр ля рин дя 
вя тян даш лар цчцн гя бул ке чи ри либ

Су шя бя кя си ня го шул ма 
системи тякмилляшдирилир



Azər  bay  can Or  du  su tə -
rə  fi n  dən tam nə  za  rə  tə gö  tü -
rül  müş La  çın şə  hə  ri, Sus və 
Za  bux kənd  lə  ri  nin iç  mə  li su 
təc  hi  za  tı  nın bər  pa edil  mə -
si məq  sə  di  lə “Azər  su” Açıq 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n -
dən təd  bir  lər da  vam et  di  ri -
lir. 
İl  kin ola  raq şə  hə  rin möv -

cud su mən  bə  yi, su an  bar  la  rı, 
ma  gist  ral və şə  bə  kə su xət  lə -
ri  nin is  tis  mar və  ziy  yə  ti təf  tiş 
edi  lib. Mə  lum olub ki, şə  hə -
rin əsas iç  mə  li su mən  bə  yi 
olan su  bar  te  zian qu  yu  la  rı 
ta  ma  mi  lə is  tis  ma  ra ya  rar  sız 
və  ziy  yə  tə sa  lı  nıb. Qu  yu zo -
na  sın  da su  qə  bu  le  di  ci qur -
ğu, na  sos stan  si  ya  sı, elekt  rik 
təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri məq  səd  li 
şə  kil  də sı  ra  dan çı  xa  rı  lıb, na -
sos  lar sö  kü  lə  rək apa  rı  lıb.

Su  bar  te  zian qu  yu  la -
rının bər  pa  sı qı  sa müd  dət -
də müm  kün ol  ma  dı  ğın  dan 
al  ter  na  tiv mən  bə ola  raq 

bu  laq  lar  dan şə  hə  rə su  yun 
ve  ril  mə  si qə  ra  ra alı  nıb. Bu 
məq  səd  lə ma  gist  ral kə  mə -
rin qə  za  lı his  sə  lə  ri tə  mir 
olu  nub, su  yun op  ti  mal pay -
lan  ma  sı və tən  zim  lən  mə  si 
məq  sə  di  lə ma  gist  ral kə  mər 
üzə  rin  də si  yirt  mə  lər və ha -
va  bu  ra  xı  cı qu  raş  dı  rı  lıb. Şə -
hər şə  bə  kə  si də is  tis  ma  ra 
ya  rar  sız ol  du  ğun  dan mü -
vəq  qə  ti ola  raq ye  rüs  tü şə  bə -
kə  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na qə  rar 
ve  ri  lib.

Bu məq  səd  lə müx  tə  lif 
diametr  li po  lieti  len bo  ru  lar -
la 3 km-dən ar  tıq xətt  çə  ki -
lib, möv  cud ma  gist  ral  dan 
ye  ni şə  bə  kə  yə bir  ləş  mə  lər 
ve  ri  lib və eh  ti  yac olan ti  ki -
li  lə  rə iç  mə  li su  yun ve  ril  mə  si 
tə  min edi  lib. Ey  ni za  man  da, 
şə  hər  də su  dol  du  ru  cu qül  lə 
qu  raş  dı  rı  lıb, xid  mət gös  tə -
ril  mə  si üçün əra  zi  yə 3 ədəd 
su  da  şı  yan ma  şın cəlb olu -
nub. 

Bun  lar  la ya  na  şı, La  çın şə -
hə  ri  nin da  ya  nıq  lı su təc  hi  za -
tı  nın apa  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 
la  yi  hə  lən  dir  mə iş  lə  ri  nə baş -
la  nı  lıb. Mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə -
fi n  dən su  bar  te  zian sa  hə  si  nə, 
an  bar  la  ra, na  sos stan  si  ya  la -
rı  na ba  xış ke  çi  ri  lib, və  ziy  yət 
ye  rin  də qiy  mət  lən  di  ri  lib. 
Qə  ra  ra alı  nıb ki, ya  rar  sız ha -
la sa  lın  mış su  bar  te  zian qu -
yu  la  rı, na  sos stan  si  ya  sı və 
di  gər hid  ro  tex  ni  ki qur  ğu  lar 
bər  pa edil  sin, an  bar  lar yu -
yu  lub tə  miz  lə  nə  rək is  tis  ma -
ra q ay  ta  rıl  sın.
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Ла  чын шя  щя  ри ич  мя  ли 
су иля тя  мин еди  либ



Res  pub  li  ka  mı  zın ikin  ci 
bö  yük şə  hə  ri, qə  dim ta  ri  xə 
və bö  yük  sə  na  ye po  ten -
sialı  na ma  lik Gən  cə şə  hə  rin -
də ye  ni su təc  hi  za  tı inf  rast -
ruk  tur  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na 
Al  ma  ni  ya İn  ki  şaf Ban  kı ilə 
bir  gə ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən la -
yi  hə çər  çi  və  sin  də baş  la  nıb. 
Gən  cə şə  hə  ri  ni da  ya  nıq  lı 
və key  fi y  yət  li iç  mə  li su ilə 
tə  min et  mək üçün Göy  göl, 
Qı  zıl  qa  ya və Şəm  kir  çay su 
an  ba  rı  nın eh  ti  yat  la  rın  dan 
is  ti  fa  də olun  ma  sı qə  ra  ra alı -
nıb. Ötən müd  dət  də Göy  göl 
su mən  bə  yin  də məh  sul  dar -
lı  ğı sa  ni  yə  də 200 litr olan 

ye  ni dre  naj sis  te  mi ya  ra  dı -
lıb. Gən  cə şə  hə  rin  də həc  mi 
4000 kub  metr olan su an -

ba  rı ti  ki  lib və mən  bə  dən an -
ba  ra qə  dər 24,3 km uzun  lu -
ğun  da ma  gist  ral su kə  mə  ri 
çə  ki  lib. Qı  zıl  qa  ya su mən  bə -
yin  də bər  pa-ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri apa  rı  lıb, ümu  mi tu  tu -

mu 12  min  kub  metr  olan 

3 su an  ba  rı, 11 km ma  gist  ral 
su xət  lə  ri in  şa edi  lib. Gən -
cə şə  hə  ri  nin iç  mə  li su tə  lə -
ba  tı  nın bö  yük his  sə  si Şəm -
kir  çay su an  ba  rı he  sa  bı  na 
tə  min olu  nur. Su an  ba  rı  nın 
ya  xın  lı  ğın  da məh  sul  dar  lı  ğı 
sut  ka  da 140 min kub  metr 
olan su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu 
və bu  ra  dan Gən  cə şə  hə  ri  nə 
27,5 km Şəm  kir  çay-Gən  cə 
ma  gist  ral su kə  mə  ri çəkilib.

La  yi  hə  yə əsa  sən Gən  cə 
şə  hə  rin  də 855 km iç  mə  li, 
813 km tul  lan  tı su şə  bə  kə -
si  nin ya  ra  dıl  ma  sı nə  zər  də 
tu  tu  lur. Gən  cə şə  hə  ri  nin bö -
yük  lü  yü nə  zə  rə alı  na  raq 
iç  mə  li və tul  lan  tı su şə  bə -
kə  lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma -
sı iş  lə  ri mər  hə  lə  li şə  kil  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 2022-ci ilin 
döv  lət investisiya proq  ra -
mı  na uy  ğun ola  raq ha  zır  da 
Gən  cə şə  hə  rin  də müx  tə  lif 

diametr  li bo  ru  lar  la 8,3 km 
iç  mə  li və 8,4 km tul  lan  tı su 
xət  lə  ri  nin in  şa  sı və 600-dən 
çox abo  nen  tin ye  ni ya  ra -
dı  lan şə  bə  kə  lə  rə qo  şul  ma -
sı iş  lə  ri da  vam et  di  ri  lir. Bu 
mər  hə  lə üz  rə iş  lə  rin ca  ri 
ilin so  nu  na qə  dər ye  kun  laş -
dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. 
Şə  bə  kə  nin qa  lan his  sə  si  nin 
ti  kin  ti  si la  yi  hə  nin növ  bə  ti 
mər  hə  lə  lə  rin  də hə  ya  ta ke  çi -
ri  lə  cək.

Gən  cə şə  hə  rin  də ya  ra  na -
caq tul  lan  tı su  la  rı gə  lə  cək  də 
Sa  mux ra  yo  nu əra  zi  sin  də 
in  şa edi  lə  cək və məh  sul  dar -
lı  ğı sut  ka  da 110 min kub -
metr la  yi  hə  lən  di  ri  lən tə  miz -
lə  yi  ci qur  ğu  da tə  miz  lə  nib 
kə  nar  laş  dı  rı  la  caq. Ümu  mi -
lik  də, Gən  cə şə  hə  rin  də ic  ra 
olu  nan la  yi  hə  dən 2035-ci 
ilə  dək pers  pek  tiv in  ki  şaf nə -
zə  rə alın  maq  la 450 min nə -
fər fay  da  la  na  caq.

Эян  ъя  дя ич  мя  ли вя тул  лан  ты су 
шя  бя  кя  ля  ри  нин ин  ша  сы да  вам ет  ди  ри  лир
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Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin təs  diq -
lə  di  yi  re  gion  la  rın so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı 
Döv  lət Proq  ra  mı çər -
çi  və  sin  də Gən  cə şə  hə -
ri  nin iç  mə  li və tul  lan  tı 
su inf  rast  ruk  tur  la  rı  nın 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı la -
yi  hə  si  nin ic  ra  sı da  vam 
et  di  ri  lir. Ha  zır  da şə  hər -
də pay  la  yı  cı şə  bə  kə  lə  rin 
ti  kin  ti  si və say  ğac  laş -
ma iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri -
lir.

Son bir il də “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti abu nə çi lə ri nin sa yı 68,6 
min  və ya 4,1 faiz ar tıb. 01 
okt yabr 2022-ci il ta ri xi nə 
öl kə üz rə 1731949 abo nent 

iç mə li və tul lan tı su  xid-
mət lə ri nin  is ti fa də çi si  ki mi 
qey diy ya ta alı nıb. On la rın 
1664114-ü  və ya 96,1 faizi-
ni əha li, 67835-i və ya 3,9 
faizi ni isə qey ri-əha li qru pu 
abu nə çi lə ri təş kil edir. He-

sa bat döv rün də əha li qru pu 
abu nə çi lə ri nin sa yı 65,2 min 
və ya 4,1 faiz, qey ri-əha li 
qru pu abu nə çi lə ri nin sa yı 
isə 3,4 min və ya 5,3 faiz ar-
tıb.

Ha zır da iç mə li və tul-

lan tı su xid mət lə rin dən is ti-
fa də edən abo nent lə rin 88,7 
faizi say ğac la tə min olu nub. 
Say ğac laş ma sə viy yə si əha-
li qru pu abo nent lə ri üz rə 
88,4 faiz, qey ri-əha li qru pu 
üz rə isə 96 faiz dir.

Son bir il də abo nent lə ri n sa yı 4,1 faiz ar tıb



“Azər su” ASC-nin da xi li 
im kan la rı he sa bı na ic ra olu-
nan la yi hə nin bi rin ci mər hə-
lə sin də Kür-Ba kı ma gist ral 
su kə mə rin dən 3 km uzun-
lu ğun da əsas da şı yı cı su xət-
ti nin ti kin ti si və 270 ün va na 
bir ləş mə nin ve ril mə si la yi-
hə lən di ri lib. Ar tıq 160 mm 
diametr li po lieti len bo ru lar-
la 2 km xətt  in çə kil şi ba şa ça-
tıb. “Azər su” ASC-nin 4 say-
lı Re gional Su ka nal İda rə si 

tə rə fi n dən bi rin ci mər hə lə 
üz rə hə ya ta ke çi ri lən ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə ri nin no yabr 
ayın da ba şa çat dı rıl ma sı nə-
zər də tu tu lur.

La yi hə nin növ bə ti mər-
hə lə lə rin də isə Mu ğan qə-
sə bə si nin di gər əra zi lə rin də 
də ye ni şə bə kə ya ra dı la caq 
və hər bir abo nent say ğac la 
tə min olu na caq. Ümu mi lik-
də, Mu ğan qə sə bə sin də 10,6 
km uzun lu ğun da pay la yı cı 
su xət lə ri ti ki lə cək.  La yi hə-
nin ic ra sı nə ti cə sin də qə sə bə 
sa kin lə ri da ya nıq lı və key-

fi y yət li iç mə li su ilə tə min 
olu na caq, də qiq uçot qu rul-
maq la su it ki lə ri mi ni mu ma 
en di ri lə cək və is raf çı lı ğın 
qar şı sı alı na caq.

Qeyd edək ki, Ha cı qa bul 
ra yo nu nun Mu ğan qə sə bə-
sin də is tis mar olu nan su şə-

bə kə si 1970-ci il lə rin əv vəl lə-
rin də in şa olu nub. Möv cud 
şə bə kə nin is tis ma ra ya rar sız 
ol ma sı, elə cə də sa kin lər tə-
rə fi n dən ti kin ti nor ma la rı na 
uy ğun ol ma ya raq öz ba şı na 
çə kil miş xət lər nor mal su 
təc hi za tı apar ma ğa im kan 
ver mir və cid di su it ki lə ri nə 
sə bəb olur du. Ye ni mər kəz-
ləş di ril miş şə bə kə nin ya ra-
dıl ma sı iç mə li su təc hi za tın-
da kı prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı ilə ya na şı, ye ni 
abo nent lə rin də su təc hi za tı 
sis te mi nə qo şul ma sı na im-
kan ve rə cək.
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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin təs diq lə di yi re-
gion la rın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra mı-
na uy ğun ola raq “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
böl gə lər də kənd əha li si-
nin iç mə li su tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə-
di lə la yi hə lə rin ic ra sı nı 
da vam et di rir. Ha cı qa bul 
ra yo nu nun Mu ğan qə sə-
bə si nin iç mə li su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ye ni la yi hə nin 
ic ra sı na baş la nı lıb. 

Sum qa yıt şə hə ri 8-ci mik-
ro ra yon əra zi sin də ic ra olu-
nan la yi hə 45 çox mən zil li ya-
şa yış bi na sı nı əha tə edib. Bir 
ne çə il ön cə hə min bi na la rın 
da xi li su təc hi za tı sis tem lə-
ri ye ni dən qu ru la raq say-
ğac laş ma iş lə ri apa rıl sa da,  
möv cud inf ras tuk tu run im-
kan la rı yu xa rı mər tə bə lər də 
ya şa yan sa kin lə ri da ya nıq lı 

iç mə li su ilə tə min et mə yə 
im kan ver mir di. Bi na la ra 
gün ər zin də sə hər və ax şam 
qra fi k re jim lə, ümu mi lik-
də 8 saat iç mə li su ve ri lir di. 
Üs tə lik, bə zi hal lar da yu xa rı 
mər tə bə lər də su yun təz yi-
qi nin aşa ğı ol ma sı sa kin lər 
üçün na ra hat lıq ya ra dır dı.

Hə ya ta ke çi ri lən la yi hə 
çər çi və sin də bi na la rı iç mə li 
su ilə təc hiz edən möv cud 
na sos stan si ya sın da əsas lı 
ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı lıb. 
Stan si ya nın ida rəet mə sis-
te mi ta ma mi lə ye ni lə nib və  
av to mat laş dı rı lıb. Ye ni ya ra-
dı lan hid ro for sis te mi sa kin-
lə rin təz yiq li və fa si lə siz iç-

mə li su ilə tə min olun ma sı na 
im kan ve rir. Bu nun la da,  45 
çox mən zil li ya şa yış bi na sın-
da 4684 abo nen tin (təx mi nən 
17 min sa kin) iç mə li su tə mi-
na tı əsas lı şə kil də yax şı laş dı-
rı lıb.

Qeyd edək ki, ötən il-
lər də Sum qa yıt şə hə rin də 
gö rül müş iş lər nə ti cə sin də 
fa si lə siz su alan abo nent-
lə rin xü su si çə ki si 93 faizə, 
say ğac laş ma sə viy yə si isə 91 
faizə ça tıb.

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti  is teh lak-
çı la rın iç mə li su tə mi na-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də təd bir lə ri 
da vam et di rir.  Sum qa-
yıt şə hə rin də abo nent lə-
rin fa si lə siz iç mə li su ilə 
tə min edil mə si məq sə di lə 
hə ya ta ke çi ri lən pi lot la-
yi hə nin ic ra sı ye kun la-
şıb.

Сум га йытда 45 би на нын су тяъ щи за ты 
фа си ля сиз ре жи мя ке чи ри либ

Ща ъы га бул ра йо ну нун Му ьан гя ся бя си нин 
су тяъ щи за ты сис тем ля ри йе ни дян гу ру лур



Nə  za  rət təd  bir  lə  ri za -
ma  nı Bi  nəqə  di qə  sə  bə  si  ni  n 
Rə  sul  za  də kü  çə  sin  də apart -
mant tip  li çox  mən  zil  li ya -
şa  yış bi  na  sı  na qa  nun  suz su 
xətt   i  nin çə  kil  di  yi aş  kar  la -
nıb. Tex  ni  ki şərt al  ma  dan və 
“Azər  su” ASC ilə mü  qa  vi -
lə bağ  la  ma  dan ya  xın  lıq  dan 
ke  çən ma  gist  ra  la qey  ri-qa -
nu  ni qo  şu  lan ob  yekt sa  hi  bi -
nə xə  bər  dar  lıq edil  sə də, o, 
qa  nun  suz əmə  lin  dən əl çək -
mək is  tə  mir. 

Xo  ca  sən qə  sə  bə  sin  də  ki 
“Xan” çay evin  də ilk ba  xış  da 
hər şe  yin qay  da  sın  da ol  du -
ğu gö  rü  nür. Ob  yek  tin say -
ğa  cı da var, mü  qa  vi  lə  si də. 
Am  ma say  ğac  dan bir dam  cı 
be  lə su keç  mir. 

Apa  rı  lan nə  za  rət təd  bir -
lə  ri nə  ti  cə  sin  də bir sı  ra fər  di 
ya  şa  yış ev  lə  ri  nin də su  dan 
qa  nun  suz is  ti  fa  də et  di  yi aş -
kar  la  nıb. Be  lə ki, Bi  nə  qə  di 
qə  sə  bə  si 1-ci mə  dən əra -

zi  sin  də ye  ni ti  kil  miş fər  di 
ya  şa  yış ev  lə  ri ya  xın  lıq  dan 
ke  çən 300 mm diametr  li ma -
gist  ral pay  la  yı  cı su kə  mə  ri  nə 
qo  şu  lub.

Ya  sa  mal ra  yo  nun  da ət 
kə  si  mi mən  tə  qə  lə  ri  nin sa -
hib  lə  ri də  fə  lər  lə edi  lən xə -
bər  dar  lıq  la  ra və ob  yek  tin su 
təc  hi  za  tı  nın da  yan  dı  rıl  ma  sı -
na bax  ma  ya  raq, qey  ri-qa  nu -
ni əməl  lə  rin  dən əl çək  mir -
lər.

Ya  sa  mal ra  yo  nu Şə  rif -
za  də və Xi  ya  ba  ni kü  çə  lə  ri -
nin kə  siş  mə  sin  də yer  lə  şən 
ob  yekt sa  hib  lə  ri bir dam  cı 
su  yun nə qə  dər qiy  mət  li 
ol  ma  sı  nın fər  qi  nə var  ma -

ya  raq su  yu saat  lar  la bo  şu  na 
axı  dır  lar. Ya  sa  mal ra  yon Su -
ka  nal İda  rə  si  nin mü  tə  xəs  sis -
lə  ri  nin ke  çir  di  yi nə  za  rət təd -
bir  lə  ri za  ma  nı mə  lum olub 
ki, ka  bab  xa  na və sal  laq  xa -
na  lar  da iç  mə  li su cid  di şə  kil -
də ta  la  nır. Əra  zi  də möv  cud 
olan 10-dan çox ob  yek  tin 
cə  mi bi  ri su  dan qa  nu  ni is  ti -
fa  də edir. Di  gər ob  yekt  lə  rin 
sa  hib  lə  ri də  fə  lər  lə edi  lən xə -
bər  dar  lıq  la  ra, hətt   a su təc -

hi  za  tı  nın da  yan  dı  rıl  ma  sı  na 
bax  ma  ya  raq, ye  nə də müx  tə -
lif yol  lar  la  su  dan qa  nun  suz 
is  ti  fa  də  yə ça  lı  şır  lar. İç  mə  li 
su  dan qey  ri-qa  nu  ni is  ti  fa  də -
nin qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə -

di  lə ob  yekt  lə  rin su təc  hi  za  tı 
da  yan  dı  rı  lıb. Ya  sa  mal ra  yon 
Su  ka  nal İda  rə  si  nin mü  tə -
xəs  sis  lə  ri tə  rə  fi n  dən bü  tün 
ob  yekt  lər si  ya  hı  ya alı  nıb və 
sa  hib  kar  la  ra su şə  bə  kə  si  nə 
qa  nu  ni qo  şul  ma ilə bağ  lı mə -
lu  mat  lar ve  ri  lib.

Aş  kar  lan  mış fakt  lar  la 
bağ  lı fər  di ya  şa  yış ev  lə  ri  nin 
və ob  yekt  lə  rin sa  hib  lə  ri  nə 
su şə  bə  kə  si  nə qa  nu  ni qo -
şul  ma ilə bağ  lı mə  lu  mat  lar 

ve  ri  lib. Ey  ni za  man  da, bil -
di  ri  lib ki, iç  mə  li su  dan qey -
ri-qa  nu  ni və is  raf  çı  lıq  la is -
ti  fa  də edil  mə  si şə  bə  kə  lər  də 
hid  rav  li  ki rejm  lə  rin po  zul -
ma  sı  na, cid  di su it  ki  lə  ri  nə, 

hə  min əra  zi  lər  də ya  şa  yan 
di  gər sa  kin  lə  rin su tə  mi -
na  tı  nın pis  ləş  mə  si  nə sə  bəb 
olur.    Be  lə qa  nu  na  zidd hal -
la  rın qar  şı  sı  nı al  maq üçün 
təd  bir  lər mü  tə  ma  di da  vam 
et  di  ri  lir, öz  ba  şı  na çə  kil  miş 
və say  ğac  dan  kə  nar xət  lər 
ləğv olu  nur, bu cür hal  la  rı 
tək  rar tö  rə  dən  lər  lə bağ  lı hü -
quq-mü  ha  fi   zə or  qan  la  rı  na 
mü  ra  ciət o lu  nur.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin 
yan  var-sent  yabr ay  la  rın  da  
iç  mə  li su  dan qa  nun  suz is  ti -
fa  də ilə bağ  lı “Azər  su” ASC 
üz  rə 7216 fakt aş  kar  la  nıb. 
Hə  min hal  lar üz  rə mü  va -
fi q ola  raq 1 mil  yon 800 min 
kub  metr həc  min  də sər  fi y -
yat bər  pa olu  nub. Ca  ri ilin 
yan  var-sent  yabr ay  la  rın  da 
su  dan qa  nun  suz is  ti  fa  də ilə 
bağ  lı 200-dək fakt araş  dı  rıl -
ma  sı üçün  hü  quq-mü  ha  fi   zə 
or  qan  la  rı  na t əq  dim o lu  nub.
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Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin təs  diq -
lə  di  yi “Su eh  ti  yat  la  rın -
dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də  nin 
tə  min edil  mə  si  nə dair 
2020-2022-ci il  lər üçün 
Təd  bir  lər Pla  nı”na uy -
ğun ola  raq su it  ki  lə  ri  nin 
və is  raf  çı  lı  ğın qar  şı  sı -
nın alın  ma  sı məq  sə  di  lə 
apa  rı  lan araş  dır  ma  lar 
nə  ti  cə  sin  də Bi  nə  qə  di və 
Ya  sa  mal ra  yon  la  rın  da 
su  dan uçot  suz və say -
ğac  dan  kə  nar is  ti  fa  də 
hal  la  rı aş  kar  la  nıb. 

Би  ня  гя  ди вя Йа  са  мал ра  йон  ла  рын  да ич  мя  ли 
су  дан га  нун  суз ис  ти  фа  дя  нин гар  шы  сы алы  ныб 



Təd bir lər pla nı na uy-
ğun ola raq ca ri ilin av qust 
ayın dan baş la ya raq Ba kı 
şə hə ri nin əsas da şı yı cı kol-
lek tor la rı və xət lə ri nə, ba xış 
qu yu la rı və ya ğış bar maq-
lıq la rı na ba xış ke çi ri lib. Bu-
nun la əla qə dar Ba kı şə hə ri-
nin Sə bail, Ya sa mal, Nə si mi, 
Nə ri ma nov, Sa bun çu və Bi-
nə qə di ra yon la rın da, həm-
çi nin Sum qa yıt və Xır da lan 
şə hər lə rin də  su bas ma risk-
lə ri olan nöq tə lər müəy yən 
edi lə rək tə miz lə mə iş lə ri nə 
baş la nı lıb. Ötən müd dət də 
pay taxt əra zi sin də 180 km 
tul lan tı və ya ğış su xət lə-
rin də, 15 min dən çox ba xış 

qu yu sun da və bar maq lı ğın-
da tə miz lə mə iş lə ri apa rı lıb. 
Qeyd edək ki, pa yız möv-
sü mün də ya ğın tı lar za ma-
nı xət lə rə bərk tul lan tı la rın 
dol ma sı şə bə kə və kol lek tor-
la rın is tis ma rı nı çə tin ləş di rir 
və on la rın ötür mə qa bi liy-
yə ti ni xey li azal dır. Bu ba-
xım dan ya ğın tı lar dan son ra 
ka na li za si ya kol lek tor la rı, 
xət lə ri və ya ğış bar maq lıq la-
rın da top lan mış bərk tul lan-
tı la rın tə miz lən mə si, on la rın 
yu yul ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi-
ri lir.

Yı ğıl mış bərk tul lan tı la-
rın çı xa rıl ma sı xü su si tex ni-
ka va si tə si lə hə ya ta ke çi ri lir. 

Xü su si tex ni ka nın kö mə yi 
ilə kol lek tor la ra yük sək təz-
yiq lə su vu ru la raq çö kün-
tü lər tə miz lə nir və lil so ran 
qur ğu va si tə si lə çı xa rı lır. 
Kol lek tor la rın, xət lə rin və 
ya ğış bar maq lıq la rı nın tə-
miz lən mə si möv cud inf-
rast ruk tu run tam gü cü ilə 
iş lə mə si nə im kan ya ra dır. 
Bu nun la da, xət lər də ki tu-
tul ma la rın qar şı sı alı nır və 
ya ğın tı lar za ma nı ya ra nan 
su la rın nor mal axı dıl ma sı 
tə min olu nur. Kol lek tor lar la 

ya na şı, ki çik diametr li da-
şı yı cı tul lan tı su xət lə ri və 
ya ğış bar maq lıq la rı da  bərk 
məişət tul lan tı la rın dan mü-
tə ma di o la raq t ə miz lə nir.

Ey ni za man da, ka na li-
za si ya na sos stan si ya la rı nın 
is tis mar və ziy yə ti bir da ha 
yox la nı lır, eh ti yac olan na-
sos lar da və di gər hid ro tex-
ni ki qur ğu lar da saz la ma iş-
lə ri apa rı lır. Qeyd edək ki, 
bu iş lər Ab şe ron ya rı ma da-
sı ilə ya na şı, re gion lar da da 
hə ya ta k e çi ri lir.

Al ma ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Cə miy yə ti-
nin (GİZ) “Şə hər lər Şə bə-

kə si” la yi hə si çər çi və sin də 
“Azər su” ASC Al ma ni ya-
nın Lüd viqs ha fen şə hə ri nin 

su təc hi za tı və ka na li za si ya 
müəs si sə lə ri ilə təc rü bə mü-
ba di lə si sa hə sin də əmək-
daş lıq edir. Bu əmək daş lıq 
çər çi və sin də qar şı lıq lı sə fər-
lər təş kil olu nur, tə lim proq-
ram la rı hə ya ta k e çi ri lir.

Lüd viqs ha fen şə hə ri nin 
Tul lan tı Su lar Müəs si sə si-
nin la bo ra to ri ya mü tə xəs-
sis lə ri Kris tian Keyt və Yo-
zef Bray den ba xın iş ti ra kı ilə  
"Azərsu" ASC-nin Mər kə zi 
La bo ra to ri ya sında növ bə ti 

tə lim ke çi ri lib. “Ak tiv lil də 
fi  la ment bak te ri ya la rın tə-
yi ni” ad lı nə zə ri və prak ti ki 
tə lim lər də la bo ra to ri ya la rın 
bioloq la rı iş ti rak edib. Dok-
tor Yo zef Bray den bax ak tiv 
lil də fi  la ment bak te ri ya la rın 
tə yi ni üçün proq ram tə mi-
na tın dan is ti fa də, mik ros-
kop da bak te ri ya la rın rəng-
lən mə si və öl çül mə si, la zı mi 
ma te rial lar dan is ti fa də qay-
da la rı ba rə də ət rafl  ı mə lu-
mat v e rib.
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Кол лек тор лар вя ба хыш гу йу ла рын да 
тя миз ля мя иш ля ри апа ры лыр

Aл ма н мц тя хяс сис ля рин иш ти ра кы иля тя лим

Pa yız-qış möv sü mü nə ha zır lıq la bağ lı iş lər çər çi-
və sin də tul lan tı su xət lə rin də ya ra nan prob lem lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di lə komp leks təd bir lə rin 
ic ra sı na baş la nı lıb. “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti nin  mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən tul lan tı su sis tem lə ri-
nin is tis mar və ziy yə ti öy rə ni lir, kol lek tor lar və xət lə rə 
top lan mış bərk tul lan tı la rın tə miz lən mə si iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir.


