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Dün ya Su Şu ra sı 
İda rə He yə ti nin 

68-ci ic la sı keçirilib

Min gə çe vir, Şə ki və Şir van 
şə hə r lə rində layihələrin icrasına 

36 mil yon ma nat ay rı lıb
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Bi rin ci rü bün də ümu mi 
da xi li məh sul 3 faiz, sə na ye 
is teh sa lı 4,4 faiz, qey ri-neft 
sek to run da sə na ye is teh sa lı 
15,6 faiz ar tıb.  Ey ni za man-
da kənd tə sər rü fa tın da 3,6 
faiz, əha li nin gə lir lə rin də 
isə 5,5 faiz ar tım qey də alı-
nıb. Ötən müd dət də infl -
ya si ya 2,1 faiz təş kil edib. 
Yan var-mart ay la rın da öl kə 
iq ti sa diy ya tı na 2,8 mil yard 
dol lar sər ma yə qo yu lub. Bu 
sər ma yə nin 2 mil yar dı qey-
ri-neft sek to ru na ya tı rı lıb.  
Dövlət başçısı qeyd edib ki, 

Dün ya Ban kı nın "Doing Bu-
si ness" he sa ba tın da Azər-
bay can 25-ci ye rə la yiq gö-
rü lüb və 10 ən is la hat çı öl kə 
ara sın da dır. İlin əv və lin dən 
bö yük həcm li so sial pa ke tin 
ic ra edil di yi ni de yən Pre-
zi dent İl ham Əli yev mi ni-
mum əmək haq qı nın, mi ni-
mum pen si ya la rın, məc bu ri 
köç kün lə rə ve ri lən müavi-
nət lə rin, tə lə bə lə rin tə-
qaüd lə ri nin və di gər so sial 
müavi nət lə rin art dı ğı nı bil-
di rib, prob lem li kre dit lər lə 
bağ lı mə sə lə nin və vax ti lə 

ti ki lən, la kin is tis ma ra qə-
bul edil mə yən bi na lar la 
bağ lı ya ra nan prob le min 
həll olun du ğu nu vur ğu la-
yıb. “Əla və ma liy yə və saiti 
im kan ve rir ki, biz so sial sa hə-
ni da ha da güc lən di rək. Mi ni-
mum əmək haq qı və mi ni mum 
pen si ya lar təx mi nən 40 faiz, 
so sial müavi nət lər or ta he sab la 
2 də fə, məc bu ri köç kün lə rə ve-
ri lən müavi nət 50 faiz art mış-
dır, tə lə bə lə rin tə qaüdü, şə hid 
ailə lə ri nə, Qa ra bağ mü ha ri bə si 
əlil lə ri nə ve ri lən müavi nət lər 
art mış dır. Nə yin he sa bı na, əl-
bətt  ə ki, is la hat la rın he sa bı na. 
Ona gö rə ki, biz da ha sə mə rə li 
iş lə yi rik, şəff  afl  ı ğı tə min edi-
rik, biz nes mü hi ti yax şı la şır. 
Bu, bi zə im kan ve rir ki, bu mə-
sə lə lə ri həll edək”.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
ye kun nit qin də ha zır da iq ti-
sa diy ya tın ye ni in ki şaf st ra-
te gi ya sı nın ha zır lan dı ğı nı, 
öl kə də apa rı lan is la hat la rın 

bey nəl xalq qu rum lar tə rə-
fi n dən dəs tək lən di yi ni bil-
di rib. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
ilin so nu na qə dər elekt rik 
ener ji si, qaz laş dır ma, iç mə-
li su, me liora tiv təd bir lər, 
xa ri ci sər ma yə lə rin cəl bi, 
məc bu ri köç kün lər və şə-
hid ailə lə ri nin ye ni mən-
zil lər lə tə min olun ma sı ilə 
bağ lı gö rü lə cək iş lər  barədə 
məlumat verib. Pre zi dent 
İl ham Əli yev əha li nin iç-
mə li su ilə tə mi na tı nın yax-
şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
böl gə lər də ic ra olu nan la yi-
hə lə rin əhə miy yə tin dən da-
nı şıb. “İç mə li su la yi hə lə ri nin 
ic ra sı ilə bağ lı de yə bi lə rəm ki, 
bu gü nə qə dər 38 şə hər də bu 
la yi hə lər ba şa ça tıb. Əv vəl ki 
il lər də su ilə tə min edil mə yən 
38 şə hə rə biz tə miz iç mə li su 
xət lə ri çək dik ki, su yun key fi y-
yə ti Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı-
nın stan dart la rı na uy ğun dur. 
Bu ilin so nu na qə dər əla və 5 
şə hər də bu la yi hə lər ba şa çat-
ma lı dır və 12 şə hər də iş lər da-
vam edir. Növ bə ti il lər də on lar 
da ba şa ça ta caq”.

 Son 15 il də öl kə də 2 mil-
yon ye ni iş ye ri nin ya ra dıl-
dı ğı nı, əha li nin sa yı nın 10 
mil yo na çat dı ğı nı, bu nun 
da qar şı da ye ni və zi fə lər 
qoy du ğu nu de yən Pre zi-
dent İl ham Əli yev bil di rib 
ki, bu il də so sial inf rast-
ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı 
diq qət mər kə zin də sax la-
nı la caq. Son da döv lə t baş-
çı sı 2019-cu ilin də xal qı-
mız üçün uğur lu ola ca ğı na 
əmin li yi ni ifa də edib.
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Na zir lər Ka bi ne ti nin 2019-cu ilin bi rin ci rü bü nün so sial-iq ti sa di in ki şa fı nın 

ye kun la rı na və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş ic la sı ke çi ri lib

Ap re lin 30-da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin sədr li yi ilə Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2019-cu ilin bi rin ci rü bü nün so sial-iq ti sa di in ki şa fı nın 
ye kun la rı na və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş 
ic la sı ke çi ri lib. Döv lət baş çı sı İl ham Əli yev ke çən il 
pre zi dent seç ki lə rin dən son ra is la hat la rın ye ni mər hə lə-
si nin baş la dı ğı nı və onun ic ra sı üçün məq səd yön lü ad-
dım lar atıl dı ğı nı bil di rib. "İs la hat la ra al ter na tiv yox-
dur", - de yən Pre zi dent İl ham Əli yev vur ğu la yıb ki, son 
15 il də Azər bay can qə dər dün ya da in ki şaf edən ikin ci 
öl kə yox dur. 



Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev Min gə çe vir şə hə ri nin su 
təc hi za tı və ka na li za si ya sis-
tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı ilə bağ lı təd bir lər haq-
qın da Sə rən cam im za la yıb. 
Sə rən ca ma əsa sən, Min gə çe-
vir şə hə ri nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin 
da vam et di ril mə si məq sə di-
lə Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 15 yan var ta-
rix li 890 nöm rə li Sə rən ca mı 
ilə təs diq edil miş “Azər bay-
can Res pub li ka sı nın 2019-cu 
il döv lət büd cə sin də di gər 
la yi hə lər üz rə döv lət əsas lı 
və sait qo yu lu şu (in ves ti si ya 
xərc lə ri) üçün nə zər də tu tu-
lan və saitin 7 mil yon ma na tı 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nə ay rı lıb. 

Döv  lət baş  çı  sı Şə  ki şə -
hə  ri  nin su təc  hi  za  tı və ka -
na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye -
ni  dən qu  rul  ma  sı ilə bağ  lı 
təd  bir  lər haq  qın  da da Sə -
rən  cam im  za  la  yıb. Sə  rən -
ca  ma əsa  sən, Şə  ki şə  hə  ri  nin 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən qu -
rul  ma  sı iş  lə  ri  nin da  vam 
et  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə -
miy  yə  ti  nə 25 mil  yon ma  nat 
ay  rı  lıb. 

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti nin Şir van 
şə hə ri nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı ilə bağ lı 
təd bir lər haq qın da Sə rən-

ca mı na əsa sən isə Şir van 
şə hə ri nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin 
da vam et di ril mə si məq sə di-
lə 4 mil yon ma nat ay rı lıb. 

Azər bay can Res pub li ka-

sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə 
bu sə rən cam lar dan irə li gə-
lən mə sə lə lə ri həll et mək, 
Ma liy yə Na zir li yi nə isə  
gös tə ri lən məb ləğ də ma liy-
yə ləş mə ni tə min et mək tap-
şı rı lıb. 

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Na zir lər Ka bi ne-
ti “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin fəaliy yə ti nin 
tə min edil mə si ilə bağ lı bir 
sı ra təd bir lər və “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin Ni zam na mə si nin və st-
ruk tu ru nun təs diq edil mə si 

haq qın da” Azər bay can Res-
pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti-
nin 2005-ci il 22 mart ta rix li 
50 nöm rə li Qə ra rın da də yi-
şik lik lər edil mə si ba rə də qə-
rar ve rib. 

Qə ra ra əsa sən, döv lət və-
sait lə ri he sa bı na in şa edi lən 
və “Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti tə rə fi n dən is tis-
mar olu nan, tex ni ki xid mət 
gös tə ri lən aşa ğı da kı döv lət 
əm la kı Cə miy yə tin ba lan sı-
na ve ril mək lə, onun ni zam-
na mə ka pi ta lı na yö nəl di lir: 

1. “Ab şe ron ra yo nu, Ma-
sa zır qə sə bə si Duz gö lü ət-
ra fın da çir kab axın tı la rı nın 
qar şı sı nın alın ma sı üçün ka-
na li za si ya xətt  i nin və na sos 
stan si ya la rı komp lek si nin 
in şa sı” la yi hə si çər çi və sin-
də ti kil miş 14,575 km ka na-
li za si ya kol lek to ru, 1 ədəd 
ka na li za si ya na sos xa na sı, 1 
ədəd ye rin də yük səlt mə na-
sos xa na sı və 1 ədəd su qə bu-
le di ci ka me ra;

2. “Sum qa yıt şə hə rin-

də Acı də rə ka na lı nın in şa-
sı (1-ci mər hə lə)” la yi hə si 
çər çi və sin də ti kil miş 2 km 
ka na li za si ya kol lek to ru və 
1 ədəd şlüz lü su qə bu le di ci 
ka me ra;

3. “Sa bun çu ra yo nu, 
Maş ta ğa qə sə bə si nin ma-
gist ral su kə mə ri nin və 
Xə zər ra yo nu, Bu zov na 
qə sə bə si nin su təc hi za tı sis-
te mi nin ye ni dən qu rul ma-
sı” la yi hə si çər çi və sin də ti-
kil miş 6,7 km ma gist ral su 
xətt  i və 17,1 km su şə bə kə si.

Qə ra ra əsa sən, “Azər su” 
ASC-nin ni zam na mə ka pi-
ta lı 408749120 ma nat dan 
422954120 ma na ta dək ar tı-
rı lır.
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“Azər su” ASC-nin ni zam na mə ka pi ta lı ar tı rı lıb
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2008-ci il dən in di yə dək 
ke çi ri lən Bey rut Su Həf tə si 
Ara lıq də ni zi və di gər öl kə-
lər lə bir gə əmək daş lıq ba xı-
mın dan mü hüm əhə miy yət 
da şı yır. Həf tə çər çi və sin də 
bir sı ra təd bir lər, o cüm lə-
dən Dün ya Su Şu ra sı İda rə 

he yə ti nin 68-ci ic la sı ke çi ri-
lib. İc las da Şu ra nın növ bə ti 
3 il lik Fəaliy yət Pla nı, 8-ci 
Dün ya Su Fo ru mu nun son 
he sa bat la rı, 9-cu Dün ya Su 
Fo ru mu na ha zır lıq iş lə ri və 
di gər mə sə lə lər mü za ki rə 
olu nub.

Təd bir də çı xış edən 
“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov Azər-
bay can da iç mə li su təc hi za-
tı və sa ni ta ri ya xid mət lə ri 
ba rə də mə lu mat ve rib. Bil-
di rib ki, “Azər su” ASC su-
yun mən bə lər dən gö tü rül-
mə si, ema lı, nəq li və sa tı şı nı 
təş kil edir,  tul lan tı su la rı-

nın tə miz lən mə si ni tə min 
edir. Ey ni za man da,  su və 
sa ni ta ri ya sa hə sin də la yi hə-
lən dir mə və  in şaat, iş lə ri ni 
hə ya ta ke çi rir. 2013-cü il dən 
Dün ya Su Şu ra sı na üzv olan  
Səhm dar Cə miy yət bu təş-
ki lat la sıx əmək daş lıq edir.

İc las da təş ki la ti mə sə-
lə lə rə də ba xı lıb. Dün ya 
Su Şu ra sı na 9 ye ni üz vün 
qə bul olun ma sı mü za ki rə 
edi lib və müs bət qə rar qə-
bul olu nub. Qeyd edək ki, 

on lar dan 2-si – Cas pian 
Bu si ness Ma na ge ment and 
Con sul ting və Ekol Mü hən-
dis lik Xid mət lə ri şir kət lə ri  

Azər bay can dan qu ru ma ye-
ni üzv se çi lib.

Sə fər müd də tin də 
“Azər su” ASC-nin səd ri 
Q.Hüseynov Dün ya Su Şu-

ra sı nın  pre zi den ti Lui Fu-
şon, Bey nəl xalq Su Re surs-
la rı Asos siasi ya sı nın fəx ri 
pre zi den ti Pat rik La var de, 

Mə ra ke şin İç mə li Su və 
Ener ji üz rə Mil li Agent li yi-
nin di rek to ru Ab del ra him 
El Ha fi  di, Tür ki yə Su İns-
ti tu tu nun pre zi den ti Ah-
met Saat çı, Por tu qa li ya Su 
və Tul lan tı Su Xid mət lə ri 
Asos siasi ya sı nın pre zi den ti 
Rui Qo din ho, Su üz rə Bey-
nəl xalq Ofi  sin ic ra çı di rek-
to ru Erik Tar dieu, Ko re ya 
Su Fo ru mu nun me ne ce ri 
Ji yeon Ju ne Lee və di gər 
rəs mi şəxs lər lə qar şı lıq lı 
ma raq do ğu ran mə sə lə lər 
ət ra fın da ət rafl  ı fi  kir mü ba-
di lə si apa rıb. 

8-10 aprel 2019-cu il tarixlərində Livanda 7-ci Bey-
rut Beynəlxalq  Su Həftəsi keçirilib. Su həftəsi çərçivəsində 
təşkil olunan tədbirlərdə iştirak etmək üçün “Azərsu” ASC-
nin sədri, Dünya Su Şurası İdarə Heyətinin üzvü Qorxmaz 
Hüseynovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Livanda səfərdə olub.

Дцн йа Су Шу ра сы Ида ря 
Ще йя ти нин 68-ъи иъ ла сы кечирилиб



Qə bul dan əv vəl “Azər su” ASC-
nin səd ri Qorx maz Hü sey nov və 
Şa ma xı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Ta hir Məm mə dov ümum mil-
li li der Hey dər Əli ye vin abi də si ni zi-
ya rət edib, abi də önü nə gül dəs tə lə ri 
dü zə rək Ulu Ön də rin əziz xa ti rə si nə 
eh ti ram la rı nı bil di rib lər.

Şa ma xı Su ka nal İda rə si nin  in zi ba-
ti bi na sın da ke çi ri lən qə bul da  Şa ma-
xı, Qo bus tan, Ağ su, İs ma yıl lı ra yon-
la rın dan olan 38 və tən da şın mü ra ciət 
və şi ka yət lə ri nə ba xı lıb. Mü ra ciət lər 

əsa sən iç mə li su və ka na li za si ya xət lə-
ri nin çə kil mə si, iç mə li su dan əziy yət 
çə kən kənd lə rin su təc hi za tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı, işə qə bul və di gər mə sə-
lə lər lə bağ lı olub.

Qə bul da hər bir və tən da şın mü-
ra ciəti ni din lə yən “Azər su” ASC-nin 
səd ri şi ka yət 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 tap şı rıq lar 
ve rib. Və tən daş lar tə rə fi n dən qal dı rı-
lan mə sə lə lə rin bir qis mi ye rin də həll 
olu nub, araş dı rıl ma sı na eh ti yac olan 
mü ra ciət lər nə za rə tə gö tü rü lüb.

Sa kin lər böl gə lər də və tən daş la rın 
qə bu lu və mü ra ciət lə ri nə ba xıl ma sı 
üçün ra hat və əl ve riş li şə rait ya ra dıl-
ma sın dan ra zı lıq la rı nı di lə gə ti rə rək, 
gös tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə Pre-
zi dent İl ham Əli ye və min nət dar lıq la-
rı nı bil di rib lər.
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Mər kə zi İc ra ha ki miy yə ti or qan la rı 
rəh bər lə ri nin 2019-cu ilin ap rel ayın-
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 səd ri 
Qorx maz Hü sey nov 16 ap rel 2019-cu il 
ta ri xin də Şa ma xı şə hə rin də və tən daş la rı 
qə bul edib.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
tin də iş çi lə rin mad di ri fa hı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı, so sial mü da fi əsi nin güc-
lən di ril mə si və əmə yin ödə nil mə si 
sis te mi nin tək mil ləş di ril mə si is ti qa mə-
tin də təd bir lər da vam et di ri lir. “Azər-
su” ASC ilə 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 
bir gə əmr-qə ra rı na əsa sən, “Azər su”  
ASC-də iş çi lə rin əmə yi nin ödə nil mə-
si haq qın da Əsas na mə yə də yi şik lik lər 
edi lib.

 Də yi şik lik lə rə əsa sən, əmə yin ödə-
nil mə si sis te mi nin ta rif blok lar üz rə 
tək mil ləş dir mə lər apa rı lıb, ye ni ta rif 
və və zi fə maaş la rı müəy yən edi lib. 
Bu nun la da Səhm dar Cə miy yət üz rə 
iş çi lə rin ay lıq və zi fə maaş la rı 01 ap rel 
2019-cu il ta rix dən or ta he sab la 10 faiz 
ar tı rı lıb.  

01 ap rel 2019-cu il ta ri xi nə olan mə-
lu ma ta gö rə “Azər su”ASC üz rə iş çi lə-
rin sa yı 12914 nə fər, or ta ay lıq əmək 
haq qı isə 479 ma nat olub. Də yi şik lik-

lər dən son ra or ta ay lıq əmək haq qı nı-
nın 530 ma na ta dək ar ta ca ğı göz lə ni lir.

 “Azər su” ASC işçilərinin əmək haqları artırılıb “Azər su” ASC işçilərinin əmək haqları artırılıb

Ша ма хы, Гобустан, Аьсу вя Исмайыллы 
районларындан олан вя тян даш ла р гя бул едилиб



“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə-
dov əha li nin iç mə li su və 
ka na li za si ya sis te mi ilə tə-
mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər-
dən da nı şıb. Qeyd edib ki, 
Pre zi dent İl ham Əli yev  şə-
hər və ra yon mər kəz lə ri nin, 
həm çi 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 yır. Cəb hə böl gə sin də 
yer lə şən Qa zax şə hə rin də 
iç mə li su və ka na li za si ya la-
yi hə si nin ic ra sı əha li nin so-
sial prob lem lə ri nin həl li nə 
gös tə ri lən diq qə tin  nü mu-
nə si dir.

Təd bir də la yi hə nin məq-
sə di, fay da sı, ti kin ti-qu raş-
dır ma iş lə ri nin ic ra qra fi  ki, 
eko lo ji əhə miy yə ti ba rə də 
ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. La-
yi hə və pod rat çı təş ki lat la rın 

nü ma yən də lə ri ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nin vax tın da 
və key fi y yət li ic ra sı üçün 
bü tün la zı mi təd bir lə rin gö-
rü lə cə yi ni bil di rib lər.

Qeyd olu nub ki, Qa zax 
şə hə ri nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si 
Azər bay can Hö ku mə ti və 
İs lam İn ki şaf Ban kı tə rə fi n-
dən bir gə ma liy yə ləş di ri lən 
“Azər bay ca nın 6 ra yo nun da 
Mil li Su Təc hi za tı və Ka na-

li za si ya Proq ra mı” çər çi və-
sin də hə ya ta ke çi ri lir. La-
yi hə 2035-ci ilə pers pek tiv 
in ki şaf nə zə rə alın maq la 
Qa zax şə hə rin də 26 min nə-
fə rin iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya xid mət lə rin-
dən is ti fa də si nin yax şı laş dı-
rıl ma sı na he sab la nıb. Bu la-
yi hə çər çi və sin də gə lə cək də 
Qa zax ra yo nu nun Ağ köy-
nək, Qa ra pa paq, Hü seyn-
bəy li və Ağs ta fa ra yo nu nun 
Dağ Kə sə mən kənd lə ri nə də 
iç mə li su yun ve ril mə si nə-
zər də tu tu lur. Ümu mi lik də 
bu la yi hə dən 45 min sa kin 
fay da la na caq.

Qa zax şə hə rin də əha li-
nin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
6,4 km ma gist ral su kə mə ri, 
ümu mi tu tu mu 10 min kub-

metr olan 2 ədəd su an ba rı, 
106,4 km pay la yı cı su şə bə-

kə si in şa edi lə cək. Bu nun la 
pa ra lel ola raq şə hə rin ka-
na li za si ya inf rast ruk tu ru da 
ye ni dən qu ru la caq. Şə hər 
əra zi sin də 82,3 km uzun lu-
ğun da ka na li za si ya şə bə kə-
si ya ra dı la caq, 4,4 km ka na-
li za si ya kol lek to ru ti ki lə cək. 
Ümu mi lik də şə hər də 5870 
ün van su və ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri nə qo şu la caq və 
say ğac lar qu raş dı rı la caq. 
İç mə li su və ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri nin ti kin ti si nin 
2020-ci ilin so nun da ba şa 
çat dı rıl ma sı plan laş dı rı lır.

Şə hər də ya ra nan tul lan tı 
su la rı nın tə miz lə nib zə rər-
siz ləş di ril mə si məq sə di lə 
gə lə cək də məh sul dar lı ğı 
sut ka da 10 min kub metr 
olan tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu ti ki lə cək.

Qeyd edək ki, Azər bay-
can Hö ku mə ti və İs lam İn-
ki şaf Ban kı tə rə fi n dən bir gə 
ma liy yə ləş di ri lən la yi hə Qa-
zax şə hə ri ilə ya na şı, Tər tər, 
Gə də bəy, Daş kə sən və As ta-
ra şə hər lə ri ni də əha tə edir. 
İn di yə dək Tər tər, Gə də bəy  
və Daş kə sən şə hər lə rin də 
iç mə li su və ka na li za si ya, 
As ta ra şə hə rin də isə iç mə li 
su şə bə kə lə ri nin ti kin ti si ba-
şa ça tıb.
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Га захда ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
шя бя кя ля ри нин ти кин ти синя башланылыб

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti cəb hə böl gə sin-
də yer lə şən Qa zax şə hə ri nin iç mə li su və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si nin ic ra sı na 
baş la yıb. Pod rat çı təş ki lat əra zi yə la zı mi tex ni ka və 
ava dan lıq lar, mal-ma te rial eh ti yat la rı tə da rük edib. 
Kü çə lər də su və ka na li za si ya xət lə ri nin ti kin ti si pa ra-
lel apa rı lır. Ti kin ti iş lə ri nin ic ra və ziy yə ti və gə lə cək-
də gö rü lə cək iş lər Qa zax şə hə rin də “Azər su” ASC-nin,  
məs lə hət çi və pod rat çı təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ke çi ri lən təd bir də ge niş mü za ki rə olu nub.
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Re gion la rın so sial-iq ti sa-
di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri-
lən la yi hə nin növ bə ti mər-
hə lə sin də ye ni su bar te zian 
qu yu la rı qa zı la caq, iç mə li və 
tul lan tı su şə bə kə lə ri ti ki lə-
cək. La yi hə nin ic ra və ziy yə ti 
və gö rü lə cək iş lər Şə ki şə hə-
rin də ke çi ril miş təq di mat da 
ge niş mü za ki rə olu nub.

Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti nin, “Azər su” ASC-nin, 
məs lə hət çi və pod rat çı şir-
kət lə rin  nü ma yən də lə ri nin 
iş ti rak et di yi təd bir də la yi-
hə nin məq sə di, fay da sı, ti-
kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin 

ic ra qra fi  ki, eko lo ji əhə miy-
yə ti ba rə də ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.

Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı El xan Usu bov 
bil di rib ki, bu la yi hə əha li nin 
so sial ri fa hı nın yük səl dil mə-
si, hə yat şə raiti nin yax şı laş-
ma sı və məş ğul lu ğu nun tə-
min olun ma sı  ba xı mın dan 
mü hüm əhə miy yət da şı yır.

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Eti bar Məm mə dov 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
əha li nin 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 xa tır la-
da raq Şə ki şə hə rin də la yi hə-

nin bi rin ci mər hə lə si üz rə iş-
lə rin uğur la ye kun laş dı ğı nı 
vur ğu la yıb.

Təq di mat za ma nı mə lu-
mat ve ri lib ki, “Şə ki şə hə ri-
nin su təc hi za tı və ka na li za-
si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı la yi hə si” Azər-
bay can hö ku mə ti və Al ma-
ni ya İn ki şaf Ban kı nın (KFW 
ban kı) bir gə ma liy yə ləş dir-
di yi “II Açıq Kom mu nal 

İnf rast ruk tur Proq ra mı” çər-
çi və sin də hə ya ta ke çi ri lir. 
La yi hə nin ic ra sın dan 2035-ci 
ilə qə dər pers pek tiv in ki şaf 
nə zə rə alın maq la 79 min nə-
fər fay da la na caq.

La yi hə nin bi rin ci mər-
hə lə sin də əha li ni  da ya nıq lı 
və key fi y yət li iç mə li su ilə 
tə min et mək üçün Kiş mən-
bə yin də su gö tü rü cü qur ğu 
və 13 su an ba rı in şa edi lib. 
Ey ni za man da şə hər əra zi-
sin də 124 km iç mə li su və 
98 km ka na li za si ya şə bə kə si 
ya ra dı lıb. Ye ni ti kil miş şə bə-
kə dən abo nent lə rə ev bir ləş-
mə si ve ri lə rək say ğac lar qu-
raş dı rı lıb.

Şə ki şə hə ri nin bö yü mə-
si, əha li ar tı mı və tu rizm 
po ten sialı nə zə rə alı na raq 
iç mə li su ya olan tə lə ba tın 

tam ödə nil mə si üçün 15 ye ni 
su bar te zian qu yu su qa zı la-
caq. Ar te zian la rın da ya nıq lı 
fəaliy yə ti nin tə min edil mə si 
məq sə di lə ge ne ra tor stan si-
ya sı qu raş dı rı la caq. Su mən-
bə yi ilə an bar la rın əla qə lən-
di ril mə si məq sə di lə ümu mi 
uzun lu ğu 4 km olan top la yı-
cı su kə mər lə ri in şa edi lə cək.

Şə hər əra zi sin də iç mə li 
su və tul lan tı su şə bə kə lə ri-

nin də ti kin ti si da vam et di ri-
lə cək. Ca ri il də 30 km iç mə li 
su və 30 km ka na li za si ya şə-
bə kə lə ri in şa olu na caq. Ye ni 
ya ra dı lan şə bə kə dən abo-
nent lə rə bir ləş mə ve ri lə rək 
say ğac lar qu raş dı rı la caq. La-
yi hə çər çi və sin də “Şə ki Su-
ka nal” TSC üçün müasir tip-
li ye ni in zi ba ti bi na ti ki lə cək.

La yi hə yə əsa sən, ümu mi-
lik də Şə ki şə hə rin də 22 min 
kub metr tu tu mu olan 21 su 
an ba rı nın, 314 km iç mə li su 
və 294 km tul lan tı su şə bə-
kə lə ri nin ti kin ti si nə zər də 
tu tu lur. Tul lan tı su la rı nın 
tə miz lə nib kə nar laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə il kin mər hə lə də 
məh sul dar lı ğı sut ka da 8000 
kub metr olan tul lan tı su tə-
miz lə yi ci qur ğu da in şa edi-
lə cək.

Qə dim ta ri xə və bö yük tu rizm po ten sialı na ma lik Şə ki 
şə hə rin də əha li nin iç mə li su təc hi za tı və tul lan tı su la rı nın 
axı dıl ma sı xid mət lə rin dən is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə nin ic ra sı sü rət lən di-
ri lib. 

Шя кидя ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
ла йи щя си нин иъ ра сы сцрятляндирилиб



Ötən müd  dət  də Cey  ran -
ba  tan Ult  ra  süz  gəc  li Su  tə  miz -
lə  yi  ci Qur  ğu  lar Komp  lek -
si  nin və Cey  ran  ba  tan-Zi  rə 
ma  gist  ral su kə  mə  ri  nin is -
tis  ma  ra ve  ril  mə  sin  dən son -
ra Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın 
kənd və qə  sə  bə  lə  ri  nin  iç -
mə  li su təc  hi  za  tın  da cid  di 
də  yi  şik  lik mü  şa  hi  də olu  nub. 
Növ  bə  ti mər  hə  lə  də Ab  şe -
ron ya  rı  ma  da  sın  da yer  lə  şən 
ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də, o 
cüm  lə  dən Xə  zər ra  yo  nu  nun 
kənd və qə  sə  bə  lə  rin  də pay -
la  yı  cı şə  bə  kə  lə  rin ya  ra  dıl  ma -
sı  na baş  la  nı  lıb və bu is  ti  qa -
mət  də iş  lər da  vam et  di  ri  lir.

Xə  zər ra  yo  nun  da ic  ra 
olu  nan la  yi  hə  lər Mər  də  kan,  
Bu  zov  na, Qa  la, Şü  və  lan, 
Tür  kan və Bi  nə qə  sə  bə  lə  ri -
ni əha  tə et  mək  lə mər  hə  lə  li 
şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. La -
yi  hə  lə  rin əha  tə et  di  yi əra -
zi  lə  rin ək  sə  riy  yə  tin  də mər -
kəz  ləş  di  ril  miş iç  mə  li su 
şə  bə  kə  lə  ri möv  cud ol  ma  yıb.

La  yi  hə çər  çi  və  sin  də Şü -
və  lan qə  sə  bə  si Al  maz İl  dı -
rım və Də  niz  kə  na  rı kü  çə  lə -
ri  nin kə  siş  mə  sin  də yer  lə  şən 
ya  şa  yış mə  həl  lə  sin  də ye  ni su 
təc  hi  za  tı şə  bə  kə  si ya  ra  dı  lır. 
Bu  ra  da müx  tə  lif diametr  li 
bo  ru  lar  la 9,8 km uzun  lu  ğun -

da su şə  bə  kə  si in  şa edi  lir. 
Ye  ni şə  bə  kə  dən abo  nent  lə  rə 
bir  ləş  mə ve  ri  lə  rək say  ğac  lar 
qu  raş  dı  rı  la  caq.

Şa  ğan qə  sə  bə  sin  də də su 
şə  bə  kə  si  nin ge  niş  lən  di  ril -
mə  si  nə baş  la  nı  lıb. Qə  sə  bə 
əra  zi  sin  də müx  tə  lif diametr -
li bo  ru  lar  la 3,8 km uzun  lu -
ğun  da ye  ni su şə  bə  kə  si ya -
ra  dı  la  caq. 

Bi  nə qə  sə  bə  si  nin Süd  çü -
lük ad  la  nan əra  zi  sin  də ye  ni 
mər  kəz  ləş  di  ril  miş su təc  hi -

za  tı şə  bə  kə  si in  şa edi  lə  cək. 
Bu  ra  da ümu  mi uzun  lu  ğu 
4,6 km su xət  lə  ri  nin ti  kin  ti  si 
nə  zər  də tu  tu  lur.

Ha  zır  da Mər  də  kan qə -
sə  bə  si Ser  gey Ye  se  nin və 
Ha  cı Zey  na  lab  din Ta  ğı  yev, 
Bu  zov  na qə  sə  bə  si Ko  roğ  lu 
kü  çə  lə  rin  də, həm  çi  nin Qa  la 
qə  sə  bə  sin  də su şə  bə  kə  lə  ri -
nin ti  kin  ti  si da  vam et  di  ri  lir.

Ümu  mi  lik  də, Xə  zər ra -
yo  nun  da ic  ra olu  nan la  yi  hə -
lər çər  çi  və  sin  də 21 km-dən 
çox su xət  lə  ri çə  ki  lə  cək və 
say  ğac  lar qu  raş  dı  rı  la  caq. 
Ha  zır  da Bu  zov  na və Tür -

kan qə  sə  bə  lə  rin  də bi  na və 
hə  yət ev  lə  ri  nə say  ğac  la  rın 
qu  raş  dı  rıl  ma  sı da  vam et  di -
ri  lir. Ti  kin  ti-qu  raş  dır  ma iş -
lə  ri yay ay  la  rı  na qə  dər ba  şa 
çat  dı  rı  la  caq. Ye  ni la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də 2 min  dən 
çox evə ilk də  fə su ve  ri  lə  cək.

Qeyd edək ki, ha  zır  da 
“Azər  su” ASC Xə  zər ra  yo -
nu  nun 8 qə  sə  bə  sin  də 35 mi -
nə  dək abo  nen  tə xid  mət gös -
tə  rir.

8 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНMart - aprel  2019-ъу ил

Хя зяр ра йо нун да йе ни ич мя ли 
су ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на баш ла ны лыб

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti Ba  kı şə  hə  ri və ət -
raf qə  sə  bə  lər  də əha  li  nin 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 
məq  sə  di  lə la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  nı da  vam et  di  rir. Səhm  dar 
Cə  miy  yə  tin Təd  bir  lər Pla  nı  na uy  ğun ola  raq Xə  zər ra -
yo  nu  nun qə  sə  bə  lə  rin  də  ye  ni la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na baş -
la  nı  lıb.



Sə bail ra yo nu nun 20-ci sa hə mas-
si vin də ic ra olu nan la yi hə Gül ba la 
Əli yev, Arif İs ma yı lov, Çern ya xovs ki 
və Yüz bəy Mür sə lov kü çə lə ri ni əha-
tə edir. İn di yə dək bu əra zi də iç mə li 
su təc hi za tı əha li tə rə fi n dən pri mi tiv 
qay da da ya ra dıl mış və uzun müd dət-
dir is tis mar da olu nan şə bə kə lər he sa-
bı na apa rı lıb. Bu ra da ya şa yan əha li 
gü na şı rı ol maq la fa si lə li re jim də iç-
mə li su ilə tə min edi lir di. Möv cud su 
xət lə ri is tis ma ra ya ra sız  və ziy yət də 
ol du ğun dan tez-tez qə za lar baş ve rir-
di və su yun təz yi qi ni ar tır maq müm-
kün ol mur du.

Bü tün bun lar nə zə rə alı na raq hə-
min kü çə lə rin iç mə li su təc hi za tı sis-
tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı na qə rar 
ve ri lib. La yi hə çər çi və sin də adı çə ki-
lən kü çə lər də müx tə lif diametr li bo-
ru lar la 5,4 km uzun lu ğun da su xət lə ri 
in şa edi lir. Ye ni şə bə kə dən hər bir evə 
bir ləş mə ve ri lə rək say ğac lar qu raş dı-
rı la caq.

“Ba dam dar qə sə bə si nin su təc hi za-
tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı” la yi hə si çər çi və sin də 
“+190 Ba dam dar” su an ba rın dan 20-ci 
sa hə ya şa yış mas si vi nə iç mə li su yun 
ve ril mə si məq sə di lə 2,2 km uzun lu-
ğun da ma gist ral su kə mə ri in şa edi-

lib. Bu ma gist ra lın və ye ni ya ra dı lan 
sis te min im kan la rın dan is ti fa də et-
mək lə bu əra zi də ya şa yan 30 min dən 
çox in sa nın su təc hi za tı əsas lı şə kil də 
yax şı la şa caq.

20-ci sa hə ya şa yış mas si vi nin su 
təc hi za tın da da ya nıq lıq tə min edil-
dik dən son ra əra zi də yer lə şən “Şi-
mal” na sos stan si ya sı nın fəaliy yə ti 
da yan dı rı la caq. La yi hə çər çi və sin də 
20-ci sa hə əraz sin də açıq ka nal lar la 
axı dı lan tul lan tı su la rın top lan ma sı 
məq sə di lə 2 km uzun lu ğun da ka na-
li za si ya xət lə ri nin ti kin ti si də plan laş-
dı rı lır.

9BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Mart - aprel  2019-ъу ил

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə tinin Təd bir lər Pla nı na 
uy ğun ola raq Sə bail ra yo nu nun 
20-ci sa hə ya şa yış mas si vin də 
iç mə li su la yi hə si nin ic ra sı na 
baş la nı lıb.

20-ъи са щя йа ша йыш 
мас си винин ич мя ли су 

тяъщизаты йахшылашдырылыр
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti is teh lak çı la ra gös tə ri lən xid mət lə rin 
asan laş dı rıl ma sı, bu sa hə də şəff  afl  ı ğın 
və ope ra tiv li yin tə min edil mə si məq-
sə di lə "Abo nen tə aid ün van mə lu mat-
la rı nın də qiq ləş di ril mə si”  ad lı ye ni 
elekt ron xid mə ti is ti fa də yə ve rib. Say-
ca 17-ci olan bu xid mət va si tə si lə abo-
nent lər “Azər su” ASC-nin in for ma si ya 
sis tem lə rin də ki ün van mə lu mat la rı nı 
dü rüst ləş di rə bi lər lər.

Elekt ron xid mət dən is ti fa də et mək 
üçün www.azer su.az say tın da “Elekt-
ron xid mət lər” böl mə sin də ki elekt ron 
xid mət lə rin si ya hı sın dan "Abo nen tə 
aid ün van mə lu mat la rı nın də qiq ləş di-
ril mə si"  xid mə ti se çil mə li dir. İs ti fa də çi  
şəx siy yət və si qə si nin FİN ko du nu da xil 
et dik dən son ra xid mət dən is ti fa də edə 
bi lər.

Mü ra ciət edən abo nent tə rə fi n dən 
aşa ğı da qeyd edi lən mə lu mat lar sis te-
mə da xil edil mə li dir.
Əha li və ya qey ri-əha li se çi mi
Əha li qru pu se çi mi edil dik də aşa-

ğı da kı mə lu mat lar sis te mə da xil edi lir:
Abo nent ko du
Şəx siy yət və si qə si nin FİN ko du

Evin fak ti ki yer ləş di yi ün va nı nın 
xə ri tə də se çi mi
Evin fak ti ki yer ləş di yi ün van
Mü ra ciət edi lən abo nen tə aid 

mül kiy yə ti təs diq edən sə nə din su rə ti
Abo nen tin te le fon nöm rə si və 

elekt ron poçt ün va nı
Qey ri-əha li qru pu se çi lər kən aşa ğı-

da kı mə lu mat lar sis te mə da xil edi lir:
Ob yek tin abo nent ko du

Ob yek tin VÖEN-i
Ob yek tin fak ti ki yer ləş di yi ün va-

nı nın xə ri tə də se çi mi
Ob yek tin fak ti ki yer ləş di yi ün van
Mü ra ciət edi lən abo nen tə aid 

mül kiy yə ti təs diq edən sə nə din su rə ti
Mü ra ciət edi lən ob yek tin və ya 

mü ra ciət edə nin elekt ron poçt ün va nı 
və te le fon nöm rə lə ri.

Mə lu mat lar da xil edil dik dən son ra 
mü ra ciət qey diy ya ta alı na raq ic ra olun-
ma sı üçün “Azər su” ASC-nin mü va fi q 
su ka nal ida rə si nə yön lən di ri lir. Da xil 
olan mü ra ciətə ba xı lır və mə lu mat lar 
düz gün ol duq da mü ra ciət ic ra üçün 
qə bul olu nur. Mü ra ciət ic ra olun duq da 
abo nen tin mə lu mat la rı dü rüst ləş di ri lir.  
Ye ni xid mət ödə niş siz əsas lar la hə ya ta 
ke çi ri lir.

Mü ra ciət ic ra olun duq dan son ra 
abo nen tin qeyd et di yi te le fon nöm rə si 
mə lu mat lan dır ma xid mə ti nə qo şu lur. 
Gə lə cək də əra zi üz rə şə bə kə inf rast ruk-
tu run da baş ve rən qə za lar və pro fi  lak-
tik iş lər, həm çi nin Cə miy yət tə rə fi n dən 
təq dim edi lən xid mət lər də ki ye ni lik lər 
ba rə də abo nent SMS va si tə si lə mə lu-
mat lan dı rı la caq.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
ya nın da Və tən daş la ra Xid-
mət və So sial İn no va si ya lar 
üz rə Döv lət Agent li yi nin 
“ASAN xid mət” və “ASAN 
Kom mu nal” mər kəz lə rin də 
təm sil olun ma sı is teh lak çı-
la ra gös tə ri lən müş tə ri  xid-
mət lə ri nin asan laş dı rır və 
bu sa hə də şəff  afl  ı ğın  ar tı rıl-
ma sı nı tə min edir. Əv vəl ki 
dövr lər də ol du ğu ki mi 2019-
cu ilin bi rin ci rü bün də də bu 
mər kəz lə rə “Azər su” ASC-
nin təq dim et di yi xid mət lər-
lə bağ lı edi lən mü ra ciət lə rin 
sa yı ar tıb.

2019-cu ilin yan var-mart 
ay la rın da “ASAN xid mət” 
və “ASAN Kom mu nal”  mər-
kəz lə rin də fəaliy yət gös tə rən 
“Azər su” ASC-nin  xid mət 
böl mə lə ri nə  və tən daş lar tə-
rə fi n dən müx tə lif mə sə lə-
lər lə bağ lı 26850 mü ra ciət 
edi lib. Da xil ol muş mü ra-
ciət lə rin  13182-i “ASAN xid-
mət”,  13668-i  isə “ASAN 
Kom mu nal”  mər kəz lə rin də 
qey də alı nıb.  Və tən daş lar 
xid mət böl mə lə ri nə da ha 
çox ödə niş lər haq qın da mə-
lu mat la rın ve ril mə si, tex ni ki 
şər tin ve ril mə si, iti ril miş və 
zə də lən miş smart kart la rın 
bər pa sı, abo nent mə lu mat la-

rı na də yi şik lik lə rin edil mə si 
ilə bağ lı mü ra ciət lər edib.

Qeyd edək ki, “ASAN 
xid mət” mər kəz lə rin də 
“Azər su” ASC-nin müş tə ri 
xid mət lə ri nin gös tə ril mə-
si nə 2014-cü ilin may ayın-
dan baş la nı lıb. 2017-ci il dən 

“Azər su” ASC “ASAN Kom-
mu nal”  mər kəz lə rin də də 
təm sil olu nur. Ümu mi lik-
də 2014-cü il dən in di yə dək 
bü tün xid mət mər kəz lə ri nə 
və tən daş lar tə rə fi n dən müx-
tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 220 mi-
nə dək  mü ra ciət da xil olub.

26 мин дян чох вятяндаш мцраъияти оператив щялл едилиб

"Або нен тя аид цн ван мя лу мат ла ры нын дя гиг ляш ди рил мя си” 
елект рон хид мя ти ис ти фа дя йя ве рилиб

Ob yek tin abo nent ko du
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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Və tən daş la ra Xid mət və So-
sial İn no va si ya lar üz rə Döv-
lət Agent li yi nin səd ri Ül vi 
Meh di yev,  Ba kı Ali Neft 
Mək tə bi nin rek to ru El mar 
Qa sı mov, müx tə lif yer li və 
xa ri ci müəs si sə lə rin nü ma-

yənd lə ri sər gi də nü ma yiş 
olu nan stend lər lə ta nış olub, 
təq dim olu nan va kan si ya-
lar la ma raq la nıb lar.

“Azər su” ASC-nin va-
kan si ya la rı nı təq dim edən 
mü tə xəs sis lər Səhm dar Cə-
miy yət də kar ye ra im kan la rı 
haq qın da tə lə bə lə ri ət rafl  ı 
mə lu mat lan dı rıb lar. Sər gi 
müd də tin də “Azər su” ASC 
üz rə 100-dək işə mü ra ciət 
an ke ti qə bul edi lib.

Ümu mi lik də 1500-dən 
çox tə lə bə və mə zu nun iş ti-
rak et di yi sər gi bö yük ma-

raq la qar şı la nıb. Xü su si lə ali 
təh sil müəs si sə lə ri nin 4-cü 
kurs tə lə bə lə ri bu sər gi nin 
məş ğul lu ğun tə min edil mə-

si və kar ye ra im kan la rı nın 
ge niş lən di ril mə si ba xı mın-
dan əhə miy yət li ol du ğu nu 
bil di rib lər.

12 mart 2019-cu il ta ri-
xin də “ASAN Kö nül lü lük” 
Mək tə bi nin “ASAN Kadr” 
Kar ye ra mər kə zi və Ba kı 
Ali Neft Mək tə bi nin bir gə 
əmək daş lı ğı ilə 2-ci Kar ye-
ra sər gi si ke çi ri lib. 80-dən 
çox şir kət, müəs si sə və təş-
ki la tın iş ti rak et di yi sər-
gi də “Azər su” ASC xü su si 
stend lə təm sil olu nub.

"Азяр су" АСЪ кар йе ра 
сяр эи син дя тям сил олу нуб

“Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti iç  mə  li su və tul -
lan  tı su  la  rı  nın təd  qi  qi sa  hə -
sin  də kadr ha  zır  lı  ğı  na xü  su  si 
diq  qət ye  ti  rir.  Bu məq  səd  lə 
Səhm  dar Cə  miy  yə  tin  ida  rə 
və müəs  si  sə  lə  ri  nin la  bo  ra -
to  ri  ya  la  rın  da fəaliy  yət gös -
tə  rən mü  hən  dis, tex  no  loq, 
la  bo  rant, bioloq və kim  ya  çı -
lar Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri  ya  da 
təş  kil edil  ən tə  lim kurs  la  rı  na 
cəlb olu  nur  lar.

Kadr  la  rın bi  lik və ba  ca -
rıq  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı və tək -

mil  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə 
“Azər  su” ASC-nin Mər  kə  zi 
La  bo  ra  to  ri  ya  sın  da növ  bə -
ti tə  lim  lər ye  kun  la  şıb. “La -
bo  ra  to  ri  ya işi  nin təş  ki  li və 
kim  yə  vi-biolo  ji ana  liz  lə  ri  nin 
apa  rıl  ma  sı” möv  zu  su üz  rə 
ke  çi  ri  lən nə  zə  ri və prak  ti  ki 
tə  lim  lər  də “Azər  su” ASC-
nin ida  rə və müəs  si  sə  lə  ri  nin 
la  bo  ra  to  ri  ya  la  rın  da fəaliy  yət 
gös  tə  rən 30-dək mü  tə  xəs  sis 
iş  ti  rak edib.

Tə  lim müd  də  tin  də iş -
ti  rak  çı  la  ra Mər  kə  zi La  bo -
ra  to  ri  ya  nın fəaliy  yə  ti və iş 

prin  sip  lə  ri ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  ri  lib, ana  liz pro  se  dur  la  rı -
nın bü  tün mər  hə  lə  lə  ri ət  rafl   ı 
izah  edi  lir. Mü  tə  xəs  sis  lər iç -
mə  li su və tul  lan  tı su  la  rı  nın 
stan  dart  la  rı və key  fi y  yət pa -
ra  metr  lə  ri haq  qın  da  bi  lik  lə -
ri  ni ar  tır  maq  la, nü  mu  nə  lə  rin 
gö  tü  rül  mə  si, sax  la  nıl  ma  sı və 
da  şın  ma  sı işi  ni də  rin  dən öy -
rə  nib  lər. Tə  lim pro  se  sin  də 
iç  mə  li su və tul  lan  tı su  la  rı -
nın fi   zi  ki-kim  yə  vi, or  qa  no -
lep  tik  gös  tə  ri  ci  lə  rin təd  qi -

qi  nə  xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lib. 
Ey  ni za  man  da iş  ti  rak  çı  lar 
mik  ro  biolo  ji pa  ra  metr  lər və 
ana  liz  lə  rin təş  ki  li, key  fi y  yə  tə 
nə  za  rət təd  bir  lə  ri haq  qın  da 
nə  zə  ri və prak  ti  ki bi  lik  lə  rə 
yi  yə  lə  nib  lər.

Tə  lim iş  ti  rak  çı  la  rı nə  zə  ri 
bi  lik  lər əl  də et  mək  lə ya  na  şı, 
la  bo  ra  to  ri  ya  da qu  raş  dı  rıl  mış 
ən müasir tex  no  lo  gi  ya  la  ra 
əsas  la  nan ci  haz və ava  dan -
lıq  la  rın iş prin  sip  lə  ri ilə də 
ta  nış olub  lar.  La  bo  ra  to  ri  ya 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri sə  nəd  ləş  mə, 
nə  ti  cə  lə  rin qey  diy  ya  tı və he -
sa  bat  la  rın ha  zır  lan  ma  sı ki  mi 
tex  ni  ki pro  ses  lər  lə də ta  nış 
ol  maq im  ka  nı qa  za  nıb  lar.

Мяр кя зи Ла бо ра то ри йа да 
мц тя хяс сис ляр цчцн тя лим ке чи ри либ

ra  to  ri  ya  nın fəaliy  yə  ti və iş 
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“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti “Bir ləş miş Su ka nal” MMC-nin 2 say lı 
Re gional Su ka nal İda rə si nin ko man da sı 
“5 mart- Bə dən Tər bi yə si və İd man gü-
nü”nə həsr olun muş futz  al üz rə tur ni rin 
qa li bi olub.

Ucar şə hə rin də ke çi ri lən tur nir də ra-
yo nun ida rə, müəs si sə və təş ki lat la rı nın 
ko man da la rı iş ti rak edib. 2 say lı Re gional 
Su ka nal İda rə si nin ko man da sı ke çir di yi 
bü tün gö rüş lə ri qə lə bə ilə ba şa vu ra raq 
bi rin ci ye ri tu tub.

Tur ni rin ku bo ku nu qa za nan ko man-
da nın üzv lə ri ku bok, dip lom və tə şək kür-

na mə ilə təl tif olu nub lar.

2 say lı Re gional Su ka nal İda rə si nin 
ko man da sı futz  al tur ni ri nin qa li bi olub

İr si qan xəs tə lik lə rin-
dən əziy yət çə kən xəs tə lə-
rə kö mək məq sə di da şı yan, 
min lər lə in san üçün hə ya-
ti əhə miy yət kəsb edən bu 
kö nül lü hu ma ni tar ak si ya-
nın “Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə tin də ke çi ril mə si 
ar tıq ənə nə ha lı nı alıb. Növ-
bə ti qan ver mə ak si ya sın-
da  “Azər su”ASC-nin ida rə 
və müəs si sə lə rin də ça lı şan 
əmək daş lar fəal iş ti rak edib.  

B.Ey va zov adı na El mi-

Təd qi qat He ma to lo gi ya və 
Trans fu ziolo gi ya İns ti tu-
tu nun Mər kə zi Qan Ban kı 
tə rə fi n dən ezam olun muş 
xü su si tibb bri qa da sı nın 
hə kim-he mo to loq la rı tə rə-
fi n dən hər bir do no run sağ-
lam lı ğı ak si ya dan əv vəl 
yox la nı lıb. Müayi nə nə ti cə-
sin də sağ lam lı ğı qan gö tür-
mə yə im kan  ve rən şəxs lər 
müəy yən ləş di ri lib. Ümu-
mi lik də ak si ya da “Azər su” 
ASC-nin  200-dək əmək da şı 
iş ti rak edib.  Do nor lar  qan 
xəs tə lik lə rin dən əziy yət çə-
kən uşaq lar üçün kö nül lü 

qan ver mə yin xe yir xah və 
sa vab iş ol du ğu nu diq qə-
tə çat dı rıb, be lə ak si ya lar da 
ya xın dan iş ti rak et mə yin və-
tən daş lıq bor cu ol du ğu nu 
qeyd edib lər.

B.Ey va zov adı na El mi-
Təd qi qat He ma to lo gi ya və 
Trans fi  ziolo gi ya İns ti tu tu-
nun əmək daş la rı bil di rib lər 
ki, gö tü rü lən qan nü mu nə-
lə ri la bo ra to ri ya da hər tə rəfl  i 
müayi nə edil dik dən son ra 
on lar dan ta las se mi ya lı, he-
mo fi  li ya lı və di gər ir si qan 
xəs tə lə ri nin  müali cə sin də 
is ti fa də olu na caq.

"Азяр су" АСЪ-дя ган вер мя ак си йа сы ке чи ри либ
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Sə rən ca mı 

ilə təs diq lən miş “He mo fi  li ya və ta las se mi ya dan əziy-
yət çə kən uşaq la ra qay ğı” Döv lət Proq ra mı nın ic ra sı 
təd bir lə ri çər çi və sin də öl kə miz də  mü hüm la yi hə lər hə-
ya ta ke çi ri lir. Qan ban kı nın ya ra dıl ma sı, ta las se mi ya-
dan əziy yət çə kən uşaq la rın təh lü kə siz və key fi y yət li 
qan la tə mi na tı üçün kö nül lü do nor xid mə ti nin in ki şa fı 
məq sə di lə qan ver mə ak si ya la rı təş kil olu nur. 

2 say lı Re gional Su ka nal İda rə si nin 


