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mas si vin də ye ni iç mə li su 

təc hi za tı sis tem i is tis ma ra ve ri lib
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me liora si ya iş çi lə ri gü nü” 
pe şə bay ra mı qeyd edi lib
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Pre zi dent İl ham Əli yev 
rəs mi qə bul da nitq söy lə-
yə rək Azər bay can xal qı nı 
bay ram mü na si bə ti lə təb rik 
edib.  Döv lət baş çı sı bil di rib 
ki, Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin ya ra dıl ma sı ta-
ri xi ha di sə idi. Azər bay can 
xal qı mü səl man alə min də 
ilk de mok ra tik res pub li ka-
nın ya ra dıl ma sı nın müəl li fi  
ol muş dur. Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin öm rü uzun ol ma sa 
da, 23 ay ər zin də çox bö yük 
iş lər gö rə bil miş dir. Döv lət 
bay ra ğı, Azər bay can və-
tən daş lı ğı tə sis edil miş dir, 
mil li or du ya ra dıl mış dır 
və Qaf qaz İs lam Or du su 
ilə bir lik də Ba kı nı iş ğal çı-
lar dan azad et miş dir. Ba kı 
Döv lət Uni ver si te ti ya ra dıl-
mış, 200-dən çox qa nun, xü-
su si lə qa dın la ra səs ver mə 

hü qu qu ve rən qa nun qə bul 
edil miş dir. 

Azər bay can döv lə ti 
və xal qı Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu-
la rı nın xa ti rə si ni əziz tu tur. 
On la rın xa ti rə si bi zim qəl-
bi miz də ya şa yır. Bir ne çə il 
bun dan əv vəl Ba kı şə hə ri-
nin mər kə zin də Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
şə rə fi  nə abi də ucal dıl mış-
dır. 2018-ci il isə öl kə miz də 
“Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti ili” elan edil miş dir.

İyir mi üç ay dan son-
ra res pub li ka sü qut et di və 
bu, bir da ha onu gös tə rir ki, 
müs tə qil li yi sax la maq onu 
əl də et mək dən da ha çə tin 
iş dir. 1991-ci il də So vet İtt  i-
fa qı nın da ğıl ma sı nə ti cə sin-
də di gər mütt  ə fi q res pub li-
ka lar la bir lik də Azər bay can 

da müs tə qil li yə qo vuş du. 
An caq öl kə də ge dən xo-
şa gəl məz pro ses lər im kan 
ver mir di ki, gənc müs tə qil 
Azər bay can ayaq da möh-
kəm da ya na bil sin, öz müs-
tə qil si ya sə ti ni apa ra bil sin 
və xal qın ma raq la rı nı doğ-
rul da bil sin. Xal qı mız ni cat 
yo lu nu Hey dər Əli ye vin 
si ma sın da gör dü, onu ha-
ki miy yə tə də vət et di və bir 
da ha öz müd rik li yi ni təs-
diq lə di.

1993-cü il müasir ta ri-
xi miz də dö nüş nöq tə si idi. 
Məhz 1993-cü il dən son ra 
Azər bay can in ki şaf yo lu na 
qə dəm qoy du, Azər bay can-
da sa bit lik tə min edil di və 
öl kə inam la irə li yə get mə-
yə baş la dı. Həm si ya si, həm 
iq ti sa di, həm də di gər sa-
hə lər də çox cid di is la hat lar 
apa rıl ma ğa baş lan mış dır. 
Ni za mi or du ya ra dıl mış-
dır, öl kə mi zə bö yük həcm-
də xa ri ci sər ma yə gəl mə yə 
baş la mış dır, döv lət çi li yin 
əsas la rı qo yul muş dur, azər-
bay can çı lıq ideolo gi ya sı 

rəs mi ideolo gi ya ki mi qə bul 
edil miş dir. Bir söz lə, məhz 
həmin il lər də Azər bay ca nın 
strateji in ki şaf is ti qa mət lə-
ri müəy yən edil di. Bu gün 
Azər bay can bu st ra te ji in ki-
şaf is ti qa mət lə ri ni əsas tu ta-
raq böl gə də, dün ya da də yi-
şən və ziy yə tə uy ğun ola raq 
öz inam lı si ya sə ti ni apa rır. 
Bu gün öl kə miz müs tə qil 
si ya sət apa ra raq, mil li ma-
raq la rın tə min olun ma sın-
da çox bö yük ad dım lar atıb, 
çox bö yük uğur lar qa za nıb. 
2003-cü il dən bu gü nə qə-
dər Hey dər Əli yev si ya sə ti 
Azər bay can da ya şa yır, da-
vam et di ri lir, zən gin ləş di-
ri lir: “Bi zim qar şı mız da bir 
çox və zi fə lər da ya nır. Ən 
önəm li si on dan iba rət dir 
ki, Azər bay can öz müs tə-
qil si ya sə ti ni apar ma lı dır. 
Xal qı mız an caq müs tə qil lik 
şə raitin də in ki şaf edə bi lər. 
Biz əsr lər bo yu müs tə qil lik-
dən məh rum idik və öz se-
çi mi mi zi edə bil mir dik. Bu 
gün biz xoş bəx tik ki, müs-
tə qil öl kə ki mi, azad xalq 
ki mi ya şa yı rıq, ta le yi miz 
öz əli miz də dir. Müs tə qil li-
yi mi zin qo run ma sı, möh-
kəm lən mə si ən va cib mə-
sə lə lər dən bi ri dir. 1918-ci 
il də qu rul muş Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti cə mi 23 
ay ya şa dı. Müs tə qil Azər-
bay can Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin va ri si dir 
və on la rın niy yət lə ri ni biz 
hə yat da tə min et dik, hə-
ya ta ke çir dik. Əmi nəm ki, 
müs tə qil lik yo lun da bi zim 
in ki şa fı mız da vam lı ola caq, 
uğur lu ola caq və Azər bay-
ca nın döv lət müs tə qil li yi 
əbə di ola caq!” 
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Ma yın 27-də “Bu ta” sa ra yın da Azər bay ca nın mil li 
bay ra mı – Res pub li ka Gü nü mü na si bə ti lə rəs mi qə bul 
ke çi ri lib. Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va rəs mi qə bul-
da iş ti rak edib lər. Rəs mi qə bul Azər bay can Res pub li ka-
sı nın döv lət him ni nin səs lən mə si ilə baş la yıb.



Beyləqan şəhərində 
keçirilən qə   bul   dan əv   vəl 
“Azər   su” ASC-nin səd   ri 
Qorx   maz Hü   sey   nov və Bey  -
lə   qan Ra   yon İc   ra Ha   ki   miy  -
yə   ti   nin baş   çı   sı Asif Ağa   yev 
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.

Bey   lə   qan su   ka   nal sahə  -
si   nin in   zi   ba   ti bi   na   sın   da ke  -
çi   ri   lən qə   bul   da  Bey   lə   qan 
və Xo   ca   vənd ra   yon   la   rın   dan 
olan 44 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.

***
Mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti 

or qan la rı rəh bər lə ri nin 2019-
cu ilin iyun 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 14 iyun 2019-cu 
il ta ri xin də Qu ba şə hə rin-

də  Qu ba və Qu sar ra yon la-
rın dan olan sa kin lə ri qə bul 
edib.

Qə bul dan əv vəl “Azər-
su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov və Qu ba Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Zi yəd din Əli yev  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.

Qu ba su ka nal sa hə si nin  
in zi ba ti bi na sın da ke çi ri lən 
qə bul da  Qu ba və Qu sar ra-
yon la rın dan olan 40 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  təc hi za tı 
və ka na li za si ya xətlərinin 
çəkilməsi, 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 bullar 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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"Азяр   су” АСЪ-нин сяд   ри Горх   маз Щц   сей   нов 
бюлэялярдя вя   тян   даш   ла   ры гя   бул едиб

Mər   kə   zi İc   ra ha   ki   miy   yə   ti or   qan   la   rı rəh   bər   lə   ri   nin 
2019-cu ilin may və iyun ayların   da şə   hər və ra   yon  -
lar   da və   tən   daş   la   rın qə   bu   lu cəd   və   lləri   nə uy   ğun ola   raq, 
“Azər   su” Açıq Səhm   dar Cə   miy   yə   ti   nin səd   ri Qorx   maz 
Hü   sey   nov 17 may 2019-cu il ta   ri   xin   də  Bey   lə   qan və Xo  -
ca   vənd, 14 iyun 2019-cu il tarixində isə Quba və Qusar 
rayonlarının sa   kin   lə   rini qə   bul edib.
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Ba kı Biz nes Mər kə zin də 
təş kil olun muş sər gi yə ba xış 
ke çi ri lib, pe şə bay ra mı gü-
nü ilə əla qə dar Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
aq rar si ya sət mə sə lə lə ri üz rə 
kö mək çi si-şö bə mü di ri Azər 
Əmi ras la nov və Mil li Məc-
li sin aq rar si ya sət ko mi tə si-
nin səd ri El dar İb ra hi mov 
me liora si ya və su tə sər rü fa tı 
sa hə sin də gö rü lən iş lər dən 

da nı şa raq bu sa hə də ça lı-
şan la rı təb rik ediblər. 

“Azər su” ASC-də ke çi-
ri lən təd bir də Cə miy yə tin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov 
əha li nin so sial və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab-
lan mış su təc hi za tı la yi hə lə-
ri nin ic ra sın da su tə sər rü fa tı 
iş çi lə ri nin bö yük xid mət lə-
ri nin ol du ğu nu qeyd edib. 
Su tə sər rü fa tı və me liora si-

ya sa hə si iş çi lə ri nin əmə yi-
ni yük sək qiy mət lən di rən 
Pre zi dent  İl ham Əli ye vin 14 
may 2014-cü il ta rix də im-
za la dı ğı sə rən cam la  iyun 
ayı nın 5-i  “Su tə sər rü fa tı və 
me liora si ya iş çi lə ri gü nü” 
pe şə bay ra mı tə sis edi lib.

Q.Hü sey nov su tə sər rü-
fa tı sek to ru nun bö yük və şə-
rəfl  i ta ri xi ol du ğu nu diq qə tə 
çat dı rıb. Bil di rib ki, öl kə miz-
də su təc hi za tı və ka na li za-
si ya la yi hə lə ri nin 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 adı 
ilə bağ lı dır. Ulu ön də rin rəh-
bər li yi ilə ötən əs rin 70-80-ci 
il lə rin də və müs tə qil li yin ilk 
il lə rin də ye ni su mən bə lə-
ri ya ra dı lıb, su gö tü rü cü və 
su tə miz lə yi ci qur ğu lar, su 

an bar la rı, na sos stan si ya la rı, 
ma gist ral kə mər lər və pay la-
yı cı şə bə kə lər ti ki lib. Bu sa-
hə də baş la nı lan iş lə ri uğur la 
da vam et di rən Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na 
uy ğun ola raq is teh lak çı la rın 
iç mə li su təc hi za tı nın və ka-
na li za si ya xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl-
ma sı məq sə di ilə öl kə miq-
ya sın da ge niş miq yas lı iş lər 
gö rü lüb, mü hüm la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lib.

Ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin tə şəb büs ka rı ol du ğu 
və Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin iş ti ra kı ilə is tis ma ra ve-
ri lən Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su 
kə mə ri Azər bay ca nın müs-
tə qil lik il lə ri nin ən bö yük 
inf rast ruk tur la yi hə si ki mi 
ta ri xə dü şüb. Cey ran ba tan 

5 iyun - "Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri 
günü" peşə bayramı münasibətilə  “Azər su” ASC,  Me-
liora si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-nin kol lek tiv lə ri Fəx ri 
xi ya ba na gə lə rək xal qı mı zın ümum mil li li de ri, müasir 
müs tə qil döv lə ti mi zin me ma rı və qu ru cu su Hey dər Əli-
ye vin xa ti rə si ni yad edib, mə za rı önü nə ək lil qo yub. 
Gör kəm li of tal mo loq-alim, aka de mik Zə ri fə xa nım Əli-
ye va nın da xa ti rə si anı lıb. Son ra Şə hid lər xi ya ba nın da 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi və əra zi bü töv lü yü uğ run da 
mü ba ri zə də can la rın dan keç miş qəh rə man və tən öv lad-
la rı nın xa ti rə si yad edi lib. 

5 iyun - “Су тя сяр рц фа ты вя ме лиора си йа      иш чи ля ри эц нц” пе шя бай ра мы гейд еди либ



Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi-
ci Qur ğu lar Komp lek si nin, 
Kül lü lü su mən bə yi nin, 
Şir van-Mu ğan, Sa bi ra bad-
Saat lı qrup su kə mər lə ri-
nin, həm çi nin Xan bu lan çay, 
Min gə çe vir, Şəm kir çay və 
Qu ba su tə miz lə yi ci qur ğu-
la rı, ümu mi lik də 39 ye ni su 
mən bə yi nin is tis ma ra ve ril-
mə si re gion lar da əha li nin 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə-
mi na tı na mü hüm töh fə lər 
ve rib. Su və ka na li za si ya 
la yi hə lə ri nin ic ra sı na baş-
la nı lan 50 şə hər və ra yon 
mər kə zi nin 38-də su şə bə kə-
lə ri nin ti kin ti si ye kun la şıb.  
Şə hər və ra yon mər kəz lə ri 
ilə ya na şı, əha li si nin sa yı 1 
mil yon 400 min nə fər olan 
1050 kənd də iç mə li su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı iş lər gö rü lüb.

Ötən müd dət də “Azər-
su” ASC-də ins ti tu sional 
is la hat lar apa rı lıb, müş tə ri 
xid mət lə ri, kadr ha zır lı ğı, 
in for ma si ya-kom mu ni ka-
si ya tex no lo gi ya la rın dan 
is ti fa də, su yun key fi y yə ti-
nin yük səl dil mə si və əmə-
yin təh lü kə siz li yi sa hə sin də 
nailiy yət lər əl də olu nub. Ye-
ni re gional ida rə lə rin ya ra-
dıl ma sı, re gional la bo ra to ri-
ya la rın fəaliy yə tə baş la ma sı 
əha li yə gös tə ri lən xid mət lə-
rin key fi y yə ti nin yük səl dil-
mə si nə xid mət edib.

Təd bi rin so nun da əmək 
fəaliy yə tin də fərq lə nən 
əmək daş lar təl tif olu nub.  
“Azər su” ASC səd ri nin əm ri 
ilə 119 əmək daş Fəx ri Fər-
ma na, 100 əmək daş isə “Tə-
şək kür na mə”yə la yiq gö rü-
lüb.
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5 iyun - “Су тя сяр рц фа ты вя ме лиора си йа      иш чи ля ри эц нц” пе шя бай ра мы гейд еди либ



Dün ya nı təh did edən qlo bal 
su ça tış maz lı ğı prob le mi ha zır-
da bə şə riy yə ti na ra hat edən mə-
sə lə lər dən bi ri dir. Şi rin su eh-
ti yat la rı nın məh dud ol du ğu və 
qey ri-bə ra bər pay lan dı ğı Azər-
bay can da bu mə sə lə ak tual lı ğı-
nı ar tı rır. 5 iyun - “Su tə sər rü fa-
tı və me liora si ya iş çi lə ri gü nü” 
pe şə bay ra mı ərə fə sin də “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
və AMEA-nın Aka de mik Hə sən 
Əli yev adı na Coğ ra fi  ya İns ti-
tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Azər bay ca nın su təh lü kə siz li-
yi: gö rül müş iş lər, möv cud və-
ziy yət və pers pek tiv lər” möv-
zu sun da  ke çi ril miş  də yir mi 
ma sa da bu mə sə lə ilə bağ lı ət-
rafl  ı mü za ki rə lər apa rı lıb.

AMEA Coğ ra fi  ya İns ti tu tu-
nun di rek to ru, aka de mik Ra-
miz Məm mə dov  bil di rib ki, su 
təh lü kə siz li yi mə sə lə si qlo bal 
miq yas da baş lı ca prob lem lər-
dən bi ri dir. Dün ya da su ça tış-
maz lı ğı prob le mi nin  ara dan 
qal dı rıl ma sı, in san la rın tə miz 
və  key fi y yət li su ya çı xı şı nın tə-
min edil mə si is ti qa mə tin də cid-
di iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Bun la r 
nə zə rə alı na raq hər bir öl kə su 
təh lü kə siz li yi mə sə lə si nə xü su-
si diq qət ye ti rir. Azər bay can-
da şi rin su eh ti yat la rı nın əsas 
his sə si nin öl kə hü dud la rın dan 
kə nar da for ma laş ma sı nə zə rə 
alı na raq son il lər öl kə miz də su 
tə sər rü fa tı sa hı sin də iri miq yas lı 
la yi hə lər ic ra olu nub. Tax ta kör-
pü, Şəm kir çay su an bar la rı nın 
in şa sı, ye ni su gö tü rü cü və su-
tə miz lə yi ci qur ğu la rın in şa sı 
öl kə miz də su təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı ba xı mın dan ol-
duq ca va cib la yi hə lər dir.

“Azər su” ASC-nin “Su ka-
nal” El mi-Təd qi qat və La yi hə 
İns ti tu tu nun di rek tor müavi ni,  
pro fes sor Fər da İma nov bil di-

rib ki, iq lim də yiş mə lə ri, sə na-
ye nin in ki şa fı, ət raf mü hi tin və 
su höv zə lə ri nin çirk lən di ril mə si 
su eh ti yat la rın dan sə mə rə li is-
ti fa də mə sə lə si nin ak tual lı ğı nı 
ar tı rır. Azər bay can da su təh-
lü kə siz li yi nin tə min edil mə si 
məq sə di lə da xi li höv zə lər də 
ya ra nan su eh ti yat la rın dan da-
ha sə mə rə li is ti fa də edil mə si, su 
eh ti yat la rı nın re gion la rın ca ri 
və pers pek tiv tə lə bat la rı na uy-
ğun pay lan ma sı is ti qa mə tin də 
araş dır ma lar apa rı lır. Son dövr-
lər də mü şa hi də olu nan qlo bal 

is ti ləş mə və qu raq lıq la əla qə dar 
al ter na tiv su mən bə lə ri nin təd-
qi qi və iş lən mə si is ti qa mə tin də 
təd bir lər gö rü lür. O, tul lan tı su-
la rı nın düz gün ida rəolun ma sı 
və tə miz lə nə rək tə biətə qay ta-
rıl ma sı nı su təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sın da son dərəcə  
va cib məsələlərdən bi ri ki mi 
qiy mət lən di rib. 

“Azər su” ASC-nin  Su mən-
bə lə ri nin, emal qur ğu la rı nın 
ida rə olun ma sı və eko lo gi ya 
şö bə si nin rəisi Er kin Rüs tə-
mov res pub li ka nın iç mə li su 
mən bə lə ri ba rə də mə lu mat 
ve rib. Bil di rib ki, əha li nin fa-
si lə siz və Dün ya Sə hiy yə Təş-
ki la tı nın stan dart la rı na uy ğun 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə min 

edil mə si məq sə di lə “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən son 10 il də ic ra 
olun muş la yi hə lər çər çi və sin də 
Ba kı şə hə ri və re gion lar da ümu-
mi məh sul dar lı ğı sa ni yə də 18,5 
kub metr olan 39 ye ni su mən bə-
yi ya ra dı lıb və bu sa hə də iş lər 
da vam et di ri lir. İq lim də yiş mə-
lə ri nin su mən bə lə ri nin məh sul-
dar lı ğı na tə si ri ba rə də da nı şan 
El kin Rüs tə mov qeyd edib ki, 
son il lər bə zi şə hər lə ri iç mə li su 
ilə tə min edən mən bə lər dən gö-
tü rü lən su yun həc min də azal-
ma mü şa hi də olu nur: “Bu isə 

yay ay la rın da hə min şə hər lə rin 
da ya nıq lı iç mə li su tə mi na tın-
da çə tin lik lər ya ra dır. Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin mü va fi q 
sə rən cam la rı na əsa sən, ötən il 
To vuz, Le rik, Gə də bəy, Şa ma xı 
şə hər lə ri üçün al ter na tiv mən-
bə lə rin ya ra dıl ma sı la yi hə lə ri 
ic ra olu nub. Ey ni za man da əha-
li yə ve ri lən su yun key fi y yə ti nin 
stan dart lar çər çi və sin də sax la-
nıl ma sı məq sə di lə Ağs ta fa və 
Qo bus tan da ye ni tə miz lə yi ci 
qur ğu lar is tis ma ra ve ri lib. Bun-
lar la ya na şı, Şə ki şə hə ri üçün də 
al ter na tiv mən bə nin ya ra dıl ma-
sı na baş la nı lıb və bu məq səd lə 
su bar te zian qu yu la rı qa zı la-
caq”.

“Azər su” ASC-nin Mər kə zi 

La bo ra to ri ya sı nın mü di ri El çin 
Əli yev Azər bay can əha li si nə 
ve ri lən iç mə li su yun key fi y yət 
stan dart la rı na tam uy ğun ol du-
ğu nu xa tır la da raq, mən bə lər-
dən baş la ya raq son is teh lak çı ya 
qə dər onun key fi y yə ti nin daim 
nə za rət də sax la nıl dı ğı nı bil di-
rib. Onun söz lə ri nə gö rə, Ba kı 
şə hə rin də ya ra dıl mış müasir 
la bo ra to ri ya, elə cə də 9 re gional 
la bor taori ya hər bir mən bə dən 
gö tü rü lən su yun daim nə za rət-
də sax lan ma sı nı tə min edir. O, 
qeyd edib ki, bu la bo ra to ri ya-

lar ya ran dıq dan son ra iç mə li və 
tul lan tı su la rı nın öy rə ni lən pa-
ra metr lə ti nin sa yı 39-dan 110-a, 
mo ni to rinq nöq tə lə ri nin sa yı-
nın isə 7 də fə dən çox ar tı rı la raq 
1300-ə çat dı rı lıb.

Su ilə əla qə li elm adam la rı-
nın, döv lət təş ki lat la rı və təh sil 
müəs si sə lə ri nin əmək daş la rı-
nın iş ti ra kı ilə ke çi ri lən təd bir də 
Azər bay ca nın şi rin su eh ti yat la-
rı, iq lim də yiş mə lə ri nin su eh ti-
yat la rı na tə si ri, ”Azər su” ASC 
tə rə fi n dən ic ra olu nan iç mə li su 
la yi hə lə ri və pers pek tiv plan lar, 
iç mə li su yun key fi y yə ti nə nə-
za rət, su sa hə sin də bey nəl xalq 
əmək daş lıq və di gər möv zu lar-
da çı xış lar və mü za ki rə lər apa-
rı lıb.

6 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНMay-iyun  2019-ъу ил

Азяр бай ъа нын су тящ лц кя сиз ли йи: 
эю рцл мцш иш ляр, мюв ъуд вя зий йят вя перс пек тив ляр
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Sər gi də ta nın mış rəs-
sam la rın, ali və or ta təh sil 
müəs si sə lə ri nin tə lə bə və 
şa gird lə ri nin su möv zu sun-
da əsər lə ri nü ma yiş olu nur. 
Ar tıq 3-cü də fə dir su möv-

zu sun da təş kil olu nan sər-
gi yə ma raq bö yük dür. Sər gi 
iş ti rak çı la rı  he sab edir ki, bu 
cür təd bir lər mə də niy yət və 
in cə sə nə tin in ki şa fı na xid-
mət et mək lə ya na şı, in san-
la rın su dan sə mə rə li is ti fa də 
ilə bağ lı ba xış la rı nın for ma-

laş ma sı na xid mət edir. 
“Azər su” ASC-nin səd ri 

Q.Hü sey nov gənc rəs sam-
lar la gö rü şüb on la ra ya ra dı-
cı lıq fəaliy yət lə rin də uğur lar 
ar zu la yıb.

Sər gi nin ye ku nun da 
mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən 
qa lib lər müəy yən ləş di ri lib. 
İlk 3 ye ri tu tan rəs sam la r  
mü ka fat, di gər iş ti rak çı lar 
tə şək kür na mə ilə təl tif olu-
nub lar.

Bay ram ərə fə sin də “ “Su-
ka nal” El mi Təd qi qat və 
La yi hə İns ti tu tun da “Azər-
su” ASC səd ri nin mü şa vi ri 
Tel man Ağa ye vin və Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka-
de mi ya sı nın müx bir üz vü, 
pro fes sor Əlöv sət Qu li ye vin 
ye ni ki tab la rı nın təq di ma tı 
ke çi ri lib. 

Təd bir də çı xış edən lər 

ye ni nəşr lə rin əhə miy yə-
tin dən bəhs edib lər. Qeyd 
olu nub ki,  T.Ağa ye vin “Ab-
şe ron  ya rı ma da sı nın su təc-
hi za tı sis tem lə ri”, “Azər bay-
can re gion la rı nın su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri”, 
“Ab şe ron ya rı ma da sı nın ka-
na li za si ya və ya ğış su la rı 

sis temi” ad lı ki tab la rın da öl-
kə mi zin su təc hi za tı və ka na-
li za si ya  sis tem lə ri nin ta ri xi, 
bu sa hə də gö rül müş iş lər və 
pers pek tiv la yi hə lə rin öy rə-
nil mə si ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. 

Ə.Qu li ye vin “Azər bay-
can kəh riz lə ri” ad lı ki ta bı 
ye ral tı su eh ti yat la rı mı zın 
öy rə nil mə si və təb li ği ba xı-
mın dan mü hüm əhə miy yət 
da şı yır. Ki tab da qə dim su 
mə də niy yə ti abi də lə ri miz 
olan kəh riz lər dən, on la rın 
qa zıl ma tex no lo gi ya sın dan, 
su sər fi n dən və di gər mə sə-
lə lər dən bəhs olu nur. Azər-
bay ca nın ay rı-ay rı böl gə lə-
rin də kəh riz sis tem lə ri nin 
qu ru lu şu, qa zıl ma ta ri xi, 
kəh riz lə rin tə sir zo na sın da 
olan sa hə lər haq qın da mə lu-
mat lar da mo noq ra fi  ya da öz 
ək si ni ta pıb. 

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 “+82 Qərb” su an ba rı-
nın əra zi sin də sa lın mış “Ya sa mal par kı”nda  “Azər su” 
ASC və Azər bay can Rəs sam lar İtt  i fa qı nın bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə rəsm sər gi si ke çi ri lib. “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov sər gi ni zi ya rət edib.  

Pе шя бай ра мы мцнасибятиля рясм сяр эи си 
вя ки таб тяг ди ма ты ке чи ри либ



Yer li ic ra ha ki miy yə ti or-
qan la rı rəh bər lə ri nin iş ti ra-
kı ilə ke çi ri lən təd bir lər də 
öl kə mi zin su tə sər rü fa tı ta-
ri xi ba rə də ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib, bu sa hə də ça lı şan-
la rın əmə yi xü su si qiy mət-
lən di ri lib. Qeyd olu nub ki, 
öl kə miz də su təc hi za tı və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri nin 
bö yük bir his sə si ulu ön dər  
Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 
və rəh bər li yi ilə ya ra dı lıb. 

Ötən əs rin 70-80- ci il lə-
rin də və döv lət müs tə qil li-
yi mi zin  bər pa sın dan son-
ra kı dövr lər də  ümum mil li 
li der bu sa hə yə xü su si  diq-
qət ye ti rib. İs teh lak çı la rın 
key fi y yət li və da ya nıq lı iç-
mə li su ilə tə min edil mə sini, 
on la rın ka na li za si ya xid-
mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sını priori tet 
və zi fə he sab edən Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə bu sa hə də kök lü is la hat-
lar apa rı lıb, ge niş miq yas lı 
la yi hə lər ic ra olu nub.

İç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sek to run da 
ida rəet mə nin tək mil ləş di-
ril mə si məq sə di lə Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fi n dən 
2004-cü il iyun ayı nın 11-də 
“Azər su” ASC-nin ya ra dıl-
ma sı, 2014-cü il dən 5 iyun 
ta ri xi nin “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 mə si döv lət baş çı sı nın 
su tə sər rü fa tı sek to ru na və 
bu sa hə də ça lı şan la rın əmə-
yi nə bö yük diq qət və qay-
ğı ilə ya naş ma sın dan xə bər 
ve rir.

Təd bir lər də iç mə li su la-
yi hə lə ri nin əhə miy yə ti xü-
su si qeyd olu nub. Bil di ri lib 
ki, son il lər böl gə lər də ye ni 
su mən bə lə ri ya ra dı lıb, su-
gö tü rü cü və su tə miz lə yi ci 
qur ğu lar, su an bar la rı, na-
sos stan si ya la rı, ma gist ral 
kə mər lər və pay la yı cı şə bə-
kə lər ti ki lib.

Gö rül müş iş lər nə ti cə-
sin də res pub li ka mı zın ək-
sər şə hər və ra yon mər kəz-
lə ri ilə ya na şı, yüz lər lə kənd 
və qə sə bə lə ri nin sa kin lə ri 
də key fi y yət li iç mə li su ilə 
tə min olu nub.

Yer li ic ra ha ki miy yə ti or-
qan la rının rəh bər lə ri əha li-
nin so sial-məişət şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sın da iç mə li 
su və ka na li za si ya la yi hə lə-
ri nin əhə miy yə tin dən da nı-
şıb, bu sa hə də ça lı şan la rın 
əmə yi ni  yük sək qiy mət lən-
di rib lər.

Təd bir lə rin so nun da 
əmək fəaliy yə tin də fərq lə-
nən əmək daş lar təl tif olu-
nub. 
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5 iyun – “Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri gü-
nü” pe şə bay ra mı res pub li ka mı zın böl gə lə rin də də 
geniş qeyd edi lib. “Azər su” ASC-nin 8 re gional ida rə si-
nin əha tə et di yi ra yon lar da ke çi ri lən bay ram təd bir lə ri 
xal qı mı zın ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin abi də si-
ni zi ya rət lə baş la yıb.  “Azər su” ASC-nin re gional  ida-
rə lə ri nin və yer li su ka nal sa hə lə ri nin kol lek tiv lə ri Ulu 
Ön də rin abi də si önü nə gül dəs tə lə ri qo yub.

5 ийун – “Су тя сяр рц фа ты вя ме лиора си йа иш чи ля ри 
эц нц” пе шя бай ра мы бюл эя ляр дя гейд еди либ



Mü qəd dəs Ra ma zan 
bay ra mı və 5 iyun – “Su tə-
sər rü fa tı və me liora si ya iş-
çi lə ri gü nü” pe şə bay ra mı 
ərə fə sin də Sal yan şə hə ri nin 
Ba ba zan lı ya şa yış mas si-
vin də ye ni ya ra dıl mış su 
təc hi za tı sis temi is tis ma ra 
ve ri lib. Bu mü na si bət lə təş-
kil olu nan təd bi rin iş ti rak-
çı la rı əv vəl cə ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin Sal-
yan şə hə rin də ucal dıl mış 
abi də si ni zi ya rət edib.

Ba ba zan lı ya şa yış mas-
si vin də ke çi ri lən açı lış mə-
ra si min də Sal yan Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Se vin dik Hə tə mov son  il lər 
re gion lar da hə ya ta ke çi ri-
lən kom mu nal inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri nin əhə miy yə-
tin dən da nı şıb. Bil di rib ki, 
Aran böl gə sin də yer lə şən 
Sal yan ra yo nun da iç mə li 
su təc hi za tı hə mi şə ak tual 
olub. Sal yan şə hə rin də ye-
ni mən bə dən su yun ve ril-

mə si nə baş lan dıq dan son ra 
şə hər də su və ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri nin ye ni lən mə si 
iş lə ri da vam et di ri lir.

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Sey mur Se yi dov  
bil di rib ki, re gion la rın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı na uy ğun ola raq 
Sal yan şə hə rin də iç mə li su 
və ka na li za si ya şə bə kə lə ri-
nin ye ni dən qu rul ma sı iş lə-
ri da vam et di ri lir. Bu la yi hə 
çər çi və sin də şə hə rin uzun 
il lər dir iç mə li su dan əziy-
yət çə kən Ba ba zan lı ya şa yış 
mas si vin də də iç mə li su la-

yi hə si ic ra olu nub.
Ba ba zan lı ya şa yış mas-

si vi Sal yan şə hə ri nin bö yük 
bir his sə si ni əha tə edir. Bu-
ra da mər kəz ləş di ril miş su 
təc hi za tı sus te mi möv cud 
ol ma yıb. Sa kin lər uzun il-

lər fər di qay da da qu raş dı-
rıl mış na sos lar va si tə si lə 
Kür ça yın dan gö tü rül müş 
su dan is ti fa də ediblər.

2016-cı il də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 
Şir van-Mu ğan qrup su kə-
mə rin dən Sal yan şə hə ri nə 
iç mə li su ve ri lib. Bun dan 
son ra mər hə lə lər lə şə hər-
da xi li şə bə kə nin ye ni dən 
qu rul ma sı na baş la nı lıb. 
La yi hə yə əsa sən, Ba ba zan lı 
ya şa yış mas si vi nə iç mə li su 
Şir van-Mu ğan qrup su kə-
mə rin dən Sal yan şə hə ri nə 
çə kil miş ma gist ral xət dən 
ve ri lir. Ba ba zan lı qə sə bə-
sin də 16 km uzun lu ğun-
da pay la yı cı su şə bə kə si 
ya ra dı lıb. 700-dək ev ye ni 
ya ra dıl mış şə bə kə yə qo şu-
lub və abo nent lər say ğac la 
tə min olu nub. Bu nun la da 
Ba ba zan lı ya şa yış mas si vi-
nin 3 mi nə dək sa ki ni da ya-
nıq lı və key fi y yət li iç mə li 
su ilə tə min olu nub.

Açı lış mə ra si min dən 
son ra Salyan Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə tin də 5 iyun 
– “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 lə 
təd bir ke çi ri lib. Ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı Se-
vin dik Hə tə mov əha li nin 
iç mə li su və ka na li za si ya 
xid mət lə ri ilə tə min olun-
ma sın da su tə sər rü fa tı iş çi-
lə ri nin bö yük əməyi ol du-
ğu nu xa tır la dıb. Təd bir də 
əmək fəaliy yə tin dən fərq-
lə nən su tə sər rü fa tı iş çi lə ri 
təl tif olu nub.
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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 çər çi və sin də böl gə əha li-
si nin iç mə li su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı təd bir lə ri 
da vam et di ri lir. Sal yan şə hə ri ni 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 şə hə rin Ba ba zan lı ya şa yış mas si vin də ye ni iç-
mə li su təc hi za tı inf rast ruk tu ru ya ra dı lıb.

Сал йанын Ба ба зан лы йа ша йыш 
мас си вин дя йе ни ич мя ли су тяъ щи за ты 
сис теmи ис тис ма ра ве ри либ



Ho ra diz şə hə ri nin su təc-
hi za tı və ka na li za si ya sis-
tem lə ri nin la yi hə lən di ril mə-
si və ye ni dən qu rul ma sı na 6 
mil yon ma nat ay rı lıb.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev Ho ra diz şə hə ri nin 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin la yi hə lən di ril-
mə si və 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, Ho ra diz 
şə hə ri nin su təc hi za tı və 

ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
la yi hə lən di ril mə si və ye-
ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin 
gö rül 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 6 mil yon ma na tı 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-

miy yə ti nə ay rı lıb.
Azər bay can Res pub li ka-

sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə bu 
Sə rən cam 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.
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5 iyun - “Su tə sər rü fa tı 
və me liora si ya iş çi lə ri gü-
nü” pe şə bay ra mı ərə fə sin də 
Gə də bəy su ka nal sa hə si nin 
ye ni in zi ba ti bi na sı nın açı-
lı şı olub.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl-
cə ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin abi də si ni zi ya rət 
ediblər.

Gə də bəy su ka nal sa hə-
si nin ye ni in zi ba ti bi na sı-
nın açı lış mə ra si min də çı xış 
edən Gə də bəy Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş cı sı nın bi-
rin ci müavi ni Na tiq Na ğı-
yev qeyd edib ki, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin əsa sı nı 
qoy du ğu və Pre zi dent İl ham 
Əli yev tə rə fi n dən da vam et-

di ri lən məq səd yön lü si ya sət 
sa yə sin də bu gün bü tün xid-
mət sa hə lə rin də ol du ğu ki-
mi, əha li nin iç mə li su ilə tə-
mi na tı sa hə sin də də bir çox 
uğur lar əl də olu nub. 

Əha li nin key fi y yət li və 
fa si lə siz iş mə li su ilə tə min 
edil mə si üçün pay taxt Ba kı 
şə hə ri ilə ya na şı, böl gə lər də 
də əha li yə yük sək sə viy yə-
də xid mət lə rin gös tə ril mə si 
məq sə di ilə müasir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən suka nal ida rə-
lə ri nin in zi ba ti bi na la rı nın 
ti kin ti si, iç mə li su ilə təc hi-
zat və ka na li za si ya sis te mi-
nin ye ni dən qu rul ma sı bu nu 
de mə yə əsas ve rir. Bu gün 
açı lı şı olan Gə də bəy su ka-

nal sa hə si nin in zi ba ti bi na sı 
ra yo nun ar xi tek tu ra sı nı gö-
zəlləş dir mək lə ya na şı, əha-
li yə xid mət et mək üçün hər 
cür şə rait və ava dan lıq larla 
tam tə min edi lib.

8 saylı Re gional Su ka nal 
İda rə si nin rəisi Dar vin Hü-
sey nov bil di rib ki, əha li nin 
key fi y yət li və da ya nıq lı iç-
mə li su ilə tə min edil mə sin-
də su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin 
bö yük əmə yi var dır. Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin 14 may 
2014-cü il ta rix li sə rən camı 
ilə 5 iyun - “Su tə sər rü fa tı 
və me liora si ya iş çi lə ri gü nü” 
pe şə bay ra mının tə sis edil-
mə si su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin 
əmə yi nə ve ri lən yüksək qiy-
mət dir. Res pub li ka nın qərb 
böl gə si ni əha tə edən 8 say lı 
Re gional Su ka nal İda rə si nin 
xid mə ti əra zi sin də iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya la-
yi hə lə ri ic ra edi lib. Ağs ta fa, 
To vuz  və Gə də bəy şə hər lə-
rin də  iç mə li su və ka na li za-
si ya şə bə kə lə ri nin ye ni dən 

qu rul ma sı iş lə ri ba şa çat dı-
rı lıb. Ey ni za man da, Şəm kir 
şə hə rin də iç mə li su və ka na-
li za si ya şə bə kə lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı iş lə ri da vam 
et di ri lir, Qa zax şə hə rin də isə 
ye ni la yi hə nin ic ra sı na baş-
la nı lıb. Qlo bal is ti ləş mə və 
qu raq lıq nə ti cə sin də bə zi su 
mən bə lə ri nin məh sul dar lı-
ğın da baş ver miş də yi şik lik-
lə ri nə zə rə ala raq Gə də bəy 
və  To vuz şə hər lə ri üçün al-
ter na tiv mən bə lə rin ya ra dıl-
ma sı la yi hə lə ri ic ra edi lib.

Əha li yə yük sək xid mə tin 
gös tə ril mə si məq sə di lə Gə-
də bəy su ka nal sa hə si  üçün 
ye ni in zi ba ti bi na ti ki lib. 
Ümu mi sa hə si 220 kvad rat-
metr olan bi na da ulu ön dər 
Hey dər Əli yev gu şə si ya ra-
dı lıb, iş çi otaq la rı, informasi-
ya texnologiyaları ota ğı, ic-
las za lı, müş tə ri lə rin qə bu lu 
üçün hər cür şə rait ya ra dı lıb. 
İn zi ba ti bi na nın hə yə tin də 
abad lıq və ya şıl laş dır ma iş-
lə ri apa rı lıb.

Эя дя бяй sу ка нал sа щя си нин йе ни ин зи ба ти би на сы 
ис ти фа дя йя ве ри либ

Щорадиз шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляри йенидян гурулur



Qeyd edək ki, Qo  bus  tan 
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 la  yi -
hə  si çər  çi  və  sin  də Qo  bus  tan 
şə  hə  ri  ni və ət  raf kənd  lə  ri 
iç  mə  li su ilə tə  min et  mək 
üçün ra  yo  nun Tə  si kən  di  nin 
ya  xın  lı  ğın  da  6  su  bar  te  zian 
qu  yu  su qa  zı  lıb, su mən  bə -
yin  dən şə  hə  rə 14,4 km ma -
gist  ral su xətt   i çə  ki  lib. Ey  ni 
za  man  da, kə  mə  rin marş  ru  tu 
bo  yu yer  lə  şən Tə  si və Bə  dəl -
li kənd  lə  rin  də na  sos stan  si -
ya  sı qu  raş  dı  rı  lıb, Da  şa  ra  sı 
və Nə  ri  man  kənd kənd  lə  rin -
də ümu  mi tu  tu  mu 2000 kub -
metr olan 2 ədəd su an  ba  rı 

in  şa edi  lib. Ya  ra  dı  mış ye  ni 
inf  rast  ruk  tu  run im  kan  la  rın -
dan is  ti  fa  də et  mək  lə 2012-ci 
il  də Ərəb  qə  dim, Cəm  cəm  li 
və Göy  də  rə kənd  lə  ri  ni su ilə 
tə  min et  mək üçün ma  gist  ral 
xət  lər çə  ki  lib, kənd  lər  də əha -
li  nin ümu  mi is  ti  fa  də  si üçün 
bu  laq və su da  ya  ğı qu  raş  dı -
rı  la  raq sa  kin  lə  rin su  ya olan 
tə  lə  ba  tı qis  mən ödə  ni  lib.

Növ  bə  ti mər  hə  lə  də bu 
kənd  lər  də mər  kəz  ləş  di  ril -
miş su təc  hi  za  tı sis  tem  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı  na qə  rar ve  ri  lib. 
Bu məq  səd  lə Ərəb  qə  dim, 
Cəm  cəm  li və Göy  də  rə kənd -
lə  rin  də ümu  mi uzun  lu  ğu 17 
km olan pay  la  yı  cı su şə  bə  kə -

si in  şa edi  lir. Artıq su xət  lə -
ri  nin ti  kin  ti  si ye  kun  laş  maq 
üz  rə  dir. Ye  ni ya  ra  dı  lan şə  bə -
kə  dən hər bir evə bir  ləş  mə 
ve  ri  lə  rək say  ğac  lar qu  raş  dı -
rı  la  caq. Kənd  lər  də su təc  hi -
za  tı  nın da  ya  nıq  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək məq  sə  di  lə hər bi  ri  nin 
tu  tu  mu 50 kub  metr olan 2 
ədəd su an  ba  rı ti  ki  lir.   

Ti  kin  ti-qu  raş  dır  ma iş  lə -
ri  nin ya  xın vaxt  lar  da ba  şa 
çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu -
lur. Bu  nun  la da Qo  bus  tan 

ra  yo  nu  nun Ərəb  qə  dim, 
Cəm  cəm  li və Göy  də  rə kənd -
lə  ri  nin 4 mi  nə  dək sa  ki  ni  fa -
si  lə  siz və key  fi y  yət  li iç  mə  li 
su ilə tə  min olu  na  caq  lar.

Xa  tır  la  daq ki, Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin “Əha  li  nin 
iç  mə  li su ilə tə  mi  na  tı  nın yax -
şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na dair əla  və 
təd  bir  lər haq  qın  da” sə  rən -
cam  la  rı və in  ves  ti  si  ya la  yi -
hə  lə  ri çər  çi  və  sin  də son 2 il -
də 46 ra  yo  nun 211 kən  din  də 
330 min sa  ki  nin key  fi y  yət  li 
iç  mə  li su  ya çı  xı  şı tə  min edi -
lib. Bu kənd  lər  də su təc  hi  za -

tı ümu  mi is  ti  fa  də əsa  sın  da 
bu  laq  lar va  si  tə  si  lə apa  rıl  dı -
ğın  dan əha  li  dən ödə  niş tə -
ləb olun  mur. Ümu  mi  lik  də 
son il  lər Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tap  şı  rıq  la  rı  na uy -
ğun ola  raq Ba  kı şə  hə  ri və re -
gion  lar  da ic  ra olu  nan iç  mə  li 
su la  yi  hə  lə  ri döv  lət baş  çı  sı -
nın əha  li  nin so  sial ri  fa  hı  nın 
da  ha da yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
gös  tər  di  yi diq  qə  tin ba  riz nü -
mu  nə  si  dir.
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Го  бус  тан ра  йо  ну  нун Яряб  гя  дим, Ъям  ъям  ли 
вя Эюй  дя  ря кянд  ля  ри  ндя мяркязляшдирилмиш  
су тяъ  щи  за  ты системляри йарадылыр

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti iç  mə  li su ça  tış  maz -
lı  ğı  nın  mü  şa  hi  də edil  di  yi kənd və qə  sə  bə  lə  rin su təc  hi -
za  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. Səhm  dar Cə  miy  yət tə  rə  fi n  dən ic  ra olu  nan 
növ  bə  ti la  yi  hə çər  çi  və  sin  də Qo  bus  tan ra  yo  nunun 3 kən -
din  də mər  kəz  ləş  di  ril  miş su təc  hi  za  tı sis  te  mi ya  ra  dı  lır.



12 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНMay-iyun  2019-ъу ил

Şa ma xı ra yo nun da ic ra 
olu nan la yi hə Ba ğır lı, Ov-
çu lu və Çöl Göy lər, Ağ su 
ra yo nun da isə Qə şəd və 
Lən gə biz kənd lə ri ni əha tə 
edir. Bu kənd lər də iç mə li 
su şə bə kə si möv cud ol ma-
yıb və əha li su ya olan tə lə-
ba tı nı uzaq mə sa fə lər dən 
da şı ya raq ödə yir. Xü su si lə 
yay ay la rın da kənd lə rin su 
tə mi na tın da çə tin lik lər ya-
ra nır.

Kənd lə ri iç mə li su ilə tə-
min et mək üçün mən bə ola-
raq Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su 
kə mə ri se çi lib. Su kə mə rin-
dən gö tü rü lən su yun kənd-
lə rə   nəq li məq sə di lə ümu-
mi uzun lu ğu 9,5 km olan 
ma gist ral su xətt  i nin in şa sı 
nə zər də tu tu lur. Ma gist ral 
su kə mə ri üzə rin də 6 van-

tuz və  3 təz yi qı rı cı  qu raş-
dı rı la caq. Ba ğır lı, Ov çu lu, 
Çöl Göy lər və Qə şəd kənd-
lə rin də hər bi ri nin tu tu mu 
50 kub metr olan su an bar-
la rı ti ki lə cək, Lən gə biz kən-
din də ki möv cud su an ba rı 
isə əsas lı tə mir olu na caq. 
Şa ma xı və Ağ su ra yon la-
rı nın kənd lə rin də ümu mi 
uzun lu ğu 40,3 km olan su 
xət lə ri çə ki lə cək, əha li nin 
ümu mi is ti fa də si üçün 258 

bu laq qu raş dı rı la caq.
İn di yə dək Şa ma xı və 

Ağ su ra yon la rı nın kənd lə-
rin də 10 km su xətt  i nin ti-
kin ti si ye kun la şıb. Ha zır da 
an bar la rın və su xət lə ri nin 
ti kin ti si da vam et di ri lir. Ya-
xın vaxt lar da bu laq la rın qu-
raş dı rıl ma sı na baş la nı la caq. 
Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin 
yay ay la rın da ba şa çat dı rıl-
ma sı nə zər də tu tu lur.

La yi hə nin ic ra sı tam ba-

şa çat dıq dan son ra Şa ma xı 
ra yo nu nun Ba ğır lı, Ov çu lu 
və Çöl Göy lər, Ağ su ra yo-
nu nun Qə şəd və Lən gə biz 
kənd lə ri nin 6 min dən çox 
sa ki ni key fi y yət li iç mə li su 
ilə tə min edi lə cək.

Xa tır la daq ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin “Əha li nin 
iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair 
əla və təd bir lər haq qın da” 
sə rən cam la rı və in ves ti si ya 
la yi hə lə ri çər çi və sin də son 
2 il də 46 ra yo nun 211 kən-
din də 330 min sa ki nin key-
fi y yət li iç mə li su ya çı xı şı 
tə min edi lib. Bu kənd lər də 
su təc hi za tı ümu mi is ti fa də 
əsa sın da bu laq lar va si tə si-
lə apa rıl dı ğın dan əha li dən 
ödə niş tə ləb olun mur.

Аь су вя Ша ма хы ра йон ла ры нын 
кяндляриндя ич мя ли 

су лайищяляри иъра олунур

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  
iç mə li su ça tış maz lı ğı-
nın  mü şa hi də edil di yi 
kənd və qə sə bə lə rin su 
təc hi za tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı təd bir lə ri da-
vam et di ri lir. “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti tə rə fi n dən döv lət 
in ves ti si ya la yi hə si 
çər çi və sin də Şa ma xı 
və Ağ su ra yon la rı nın 
5 kən din də iç mə li su 
la yi hə lə ri nin ic ra sı na 
baş la nı lıb.
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Su ra xa nı ra yo nun da ic-
ra olu nan la yi hə lər Bül bü-
lə, Əmir can, Qa ra çu xur, 
Zığ, Ye ni Su ra xa nı və Ye ni 
Gü nəş li qə sə bə si D ya şa-
yış mas si vi 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 bir his sə sin-
də mər kəz ləş di ril miş iç mə li 
su şə bə kə lə ri möv cud ol ma-
yıb. Əha li iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı nı ma şın lar la da şı ma 
yo lu ilə tə min edib. Bə zi əra-
zi lər də isə 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 lır dı. Be lə ya şa yış mas-
siv lə rin də nor mal su təc hi-
za tı nı tə min et mək müm kün 
ol mur du.  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 əra zi lər də iç mə li 
su təc hi za tı sis tem lə ri nin ya-
ra dı ma sı na və ye ni dən qu-
rul ma sı na qə rar ve ri lib.

La yi hə çər çi və sin də Bül-
bü lə qə sə bə si Sa mir Əli yev 
kü çə si və ət raf əra zi lər də, 
Ata moğ lan Rza yev və Sətt  ar 

Bəh lul za də kü çə lə rin 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 18 km uzun-
lu ğun da su şə bə kə si in şa 
edi lir. 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. Ümu mi lik də bu 
əra zi lər də gö rü lən iş lər dən 7 
min nə fər fay da la na caq.

Ye ni Gü nəş li qə sə bə si D 
mas si vi nin rel yef ba xı mın-
dan yük sək lik də yer lə şən 
his sə si nin iç mə li su təc hi za-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə müx tə lif diametr li 
bo ru lar la 3,2 km su xət lə ri 
çə ki lır. Gö rü lə cək iş lər  nə-

ti cə sin də bu əra zi də 10 min-
dən çox sa ki nin iç mə li su 
təc hi za tı fa si lə siz re ji mə ke-
çi ri lə cək.

Qa ra çu xur qə sə bə si nin 
Şərq mas si vin də, həm çi nin 
Na zim İs ma yı lov, Ye ni Su ra-
xa nı qə sə bə si Va hid Xə li lov, 
Əli Məm mə dov,  Əmir can 
qə sə bə si Ma lik Mus ta fa yev, 
El xan Hə sə nov, Park, Vla-
di mir Ba lan din kü çə lə rin də 
müx tə lif diametr li bo ru lar la 

12 km uzun lu ğun da ye ni su 
şə bə kə lə ri ya ra dı la caq. Bu-
nun la da adı çə ki lən əra zi-
lər də 11 min dən çox sa ki nin 
iç mə li su təc hi za tı yax şı la şa-
caq.  

Ümu mi lik də, Su ra xa nı 
ra yo nun da ic ra olu nan la-
yi hə lər çər çi və sin də 33 km-
dən çox su xət lə ri çə ki lə cək 
və say ğac lar qu raş dı rı la caq. 
La yi hə lə rin ic ra sı na baş la-
nan dan qı sa müd dət ər zin də 
su xət lə ri nin  7 km-lik his sə-
si ti ki lib. Ümu mi lik də Su ra-
xa nı ra yo nun da ic ra olu nan 
la yi hə lər dən  30 min dən çox 
sa kin fay da la na caq.

Су ра ха ны ра йо ну нун гя ся бя ля рин дя 
ич мя ли су тяъщизаты йахшылашдырылыр

Su ra xa nı ra yo nun da ic- olu nan şə bə kə lər he sa bı na 
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Bu təd bir lər sı ra sın da tul-
lan tı su la rı nın op ti mal ida rə 
olun ma sı, ət raf mü hi tə zi-
yan vur ma dan tə miz lə nib 
kə nar laş dı rıl ma sı mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Son il-
lər böl gə lər də ic ra olu nan 
su və ka na li za si ya la yi hə lə ri 
çər çi və sin də hər bir 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 
nə zə rə alı nıb. “Azər su” ASC-
nin si fa ri şi ilə ic ra olu nan la-
yi hə lər çər çi və sin də Şa ma xı, 
Qə bə lə və Göy çay şə hər lə-
rin də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın ti kin ti si ye kun la-
şıb. Ha zır da Ağ daş, Ağ ca bə-
di, Bey lə qan, Qo bus tan, Xı zı, 
Daş kə sən, Xaç maz  və Naf ta-
lan şə hər lə rin də be lə qur ğu-
la rın ti kin ti si da vam et di ri lir.

Ku rort şə hə ri sa yı lan Naf-
ta lan da məh sul dar lı ğı sut ka-
da 6 min kub metr la yi hə lən-
di ri lən biolo ji tip li tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu in şa edi-
lir. Bi rin ci mər hə lə də qur-
ğu nun 3 min kub metr emal 
gü cü olan his sə si is tis ma ra 
ve ri lə cək. Ha zır da qur ğu da 

ti kin ti iş lə ri ye kun laş maq 
üz rə dir və ya xın vaxt lar da 
ava dan lıq la rın qu raş dı rıl-
ma sı na baş la nı la caq. Tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu nun in-
şa sı bu ilin so nu na dək  ba şa 
çat dı rı la caq.

Qeyd edək ki, Ya po ni-
ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 

Agent li yi ilə bir gə hə ya ta ke-
çi ril miş la yi hə çər çi və sin də 
Naf ta lan şə hə rin də 36,8 km 
iç mə li su şə bə kə si ya ra dı lıb 
və 10 min  nə fər da ya nıq lı iç-
mə li su ilə tə min olu nub. Şə-
hər də 39,4 km  ka na li za si ya 
şə bə kə si və tul lan tı su la rı nın 
tə miz lə yi ci qur ğu ya nəq li 
məq sə di lə 1,8 km uzun lu-
ğun da ka na li za si ya kol lek-
to ru in şa edi lib. La yi hə çər-
çi və sin də 3200 nə fər əha li nin 
ya şa dı ğı Qa sım bəy li və Qa-
şal tı Qa ra qo yun lu kənd lə ri-
nə də iç mə li su yun ve ril mə si 
tə min edi lib. Ey ni za man da, 

Naf ta lan su ka nal sahəsi üçün 
mü sir tip li ye ni in zi ba ti bi na 
ti ki lib. Tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu is tis ma ra ve ril dik dən 
son ra Naf ta lan şə hə rin də su 
və ka na li za si ya inf rast ruk tu-
ru nun ye ni dən qu rul ma sı iş-
lə ri tam ye kun la şa caq. 

Наф та лан шя щя рин дя тул лан ты су тя миз ля йи ъи 
гур ьусу нун ти кин ти си йе кун лаш маг цз ря дир

Eko lo ji sa-
bit li yin qo run ma sı və 
ət raf mü hi tin mü ha fi -
zə si ni priori tet he sab 
edən Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə öl kə miz də  eko lo ji 
prob lem lə rin həl li is ti-
qa mə tin də zə ru ri təd-
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
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İç mə li su sek to run da 
dün ya nın uni kal qur ğu la-
rın dan sa yı lan Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi-
ci Qur ğu lar Komp lek si pe-
şə sin dən və ya şın dan  ası lı 
ol ma ya raq ha mı tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nır. Mü tə-
ma di ola raq müx tə lif sa-
hə lə ri təm sil edən mü tə xəs-
sis lə rin, elm adam la rı nın, 
xa ri ci qo naq la rın, tə lə bə-
lə rin və şa gird lə rin komp-
lek sə sə fər lə ri təş kil olu nur.  
Komp lek sin budə fə ki qo naq-
la rı Xə zər Uni ver si te ti  Dün-
ya mək tə bi nin ib ti dai si nif 
şa gird lə ri olub.

Eks kur si ya müd də tin-
də əv vəl cə mək təb li lə rə su-
yun fay da sı, tə miz lən mə si 

və əha li yə çat dı rıl ma sı, su-
dan qə naət lə is ti fa də ba rə də 
maarifl  ən di ri ci mə lu mat lar 
ve ri lib. Bil di ri lib ki, tə miz 
su in san sağ lam lı ğı üçün 
mü hüm əhə miy yət da şı yır. 
Çirk li su dan is ti fa də nə ti cə-
sin də ya ra nan xəs tə lik lər dən 
da ha çox uşaq lar əziy yət çə-
kir. Su qıt lı ğı ha zır da  bü tün 
bə şə riy yə tin prob le mi dir və 
bu ba xım dan su dan sə mə rə-
li is ti fa də ilə bağ lı er kən yaş-
lar da uşaq lar da zə ru ri vər-
diş lər for ma laş dı rıl ma lı dır.

Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si ilə ta nış lıq çər çi-
və sin də şa gird lə rə bu ra da kı 
emal pro ses lə ri ba rə də mə-
lu mat ve ri lib. Kompleksdə 

emal olu nan su Dün ya Sə-
hiy yə Təş ki la tı nın, di gər 
bey nəl xalq qu rum la rın stan-
dart la rı na tam ca vab ve rir. 
Bu komp leks he sa bı na Ba kı 
şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da-
sı nın bö yük his sə si, ümu mi-
lik də 1 mil yon dan çox sa kin 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə-
min olu nub.

Komp leks lə ta nış lıq 
çər çi və sin də mək təb li lər 
mər kə zi ida rəet mə sis te mi 
- SCA DA ota ğın da ida rəet-
mə pro ses lə ri ni iz lə yib lər. 
Şa gird lər Cey ran ba tan Ult-
ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si nin yer-
ləş di yi əra zi ni gə zib lər.

Дцн йа мяк тя би нин ша эирд ля ри цчцн екс кур си йа тяшкил едилиб

“Tul lan tı su la rı nın ana-
li zi” möv zu sun da ke çi ri lən 
tə lim lər də   mü tə xəs sis lər 
Al ma ni ya nın bu sa hə də ki 
təc rü bə si ilə ya xın dan ta nış 
olub, nə zə ri və prak ti ki bi-
lik lər əl də edib, tul lan tı su 
la bo ra to ri ya la rın da bir gə 

ana liz lər apa rıb lar. Tə lim-
lər də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın is tis ma rı, la bo ra-
to ri ya lar da apa rı lan ana liz-
lər, eko lo gi təh lü kə siz lik və 
s. mə sə lə lər lə bağ lı bil gi lər 
ve ril ib, müasir tex no lo gi ya-
la rın tət bi qi ilə bağ lı mü za-

ki rə lər apa rı lıb.
Sə fər müd də tin də tə lim 

iş ti rak çı la rı  bu sa hə üçün 
kadr lar ha zır la yan  təh sil 
müəs si sə sin də də olublar. 
Mək tə bi nin müəl li mi dok tor 
Jo zef Bray den bax iç mə li və 
tul lan tı su nü mu nə lə ri nin 
ana li zi üz rə nə zə ri bi lik lə ri 
“Azər su” ASC-nin əmək daş-
la rı ilə bö lü şüb, mək tə bin 
la bo ra to ri ya sın da bir gə ana-
liz lər apa rı lıb.

Tə lim döv rün də Al ma-
ni ya nın BASF kor po ra si ya-
sı nın tul lan tı  su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rı na sə fər  təş kil edi-
lib. Bu ra da məişət və sə na ye 
tul lan tı su la rı nın tə mi zi lən-
mə tex no lo gi ya la rı, tul lan tı 
su la rı nın tər ki bi nə nə za rət 
edən la bo ra to ri yaının fəaliy-
yə ti ilə bağ lı ge niş bil gi ve ri-
lib, la bo ra to ri ya da qu raş dı-
rıl mış ava dan lıq lar, on la rın 
iş prin si pi ba rə də qar şı lıq lı 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

“Azər su” ASC-nin mü-

tə xəs sis lə ri nin Bad-Dürk-
haym və Şpa yer şə hər lə ri-
nin  tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rı na da sə fər lə ri təş-
kil edi lib. Mü tə xəs sis lər bu 
qur ğu lar da tul lan tı su la rı-
nın tə miz lə mə dən əv vəl ki 
və son ra kı tər ki bi nə nə za-
rət sis te mi ilə ta nış olub lar. 
“Azər su” ASC-nin əmək daş-
la rı Lüd viqs ha fen şə hə ri nin 
tul lan tı la rın ida rə edil mə si 
və ka na li za si ya müəs si sə si-
nin rəh bə ri Pe ter Ne bel ilə 
də gö rüşüblər.

Qeyd edək ki, Lüd viqs-
ha fen və Sumqayıt 1977-ci 
il dən qar daş laş mış şə hərlər-
dir. Ar tıq bir ne çə il dir ki, 
“Azər su” ASC 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 ke çi ri lir. 

"Азяр су" АСЪ-нин мц тя хяс сис ля ри Ал ма ни йа да ся фяр дя олуб

Al ma ni ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq Cə miy yə ti nin “Cə-
nu bi Qaf qaz Şə hər lər Şə bə kə si” la yi hə si çər çi və sin də 
“Azər su” ASC uzun müd dət dir  Lud viqs ha fen sə hə ri nin 
ka na li za si ya müəs si sə si ilə sə mə rə li əmək daş lıq edir. Bu 
əmək daş lıq çər çi və sin də “Azər su” ASC-nin Mər kə zi La bo-
ra to ri ya sı nın, Höv san Aera si ya  Stan si ya sı nın mü tə xəs-
sis lə ri Lud viqs ha fen şə hə rin də ke çi ril miş tə lim lər də iş ti-
rak ediblər.
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“Azər su” ASC-nin  2019-
ci il üçün mül ki mü da fi ə 
təd bir lə ri pla nı na əsa sən, 1 
say lı Re gional Su ka nal İda-
rə sin də “Föv qə la də ha di sə-
lə rin nə ti cə lə ri nin ara dan 
qal dı ril ma sı za ma nı mül ki 
mü da fi ə or qan və qüv və lə-
ri nin ida rə edil mə si nin təş-
ki li”  möv zu sun da ob yekt  
mül ki mü da fi ə məş qi ke çi ri-
lib.    

“Azər su” ASC-nin Mül ki 
Mü da fi ə Qə rar ga hı nın rəisi 
Ca han gir Şə ri fo vun rəh bər li-
yi ilə ke çi ri lən tə li mə 1 say lı 
Re gional Su ka nal İda rə si nin 
rəh bər he yə ti, mül ki mü da-
fi ə dəs tə lə ri nin ko man dir-
rəis və şəx si he yə ti, ümu mi-
lik də 50-dək iş çi cəlb olu nub. 
Təd bir də Föv qə la də Hal lar 
Na zir li yi nin Şi mal Re gional 
Mər kə zi nin əmək daş la rı qo-

naq qis min də iş ti rak ediblər.
Mül ki mü da fi ə məş qi nin 

ke çi ril mə sin də məq səd föv-
qə la də hal lar da mü ha fi  zə 
iş lə ri və di gər mül ki mü da-
fi ə təd bir lə ri üz rə ha zır lıq 
və ziy yə ti nin yox la nıl ma sı 
olub.

Tə lim za ma nı mül ki mü-
da fi ə dəs tə lə ri şəx si he yət-
lə tam kom lekt ləş di ri lib və 
mü ha fi  zə va si tə lə ri ilə təc hiz 
olu nub. Mad di-tex ni ki təc hi-
za tın və tə lim yer lə rin də bü-
tün mül ki-mü da fi ə ava dan-
lıq la rı nın saz lı ğı yox la nı lıb, 
imi ta si ya yer lə ri nin (da ğın-
tı,su kə mə rin də qə za, zə hər-
lən mə, yan ğın və s.) ha zır-
lan ma sı na diq qət ye ti ri lib. 
Məşq za ma nı dal da lan ma 
yer lə ri nin ha zır lan ma sı, iş çi-
lə rin təh lü kə siz yer lə rə çı xa-
rıl ma sı, on la ra fər di mü ha fi -
zə va si tə lə ri nin pay lan ma sı, 
xi la set mə iş lə ri nin apa rıl ma-

sı və s. ki mi təd bir lə rə ha zır-
lıq və ziy yə ti də yox la nı lıb.

1 say lı Re gional Su ka nal 
İda rə si nin Qu sar su ka nal 
sa hə si nin əra zi sin də ye ni is-
ti fa də yə ve ril miş su an ba rı 
qur ğu la rı sa hə sin də məşq 
pro se sin də mül ki mü da fi ə 
qüv və lə ri şər ti ola raq föv qə-
la də hal baş ver miş əra zi nin 
mü ha fi  zə si, əra zi yə gi riş-çı-
xı şın məh dud laş dı rıl ma sı, 
yan ğı nın sön dü rül mə si, zə-
hər lə nən lə rin xi las edil mə si, 
ax ta rış-xi la set mə, zə rər çək-
miş lə rə il kin tib bi yar dı mın 
gös tə ril mə si və iş çi lə rin təh-
lü kə siz əra zi lə rə təx liy yə si 
iş lə ri nin apa rıl ma sı ilə əla-
qə dar tap şı rıq la rı ye ri nə ye-
ti rib.

Son da məş qin nə ti cə lə ri 
təh lil edi lib, mül ki mü da fi ə 
dəs tə lə ri nin ko man dir-rəis 
və şəx si he yə ti nə mü va fi q 
töv si yə lər ve ri lib.

Föv qə la də ha di sə lə rin ara dan qal dı ril ma sı 
üzrə mül ki mü da fi ə məş qi ke çi ri lib   

Azər bay can Döv lət Neft 
və Sə na ye Uni ver si te tin də 
(ADN SU) VI Mə zun-Kar ye-
ra sər gi si ke çi ri lib. Sər gi də 
“Azər su” ASC, Ener ge ti ka 
Na zir li yi, Nəq liy yat, Ra bi-
tə və Yük sək Tex no lo gi ya-
lar Na zir li yi, SO CAR, Qi da 
Təh lü kə siz li yi Agent li yi,  
"Azə re ner ji" ASC, SO CAR 
Poly mer, Sch lum ber ger və 
di gər döv lət və özəl şir kət-
lər iş ti rak edib. Ümu mi lik də  
84 şir kət ADN SU-nun tə lə bə 
və mə zun la rı na ümu mi lik də 
591 va kan si ya üz rə iş yer lə-
ri, ey ni za man da 262 təc rü bə 

ye ri tək lif edib. Sər gi də 2000-
dək tə lə bə və mə zu nun iş ti-
rak et di yi sər gi bö yük ma-
raq la qar şı la nıb.

“Azər su” ASC  təd bir də 
xü su si stend lə təm sil olu-
nub. Səhm dar Cə miy yə tin 
İn san re surs la rı şö bə si nin 
nü ma yən də lə ri “Azər su” 
ASC-nin fəaliy yə ti, möv-
cud va kan si ya lar və təc rü bə 
proq ram la rı haq qın da təd bir 
iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu-
mat ve riblər. Mü ra ciət edən 
na mi zəd lə rin CV-lə ri  də yər-
lən dir ilmək üçün qə bul edi-
lib.

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


