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Tür ki yə nin “Bay kar” şir-
kə ti nin tex ni ki di rek to ru 
Sel çuk Bay rak tar və dün ya 
şöh rət li tür ki yə li alim, No-
bel mü ka fa tı laureatı pro fes-
sor Əziz Sən cər çı xış edə rək 
“TEK NO FEST” fes ti va lı nı 
müs tə qil li yin, qar daş lı ğın ba-
riz nü mu nə si, sə ma la rı mı zı, 
də niz lə ri mi zi, tor paq la rı mı-
zı qo ru yub dir çəl də cək yük-
sək tex no lo gi ya la rı bü tün 
cə miy yət lə bir lik də in ki şaf 
et dir mək sə fər bər li yi ki mi 
də yər lən dir di lər, elm və tex-
no lo gi ya sa hə sin də ça lı şan 
gənc lə ri in san lı ğa, Və tə nə 
töh fə ver mə yə ça ğır dı lar. 

Mə ra sim də iş ti rak edən 
Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd 
et di ki, Tür ki yə-Azər bay can 
qar daş lı ğı, bir li yi xalq la rı mız 
üçün əsas yol is ti qa mə ti dir, 
böl gə üçün, dün ya üçün də 
çox önəm li amil dir, təh lü-
kə siz lik, sa bit lik ami li dir. 
Nə qə dər Tür ki yə və Azər-
bay can bir yer də inam la ad-
dım la sa, böl gə miz də sülh və 

ba rış o qə dər də möh kəm 
ola caq dır:  “Bu gün “TEK-
NO FEST” bi zim bir li yi mi-
zin növ bə ti nü ma yi şi dir, 
onun tə za hü rü dür. “TEK NO-
FEST” elm, in ki şaf, bi lik, tex-
no lo gi ya bay ra mı dır. Əmi-
nəm ki, “TEK NO FEST”də 
iş ti rak edən gənc lər bu ta-
ri xi gü nü hər za man yad da 
sax la ya caq lar. Bir ne çə gün 
bə ra bər olan Tür ki yə və Azər-
bay can gənc lə ri ar tıq bir ailə 
ki mi bir-bi ri nə ya xın ol du, 
bir-bi ri ni ta nı dı və əmi nəm 
ki, gə lə cək də də daim bir yer-
də ola caq lar”.

Bu il dip lo ma tik əla qə lə ri-

mi zin ye ni dən qu rul ma sı nın 
30-cu il dö nü mü nü qü rur la 
qeyd et di yi mi zi vur ğu la yan 
Pre zi dent Rə cəb Tay yib Ər-
do ğan bil dir di ki, Tür ki yə və 
Azər bay can bir lik də hə lə ne-
çə-ne çə la yi hə lər ger çək ləş di-
rə cək və bu nun la da dün ya nı 
təəc cüb lən dir mək də da vam 
edə cək lər. Bu la yi hə lər iki 
öl kə nin müasir gənc lə ri qar-
şı sın da ye ni üfüq lər aça caq: 
“TEK NO FEST”  Azər bay can 
gənc li yi nin ba ca rı ğı nı, is te-
da dı nı nü ma yiş və in ki şaf 
et dir mə si üçün önəm li bir 
plat for ma dır. Bu ya rış lar-
da öz iş lə ri ilə fərq lə nən siz 
gənc lə ri miz sa ba hın pi lot suz 

uçuş apa rat la rı nı, sü ni zə ka-
la rı nı, rə qəm sal tex no lo gi ya-
la rı nı is teh sal edən və in ki şaf 
et di rən alim lə ri ola caq sı nız. 
“TEK NO FEST”çi lər bu gü nə 
qə dər Tür ki yə də son də rə cə 
gö zəl la yi hə lə rə im za at dı lar. 
Azər bay can da da ey ni uğu ru 

əl də edə cə yi mi zə şüb hə et mi-
rəm”. 

Çı xış lar dan son ra fes ti va-
lın müx tə lif mü sa bi qə lər üz rə 
qa lib lə ri nin mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi ol du. Mü ka fat la rı 
qa lib lə rə Tür ki yə Pre zi den-
ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan, 
Azər bay can Pre zi den ti İl-
ham Əli yev və No bel mü ka-
fa tı laureatı pro fes sor Əziz 
Sən cər təq dim et di lər. Mə-
ra sim də, həm çi nin döv lət 
baş çı la rı na və Əziz Sən cə rə 
“TEK NO FEST Azər bay can” 
fes ti va lı nın xa ti rə hə diy yə lə ri 
təq dim olun du.

Mə ra sim dən son ra pre zi-
dent lər İl ham Əli yev və Rə-

cəb Tay yib Ər do ğan, bi rin ci 
xa nım lar Meh ri ban Əli ye va 
və Əmi nə Ər do ğan sər gi zo-
na sın da kı pa vil yon lar la ta nış 
ol du lar. 

“TEK NO FEST Azər bay-
can” Aero kos mik və tex no-
lo gi ya fes ti va lı çər çi və sin də 
Azər bay can və Tür ki yə pi-
lot la rı nın iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 
aviaşou bu mö tə bər təd bi rin 
ən yad da qa lan ha di sə lə rin-
dən bi ri ol du. Pre zi dent lər 
İl ham Əli yev, Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan, bi rin ci xa nım lar 
Meh ri ban Əli ye va və Əmi nə 
Ər do ğan, qar daş öl kə lə ri mi-
zin rəs mi nü ma yən də he-
yət lə ri və fes ti val iş ti rak çı la rı 
aviaşounu iz lə di lər.
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Bu il ma yın 26-29-da Ba kı da ilk də fə ke çi ri lən 
“TEK NO FEST Azər bay can” Aero kos mik və Tex no lo-
gi ya Fes ti va lı Azər bay can-Tür ki yə  bir li yi nin əbə di və 
əzə li ol du ğu nu bü tün dün ya ya bir da ha nü ma yiş et dir-
di. 28 May-Müs tə qil lik Gü nün də Azər bay can Pre zi den-
ti İl ham Əli yev, Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər-
do ğan, bi rin ci xa nım lar Meh ri ban Əli ye va və Əmi nə 
Ər do ğan “TEK NO FEST Azər bay can” fes ti va lı nın ke çi-
ril di yi mə ka na gəl di lər. 

“ТЕК НО ФЕСТ” - Тцр ки йя-Азяр бай ъан 
гар даш лы ьы нын бц тцн дцн йа йа нц ма йиши
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 “Su  tə sər rü fa tı  və  me liora si ya iş-
çi lə ri gü nü” ərə fə sin də “Azər su” ASC-
nin sədr müavi ni Kö çər li Hə sə nov,  
Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-nin 
səd ri Zaur Mi ka yı lov, hər iki təş ki la tın 
kol lek ti vi 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 lar. 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 can la rın dan keç miş qəh rə man və tən 
öv lad la rı nın xa ti rə si yad edi lib.

“Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri 

gü nü” mü na si bə ti lə “Azər su” ASC-nin 
“+ 82 Qərb” su an ba rı nın üzə rin də sa lın-
mış “Ya sa mal” Par kın da gənc rəs sam la-
rın su möv zu sun da əsər lə rin dən iba rət 
sər gi ke çi ri lib. Sər gi də iq lim də yiş iklik-
lə ri nin su eh ti yat la rı na tə si ri, su ya qə-
naət və su dan sə mə rə li is ti fa də ni təb liğ 
edən əsər lər nü ma yiş et di ri lib. “+ 82 
Qərb” su an ba rı na və sər gi yə ba xış ke-
çi rən “Azər su” ASC, Me liora si ya və Su 
Tə sər rü fa tı ASC-nin rəh bər li yi gənc rəs-
sam la ra ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb.

***

Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin im za la dı ğı 
sə rən cam lar la su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya sa hə sin də sə mə rə li fəaliy-
yə ti nə gö rə “Azər su” ASC-nin bir 
qrup əmək da şı təl tif edi lib.

“Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı ilə
Aba sov Xa lid Əvəz oğ lu
“Tə rəq qi” me da lı ilə
As la nov Şa hin Sa bir oğ lu
Ba la mi yev Ra mis Me ma sa la oğ lu
Bün yə tov Sa bir Hü seyn oğ lu
Daş də mi rov Qa çay Daş də mir oğ lu
Əli yev Mu ğa mət Ca ma ləd din oğ lu
Qu li yev İn ti qam Sa bir oğ lu
Qu li yev Şa mil Hü si oğ lu
Məm mə dov Ma lik Əb dül xa liq oğ lu
Ni ya zo va Gül çöh rə Rə sul qı zı
Ömə rov Akif Məm mə də li oğ lu
Rüs tə mov Azad Ha cı ba la oğ lu
Şi ri nov Ra fael Mi ka yıl oğ lu.

Су тя сяр рц фа ты вя ме лиора си йа 
иш чи ля ри пешя байрамыны гейд едибляр

5 iyun “Su tə sər rü fa tı və 
me liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə 
bay ra mı dır. Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin 14 may 2014-cü il ta-
rixin 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” 
ki mi tə sis edi lib və hər il bu ta-
rix su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin pe-
şə bay ra mı ki mi qeyd olu nur.
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Azər bay can da akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik kor pus 
və nü fuz lu bey nəl xalq təş ki-
lat la rın nü ma yən də lə ri nin, 
eks pert lə rin iş ti ra kı ilə hib rid 
for mat da ke çi ri lən təd bir də 
su eh ti yat la rı sa hə sin də da-
vam lı in ki şa fın məq səd və 
hə dəfl  ə ri nə nail ol maq üçün 
səy lə rin sə fər bər edil mə si, bu 
mə sə lə nin qlo bal və re gional 
həl li məq sə di lə bey nəl xalq 
sə viy yə də dialo qun ya ra dıl-
ma sı, trans sər həd kon tekst də 
tə rəf daş lı ğın qu rul ma sı ki mi 
ak tual is ti qa mət lər mü za ki rə 
möv zu su olub.

Konf rans da çı xış edən 
eko lo gi ya və tə bii sər vət lər 
na zi ri Mux tar Ba ba yev iş ğal-
dan azad olun muş əra zi lər də 
eko sis te min və inf rast ruk tu-
run, hid ro me teoro lo ji mü şa-
hi də sis tem lə ri nin bər pa sı, 
su eh ti yat la rın dan sə mə rə li 
is ti fa də edil mə si məq sə di lə 
su mən bə lə ri nin qiy mət lən-
di ril mə si və di gər  təd bir-
lər ba rə də mə lu mat ve rib. 
“Da ya nıq lı İn ki şaf üz rə 2030 

Gün də li yi”nin su ilə bağ lı 
məq səd və hə dəfl  ə ri nin hə-
ya ta ke çi ril mə sin də BMT və 
di gər bey nəl xalq, re gional 
təş ki lat la rın, özəl sek to run, 
və tən daş cə miy yə ti nin səy-
lə ri nin bir ləş di ril mə si nin 
va cib li yi qeyd olu nub. O 
da bil dir lib ki, Azər bay ca-
nın şi rin su eh ti yat la rı nın 70 
faizin dən ço xu öl kə hü dud-
la rın dan kə nar da for ma la şır. 
Bü tün bun la ra bax ma ya raq, 
Azər bay can, ey ni za man da, 
trans sər həd su mən bə lə ri nin 
qey ri-düz gün ida rə olun ma sı 
və çirk lən di ril mə si prob le mi 
ilə üz lə şir.

BMT-nin Azər bay can da-

kı re zi dent-əla qə lən di ri ci si 
Vla dan ka And re ye va de yib 
ki, dün ya da təx mi nən 2 mil-
yard dan çox in sa nın təh lü kə-
siz su eh ti yat la rı na çı xı şı yox-
dur. O, Azər bay can da iq lim 
də yi şik li yi və su eh ti yat la rı-
nın ək sə riy yə ti nin mən bə yi ni 
qon şu öl kə lər dən gö tür mə si 
sə bə bin dən su re surs la rı nın 
ça tış maz lı ğı prob le mi nin 
mü rək kəb ləş di yi ni və onun 
həl lin də re gional əmək daş-
lı ğın va cib rol oy na ya ca ğı nı 
qeyd edib.

Konf rans da çı xış edən 
“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Kö çər li Hə sə nov su 
eh ti yat la rın dan sə mə rə li is-

ti fa də nin müasir döv rün ən 
ak tual mə sə lə lə rin dən bi ri 
ol du ğu nu xa tır la da raq iş ğal-
dan azad olun muş əra zi lə rin  
iç mə li su təc hi za tı ilə bağ lı 
mə lu mat ve rib. Qeyd olu nub 
ki, iş ğal döv rün də bu əra zi-

lər də iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri da ğı-
dıl mış, iş lək və ziy yət də olan 
hid ro tex ni ki qur ğu lar və 
pay la yı cı şə bə kə lər ya rar sız 
ha la sa lın mış dır. “Tor paq la-
rı mız iş ğal dan azad olun-
duq dan son ra “Azər su” ASC 
tə rə fi n dən il kin ola raq ya şa-
yış mən tə qə lə ri ni su ilə tə min 
edən su mən bə lə ri nin və ma-
gist ral kə mər lə rin da ğı dıl mış 
his sə lə ri bər pa edi lə rək ya şa-
yış olan əra zi lər su ilə tə min 
edi lib. İş ğal dan azad olun-
muş ya şa yış mən tə qə lə rin də 
xid mət sə viy yə si nin yax şı-
laş dı rıl ma sı məq sə dilə  Şu şa, 
Zən gi lan, Kəl bə cər şə hər lə ri 

və Had rut qə sə bə si əra zi sin-
də fa si lə siz fəaliy yət gös tə rən 
xid mət sa hə lə ri təş kil edi lib. 
İş ğal dan azad olun muş şə-
hər və ra yon mər kəz lə rin də 
“Ağıl lı su” la yi hə lə ri ic ra olu-
na caq”.

Konf ran sın so nun da iyu-
nun 30-da Es to ni ya da ke çi-
ri lə cək Su Kon ven si ya sı ilə 
bağ lı təd bi rə töh fə ola caq 
nə ti cə sə nə di qə bul edi lib. 
Konf rans çər çi və sin də iş ti-
rak çı lar “Ağıl lı kənd”də ya-
ra dı lan inf rast ruk tur la ta nış 
olub, Hə kə ri ça yı na qı zıl xal lı 
fo rel ba lıq la rı nın bu ra xıl ma sı 
mə ra si min də iş ti rak edib lər.

İyu nun 29-da Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər Na zir li yi-
nin təş ki lat çı lı ğı, BMT-nin Ər zaq və Kənd Tə sər rü fa tı 
Təş ki la tı nın və Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun dəs tə yi ilə 
Zən gi lan ra yo nu nun Ağa lı kən din də “Su eh ti yat la rı nın 
da vam lı ida rə edil mə sin də tə rəf daş lı ğın və fəaliy yə tin 
təş viq edil mə si” möv zu sun da bey nəl xalq konf rans ke-
çi ri lib.

Зянэиланда су ещ ти йат ла ры нын ида ря едил мя си 
мюв зу сун да бей нял халг конф ранс ке чи ри либ
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“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də Dün ya Ban-
kı nın nü ma yən də he yə ti ilə 
gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də iq-
lim də yi şik li yi və in ki şaf 
he sa ba tı na dair il kin məs-
lə hət ləş mə lər, Azər bay can-
da ya şıl in ki şa fa ke çid is ti-
qa mət lə ri  üz rə mü za ki rə lər 
apa rı lıb.

“Azər su” ASC səd ri-
nin bi rin ci müavi ni Tey yub 
Cab ba rov Dün ya Ban kı ilə 
əmək daş lıq çər çi və sin də gö-
rül müş iş lər və hə ya ta ke çi-
ri li miş la yi hə lər ba rə də mə-
lu mat ve rib. Qeyd olu nub ki, 
Dün ya Ban kı ilə bir gə ma liy-
yə ləş di ri lən la yi hə çər çi və-
sin də Şa ma xı, Qə bə lə, Saat lı 

və Sa bi ra bad şə hər lə rin də 
inf rast ruk tur ye ni dən qu ru-
lub. T.Cab ba rov öl kə miz də 
su eh ti yat la rın dan sə mə rə li 

is ti fa də ilə bağ lı ko mis si ya-
nın ya ra dıl dı ğı nı və təs diq 
edil miş Təd bir lər Pla nı na 
uy ğun ola raq mü hüm iş lə rin 

gö rül dü yü nü diq qə tə çat dı-
rıb.

Dün ya Ban kı nı nın nü ma-
yən də si And rea Li ve ra ni su-
dan sə mə rə li is ti fa də, iq lim 
də yi şik lik lə ri nin su eh ti yat-
la rı na tə si ri, tul lan tı su la rı nın 
tə miz lə nə rək tək rar is ti fa də si 
və s. sa hə lər üz rə əmək daş lı-
ğa ha zır ol duq la rı nı bil di rib.

Gö rüş də qeyd olu nan 
mə sə lə lər üz rə eh ti yac la rın 
müəy yən olun ma sı, həm çi-
nin  su sek to ru üz rə mə lu mat 
mü ba di lə si və s. mə sə lə lə rə 
dair fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Дцн йа Бан кы нын нц ма йян дя 
ще йя ти иля эю рцш ке чи ри либ

Qə bul lar dan əv vəl 
ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin Göy göl və Oğuz 

şə hər lə rin də ucal dı mış abi-
də lə ri zi ya rət edi lib.

Göy göl şə hə rin də ki Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də ke çi-
ri lən qə bul da 46 nə fər, Oğuz 
Olim pi ya İd man Komp lek-
sin də ke çi ri lən qə bul da isə 
45 nə fər iş ti rak edib. Və tən-
daş la rın mü ra ciət lə ri iç mə li 
su təc hi za tı və tul lan tı su la-
rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri, 
işə qə bul və di gər mə sə lə lər-

lə bağ lı olub.
Hər bir və tən da şı din lə-

yən “Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni K.Hə sə nov mü-
ra ciət lə rin qı sa müd dət də 
araş dı rı la raq zə ru ri təd bir lə-
rin gö rül mə si ba rə də aidiy-
yə ti st ruk tur böl mə lə ri nin 
rəh bər lə ri nə 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 dır ma ya 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 raitin 
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.

Mər kə zi ic ra ha ki-
miy yə ti or qan la rı nın, di-
gər ida rəet mə qu rum la-
rı nın rəh bər lə ri nin şə hər 
və ra yon lar da və tən daş-
la rın qə bu lu cəd və li nə 
uy ğun ola raq “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti nin sədr müavi ni Kö-
çər li Hə sə nov 17 may 
2022-ci il də Göy göl və 
Daş kə sən, 14 iyun 2022-
ci il ta ri xin də isə Oğuz 
və Qə bə lə ra yon la rın dan 
olan və tən daş la rı qə bul 
edib.

“Азяр су” АСЪ-нин сядр мцави ни 
Эюй эюл вя Оьуз шя щяр ля рин дя 
вя тян даш ла ры гя бул едиб



6 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНМай-ийун 2022-ъи ил

Şu şa şə hə ri nin iç mə li, tul-
lan tı və ya ğış su la rı sis tem lə-
ri nin ya ra dıl ma sı və ye ni dən 
qu rul ma sı nın tex ni ki-iq ti-
sa di əsas lan dır ma və la yi hə 
sə nəd lə ri nin ha zır lan ma sı na 
Ni der lan dın “Vitt  e veen Bos” 
məs lə hət çi şir kə ti də cəlb olu-
nub. “Azər su” ASC-də Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti nin Şu şa ra yo nun da 
xü su si nü ma yən də si Ay dın 
Kə ri mov, “Azər su” ASC-nin 
rəh bər li yi və mü tə xəs sis lər, 
eləcə də la yi hə ni ha zır la yan 
“İq lim” şir kə ti nin mü tə xəs-
sis lə ri nin iş ti ra kı ilə təq di-
mat ke çi ri lib.

Məs lə hət çi şir kə tin nü ma-
yən də lə ri bil di riblər ki, la yi hə 
ha zır la nar kən Şu şa şə hə ri nin 
su mən bə lə ri, an bar və pay la-
yı cı şə bə kə lə ri, su yun key fi y-
yə ti, tul lan tı su la rı nın ida rə 
olun ma sı və eko lo ji mə sə lə-
lər nə zə rə alı nıb. Şu şa şə hə ri-
nin gün də lik su tə lə ba tı 6000 
kub metr qiy mət lən di ri lir. Şu-
şa nın da ya nıq lı su təc hi za tı-
nın apa rıl ma sı üçün şə hə rin 
8 müx tə lif təz yiq zo na la rı na 
bö lün mə si, 2 zo na nın hid-
ro for na sos lar la, 6 zo na nın 
isə özüaxım lı re jim də su ilə 
tə min olun ma sı tək lif edi lir. 
Təz yiq zo na la rı nı qi da lan dır-
maq üçün möv cud an bar la 
ya na şı, 2 ye ni an ba rın da in-
şa sı nə zər dən ke çi ri lir. Rel yef 
ba xı mın dan çö kək nöq tə lə rin 

su təc hi za tın da iza fi  təz yi qin 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün təz-
yiq qı rı cı lar dan is ti fa də edil-
mə si nə zər də tu tu lur.
Şu şa şə hə ri nin bü tün əra-

zi si ka na li za si ya şə bə kə si ilə 
tə min olu na caq. Şə hə rin şərq 
his sə sin də, rel yef ba xı mın-
dan çö kək lik də yer lə şən əra-
zi də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu su in şa olu na caq.

***

İş ğal dan azad olun muş 
Ağ dam şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tı, tul lan tı və ya ğış 
su la rı nın ida rə olun ma sı 
sis tem lə ri nin ya ra dıl ma sı 
ilə bağ lı la yi hə sə nəd lə ri nin 
ha zır lan ma sı məq sə di lə ya-
ra dıl mış iş çi qru pun növ bə ti 
ic la sı ke çi ri lib. Ağ dam şə hə-
rin də baş tu tan ic las da iç mə-
li və tul lan tı su, ey ni za man-
da, ya ğış su la rı sis tem lə ri nin 
la yi hə si təq dim  edi lib, ət rafl  ı 
mü za ki rə lər apa rı lıb.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin Plan laş dır ma 
və la yi hə lən dir mə de par ta-
men ti nin rəisi Ba ha dır Kən-
gər li bil di rib ki, la yi hə ha-
zır la nar kən əha li nin iç mə li 
su ya tə lə ba tı, şə hə rin sə na ye 
və tu rizm im kan la rı nə zə rə 
alı nıb. Ağ dam şə hə ri nin və 
şə hə rə ya xın 4 kən din da ya-
nıq lı və key fi y yət li iç mə li su 
ilə tə min edil mə si məq sə di lə 

komp leks təd qi qat iş lə ri apa-
rı lıb və “Ağıl lı su” la yi hə si 
ha zır la nır.

La yi hə yə əsa sən Ağ dam 
şə hə ri iç mə li su ilə ye ral tı 
su mən bə yin dən tə min olu-
na caq və bu məq səd lə il kin 
mər hə lə də 3 kəş fi y yat-qiy-
mət lən dir mə qu yu su qa zı-
lıb. Qu yu la rın məh sul dar lı-
ğı tə lə ba tı ödə mə yə im kan 
ve rə cək və su yun key fi y yə ti 
stan dart la ra tam uy ğun dur. 
Ümu mi lik də, şə hə rin da ya-
nıq lı iç mə li su ilə tə min edil-
mə si məq sə di lə 24 qu yu nun 
qa zıl ma sı, qu yu zo na sı nın 
əsas və al ter na tiv (ge ne ra tor) 
elekt rik ener ji si ilə tə mi na-
tı la yi hə lən di ri lib. Su bar te-

zian lar dan qə bul olu na caq 
su rel yef ba xı mın dan yük-
səklik də yer lə şən an bar lar da 
top la na caq və ya şa yış mən-
tə qə lə ri nə özüaxım lı re jim də 
ötü rü lə cək. Şə hər də pay la yı-
cı su şə bə kə si nin ya ra dıl ma-
sı, şə bə kə üzə rin də yan ğın 
hid rant la rı nın, si yirt mə lə rin 
qu raş dı rıl ma sı la yi hə də öz 
ək si ni ta pıb, elə cə də hər bir 
abo nen tin mə sa fə dən oxu-
nan elekt ron say ğac la tə mi-
na tı tək lif edi lib.
İc las da Ağ dam şə hə ri nin 

tul lan tı və ya ğış su la rı nın ida-
rə edil mə si ilə bağ lı ha zır lan-
mış la yi hə də təq dim olu nub. 

Bil di ri lib ki, ka na li za si ya-ya-
ğış inf rast ruk tu ru nun qu rul-
ma sın da da müasir tex no lo-
gi ya lar dan is ti fa də olu na caq. 
La yi hə yə uy ğun ola raq  Ağ-
dam şə hə rin də for ma la şan 
tul lan tı su la rı məh sul dar lı ğı 
sut ka da 30 min kub metr la yi-
hə lən di ri lən biolo ji tip li qur-
ğu da tə miz lən dik dən son ra 
tex ni ki və su var ma məq sə di-
lə tək rar is ti fa də yə qay ta rı la-
caq.

Təq dim olu nan la yi hə də 
şə hə rin ya ğış su la rı nın 2 höv-
zə yə ay rıl maq la ida rə olun-
ma sı nə zər də tu tu lur. Ya ğış 
su la rı nın da hər bir höv zə də 
ti ki lə cək an bar da top la na raq 
tək rar is ti fa də olun ma sı plan-

la ş dı rı lır. 
Ağ dam şə hə ri nin iç mə li 

su təc hi za tı, tul lan tı və ya-
ğış su la rı sis tem lə rinin va hid 
mər kəz dən ida rə olun ma sı 
la yi hə lən di ri lib. Su bar te zian-
la rın məh sul dar lı ğı, an bar la-
rın sə viy yə si, su yun key fi y-
yət gös tə ri ci lə ri nə SCA DA 
sis te mi ilə nə za rət olu na caq, 
şə bə kə nin hid rav lik tən zim-
lən mə si on layn re jim də hə ya-
ta ke çi ri lə cək.
İc las da la yi hə ilə bağ lı ge-

niş mü za ki rə lər apa rı lıb, səs-
lən di ri lən tək lifl  ə rin la yi hə də 
nə zə rə alın ma sı töv si yə olu-
nub.

Шу ша vя Аьдам шя щя рляри нин ич мя ли вя 
тул лан ты су  ла йи щя ляри мцзакиря олунуб
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Kür Su Təc hi za tı İda rə-
si nin rəisi El də niz Hə sə nov 
su tə miz lə yi ci qur ğu la rın iş 
prin si pi və bu ra da su yun tə-
miz lən mə si pro se si ba rə də 
İc ti mai Şu ra üzv lə ri nə ət rafl  ı 
mə lu mat ve rib. Qeyd olu nub 
ki, Kür ça yın dan üzən na sos 
stan si ya la rı va si tə si lə gö tü-
rü lən su bi rin ci mər hə lə də 
ra dial du rul du cu la ra ötü rü-
lür. Bu ra da reagent lər dən 

is ti fa də edi lə rək onun tər ki-
bin də ki lil çök dü rü lür. İkin-
ci mər hə lə də su ho ri zon tal 
du rul du cu lar da emal pro se-
sin dən ke çir. Nə ha yət, 3-cü 
mər hə lə də qum süz gəc lə rin-
dən ke çən su tə miz an ba ra 
ötü rü lür, bu ra da zə rər siz lə ş-
di ri lir və na sos lar la ma gist ral 
kə mər lə rə vu ru lur. Ma gist ral 
kə mə rin 89-cu ki lo met rin də 
- Sən gə çal qə sə bə si ya xın lı-
ğın da ye ni dən qal dı rı cı na-
sos lar dan is ti fa də olun maq la 
su yun Ba kı ya çat dı rıl ma sı tə-
min edi lir.

Qo naq la rın diq qə ti nə çat-

dı rı lıb ki, Oğuz-Qə bə lə-Ba kı 
su kə mə ri nin və Cey ran ba-
tan  Ult ra süz gəc li Su tə miz-
lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si-
nin is tis ma ra ve ril mə sin dən 
son ra Ab şe ron ya rı ma da sı na 
gə ti ri lən iç mə li su yun həc mi 
xey li ar tıb. Bu da Kür Su tə-
miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-
lek sin dən Ba kı ya ve ri lən 
su yun bir his sə si nin Mu ğan 
və Aran böl gə lə ri nə yö nəl-

dil mə si nə im kan ya ra dıb. Bu 
məq səd lə 107 km uzun lu-
ğun da Şir van-Mu ğan və 62 
km uzun lu ğun da Sa bi ra bad-

Saat lı qrup ma gist ral su kə-
mər lə ri, kə mər lə rin üzə rin də 
an bar lar ti ki lə rək is tis ma ra 
ve ri lib. Bu nun la da, Ha cı qa-
bul, Şir van, Sal yan, Neft ça-
la, Bi lə su var, Sa bi ra bad və 
Saat lı şə hər lə ri nin, elə cə də 
ma gist ral kə mə rin marş ru-
tu bo yun ca yer lə şən kənd lə-
rin su təc hi za tı əsas lı şə kil də 
yax şı laş dı rı lıb. Bü töv lük də 
2030-cu ilə pers pek tiv in ki şaf 
nə zə rə alın maq la Şir van-Mu-
ğan və Sa bi ra bad-Saat lı qrup 
su kə mər lə rin dən 170-dən 
çox ya şa yış mən tə qə si nin 
630 min nə fər sa ki ni fay da la-
na caq dır.

Qeyd edək ki, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin ər zaq təh lü-

kə siz li yi nin və ix rac po ten-
sialı nın ar tı rıl ma sı nın tə min 
edil mə si ba rə də tap şı rıq la-
rı na uy ğun ola raq Kür Su tə-

miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-
lek si Ha cı qa bul və Şa ma xı 
ra yon la rı nın əra zi sin də 10 
min hek tar əkin sa hə si ni su-
var ma su yu ilə də tə min edir. 
Bu məq səd lə komp leks dən 
Pa dar çöl ad la nan əra zi yə 
27,5 km uzun lu ğun da əsas 
da şı yı cı kə mər in şa olu nub.  

Xa tır la daq ki, Kür Su tə-
miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-
lek si nin in şa sı na 1968-ci il də 
baş lan sa da, iş lər ləng apa-
rı lıb. 1969-cu il də ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin res pub li ka 
rəh bər li yi nə gəl mə sin dən 
son ra la yi hə nin ic ra sın da 
cid di dö nüş ya ra nıb. Ümum-
mil li li de rin tə şəb bü sü ilə 
xalq ti kin ti si nə çev ri lən la-
yi hə nin bi rin ci növ bə si mər-
hə lə lər lə 1970-1971-ci il lər də 
is tis ma ra ve ri lib. 27 sent yabr 
1970-ci il də komp leks dən 
Ab şe ron ya rı ma da sı na su-
yun ve ril mə si nə baş la nıb.

Sü rət lə in ki şaf edən Ba kı 
şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı-
nı yax şı laş dır maq üçün 1980-
ci il lər də Kür su kə mər lə ri si-
si te mi nin ikin ci növ bə si üz rə 
iş lər ic ra edi lib. 3 mər hə lə də 
(1984, 1986 və 1988-ci il lər də) 
Ba kı ya əla və 3 ma gist ral su 
kə mə ri çə ki lib. Bu nun la da, 
komp lek sin məh sul dar lı ğı 
sa ni yə də 9,5 və ya sut ka da 
820 min kub met rə çat dı rı lıb. 

Иътимаи Шуранын цзвляри Кцр Сутямизляйиъи 
Гурьулар Комплексиня сяфяр едибляр

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın 99-cu 
il dö nü mü ərə fə sin də “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
ya nın da İc ti mai Şu ra nın üzv lə ri nin ümum mil li li de rin 
iç mə li su sek to run da şah əsə ri sa yı lan Kür Su tə miz lə yi-
ci Qur ğu lar Komp lek si nə sə fə ri təş kil olu nub. Əv vəl cə 
ulu ön də rin komp leks əra zi sin də ucal dıl mış abi də si zi-
ya rət olu nub, abi də nin önü nə gül dəs tə lə ri qo yu lub.
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“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tərəfi ndən böl-
gə lər də əha li nin iç mə li su 
təmina tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə həyata keçirilən  
la yi hə lə r çər çi və sin də Fü zu-

li ra yo nu nun Qa yı dış məc-
bu ri köç kün qə sə bə sin də 
ye ni su bar te zian qu yu su is-
ti fa də yə ve ri lib.

1,2,3,4 və 5-ci Qa yı dış qə-
sə bə lə ri ni iç mə li su təchizatı 

in di yə qə dər Fü zu li ra yo-
nu nun Bö yük Bəh mən li 
kən din də ki su bar te zian qu-
yu sun dan apa rı lır dı. Qu-
yu zo na sın dan qə sə bə lə rə 
çə kil miş 273 mm diametr li 
ma gist ral su kə mə ri uzun 
müd dət is tis mar olun du-
ğun dan qə za lı və ziy yə tə 
düş müş dü. Bu na gö rə də 
köç kün qə sə bə lə ri nin su tə-
mi na tın da fa si lə lər ya ra nır, 
ey ni za man da, cid di su it ki-
lə ri baş verirdi. 

Qə sə bə lə rin iç mə li su təc-
hi za tın da da ya nıq lı ğı tə min 
et mək məq sə di lə “Azər su” 

ASC-nin mü tə xəs sis lə ri tə rə-
fi n dən araş dır ma lar apa rı lıb 
və da ha ya xın əra zi də ye ni 
su bar te zian qu yu su nun qa-
zıl ma sı qə ra ra alı nıb. “Azər-
su” ASC-nin da xi li im kan la-
rı he sa bı na qı sa müd dət də 
qu yu nun qa zın tı sı ba şa çat-
dır lıb, onun elekt rik ener ji si 
ilə tə mi na tı hə ya ta ke çi ri lib. 
Ye ni qu yu nun məh sul dar-
lı ğı və bu ra dan əl də olu nan 
su yun key fi y yə ti 1,2,3,4 və 
5-ci Qa yı dış qə sə bə lə rin də 
967 abo nen ti da ya nıq lı iç mə-
li su ilə tə min et mə yə im kan 
ve rə cək.

La yi hə yə əsa sən kənd lə-
rə iç mə li su Şol lar-Ba kı su 
kə mə rin dən ve ri lə cək. Su-
yun op ti mal pay lan ma sı nı 
tə min et mək üçün kənd lər-
də  hər bi ri nin tu tu mu 100-
300 kub metr olan 5 ədəd 
su an ba rı ti kilr. İki pil lə li 
na sos lar la an bar la ra çat dı-
rı la caq su yun pay la yı cı şə-
bə kə lə rə ötü rül mə si üçün 28 
km uzun lu ğun da müx tə lif 
diametr li ma gist ral su xət lə-
ri çə ki lib.

La yi hə çər çi və sin də 9 
kən din hər bi rin də mər kəz-
ləş di ri li miş şə bə kə ya ra dı-
lır və bu məq səd lə 38 km 

xətt  in in şa sı plan laş dı rı lıb. 
Ey ni za man da, kənd lər də 
965 evə bir ləş mə ve ri lə cək 
və say ğac lar qu raş dı rı la caq.  
Ha zır da an bar lar da və şə bə-
kə xət lə rin də ti kin ti-qu raş-

dır ma və say ğac laş ma iş lə ri 
apa rı lır. Ca ri ilin iyun ayın-
da iş lə rin tam ye kun la şa ca ğı 
və kənd lə rə su yun ve ril mə si 
nə zər də tu tu lur. 

Qeyd edək ki, Şab ran ra-

yo nu nun Ley ti, Lə cə di, Qə-
lə gah, Dağ Bi li ci, Zöh ra mı, 
Mum lu, Pi rə bə dil, Su ma-
ğa va və Su ma ğa va Qaz ma 
kənd lə rin də  mər kəz ləş di-
ril miş iç mə li su təc hi za tı sis-
tem lə ri möv cud ol ma yıb. Bə-
zi kənd lə rin sa kin lə ri iç mə li 
su ya olan tə lə bat la rı nı Dağ 
Bi li ci kən di ya xın lı ğın da kı 
Xır mı bu la ğın dan is ti fa də et-
mək lə ödə yib. La kin son il lər 
bu la ğın məh sul dar lı ğı azal-
dı ğın dan kənd lə rin tə lə ba tı 
tam ödə nil mir di. Bu na gö rə 
sa kin lər iç mə li su yu uzaq 
mə sa fə dən da şı yır və ya ma-
şın lar la alır dı lar.

Layihəyə əsasən kəndlə-
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İn ten siv ya ğın tı la rın 
və sel su la rı nın Go ran boy 
və Göy göl ra yon la rın da su 
mən bə lə ri nə vur du ğu zi ya nın 
fə sad la rı ara dan qal dı rı lır. 
Ha zır da su mən bə lə rin də 
in fi lt ra si ya qur ğu su nun tə-
miz lən mə si iş lə ri in ten siv 
qay da da da vam et di ri lir.

Son gün lər mü şa hi də 
olu nan in ten siv ya ğın tı lar 
və sel su la rı Go ran boy və 
Göy göl ra yon la rın da şə hər 
mər kəz lə ri ni və bə zi kənd-
lə ri iç mə li su ilə tə min edən 
Bal lı qa ya, Bə növ şə li və Kü-
rək çay  mən bə lə ri nə cid di 
zi yan vu rub. İyu nun 22-də 
sel nə ti cə sin də Qa ra çay ça-
yın dan gə lən ağac qı rın tı la rı, 
daş və lil Bal lı qa ya su tə miz lə-
yi ci qur ğu su nun in fi lt ra si ya 
sa hə si ni bərk küt lə ilə dol du-
rub və qur ğu da emal pro se si 
tam da ya nıb. Qı sa müd dət-
də qur ğu da tə miz lə mə iş lə-
ri apa rı la raq su yun ve ri li şi 
bər pa olun sa da, iyu nun 25-
də se lin tək rar lan ma sı emal 

pro se si nin ye ni dən da yan-
ma sı na sə bəb olub. Nə ti cə-
də, Go ran boy, Naf ta lan və 
Xo ca lı su ka nal sa hə lə ri nin 
bu mən bə dən qi da la nan ya-
şa yış mən tə qə lə ri nə iç mə li 
su yun ve ril mə si da yan dı rı lıb. 
“Azər su” ASC tə rə fi n dən əra-
zi yə xü su si tex ni ka və ma şın-
lar cəlb olu na raq tə mir-bər pa 
iş lə ri nə baş la nı lıb. Ar tıq qur-
ğu nun bir his sə si tə miz lə nib. 
Go ran boy, Naf ta lan şə hər lə-

ri nə və Ağ ca kənd qə sə bə si nə, 
elə cə də bir sı ra kənd lə rə iç-
mə li  su yun ve ril mə si qis mən 
bər pa olu nub.

Sel və daş qın lar  Göy göl 
şə hə ri ni və ət raf kənd lə ri iç-
mə li su ilə tə min edən Kü-
rək çay və Bə növ şə li mən bə-
lə ri nə də zi yan vu rub. Se lin 
gə tir di yi lil və bərk mad də lər 
qur ğu lar da emal pro ses lə ri-
nin da yan ma sı na sə bəb olub.  
Ha zır da mən bə lər də tə mir-

bər pa iş lə ri da vam et di ri lir. 
Ar tıq Bə növ şə li mən bə yi nin 
fəaliy yə ti bər pa edi lib, Kü-
rək çay mən bə yin də isə iş lər 
da vam et di ri lir.

“Azər su” ASC səd ri nin 
bi rin ci müavi ni Tey yub Cab-
ba rov, “Su ti kin ti” Müəs si sə-
si nin, re gional su ka nal ida-
rə lə ri nin nü ma yən də lə ri su 
mən bə lə ri nə ba xış ke çi rib lər. 
Sel nə ti cə sin də hid ro tex ni-
ki qur ğu la ra dəy miş zi ya nın 
müəy yən ləş di ril mə si və ara-
dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı iş çi 
qru pu ya ra dı lıb. Əha li nin iç-
mə li su ya olan tə lə ba tı nı ödə-
mək üçün hər iki ra yo na su-
da şı yan nəq liy yat va si tə lə ri 
sə fər bər olu nub və mən bə də 
emal pro se si bər pa olu na na 
qə dər sa kin lər ma şın lar la da-
şı nan su ilə tə min olu na caq-
lar. 

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin 2022-ci il üçün 
Mül ki Mü da fi ə üz rə Təd bir lər 
Pla nı na uy ğun ola raq Xan-
bu lan çay Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek sin də “Föv-
qə la də ha di sə lə rin ara dan 
qal dı rıl 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. Tə-
li mə mül ki mü da fi ə dəs tə lə-
ri nin ko man dir-rəis və şəx si 
he yə ti, mül ki mü da fi ə qüv-
və lə ri nə da xil ol ma yan iş çi-
lər, ümu mi lik də 60 nə fər cəlb 
olu nub.

“Azər su” ASC-nin Mül ki 
Mü daq fi ə Qə rar ga hı nın rəisi, 

məş qin rəh bə ri Ca han gir Şə-
ri fov bil di rib ki, tə lim za ma nı 
mül ki mü da fi ə dəs tə lə ri şəx-
si he yət lə tam komp 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 mər lə 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, tib bi 
və yan ğın dan 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 lı ğın və-

ziy yə ti də yox la nı lıb.
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 lar 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.

məşqin rəhbəri Cahangir Şə

Фюв гя ла дя ща ллар цзря мцл ки мц да фия мяш гиФюв гя ла дя ща ллар цзря мцл ки мц да фия мяш ги

Сел су ла ры нын су мян бя ля ри ня вур ду ьу 
зи йа нын фя сад ла ры ара дан гал ды ры лыр
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Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın 
iç  mə  li su təc  hi  za  tın  da xü  su -
si pa  yı olan Cey  ran  ba  tan su 
an  ba  rı  nın eh  ti  yat həc  mi 90 
faiz tə  min edi  lib. Bu mən  bə -
dən qi  da  la  nan Cey  ran  ba  tan 
klas  sik tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la -
rın 3-cü növ  bə  si ye  ni  dən işə 
sa  lı  na  raq qur  ğu  la  rın emal 
gü  cü sa  ni  yə  də 9 kub  met  rə 
çat  dı  rı  lıb. Yay möv  sü  mün -
də xam su  da üz  vi mad  də  lə -
rin art  ma  sı nə  zə  rə alı  na  raq 
Cey  ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc  li 
Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  la  rın 
qə  bul xət  lə  ri, su  pay  la  yı  cı ka -
me  ra  sı, me  xa  ni  ki süz  gəc se -
xi və xam su an  ba  rı yu  yu  lub 
de  zin  fek  si  ya olu  nub, memb -
ran süz  gəc  lə  rin 50 faizi ye  ni -
lə  nib. 

Cey  ran  ba  tan-Bi  nə   qə  -
di, Cey  ran  ba  tan-Maş  ta  ğa, 
Cey  ran  ba  tan-Zi  rə ma  gist  ral 
kə  mər  lə  rin marş  ru  tu bo  yu 
ida  rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin is -

tis  mar və  ziy  yə  ti yox  la  nı  lıb, 
qə  za  lı his  sə  lər  də əsas  lı tə -
mir-bər  pa iş  lə  ri apa  rı  lıb, ye -
ni si  yirt  mə  lər qu  raş  dı  rı  lıb.

Ötən müd  dət  də Şol  lar və 
İkin  ci Ba  kı su kə  mər  lə  ri  nin 
marş  ru  tu bo  yu ba  xış qu  yu -
la  rın  da tə  mir-bər  pa iş  lə  ri 
apa  rı  lıb. Oğuz-Qə  bə  lə-Ba  kı 
su mən  bə  yin  də 20 su  bar  te -
zian qu  yu  su  nun na  sos  la  rı 
ye  ni  lə  nib.

Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı ilə 
ya  na  şı, Aran böl  gə  si  nin iç -

mə  li su təc  hi  za  tı  nı hə  ya  ta 
ke  çi  rən Kür su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  la  rı  na su  yun ve  ril  mə  si 
üçün üzən na  sos stan  si  ya  sın -
da, ra  dial və üfü  qi du  rul  du -
cu  lar  da, süz  gəc se  xin  də ca  ri 
tə  mir iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
Ey  ni za  man  da, Kür-Ba  kı, Sa -
bi  ra  bad-Saat  lı, Şir  van-Mu -
ğan qrup su kə  mər  lə  ri  nin 
is  tis  mar və  ziy  yə  ti yox  la  nı  lıb.

Yay möv  sü  mü  nə ha  zır  lıq 
iş  lə  ri çər  çi  və  sin  də Ba  kı şə  hə -
rin  də ümu  mi həc  mi 882 min 

kub  metr olan 24 mər  kə  zi su 
an  ba  rı yu  yu  lub de  zin  fek  si  ya 
olu  nub, na  sos stan  si  ya  la  rın -
da ca  ri və əsas  lı tə  mir iş  lə  ri 
gö  rü  lüb. Şə  hər əra  zi  sin  də 
900 km ma  gist  ral su  pay  la  yı -
cı xət  lər təf  tiş edi  lib, is  tis  mar 
müd  də  ti  ni ba  şa vur  muş və 
risk  lə  ri bö  yük olan su xət -
lə  rin  də tə  mir iş  lə  ri apa  rı  lıb. 
Re  gion  lar  da 8 su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  nun, 28 dre  naj tip  li su -
qə  bu  le  di  ci  nin, su  bar  te  zian 
qu  yu  la  rın yay möv  sü  mü  nə 
ha  zır  lı  ğı üçün nə  zər  də tu -
tul  muş təd  bir  lər  ba  şa çat  dı -
rı  lıb. 

Yay möv  sü  mün  də su 
təc  hi  za  tı sis  tem  lə  rin  də baş 
ve  rən qə  za  la  rın ope  ra  tiv 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün 
xü  su  si tex  ni  ka  nın, həm  çi  nin 
mal-ma  te  rial eh  ti  yat  la  rı  nın 
tə  da  rü  kü ilə bağ  lı la  zı  mi iş -
lər gö  rü  lür. Ey  ni za  man  da, 
ye  ni su  da  şı  yan ma  şın  lar və 
tə  mir ava  dan  lıq  la  rı alı  nıb.

Йай мюв сц мцня 
щазырлыг ишляри йекунлашыб

Yay möv sü mün də 
əha li nin iç mə li su tə-
mi na tın da da ya nıq-
lı ğın tə min olun ma sı 
məq sə di lə “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti tə rə fi n dən zə ru ri 
təd bir lər hə ya ta ke çi-
ri lib. 2021-ci ilin pa-
yız ay la rın dan baş la-
ya raq su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın, ma gist ral 
və pay la yı cı kə mər-
lə rin, an bar la rın və 
na sos stan si ya la rı-
nın is tis mar və ziy yə ti 
yox la nı lıb, hid ro tex-
ni ki qur ğu lar da tə mir-
bər pa iş lə ri apa rı lıb. 
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Qeyd olu nub ki, On layn 
İc ti mai Nə za rət Plat for ma-
sı fo to və vi deo sü bu tu olan 

prob lem lə ri aidiy yə ti döv lət 
or qan la rı na yön lən di rir və 
on la rın həl li nə nail olur. 
Bir il ər zin də 845 mü ra ciət 

qey də alı nıb və on la rın 70 
faizi həl li ni ta pıb.

Təd bir də, həm çi nin 

2022-ci ilin mart-may ay la-
rın da da xil ol muş mü ra ciət-
lər və  on la rın ic ra və ziy yə ti 
ba rə də he sa bat açıq la nıb. 
He sa ba ta əsa sən 15 döv lət 
qu ru munun və tən daş la rın 
mü ra ciət lə ri nə ba xıl ma sı 

üz rə fəal ol du ğu müəy yən 
edi lib və on la ra mü va fi q təl-
tifl  ər təq dim olu nub. “Azər-
su” ASC və tən daş la rın 
mü ra ciət lə ri ni ope ra tiv şə-
kil də həll edən ən fəal döv-
lət müəs si sə lə rin dən bi ri ki-
mi mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

La yi hə nin ye kun la rı na 
həsr olun muş təd bir də Hə-
dəf STEAM Li se yi nin Qur tu-

luş fi  lialı nın di rek to ru Ca hid 
Hü sey nov və Nə si mi fi  lialı-
nın di rek tor müavi ni Ra vil 

Bö yük za də çı xış edə rək su-
yun in san hə ya tın da oy na-
dı ğı əvə zo lun maz ro lun dan 
da nı şıb lar. Qeyd olu nub ki, 
ha zır da mü şa hi də olu nan 
qlo bal iq lim də yi şik li yi ilə 
əla qə dar dün ya da şi rin su 
eh ti yat la rı nın azal ma sı mü-
şa hi də olu nur. Di gər tə rəf-
dən, dün ya iq ti sa diy ya tı nın 
sü rət li in ki şa fı, de moq ra fi k 
və ziy yət və s. amil lər su-
ya tə lə ba tı get dik cə ar tı rır. 
Bu da öz növ bə sin də su dan 
qə naət lə is ti fa də zə ru rə ti ni 
ya ra dır. Bu ba xım dan be lə 
təd bir lə rin maarifl  ən di ri ci 
əhə miy yət da şı dı ğı diq qə tə 
çat dı rı lıb.

 “Su ka nal” ET Lİ-nin di-
rek tor müavin lə ri El nur Nə-
si rov və Rə şail İs ma yı lov 
bə şə riy yə ti na ra hat edən su 
qıt lı ğı, su yun is raf olun ma-

sı nın yol ve ril məz li yi ba rə-
də mə lu mat ve riblər. Qeyd 
olu nub ki, təh sil müəs si sə-
lə rin də be lə təd bir lə rin ke-
çi ril mə si gənc nəs lin su ki mi 
əvə zo lun maz ne mə tin əhə-
miy yə ti ba rə də mə lu mat la-
rı nın zən gin ləş mə si , on la ra 
su dan qə naət lə is ti fa də vər-
diş lə ri nin aşı lan ma sı ba xı-
mın dan çox va cib dir.

La yi hə çər çi və sin də ke çi-
ri lən “Su yun də yə ri şa gird-
lə rin gö zü ilə” rəsm mü sa-
bi qə si nə də ye kun vu ru lub. 
Mü sa bi qə nin qa lib lə ri elan 
olu na raq on la ra dip lom və 
hə diy yə lər, təd bi rin təş ki lat 
ko man da sı nın fəal üzv lə ri-
nə isə ser ti fi  kat lar təq dim 
olu nub.

Təd bir lər li sey şa gird lə ri-
nin iş ti ra kı ilə bə dii his sə ilə 
ba şa ça tıb.

“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 “Su yun də yə ri şa gird lə rin gö zü 
ilə” la yi hə si ye kun la şıb. “Azər su” ASC-nin “Su ka nal” 
El mi-Təd qi qat və La yi hə İns ti tu tu nun Hə dəf STEAM Li-
se yi ilə bir gə ke çir di yi la yi hə də təh sil oca ğı nın V-VII si-
nif şa gird lə ri iş ti rak edib. La yi hə çər çi və sin də şa gird lər lə 
gö rüş lər ke çi ri lib, su yun əhə miy yə ti və su dan sə mə rə li is-
ti fa də ilə bağ lı maarifl  ən dir mə iş lə ri apa rı lıb.

On layn İc ti mai Nə-
za rət Plat for ma sı la yi-
hə si nin (www.e-ne za ret.
az) 1 il lik fəaliy yə ti nə 
həsr olun muş  təd bir ke-
çi rib. Mil li Məc li sin de-
pu ta tı Fat ma Yıl dı rım, 
USAİD-in öl kə di rek-
to ru Jaidev Sinqx, Açıq 
Hö ku mət Mil li Plat for-
ma sı nın koor di na to ru 
Əli məm məd Nu ri yev və 
e-ne za ret plat for ma sı-
nın rəh bə ri Mə həm məd 
Qu lu za də la yi hə nin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb, 
ötən bir il ər zin də plat-
for ma ilə sıx əmək daş lıq 
edən döv lət qu rum la rı na 
tə şək kü rü nü bil di rib lər. 

"Азяр су" АСЪ "Ян фяал дюв лят 
мцяс си ся си" мц ка фа ты на ла йиг эю рц лцб

"Су йун дя йя ри ша эирд ля рин эю зц иля"
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Bil gəh qə sə bə si Al ba lı lıq 
mas si vin də yer lə şən is ti xa-
na da iç mə li su dan qa nun suz 
is ti fa də ha lı müəy yən edi lib. 
Araş dır ma za ma nı mə lum 
olub ki, ob yekt sa hi bi ya xın-
lıq dan ke çən xətt  ə qa nun suz 
qo şul ma ve rə rək  su dan is-
ti fa də edir. Əv vəl lər su dan 
qey ri-qa nu ni is ti fa də yə gö rə 
akt ya zı la raq dəy miş zi yan 
he sab lan sa da, ob yekt sa hi bi 
tək rar qo şul ma et mək lə qa-

nu na zidd əməl lə ri nin da vam 
et di rib. 

Bil gəh qə sə bə si Al ba lı lıq 
mas si vin də ya şa yan bə zi sa-
kin lər tex ni ki şərt ol ma dan, 
ti kin ti nor ma və qay da la rı na 
uy gun ol ma ya raq su xət lə ri 
çə kib lər. On lar təz yiq ya rat-
maq məq sə di lə xətt  in üzə rin-
də bö lüş dü rü cü çən lər qu raş-
dı rıb lar və su yu ev lə rə hə min 
çən lər va si tə si lə pay la yıb lar. 
Əra zi də ki fər di ya şa yış ev-
lə ri nin ək sə riy yə ti say ğac 

qu raş dır ma dan su dan uçot-
suz is ti fa də edib lər. Bu nun la 
ya na şı, “Azər su” əmək daş la-
rı na qa pı aç ma yan sa kin lər 
mu qa vi lə bağ la maq dan im ti-
na edir lər. Aş kar lan mış qey-
ri-qa nu ni xət lər ləgv olu nub.

Ab şe ron ra yo nu nun Di-
gah, Mə həm mə di və Nov-
xa nı qə sə bə lə rin də  su dan 
uçot suz və say ğac dan kə nar 
is ti fa də hal la rı aş kar la nıb. 
Mə həm mə di kən din də av-

to yu ma mən tə qə si və res to-
ran da su yun ta lan ma sı aş kar 
edi lib. Bu ob yekt lə rin say ğac-
la rı ol sa da, say ğac dan kə nar 
xət dən is ti fa də olu nub. Nov-
xa nı qə sə bə sin də yer lə şən is-
ti ra hət mər kə zi nin mü qa vi lə 
və say ğa cı ol ma sa da, ob yekt 
sa hi bi şə bə kə yə öz ba şı na qo-
şu la raq su dan qa nun suz is-
ti fa də edib. Ob yek tin su təc-
hi za tı dər hal da yan dı rı lıb və 
akt tər tib edi lə rək dəy miş zi-
yan he sab la nıb. Mə həm mə di 

və Di gah qə sə bə lə rin də bə zi 
fər di ya şa yış ev lə ri nin sa hib-
lə ri də su dan uçot suz is ti fa də 
edib lər.

Fər di hə yət ev lə rin də su-
dan say ğac dan kə nar is ti fa də 
hal la rı na ən çox Xə zər ra yo-
nu nun Tür kan qə sə bə sin də 
rast gə li nir. Bə zi sa kin lər say-

ğac dan kə nar su xət lə ri çə kə-
rək da ha çox su var ma su yu 
ki mi is ti fa də edir lər. Hətt  a 
sa kin lər dən bi ri əkin sa hə lə-
ri ni su var maq la ya na şı, qon-
şu luq da kı daş kar xa na sı na 
da qa nun suz su ve rir miş. 
Say ğa ca ba xış ke çi ri lər kən 
onun in di yə dək cə mi 1 kub-
metr su iş lət di yi mə lum olub. 
Bə zi sa kin lər isə say ğac la rın 
süz gəc lə ri nin plom bu nu qı-
ra raq qa nun suz bir ləş mə dən 
is ti fa də edir. 

Tür kan qə sə bə sin də say-
ğac lar əsa sən hə yət lər də qu-
raş dı rıl dı ğın dan ev sa hib lə ri 
mü fətt  iş lə rin say ğa ca ba xış 
ke çir mə si nə şə rait ya rat mır-
lar. Hə min ev lə rin  su təc hi-
za tı nı da yan dır maq üçün kü-
çə lər də qa zın tı iş lə ri apa rı lır.
İç mə li su dan qey ri-qa nu-

ni və is raf çı lıq la is ti fa də edil-
mə si şə bə kə lər də hid rav li ki 
rejm lə rin po zul ma sı na, cid di 

su it ki lə ri nə sə bəb olur. Be lə 
hal lar hə min əra zi də ya şa yan 
di gər sa kin lə rin su təc hi za-
tın da da cid di prob lem lər ya-
ra dır.

“Azər su” ASC və tən daş-
la rın və abo nent lə rin diq qə-
ti nə çat dı rır ki, qlo bal iq lim 
də yi şik li yi öl kə mi zin şi rin 

su eh ti yat la rı nın azal ma sı na 
sə bəb olub və be lə bir şə rait-
də su dan is raf çı lıq la is ti fa də 
yol ve ril məz dir. Be lə qa nu na-
zidd hal la rın qar şı sı nı al maq 
üçün təd bir lər mü tə ma di 
da vam et di ri lə cək, öz ba şı na 
çə kil miş və say ğac dan kə nar 
xət lər ləğv olu na caq, be lə hal-
la rı tək rar tö rə dən lər lə bağ lı 
hü quq-mü ha fi  zə or qan la rı na 
mü ra ciət olu na caq.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin 
yan var-iyun ay la rın da  iç mə-
li su dan qa nun suz is ti fa də 
ilə bağ lı “Azər su” ASC üz rə 
3841 fakt aş kar la nıb. Hə min 
hal lar üz rə mü va fi q ola raq 1 
mil yon 13 min kub metr həc-
min də sər fi y yat bər pa olu-
nub. Ca ri ilin yan var-iyun 
ay la rın da  su dan qa nun suz 
is ti fa də ilə bağ lı 100-dən çox 
fakt araş dı rıl ma sı üçün  hü-
quq-mü ha fi  zə or qan la rı na 
təq dim olu nub. 
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