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Dövlət başçısı bildirib 
ki, kənd tə sər rü fa tın da da 
re kord gös tə ri ci əl də edi lib, 
bu ilin al tı ayın da 13 faiz 
ar tıb. Bit ki çi lik də 25 faiz 
art mın qey də alın ma sı onu 
gös tə rir ki, qo yu lan in ves ti-
si ya lar, apa rı lan is la hat lar, 
ve ri lən sub si di ya lar, kənd 
tə sər rü fa tı na el mi ya naş ma 
öz nə ti cə si ni ver mək də dir. 

Ti ca rət döv riy yə si 20 
faiz dən çox, qey ri-neft ix-
ra cı 15 faiz ar tıb. Al tı ay da 
öl kə iq ti sa diy ya tı na 6 mil-

yard dol lar dan çox sər ma-
yə qo yu lub. Bu sər ma yə nin 
bö yük his sə si qey ri-neft 
sek to ru na qo yu lan sər ma-
yə dir. İnfl  ya si ya cə mi 2,5 
faiz tə kil et di yi hal da  əha-
li nin gə lir lə ri 6,6 faiz ar tıb. 
Büd cə da xi lol ma la rı Ver-
gi lər Na zir li yi nin, Döv lət 
Göm rük Ko mi tə si nin xətt  i 
ilə 440 mil yon ma nat dan 
çox ar tıb, yə ni, plan dan 
əla və yı ğı lıb və bu da apa-
rı lan is la hat la rın tə za hü rü-
dür.

Bu ilin əv və lin də təs diq-
lən miş bö yük so sial pa ket 4 
mil yon dan çox in sa nı əha tə 
edib. Mi ni mum əmək haq qı 
və mi ni mum pen si ya əhə-
miy yət li də rə cə də qal dı rı-
lıb. “Bi rin ci də fə 40 faiz, 
ikin ci də fə də 40 faiz art-
mış dır, bu, ar tıq sent yabr 
ayın dan ödə ni lə cək. Mi-
ni mum əmək haq qı təx mi-
nən 2 də fə qal dı rı lıb, 130 
ma nat dan 250 ma na ta çat-
dı rı lıb. Pen si ya isə 116 ma-
nat dan 200 ma na ta çat dı rı-
lıb. Bu da çox əhə miy yət li 
ar tım dır və əl bətt  ə ki, bu-
na bö yük ma liy yə və saiti 
la zım dır. Biz əla və gə lir-
lə ri mi zin de mək olar ki, 
tam həc mi ni so sial sa hə yə 
yö nəl di rik. Çün ki so sial 
sa hə bi zim üçün priori tet 
sa hə dir və hər za man bu 
sa hə diq qət mər kə zin də 
olub, bu gün də be lə dir. 
Azər bay can və tən daş la-
rı nın ri fa hı, on la rın ya şa-
yış sə viy yə si daim diq qət 
mər kə zin də dir və im kan 
da xi lin də biz bu mə sə lə lə-
ri həll edi rik. Onu da bil-
dir mə li yəm ki, bu so sial 
pa ke tin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün çox bö yük ma liy yə 
və saiti tə ləb olu nur. Biz 
bu ra ya təx mi nən 2 də-
fə ar tı mın ol du ğu so sial 
müavi nət lə ri də əla və edə 
bi lə rik. Məc bu ri köç kün-
lə rə ve ri lən müavi nət 50 

faiz art mış dır, prob lem li 
kre dit lər lə bağ lı olan mə-
sə lə öz həl li ni tap mış dır, 
di gər so sial tə şəb büs lər 
irə li sü rül müş dür və bu, 
bir da ha onu gös tə rir ki, 
bi zim si ya sə ti miz so sial-
yö nüm lü si ya sət dir”.

Mü şa vi rə də Əmək və 
Əha li nin So sial Mü da-
fi əsi na zi ri Sa hil Ba ba yev, 
İq ti sa diy yat na zi ri Şa hin 
Mus ta fa yev, Mər kə zi Ban-
kın İda rə He yə ti nin səd ri 
El man Rüs tə mov, Ver gi-
lər na zi ri Mi ka yıl Cab ba-
rov, Ma liy yə na zi ri Sa mir 
Şə ri fov, Kənd Tə sər rü fa tı 
na zi ri İnam Kə ri mov çı xış 
edə rək gö rül müş iş lər və 
qar şı da du ran və zi fə lər ba-
rə də mə lu mat  ver miş lər. 

Pre zi dent İl ham Əli-
yev mü şa vi rə nin so nun da 
çı xış edə rək bir sı ra tap şı-
rıq lar ve rib. Döv lət baş çı sı 
sü ni qiy mət ar tı mı, lift tə-
sər rü fa tı nın ye ni lən məsi, 
kü çə lə rin işıq lan dı rıl ma sı,   
məişət tul lan tı la rı nın ida-
rə olun ma sı, in şaat sek-
to ru nun can lan dı rıl ma sı, 
özəl sek to run in ki şa fı və s. 
mə sə lə lə rə to xu nub. Pre-
zi dent İl ham Əli yev döv-
lət si ya sə ti nin mər kə zin də 
Azər bay can və tən da şı nın 
da yan dı ğı nı qeyd edə rək,  
ilin so nu na qə dər nə zər də 
tu tu lan bü tün və zi fə lər ic ra 
edi lə cə yi ni vur ğu la yıb. 
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Mü şa vi rə də çı xış edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
ilin əv və lin də qar şı ya qo yu lan və zi fə lə rin ic ra edil-
di yi nin xa tır la da raq bil di rib ki, öl kə miz inam la in-
ki şaf edir, bö yük inf rast ruk tur la yi hə lə ri ic ra olu-
nur. 

Ca ri ilin 6 ayın da iq ti sa di ar tım 2,4 faiz, qey ri-
neft sek to run da ar tım 3,2 faiz olub. Qey ri-neft sə na-
ye sin də ar tım 15,7 faiz təş kil edir və bu, onu gös tə rir 
ki, son il lər də sə na ye ləş mə si ya sə ti  gö zəl nə ti cə lər 
ve rir.



Qə bul dan əv vəl “Azər-
su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov və  Şə ki Şə hər İc-
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
müavi ni Zə ri nə Ca va do va 
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.

“Şə ki Su ka nal” Tö rə mə 
Səhm dar Cə miy yə ti nin  in-
zi ba ti bi na sın da ke çi ri lən 
qə bul da Şə ki və Qax ra yon-
la rın dan olan 25 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 xid mət lə ri nin, iç-
mə li su dan əziy yət çə kən 
kənd lə rin su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, işə qə bul 

və di gər mə sə lə lər lə bağ lı 
olub. 

Qə bul da hər bir və tən-
da şın mü ra ciəti ni din lə yən 
“Azər su” ASC-nin səd ri 
şi ka yət lə rin qı sa müd dət-
də araş dı rı la raq zə ru ri təd-
bir lə rin gö rül mə si ba rə də 
aidiy yə ti st ruk tur böl mə lə ri-
nin rəh bər lə ri nə tap şı rıq lar 

ve rib. Və tən daş lar tə rə fi n-
dən qal dı rı lan mə sə lə lə rin 
bir qis mi ye rin də həll olu-
nub, araş dı rıl ma sı na eh ti yac 
olan mü ra ciət lər isə nə za rə-
tə gö tü rü lüb.

Qə bul dan son ra “Azər-
su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov “Şə ki 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 nin 
ic ra və ziy yə ti ilə ta nış olub, 
ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri da-
vam edən əra zi lə rə baş çə-
kib. 

***
16 av qust 2019-cu il ta-

rix də isə  “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov 

Qa zax şə hə rin də  Qa zax və 
Ağs ta fa  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 Qa zax  Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı Rə cəb Ba ba şov  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.

Qə bul da  Qa zax və Ağs-
ta fa ra yon la rın dan olan 36 
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, 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. 

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 ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı rəh bər lə ri nin 
2019-cu ilin iyul 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 19 iyul 
2019-cu il ta ri xin də Şə ki şə hə rin də  Şə ki və Qax ra yon la-
rın dan olan sa kin lə ri qə bul edib. 
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İyu lun 22-də “Azər su” 
ASC-nin səd ri nin bi rin ci 
müavi ni Tey yub Cab ba rov 
Za qa ta la şə hə rin də Za qa ta-
la və Ba la kən ra yon la rın dan 
olan və tən daş lar la gö rü şüb. 
İyu lun 23-də sədr müavi ni 
Eti bar Məm mə do vun Qə bə lə 
şə hə rin də ke çir di yi qə bul da 
isə Qə bə lə və Oğuz ra yon la-
rın dan olan və tən daş lar iş ti-
rak edib lər. 

Qə bul lar dan əv vəl “Azər-
su” ASC-nin sədr müavin lə ri 
və yer li ic ra ha ki miy yət lə ri-
nin rəh bər şəxs lə ri 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.

Za qa ta la su ka nal sa hə-
si nin in zi ba ti bi na sın da və 
Qə bə lə şə hə rin də ki Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də ke çi ri lən 
qə bul lar da Za qa ta la, Ba la-
kən, Qə bə lə və Oğuz ra yon-
la rın dan olan 25 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 xid mət lə ri nin, 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 nın, di gər qu rum-
la rın rəh bər lə ri nin və on la-
rın müavin lə ri nin 2019-cu 

ilin av qust 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 av qus tun 19-da “Azər-
su” ASC-nin səd ri nin bi rin ci 
müavi ni Tey yub Cab ba rov 
Şəm kir şə hə rin də Şəm kir və 
Gə də bəy ra yon la rın dan olan 

və tən daş lar la gö rü şüb. Av-
qus tun 20-də isə sədr müavi-
ni Eti bar Məm mə dov To vuz 
şə hə rin də ra yon sa kin lə ri ni 
qə bul edib.  

Qə bul lar da Şəm kir, Gə-
də bəy və To vuz ra yon la-

rın dan olan 69 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, işə qə bul və di gər mə-
sə lə lər lə bağ lı olub. 

Qə bul lar da hər bir və tən-

da şın mü ra ciəti din lə ni lib. 
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.

Mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la rı nın, di gər qu-
rum la rın rəh bər lə ri nin və on la rın müavin lə ri nin 2019-
cu ilin iyul 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 sədr müavin lə ri böl gə lər də və tən daş la rı 
qə bul edib lər. 

"Азярсу" АСЪ-нин сядр мцавинляриnин 
иштиракы иля 4 районда гябуллар кечирилиб
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Döv  lət proq  ra  mı çər  çi -
və  sin  də res  pub  li  ka  mı  zın 
ikin  ci bö  yük şə  hə  ri, qə  dim 
ta  ri  xə və bö  yük  sə  na  ye po -
ten  sialı  na ma  lik Gən  cə  də 
iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na -
li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu  ru ye -
ni  dən qu  ru  lur.

Gən  cə 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 Azər  bay  can Hö -
ku  mə  ti və Al  ma  ni  ya İn  ki -
şaf Ban  kı  nın (KFW ban  kı)  
bir  gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi “II 
Açıq Kom  mu  nal İnf  rast -
ruk  tur Proq  ra  mı” çər  çi  və -
sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Gən  cə şə  hə  ri  ni da  ya  nıq -
lı və key  fi y  yət  li iç  mə  li su 
ilə tə  min et  mək üçün Göy -
göl, Qı  zıl  qa  ya mən  bə  lə  ri 
və Şəm  kir  çay su an  ba  rı  nın 
eh  ti  yat  la  rın  dan is  ti  fa  də 
olun  ma  sı qə  ra  ra alı  nıb. Bu 
məq  səd  lə ötən müd  dət -
də Göy  göl su mən  bə  yin  də 
məh  sul  dar  lı  ğı sa  ni  yə  də 200 
litr olan ye  ni dre  naj sis  te -
mi ya  ra  dı  lıb. Gən  cə şə  hə -

rin  də həc  mi 4000 kub  metr 
olan su an  ba  rı ti  ki  lib və 
mən  bə  dən an  ba  ra qə  dər 
24,3 km uzun  lu  ğun  da ma -
gist  ral su kə  mə  ri çə  ki  lib. 
Qı  zıl  qa  ya su mən  bə  yin  də 
bər  pa-ye  ni  dən  qur  ma iş  lə -
ri apa  rı  lıb, ümu  mi tu  tu  mu 
12  min  kub  metr  olan 3 
su an  ba  rı, 11 km ma  gist  ral 
su xət  lə  ri in  şa edi  lib. Ötən 
müd  dət  də Göy  göl və Qı  zıl -
qa  ya mən  bə  lə  rin  dən şə  hə  rə 
su  yun ve  ril  mə  si tə  min edi -
lib. Gən  cə şə  hə  ri  nin iç  mə  li 
su tə  lə  ba  tı  nın bö  yük his  sə  si 
Şəm  kir  çay su an  ba  rı he  sa -
bı  na tə  min olu  na  caq. Məh -

sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 140 min 
kub  metr olan su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  nun in  şa  sı ye  kun  laş -
maq üz  rə  dir. Su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  dan şə  hə  rə su  yun ve -
ril  mə  si üçün 27,5 km Şəm -

kir  çay-Gən  cə ma  gist  ral su 
kə  mə  ri ti  ki  lib.

Ümu  mi  lik  də Gən  cə şə -
hə  rin  də 855 km iç  mə  li su 

şə  bə  kə  si  nin ti  kin  ti  si nə  zər -
də tu  tu  lur. Gən  cə şə  hə  ri  nin 
bö  yük  lü  yü nə  zə  rə alı  na  raq 
iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na -
li  za  si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin ye  ni -
dən qu  rul  ma  sı iş  lə  ri mər  hə -
lə  li şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
İn  di  yə qə  dər 260 km iç  mə  li 
su şə  bə  kə  si ya  ra  dı  lıb, 144 
çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi  na -
sı  nın da  xi  li şə  bə  kə  si ye  ni -
dən qu  ru  lub, 11620 ədəd su 
say  ğa  cı qu  raş  dı  rı  lıb. Gən  cə 
şə  hə  rin  də in  şa  sı nə  zər  də 
tu  tu  lan 813 km ka  na  li  za  si -
ya şə  bə  kə  si  nin 175 km-lik 
his  sə  si ti  ki  lib. Tul  lan  tı su -
la  rı  nın tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu -
la  ra ötü  rül  mə  si məq  sə  di  lə 
55 km ka  na  li  za  si  ya kol  lek -
to  ru  nun 48 km-lik his  sə  si 
in  şa edi  lib. Gən  cə şə  hə  rin -
də ya  ra  na  caq tul  lan  tı su  la -
rı gə  lə  cək  də Sa  mux ra  yo  nu 
əra  zi  sin  də in  şa edi  lə  cək və 
məh  sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 120 
min kub  metr la  yi  hə  lən  di  ri -
lən tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  da tə -
miz  lə  nib kə  nar  laş  dı  rı  la  caq. 

Qeyd edək ki, Gən  cə  şə -
hə  rin  də ic  ra olu  nan la  yi  hə -
dən 2035-ci ilə  dək pers  pek -
tiv in  ki  şaf nə  zə  rə alın  maq  la 
450 min nə  fər fay  da  la  na -
caq. La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 
gə  lə  cək  də Göy  göl ra  yo  nu -
nun Mu  rov  dağ qə  sə  bə  si, 
Ha  cı  mə  lik və Mol  la  cə  lil  li 
kənd  lə  ri  nin də iç  mə  li su 
təc  hi  za  tı yax  şı  laş  dı  rı  la  caq.

Döv  lət proq  ra  mı çər  çi -

sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 140 min 
kub  metr olan su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  nun in  şa  sı ye  kun  laş -
maq üz  rə  dir. Su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  dan şə  hə  rə su  yun ve -
ril  mə  si üçün 27,5 km Şəm -

Эян  ъя шя  щя  рин  дя ич  мя  ли су вя 
ка  на  ли  за  си  йа шя  бя  кя  ля  ри  нин 
ти  кин  ти  си да  вам ет  ди  ри  лир
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Öl kə miz də inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri nin, o cüm lə-
dən is teh lak çı la rın iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si-
nin yax şı laş dı rıl ma sı na yö-
nəl miş la yi hə lə rin bö yük bir 
his sə si məhz Hey dər Əli ye-
vin adı ilə bağ lı dır. Be lə ki, 
Ulu Ön də rin res pub li ka rəh-
bər li yi nə gə li şin dən son ra, 
di gər sa hə lər ki mi, su təc hi-
za tı sek to run da da cid di dö-
nüş ya ran dı, Ba kı şə hə ri və 
Ab şe ro nun su təc hi za tı nın 
əsas lı şə kil də yax şı laş dı rıl-
ma sı na nail olun du. Ümum-

mil li li de rin Azər bay ca nın 
su sek to run da şah əsə ri sa yı-
lan Kür su tə miz lə yi ci qur ğu-
lar komp lek si bu gün də öl kə 
əha li si nin iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı nın ödə nil mə sin də 
mü hüm rol oy na yır.

İyu lun 10-da öl kə nin 
apa rı cı küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə ri nü ma yən də lə ri nin 
Ha cı qa bul ra yo nu nun Ki-
çik Ta lış kən din də yer lə şən 
Kür sutə miz lə yi ci qur ğu lar 
komp lek si nə sə fə ri təş kil 
olu nub. İn fo tur çər çi və sin-
də jur na list lər komp lek sin 
əra zi si, bu ra da is tis mar olu-

nan qur ğu və ava dan lıq la rın 
iş prin si pi ilə ya xın dan ta nış 
olub lar. 

“Azər su” ASC səd ri nin 
mü şa vi ri, vax ti lə Kür su tə-
miz lə yi ci qur ğu lar komp-
lek si nin və Kür-Ba kı su 
kə mər lə ri nin ti kin ti sin də 
iş ti rak edən əmək dar mü-
hən dis Tel man Ağa yev bil-
di rib ki, ötən əs rin 70-ci il-
lə ri nə qə dər Ba kı şə hə ri və 
Ab şe ron ya rı ma da sın da kı 

di gər ya şa yış mən tə qə lə ri 
iç mə li su ilə “Şol lar”, İkin ci  
Ba kı su kə mər lə ri və Cey-
ran ba tan su tə miz lə yi ci qur-
ğu la rı he sa bı na təc hiz olu-
nur du. Ba kı və Sum qa yı tın 
sü rət li in ki şa fı, ye ni sə na ye 
müəs si sə lə ri nin ya ra dıl ma-
sı möv cud tə lə ba tı ödə mə-
di yin dən əha li nin iç mə li su  
tə mi na tın da cid di çə tin lik lər 
ya ra nır dı. “Be lə bir şə rait-
də Kür su yu nun pay tax ta 
gə ti ril mə si zə ru rə ti ya ra-
nır. SS Rİ Na zir lər So ve ti nin 
qə ra rı ilə Kür su kə mər lə ri 
sis tem ini n bi rin ci növ bə-
si nin in şa sı na 1968-ci il də 
baş la nı lır, la kin iş lər ol duq-
ca ləng ge dir di. 1969-cu il də 
res pub li ka rəh bər li yi nə gəl-
miş Hey dər Əli ye vin Kür su 
kə mə ri nin ti kin ti si ni şəx sən 
nə za rə tə gö tür mə sin dən son-
ra iş lər sü rət lən di ri lir. Ulu 
Ön də rin tə şəb bü sü ilə bu la-
yi hə nin qı sa müd dət də ba şa 
çat dı rıl ma sı üçün res pub li-
ka nın əsas ti kin ti təş ki lat-
la rı “Ümum xalq ti kin ti si”nə 
cəlb edi lir. Məhz bu nun nə ti-
cə sin də iş lər qı sa müd dət də 
ba şa çat dı rı lır”.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин    ичмяли су секторунда шащ ясяри
Ulu Öndərin Azər bay can da ha ki miy yə tə gəl mə si nin 

50 illiyi münasibətilə mətbuat nü ma yən də lə ri nin Kür 
Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si nə səfəri təş kil olun ub

1969-cu il iyu lun 14-də Hey dər Əli ye vin Azər bay ca-
na rəh bər tə yin olun ma sı ilə ye ni in ki şaf yo lu na qə dəm 
qo yan res pub li ka mı zın hər ye rin də iri la yi hə lə rin, ye ni-
dən qur ma iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la nıl dı. Bu-
nun la da, keç miş İtt  i fa qın ge ri də qal mış aq rar res pub-
li ka sı ki mi ta nı nan Azər bay can qı sa müd dət də nə həng 
ti kin ti-qu ru cu luq mey da nı na çev ril di.
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Qeyd olu nub ki, la yi hə-
nin bi rin ci növ bə si çər çi və-
sin də 1970-71-ci il lər də 2 
ma gist ral su kə mə ri çə ki lib 
is ti fa də yə ve ri lib. Kür su kə-
mə ri komp lek si nin bi rin ci 
növ bə si nin tam is ti fa də yə 
ve ril mə si Ab şe ro na sa ni yə-
də 3,5 kub metr iç mə li su-
yun nəq li nə im kan ya ra dıb. 
Ötən əs rin 80-ci il lə rin də isə 
Kür su kə mər lə ri sis te mi nin 
ikin ci növ bə si çər çi və sin də 
mər hə lə lər lə Ba kı ya da ha 3 
ma gist ral su kə mə ri çə ki lib. 

1998-2005-ci il lər də “Bö-
yük Ba kı nın su təc hi za tı sis-
te mi nin ye ni dən qu rul ma sı 
la yi hə si” çər çi və sin də Dün-
ya Ban kı və Av ro pa Ye ni-
dən qur ma və İn ki şaf Ban kı-
nın ayır dı ğı kre dit he sa bı na 
Kür su tə miz lə yi ci qur ğu lar 
komp lek sin də ye ni dən qur-
ma iş lə ri apa rı lıb. La yi hə yə 
uy ğun ola raq ra dial, üfü-
qi du rul du cu lar, süz gəc lər, 
xlo ra tor və reagent tə sər-
rü fa tı, qal dı rı cı na sos stan-
si ya la rı ye ni dən qu ru lub, 
nə ti cə də komp lek sin emal 
gü cü sa ni yə də 9,5 kub met rə 
çat dı rı lıb, ey ni za man da, su-
yun keyfi  y yə ti stan dart la ra 
uy ğun laş dı rı lıb.

Da ha son ra Kür su tə miz-
lə yi ci qur ğu la rı nın iş prin-
si pi ilə ya xın dan ta nış olan 
KİV nü ma yən də lə ri nə bu ra-

da su yun tə miz lən mə si pro-
se si ba rə də ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib. Kür Su Təc hi za tı 
ida rə si nin rəisi El də niz Hə-
sə nov jur na list lə rin diq qə ti-
nə çat dı rıb ki,  çay dan üzən 

na sos stan si ya la rı va si tə si lə 
gö tü rü lən su ra dial du rul-
du cu la ra ötü rü lür. Bu ra da 
xü su si reagent lər dən is ti-
fa də edi lə rək lil çök dü rü-
lür. Növ bə ti mər hə lə də su 
ho ri zon tal du rul du cu lar da 
emal olu nur. Nə ha yət, 3-cü 
mər hə lə də süz gəc lər dən 
ke çən su an ba ra ötü rü lür 
və bu ra dan na sos lar la ma-
gist ral kə mər lə rə vu ru lur. 
Uzaq mə sa fə dən su yu Ba kı-
ya çat dır maq üçün ma gist ral 
xətt  in 89-cu ki lo met rliyin 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 olu nur.

O da, qeyd olu nub ki, 

Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su kə-
mə ri nin is tis ma ra ve ril mə si, 
elə cə də Cey ran ba tan  Ult ra-
süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek si nin ti kin ti si 
ilə əla qə dar Ab şe ro na  ve 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 öl kə nin Mu ğan və 
Aran böl gə lə ri nə yö nəl dil-
mə si üçün ge niş 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 ma gist ral 
su kə mər lə ri, elə cə 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, 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. Gə lə cək də isə Şir van-
Mu ğan qrup su kə mə rin dən 
Neft ça la şə hə ri nə də su yun 
ve ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Bü töv lük də isə 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 ma gist ral 
su kə mər lər lə rin dən 7 şə hə-
rin və 168 kən din 630 min 
nə fər sa ki ni fay da la na caq-
dır. 

Ey ni za man da, öl kə rəh-
bər li yi nin 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 “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən 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 nin su var ma su yu ilə 
tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı la yi hə si hə ya ta ke çi ri lib. 
La yi hə çər çi və sin də həc mi 
50 min kub metr olan an bar-
lar ti ki lib, Kür su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın dan Pa dar çöl ad-
la nan əra zi yə 27,5 km uzun-
lu ğun da əsas da şı yı cı kə mər 
çə ki lib. Əkin sa hə lə ri nin su-
va rıl ma sı üçün Kür su tə miz-
lə yi ci qur ğu la rın dan hə min 
əra zi lə rə su var ma su yu nun 
ve ril mə si tə min olu nub.

İn fo-tur çər çi və sin də, 
jur na list lə ri ma raq lan dı ran 
di gər sual lar da ət rafl  ı ca-
vab lan dı rı lıb.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин    ичмяли су секторунда шащ ясяри
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Daş kə sən şə hə ri nin su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı la yi hə si  2035-ci ilə 
qə dər pers pek tiv in ki şaf nə-
zə rə alın maq la Daş kə sən şə-
hə rin də 12 min nə fər əha li-
nin iç mə li su və ka na li za si ya  
xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab la-
nıb. Əha li ni  key fi y yət li və 
da ya nıq lı iç mə li su ilə tə min 
et mək üçün su yun Qa rainək 
bu laq la rı və Gur bu laq su 
mən bə lə rin dən ve ril mə si 

qə ra ra alı nıb. Bu məq səd lə 
hər iki mən bə də su qə bu le di-
ci qur ğu lar in şa olu nub. Su 
mən bə lə rin dən şə hə rə qə dər 
20 km ma gist ral su kə mə ri 
çə ki lib və ümu mi həc mi 4500 
kub metr olan 4 su an ba rı, 2 
ədəd na sos stan si ya sı in şa 
edi lib. 

Daş kə sən şə hə rin də 17 
km pay la yı cı su şə bə kə si ti-
ki lib, 2030 ün va na bir ləş mə 
ve ri lə rək say ğac lar qu raş-
dı rı lıb. Ye ni ya ra dıl mış su 
təc hi za tı sis te mi ilə Daş kə-
sən şə hə ri nə fa si lə siz su yun 
ve ril mə si tə min edi lib. Şə-
hə rin ka na li za si ya inf rast-
ruk tu ru da ye ni dən qu ru-
lur. Bu məq səd lə  11,5 km 
uzun lu ğun da ka na li za si ya 
şə bə kə si in şa edi lib. Tul lan tı 

su la rı nın tə miz lə nib kə nar-
laş dı rıl ma sı məq sə di lə ha-
zır da məh sul dar lı ğı sut ka da 
3500 kub metr olan tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu nun in-
şa sı ye kun laş maq üz rə dir. 

La yi hə çər çi və sin də 1500 
nə fər əha li nin ya şa dı ğı Alu-
nit dağ və Mə dən çi lər qə-
sə bə lə ri nə də iç mə li su yun 
ve ril mə si nə zər də tu tu lub. 

Ötən müd dət də  Alu nit dağ 
qə sə bə si nə su yun ve ril mə si 
tə min edi lib.

İş çi lə rin əmək şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı, həm çi nin 
is teh lak çı la ra gös tə ri lən xid-
mət lə rin key fi y yə ti nin yük-
səl dil mə si məq sə di lə la yi hə 
çər çi və sin də Daş kə sən Su ka-
nal Sa hə si üçün müasir tip li 
in zi ba ti bi na in şa edi lir.

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 mın da qaç qın və məc bu ri 
köç kün lə rin hə yat şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı, on la rın 
məişət prob lem lə ri nin həl li, 
o cüm lə dən  iç mə li su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı konk ret təd bir lər nə-
zər də tu tu lur.

Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin tap şı rıq la rı na uy ğun 

ola raq “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 
Bi lə su var da məs kun laş mış 
Cəb ra yıl ra yo nun dan olan 
məc bu ri köç kün lər üçün sa-
lın mış qə sə bə lə rin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı la yi hə si ic ra edi lib. 2019-
cu ilin döv lət in ves ti si ya 
la yi hə si nə əsa sən məc bu ri 
köç kün lə rin ya şa dı ğı 7-11-
ci qə sə bə lə rin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 

məq sə di lə su mən bə yin dən 
400 mm diametr li po lieti len 
bo ru lar la 15 km uzun lu ğun-
da ma gist ral su kə mə ri çə-
ki lib. Ca ri ilin may ayın da 
tikintisinə başlanılmış ma-
gist ral kə mə rin in şa sı iyul 
ayın da ba şa çat dı rı lıb və 
möv cud şə bə kə yə bir ləş mə-
lər ve ri lib. 

Ye ni kə mə rin  is tis ma-
ra ve ril mə si ilə qə za lı və-
ziy yət də olan köh nə po lad 
ma gist ral xətt  ləğv olu nub. 
Ümu mi lik də ye ni la yi hə nin 
ic ra sın dan 5 qə sə bə də ya şa-
yan 7 min məc bu ri köç kün 
fay da la nıb.

Qeyd edək ki, 4500-dək 
ailə nin ya şa dı ğı və 11 qə sə-
bə dən iba rət Cəb ra yıl məc-
bu ri köç kün şə hər ci yin də 
iç mə li su la yi hə si mər hə lə-
lər lə hə ya ta ke çi ri lir. 2011-ci 

il də ic ra olun muş la yi hə 6 
qə sə bə ni əha tə edib. La yi hə 
çər çi və sin də məc bu ri köç-
kün lə ri da ya nıq lı və key-
fi y yət li iç mə li su ilə tə min 
et mək məq sə di lə su bar te-
zian qu yu la rı qa zı lıb. Qu yu 
zo na sın da tu tu mu 4000 kub-
metr olan 2 su an ba rı ti ki lib. 
La yi hə çər çi və sin də 12 km 
ma gist ral, 89 km uzun lu-
ğun da qə sə bə da xi li su xət-
lə ri çə ki lib, 2600-dən çox evə 
bir ləş mə ve ri lib. Da ya nıq lı 
su təc hi za tı nın apa rıl ma-
sı üçün 6 qə sə bə nin hər bi-
rin də tu tu mu 100 kub metr 
olan su an ba rı, na sos xa na 
in şa edi lib, 18 ədəd na sos 
və 6 ədəd 63 KVT-lıq trans-
for ma tor qu raş dı rı lıb. Növ-
bə ti mər hə lə də 11 qə sə bə də 
bü tün ev lər say ğac la tə min 
olu nub.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin təs diq lə di yi re-
gion la rın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı döv lət proq ra mı 
çər çi və sin də Daş kə sən  şə-
hə rin də su və ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri nin ti kin ti si ba-
şa ça tıb. Ha zır da tul lan-
tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun 
in şa sı da vam et dir lir.

Даш кя сяндя ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
ла йи щя си нин иъ ра сы йе кун лаш маг цз ря дир

Bi lə su var rayonundakı məc bu ri köç kün  
qə sə bə lə rinin iç mə li su təc hi za tı yax şı laş dı rı lıb

Bi lə su var rayonundakı məc bu ri köç kün  
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Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz-
lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si nin və Cey-
ran ba tan-Zi rə ma gist ral su kə mə ri nin 
is tis ma ra ve ril mə sin dən son ra Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın kənd və qə sə bə lə ri nin  
iç mə li su təc hi za tın da cid di də yi şik-
lik mü şa hi də olu nub. Ha zır da ya şa yış 
mən tə qə lə rin də ye ni iç mə li su şə bə kə lə-
ri nin ti kin ti si və ge niş lən di ril mə si iş lə ri 
da vam et di ri lir.

Sa bun çu ra yo nun da ic ra olu nan la-
yi hə lər Maş ta ğa, Zab rat, Pir şa ğı, Nar-
da ran və Bil gəh qə sə bə lə lə ri ni əha tə 

et mək lə mər hə lə li şə kil də hə ya ta ke çi-
ri lir. Ötən müd dət də Pir şa ğı, Nar da ran 
və Bil gəh qə sə bə lə ri nin iç mə li su qıt-
lı ğı nın da ha çox mü şa hi də olun du ğu 
əra zi lə rin də ye ni mər kəz ləş di ril miş su 
şə bə kə lə ri ya ra dı lıb. Ha zır da  Maş ta ğa 
və Zab rat qə sə bə lə rin də ye ni şə bə kə lə-
rin ti kin ti si   da vam et di ri lir.

Bu qə sə bə lər də müx tə lif diametr li 
bo ru lar la 11 km pay la yı cı su xət lə ri nin 
in şa sı nə zər də tu tu lub. Ye ni ti ki lən şə-
bə kə lər dən ev lə rə bir ləş mə ve ri lə rək 
say ğac lar qu raş dı rı lır. 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. Ye ni su xət lə ri 
is tis ma ra ve ril dik dən son ra əha li  da ya-
nıq lı və key fi y yət li  iç mə li su ilə tə min 
olu na caq. İl kin mər hə lə dən bu la yi hə-
lər dən 5 mi nə dək sa kin fay da la na caq. 
Növ bə ti mər hə lə də Sa bun çu ra yo nu-
nun iç mə li su dan əziy yət di gər ya şa yış 

mas siv lə rin də də su şə bə kə lə ri nin ti kin-
ti si və ge niş lən di ril mə si iş lə ri hə ya ta ke-
çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, la yi hə lə rin əha tə et-
di yi əra zi lə rin ək sə riy yə tin də iç mə li su 
təc hi za tı əha li tə rə fi n dən pri mi tiv qay-
da da çə kil miş su xət lə ri he sa bı na apa rı-
lıb. Bə zi əra zi lər də isə ümu miy yət lə su 
xət lə ri ol ma yıb, əha li iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı nı qu yu su la rı və ma şın la uzaq 
mə sa fə lər dən da şı ya raq ödə yib.

“Azər  su” Açıq Səhm -
dar Cə  miy  yə  ti Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye -
vin əha  li  nin iç  mə  li su 
tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı -
rıl  ma  sı ba  rə  də tap  şı  rıq -
la  rı  na uy  ğun ola  raq Ba  kı 
şə  hə  ri və ət  raf qə  sə  bə -
lər  də la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  nı 
da  vam et  di  rir.

Su  ra  xa  nı ra  yo  nu  nun Ye -
ni Gü  nəş  li ya  şa  yış mas  si  vi -
nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı  nın 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 
“Azər  su” ASC tə  rə  fi n  dən 
ye  ni la  yi  hə   ic  ra edilib. La -
yi  hə çər  çi  və  sin  də ya  şa  yış 
mas  si  vi  nin mər  kə  zi kü  çə  si 
bo  yu 1000 mm diametr  li bo -
ru  lar  la uzun  lu  ğu 1 km-dən 
çox olan ye  ni ma  gist  ral su 

xətt   i in  şa olunub. Ma  gist  ral 
kə  mə  rin ti  kin  ti  si ba  şa çat -
dıq  dan son  ra şə  bə  kə  yə bir -
ləş  mə ve  ri  lib. Bu  nun  la da, 
Ye  ni Gü  nəş  li ya  şa  yış mas  si -
vin  də da  ya  nıq  lı su təc  hi  za  tı 
tə  min olu  nub.

İn  di  yə  dək bu əra  zi  lə  rə 
iç  mə  li su hər bi  ri  nin diamet -
ri 600 mm olan 2 ma  gist  ral 
xət  lə ve  ri  lir  di. Ye  ni Gü  nəş  li 
ya  şa  yış mas  si  vi sa  lı  nar  kən 
in  şa edil  miş hə  min xət  lər 
uzun müd  dət  dir is  tis  mar 
olu  nur  du. Bu  na gö  rə də 
rel  yef ba  xı  mın  dan nis  bə  tən 
yük  sək  lik  də yer  lə  şən əra -
zi  yə su  yun çat  dı  rıl  ma  sın  da 
müəy  yən prob  lem  lər ya  ra -
nır  dı. Möv  cud xət  lər qə  za  lı 
və  ziy  yət  də ol  maq  la ya  na  şı, 
əha  li  nin iç  mə  li su  ya olan ar -
tan tə  lə  ba  tı  nı tam ödə  mə  yə 
im  kan ver  mir  di. Məhz bu 

sə  bəb  dən ya  şa  yış mas  si  vi  ni 
iç  mə  li su ilə tə  min edən kə -
mər ye  ni  si ilə əvəz  lə  nir.

Qeyd edək ki, 2019-cu 
ilin in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  si  nə 
əsa  sən Su  ra  xa  nı ra  yo  nu -
nun 6 ya  şa  yış mən  tə  qə  sin -
də ma  gist  ral  və pay  la  yı  cı 
su xət  lə  ri  nin in  şa  sı hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Ye  ni Gü  nəş  li ya -
şa  yış mas  si  vi ilə ya  na  şı, ra -
yo  nun Bül  bü  lə, Əmir  can, 
Zığ, Qa  ra  çu  xur və Ye  ni Su -
ra  xa  nı qə  sə  bə  lə  rin  də mər -
hə  lə  li şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən la  yi  hə  lər çər  çi  və  sin  də 
ümu  mi  lik  də 33 km-dən çox 
ma  gist  ral və pay  la  yı  cı su 
xət  lə  ri çə  ki  lə  cək, say  ğac  lar 
qu  raş  dı  rı  la  caq. 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.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti Ba kı şə hə ri və ət raf qə sə bə lər də 
əha li nin iç mə li su təc hi za tı 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. Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin əha li nin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı ba-
rə də tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
Sa bun çu ra yo nu nun 5 qə sə bə sin də 
iç mə li su la yi hə lə ri hə ya ta  ke çi ri-
lir.

Са бун чу ра йо ну нун 5 гя ся бя син дя 
ич мя ли су ла йи щя ля ри иъ ра олу нур

Йе  ни Эц  няш  ли йа  ша  йыш мас  си  ви  нин 
ич  мя  ли су тяъ  щи  за  ты йах  шы  лаш  ды  ры  лыр
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Qə ra ra əsa sən, “Azər su” 
ASC-nin ta be li yin də, “Azər-
su” ASC-nin “Bir ləş miş Su-
ka nal” Məh dud Mə su liy-
yət li Cə miy yə ti nin Xaç maz, 
Qu ba, Qu sar, Şab ran, Si yə-
zən və Xı zı su ka nal ida rə lə-
ri nin ba za sın da 1 №-li, Şa-
ma xı, Ağ su, Ucar, Zər dab, 
Kür də mir və Qo bus tan su-
ka nal ida rə lə ri nin ba za sın da 
2 №-li, Cə li la bad, Ma sal lı, 
Yar dım lı, Le rik, Lən kə ran 
və As ta ra su ka nal ida rə lə ri-
nin ba za sın da 3 №-li, İmiş li, 
Saat lı, Sa bi ra bad, Bi lə su var, 
Neft ça la, Ha cı qa bul, Sal yan 
və Cəb ra yıl su ka nal ida rə lə-
ri nin ba za sın da 4 №-li, Bər-
də, Ağ dam, Tər tər, Ağ ca bə-

di, La çın, Bey lə qan, Fü zu li 
və Xo ca vənd su ka nal ida rə-
lə ri nin ba za sın da 5 №-li, Ba-
la kən, Za qa ta la, Qax, Oğuz, 
Qə bə lə və İs ma yıl lı su ka-
nal ida rə lə ri nin ba za sın da 
6 №-li, Yev lax, Göy göl, Sa-
mux, Naf ta lan, Go ran boy, 
Kəl bə cər, Xo ca lı və Daş kə-
sən su ka nal ida rə lə ri nin ba-
za sın da 7 №-li və Şəm kir, 
Gə də bəy, To vuz, Ağs ta fa və 
Qa zax su ka nal ida rə lə ri nin 
ba za sın da 8 №-li re gional 
su ka nal ida rə lə ri ya ra dı lıb.

Ye ni qə ra ra əsa sən, 
“Azər su” ASC-nin İs teh sa-
lat-Tex ni ki Komp lekt ləş dir-
mə İda rə si nin adı də yiş di-
ri lə rək “An bar Tə sər rü fa tı 
İda rə si” ad lan dı rı lıb.

Ey ni za man da “Azər-
su” ASC-nin “Bir ləş miş Su-
ka nal” MMC onun tər ki-
bin də hü qu qi şəxs lər ki mi 
fəaliy yət gös tə rən “Göy çay 

Su ka nal” TSC və “Ağ daş 
Su ka nal” TSC-nin ona qo-
şul ma la rı şək lin də ye ni dən 
təş kil edi lə cək. “Azər su” 
ASC-nin “Bir ləş miş Su ka nal 
MMC hü quq va ris li yi qay-
da sın da ona qo şu lan “Göy-
çay Su ka nal” TSC-nin və 
“Ağ daş Su ka nal” TSC-nin 
bü tün hü quq və öh də lik lə-
ri ni öz üzə ri nə gö tü rə cək. 
“Göy çay Su ka nal” TSC-nin 
və “Ağ daş Su ka nal” TSC-nin 
“Bir ləş miş Su ka nal” MMC-
yə qo şul ma la rı ilə bağ lı təh-
vil akt la rı nın təs diq edil mə si 

sə la hiy yə ti “Azər su” ASC-
nin səd ri nə ve ri lib.

“Bir ləş miş Su ka nal” 
MMC-nin ni zam na mə ka-
pi ta lı isə “Göy çay Su ka nal” 
TSC-nin və “Ağ daş Su ka-
nal” TSC-nin ni zam na mə 
ka pi tal la rı miq da rın da ar tı-
rı la caq.

Həm çi nin, qə rar dan irə li 
gə lən mə sə lə lə rin həl li Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Ver-
gi lər Na zir li yi, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Əm lak Mə-
sə lə lə ri Döv lət Ko mi tə si və 
“Azər su” ASC-yə tap şı rı lıb.

На зир ляр Ка би не ти "Азяр су" АСЪ-нин йени ст рук ту руну тясдигляйиб
Azər bay can Res pub-

li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin st ruk tu ru 
ilə bağ lı bə zi mə sə lə lər 
ba rə də” qə rar qə bul edib.

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

də bu mər kəz lə rə “Azər su” ASC-nin 
təq dim et di yi xid mət lər lə bağ lı edi lən 
mü ra ciət lə rin sa yı ar tıb.

2019-cu ilin yan var-iyun ay la rın-
da “ASAN xid mət” və “ASAN Kom-
mu nal”  mər kəz lə rin də fəaliy yət 
gös tə rən “Azər su” ASC-nin  xid mət 
böl mə lə ri nə  və tən daş lar tə rə fi n dən 
müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 54691 mü-
ra ciət edi lib. Da xil ol muş mü ra ciət lə-
rin  26662-si “ASAN xid mət”,  28029-u  
isə “ASAN Kom mu nal” mər kəz lə rin-
də qey də alı nıb. Və tən daş lar xid mət 
böl mə lə ri nə da ha çox abo nent mə lu-
mat la rı na də yi şik lik lə rin edil mə si, iti-
ril miş və zə də lən miş smart kart la rın 
bər pa sı, tex ni ki şər tin ve ril mə si, borc 
haq qın da mə lu ma tın və bor cun ol ma-
ma sı haq qın da ara yı şın ve ril mə si ilə 

bağ lı mü ra ciət edib lər.
Qeyd edək ki, “ASAN xid mət” mər-

kəz lə rin də “Azər su” ASC-nin müş tə ri 
xid mət lə ri nin gös tə ril mə si nə 2014-cü 
ilin may ayın dan baş la nı lıb. 2017-ci 
il dən “Azər su” ASC “ASAN Kom mu-
nal”  mər kəz lə rin də də təm sil olu nur. 
Ümu mi lik də 2014-cü il dən in di yə dək 
bü tün xid mət mər kəz lə ri nə və tən daş-
lar tə rə fi n dən müx tə lif mə sə lə lər lə 
bağ lı 247 min mü ra ciət da xil olub.

Ha zır da “Azər su” ASC-nin xid-
mət lə ri  Ba kı şə hə ri Sa bun çu ra yo nun-
da kı 4 və Ni za mi ra yo nun da kı 5 say lı, 
Sum qa yıt, Gən cə, Sa bi ra bad, Bər də, 
Qə bə lə, Ma sal lı, Min gə çe vir, Şə ki, 
İmiş li və Qu ba şə hər lə rin də ki  “ASAN 
xid mət”, həm çi nin 1 və 2 say lı “ASAN 
Kom mu nal”  mər kəz lə rin də təş kil 
olu nub.

ASAN xid mətlərlə  bağ lı 54 min dən çox mü ra ciət qey də alı nıb
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Əv vəl cə qo naq la ra la-
yi hə və onun əhə miy yə ti 
ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve-
ri lib. Son ra qo naq lar ti kin ti 
sa hə sin də la yi hə nin ic ra sı 
ilə əya ni ta nış olub lar. Qo-
naq la ra  mə lu mat ve ri lib 
ki, ti kin ti si nə 2017-ci il də 
baş la nıl mış la yi hə üz rə iş-
lə rin 90 faiz dən ço xu ye ri nə 
ye ti ri lib. Əra zi də ya ra nan 
tul lan tı su la rı nın top la na-
raq tə miz lə yi ci qur ğu ya 
ötü rül mə si ni tə min et mək 
məq sə di lə gi riş na sos stan-
si ya sı nın yer sət hin dən 28 
metr də rin lik də yer lə şən 
şax ta sı in şa edi lib. Bu ra da 
ötür mə gü cü sut ka da 260 
min kub metr olan na sos 
stan si ya sı qu raş dı rı lır. Tul-
lan tı su la rı nın tər ki bin də 
olan iri əş ya lar bar maq lıq-
lar da, xır da his sə cik lər və 
yağ lar isə in cə bar maq lıq 
və qum tu tu cu da tə miz lə-
nə cək. Me xa ni ki tə miz lə-
mə pro se si ye kun laş dıq dan 
son ra tul lan tı su la rı biolo ji 
tə miz lən mə məq sə di lə bios-
for qur ğu su na ötü rü lə cək. 
Ar tıq bios for qur ğu su nun 

ti kin ti si ye kun la şıb və ha-
zır da ava dan lıq la rın qu raş-
dı rıl ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi-
ri lir.

Biolo ji tə miz lə mə dən 
ke çən su la rın çök dü rül mə si 
və su suz laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə du rul du cu çən lə rin 
və lil su suz laş dır ma bi na sı-
nın ti kin ti si də son mər hə-
lə də dir. Ən son da tul lan tı 
su la rı nın disk fi ltr va si tə si lə 
tə miz lən mə si və ult ra bə-
növ şə yi şüalar va si tə si lə zə-
rər siz ləş di ril mə si nə zər də 
tu tu lur.

Qeyd olu nub ki, qur-
ğu da tə miz lən miş su la-
rın də ni zin nis bə tən də rin 
his sə si nə axı dıl ma sı nı tə-

min et mək üçün 1700 metr 
uzun lu ğun da də ni zə çı xış 
xətt  i nin qay naq və izol ya si-
ya iş lə ri tam ye kun la şıb. Çı-
xış xətt  i nin 1300 metr lik his-
sə si də ni zin di bi ilə xü su si 
tə yi nat lı gə mi lər va si tə si lə 
qu raş dı rı la caq. Bu məq səd-
lə də ni zin di bi ilə marş rut 

se çi lib və ix ti sas laş mış gə-
mi lər lə dib də rin ləş dir mə 
iş lə ri apa rı lıb.

İn şa sın da ən son tex no-
lo gi ya lar dan is ti fa də olu-
na caq qur ğu da Ko re ya da 
is teh sal edil miş me xa ni ki 
ava dan lıq lar qu raş dı rı la-
caq. Ar tıq hə min ava dan lıq-
la rın ək sər  his sə si tə da rük 
olu na raq əra zi yə da şı nıb.

Komp leks Ab şe ron ya-
rı ma da sı nın şi mal-şərq his-
sə sin də bö yük bir əra zi də 
ya ra nan tul lan tı su la rı nın 
bir ba şa Xə zər də ni zi nə axı-
dıl ma sı nın qar şı sı nı al ma ğa 
im kan ya ra da caq. Kür də xa-
nı, Pir şa ğı, Maş ta ğa, Bil gəh, 
Nar da ran, Mə həm mə di, Di-
gah, Meh diabad, Go ra dil, 
Fat ma yi və Nov xa nı qə sə-
bə lə rin də ya ra nan tul lan tı 
su la rı bu komp leks də tə-
miz lə nə rək kə nar laş dı rı la-
caq. Bu la yi hə Xə zər də ni zi-
nin eko lo ji təh lü kə siz li yi nin 
qo run ma sı ba xı mın dan xü-
su si əhə miy yət da şı yır. 

Ko re ya nın Azər bay can-
da kı sə fi  ri cə nab Kim Tonq 
Op la yi hə nin uğur la hə ya ta 
ke çi ril mə sin dən məm nun-
lu ğu nu bil di rib.

Qeyd edək ki, Ko re ya 
Res pub li ka sı hö ku mə ti nin 
ayır dı ğı qrant və saiti  he-
sa bı na ic ra edil miş la yi hə 
çər çi və sin də Kür də xa nı qə-
sə bə sin də ye ni su təc hi za tı 
sis tem lə ri ya ra dı lıb və 14 
min dən ar tıq sa kin fa si lə siz 
re jim də iç mə li su ilə tə min 
olu nub.

Ко ре йа ся фи ри Пир ша ьы Тул лан ты 
Су тя миз ля йи ъи Гур ьу су нун 
ти кин ти си иля та ныш олуб

Azər bay can hö ku mə ti və Ko re ya İx rac-İd xal Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi  “Pir-
şa ğı Tul lan tı  Su tə miz lə yi ci Qur ğu su” la yi hə si çər çi və sin də Sa bun çu ra yo nu nun Pir şa ğı 
qə sə bə si ya xın lı ğın da məh sul dar lı ğı sut ka da 40 min kub metr olan tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu nun ti kin ti si in ten siv qay da da da vam et di ri lir. La yi hə nin ic ra və ziy yə ti ilə ta nış lıq 
məq sə di lə Ko re ya Res pub li ka sı nın Azər bay can da kı sə fi  ri Kim Tonq Op Pir şa ğı tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu su nun ti kin ti sa hə sin də olub.
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Ümu mi lik də təc rü bə 
proq ra mın dan ali mək tə-
bin 29 tə lə bə si ya rar la nıb. 
Təc rü bə proq ra mı nın ef-
fekt li ol ma sı üçün 29 tə lə bə 
4 qrup şək lin də 1 ay müd-
də tin də qur ğu da təc rü bə də 
olub. Təc rü bə nin məq sə di 
tə lə bə lə rə emal pro ses lə ri, 
nə za rət öl çü ci haz la rı, av-

to ma ti ka ava dan lıq la rı və 
SCA DA sis tem lə ri haq qın-
da mə lu mat ver mək, on lar 
üzə rin də prak ti ki iş lə rin 
apa rıl ma sın dan iba rət olub.

Qur ğu da müx tə lif pro-
ses lər də ölç mə lə ri apar maq 
üçün qu raş dı rıl mış təz yiq, 
tem pe ra tur, sə viy yə, sərf öl-
çən lər və su yun key fi y yət 
gös tə ri ci lə rin haq qın da mə-
lu mat ve ri lib və ci haz la rın 
iş prin sip lə ri, qu raş dır ma 
qay da la rı, is tis mar şərt lə ri 
tə lə bə lə rin diq qə ti nə çat dı-
rı lıb.

Qeyd edək ki, 2011-ci il-
də tə mə li qo yul muş komp-
leks 2015-ci il də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə is-
tis ma ra ve ri lib. Məh sul dar-
lı ğı sa ni yə də 6,6 kub metr 
və ya sut ka da 570 min kub-
metr olan komp leks də su-

yun ema lı 5280 
ədəd memb ran 
tip li süz gəc lər-
də apa rı lır. Bu 
komp leks də su 
heç bir kim yə vi 
tə miz lən mə apa-
rıl ma dan tam 
qa pa lı, av to ma-
tik re jim də, me-
xa ni ki üsul la tə-
miz lə nir. Bu ra da 
emal olu nan su 
Dün ya Sə hiy yə 
Təş ki la tı nın, di-
gər bey nəl xalq 
qu rum la rın qə-
bul et di yi  stan-
dart la ra tam ca-
vab ve rir.  Komp leks 2016-cı 
il də Abu-Da bi şə hə rin də ke-
çi ril miş Qlo bal Su Sam mi-
tin də dün ya nın ən önəm li 
su la yi hə lə rin dən bi ri se çi-

lib. 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 yük sək key fi y yət li 
iç mə li su ilə tə min olu nub.

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy -
yə  tin  də iş  çi  lə  rin yay möv  sü  mün  də 
is  ti  ra  hət  lə  ri  nin sə  mə  rə  li təş  ki  li  nə 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir.  Hər il ənə  nə -

vi ola  raq Cə  miy  yə  tin iş  çi  lə  ri  nin və 
on  la  rın ailə üzv  lə  ri  nin asu  də vaxt  la -
rı  nın sə  mə  rə  li təş  ki  li is  ti  qa  mə  tin  də 
təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. 

“Azər  su” ASC və Su Tə  sər  rü  fa  tı İş -
çi  lə  ri  Həm  kar  lar İtt   i  fa  qı Res  pub  li  ka 
Ko  mi  tə  si  nin bir  gə təd  bir  lər pla  nı  na 
əsa  sən, Cə  miy  yə  tin ida  rə və təş  ki  lat -
la  rın  da ça  lı  şan iş  çi  lər və on  la  rın ailə 
üzv  lə  ri öl  kə  mi  zin müx  tə  lif böl  gə  lə  rin -
də  ki is  ti  ra  hət mər  kəz  lə  ri  nə gön  də  ri  lir.

Təs  diq olun  muş qra  fi   kə əsa  sən, 
2019-cu ilin yay möv  sü  mün  də “Azər -
su” ASC-nin ida  rə və müəs  si  sə  lə  rin  də 
ça  lı  şan iş  çi  lər və on  la  rın ailə üzv  lə  ri 
Xaç  maz, Qu  sar, İs  ma  yıl  lı və Naf  ta  lan -
da  kı is  ti  ra  hət və müali  cə mər  kəz  lə  ri -
nə gön  də  ri  lib. Ümu  mi  lik  də 2464 nə  fər 
bu im  kan  dan ya  rar  la  nıb. 

İs  ti  ra  hət mər  kəz  lə  rin  də iş  çi  lə  rin və 
on  la  rın ailə üzv  lə  ri  nin mə  na  lı is  ti  ra -
hə  ti üçün nor  mal şə  rait ya  ra  dı  lıb. 

Ба кы Али Нефт Мяк тя би нин тя ля бя ля ри 
Ъей ран ба тан УСГК-дя тяъ рц бя ке чиб

İç mə li su sek to run da 
uni kal qur ğu lar 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 
müx tə lif sa hə lə ri təm-
sil edən mü tə xəs sis lə rin  
diq qət mər kə zin də dir. İs-
teh sa lat və təh sil müəs-
si sə lə ri ara sın da əmək-
daş lıq çər çi və sin də Ba kı 
Ali Neft Mək tə bi nin Pro-
ses lə ri n Av to mat laş-
dı rıl ma sı mü hən dis li-
yi ix ti sa sı nın tə lə bə lə ri 
Ceyranbatan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Kompleksində təc-
rü bə ke çiblər.
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