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Şəm kir çay su an ba rı nın eh ti yat la-
rı nın da xi li mən bə lər he sa bı na for ma-
laş ma sı öl kə mi zin su təh lü kə siz li yi 
ba xı mın dan st ra te ji əhə miy yət da şı yır. 
2014-cü il də is tis ma ra ve ri lən və ümu-
mi tu tu mu 164 mil yon kub metr olan 
an bar əkin sa hə lə ri nin su va rıl ma sı ilə 
ya na şı, res pub li ka nın qərb böl gə sin də 
ya şa yan əha li nin iç mə li su tə mi na tı na 
da töh fə lər ver mək də dir. Bu ra da top-
la nan su yun iç mə li su stan dart la rı na 
uy ğun ol ma sı, ey ni za man da, tə bii du-
rul ma dan keç mə si nə zə rə alı na raq an-
bar dan həm də iç mə li su mən bə yi ki mi 
is ti fa də yə qə rar ve ri lib. An ba rın rel yef 
ba xı mın dan Gən cə, Şəm kir, Sa mux şə-
hər lə rin dən yük sək lik də yer ləş mə si 
ya şa yış mən tə qə lə ri nin özüaxım lı re-
jim də da ya nıq lı su təc hi za tı na im kan 
ya ra dır. Bü tün bun lar nə zə rə alı na raq 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
si fa ri şi ilə su an ba rı nın ya xın lı ğın da 
məh sul dar lı ğı gün də 140 min kub metr 
və ya sa ni yə də 1,6 kub metr olan su tə-
miz lə yi ci qur ğu lar komp lek si in şa edi-
lib. Bu komp leks məh sul dar lı ğı na gö rə 
Azər bay ca nın re gion la rın da ti kil miş ən 
bö yük iç mə li su tə miz lə yi ci qur ğu dur.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev Şəm-
kir çay Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp-
lek si nin açı lı şın da iş ti rak et di.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov komp lek sin tex ni ki-iq ti sa di 
gös tə ri ci lə ri ba rə də döv lə ti mi zin baş çı-
sı na mə lu mat ver di.

Bil di ril di ki, komp lek sin ti kin ti si-
nə 2016-cı il də baş la nı lıb. Bu məq səd lə 
Şəm kir ra yo nu nun Aşa ğı Sey fə li kən-
di nin cə nub his sə sin də, Şəm kir çay su 
an ba rı nın ya xın lı ğın da 3,3 hek tar əra zi 
ay rı lıb. Əra zi də qa zın tı və kip ləş dir mə 
iş lə ri apa rıl dıq dan son ra bi na və qur ğu-

la rın ti kin ti si nə baş la nı lıb. Komp lek sin 
əsas his sə si ni təş kil edən süz gəc lər bi-
na sı, ümu mi tu tu mu 7500 kub metr olan 
3 su an ba rı, 2 ida rəet mə və 6 si yirt mə 
ka me ra sı, in zi ba ti və yar dım çı bi na lar 
in şa edi lib.

Sut ka ər zin də qur ğu da emal olu na-
caq 140 min kub metr su yun 100 min 
kub met ri Gən cə, 16 min kub met ri Şəm-
kir, 8 min kub met ri Sa mux şə hə ri nin, 
qa lan his sə si isə ma gist ral kə mər lə rin 
marş ru tu bo yu yer lə şən kənd lə rin tə-
lə ba tı nın ödə nil mə si nə yö nəl di lə cək. 
Ümu mi lik də, komp lek sin im kan la rın-
dan is ti fa də olun maq la pers pek tiv də 
450 min dən ar tıq in san key fi y yət li və 
fa si lə siz iç mə li su ilə tə min edi lə cək.

Qeyd olun du ki, Şəm kir də su la yi-
hə lə ri tam ba şa ça tıb, ilin so nu na dək 
ka na li za si ya xət lə ri nin in şa sı da ye kun-
la şa caq. Ağs ta fa, Göy göl və Go ran boy, 
To vuz şə hər lə ri də ta ma mi lə la yi hə lən-
di ri lib, Daş kə sən və Gə də bəy də şə bə kə 
iş lə ri bi tib, ha zır da tə miz lə yi ci qur ğu la-
rın in şa sı ge dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı komp lek si işə 
sal dı.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
komp lek sin kol lek ti vi ilə gö rüş dü və çı-
xış et di:

-Bu gün açı lı şı nı et di yi miz Şəm kir-
çay Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek-
si nin ər sə yə gəl mə sin də Şəm kir çay su 
an ba rı nın müs təs na ro lu var dır. Çün ki 
əgər vax ti lə biz bö yük və sait sərf edə-

rək bu nə həng la yi hə ni ic ra et mə səy-
dik, bu gün bu böl gə nin in san la rı nın 
su ilə təc hi za tı işin də və su var ma iş lə-
ri nin yük sək sə viy yə də təş ki lin də bö-
yük prob lem lər olar dı. Çün ki ke çən il 
qu raq lıq ge niş vü sət al dı. Əf sus lar ol-
sun ki, bu ilin proq noz la rı da o qə dər 
ürə ka çan de yil. Ona gö rə bu bö yük la-
yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si bi zi bö yük 
prob lem lər dən sı ğor ta la dı.

Ey ni za man da, Şəm kir çay su an ba-
rı ilə bə ra bər, Tax ta kör pü su an ba rı da 
ti ki lib. Əgər Tax ta kör pü su an ba rı bir 
ne çə il bun dan əv vəl ti kil mə sə idi, ke-
çən ilin yay ay la rın da Ba kı şə hə rin də su 
qıt lı ğı ya ra na caq dı. Çün ki bi zim əsas 
iç mə li su mən bə yi miz olan Cey ran ba-
tan su an ba rı nı qi da lan dı ran Tax ta kör-
pü su an ba rı dır. Ora da su lar yı ğı lır və 
ey ni za man da, tə bii yol lar la tə miz lə nir, 
son ra Cey ran ba ta na axı dı lır. Ona gö rə 
bu bö yük inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 
çox bö yük əhə miy yə ti, fay da sı var. Bu 
gün biz əkin sa hə lə ri mi zi ge niş lən di ri-
rik, in san la rı iç mə li su ilə tə min edi rik. 
Şəm kir çay su an ba rın dan gö tü rü lən və 
bu ra da tə miz lə nən su Gən cə, Sa mux və 
Şəm kir şə hər lə ri nin bö yük his sə si ni tə-
min edə cək. Bu gün Gən cə şə hə ri nin su 
tə mi na tı, əsa sən, Göy göl gö lün dən tə-
min edi lir. An caq 2022-ci il də Gən cə şə-
hə ri nin bö yük su təc hi za tı la yi hə si ba şa 
ça tan dan son ra bu şə hər Ümum dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı nın stan dart la rı na uy-
ğun 24 saat fa si lə siz tə miz iç mə li su ilə 
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Mar tın 3-də Şəm kir çay Su tə miz-

lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si is ti fa-
də yə ve ri lib. Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev Şəm kir çay Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si nin açı lış mə ra si min də iş ti rak edib
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məhz Şəm kir çay an ba rın dan gö tü rü lən 
su ilə tə min edi lə cək.

Bu la yi hə lər bir da ha onu gös tə rir ki, 
bi zim bü tün ad dım la rı mız nə ti cə yə he-
sab la nıb. Bü tün ad dım la rı mız vax tın da 
atı lır. Hər iki bö yük su an ba rı Azər bay-
can da ta ri xi la yi hə lər dir. Çün ki bö yük 
əmək tu tum lu, ma liy yə tu tum lu la yi hə-

lər dir. Tex ni ki cə hət dən çox mü rək kəb 
la yi hə lər dir. Hər iki la yi hə nin də tə-
şəb büs ka rı mən ol mu şam, la yi hə lə rin 
ic ra sı müd də tin də də fə lər lə bu iş lər lə 
ma raq lan mı şam, mü va fi q gös tə riş lər 
ver mi şəm, hər iki bö yük la yi hə nin açı-
lı şın da iş ti rak et mi şəm.

Biz bu gün in san la rı iç mə li su ilə tə-
min edi rik və edə cə yik. Öl kə mi zin ək-
sər şə hər lə ri nin iç mə li su prob lem lə ri 
həll olu nub, o cüm lə dən Şəm kir şə hə-
ri nin. Ve ri lən mə lu ma ta gö rə, şə hə rin 
ka na li za si ya mə sə lə si də bu ilin so nu-
na qə dər ba şa ça ta caq. Sa mux şə hə ri-
nin də su prob le mi bu il həll olu na caq. 
Be lə lik lə, hə lə də tə miz iç mə li su ilə tə-
min edil mə yən şə hər lə rin sa yı təq ri bən 
3-5 ət ra fın da dır. On lar da mak si mum 
iki il ər zin də iç mə li su ilə tə min edi lə-
cək dir.

Ey ni za man da, müx tə lif qu rum-
lar la kənd lə rin su tə mi na tı təş kil edi-
lir - həm “Azər su”, həm də Eko lo gi ya 
və Tə bii Sər vət lər Na zir li yi nin xətt  i ilə 
tə miz lə yi ci qur ğu lar he sa bı na. Ba kı 
şə hə ri nin su prob lem lə ri həl li ni ta pır. 
Mə nə ve ri lən mə lu ma ta gö rə, Ba kı əha-

li si nin 80 faizi bu gün tə miz iç mə li su 
ilə da vam lı tə min edi lir. Bu pro ses hə lə 
da vam et di ri lə cək. Ona gö rə bu la yi hə-
lə rin çox bö yük ta ri xi əhə miy yə ti var. 
Su hə yat dır, tə miz lik dir, sağ lam lıq dır, 
in ki şaf dır. Ey ni za man da, kənd tə sər-
rü fa tı nın in ki şa fı üçün əsas rol oy na yır.

Şəm kir ma şın su ka na lı nın ikin ci 

növ bə si ta mam la nır və bun dan son-
ra tək cə Go ran boy ra yo nun da bu gü-
nə qə dər su va rıl ma yan 40 min hek tar 
tor pa ğa su ve ri lə cək. Bu, öz lü yün də 
ye ni iş yer lə ri nin ya ra dıl ma sı na gə ti rib 
çı xa ra caq, in san lar da ha yax şı ya şa ya-
caq lar, kənd tə sər rü fa tı in ki şaf edə cək, 
məh sul dar lıq ar ta caq, ix rac im kan la-
rı mız ge niş lə nə cək. Bü tün bun lar re-
gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
proq ram la rın da nə zər də tu tu lan la yi-
hə lər dir. On la rın da hər bi ri uğur la ic-
ra edi lir.

Şəm kir ra yo nu nun in ki şa fı ilə bağ-
lı mü va fi q ad dım lar atı lır. Mə nim tə-
rə fi m dən bir çox gös tə riş lər ve ril miş, 

sə rən cam lar im za lan mış dır. Şəm kir 
ra yo nu nun inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
uğur la ic ra edi lir, qaz laş dır ma 98 faiz-
dir. İç mə li su mə sə lə si həll olu nub. 
Yol la rın çə ki li şi da vam et di ri lir. Bu 
gün mə nə mə ru zə edi lən ye ni la yi hə-
lər hə ya ta ke çi ri lən dən son ra əsas lı tə-
mir li key fi y yət li yol la rın faiz də rə cə si 
təq ri bən 80-ə ça ta caq. Bu gün hə lə ki, 
40 faiz sə viy yə sin də dir. Ona gö rə hə lə 
bir çox la yi hə lər ic ra edil mə li dir.

Şəm kir ra yo nun dan xa ri ci öl kə lə rə 
ix rac 10 mil yon lar la dol lar həc min də-
dir və bu, da ha da ar ta caq. Po ten sial 
bö yük dür, tor paq mün bit dir, su var, 
in san lar zəh mət keş dir, inf rast ruk tur 
tə min edi lir. İl ya rım dan son ra Gür cüs-
tan sər hə di nə qə dər dörd zo laq lı yol 
çə ki lə cək. Bun dan son ra həm ra yon, 
həm də öl kə miz an caq in ki şaf yo lu ilə 

ge də cək. Bu cür ma liy yə tu tum lu so-
sial la yi hə lə rə çox bö yük və sait tə ləb 
olu nur. Əl bətt  ə ki, aşa ğı sə viy yə də 
olan su ta rifl  ə ri ilə biz bu və saiti heç 
vaxt döv lə tə qay ta ra bil mə yə cə yik. 
Qar şı ya be lə məq səd də qo yul ma yıb. 
Məq səd in san la rı tə miz su ilə tə min 
et mək dir ki, on lar sağ lam ol sun lar. 
Kənd tə sər rü fa tı nı da me liora tiv təd-
bir lər lə dəs tək lə mək dir. Biz bu məq sə-
də də ça tı rıq. Əmi nəm ki, həm ra yon, 
həm öl kə miz bun dan son ra da uğur la 
in ki şaf edə cək. “Azər su” əmək daş la rı-
na isə gör dük lə ri iş lə rə gö rə tə şək kü-
rü mü bil di ri rəm və ye ni uğur lar ar zu-
la yı ram.
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Fev ra lın 3-də “Azər bay-
can Res pub li ka sı re gion la rı-
nın 2019-2023-cü il lər də so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı”nın ic ra sı nın bi-
rin ci ili nin ye kun la rı na həsr 
olu nan konf rans ke çi ri lib. 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev konf rans da iş ti rak edib. 
Döv lət baş çı sı konf rans da 
çı xış edə rək bil di rib ki, ötən 
müd dət də proq ra mın ic ra sı 
ilə bağ lı bü tün la zı mi təd bir-
lər gö rü lüb. Ümu mi lik də, re-
gional proq ram la rın ic ra sı na 
baş la nıl dı ğı  2003-cü il dən bu 
gü nə qə dər Azər bay can iq ti-
sa diy ya tı 3,4 də fə ar tıb. Ötən 
müd dət də sə na ye is teh sa lı 
2,7 də fə, kənd tə sər rü fa tı 2, 
xa ri ci ti ca rət döv riy yə si 6,4, 
ix rac 7,6, o cüm lə dən qey ri-
neft ix ra cı 5,2,  val yu ta eh ti-
yat la rı 27 də fə ar tıb. Yox sul-
luq sə viy yə si  50 faiz dən 4,8 
faizə dü şüb. Son 16 il də or ta 
əmək haq qı 11 də fə, or ta pen-
si ya 8 də fə ar tıb. 300 min dən 
çox məc bu ri köç kü nə, 6700 
şə hid ailə si nə ev lər, mən zil-
lər ve ri lib. 

Ötən müd dət də ge niş-
miq yas lı inf rast ruk tur la hi-
yə lə ri ic ra edi lib. Əha li nin 
iç mə li su təc hi za tı və ka na-

li za si ya xid mət lə rin dən is ti-
fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə  mü hüm təd bir lər 
gö rü lüb. İki bö yük su an ba-
rı - Tax ta kör pü və Şəm kir çay 
su an bar la rı nın ti kil mə si su 
qıt lı ğı nın ara dan qal dı rıln-
ma sı na zə min ya ra dıb: “Tax-
ta kör pü su an ba rı ti kil mə-
səy di, ke çən il Ba kı şə hə ri ni 
su ilə tə min et mək müm kün 
ol maz dı. Çün ki ke çə nil ki qu-
raq lıq bəl kə də ta rix də ol ma-
yıb. Biz məhz Tax ta kör pü də 
yı ğı lan su la rı Cey ran ba ta na 
ötür mək lə Ba kı nı fa si lə siz su 
ilə tə min et dik. Ba kı da heç 
kim hiss et mə di ki, be lə cid-
di qu raq lıq olub. Bü tün bu 
iş lə ri biz ona gö rə gö rü rük 

ki, in san lar da ha yax şı ya şa-
sın lar. Hər bir bö yük la yi hə-
nin ar xa sın da dü şü nül müş 
si ya sət da ya nır. Kənd lər də 
su tə mi na tı nı yax şı laş dır maq 
üçün bu il lər də 1500-dən çox 
ar te zian qu yu su qa zıl mış dır 
və bu pro ses da vam et di ri-
lir. Yüz lər lə kənd də mo dul 
tip li su tə miz lə yi ci qur ğu lar 
qu raş dı rıl mış dır. Ona gö rə 
bi zim proq ra mı mı zın ic ra-
sın da inf rast ruk tur la yi hə lə ri 
xü su si yer tu tur du. Biz so sial 
tə şəb büs lər lə pa ra lel ola raq, 
bu la yi hə lə ri hə ya ta ke çir-
mək lə bu gün kü real lı ğı əl də 
et dik”.

Döv lət baş çı sı iç mə li su 
la yi hə lə ri nə to xu na raq bil di-
rib ki, in di yə dək  öl kə mi zin 
cə mi 5 şə hə rin də iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri baş la-
ma yıb. Bu il hə min şə hər lər-
də la yi hə lə rin ic ra sı na baş la-
nıl ma sı nın va cib ol du ğu nu 
xa tır la dan Pre zi dent İl ham 
Əli yev qeyd edib ki, ya xın 
gə lə cək də öl kə miz də bir də-
nə də şə hər , 24 saat ər zin də 
Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 
stan dart la rı na ca vab ve rən 
iç mə li su ilə tə min edil mə yən 
şə hər qal ma ya caq. Ey ni za-
man da, bu il su var ma üçün 

400-dən çox su bar te zian qu-
yu su nun qa zıl ma sı nı tə min 
edi lə cək.  

Eko lo gi ya və Tə bii Sər-
vət lər Na zir li yi nin xətt  i ilə 
çay lar bo yu yer lə şən bir çox 
kənd də mo dul tip li tə miz lə-
yi ci qur ğu lar qu raş dı rıl dı ğı-
nı xa tır la dan döv lət baş çı sı 
bu qur ğu la rın bir ne çə si nin 
sı ra dan çıx dı ğı nı vur ğu la yıb. 
Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
qur ğu la rın fəaliy yə ti ilə bağ lı 
mo ni to rinq ke çi ril mə si, ge niş 
təh lil apa rıl ma sı, qur ğu la rın 
is tis ma rı ilə bağ lı tək lifl  ər ha-
zır lan ma sı ba rə də tap şı rıq-
lar ve rib: “Əf sus lar ol sun ki, 
bu gü nə qə dər bu qur ğu lar 
baş lı-ba şı na bu ra xı lıb. Yer li 
ic ra or qan la rı, bə lə diy yə lər, 
əs lin də, bu qur ğu la rın is tis-
ma rı ilə məş ğul ol ma lı dır lar. 
Bir çox yer lər də be lə de yil. 
Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi bu qur ğu la rı qu raş-
dı rıb və san ki işi ni ye kun laş-
dı rıb. Ona gö rə həm mo ni-
to rinq apa rıl ma lı dır, həm də 
la zım dır sa, ye ni kənd lər də 
bu cür qur ğu lar qu raş dı rıl-
ma lı dır və on la rın is tis ma rı 
ilə bağ lı konk ret bir mə sul 
qu rum müəy yən edil mə li-
dir”.

Реэионал програмлар эяляъяк 
инкишаф цчцн имканлар йарадыр
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"Azərsu" ASC-nin sədri 
Qorxmaz Hüseynov Ağ ca-
bə di və Şabran şə hə rlərin-
də  sakinlərlə görüş keçirib. 
Ağcabədi şəhərindəki 5 say-

lı Re gional Su ka nal İda rə si-
nin in zi ba ti bi na sın da ke çi-
ri lən qə bul da Ağ ca bə di və 
La çın ra yon la rın dan olan 53 
nə fər iş ti rak edib.  Şab ran 
şə hə rin də ki Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də təş kil olu nan 
qə bul da isə  Şab ran və Si yə-
zən ra yon la rın dan olan 69 
nə fər iş ti rak edib.

 2020-ci ilin yan var fev-
ral ay la rın da “Azər su” 
ASC-nin sədr müavin lə ri 
də böl gə lər də və tən daş lar-
la gö rü şüb. “Azər su” ASC 
səd ri nin  müavi ni Tey yub 
Cab ba rov Tər tər və Qu sar 
şə hər lə rin də ke çi ri lən qə-
bul lar da Tər tər, Qu sar və 
Qu ba ra yon la rın dan olan 32 
və tən da şın mü ra ciəti ni din-

lə yib. Sədr müavi ni Eti bar 
Məm mə do vun Xaç maz şə-
hə rin də ke çir di yi qə bul da 8 
sa kin iş ti rak edib.  “Azər su” 
ASC-nin səd ri nin müavi-
ni Kö çər li Hə sə nov Ağ dam 
ra yo nu nun Qu zan lı qə sə bə-
sin də ke çir di yi qə bul da 21 
nə fər iş ti rak edib. 

Qə bul lar da hər bir və-
tən da şın mü ra ciət lə ri din-
lə ni lib. 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 ri 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.

Mər kə zi ic ra ha ki miy-
yə ti or qan la rı 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 rəhbərliyi 
bölgələrdə və tən daş la rı 
qə bul edib. Qə bul lardan 
əv vəl ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin abi də-
si zi ya rət olu nub, abi də 
önü nə gül dəs tə si dü zü-
lə rək Ulu Ön də rin əziz 
xa ti rə si eh ti ram la yad 
edi lib.

"Азяр су" АСЪ-нин 
рящбярлийи бюлэялярдя 
сакинлярля эюрцшцб
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 Döv lət baş çı sı nın əha li nin fa si lə siz 
və key fi y yət li iç mə li su ilə tə min edil-
mə si, ka na li za si ya xid mət lə ri nin yax-
şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tap şı rıq la rı na 
uy ğun ola raq 2019-cu il də “Azər su” 

Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən 
komp leks təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib. 

Ötən il Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
iş ti ra kı ilə Ağ daş və Qə bə lə şə hər lə-
rin də iç mə li su və ka na li za si ya şə bə-

kə lə ri is tis ma ra ve ri lib. Ey ni za man da, 
Ağ ca bə di və Daş kə sən şə hər lə rin də 
su və ka na li za si ya, Şəm kir və Xır da-
lan şə hər lə rin də iç mə li su la yi hə lə ri-
nin ic ra sı ye kun la şıb. Ho ra diz, Yev-
lax, Neft ça la və Qa zax şə hər lə rin də 
isə ye ni la yi hə lə rin ic ra sı na baş la nı lıb. 
2019-cu il də re gion lar da ən bö yük su-
tə miz lə yi ci qur ğu olan Şəm kir çay su-
tə miz lə yi ci qur ğu su is tis ma ra ve ri lib. 
Gə də bəy və Le rik şə hər lə ri üçün al-
ter na tiv su mən bə lə ri nin ti kin ti si ba şa 
ça tıb, Şa ma xı, To vuz və Şə ki də iş lər 
da vam et di ri lib. 

İl ər zin də 12 ra yo nun iç mə li su dan 
əziy yət çə kən 25 kən din də, həm çi nin 
Bi lə su var ra yo nu əra zi sin də Cəb ra yıl 
ra yo nun dan olan məc bu ri köç kün lər 
üçün sa lın mış 5 qə sə bə də iç mə li su 
la yi hə lə ri ic ra olu nub. Ey ni za man da, 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da sın-
da 200-dən çox ün van da iç mə li su, 
ka na li za si ya və ya ğış su la rı la yi hə lə ri 
hə ya ta ke çi ri lib. 

He sa bat  döv rün də Ba kı şə hə ri və 
re gion lar da 1420 km ma gist ral və şə-
bə kə su xət lə ri, 480 km ka na li za si ya 
kol lek to ru və xət lə ri, ümu mi tu tu mu 
30 min kub metr olan 16 su an ba rı in şa 
edi lib, 17 su bar te zian qu yu su qa zı lıb. 
Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də  fa si lə siz 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də 2019-cu ilin ye kun la rı na və 
qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş ic las ke çi ri lib. İc la sı gi riş sö zü ilə 
açan “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 2019-cu ilin əla mət dar 
ha di sə lər lə zən gin ol du ğu nu xa tır la da raq Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh-
bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri lən is la hat la rın mak roiq ti sa di sa bit lik və di na-
mik iq ti sa di in ki şaf üçün əsas lı zə min ya rat dı ğı nı bil di rib.
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iç mə li su ilə tə min olu nan əha li nin xü-
su si çə ki si Ba kı şə hə ri üz rə isə 81,5, re-
gion lar da 63,6, öl kə üz rə isə 69,9 faizə  
yük sə lib. 

Müş tə ri xid mət lə ri de par ta men-
ti nin rəisi Əbül fəz Kə rim za də çı xış 
edə rək bil di rib ki, 2019-cu il də “Azər-
su” ASC tə rə fi n dən 1 mln 540 min abo-
nen tə su təc hi za tı və tul lan tı su la rı nın 
axı dıl ma sı xid mət lə ri gös tə ri lib. Ötən 
il abo nent lə rin sa yı 82 min ar tıb.  İl ər-

zin də abo nent lə rə 217,3 milyon ma nat 
də yə rin də su təc hi za tı və tul lan tı su-
la rın axı dıl ma sı xid mət lə ri gös tə ri lib. 
Gös tə ri lən xid mət lər üz rə yı ğım  208 
mln ma nat  və ya 95,7 faiz təş kil edib. 
Bu da ötən ilin mü va fi q döv rü nə gö rə 
sa tış da 17 milyon ma nat, ödə niş də isə 
12,5 milyon ma nat ar tım de mək dir. 

2019-cu il də  911 km tul lan tı su xət-
ti, 60 min dən çox qu yu,  ya ğış su la rı 
şə bə kə si üz rə 183 km xətt , 40 minə dək 
qu yu və bar maq lıq tə miz lə nib. Ötən 
müd dət də  Ab şe ron ya rı ma da sı üz rə 
281, re gion lar da 55 bi na nın zir zə mi-
sin də tə mir iş lə ri apa rı lıb.   2019-cu il-
də baş ver miş qə za lar la bağ lı  edil miş 
mü ra ciət lər əsa sın da 264 min iş əm ri 
ya ra dı la raq ic ra ya yö nəl dil ib və 216 
mi ni ic ra olunub.

Elekt ron ida rəet mə və müasir tex-
no lo gi ya lar de par ta ment i nin rəisi 
Emil Əh mə dov bil dirb ki,  2019-cu 

il də de par ta men tin əmək daş la rı tə-
rə fi n dən ye ni proq ram tə mi nat la rı-
nın ha zır lan ma sı, möv cud in for ma-
si ya sis tem lə ri nin tək mil ləş di ril mə si 
sahələrində mü hüm iş lər hə ya ta ke çi-
ri lib.  “Azər su” ASC tə rə fi n dən is teh-
lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri xid mət lə-
ri nin asan laş dı rıl ma sı və bu sa hə də 
şəff  afl  ı ğın tə min edil mə si məq sə di lə 
2 ye ni elekt ron xid mət is ti fa də yə ve-
rilib və elekt ron xid mət lə rin sa yı 18-ə 
çat dı rıl ıb. 2019-cu il də e-xid mət lər lə 
bağ lı 186 min mü ra ciət qey də alın ıb. 

He sa bat döv rün də “Şa ma xı ASAN 
Hə yat (xid mət) mər kə zi”ndə “Azər-
su” ASC-nin xid mə ti ya ra dı lıb. Ha-

zır da “Azər su” ASC-nin xid mət lə ri 13 
“ASAN xid mət” və 2 “ASAN Kom mu-
nal” mər kəz lə rin də hə ya ta ke çi ri lir. 
2020-ci il üz rə Elekt ron ida rəet mə və 
müasir tex no lo gi ya la r de par ta men ti 
tə rə fi n dən in for ma si ya sis tem lə ri nin 
tət bi qi və is ti fa də si nin düz gün ic ra 
edil mə si nə nə za rətin güc lən di ril mə si, 
MİS, CİS və di gər in for ma si ya sis tem-
lə ri nin tət biq dairə si nin ge niş lən di ril-
mə si, ye ni va hid por ta lın is ti fa dəyə 
ve ril mə si, cə miy yə tin funk sional iş 
pro ses lə ri nin elekt ron laş dı rıl ma sı na 
zə ru ri dəs tə yin gös tə ril mə si isti qa mə-
tin də təd bir lər hə ya ta ke çi ri lə cək. 

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 El kin Rüs tə mov çı xış 
edə rək  bil di rib ki, qlo bal is ti ləş mə və 
iq lim də yiş mə lə ri nin tə si ri nə ti cə sin-
də 2019-cu il də çay lar da su yun sər-
fi  nin azal ma sı, bu laq la rın qu ru ma sı, 
su an bar la rın da sə viy yə nin kəs kin 
düş mə si, su mən bə lə rin də key fi y yət 
gös tə ri ci lə ri nin də yiş mə si mü şa hi-
də olu nub. Be lə bir şə rait də əha li nin 
key fi y yət li və da ya nıq lı su təmina tı-
nın yaxşılaşdırılması məq sə di lə  su 
mən bə lə rin də ge niş miq yas lı təd qi qat 
iş lə ri apa rı lıb.

Ab şe ron ya rı ma da sı nın iç mə li su 
təc hi za tın da st ra te ji əhə miy yə tə ma-
lik Cey ran ba tan, Tax ta kör pü və on la-
rı qi da lan dı ran çay lar da Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın  mü-
va fi q ins ti tut la rı ilə bir gə su yun key-
fi y yə ti nə və su tə miz lə yi ci qur ğu la rın 
faəliy yə ti nə mən fi  tə sir edən amil lə-
rin təd qi qi üz rə mü va fi q iş lər apa rı-

lıb. Cey ran ba tan ult ra su tə miz lə yi ci 
qur ğu lar komp lek si nin məh sul dar lı-
ğı nın sax la nıl ma sı üçün ult ra bə növ-
şə yi zə rər siz ləş dir mə qur ğu su sı naq 
mə qə di ilə qu raş dı rı la raq mü şa hi də-
lər apa rı lıb. 

Cey  ran  ba  tan su an  bar  la  rı komp-
lek  sin  də 2 tə  miz su an  ba  rı əsas  lı tə  mir 
edil  ib, çı xış kol lek tor la rı, həm çi nin 
2-ci növ bə su tə miz lə yi ci qur ğu la rın 

   2019-ъу илин йе кун ла ры на     щяср олун муш иъ лас ке чи ри либ
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yu ma xət lə ri də yiş di ri lib.  Ey ni za-
man da ult ra süz gəc qur ğu su komp-
lek sin də 1, Kür su tə miz lə yi ci qur-
ğu lar komp lek sin də isə 3 ye ni na sos 
aq re qat ı qu raş dı rı lıb.

3 say lı Re gional Su ka nal İda rə-
si nin rəisi Va sif Əli yev 2019-ci il də 
gö rül müş iş lər ba rə də he sa bat ve rib. 
Bil di rib ki, 3 №- li Re gional Su ka nal 
İda rə si 9 şə hər mər kə zi, 166 kənd-
də   56 mi n nəfərədək əhaliyə xid mət 
gös tə rir. İda rə nin ba lan sın da 3 iç mə li 
su tə miz lə yi ci, 4 tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğusu, 82 su və ka na li za si ya na sos 
stan si ya sı, 294 km ma gist ral, 1200 km 
pay la yı cı su xət lə ri, 560 km tul lan tı 
su xət lə ri möv cud dur. Re gionu əha tə 
edən 28 kən din sa kin lə ri nə bu laq lar-
la, 104 kən də isə mo dul tip li qur ğu-
lar la xid mət gös tə ri lir. 

Əha li nin da ya nıq lı və təh lü kə siz 
su tə mi na tı, gös tə ri lən xid mət sə viy-
yə si nin yük səl dil mə si, su it ki lə ri nin 
azal dıl ma sı məq sə di lə komp leks təd-
bir lər hə ya ta ke çi ri lir. Ha zır da Lən-
kə ran, As ta ra, Ma sal lı, Le rik  şə hər lə-

rin də əhali nin 100 faizi, Cə li la bad da 
96, Yar dım lı da isə 80 faizi 24 saat lıq  
re jim də su ilə tə min edi lir. Bi lə su var 
və Sal yan şə hər lə rin də isə bu is ti qa-
mət də təd bir lər da vam ed ti ri lir.  

2019-cu il də is tis mar da olan 33 su 
an ba rı nın 28-i yu yu la raq de zin fek si-
ya olu ub,  3 su, 5 ka na li za si ya na so su 
ye ni si ilə əvəz olu nub. 3 çox mən zil li 
ya şa yış bi nasının zir zə mi lə rin də əsas-
lı, 28-də isə ca ri tə mir iş lə ri apa rı lıb. 

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx-

maz Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq 
2020-ci il də gö rü lə cək iş lər, həm çi nin 
“Azər bay can Res pub li ka sı re gion la-
rı nın 2019-2023-cü il lər də so sial-iq-
ti sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı”nın 
ic ra sı nın bi rin ci ili nin ye kun la rı na 
həsr olu nan konf rans da Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin tap şı rıq la rın dan irə li 
gələn və zi fə lər ba rə də mə lu mat ve rib. 
Qeyd olu nub ki, 2020-ci il də şə hər və 
ra yon mər kəz lə rin də la yi hə lə rin ic ra-
sı da vam et di ri lə cək. Ca ri il də  iç mə li 
su dan əziy yət çə kən kənd lər də ye ni 
la yi hə lər ic ra olu na caq, mo dul tip li 
su tə miz lə yi ci qur ğu lar va si tə si lə su 
alan kənd lə rin iç mə li su təc hi za tı xü-
su si diq qət də sax la nı la caq. Bu il Ba kı 
şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da sın da da 
ye ni la yi hə lə rin ic ra sı nə zər də tu tu-
lur.   

Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri iq ti-
sa di sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, is tis mar 
fəaliy yə ti nin güc lən di ril mə si, əmə yin 
təh lü kə siz li yi və müş tə ri məm nun lu-
ğu mə sə lə lə ri nə diq qə tin ar tı rıl ma sı-
nın va cib li yi ni qeyd edib. 

2019-ъу илин йе кун ла ры на 
щяср олун муш иъ лас ке чи ри либ
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Ulu Ön də rin 1997-ci il 
fev ra lın 2-də im za la dı ğı 
Fər ma na əsa sən, fev ra lın 
2-si Azər bay can Gənc lə ri 
Gü nü elan edi lib. Ümum-
mil li li de rin gənc lər si ya sə-
ti nə sa diq li yi ni öz qə rar la rı 
ilə təs diq edən Pre zi dent 
İl ham Əli yev gənc lə rin mə-
nə vi in ki şa fı, və tən pər vər-
lik tər bi yə si, xa ri ci öl kə lər-
də təh si li, so sial mü da fi əyə 

eh ti ya cı olan la rın prob lem-
lə ri nin həl li, gənc lər təş ki-
lat la rı nın for ma laş ma sı və 
in ki şa fı na diq qət və qay ğı 
ilə ya na şır. Gənc li yə döv lət 
qay ğı sı  sağ lam və in tel lek-
tual nəs lin for ma laş ma sı na 
xid mət edir, gə lə cə yə bö yük 
inam la bax ma ğa əsas ve rir.

Azər bay can Gənc lə ri 
Gü nü mü na si bə ti ilə “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy-

yə tin də təd bir lər ke çi ri lib. 
“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü  sey  no  vun və 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti nin 
gənc iş  çi  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə 
Tə  lim-Təd  ris Mər  kə  zin  də 
ağa  cək  mə ak  si  ya  sı təş  kil 
olu  nub. Təd  bi  rin məq sə-
di gənc lər ara sın da eko lo ji 
mə də niy yə tin for ma laş ma sı 
pro se si nə töh fə ver mək, ət-
raf mü hi tin qo run ma sı və 
eko lo ji prob lem lə rə qar şı 
mü ba ri zə də gənc nəs li bir-
gə fəaliy yə tə səs lə mək olub. 
Ya şıl laş dır ma təd bi ri çər çi-
və sin də yüz lər lə ağac əki lib, 
əra zi də ya şıl laş dı rıl ma iş lə ri 
apa rı lıb.

Təd bir çər çi və sin də 
“Azər su” ASC-nin bir qrup 
is te dad lı gənc i tə rə fi n dən 
ha va şousu (“air-show”) 
nü ma yiş et di ri lib. Nü ma yiş 
za ma nı üzə rin də “Azər su” 
ASC-nin lo qo su əks olun-
muş, uzaq dan ida rə olu nan 
təy ya rə və he li kop ter mo-
del lə ri nin ha va da uçu şu təş-
kil olu nub.

Tə lim-Təd ris Mər kə zi-
nin ic las za lın da ke çi ri lən 
təd bir də “Azər su” ASC-nin 
İş lər İda rə si nin rəis müavi ni 
Ra hid Fə tə li za də çı xış edə-
rək gənc lər si ya sə ti nin bü-
tün sa hə lər də ol du ğu ki mi 
su tə sər rü fa tı sek to run da da 
uğur la hə ya ta ke çi ril di yi ni 
bil di rib, Cə miy yə tin ic ti mai 
si ya si hə ya tın da və mə də ni 
küt lə vi təd bir lə rin də “Azər-
su” ASC-nin Gənc lər Klu-
bu nun üzv lə ri nin fəal iş ti ra-
kın dan bəhs edib.

Da ha son ra su möv zu-
sun da çə kil miş “25 litr” ad lı 
sə nəd li fi lm nü ma yiş et di ri-
lib və fi lm lə bağ lı fi  kir mü-
ba di lə si apa rı lıb.

Abu nə çi lə rə gös tə ri lən 
xid mət lə rin key fi y yə ti nin 
ar tı rıl ma sı, is teh lak edi-
lən su yun də qiq uço tu nun 
apa rıl ma sı və it ki lə rin qar-
şı sı nın alın ma sı məq sə di lə 
“Azər su” ASC-nin Nə za rət 
Öl çü Ci haz la rı İda rə si tə-
rə fi n dən suöl çən ci haz la rın 
qu raş dı rıl ma sı iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir. Bu sa hə də fəaliy-
yə tin tək mil ləş di ril mə si, 
qar şı ya çı xan prob lem lə rin 
vax tın da və ope ra tiv həl li ni  
tə min et mək üçün Nə za rət 
Öl çü Ci haz la rı İda rə sin də 
tə lim lər ke çi ri lib.

Tə lim lər də ra yon su ka-
nal ida rə lə ri nin suöl çən ci-
haz la rın qu raş dı rıl ma sı, tə-
mi ri və is tis ma rı na nə za rət 
qrup la rın da ça lı şan 260-dək 
əmək daş iş ti rak edib. İş ti-
rak çı la ra bu sa hə də  fəaliy-
yə tin əsas prin sip və is ti qa-
mət lə ri, və zi fə öh də lik lə ri, 
hü quq la rı və mə su liy yə ti  
ba rə də bil gi lər ve ri lib, mü-
va fi q tə li mat ha zır la nıb iş çi 
he yə tin diq qə ti nə çat dı rı lıb. 
Ey ni za man da, və tən daş 
məm nun lu ğu na nail ol maq 

üçün iş çi lə rə nə za kət li dav-
ra nış key fi y yət lə ri aşı la nıb.

Qeyd edək ki, Nə za rət 
Öl çü Ci haz la rı İda rə sin də 
və zi fə tə li mat la rı nın ha zır-

lan ma sı və iş çi he yə ti nin se-
çi min də mü va fi q bil gi və ba-
ca rıq lar la ya na şı, nə za kət li 
dav ra nış key fi y yət lə ri nə də 
xü su si önəm ve ri lir.

2 Фев рал - Эянъ ля р Эц нц гейд олунуб

Мцтяхяссисляр цчцн тренинг кечирилиб

2 fev ral  Azər bay can Gənc lə ri Gü nü dür. Bu əla mət dar 
ta ri xi gün gənc lə rə hə mi şə bö yük diq qət və qay ğı ilə ya-
na şan, on la rın prob lem lə ri nin həl li is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lə rə xü su si önəm ve rən, bu si ya sə ti müs-
tə qil Azər bay can döv lə ti nin fəaliy yə ti nin ən mü hüm is-
ti qa mət lə rin dən bi ri ki mi də yər lən di rən ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ lı dır. 
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Res pub li ka mı zın bö-
yük tu rizm po ten sialı olan 
şi mal ra yon la rın da tul lan-
tı su la rı nın op ti mal ida rə 
edil mə si eko lo ji ba xım dan 
mü hüm əhə miy yət da şı yır. 
Ötən müd dət də ic ra olu-
nan la yi hə lər çər çi və sin də 
Xaç maz, Qu sar və Qu ba 
şə hər lə rin də müasir stan-
dart lar sə vi yə sin də iç mə-
li və tul lan tı su şə bə kə lə ri 
ya ra dı lıb. Bu şə hər lə rin 
rel yef xü su siy yət lə ri və 
tul lan tı su la rı nın axı dıl ma 
höv zə lə ri qiy mət lən di ri-
lə rək Xaç maz ra yo nu əra-
zi sin də bi rin ci mər hə lə də 
məh sul dar lı ğı sut ka da 20 

min kub metr olan biolo ji 
tip li tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu in şa edi lir.

Azər bay can hö ku mə-
ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin 

bir gə ma liy yə ləş dir di yi 
“Ki çik şə hər lər də Su Təc-
hi za tı və Ka na li za si ya La-
yi hə si” çər çi və sin də ti ki-

lən qur ğu da iş lər ha zır da 
in ten siv qay da da da vam 
et di ri lir. Tul lan tı su tə miz-
lə yi ci qur ğu da Xaç maz, 
Qu sar və Qu ba şə hər lə ri ilə 
ya na şı, Şah dağ Qış-Yay Tu-
rizm Komp lek si əra zi sin də 
ya ra nan tul lan tı su la rı da 
tə miz lə nə cək. Tul lan tı su-
la rı nın tə miz lə yi ci qur ğu-
ya nəq li məq sə di lə da şı yı-
cı kol lek tor lar in şa edi lib. 
Qur ğu da tə miz lə nən su 
Qud yal çay də rə si nə axı dı-
la caq. Bu məq səd lə 2 km 
uzun lu ğun da kol lek tor ti-
ki lib. Tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu nun in şa sı nın bu ilin 
so nun da ba şa çat dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, re gion lar-
da hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-
lər çər çi və sin də 18 şə hər də 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-
ğu la rın ti kin ti si ye kin la şıb. 
Ca ri ilin so nu na qə dər da-
ha 9 şə hər də tul lan tı su tə-
miz lə yi ci qur ğu la rın in şa sı 
ba şa ça ta caq. Ümu mi lik də, 
in di yə dək 52 şə hər və ra-
yon mər kə zin də iç mə li su 
və tul lan tı su la yi hə lə ri ic ra 
olu nub. Bu şə hər lə rin 30-da 
iç mə li su və ka na li za si ya, 
11-də isə  iç mə li su şə bə kə-
lə ri nin ti kin ti si ye kun la şıb.

Хач мазда тул лан ты 
су тя миз ля йи ъи гур ьу  ти килир

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. Bu təd bir lər sı ra sın da tul lan tı su-
la rı nın 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. Re gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa fı 
döv lət proq ra mları na uy ğun ola raq 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 
tul lan tı su la rı nın tə miz lə nib zə rər siz ləş di ril mə si 
məq sə di lə ye ni qur ğu lar in şa edi lir.
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 “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti Ba kı şə hə ri nin 
ya ğış su la rı nın yı ğıl ma təh-
lü kə si olan əra zi lə rin də səth 
su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə növ bə ti la yi hə nin 
ic ra sı nı ye kun laş dı rıb. Ba kı 
şə hə ri Xə tai ra yo nu Mir zə 

Da vud kü çə sin də ye ni ya ğış 
kol lek to ru in şa edi lib.

Mir zə Da vud kü çə si və 
ət raf əra zi lər rel yef ba xı mın-
dan çö kək lik də yer ləş di yin-
dən in ten siv ya ğın tı lar za-
ma nı bu ra da cid di su bas ma 
hal la rı qey də alı nır dı. Ötən 

əs rin or ta la rın da in şa edil miş 
700 mm diametr li möv cud 
kol lek tor is tis mar tə ləb lə ri nə 
ca vab ver mə di yin dən in ten-
siv ya ğın tı lar za ma nı su lar 
ət raf əra zi yə axır dı. Kü çə-
lə rə, ev lə rin hə yət lə ri nə və 
zir zə mi lə rə su yı ğıl ma sı sa-
kin lər üçün na ra hat lıq ya ra-
dır dı. 

Bü tün bun lar nə zə rə alı-
na raq, 1200 mm diametr li “8-
ci ki lo metr” kol lek to ru nun 
Xə tai ra yo nu Mir zə Da vud 
kü çə sin dən ke çən his sə sin-
dən də ni zə ye ni çı xış xətt  i nin 
ve ril mə si üçün la yi hə lən dir-
mə iş lə ri apa rı lıb. Ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nə  2019-cu 
ilin son la rın da baş la nı lıb və 
qı sa müd dət də iş lər ba şa çat-

dı rı lıb. La yi hə çər çi və sin də 
1200 mm diametr li bo ru lar la 
400 metr dən çox kol lek tor in-
şa edi lib. Kol lek tor üzə rin də 
3 ədəd dön mə, 3 ədəd bir-
ləş mə qu yu su ti ki lib. Mir zə 
Da vud kü çə sin də ki ya şa yış 
ev lə ri nin kol lek to ra qo şul-
ma sı nı tə min et mək üçün 
mə həl lə da xi li xət lər çə ki lib. 
Əra zi də ki möv cud qo şul ma 
qu yu la rı bərk tul lan tı lar dan 
tə miz lə nib. Xən dək lər qa zı-
lar kən əra zi də ki ya rar sız hal-
da olan qrunt kə na ra da şı-
na raq əvə zin də 800 kub metr 
həc min də tex no lo ji qrunt la 
bər kit mə iş lə ri apa rı lıb.  

Ye ni ya ra dı lan inf rast-
ruk tur is tis ma ra ve ri lən dən 
son ra ya ğış su la rı nın yı ğıl ma 
təh lü kə si ara dan qal dı rı lıb. 
La yi hə lə rin ic ra sı eko lo ji ba-
xım dan mü hüm əhə miy yət 
da şı yır.   

Təd bir mül ki mü da fi ə və 
föv qə la də hal lar dan mü ha fi -
zə sa hə sin də iş çi lə rin ha zır-
lı ğı və maarifl  ən di ril mə si, 
föv qə la də hal la rın qar şı sı-
nın alın ma sı və nə ti cə lə ri nin 
ara dan qal dı rıl ma sı, baş ve-
rə bi lə cək föv qə la də hal lar 
za ma nı düz gün dav ra nış 
qay da la rı ba rə də vər diş lə-
rin aşı lan ma sı, iç ti maiy yə tin 
diq qə ti ni föv qə la də hal lar-
dan qo run ma və mül ki mü-
da fi ənin təş ki li mə sə lə lə ri nə 
yö nəl dil mə si məq sə di lə təş-
kil olu nub.

Təd bir də çı xış edən 
“Azər su” ASC-nin Mül-

ki Mü da fi ə Qə rar ga hı nın 
rəisi Ca han gir Şə ri fov mül-
ki mü da fi ənin məq sə di və 
əhə miy yə ti, Bey nəl xalq 
Mül ki Mü da fi ə Təş ki la tı nın 
(BMMT) ya ran ma ta ri xi ba-
rə də mə lu mat ve rib. Qeyd 
olu nub ki, BMMT-nin Baş 
Məc li si nin qə ra rı ilə 1972-ci 
il dən eti ba rən 1 mart ta ri xi 
Ümum dün ya Mül ki Mü da-
fi ə Gü nü ki mi qeyd olu nur.

Azər bay can Res pub li-
ka sı 1993-cü il də bu təş ki la-
tın üzv lü yü nə qə bul edi lib 
və hə min il dən bu nü fuz lu 
təş ki lat da fəal təm sil olu-
nur. 1995-ci il dən baş la ya raq 
Ümum dün ya Mül ki Mü da-
fi ə Gü nü hər il konk ret bir 
möv zu ya həsr olu nur, üzv 
öl kə lər də mü va fi q küt lə vi 
təd bir lər ke çi ri lir. 2020-ci il-
də bu gü nün BMMT tə rə fi n-
dən “Mül ki mü da fi ə və hər 

bir ev də ilk yar dım edən” 
möv zu sun da ke çi ril mə si 
töv si yə olu nub.

C. Şə ri fov möv zu ilə 
əla qə dar qeyd edib ki, tə-
bii və tex no gen xa rak ter li 
fə la kət lə rin qar şı sın da aciz 
qal ma maq üçün föv qə la də 
hal lar da hər bir  şəxs özü nə 
və baş qa la rı na  il kin yar dım 
et mə yi ba car ma lı dır. İl kin 
yar dım – pe şə kar tib bi yar-
dım gə lə nə dək zə rər çə kə nin 
hə ya tı nın qo run ma sı və xi-
la sı üçün tə ci li tət biq edi lən 

komp leks təd bir lər sis te mi-
dir.

Mül ki mü da fi ə və föv-
qə la də hal lar dan mü ha fi  zə 
sa hə sin də iş çi lə rin ha zır lı ğı 
və maarifl  ən di ril mə si  məq-
sə dilə “Azər su” ASC-nin 
mül ki mü da fi ə üz rə ida rəet-
mə or qan la rı tə rə fi n dən “İlk 
yar dım” Tə li ma tı ki tab ça 
şək lin də ha zır la na raq iş çi lə-
ri nin is ti fa də si nə ve rı lib.

Təd bir də möv zu la ra aid 
vi deoçarx lar, fo tos layd lar 
nü ma yiş olu nub.

Хя таи ра йо ну Мир зя Да вуд кц чя син дя 
йе ни йа ьыш кол лек то ру ин ша еди либ

Цмум дцн йа Мцл ки Мц да фия Эц нц гейд олу нубЦмум дцн йа Мцл ки Мц да фия Эц нц гейд олу нуб
1 Mart – Ümum dün ya 

Mül ki Mü da fi ə Gü nü ilə 
əla qə dar “Azər su” ASC-
də “Mül ki mü da fi ə və hər 
bir ev də ilk ya rdım edən” 
möv zu sun da təd bir ke çi-
ri lib. 



12 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНЙанвар-феврал  2020-ъи ил

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67    Тел: (012) 431 47 67/87    Фаks: (012) 430 28 87    www. азерсу.аз

1967-ci il də is teh sa lat-
dan ay rıl ma dan ali təh sil 
al ma ğa mü vəff  əq olan T. 
Ağa yev 1973-cü il də Azər-
bay can Po li tex nik İns ti-
tu tu nu bi ti rə rək mü hən-
dis-hid ro tex nik ix ti sa sı na 
yi yə lə nib.1968-ci il də Ba kı 
Su Kə mə ri İs tis mar İda rə-
sin də us ta və zi fə si nə işə 
qə bul olu nub. Pe şə kar lı-
ğı, tap şı rı lan iş lə rin öh də-
sin dən mə ha rət lə gəl mək 
ba ca rı ğı bu sa hə də ona 
bö yük hör mət və nü fuz 
qa zan dı rıb. Ba kı Su Kə mə-
ri İs tis mar İda rə sin də 21 il 
ər zin də müx tə lif və zi fə lər-
də ça lı şan Tel man Ağa yev 
ötən əs rin 70-80-ci il lə rin-
də ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
pay tax tın iç mə li su təc hi-

za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı na dair hə ya ta ke çi ri lən 
mi sil siz iş lə rin fəal iş ti rak-
çı la rın dan bi ri olub. Tə sa-
dü fi  de yil ki, 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, 
ti kin ti si və is tis ma rın da 
bö yük təc rü bə si olan T. 
Ağa yev Kür və Cey ran ba-
tan su kə mər lə ri nin, Ba kı 
şə hə ri nin bir çox iri su təc-
hi za tı sis te mi və ob yekt lə-
ri nin in şa sın da və is tis ma-
rın da fəal iş ti rak edib.

O, 1989-cu il dən “Kom-
mun sə na ye su təc hi za tı” 
İİB, 1996-cı il dən Ab şe ron 
Re gional Səhm dar Su Cə-
miy yə tin də, 2004-cü il dən 
isə “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə tin də iş lə yir. 

Bö yük qu ru cu luq mək-

tə bi keç miş Tel man Ağa-
yev müs tə qil lik il lə rin də 
da ha mə sul ti kin ti mey-
dan la rı na üz tu tub. O, 
1996-2006-cı il lər də bey-
nəl xalq ma liy yə ins ti tut la-
rı ilə bir gə hə ya ta ke çi ri lən 
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 nin ic ra-
çı di rek to ru ki mi ça lı şıb. 
Azər bay ca nın müs tə qil lik 
il lə rin də real la şan ən bö-
yük su təc hi za tı la yi hə si 

olan Oguz-Qə bə lə-Ba kı su 
kə mə ri nin il kin Tex ni ki-İq-
ti sa di Əsas lan dı rıl ma sı nın 
ha zır lan ma sı nın fəal iş ti-
rak çı la rın dan olub.  Onun 
Ab şe ron ya rı ma da sı nın su 
təc hi za tı, ka na li za si ya və 
ya ğış su la rı sis tem lə ri nin 
2035-ci ilə dək pers pek tiv 
in ki şa fı nı nə zər də tu tan  
Mas ter Pla nın ha zır lan ma-
sı nın əsas iş ti rak çı la rın dan 
bi ri ki mi əmə yi də təq di rə-
la yiq dir.

Tel man müəl lim pe-

şə kar mü hən dis ol maq-
la ya na şı,  bir sı ra ix ti ra 
və sə mə rə li tək lifl  ə rin də 
müəl li fi  dir. Ötən il lər də 
onun su təc hi za tı na dair 
bir ne çə ki tab, bro şür və 
el mi mə qa lə lə ri nəşr olu-
nub. 

Əmək fəaliy yə ti su tə-
sər rü fa tı ilə bağ lı olan Tel-
man Ağa ye vin bu sa hə də-
ki xid mət lə ri döv lə ti miz 
tə rə fi n dən yük sək qiy mət-
lən di ri lib. Ötən il lər də o, 
Azər bay can Res pub li ka-
sı nın “Əmək Ve te ra nı” 
me da lı  və “Kom mu nal 
Tə sər rü fa tı Əla çı sı” ni şa nı 
ilə  təl tif olu nub. Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin 13 mart 2017-ci il 
ta rix li Sə rən ca mı ilə Azər-

bay can da su tə sər rü fa tı nın 
in ki şa fın da xid mət lə rinə 
gö rə Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin fər di 
tə qaüdü nə la yiq gö rü lüb. 

Əmək dar mü hən dis 
Tel man Ağa ye vi ana dan 
ol ma sı nın 75-ci il dö nü-
mü mü na si bə ti lə “Azər su” 
ASC-nin rəh bər li yi və çox-
min li kol lek ti vi adın dan 
bir da ha təb rik edir, uzun 
ömür, can sağ lı ğı, iş lə rin də 
mü vəff  ə qiy yət lər ar zu la-
yı rıq.

Тел ман Аьа йев-75
O bu gün də qu rub ya ra dan la rın 

cər gə sin də ön sı ra lar da dır
Azər bay ca nın su tə sər rü fa tı  sek to run da onu 

ta nı ma yan az adam ta pı lar.  Res pub li ka mı zın iç mə li su 
sek to ru nun ta nın mış  si ma la rın dan bi ri Tel man Sal man 
oğ lu Ağa yev şə rəfl  i ömür yo lu ke çib. 1945-ci il mart ayı-
nın 10-da Ba kı şə hə rin də ana dan olan T. Ağa ye vin 58 il-
lik əmək fəaliy yə ti nin 52 ili su tə sər rü fa tı ilə bağ lı olub. 


