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"Biz su yun hər bir dam-
cı sı nın qəd ri ni bil mə li yik".  
Bunu Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev 2020-ci ilin bi rin ci 
rü bü nün so sial-iq ti sa di ye-
kun la rı na həsr olun muş 
vi deokonf rans da bil di rib. 
Döv lət baş çı sı su eh ti yat la-
rı nın  sə fər bər olun ma sı və 
on lar dan sə mə rə li is ti fa də 
edil mə si ni priori tet mə sə lə 
ol duiğu nu diq qə tə çat dı rıb: 
“Ona gö rə su eh ti yat la rı-
mı zın sə fər bər olun ma sı, 
on lar dan sə mə rə li is ti fa də 
edil mə si priori tet mə sə lə yə 
çev ri lir. Heç ki mə sirr de yil 
ki, su olan yer də məh sul-
dar lıq da ar tır və in san la rın 
do la nı şı ğı da yük sə lir. Məhz 
bu məq səd lə öl kə miz də bir 
ne çə önəm li ge niş miq yas lı 
la yi hə ic ra edil miş dir. Əgər 
Şəm kir çay su an ba rı, Tax-
ta kör pü su an ba rı vax tın da 
ti kil mə səy di, ka nal lar çə kil-
mə səy di, o su dan qi da la nan 
ra yon lar da bö yük çə tin lik lər 
ola bi lər di. Biz son bir ne çə 
il ər zin də or ta he sab la təq ri-
bən yüz min hek ta ra ya xın 
tor pa ğa su yun ve ril mə si ni 
tə min edi rik. Bun lar vax ti lə 
su va rıl ma yan, ya xud da ki, 
su va rıl ma sı la zı mi sə viy yə-
də ol ma yan tor paq lar dır. 
Ona gö rə bun dan son ra da 

kənd tə sər rü fa tı nın və fer-
mer lə rin bu sa hə də tə lə-
ba tı nı ödə mək üçün gə rək 
ye ni proq ram tər tib edil sin. 
Biz köh nə me tod lar la ge-
də bil mə rik. Çün ki bu me-
tod la rın sə mə rə li li yi özü-
nü doğ rult mur. İn di dün ya 
tex no lo gi ya la rı bü tün sa hə-
lər də in ki şaf edir, o cüm lə-
dən me liora si ya sa hə sin də. 
Biz in di bu iş lə ri də də-ba ba 
üsu lu ilə gö rə bil mə rik. Ye-
ni tex no lo gi ya lar tət biq edil-
mə li dir. Mə nə ve ri lən mə-
lu ma ta gö rə, bə zi yer lər də 
su yun it ki si 40-50 faizə ça tır. 
Bax ma ya raq ki, son vaxt lar 
bu sa hə yə bö yük in ves ti si-
ya qo yu lub. Am ma vax ti lə 
ti kil miş qur ğu la rın, inf rast-

ruk tu run bir ço xu çü rü yüb 
və həm su yun çat dı rıl ma-
sı na im kan ver mir, həm də 
ki, o sız ma lar tor pa ğın şo-
ran laş ma sı na gə ti rib çı xa rır. 
Ona gö rə biz bu ra da iki zi-
yan gö rü rük. Onu da bil mə-
li yik ki, bi zim su eh ti yat la rı-
mız o qə dər də ge niş de yil 
və əsas su mən bə lə ri miz sər-
həd lə ri mi zin kə na rın da for-
ma la şır. Ona gö rə hər dam cı 
su bi zim üçün önəm li dir. Bu 
mə sə lə ilə cid di məş ğul ol-
maq la zım dır. So vet vax tın-
da ti kil miş su ka nal la rı mı zın 
de mək olar ki, ha mı sı tor paq 
ka nal lar dır. Son vaxt lar biz 
an caq be ton ka nal lar ti ki rik 
və vax ti lə ti kil miş tor paq 
ka nal la rı be to na alı rıq. Be-
lə lik lə, su it ki si nin qar şı sı nı 
alı rıq. An caq he sab edi rəm 
ki, da ha irə li bax ma lı yıq. 
İn di dün ya nın in ki şaf et miş 
öl kə lə rin də, xü su si lə, bi zim 
iq li mi mi zə ox şar iq li mi olan 
öl kə lər də təc rü bə var, ora da 
məh sul dar lıq da çox yük-
sək dir və bu təc rü bə Azər-
bay can da tət biq edil mə li dir.

Ona gö rə he sab edi rəm 
ki, bu sa hə də cid di irə li lə-

yi şə nail ol maq üçün xü su si 
ko mis si ya ya ra dıl ma lı dır. Su 
eh ti yat la rın dan sə mə rə li is-
ti fa də et mək üçün ko mis si ya 
ya ra dı la caq. He sab edi rəm 
ki, ko mis si ya ya Baş Na zi rin 
müavi ni Şa hin Mus ta fa yev 
rəh bər lik et mə li dir. Çün ki 
Şa hin Mus ta fa yev İq ti sa diy-
yat na zi ri iş lə di yi dövr də bu 
mə sə lə ilə fəal məş ğul olub 
və mə nə mün tə zəm ola raq 
mə ru zə lər edib. Ko mis si-
ya da aidiy yə ti qu rum la rın 
rəh bər lə ri - Kənd Tə sə rü fa-
tı na zi ri, İq ti sa diy yat na zi-
ri, Eko lo gi ya və Tə bii Sər-
vət lər na zi ri, "Me liora si ya 
və Su Tə sər rü fa tı" Səhm dar 
Cə miy yə ti nin, "Azər su" 
Səhm dar Cə miy yə ti nin rəh-
bər lə ri və di gər aidiy yə ti qu-
rum la rın rəh bər lə ri təm sil 
olun ma lı dır lar ki, konk ret 
təd bir lər pla nı ha zır lan sın. 
De mək olar ki, in di təh lil lə 
bağ lı ma te rial lar və be lə mə-
lu mat lar var. Əsas mə sə lə 
odur ki, nə et mə li yik, han sı 
ad dım lar at ma lı yıq. Yə qin, 
xa ri ci mü tə xəs sis lə ri də cəlb 
et mə li yik ki, bi zə yax şı məs-
lə hət lər ver sin lər”.

Биз су йун щяр бир дам ъы сы нын 
гяд ри ни бил мя ли йик
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Cəb hə ya nı əra zi də yer lə şən Ağ ca-
bə di şə hə rin də əha li nin iç mə li su təc-
hi za tı və ka na li za si ya xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Pre zi dent 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 2017-ci il də “Ağ ca bə di 
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 sı na baş la nıb. 
Azər bay can hö ku mə ti və Asi ya İn ki-
şaf Ban kı nın bir gə ma liy yə ləş dir di yi 
“Su təc hi za tı və ka na li za si ya in ves ti si-
ya proq ra mı” çər çi və sin də ic ra olu nan 
la yi hə 2035-ci ilə dək pers pek tiv in ki-
şaf nə zə rə alın maq la 45 min nə fə rin 
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.

Pre zi dent İl ham Əli yev Ağ ca bə di 
şə hə ri nə iç mə li su yun ve ril mə si ni tə-
min edən qur ğu nu işə sal dı.

Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Ra fi l Hü sey nov döv lə ti mi zin baş çı sı-

na mə lu mat ver di ki, Ağ ca bə di şə hə-
ri ni iç mə li su ilə tə min et mək üçün 
mən bə ola raq ye ral tı su lar se çi lib və 
bu məq səd lə 14 su bar te zian qu yu su 
qa zı lıb. Su mən bə yin dən şə hə rə 15 
ki lo metr uzun lu ğun da ma gist ral su 
xətt  i çə ki lib. Şə hə rin da ya nıq lı su təc-
hi za tı məq sə di lə hər bi ri nin tu tu mu 
10 min kub metr olan 2 su an ba rı in şa 
edi lib. La yi hə çər çi və sin də Ağ ca bə di 

şə hə rin də 350 ki lo metr iç mə li su xə ti 
çə ki lib, 8500 ün va na ev bir ləş mə si ve-
ri lə rək su say ğac la rı qu raş dı rı lıb. Su-
yun op ti mal ida rə olun ma sı üçün 618 
si yirt mə, yan ğın təh lü kə siz li yi məq sə-
di lə 905 yan ğın hid ran tı qu raş dı rı lıb. 
Ha zır da şə hər əha li si ye ni çə kil miş 
şə bə kə va si tə si lə 24 saat key fi y yət li iç-
mə li su ilə tə min olu nur.

Ağ ca bə di şə hə rin də tul lan tı su-
la rı nın ida rə edil mə si məq sə di lə 305 
ki lo metr tul lan tı su şə bə kə si, 4 ka na li-
za si ya-na sos stan si ya sı, 9 ki lo metr ka-
na li za si ya kol lek to ru in şa edi lib. Ye ni 
ya ra dıl mış tul lan tı su şə bə kə sin dən 
ün van la ra bir ləş mə lər ve ri lib. Şə hər-
də ya ra na caq tul lan tı su la rın zə rər siz-
ləş di ril mə si məq sə di lə məh sul dar lı ğı 
sut ka da 10 min kub metr olan tə miz-
lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si üz rə son ta-
mam la ma iş lə ri apa rı lır. İs 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 Ağ ca bə di 
Su ka nal Sa hə si üçün müasir tip li in zi-
ba ti bi na ti ki lib.

Аь ъа бя ди шя щя ри нин ич мя ли су тяъ щи за ты вя 
ка на ли за си йа сис тем ля ри ис тис ма ра ве ри либ
İyu nun 3-də Ağ ca bə di şə hə ri nin 

iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri is tis ma ra ve ri lib. Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev təd bir də iş ti rak edib.
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   Су тясяррцфаты вя мелиорасийа   

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov pe şə bay ra mı mü na si bə ti lə 
Səhm dar Cə miy yə tin kol lek ti vi ni təb-
rik edib. Təb rik də bil di ri lir ki, su tə sər-
rü fa tı və me liora si ya sa hə si iş çi lə ri nin 
əmə yi ni yük sək qiy mət lən di rən cə nab 
Pre zi dent  İl ham Əli ye vin 14 may 2014-
cü il ta rix də im za la dı ğı sə rən cam la  
iyun ayı nın 5-i  “Su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay ra mı 
tə sis edi lib.

Öl kə əha li si nin key fi y yət li və da ya-
nıq lı iç mə li su ilə tə min edil mə si əsa sı 
xal qı mı zın ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli yev tə rə fi n dən qo yul muş, ha zır da 
möh tə rəm Pre zi dent İl ham Əli yev tə-
rə fi n dən uğur la da vam et di ri lən so sial-
iq ti sa di in ki şaf st ra te gi ya sı nın tər kib 
his sə si dir. Döv lət baş çı sı nın bu sa hə yə 
diq qət və qay ğı sı sa yə sin də son il lər 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da sın da, 
həm çi nin böl gə lər də ge niş miq yas lı la-
yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin tə şəb-

büs ka rı ol du ğu və 2010-cu il də is tis-
ma ra ve ril miş Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su 
kə mə ri Azər bay ca nın müs tə qil lik il lə-
ri nin ən bö yük inf rast ruk tur la yi hə si 
ki mi ta ri xə dü şüb.

 2015-ci il də is tis ma ra ve ril miş Cey-
ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci 
Qur ğu lar Komp lek si, Cey ran ba tan-
Zi rə ma gist ral su kə mə ri, həm çi nin 
kə mə rin marş ru tu bo yun ca yer lə şən 
an bar komp leks lə ri Ab şe ron ya rı ma-
da sı nın da ya nıq lı su tə mi na tı üçün ye-
ni im kan lar açıb. Ötən müd dət də Ba kı 
şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 60-
dan çox ya şa yış mən tə qə sin də su təc hi-
za tı və ka na li za si ya la yi hə lə ri nin ic ra-
sı na baş la nıb və iş lər mər hə lə li şə kil də 
da vam et di ri 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 ram la rı çər çi və sin də su və ka na li-
za si ya la yi hə lə ri nin  ic ra sı na baş la nıl-
mış 52 şə hər və ra yon mər kə zi nin 30-
da iç mə li su və ka na li za si ya, 12-də isə 
ka na li za si ya  şə bə kə lə ri nin in şa sı ye-
kun la şıb.  Ey ni za man da əha li si nin sa-
yı 1 mil yon 400 min nə fər dən çox olan 
1050 kənd də də iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı la yi hə lər hə-
ya ta ke çi ri lib.

Ötən müd dət də məh sul dar lı ğı sa-

5 iyun – “Su tə sər rü-
fa tı və me liora si ya iş çi lə ri gü-
nü” pe şə bay ra mı mü na si bə ti lə 
“Azər su” ASC,  Me liora si ya və 
Su Tə sər rü fa tı ASC-nin rəh-
bər li yi Fəx ri Xi ya ba na gə lə rək 
xal qı mı zın ümum mil li li de ri, 
müasir müs tə qil döv lə ti mi zin 
me ma rı və qu ru cu su Hey dər 
Əli ye vin xa ti rə si ni yad edib, 
mə za rı önü nə ək lil qo yub. 

Gör kəm li of tal mo loq-alim, 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli ye-
va nın da xa ti rə si anı lıb. Son ra 
Şə hid lər xi ya ba nın da Azər bay-
ca nın müs tə qil li yi və əra zi bü-
töv lü yü uğ run da mü ba ri zə də 
can la rın dan keç miş qəh rə man 
və tən öv lad la rı nın xa ti rə si yad 
edi lib.
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ni yə də 19 kub metr olan 44 ye ni iç mə li 
su mən bə yi əha li nin key fi y yət li və da-
ya nıq lı iç mə li su tə mi na tı na töh fə lər 
ve rib. 

Re gion lar da ti kil miş ən bö yük iç-
mə li su tə miz lə yi ci qur ğu - Şəm kir çay 
tə miz lə yi ci qur ğu su 2020-ci ilin mart 
ayın da möh tə rəm 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 sut ka da 140 min kub metr və 
ya sa ni yə də 1,6 kub metr olan bu qur ğu  
Gən cə, Şəm kir, Sa mux şə hər lə ri və ət-
raf kənd lə rin da ya nıq lı və təh lü kə siz 
iç mə li su tə mi na tı na he sab la nıb. Ötən 
il lər də is tis ma ra ve ril miş Şir van-Mu-
ğan, Sa bi ra bad-Saat lı qrup su kə mər lə-
ri, Kü lül lü su mən bə yi, elə cə də Min-
gə çe vir, Xan bu lan, Qu ba, Qo bus tan 
su tə miz lə yi ci qur ğu la rı böl gə lər də ya-
şa yan sa kin lə rin eti bar lı mən bə lər he-
sa bı na key fi y yət li iç mə li su ilə tə mi na-

tı na im kan ya ra dıb.
Ümu mi lik də hə ya ta ke çi ri lən la-

yi hə lər çər çi və sin də 25 min km-dən 
çox  iç mə li və tul lan tı su xət lə ri çə ki-
lib, 250 su an ba rı, 120 na sos stan si ya sı 
ti kil ib və ye ni dən qu ru lub, 357 ar te-
zian və su bar te zian qu yu su qa zıl ıb, 1 
mil yon dan çox say ğac qu raş dı rı lıb və 
say ğac laş ma sə viy yə si 85 faizi ke çib. 
Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də abo nent lə-
rin sa yı 670 min ar ta raq 1 mil yon 550 
mi nə çat dı rı lıb.

2004-cü il ilə mü qa yi sə də fa si lə siz 
su ilə tə min olu nan əha li nin xü su si 
çə ki si Ba kı şə hə rin də 29 faiz dən 81,5 
faizə, re gion lar da isə 9 faiz dən 63 faizə, 

öl kə üz rə 26 faiz dən 73 faizə yük sə lib.
İç mə li su yun key fi y yət gös tə ri ci-

lə ri nin müasir me tod lar la təd qi qi və 
daim nə za rət də sax la nıl ma sı məq sə di-
lə ye ni Mər kə zi La bo ra to ri ya is ti fa də-
yə ve ril ib və bey nəl xalq akk re di ta si-
ya dan ke çi ril ib. Bu təc rü bə dən is ti fa də 
et mək lə res pub li ka üz rə 9 re gional la-
bo ra to ri ya ya ra dı lıb.   

Ba kı şə hə rin də və Ab şe ron ya rı ma-
da sın da səth və qrunt su la rı nın ya rat-
dı ğı prob lem lə rin həl li məq sə di lə 21 
ün van da hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lər 
çər çi və sin də 40 km-dən ar tıq ya ğış-ka-
na li za si ya kol lek tor la rı in şa olun ub, 
Bö yük şor, Mə həm mə di, Kür də xa nı  və 
Ta şa ğıl göl lə rin də su sə viy yə si nin tən-
zim lən mə si məq sə di lə inf rast ruk tur 
ya ra dı lıb.

Öl kə miz də ər zaq təh lü kə siz li yi nin 
tə min olun ma sı və ix rac po ten sialı nın 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə Zər dab, Ha cı qa-
bul və Şa ma xı ra yon la rın da ic ra olu-
nan su var ma la yi hə lə ri çər çi və sin də 
Kür ça yı nın sa hi lin də ye ni su gö tü rü cü 
qur ğu, na sos stan si ya sı, həc mi 50 min 
kub metr olan an bar lar ti ki lib, əkin sa-
hə lə ri nə 42  km uzun lu ğun da əsas da-
şı yı cı kə mər lər çə ki lib.

“Azər su” ASC-də in for ma si ya və 
kom mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı nın 
bey nəl xalq stan dart la ra uy ğun in ki-

şaf et di ril mə si, tex no lo ji pro ses lə rin 
av to mat laş dı rıl ma sı, ye ni elekt ron 
xid mət lə rin ya ra dıl ma sı, İKT inf rast-
ruk tu ru nun da ya nıq lı ğı nın və fa si lə siz 
fəaliy yə ti nin tə min edil mə si 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 Azər su CİS coğ-
ra fi  in for ma si ya sis te mi, müş tə ri in for-
ma si ya sis tem lə ri, elekt ron xid mət lər,  
“Asan xid mət” və “Asan kom mu nal” 
mər kəz lə ri ilə əmək daş lıq mü hüm 
əhə miy yət da şı yır.

Öl kə miz də iç mə li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sek to run da gö rül müş iş-
lər bey nəl xalq təş ki lat lar tə rə fi n dən 
də yük sək qiy mət lən di ri lir. “Azər su” 
ASC-nin Dün ya Su Şu ra sı nın və Bey-
nəl xalq Su Eh ti yat la rı As so siasi ya sı nın 
üzv lü yü nə qə bul edil mə sin də bu amil  
həl le di ci rol oy na yıb.

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin 04 iyun 2020-ci il  ta rix li sə rən-
cam la rı ilə su tə sər rü fa tı sa hə sin də 
sə mə rə li fəaliy yət lə ri nə gö rə “Azər su” 
ASC-nin bir qrup əmək da şı “Əmək dar 
mü hən dis” fəx ri adı, “Əmək” or de ni 
və “Tə rəq qi” me da lı ilə təl tif olu nub. 
Su tə sər rü fa tı nın in ki şa fın da xid mət lər 
gös tər miş və əmək fəaliy yə tin də fərq-
lə nən bir qrup əmək daş isə “Azər su” 
ASC səd ri nin əm ri ilə Fəx ri Fər ma na 
və “Tə şək kür na mə”yə la yiq gö rü lüb.

 ишчиляри пешя байрамыны гейд едиб



Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev Su tə sər rü fa tı 
və me liora si ya iş çi lə ri nə “Əmək dar 
mü hən dis” fəx ri adı nın ve ril mə si 
haq qın da Sə rən cam im za la yıb. Sə rən-
ca ma əsa sən, 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 aşa ğı da kı şəxs lə rə “Əmək dar 
mü hən dis” fəx ri adı ve ri lib:

Al lah ver di yev Yəh ya Sal man oğ lu
Ələs gə rov Yu sif Sə da qət oğ lu
Hə sə nov El də niz Ağa yar oğ lu
Mus ta fa yev Usup Adil oğ lu
Nə si bov Fəx rəd din Ba xış oğ lu
Nu ri yev El man Qo çu oğ lu
Os ma nov Tey mur Əy yub oğ lu
Sa dı qov Sa leh Tey mur oğ lu.
Döv lət baş çı sı su tə sər rü fa tı və 

me liora si ya iş çi lə ri nin təl tif edil mə-
si haq qın da  da sə rən cam im za la yıb. 
Sə rən ca ma əsa sən, 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 aşa ğı da kı şəxs lər təl tif edi-
lib lər:

3-cü də rə cə li “Əmək” or de ni ilə
Ey va zov Ey vaz Mül ki oğ lu
İb rə hi mov İb rə him Al xas oğ lu
İma nov Ca mal Da daş oğ lu
Məm mə dov Adil Məm məd oğ lu
Məm mə dov Rə fail Əli möv süm oğ lu
Rza ye va Ley la Va si fov na
“Tə rəq qi” me da lı ilə
Ab dul la yev Cəb ra yıl Ov çu oğ lu
Ba ba yev Fəh rad din Ha cı ba ba oğ lu
Ba ba yev Na miq Əb dül oğ lu
Ba ğı rov Va qif Mu sa oğ lu
Bax şə li ye va Rüx sa rə Məm məd qı zı
Əh mə dov İb ra him Sü ley man oğ lu
Əli yev Azad Bay ra mə li oğ lu
Əli yev Ka mil Mah mud oğ lu
Əli yev Mət ləb Arif oğ lu
Əli yev Si yah Əli oğ lu
Əmi şov Şəm səd din Mur tu zə li oğ lu
Ha cı yev Hə sən Əlöv sət oğ lu

Hü sey nov El xan Bay ram oğ lu
İs gən də rov Pər viz Ələk bər oğ lu
İs ma yı lov Ta hir Məm məd oğ lu
Qa ra yev Mə za hir İx ti yar oğ lu
Qən bə rov El man Sur xay oğ lu
Məm mə dov Ya sin Əh məd oğ lu
Na ma zov İl qar Şah lar oğ lu
Na zı yev Əs gər Ha cı xə lil oğ lu
Pir ca nov Mi ka yıl Ab dul la oğ lu
Rə hi mo va Ay gün Asim qı zı
Sa la hov Əs gər Gü ləh məd oğ lu
Sə li mov Mür şüd Şu luq oğ lu.
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5 iyun - “Su tə sər rü fa tı 
və me liora si ya iş çi lə ri gü-
nü” pe şə bay ra mı ərə fə sin də 
“Şə ki Su ka nal” TSC, Tər tər 
və Daş kə sən su ka nal sa hə lə-

ri üçün in şa edil miş ye ni in-
zi ba ti bi na lar is ti fa də yə ve ri-
lib. İş çi lə rin əmək şə raiti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı, həm çi nin 
abo nent lə rə gös tə ri lən xid-

mət lə rin key fi y yə ti nin yük-
səl dil mə si məq sə di lə Şə ki 
şə hə rin də ümu mi sa hə si 630 
kvad rat metr, Tər tər şə hə rin-
də 210 kvad rat metr, Daş kə-
sən şə hə rin də isə 180 kvad-
rat metr olan müasir tip li 
in zi ba ti bi na lar ti ki lib. Ye ni 
in zi ba ti bi na lar da müş tə ri lə-
rin qə bu lu, ödə mə lə rin apa-
rıl ma sı üçün hər cür şə rait 
ya ra dılmış dır. Bi na lar da iş çi 
otaq la rı, IT ota ğı, ic las zal la-
rı ya ra dı lıb. İn zi ba ti bi na nın 
hə yə tin də abad lıq və ya şıl-
laş dır ma iş lə ri apa rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti Pre si dent 
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 ram la rı 
çər çi və sin də res pub li ka mı-
zın şə hər və ra yon mər kəz-
lə rin də 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 məq sə-
di lə ge niş miq yas lı la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lib. İn di yə dək 
la yi hə lə rin ic ra olun du ğu 52 
şə hər və ra yon mər kə zi nin 
30-da iç mə li və tul lan tı su, 
12-də isə iç mə li su şə bə kə lə-
ri nin ti kin ti si ye kun la şıb. Bu 
la yi hə lər çər çi və sin də  iç mə-
li su təc hi za tı və tul lan tı su 
inf rast ruk tur la rı nın ye ni lən-
mə si ilə ya na şı, ye ni in zi ba ti 
bi na la rın ti kin ti si də nə zər də 
tu tu lub. Ar tıq 17 şə hər də ye-
ni in zi ba ti bi na lar ti ki lə rək 
is ti fa də ve ri lib, Qa zax şə hə-
rin də isə in zi ba ti bi na nın ti-
kin ti si ca ri ilin so nu na qə dər 
ba şa çat dır lıacaq.

Пешя байрамы яряфясиндя йени 
инзибати биналар истифадяйя верилиб

Pre zi dent İl ham Əli yev su tə sər rü fa tı 
və me liora si ya iş çi lə ri ni təl tif edib
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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 bu 
ilin mar  tın  da is  tis  ma  ra ve  ril -
miş Şəm  kir  çay su  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  su he  sa  bı  na tə  min olu -
nur. Məh  sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 
140 min kub  metr olan su  tə -
miz  lə  yi  ci qur  ğu  dan şə  hə  rə 
su  yun ve  ril  mə  si üçün ötən 
müd  dət  də 27,5 km Şəm  kir -

çay-Gən  cə ma  gist  ral su kə -
mə  ri ti  ki  lib. Gən  cə şə  hə  ri  nin 
bö  yük  lü  yü nə  zə  rə alı  na  raq 
iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya şə -
bə  kə  lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul -
ma  sı iş  lə  ri mər  hə  lə  li şə  kil  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Ha  zır  da ic  ra 
olu  nan 4-cü mər  hə  lə çər  çi  və -
sin  də iç  mə  li su və ka  na  li  za -
si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı və say  ğac  laş  ma 
iş  lə  ri  da  vam et  di  ri  lir. Bu 
mər  hə  lə  də in  şa  sı nə  zər  də 
tu  tu  lan 307 km su şə  bə  kə  si -
nin 272 km-i, 185 km ka  na  li -
za  si  ya şə  bə  kə  si  nin 165 km-i, 

22 km ma  gist  ral su xətt   i  nin 
20 km-i, 56 km ka  na  li  za  si  ya 
kol  lek  to  ru  nun 51 km-i in  şa 
edi  lib. Bu mər  hə  lə çər  çi  və -
sin  də iş  lə  rin ca  ri ilin so  nu  na 
qə  dər ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lur. Bu  nun  la da 
şə  hər şə  bə  kə  si  nin 40 faizi  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı tə  min 
edi  lə  cək.

Ümu  mi  lik  də, Gən  cə şə -
hə  rin  də 855 km iç  mə  li su, 
813 km ka  na  li  za  si  ya şə  bə -
kə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı nə  zər  də 
tu  tu  lur. Şə  bə  kə  nin qa  lan his -
sə  si  nin ti  kin  ti  si növ  bə  ti mər -
hə  lə  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək.

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 110 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. 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.

Qə  dim ta  ri  xə 
və bö  yük sə  na  ye 
po  ten  sialı  na ma -
lik Gən  cə şə  hə  rin  də 
əha  li  nin iç  mə  li su 
təc  hi  za  tı və ka  na -
li  za  si  ya xid  mət  lə -
rin  dən is  ti  fa  də  si  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di  lə hə  ya -
ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə 
uğur  la da  vam et -
di  ri  lir. Şə  hər  də 
ye  ni iç  mə  li su və 
ka  na  li  za  si  ya inf -
rast  ruk  tur  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı Azər -
bay  can Hö  ku  mə  ti -
nin Al  ma  ni  ya İn  ki -
şaf Ban  kı ilə bir  gə 
ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi 
la  yi  hə çər  çi  və  sin  də  
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.
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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 едир
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 Res pub li ka nın mü hüm 
sə na ye şə hər lə rin dən olan 
Şir van da is teh lak çı la rın key-
fi y yət li iç mə li su ilə tə min 
edil mə si və on la ra gös tə ri-
lən ka na li za si ya xid mət lə ri-
nin yax şı laş dı rıl ma sı xü su si 
əhə miy yət da şı yır. Ha zır da 
şə hər də iç mə li su və ka na li-
za si ya şə bə kə lə ri nin  ti kin ti-
si iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir.
İç mə li su təc hi za tı sek to-

run da hə ya ta ke çi ri lən bö-
yük inf rast ruk tur la yi hə lə-
rin dən olan Şir van-Mu ğan 
qrup su kə mə ri nin is ti fa də-
yə ve ril mə si  bir sı ra  ya şa-
yış mən tə qə lə lə ri nin  iç mə li 
su təc hi za tı nın yax şı laş dı-
rıl ma sın da əl ve riş li im kan-
lar ya ra dıb. 2013-cü il də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
iş ti ra kı ilə Şir van-Mu ğan 
qrup su kə mə rin dən Şir van 
şə hə ri nə iç mə li su yun ve ril-
mə sin dən son ra şə hər da xi li 
şə bə kə lə rin ye ni dən qu rul-

ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 
Döv lət büd cə si he sa bı na ic-
ra olu nan la yi hə çər çi və sin-
də şə hə rin bir his sə si nin iç-
mə li su şə bə kə si ye ni lə nib. 
Ümu mi lik də, in di yə dək şə-
hər də 60 km-dən çox iç mə li 
su, 7 km-dək ka na li za si ya 
xət lə ri çə ki lib və 11 mi nə-
dək ün va na bir ləş mə ve ri-
lə rək say ğac lar qu raş dı rı lıb. 
Ha zır da şə hə rin iç mə li su və 
ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı və ge niş-

lən di ril mə si iş lə ri mər hə lə-
lər lə da vam et di ri lir.

Bu il ic ra olu nan la yi hə 
çər çi və sin də Şir van şə hə ri-

nin Bağ lar mas si vi ad la nan 
əra zi sin də 14 ki lo metr dən 
çox iç mə li su şə bə kə si ni n qu-
rul ma sı və 2 mi nə dək abo-
nen tin da ya nıq lı iç mə li su 
ilə tə min olun ma sı nə zər də 
tu tu lub. Ey ni za man da Ye ni 
şə hər mas si vin də müx tə lif 
diametr li bo ru lar la 3 km-
dək ka na li za si ya şə bə kə si  
qu ru la caq dır. Ha zır da bu 
əra zi lər də nə zər də tu tul muş 
iş lə rin 50 faizə qə də ri ic ra 
olu nub və ca ri ilin so nu na-
dək iş lər ye kun la şa caq.
Şə hər də iç mə li su və ka-

na li za si ya şə bə kə lə ri nin ti-
kin ti si növ bə ti il lər də də 
da vam et di ri lə cək. Ümu mi-
lik də Şir van şə hə rin də 257 

km iç mə li su və 228 km tul-
lan tı su şə bə kə lə ri nin ti kin-
ti si nə zər də tu tu lur. Ey ni 
za man da şə hə rin da ya nıq lı 
su təc hi za tı məq sə di lə ümu-
mi tu tu mu 19 min kub metr 
olan 2 su an ba rı in şa edi lə-
cək. Şir van şə hə rin də for-
ma la şan tul lan tı su la rı nın 
kə nar laş dı rıl ma sı məq sə di 
ilə la yi hə çər çi və sin də tul-
lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu lar 
komp lek si nin ti kin ti si nə-
zər də tu tul muş dur. Bu qur-
ğu da gə lə cək də Ha cı qa bul 
şə hə ri nin də tul lan tı su la rı 
tə miz lə nə cək dir.

Шир ван шя щя ри нин ич мя ли вя тул лан ты 
су шя бя кя ля ри йе ни дян гу ру лур

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti Azər bay-
can Res pub li ka sı re gion la rı nın so sial-iq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı na uy ğun ola raq böl gə lər də əha li nin 
iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya la yi hə lə ri nin ic ra-
sı nı da vam et di rir.
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“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. Səhm dar Cə miy yə-
tin Təd bir lər Pla nı na uy ğun 
ola raq məc bu ri köç kün lə rin 
ya şa dı ğı Qo bu Park ya şa yış 
komp lek si ni da ya nıq lı iç-
mə li su ilə tə min et mək üçün 
ye ni al ter na tiv ma gist ral su 
kə mə ri in şa edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
qaç qın və məc bu ri köç kün lə-
rin hə yat şə raiti nin yax şı laş-
dı rıl ma sı is ti qa mə tin də gö-
rü lən iş lər bu ka te qo ri ya dan 
olan və tən daş la rın diq qət 
və qay ğı ilə əha tə olun du-
ğu nun ba riz nü mu nə si dir. 
Qaç qın və məc bu ri köç kün-
lə rin müasir tə ləb lər sə viy-
yə sin də in şa edi lən qə sə bə-
lə rə kö çü rül mə si məq sə di lə 
ötən il lər də ge niş miq yas lı 
la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib. 
2018-2019-cu il lər də is ti fa də-

yə ve ril miş Qo bu Park 1 və 2 
ya şa yış mas siv lə rin də zə ru ri 
kom mu nal inf rast ruk tur lar 
ya ra dı lıb. Qə sə bə nin iç mə li 
su tə mi na tı Kür-Ba kı kə mə-
rin dən ay rıl mış ma gist ral 
xətt  he sa bı na apa rı lıb. Ya xın 
vaxt lar da Qo bu Park 3 ya-
şa yış mas si vi nin is ti fa də yə 
ve ril mə si lə su ya tə lə bat ar-
ta caq. Bu ba xım dan məc bu ri 
köç kün şə hər ci yi nə ye ni ma-
gist ral su kə mə ri nin çəkilişi  
qə ra ra alı nıb. La yi hə yə əsa-
sən, komp lek sə iç mə li su 
Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su kə mə-
rin dən ay rı lan ma gist ral xət-
dən ve ri lə cək. Bu məq səd-
lə Qo bu kən di əra zi sin dən 
baş la ya raq Qo bu Park ya-
şa yış komp lek si nə 225 mm 
diametr li po lieti len bo ru lar-
la 5,4 km uzun lu ğun da ma-
gist ral su xətt  i çə ki lib. Ar tıq 

kə mə rin ti kin ti si ye kun la şıb 
və su an bar la rı na bir ləş mə 
ve ri lib.

Ye ni al ter na tiv kə mə rin 
in şa sı Qo bu Park ya şa yış 
komp lek sin də ya şa yan məc-
bu ri köç kün lə rin iç mə li su 
təc hi za tı nın tam da ya nıq lı-
ğı nı tə min edir. Gə lə cək də  
xət lə rin hər han sı bi rin də 
plan lı fa si lə və ya qə za baş 
ver dik də sa kin lər nor mal 
re jim də iç mə li su ilə tə min 
olu na caq.

Гобу Парк йашайыш комплексиня 
йени маэистрал су кямяри чякилиб

q

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 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 ba rə də tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə-
rə fi n dən Ba kı şə hə ri və ət raf qə sə bə-
lər də ye ni inf rast ruk tur lar ya ra dı lır. 
Azər bay can Av to mo bil Yol la rı Döv lət 
Agent li yi ilə ra zı laş dı rıl mış qra fi  kə 
uy ğun ola raq ha zır da pay tax tın 5 ra-
yo nu üz rə 9 ün van da inf rast ruk tu run 
ye ni lən mə si və ye ni sis tem lə rin ya ra-
dıl ma sı iş lə ri da vam et di ri lir.

Ba kı şə hə ri Xə tai ra yo nu Meh di 
Meh di za də kü çə sin də ye ni ma gist-
ral su kə mə ri in şa edi lib. Bu əra zi nin 
iç mə li su təc hi za tı ötən əs rin 50-cı il-
lə rin də ti kil miş 450 mm diametr li çü-
qun xət lə apa rı lıb. Ma gist ral xətt  uzun 
il lər fəaliy yət də ol du ğun dan nor mal 

su təc hi za tı nı apar ma ğa im kan ver-
mir di. Üs tə lik son il lər əra zi də ye ni 
çox mər tə bə li bi na la rın ti kin ti si iç mə-
li su ya tə lə ba tı ar tı rıb. “+41 Şərq” su 
an ba rın dan qi da la nan xətt  in bö yük 
his sə si ötən müd dət də ye ni lə nib. Kə-
mə rin Meh di Meh di za də küçəsindən 
keçən his sə si də də yiş di ri lib. Bu ra da 
425 mm diametr li po lieti len bo ru lar-
la 1 km uzun lu ğun da ma gist ral xətt  
çə ki lib. Ma gist ral kə mər dən ət raf əra-

zi lə rə müx tə lif diametr li bo ru lar la çı-
xış lar ve ri lib. Bir ləş mə iş lə ri tam ba şa 
çat dıq dan son ra köh nə xət lə su yun 
ve ri li şi da yan dı rı lıb.

Ya sa mal ra yo nu 20 Yan var dairə si 
ət ra fın da yol inf rast ruk tu ru nun ye-
ni lən mə si ilə əla qə dar Mü zəff  ər Hə-
sə nov kü çə sin dən  ke çən və is tis mar 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mə yən ka na li za-
si ya xətt  i də ye ni lə nib. Bu məq səd lə 
300 mm diametr li po lieti len bo ru lar la 
ye ni tul lan tı su xətt  i çə ki lib. Kol lek tor 
üzə rin də ba xış qu yu la rı in şa edi lib.

Av to mo bil yol la rı nın ye ni dən qu-
rul ma sı ilə əla qə dar Xə tai ra yo nun da 
Əbi lov, Ad mi ral Na xi mov, Nə ri ma-
nov ra yo nun da Mü zəff  ər Nə ri ma nov 
kü çə lə rin də, elə cə də Xə zər, Sa bun çu 
və Ab şe ron ra yon la rı nın bə zi qə sə bə-
lə rin də iç mə li və tul lan tı su xət lə ri nin 
ti kin ti si apa rı lıb. 

Йолларын тямири иля ялагядар йе ни ла йи щя ля р иъ ра олунуб
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1960-80-ci il lər də mər hə-
lə lər lə in şa edil miş Cey ran-
ba tan Su tə miz lə yi ci Qur ğu-
la rı nın tə miz su an bar la rı 
uzun il lər is tis mar olu nub. 
Son dövr lər də an bar la rın 
is tis mar tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mə mə si la zı mi həcm də 
su eh ti yat la rı nın top lan-
ma sın da və is teh lak çı la rın 
ar tan tə lə ba tı nın ödə nil mə-
sin də çə tin lik lər ya ra dır dı. 
Bü tün bun lar nə zə rə alı na-
raq, Cey ran ba tan Su tə miz-
lə yi ci Qur ğu la rın da emal 
olu nan su la rın top lan dı ğı 
an bar lar da əsas lı ye ni dən-
qur ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri-
lir.

La yi hə yə əsa sən, hər bi-
ri nin tu tu mu 2100 kub metr 

olan 5 su an ba rı nın ye ni dən 
qu rul ma sı, ye ni si yirt mə 
ka me ra la rı nın in şa sı, da-
ha məh sul dar na sos stan-
si ya la rı nın qu raş dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. Ar tıq 3 
an bar da iş lər ye kun la şıb, 
di gər 2 an bar da isə da vam 
et di ri lir. Gö rül müş iş lər çər-
çi və sin də hə min an bar la rın 
özül və di var la rı də mir-be-
ton konst ruk si ya lar la möh-
kəm lən di ri lib, kor ro zi ya ya 
uğ ra mış his sə lər sö kü lə rək 
be ton ör tük lə izol ya si ya 
edi lib. An bar la rın ya rar sız 
ha la düş müş üst pli tə lə ri 
ta ma mi lə sö kü lə rək də yiş-
di ri lib. Tə mir-bər pa iş lə ri 
çər çi və sin də an bar la rın gi-
riş-çı xış xət lə ri ye ni lə nib, 
14 ədəd si yirt mə ye ni si ilə 
əvəz olu nub, 5 ədəd si yirt-
mə ka me ra sı in şa edi lib. 
Su yun op ti mal pay lan ma-

sı məq sə di lə qal dı rı cı na-
sos stan si ya sın da 2 ədəd 
na so sun qu raş dı rıl ma sı 
ba şa çat dı rı lıb. Na sos stan-
si ya la rı nın ener ji təc hi za-
tı məq sə di lə 6 ki lo volt luq 
trans for ma tor stan si ya sı da 
in şa edi lib. Ye ni na sos la rın 
qu raş dı rıl ma sı su yun + 105 
Sa ray an ba rı na qal dı rı la raq 
bu ra dan  özüaxım lı re jim də 

pay lan ma sı na im kan ve rə-
cək.

Bər pa və ye ni dən qur ma 
iş lə ri ye kun laş dıq dan son-
ra bu mən bə dən qi da la nan 
əra zi lər də ya şa yan əha li nin 
iç mə li su təc hi za tın da da ya-
nıq lıq tə min olu na caq, xü-
su sən yay ay la rın da ar tan 
tə lə ba tın ödə nil mə si nə əla-
və im kan ya ra na caq.

Ъейранбатан Сутямизляйиъи Гурьуларыныn анбарларында 
ясаслы бярпа вя йенидянгурма ишляри апарылыр

Ba kı, Sum qa yıt şə hər-
lə ri və Ab şe ron ra yo nu nun 
iç mə li su təc hi za tın da 
bö yük pa yı olan Cey ran-
ba tan Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu la rının anbarlarında 
əsas lı bər pa və ye ni dən-
qur ma iş lə ri apa rı lır.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
is teh lak çı la ra gös tə ri lən abo nent xid-
mət lə ri nin asan laş dı rıl ma sı, bu sa hə-
də şəff  afl  ı ğın və ope ra tiv li yin tə min 
edil mə si məq sə di lə müasir in for ma si-
ya tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi ni da vam 
et di rir. “Elekt ron hö ku mət” por ta lı 
haq qın da Əsas na mə”nin təs diq edil-
mə si və elekt ron xid mət lə rin  ge niş-
lən di ril mə si ilə bağ lı  təd bir lər ba rə də” 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti-

nin Fər ma nı na uy ğun ola raq “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən "Elekt ron fak tu ra" ad lı 
ye ni elekt ron xid mət is ti fa də yə ve ri lib. 
Say ca 19-cu olan bu xid mət va si tə si lə 
əha li qru pu üz rə say ğac sız və me xa-
ni ki say ğac lı is teh lak çı lar iç mə li su və 
tul lan tı su  xid mət lə ri nə gö rə for ma laş-
mış ən son fak tu ra la rı nı əl də edə bi lər-
lər.

Xid mət dən is ti fa də et mək üçün 
abo nent lər www.azer su.az say tı na 
da xil olub "Elekt ron fak tu ra" (htt ps://
xid met.azer su.az/e-ser vi ces/exid met/
lo gin/?id=5) pa ne li ni se çir. Açı lan pən-
cə rə də abo nent ko du da xil edil dik dən 
son ra ən son tər tib olun muş fak tu ra 
bil di ri şi dər hal abo nen tə təq dim olu-
nur. Bu ra da yer ləş di ril miş “On li ne 
ödə” pən cə rə si va si tə si lə abo nent lər 
iç mə li su və tul lan tı su xid mət lə ri nə 

olan borc la rı nı on layn qay da da ödə yə 
bi lər lər.

Abo nent lər bil di riş lə ri hər ay da-
vam lı ola raq əl də et mək is tə dik də 
“Abu nə ol” se çi mi ni et mək lə mü va fi q 
mə lu mat la rı da xil edib qey diy yat dan 
keç mə li dir. Fak tu ra bil di riş lə ri qey-
diy yat dan keç miş abo nen tin e-mail 
ün va nı na və SMS va si tə si lə mo bil te-
le fo nu na hər ay mü tə ma di qay da da 
gön də ri lə cək. Fak tu ra la rın hər ay av-
to ma tik gön də ril mə si xid mə ti abo nent 
tə rə fi n dən is tə ni lən vaxt da yan dı rı la 
bi lər.

Qeyd edək ki, "Elekt ron fak tu ra” 
xid mə tin dən is ti fa də ilə əya ni ta nış ol-
maq üçün “Azər su” ASC-nin fa ce book 
sə hi fə sin də vi deoçarx, ey ni za man da 
azer su.az say tı nın elekt ron xid mət lər 
böl mə sin də tə li mat yer ləş di ri lib.

"Елект рон фак ту ра" ад лы йе ни елект рон хид мят ис ти фа дя йя ве ри либ
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Əl  qa  mət Teh  ran oğ  lu 
Zey  na  lov 1967-ci il iyu  lun 
29-da Sa  bi  ra  bad ra  yo  nu -
nun Mür  səl  li kən  din  də ana -
dan ol  muş  dur. Or  ta təh  si  li  ni 
Mür  səl  li kənd or  ta mək  tə  bin -
də al  mış  dır. Hə  lə or  ta mək -
təb  də oxu  du  ğu il  lər  də on  da 
sa  də əmək pe  şə  lə  ri  nə, sə  nə  tə 

bö  yük ma  raq oyan  mış  dır. Elə 
bu is  tək  lə də 1985-ci il  də sə -
nəd  lə  ri  ni doğ  ma ra  yo  nun  da -
kı pe  şə mək  tə  bi  nə ver  miş  dir. 
1987-ci il  də mək  tə  bi bi  ti  rə  rək 
çi  lin  gər pe  şə  si  nə yi  yə  lən  miş -
dir. 

Son  ra  lar or  ta ix  ti  sas təh  si -
li al  maq qə  ra  rı  na gə  lən Əl  qa -
mət sə  nəd  lə  ri  ni Ba  kı Po  li  tex -
nik Tex  ni  ku  mu  na  ve  rə  rək bu 
ar  zu  su  nu ger  çək  ləş  dir  mə  yə 
nail olur. 1990-cı il  də tex  ni  ku -
mu mü  vəff   ə  qiy  yət  lə bi  ti  rib 
me  xa  nik ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lə  nir. 

O, əmək fəaliy  yə  ti  nə su tə -
sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  dən baş  la  yır. 
O za  man  lar möv  cud ol  muş  
Ba  kı Su Kə  mər  lə  ri İda  rə  sin -
də çi  lin  gər və  zi  fə  si  nə qə  bul 
olu  nan Ə.Zey  na  lov ta  le  yi  ni 
hə  mi  şə  lik ola  raq əha  li  nin su 
tə  mi  na  tı ki  mi nə  cib sa  hə ilə 
bağ  la  yır.

Ge  cə-gün  düz yo  rul  maq 
bil  mə  dən  ça  lı  şan gənc Əl  qa -
mət ha  lal  ru  zi  si  ni məhz bu 
pe  şə  də tap  dı  ğı  na əmin olur. 
Elə bu əmin  lik də onu pe  şə -
si  nə qəl  bən bağ  la  yır.

1993-cü il  də pay  tax  tın 
Nə  ri  ma  nov ra  yon su  ka  nal 
ida  rə  si  nə də  vət alan Ə. Zey -
na  lov bu  ra  da iş ic  ra  çı  sı, mü -
hən  dis və us  ta və  zi  fə  lə  rin  də 
ça  lı  şır. İşi  nə mə  su  liy  yət  lə 
ya  naş  ma  sı, tap  şı  rıq  la  rın öh -
də  sin  dən mə  ha  rət  lə gəl  mək 
ba  ca  rı  ğı ona olan inam və 

eti  ba  rı get  dik  cə ar  tı  rır  dı. Tə -
sa  dü  fi  de  yil ki, qə  za hal  la  rı 
ilə bağ  lı ida  rə  yə da  xil olan 
mə  lu  mat  la  rın araş  dı  rı  lıb vax -
tın  da təd  bir gö  rül  mə  si üçün 
sə  fər  bər olu  nan iş  çi he  yə  ti -
nə rəh  bər  lik çox za  man ona 
hə  va  lə olu  nar  dı. O da öz 
növ  bə  sin  də eti  ma  dı la  yi  qin -
cə doğ  rul  dar, sa  kin  lə  rin su 
tə  mi  na  tın  da ya  ran  mış fa  si -
lə  nin qı  sa müd  dət  də ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na nail olar  dı. 
Ha  lal zəh  mət isə mü  ka  fat  sız 
qa  la bil  məz  di. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 

cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 2015-ci 
il 4 iyun ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə 
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 "Tə  rəq  qi" me  da  lı ilə 
təl  tif olu  nan  la  rın si  ya  hı  sın  da 
Əl  qa  mət Zey  na  lo  vun da adı 
var  dı.

Pan  de  mi  ya şə  raiti ilə əla -
qə  dar güc  lən  di  ril  miş iş re -
ji  min  də ça  lı  şan " Azər  su" 
ASC-nin pay  taxt əha  li  si  nin 
iç  mə  li su tə  mi  na  tın  da ya  ra  na 
bi  lə  cək müm  kün fa  si  lə  lə  rin 
vax  tın  da ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 

üçün sə  fər  bər olu  nan iş  çi  lə  rin 
si  ya  hı  sı  na Nə  ri  ma  nov Ra  yon 
Su  ka  nal ida  rə  si su və ka  na  li -
za  si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin is  tis  ma  rı 
sa  hə  si  nin rəisi Əl  qa  mət Zey -
na  lo  vun da adı da  xil edil -
miş  di. Çox təəs  süf ki, 22 iyun 
2020-ci il ta  ri  xi Ə.Zey  na  lov 
üçün so  nun  cu iş gü  nü ol  du. 
Ge  cə saat  la  rın  da pay  tax  tın 
Hey  dər Əli  yev pros  pek  tin  də 
kanalizasiya xətt   in  də baş ver -
miş qə  za  nın ara  dan qal  dı  rıl -
ma  sı za  ma  nı iş ba  şın  da olan 
bu təc  rü  bə  li, pe  şə  kar su tə -
sər  rü  fa  tı iş  çi  si sü  rət həd  di  ni 
aşan na  şı, diq  qət  siz sü  rü  cü -
nün ida  rə et  di  yi av  to  mo  bi  lin 
zər  bə  si  nə tuş gəl  di. Xəs  tə  xa -
na  ya apa  rı  lar  kən al  dı  ğı xə  sa -
rət  lər sə  bə  bin  dən dün  ya  sı  nı 
də  yiş  di. Be  lə  cə, 30 il fa  si  lə  siz 
ça  lış  dı  ğı kol  lek  ti  vi  nə və ca -
nın  dan ar  tıq sev  di  yi işi  nə "əl -
vi  da" de  di.
Əl  qa  mət Zey  na  lov meh  ri -

ban, sə  mi  mi iş yol  da  şı ol  maq -
la ya  na  şı, həm də qay  ğı  keş 
ailə baş  çı  sı idi. O, alın tə  ri, ha -
lal zəh  mə  ti sa  yə  sin  də iki qız 
və bir oğ  lan öv  la  dı bö  yü  düb 
bo  ya-ba  şa çat  dır  ma  ğa nail ol -
muş  du. Hə  lə on  lar  la bağ  lı ne -
çə-ne  çə ar  zu  su, di  lə  yi var  dı. 
Çox təəs  süf ki, aman  sız ölüm 
53 yaşında onun ar  zu  la  rı  nın 
üs  tün  dən xətt  çək  di...

Onun vaxt  sız və fa  ciəli 
ölü  mü "Azər  su" ailə  si üçün 
ağır it  ki  dir. Əl  qa  mət Zey  na -
lo  vun xa  ti  rə  si ça  lış  dı  ğı kol -
lek  ti  vin hər bir üz  vü  nün, 
elə  cə də onu ya  xın  dan ta  nı -
yan  la  rın qəl  bin  də əbə  di ya  şa -
ya  caq  dır.

Al  lah rəh  mət elə  sin!

"Азяр су" аиля си цчцн ит ки
"Azər su" Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin kol lek ti vi nə it-

ki üz ve rib. Cə miy yə tin təc rü bə li və pe şə kar əmək daş la-
rın dan bi ri -  Nə ri ma nov Ra yon Su ka nal İda rə sinin Su və 
ka na li za si ya şə bə kə lə ri nin is tis ma rı sa hə si nin rəisi Əl-
qa mət Zey na lov 22 iyun 2020-ci ildə peşə borcunu yerinə 
yetirərkən fa ciəli şə kil də və fat et miş dir. 
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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Bi rin ci vit se-pre zi den-
ti, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti Meh ri ban Əli-
ye va nın ko ro na vi rus (CO-
VID-19) pan de mi ya sı ilə 
əla qə dar Azər bay can da xü-
su si ka ran tin re ji mi nin tət biq 
olun du ğu müd dət də ta las se-
mi ya, he mo fi  li ya və ley koz 
xəs tə li yin dən əziy yət çə kən-

lə rin qan la tə min edil mə si nə 
dəs tək ça ğı rı şı na “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
də kol lek ti vi qo şu lub. İr si 
qan xəs tə lik lə rin dən əziy-
yət çə kən xəs tə lə rə yar dım 
et mək və cə miy yə tin diq qə-
ti ni bu so sial mə sə lə yə cəlb 
et mək məq sə di lə “Azər su” 
ASC-də qan ver mə ak si ya sı 
ke çi ri lib.

Mil li He ma to lo gi ya və 
Trans fu ziolo gi ya Mər kə zi-
nin xü su si tibb bri qa da sı nın 
hə kim-he mo to loq la rı tə rə-
fi n dən hər bir do no run sağ-
lam lı ğı ak si ya dan əv vəl yox-
la nı lıb. Müayi nə nə ti cə sin də 
sağ lam lı ğı qan gö tür mə yə 
im kan ve rən şəxs lər müəy-
yən ləş di ri lib. Qan ver mə ak-
si ya sın da  “Azər su”ASC-nin 
ida rə və müəs si sə lə rin də 
ça lı şan əmək daş lar fəal iş ti-
rak edib. Do nor lar qan xəs-
tə lik lə rin dən əziy yət çə kən 
uşaq lar üçün kö nül lü qan 
ver mə yin xe yir xah və sa vab 
iş ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb-
lar. Xü su si lə so sial izol ya si ya 
təd bir lə ri nin tət biq olun du-
ğu dövr də be lə ak si ya lar da 

ya xın dan iş ti rak et mə yin və-
tən daş lıq bor cu ol du ğu vur-
ğu la nıb. Mil li He ma to lo gi ya 
və Trans fu ziolo gi ya Mər kə-
zi nin mü tə xəs sis lə ri bil di-
rib lər ki, gö tü rü lən qan nü-
mu nə lə ri la bo ra to ri ya da 
hər tə rəfl  i müayi nə edil dik-
dən son ra on lar dan ta las se-
mi ya lı, he mo fi  li ya lı və di gər 
ir si qan xəs tə lə ri nin  müali cə-
sin də is ti fa də olu na caq.

Qeyd edək ki, bu təd bir-
lər öl kə miz də qan ban kı nın 
ya ra dıl ma sı, ir si qan xəs tə-
lik lə rin dən əziy yət çə kən 
uşaq la rın təh lü kə siz və key-
fi y yət li qan la tə mi na tı üçün 
kö nül lü do nor xid mə ti nin 
in ki şa fı ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət da şı yır.

Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri  ya  nın 
mü  di  ri El  çin Əli  ye  vin təq -
dim et  di  yi “Ma  sal  lı, Qu  ba, 
Bey  lə  qan və Ucar re  gional 
la  bo  ra  to  ri  ya  la  rı üçün iç  mə  li 
su  da xlo  run öl  çül  mə  si üçün 
por  ta  tiv ko  lo  ri  met  ri  nin alın -
ma  sı” la  yi  hə  si da  ha sə  mə  rə  li 
və pers  pek  tiv  li də  yər  lən  di  ri -
lə  rək ci  haz və ava  dan  lıq  la  rın 
alın  ma  sı  na müs  bət qə  rar ve -
ri  lib.

Ümu  mi də  yə  ri 4000 ABŞ 
dol  la  rı olan qrant he  sa  bı  na 
əvəz  siz ola  raq ve  ri  lən bu ci -
haz  lar Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri -
ya  nın ta  be  li  yin  də olan  Ma -
sal  lı, Qu  ba, Bey  lə  qan və Ucar 
re  gional la  bo  ra  to  ri  ya  la  rı  nın 

is  ti  fa  də  si  nə ve  ri  lə  cək. Ye  ni 
ci  haz  lar he  sa  bı  na mü  va  fi q 
ana  liz  lə  rin apa  rıl  ma  sı da  ha 
ope  ra  tiv şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi -
ri  lə  cək.

Ha  zır  da “Azər  su” ASC-
nin 9 şə  hər  də re  gional la  bo -

ra  to  ri  ya  sı fəaliy  yət gös  tə  rir. 
Re  gional la  bo  ra  to  ri  ya  lar 
Azər  bay  ca  nın ən uc  qar əra -
zi  sin  də yer  lə  şən mən  bə  lər -
də  ki su  yun key  fi y  yət gös  tə  ri -
ci  lə  ri  ni nə  za  rət  də sax  la  ma  ğa 
im  kan ya  ra  dır.

2019-cu il  də Mər  kə  zi La -
bo  ra  to  ri  ya tə  rə  fi n  dən 101 
min su nü  mu  nə  si üz  rə 400 
min  dən çox ana  liz apa  rı  lıb.

"Azər su" ASC-də qan ver mə ak si ya sı ke çi ri lib

Мяр кя зи Ла бо ра то ри йа йа 
мцасир ъи щазлар тяг дим олу нуб
Ya  po  ni  ya Bey  nəl  xalq Əmək  daş  lıq Agent  li  yi  nin (JI  CA) 

qrant la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də ilk də  fə ola  raq “Azər  su” ASC-
nin Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri  ya  sı  na müasir ci  haz  lar təq  dim 
olu  nub. 


