
İç mə li su dan qa nun suz 
is ti fa də yə qar şı 

nə za rət güc lən di ri lir

Пре зи ден т Илщам Ялийевин иштиракы иля ишьалдан азад олунан 
торпагларда тямялгойма вя ачылыш мярасимляри кечирилиб

сящ. 10-11

“Su həyat deməkdir, 
təmiz su isə sağlam
hə yat deməkdir”

İlham Əliyev

“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ

№ 04 (74)  Ийул-август 2021-ъи ил Qaynar xətt - 955w w w . a z e r s u . a z

“Azər  su” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti ya  nın  da İc  ti  mai 
Şu  ra  nın ilk ic  la  sı ke  çi  ri  lib

Daş kə sən şə hə ri nin ye ni dən 
qu ru lan su təc hi za tı və ka na li za si ya 

sis tem lə ri is tis ma ra ve ri lib
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Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Kəl bə cər Ki çik Su 
Elekt rik Stan si ya sın da gö-
rü lən iş lər lə ta nış olub,  
110/35/10 kV-luq “Kəl bə cər” 
ya rıms tan si ya sı nın açı lı şın-
da iş ti rak edib,  Kəl bə cər-La-
çın av to mo bil yo lu üzə rin də 
ti ki lə cək 3,4 ki lo metr uzun-
lu ğun da kı tu ne lin tə mə li ni 
qo yub.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va La çın Bey nəl xalq 
Ha va Li ma nı nın tə məl qoy-
ma mə ra si min də iş ti rak 
edib lər. La çın ra yo nu nun 
Qor çu kən di nin əra zi sin də 
in şa edi lə cək ha va li ma nı 
bir ne çə mü hüm ami li özün-
də eh ti va edir. İlk növ bə də, 
bu ra da aero por tun ti kil mə si 
ümu mi lik də böl gə nin so sial-
iq ti sa di in ki şa fı na tə kan ve-
rə cək, tu rizm po ten sialı nın 
ar tı rıl ma sı na sə bəb ola caq. 
Ol duq ca mü hüm st ra te ji 
əhə miy yə tə ma lik olan La çın 
aero por tu lo gis tik mər kəz lə-
rin ya ra dıl ma sı na da töh fə 

ve rə cək. La çın ha va li ma nı 
Azər bay ca nın də niz sə viy-
yə sin dən ən hün dür də yer-
lə şən aero por tu ola caq. 

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va Kəl bə cər 
şə hə ri nə gəlib lər. Döv lə ti-
mi zin baş çı sı Kəl bə cər şə hə-
rin də Döv lət bay ra ğı nı ucal-
dıb. Pre zi dent İl ham Əli yev 
bil di rib ki,  İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si bi zim şan lı Zə-
fə ri miz ki mi ta rix də əbə di 
qa la caq. Qə lə bə nə ti cə sin-
də Kəl bə cər ra yo nu da La-
çın və Ağ dam ra yon la rı ilə 
bə ra bər iş ğal çı lar dan azad 
edil di. Er mə nis tan no yab rın 
10-da ka pi tul ya si ya ak tı nı 
im za la ya raq Kəl bə cər, La-
çın və Ağ dam ra yon la rı nı 
Azər bay ca na qay tar ma ğa 
məc bur ol muş dur: “İn di ki 
mər hə lə də bi zim əsas və zi fə miz 
mü ha ri bə nin nə ti cə lə ri ni möh-
kəm lən dir mək dir, azad edil miş 
tor paq lar da möh kəm lən mək dir. 
Azər bay can-Er mə nis tan sər hə-
din də bun dan son ra da möv qe-

lə ri mi zi güc lən dir mək dir. Ye ni-
dən qur ma, bər pa iş lə ri nə ar tıq 
start ve ri lib, bu da əsas və zi fə-
lər dən bi ri dir. Keç miş məc bu-
ri köç kün lə ri azad edil miş tor-
paq la ra təd ri cən qay tar maq da 
gün də lik də du ran mə sə lə dir.”.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va Kəl bə cə rə sə fər çər-
çi və sin də “İs ti su” sa na to ri-
ya sın da da ol ub lar.

Av qus tun 29-da Pre zi-
dent İl ham Əli yev Əh məd-
bəy li-Fü zu li-Şu şa Zə fər yo-
lun da son ta mam la ma iş lə ri 
ilə ta nış olub. Döv lət baş çı sı-
nın Sə rən ca mı ilə təs diq edil-
miş iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə rin ye ni dən qu rul ma-
sı və bər pa sı la yi hə si çər çi və-
sin də Zə fər yo lu nun ti kin ti si 
ba şa çat maq üz rə dir. İki-üç 
hə rə kət zo laq lı yo lun uzun-
lu ğu 101 ki lo metr dir. Ar tıq 
yo lun 92 ki lo metr lik his sə-
si nə as falt-be ton ör tü yü sa lı-
nıb. Di gər his sə lər də isə iş lər 
da vam et di ri lir. 

Pre zi de ni İl ham Əli yev 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va av qus tun 29-da Fü-
zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma-
nın da ti kin ti iş lə ri nin ge di şi 
ilə ta nış olub lar.

Fü zu li Bey nəl xalq Ha va 
Li ma nı ən müasir sə viy yə də 

in şa olu nur. Ba qaj kon ve yer-
lə ri nin, qey diy yat və di gər 
sis tem lə rin işə sa lın ma sı nə-
zə rə alın maq la, sent yabr ayı-
nın so nu na qə dər sər ni şin 
ter mi na lı nın is tis ma ra ve ril-
mə si iş lə ri tam ba şa çat dı rı-
la caq.

Mə də niy yət pay tax tı Şu-
şa şə hə ri nə gə lən döv lət baş-
çı sı və birinci xanım ye ni-
dən qur ma iş lə ri ye kun la şan 
“Qa ra bağ” ho te li nin açı lı-
şın da iş ti rak edib lər. 1980-ci 
il də in şa edi lən ho te lin bi na-
sı 1992-ci ilin ma yın da Şu şa 
şə hə ri nin iş ğa lı nə ti cə sin də 
öz fəaliy yə ti ni da yan dı rıb və 
ba xım sız lıq dan ta ma mi lə ya-
rar sız və ziy yə tə dü şüb. Şu şa 
şə hə ri mü zəff  ər Azər bay can 
Or du su nun şan lı Zə fə ri nə-
ti cə sin də Er mə nis ta nın iş-
ğa lın dan azad edil dik dən 
son ra 2021-ci il də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na 
əsa sən, ho tel də tə mir-bər pa 
və ye ni dən qur ma iş lə ri hə-
ya ta ke çi ril mə yə baş lanıb. 
Müasir sə viy yə yə çat dı rı lan 
ho tel də Şu şa şə hə ri nə sə fər 
edə cək qo naq la rın ra hat lı ğı 
üçün hər cür şə rait ya ra dı lıb. 
Şu şa da xü su si nü ma yən də li-
yin yer lə şə cə yi in zi ba ti bi na-
da da bər pa iş lə ri apa rı lır.

Azər bay can Res pub li-
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Av qus tun 16-da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
Kəl bə cər və La çın ra yon la rın da olub lar. Döv lət baş çı sı 
və bi rin ci xa nım To ğa na lı-Kəl bə cər av to mo bil yo lu üzə-
rin də Mu rov da ğın da in şa olu na caq 11,6 ki lo metr lik tu-
ne lin tə mə li nin qo yul ma sı mə ra si min də iş ti rak ediblər. 

Пре зи ден т Илщам Ялийевин иштиракы иля ишьалдан азад олунан  



ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev, bi rin ci xa nım Meh-
ri ban Əli ye va in zi ba ti bi na-
da apa rı lan bər pa iş lə ri ilə 
ta nış olub lar. Şu şa şə hə rin də 
da hi Azər bay can şairi Mol-
la Pə nah Va qi fi n büs tü nün, 
Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nin in ki şa fın da bö-
yük xid mət lər gös tər miş, 
pro fes sional vo kal mək tə-
bi nin tə şək kü lü və tə ka mü-
lün də mü hüm rol oy na mış 
Xalq ar tis ti Bül bü lün Şu şa 
şə hə rin də ki ev-mu ze yi nin, 
gör kəm li Azər bay can bəs-
tə ka rı Üze yir Ha cı bəy li nin 
hey kə li nin açı lış la rı olub. 
Pre zi dent İl ham Əli yev və 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli-
ye va Üze yir Ha cı bəy li nin 
Şu şa şə hə rin də ki ev-mu ze-
yin də apa rı la caq iş lər lə ta nış 
olub lar.
Şu şa da “Otel və Konf-

rans Mər kə zi”nin tə mə li 
qo yu lub.  Pre zi dent İl ham 
Əli ye və və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va ya Şu şa 
şə hə ri nin baş pla nı təq dim 
olu nub.

Döv lət baş çı sı na və bi rin-
ci xa nı ma mə lu mat ve ri lib 
ki, Şu şa şə hə ri nin baş pla nı 
ha zır la nar kən onun ta ri xi 
əzə mə ti nin qo run ma sı əsas 
gö tü rü lüb. Şə hər də uzun lu-

ğu 36,2 ki lo metr olan möv-
cud yol lar la ya na şı, həm də 
17,6 ki lo metr ye ni yo lun in-
şa sı da nə zər də tu tu lur.  Baş 
plan ha zır la nar kən, şə hə rin 
rel ye fi  nə uy ğun ola raq ya şıl-

lıq la rı və land şaf tı qo ru yub 
sax la maq, onu in ki şaf et dir-
mək məq sə di lə ya şıl dəh liz-
lə rin in şa sı da nə zər də tu tu-
lur.
Şu şa da ümu mi sa hə si 

46.765 kvad rat metr ola caq 
ye ni ya şa yış mas si vi 6 mə-
həl lə dən iba rət ola caq. Mə-
həl lə lər üz rə əha li sa yı 2020 
nə fər nə zər də tu tu lur. Be lə-
lik lə, ya şa yış mas si vin də 25 
bi na nın ola ca ğı plan laş dı rı-
lır. Av qus tun 29-da tə mə li 
qo yu lan 1-ci mə həl lə də 3, 4 
və 5 mər tə bə li bi na lar da Şu-
şa ya xas me mar lıq üs lu bu ilə 

ti ki lə cək.  Son ra Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev 1-ci 
mə həl lə nin t ə mə li ni q oy du.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va Va qif Poezi ya Gün-
lə ri nin rəs mi açı lı şın da iş ti-
rak edib lər. Mə ra sim də çı xış 
edən Pre zi dent qı sa müd dət 
ər zin də Şu şa nın bər pa sı is-
ti qa mə tin də bö yük iş lər gö-
rül dü yü nü diq qə tə çat dır dı.  
İlk növ bə də Şu şa şə hə ri nə 
yol çə kil di şə hə rin  elekt-
rik tə sər rü fa tı bər pa edil di, 
şə hə rə su yun ve ri li şi bər pa 
olun du: “Düş mən Şu şa nı tərk 
edər kən Şu şa nın su xət lə ri ni 

part lat mış dı. Şu şa ya su yun 
ve ril mə si ni biz bər pa et dik. İn-
di iki mən bə dən Şu şa ya su gə-
lir. Şu şa nın ta ri xi abi də lə ri nin 
bər pa sı na start ve ril di. Na tə-

van bu la ğı bər pa edil di, in di su 
gə lir. Er mə ni lər 17 bu la ğın 17-
si ni d ə q u rut muş du lar...
İş ğal döv rün də bir çox la-

rı mız - həm keç miş məc bu ri 
köç kün lər, həm bü tün Azər-
bay can xal qı, o cüm lə dən də 
mən də fə lər lə fi  kir lə şir dik ki, 
dün ya da əda lət yox dur. Çün ki 
əda lət ol say dı, biz bu və ziy yə tə 
düş məz dik. Mən də o cüm lə dən 
be lə fi  kir də idim. An caq hə yat 
gös tər di ki, əda lət var, sa də cə, 
dö züm lü ol maq la zım dır, sə bir-
li ol maq la zım dır, əda lə tə inan-
maq la zım dır və əda lə tə nail 
ol maq üçün ça lış maq la zım dır, 
hə də fə doğ ru get mək la zım dır. 
Əda lə ti bər pa et mək üçün fə da-
kar lıq gös tər mək la zım dır. Bu 
gün biz ha mı mız ürə yi miz də 
de yi rik və açıq de yi rik ki, bə li, 
əda lət var, əda lət bər pa edil di, 
biz bu gün Şu şa da yıq və bun-
dan son ra Şu şa da əbə di ya şa ya-
ca ğıq”.

Da ha son ra Pre zi dent 
İl ham Əli yev və bi rin ci xa-
nım Meh ri ban Əli ye va Va-
qif Poezi ya Gün lə ri çər-
çi və sin də Hey dər Əli yev 
Fon du tə rə fi n dən təş kil edi-
lən “Qa ra bağ Azər bay can 
mə də niy yə ti nin in ci si dir” 
və “Ye ni dən doğ ma di yar-
da: Qa ra ba ğın sə nət in ci lə ri” 
sər gi lə ri i lə t a nış o lub lar.
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"Azərsu" ASC-nin sədr 
müavini Köçərli Həsənov  
bildirib ki, Azər bay can hö-
ku mə ti və İs lam İn ki şaf 
Ban kı tə rə fi n dən bir gə ma-
liy yə ləş di ri lən bu la yi hə 
isə 2035-ci ilə pers pek tiv 
in ki şaf nə zə rə alın maq la 
Daş kə sən şə hə rin də 12 min 
nə fə rin iç mə li və tul lan tı su 
xid mət lə rin dən is ti fa də si-
nin yax şı laş dı rıl ma sı na he-
sab la nıb. Daş kə sən şə hə ri-
ni, həm çi nin ət raf kənd lə ri 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə-
min et mək üçün Qa rainək 
bu laq la rı və Gur bu laq su 

mən bə yin də 5 su qə bu le di ci 
qur ğu in şa edi lib. Mən bə-
dən şə hə rə 20 ki lo metr dən 
çox uzun lu ğu olan ma gist-
ral su kə mə ri çə ki lib, 2030 
ün va na bir ləş mə ve ri lə rək 
say ğac lar qu raş dı rı lıb. Ha-
zır da ye ni ya ra dıl mış su təc-
hi za tı sis te mi ilə şə hə rin 10 
min dən ar tıq sa ki ni fa si lə-
siz iç mə li su ilə tə min edi lir. 
La yi hə çər çi və sin də Daş kə-
sən şə hə rin də 11,5 ki lo metr 
uzun lu ğun da ka na li za si ya 
şə bə kə si də qu ru lub. Daş-
kə sən su ka nal sa hə si üçün 
müasir tip li in zi ba ti bi na 

ti ki lib. Ye ni ya ra dıl mış inf-
rast ruk tur he sa bı na ra yo-
nun Alu nit dağ qə sə bə si nə 
də iç mə li su yun ve ril mə si 
tə min edi lib.

Qeyd edək ki, Daş kə-
sən şə hə ri nin mər kəz ləş-
di ril miş iç mə li su təc hi za tı 
sis te mi 1950-1960-cı il lər də 
ya ra dıl mış dı. Möv cud su 

və ka na li za si ya xət lə ri şə-
hə ri tam əha tə et mir di və 
is tis ma ra ya rar sız və ziy yə tə 
düş müş dü. “Azər su” şə hər 
sa kin lə ri nin yal nız 43 faizi-
nə xid mət gös tə rir di. Şə hər 
əha li si iç mə li su yu qra fi k lə 
alır dı, sa kin lə rin qa lan his-
sə si isə tə lə ba tı nı fər di qay-
da da ödə yir di.

Təd bir də 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 səd ri Ül vi Meh di yev, 
"Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin sədr müavi ni 
Kö çər li Hə sə nov, “Azə ri şıq” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin səd ri Vü qar Əh mə dov, 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Neft Şir kə ti "Azə-
ri qaz" İs teh sa lat Bir li yi nin 
Baş di rek to ru Rus lan Əli-
yev və di gər qo naq lar iş ti-
rak edib lər.

 3 say lı “ASAN Kom mu-
nal” mər kə zi Ba kı şə hə rin-

də say ca 3-cü mər kəz dir. 
“ASAN kom mu nal” mər kə-
zi ol ma yan böl gə lər də isə 
kom mu nal xid mət sa hə lə ri 
bü tün re gional “ASAN xid-
mət” mər kəz lə ri nin in zi ba ti 
bi na la rın da təş kil edi lib.

3 say lı “ASAN Kom mu-

nal” mər kə zi Ba kı şə hə ri 
Ni za mi ra yo nu To fi q Ab ba-
sov, 38 ün va nın da in şa edil-
miş çox mər tə bə li bi na nın 
bi rin ci və ikin ci mər tə bə lə-
rin də fəaliy yət gös tə rə cək. 
Mər kəz də vi deomü şa hi də, 
elekt ron növ bə sis tem lə ri 
və di gər la zı mi şə rait ya ra-
dı lıb.  Mər kəz də “Azər su” 
ASC, “Azə ri şıq” ASC və  
“Azə ri qaz” İB tə rə fi n dən 
52, ümu mi lik də isə 110 növ 
xid mət hə ya ta ke çi ri lə cək. 
Bu ra da əra zi məh du diy yə ti 
ol ma dan və tən daş la ra xid-
mət lər  gös tə rə cək dir. 

Mər kəz də əmək daş la rın 
sa yı 90, kö nül lü lə rin sa yı 15 
nə fər nə zər də tu tu lur.

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 
ta be li yin də olan 3 say lı 
"ASAN kom mu nal" mər-
kə zi nin açı lış mə ra si mi 
ke çi ri lib.    

“Daş kə sən 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 ba şa ça tıb. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
iyu lun 22-də Daş kə sə nə sə fə ri çər çi və sin də la yi hə üz rə 
gö rü lən iş lər lə t a nış olub.

Даш кя сян шя щя ри нин йе ни дян гу ру лан су тяъ щи за ты 
вя ка на ли за си йа сис тем ля ри ис тис ма ра ве ри либ

3 сай лы АСАН ком му нал мяр кя зи нин ачы лы шы олуб
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Seç  ki  lər  dən son  ra İc  ti  mai Şu -
ra  nın üzv  lə  ri ilə gö  rü  şən “Azər  su” 
ASC-nin sədr müavi  ni Kö  çər  li Hə  sə -
nov sədr, müavin və ka  tib se  çi  lən  lə -
ri təb  rik edib, Şu  ra  nın işi  nə uğur  lar 
ar  zu  la  yıb. Şu  ra  nın “Azər  su” ASC ilə 
ic  ti  maiy  yət və və  tən  daş  lar ara  sın  da 
kör  pü ro  lu  nu oy  na  ya  ca  ğı  nı de  yən 
Kö  çər  li Hə  sə  nov bil  di  rib ki, su mən -
bə  lə  ri  nə, su təc  hi  za  tı müəs  si  sə  lə  ri  nə, 
la  bo  ra  to  ri  ya  la  ra sə  fər  lər təş  kil olu -
na  caq, müş  tə  ri məm  nun  lu  ğu  nun 

tə  min olun  ma  sı, şi  ka  yət və mü  ra -
ciət  lə  rin həl  li üçün bir  lik  də fəaliy -
yət gös  tə  ri  lə  cək.  Ey  ni za  man  da, İc -
ti  mai Şu  ra  dan da  xil ola  caq tək  lifl   ər 
araş  dı  rı  la  raq aidiy  yə  ti üz  rə qə  rar  lar 
qə  bul olu  na  caq.

Qeyd edək ki, “Azər  su” ASC ya -
nın  da İc  ti  mai Şu  ra  da 11 nə  fər təm -
sil olu  nur.

Zey  ni Rauf Xur  şud oğ  lu, Mil  li 
QHT Fo  ru  mu

Qə  ri  bov Tə  lət Yu  sif oğ  lu, “Sağ  lam 
Ya  şa” Gənc  lə  rin Maarifl   ən  di  ril  mə  si İB

Və  li  yev Mir  zə Məm  məd   Ağa  mu  rad 
oğ  lu, Əlil Sa  hib  kar  lar Təş  ki  la  tı İB

Yu  su  bo  va Qəm  zə Xan  lar qı  zı, “Eko -
lo  ji Maarif  çi  lik və Mo  ni  to  rinq” İB

İma  no  va Ay  tən Rü  fət qı  zı, “Bey  nəl -
xalq Hid  ro  lo  ji Proq  ram” İB

Ab  ba  sov Röv  şən Xa  nış oğ  lu, “Sağ -
lam Hə  ya  ta Doğ  ru” Eko  lo  ji İB

Cə  fə  ro  va Mə  ta  nət Əs  gər qı  zı, “Əs -
gər Ailə  lə  ri  nə Dəs  tək” İB   

Hü  sey  nov  Ey  yub Mah  mud oğ  lu, 
“Azad İs  teh  lak  çı  lar” İB    

İb  ra  him  li Qorx  maz Əbül  fəz oğ  lu, 
“Bios  fer” İB

Mi  ka  yı  lo  va Xə  di  cə Ha  cı qı  zı, “Azər -
bay  can Əlil  lər Cə  miy  yə  ti” İB

Şah  ver  di  yev Ca  vid Na  dir oğ  lu, 
“Azər  bay  can De  mok  ra  tik İs  la  hat  la  rın 
İn  ki  şa  fı  Mər  kə  zi” İB

“Азяр  су” Ачыг Сящм  дар Ъя  мий  йя  ти йа  нын  да 
Иъ  ти  маи Шу  ра  нын илк иъ  ла  сы ке  чи  ри  либ

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti ya  nın -
da İc  ti  mai Şu  ra  nın ilk ic  la  sı ke  çi  ri  lib. İc  las  da 
Şu  ra  nın səd  ri, sədr müavin  lə  ri və ka  ti  bi se  çi -
lib. Mil  li QHT Fo  ru  mu  nun pre  zi  den  ti Rauf  
Zey  ni  İc  ti  mai Şu  ra  ya sədr, “Eko  lo  ji Maarif -
çi  lik və Mo  ni  to  rinq” İB səd  ri Qəm  zə Yu  su  bo -
va, Əlil Sa  hib  kar  lar Təş  ki  la  tı İB səd  ri  Mir  zə 
Məm  məd  və  li  yev və “Sağ  lam Ya  şa” Gənc  lə  rin 
Maarifl   ən  di  ril  mə  si İB-nin səd  ri Tə  lət Qə  ri -
bov müavin  lər, “Bey  nəl  xalq Hid  ro  lo  ji Proq -
ram” İB-nin üz  vü Ay  tən İma  no  va isə ka  tib 
se  çi  lib.

“Mü  ha  si  bat uço  tu haq -
qın  da”  Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Qa  nu  nu  nun 8.1-
ci bən  di  nə əsa  sən “Azər  su” 
Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti -
nin Ma  liy  yə He  sa  bat  la  rı  nın 
Bey  nəl  xalq Stan  dart  la  rı  nın 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq il -
lik bir  ləş  di  ril  miş (kon  so  li  də 
edil  miş) ma  liy  yə he  sa  bat  la -
rı ha  zır  la  nıb və bu he  sa  bat -
lar müs  tə  qil audi  tor təş  ki -
la  tı tə  rə  fi n  dən audit edi  lib. 
31 de  kabr 2020-ci ilə Cə  miy -
yə  tin əsas və  sait  lə  ri 115,6 
mil  yon ma  nat ar  ta  raq  942,7 
mil  yon ma  nat təş  kil edib.

He  sa  bat döv  rü  nün ca  ri 
zə  rə  ri 323,2 mil  yon ma  nat 

olub ki, bu da 2019-cu ilə 
nis  bə  tən  (2019-ci il  də 593,5 
mil  yon ma  nat)  270,3 mil -
yon ma  nat az  dır. Ca  ri zə  rər 
əsas eti  ba  ri  lə əsas və  sait  lə -
rin qiy  mət  dən  düş  mə zə  rə  ri 
(207,8 mil  yon ma  nat) he  sa -
bı  na ya  ra  nıb. He  sa  bat ili  nə 
Cə  miy  yə  tin ar  tan ye  kun  la 
əks olu  nan yı  ğıl  mış zə  rə  ri 
7,3 mil  yard ma  nat olub ki, 
bu  nun da 6,8 mil  yard ma  na -
tı Cə  miy  yə  tin əsas fəaliy  yə -
ti nə  ti  cə  sin  də de  yil, mad  di 
və qey  ri-mad  di ak  tiv  lə  ri  nin 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və qiy -
mət  dən  düş  mə  si ilə əla  qə  dar 
ya  ra  nıb.  

2020-ci il  də sa  tış  dan gə  lir -

lər 184,2 mil  yon ma  nat təş  kil 
edib və 2019-cu ilə nis  bə  tən 
8,8 mil  yon ma  nat az olub. 
Gə  lir  lə  rin azal  ma  sı əsa  sən 
ko  ro  na  vi  rus  (CO  VİD-2019) 
pan  de  mi  ya  sı şə  raitin  də qey -
ri-əha  li qru  pu  ka  te  qo  ri  ya  sı -
na aid olan bir sı  ra abo  nent -
lə  rin (təh  sil ocaq  la  rı, ic  ti  mai 
iaşə, tu  rizm və is  ti  ra  hət ob -
yekt  lə  ri,  şad  lıq sa  ray  la  rı və 
s.) fəaliy  yə  ti  nin tam və ya 
qis  mən məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı 
ilə əla  qə  dar  dır.

Qeyd edil  mə  li  dir ki, 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın ha -
zır  lan  ma  sı pro  se  sin  də bey -
nəl  xalq stan  dart  la  rın tə  ləb -
lə  ri  nə uy  ğun ola  raq əsas 

və  sait  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril -
mə  si və qiy  mət  dən  düş  mə -
yə test  ləş  di  ril  mə  si hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Ba  zar də  yə  ri olan 
əsas və  sait  lə  rin əda  lət  li də -
yə  ri müəy  yən olu  nur. Xü  su -
si  ləş  di  ril  miş ak  tiv  lə  rə isə bir 
va  hid (pul axı  nı ya  ra  dan ak -
tiv) ki  mi ba  xı  lır. Cə  miy  yə  tin 
növ  bə  ti 5 il üçün gə  lir-xərc 
proq  noz  la  rı əsa  sın  da bu ak -
tiv  lər  dən is  tis  mar döv  rü ər -
zin  də göz  lə  ni  lən gə  lir  li  lik 
müəy  yən edi  lir və il  lər üz  rə 
dis  kont  laş  dı  rı  lır.  Bu məb -
ləğ  lə ak  tiv  lə  rin ca  ri də  yə  ri 
ara  sın  da  kı fərq dövr üz  rə 
qiy  mət  dən  düş  mə zə  rə  ri  ni 
əks et   di  rir.

2020-ci ilin ma liy yə he sa ba tı ha zır la nıb
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İn di yə dək bu kənd lə rin 
iç mə li su təc hi za tı mo dul 
tip li su tə miz lə yi ci qur ğu lar 
he sa bı na apa rı lıb. Kür ça-
yın da su yun sə viy yə si nin 
azal ma sı və key fi y yə ti nin 
aşa ğı düş mə si sə bə bin dən 
ilin is ti dövr lə rin də hə min 
qur ğu la rı xam su ilə tə min 
et mək müm kün ol mur du. 
2020-ci ilin no yab rın da Şir-
van-Mu ğan qrup su kə mə-
rin dən Neft ça la şə hə ri nə 
çə kil miş ma gist ral xətt  in 

is tis ma ra ve ril mə si ra yon 
mər kə zi ilə ya na şı, bə zi 
kənd lə rin də iç mə li su təc-
hi za tı üçün im kan lar ya ra-
dıb.

Ma gist ral kə mə rin marş-
ru tu bo yu yer lə şən Uzun-
ba ba lı, Mir zə qur ban lı, 
Ta tar məh lə və Ab ba sa lı lı 
kənd lə ri nə iç mə li su ma-
gist ral dan ve ri lə cək. Bu 
məq səd lə kənd lər də ki mo-
dul tip li tə miz lə yi ci qur ğu-
la ra qə dər 3,8 km da şı yı cı 

su kə mər lə ri ti ki lir. Ar tıq 
Uzun ba ba lı kən din də iş lər 
ye kun la şıb və kən də su yun 
ve ril mə si tə min edi lib.

Ra yo nun Kür qa ra bu caq, 
Bi rin ci Qa ra lı, İkin ci Qa ra lı, 
Qə dim kənd, Yu xa rı Qa ra-
man lı kənd lə ri ni iç mə li su 
ilə tə min et mək məq sə di lə 
450 mm diametr li po lieti-
len bo ru lar la 11 km uzun lu-
ğun da ma gist ral su kə mə-

ri nin 6 km-lik his sə si in şa 
edi lib.

Neft ça la ra yo nu nun 
Mir qur ban lı və Hə sə na bad 
kənd lə ri nin, həm çi nin Qol-
tuq mə həl lə si nin su təc hi za-
tı isə Neft ça la şə hə ri nin şə-
bə kə si he sa bı na apa rı la caq.

Ümu mi lik də Neft ça-
la ra yo nu nun 12 kən din də 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər 
çər çi və sin də 20 min nə fər 

sa ki nin su təc hi za tı yax-
şı laş dı rı la caq. Gə lə cək də 
Neft ça la ra yo nu nun kənd-
lə ri nə ve ri lən iç mə li su yun 
həc mi nin ar tı rıl ma sı məq-
sə di lə Sal yan şə hə rin dən 
Neft ça la ya ikin ci ma gist ral 
kə mə rin in şa sı nə zər də tu-
tu lur. Bu kə mər he sa bı na 
da ha 8 kən din iç mə li su təc-
hi za tı yax şı laş dı rı la caq.

Qeyd edək ki, Pre zi dent 

İl ham Əli ye vin xü su si tap-
şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
Şir van-Mu ğan qrup su kə-
mə rin dən Neft ça la şə hə-
ri nə 40 km uzun lu ğun da 
ma gist ral kə mər və Sal yan 
şə hə ri ya xın lı ğın da həc mi 
7500 kub metr olan su an ba-
rı ti ki lib. 2020-ci ilin no yabr 
ayın da ma gist ral kə mər dən 
Neft ça la şə hə ri nə su yun ve-
ril mə si tə min edi lib.

Neft ça la ra yo nu nun iç mə li su dan əziy yət çə kən kənd 
və qə sə bə lə ri nin su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fi n dən ye-
ni la yi hə hə ya ta ke çi ri lir. Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
ic ra olu nan la yi hə Neft ça la ra yo nu nun 20 min nə fər sa-
ki ninin ya şa dı ğı 12 ya şa yış mən tə qə si ni (Mir zə qur ban lı, 
Ta tar məh lə, Ab ba sa lı lı, Mir qur ban lı, Hə sə na bad, Qol tuq, 
Uzun ba ba lı, Kür qa ra bu caq, Bi rin ci Qa ra lı, İkin ci Qa ra lı, 
Qə dim kənd, Yu xa rı Qa ra man lı kənd lə ri) əha tə edir.

Нефт ча ла ра йо ну нун кянд ля ри нин су тяъ щи за ты нын 
йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся диля ла йи щя щя йа та ке чи ри лир
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Nə ri ma nov kən di və 101 
ailə nin məs kun laş dı ğı məc-
bu ri köç kün qə sə bə si nin key-
fi y yət li iç mə li su ilə tə min 
edil mə si məq sə di lə “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
da xi li im kan la rı he sa bı na ye ni 
la yi hə hə ya ta ke çi ri lir. La yi hə-
yə əsa sən, ya şa yış mən tə qə lə-
ri nə iç mə li su təc hi za tı Saat-
lı-Sa bi ra bad qrup su kə mə ri 
ilə Kür Su tə miz lə yi ci Qur ğu-
la rı he sa bı na apa rı la caq. Bu 
məq səd lə Saat lı şə hə rin də ki 
mər kə zi su an ba rın dan Nə-
ri ma nov kən di nə qə dər 5 km 
uzun lu ğun da ma gist ral su 
kə mə ri çə ki lib. Ha zır da kənd 
əra zi sin də 5,5 km uzun lu ğun-
da pay la yı cı şə bə kə  nin ti kin ti-
si da vam et di ri lir. Nə ri ma nov 

kən din də əha li nin ümu mi is-
ti fa də si üçün 17 bu la ğın qu-
raş dı rıl ma sı la yi hə lən di ri lib. 
Ye ni çə kil miş ma gist ral kə-
mər dən məc bu ri köç kün qə-
sə bə si nə çı xış ve ri lib və 1 km 
uzun lu ğun da bir ləş di ri ci xətt  
in şa o lu nub.

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. 
Ümu mi lik də bu la yi hə he sa-
bı na 2 mi nə dək sa ki nin key-
fi y yət li iç mə li su ya çı xı şı tə-
min olu na caq. Qeyd edək ki, 
Saat lı-Sa bi ra bad qrup su kə-
mə rin dən Saat lı və Sa bi ra bad 
şə hər lə ri ilə ya na şı, ma gist ral 
xətt  in marş ru tu bo yun ca yer-
lə şən 30-dək kən də də su ve-
ri lir.

Саат лы ра йо ну нун Ня ри ма нов кян ди нин вя мяъ бу ри 
кюч кцн гя ся бя си нин ич мя ли су тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр

 Şa ma xı ra yo nu nun Ba ğır-
lı kən di nin əha li si uzun il lər  
iç mə li su ça tış maz lı ğın dan 
əziy yət çə kib. Kənd də la yi hə 
ic ra olu na na qə dər sa kin lər 
məh sul dar lı ğı kəs kin azal mış 
bu laq dan is ti fa də edib və ma-
şın lar la uzaq mə sa fə dən su 
da şı maq məc bu riy yə tin də qa-
lıb.

2019-cu il də döv lət proq-
ra mı na uy ğun ola raq su tə-

mi na tı zəif olan Ba ğır lı kən-
di nə Oğuz-Qə bə lə-Ba kı su 
kə mə rin dən ma gist ral xətt  və 
kənd da xi li pay la yı cı şə bə kə 
ya ra dıl mış və müx tə lif nöq-
tə lər də ümu mi is ti fa də üçün 
su bu laq la rı qu raş dı rıl mış dır. 
Əha li tə rə fi n dən hə min bu laq-
la ra qa nun suz qo şul ma la rın 
edil mə si nə ti cə sin də cid di su 
it ki lə ri nə yol ve ril miş və kən-
din bə zi əra zi lə ri nə su yun ve-

ri li şin də prob lem lər ya ra nır dı. 
Bun la rı nə zə rə ala raq kənd də 
mər kəz ləş miş şə bə kə nin ya ra-
dıl ma sı üçün la yi hə ha zır la nıb 
və Cə miy yə tin da xi li im kan la-
rı he sa bı na ic ra sı na baş la nı lıb.

Ey ni za man da, Şa ma xı şə-
hə ri nin Püd rə ki ya şa yış mas-
si vi nin da ya nıq lı iç mə li su 
təc hi za tı nın apa rıl ma sı məq-
sə di lə an bar sa hə sin də ye ni 
na sos stan si ya sı qu raş dı rı lıb 

və 1 km uzun lu ğun da da şı yı cı 
xətt  ti ki lib. Bu iş lə rin gö rül mə-
si ilə ya şa yış mas si vin də möv-
cud 150 abo nen tin su təmina tı 
əhə miy yət li də rə cə də yax şı laş-
dı rı lıb. Bu nun la ya na şı, hə min 
mas si vin in ki şaf zo na sın da ye-
ni ti kil miş 100-dən ar tıq fər di 
ya şa yış evi nin mər kəz ləş miş 
su tə mi na tı məq sə di lə la yi hə 
ha zır la nıb və ya xın gə lə cək də 
ic ra sı na baş la nı la caq dır.

Ша ма хы ра йо ну нун Пцд ря ки йа ша йыш мас си ви вя 
Ба ьыр лы кян дин дя йе ни ла йи щя ля рин иъ ра сы на баш ла ны лыб

Ş B ğ i if l B ğ l k
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Ya şa yış mas si vin də mər-
kəz ləş di ril miş su təc hi za tı 
sis tem lə ri möv cud ol ma yıb. 
Əra zi nin bir his sə sin də əha li 
tə rə fi n dən fər di qay da da su 
xət lə ri çə ki lib və hə min xət-
lər ti kin ti nor ma la rı na ca vab 
ver mə di yin dən is tis ma ra ya-
rar sız və ziy yət də dir. Fər di 
şə bə kə lər də tez-tez baş ve rən 
qə za lar sis tem də sa bit hid-
rav li ki re jim lə rin po zul ma sı-
na, cid di su it ki lə ri nə sə bəb 
olur, elə cə də su yun key fi y-

yə ti üçün müəy yən risk lər 
ya ra dır. Şə bə kə ol ma yan 
əra zi lər də isə sa kin lər iç mə li 
su yu ma şın lar la əl də edir di.

Sa kin lə rin da ya nıq lı və 
key fi y yət li iç mə li su ilə tə-
min edil mə si məq sə di lə 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti tə rə fi n dən ic ra olu-
nan yeni la yi hə çər çi və sin də 
əra zi də ki is tis mar tə ləb lə ri nə 
ca vab ver mə yən bü tün fər di 
su xət lə ri ləğv olu nur. Bu ra-
da müx tə lif diametr li bo ru-

lar la 5,7 km uzun lu ğun da 
iç mə li su şə bə kə si ya ra dı lır. 
La yi hə nin əha tə et di yi əra zi-
də 500-dək fər di ya şa yış evi 
və ob yekt ye ni şə bə kə yə qo-
şu la caq və say ğac lar qu raş-
dı rı la caq.

Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə-
ri nin ca ri ilin okt yabr ayı na 
qə dər ba şa çat dı rıl ma sı nə-
zər də tu tu lur.

Qeyd edək ki, “Azər su” 

ASC-nin da xi li im kan la rı 
he sa bı na ha zır da Bi nə qə di 
ra yo nu ilə ya na şı, Ab şe ron, 
Sə bail, Sa bun çu, Su ra xa nı, 
Xə zər ra yon la rın da, həm çi-
nin Ha cı qa bul, Saat lı, Şa ma-
xı, Si yə zən, Neft ça la, Bi lə su-
var və To vuz ra yon la rı nın 
kənd və qə sə bə lə rin də 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 da vam et di ri lir.

“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 təmina 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 da xi li im kan la rı he sa bı na 
Bi nə qə di ra yo nu nun Bi nə qə di qə sə bə sin də ye ni la yi-
hə nin ic ra sı na baş la nıb. Layihə çərçivəsində Bi nə qə-
di-Xır da lan şos se si nin sağ his sə sin də yer lə şən ya şa yış 
mas si vin də mər kəz ləş di ril miş su təc hi za tı sis tem lə ri 
ya ra dı lır.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti  Ba kı şə hə ri, Bi-
nə qə di ra yo nun da əha li nin 
tul lan tı su la rı nın axı dıl-
ma sı xid mət lə rin dən is ti fa-
də si nin yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ye ni la yi hə nin ic-
ra sı na b aş la yıb. 

Ra yo nun Bi nə qə di qə-
sə bə si, Cə fər Cab bar lı və 
Mi ka yıl Ələk bə rov kü çə lə-
rin də in şa edi lən ye ni ka na-
li za si ya kol lek to ru bu ra da 
for ma la şan tul lan tı su la rı-
nın eko lo ji tə ləb lə rə uy ğun  
ida rə olun ma sı nı tə min 

edə cək, ey ni za man da, ya-
ğın tı lar za ma nı su bas ma 
hal la rı nın qar şı sı nı ala caq. 

Son il lər əha li nin sıx 
məs kun laş dı ğı hər iki kü-
çə nin bir his sə si nin rel yef 
ba xı mın dan çö kək lik də 
yer ləş mə si, əra zi də ki möv-
cud ka na li za si ya xət lə ri nin 
fər di qay da da əha li tə rə fi n-
dən çə kil mə si, elə cə də bə-
zi yer lər də tul lan tı su la rı-
nın üs tü açıq arx lar va si tə si 
ilə axı dıl ma sı əra zi də cid di 
prob lem lər ya ra dır. Bu ra da 
ya ra nan tul lan tı su la rı nın 
mər kəz ləş di ril miş şə kil də 
top la nıb kə nar laş dırl ma sı-
nı tə min et mək məq sə di lə 
“Azər su” ASC tə rə fi n dən 
la yi hə ha zır la nıb və ye ni 
inf rast ru ku run qu rul ma sı-

na baş la nı lıb. La yi hə yə əsa-
sən hər iki kü çə də 600 mm 
diametr li bo ru lar la ye ni da-
şı yı cı tul lan tı su xət lə ri in şa 
olu nur. Ar din ca əra zi də ki 
ev lə rin ka na li za si ya xət lə ri 
kol lek to ra bir ləş di ri lə cək.

2000-ə ya xın evi əha tə 
edə cək ye ni la yi hə nin ic-
ra sı nın növ bə ti ya ğış möv-
sü mü nə qə dər ba şa çat-
dı rıl ma sı plan laş dı rı lır. 
Tul lan tı su la rı nın axı dıl-
ma sı xid mət lə rin dən is ti-
fa də nin yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən 
bu la yi hə əha li nin məişət 
şə raiti nin yax şı laş dır maq la 
ya na şı, əra zi də eko lo ji təh-
lü kə siz li yin tə mi na tı ba-
xım dan mü hüm əhə miy yət 
kəsb edir.

Би ня гя ди ра йо нун да ич мя ли су ла йи щя си щя йа та ке чи ри лир

Би ня гя ди ра йо ну нун бир не чя кц чя син дя йе ни 
ка на ли за си йа инф раст рук ту ру нун ин ша сы на баш ла ны лыб
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Cə miy yə tin İq ti sa diy yat və 
uçot ida rə si nin ma liy yə he sa-
bat la rı nın kon so li da si ya sı şö bə-
si nin rəisi İl ha mə Məm mə do va 
“Yük sə liş” mü sa bi qə si nin 11760 
iş ti rak çı sı ara sın da 112 na mi-
zəd dən bi ri olub.

Təş ki lat Ko mi tə si nin üzv lə ri 
və ida rə çi rəh bər lə rin mü şa hi-
də si ilə “Qa ra bağ da ağıl lı şə-
hər” ad lı keys üz rə tap şı rıq la rı 
ye ri nə ye ti rən və ida rə çi rəh bər-
lə rin sual la rı nı ca vab lan dı ran 
iş ti rak çı lar keys üz rə təq di mat-
dan son ra ida rə çi rəh bər lər tə rə-
fi n dən qiy mət lən di ri lib. Ye kun 
qiy mət lən dir mə yə əsa sən İl ha-
mə Məm mə do va fi  na la çı xan 

na mi zəd lər ara sın da 40-cı ye rə 
la yiq g ö rü lüb.

Qeyd edək ki, İl ha mə Məm-
mə do va 1994-cü il də  Azər bay-
can Döv lət İq ti sad İns ti tu tu nu 
fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rib, 
AC CA Dip İFR ser ti fi  ka si ya-
sı na sa hib dir. O, Azər bay can 
Res pub li ka sı Ma liy yə Na zir li yi, 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv-
lət Neft Şir kə ti və Bey nəl xalq 
Bank da müx tə lif və zi fə lər də ça-
lı şıb. 2011-ci il dən fəaliy yə ti ni 
“Azər su” ASC-də da vam et di rir.

“Azər su” ASC-nin kol lek ti vi 
İl ha mə Məm mə do va nı və bü-
tün qa lib lə ri təb rik edir, on la ra 
uğur lar ar  zu la yır.

Azər bay can Res pub li ka sı Gənc lər Fon du-
nun, “Su dan İs ti fa də Sa hə sin də Mü tə xəs sis-
lər” İc ti mai Bir li yi nin, 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 təş ki lat çı lı ğı ilə hə ya ta ke çi ri lən “Su Sər-
vət dir! Qə naət et mə yi öy rə nək”  la yi hə si ye-
kun la şıb. La yi hə gənc təd qi qat çı la rın su tə sər-
rü fa tı sa hə sin də təc rü bi bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı 
və gə lə cək də su təc hi za tı sa hə sin də in no va tiv 
iş lə rin gö rül mə si nə dəs tək məq sə di lə hə ya ta 
ke çi ri lib. La yi hə gənc lə rə su dan sə mə rə li is-
ti fa də ni aşı la maq, on la rın su haq qın da kı el mi 
bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı na töh və ver mək, cə-

miy yə tin diq qə ti ni bu sa hə yə yö nəlt mək dən 
iba rət olub.

La yi hə nin rəh bə ri, “Azər su” ASC-nin “Su-
ka nal” El mi Təd qi qat İns ti tu tu nun Dok to-
ran tu ra şö bə si nin me to dis ti Pər va nə Xı dı ro-
va bil di rib ki, la yi hə çər çi və sin də iş ti rak çı lar 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi ci Qur-
ğu lar Komp lek sin də, Mər kə zi La bo ra to ri ya-
da, Höv san Aera si ya Stan si ya sın da olub, bu 
sa hə də qa baq cıl təc rü bə ni öy rə nib lər. 3 gün-
lük tə lim proq ra mı çər çi və sin də iş ti rak çı lar su 
eh ti yat la rı nın ida rə olun ma sı və sə mə rə li is ti-
fa də si, tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu lar komp-
lek si möv zu la rın da nə zə ri və təc rü bi bi lik lə rə 
yi yə lə nib lər.

La yi hə ilə bağ lı he sa bat, vi deoçarx  ha zır la-
nıb və nü ma yiş et di ri lib. La yi hə çər çi və sin də 
gənc lər ara sın da ke çi ri lən “STAR TAP” mü sa-
bi qə si nin qa lib ko man da sı və mə qa lə müəl li fi  
dip lom və hə diy yə lər lə mü ka fat lan dı rı lıb lar.

“Азяр су” АСЪ-нин ямяк да шы 
“Йцк ся лиш” мц са би гя си нин 
фи нал чы ла рын дан би ри олуб

"Су сяр вят дир! 
Гя наят ет мя йи юй ря няк" 
ла йи щя си йе кун ла шыб

İn tel lek tual sə viy yə si və key fi y yət lə ri yük sək olan 
pers pek tiv rəh bər şəxs lə rin müəy yən edil mə si, dəs tək-
lən mə si və öl kə də kadr eh ti ya tı ban kı nın ya ra dıl ma sı 
məq sə di lə ilk də fə təş kil olun muş “Yük sə liş” mü sa bi qə-
si nin fi  nal çı la rı sı ra sın da “Azər su” ASC-nin əmək da şı 
da olub.
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Sum qa yıt şə hə rin də hə-
ya ta ke çi ri lən nə za rət təd bir-
lə ri nə ti cə sin də və tən daş lar 
və sa hib kar lar tə rə fi n dən su 
təc hi za tı sis tem lə ri nə qey ri-
qa nu ni mü da xi lə olun du ğu 
və su dan qa nun suz is ti fa də 
edil di yi aş kar edi lib. Apa rı-
lan yox la ma lar za ma nı mə-
lum olub ki, Ba kı-Sum qa yıt 
av to mo bil ma gist ra lı nın kə-
na rın da yer lə şən “Qu Gö lü” 
res to ra nın da su say ğa cı ol sa 
da, su təc hi za tı  say ğac dan-
kə nar xətt  va si tə si lə apa rı-
lıb. “Mə həl lə” ad la nın ka fe-
də də su dan uçot suz is ti fa də 
ha lı üzə çı xıb. Su təc hi za tı 
sis tem lə ri nə qo şul maq üçün 
tex ni ki şər ti ol ma yan ka fe-
nin sa hi bi ya xın lıq da kı şə-
bə kə dən öz ba şı na bir ləş mə 
edib.    

Nə za rət təd bir lə ri za ma-
nı Sum qa yıt şə hə ri nin ət raf 
qə sə bə və ye ni ya şa yış mas-
siv lə rin də bə zi sa kin lə rin 
su dan uçot suz və say ğac-
dan kə nar is ti fa də et di yi mə-

lum olub. Hətt  a elə abo nent-
lər var ki, uni kal üsul lar dan 
is ti fa də edə rək, giz li yol lar la 
ev və hə yət ya nı sa hə lə rə qa-
nun suz su xət lə ri çə kib. 

***
Şol lar-Ba kı su kə mə ri nin 

Ab şe ron ra yo nu nun Aşa ğı 
Güz dək qə sə bə sin dən  ke-
çən his sə sin də ma gist ral 
xət dən qa nun suz qo şul ma 
ilə gö tü rü lən iç mə li su dan 
əkin sa hə lə ri nin su va rıl ma-
sın da is ti fa də edi lib.

Qə sə bə də fəaliy yət gös-
tə rən ka fe nin tex ni ki şər ti 
və say ğa cı  ol sa da,  ob yekt 
sa hi bi ma gist ral su kə mə ri-
nə öz ba şı na qo şul ma edib. 
Di gər bir ob yek tin sa hi bi isə 
ma gist ral kə mər dən giz li su 
xətt  i çək mək lə ya na şı, is ti-
fa də edi lən su yun həc mi ni 
ölç mək üçün qu raş dı rıl mış 
say ğa cı öz ba şı na ləğv edib. 

Ma sa zır qə sə bə si Əla ğa 
Va hid kü çə sin də yer lə şən 
av to yu ma mən tə qə si nə isə 
su ob yekt sa hi bi nin evin dən 

çə kil miş qey ri-qa nu ni qo-
şul ma ilə ve ri lib.  Araş dır-
ma lar za ma nı mə lum olub 
ki, sa hib kar tex ni ki şərt al-
ma dan və say ğac qu raş dır-
ma dan iç mə li su dan is ti fa də 
edib. 

Nə za rət təd bir lə ri za ma-
nı Ma sa zır, Sa ray və Qo bu 
qə sə bə lə ri nin ye ni ya şa yış 
mas siv lə rin də bə zi sa kin lə-
rin su dan uçot suz is ti fa də 
et di yi mə lum olub. Aş kar-
lan mış hər bir fakt üz rə zə-
ru ri təd bir lər gö rü lüb, öz-
ba şı na çə kil miş xət lər və 
qo şul ma lar ləğv edi lib, qa-
nun suz is ti fa də yə gö rə dəy-
miş zi yan he sab la nıb. 

***
Şir van şə hə ri, Zül fi  Ha cı-

yev kü çə si, ev 8/A ün va nın-
da yer lə şən “Tə miz su” is-

teh sal və sa tış müəs si sə si nin 
rəh bə ri də qa nun ve ri ci li yin 
tə ləb lə ri ni ko bud su rət də 
po za raq xam mal is ti fa də çi-
si ki mi qeyr-qa nu ni su dan 
edib. Apa rıl mış nə za rət təd-
bir lə ri çər çi və sin də mə lum 
olub ki, sa hib kar müəs si sə-
nin ya xın lı ğın da yer lə şən və 
Bəh ruz Nə ri ma no va məx sus 
fər di evin su xətt  in dən re zin 
bo ru va si tə si ilə qa nun suz 
şə kil də isiifa də edir. Qa nun-
ve ri ci li yin tə ləb lə ri nə uy ğun 
ola raq su is teh sa lı müəs si-
sə si nin və fər di evin su təc-

hi za tı da yan dı rı lıb. Qeyd 
edək ki, iç mə li su dan xam-
mal ki mi is ti fa də edən lər 1 
kub metr su ya gö rə 8 ma nat 
ödə mə li ol du ğu hal da, fər di 
ev dən gö tür dü yü su ya gö rə 
heç bir ödə niş et mə yib.

***
Xə zər ra yo nu “Al ba lı-

lıq-2” ad la nan ya şa yış mas-
si vin də ev al qı-sat qı sı ilə 
məş ğul olan bə zi şəxs lər sa-
kin lə ri al da da raq, on lar dan 
müəy yən məb ləğ lər də pul 
al maq la ya şa yış ev lə ri nə qa-
nun suz su xət lə ri çə kib. Sa-
kin lər dən bi ri, Ay gün Əmi-
ras la no va nın söz lə ri nə gö rə, 
say ğac da da xil ol maq la hər 
ev üçün 1200 ma nat dan pul 
yı ğı lıb.

Araş dır ma lar za ma nı 
mə lum olub ki, ya xın lıq da 

su xətt  i ol ma dı ğın dan iş baz-
lar təx mi nən 1 ki lo metr lik 
mə sa fə dən 50 mm-lik bo ru 
ilə su çə kə rək pay la yı cı kol-
lek tor qu raş dı rıb və bu ra-
dan ev lə rə fər di su xət lə ri 
çə ki lib. Xə zər rayon Su ka-
nal İda rə si nin əmək daş la rı 
tə rə fi n dən aş kar lan mış qa-
nun suz su xət lə ri kə si lə rək 
su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də-
nin  qar şı sı alı nıb.

***
Qa ra dağ ra yo nu Kor ğöz 

qə sə bə si, Ye ni mas siv ad la-
nan əra zi də av to mo bil  tə-

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin təs diq lə di yi “Su eh ti yat la rın dan sə mə rə li is ti-
fa də nin tə min edil mə si nə dair 2020-2022-ci il lər üçün 
Təd bir lər Pla nı”na uy ğun ola raq su it ki lə ri nin və is raf-
çı lı ğın  qar şı sı nın alın ma sı məq sə di lə nə za rət təd bir lə-
ri da vam et di ri lir. Su dan qa nun suz is ti fa də hal la rı nın 
araş dı rıl ma sı məq sə di lə “Azər su” ASC tə rə fi n dən ya ra-
dıl mış xü su si qrup la rın araş dır ma la rı nə ti cə sin də pay-
taxt və böl gə lər də iç mə li su dan uçot suz və say ğac dan-
kə nar xət lər dən is ti fa də hal la rı aş kar la nıb.

Ич мя ли су дан га нун суз ис ти фа дя йя   
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mi ri mən tə qə si ki mi is ti fa də 
edi lən ob yekt də su dan uçot-
suz və say ğac dan kə nar is-
ti fa də fak tı aş kar la nıb. Mə-
lum olub ki, ob yekt sa hi bi 
ya xın lıq dan ke çən 110 mm  
diametr li su xətt  i nə qa nun-
suz qo şu la raq su dan is ti fa-
də edib.

Ümid qə sə bə sin də ki ka-
fe lər dən bi rin də də ox şar 
ha la rast gə li nib. Ob yekt sa-
hi bi nə də fə lər lə xə bər dar lıq 
edil sə də, bu na mə həl qo-
yul ma yıb. Nə za rət-yox la-
ma za ma nı mə lum olub ki, 
ka fe sa hi bi tək ra rən 21 mm 
diametr li bo ru ilə ye ni dən 
ya xın lıq da kı su xətt  i nə qey-
ri qa nu ni qo şul ma edib.

Qa ra dağ ra yo nun da hə-
ya ta ke çi ri lən nə za rət təd-
bir lə ri nə ti cə sin də bə zi fər di 
ya şa yış ev lə rin də də iç mə li 
su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də 
edil di yi aş kar la nıb. Lök ba-
tan qə sə bə si, Üze yir Ha cı bə-
yov kü çə sin də ye ni ev ti kən 
sa kin  ya xın lıq dan ke çən 
150 mm ma gist ral su xətt  i-
nə qey ri-qa nu ni qo şul ma 
edib. Qə sə bə nin  20 Yan var 
kü çə sin də isə ye ni su xət-
ti çə kil mə si nə bax ma ya raq, 
və tən daş köh nə xətt  ə qa-
nun suz  qo şu la raq uçot dan 
ya yı nır mış.

*** 
Nə ri ma nov ra yo nun da 

da su dan uçot suz və say-
ğac dan kə nar xət lər dən is ti-

fa də hal la rı aş kar la nıb.
Araş dır ma lar za ma-

nı mə lum olub ki, Əh məd 
Rə cəb li kü çə sin də av to yu-
ma mən tə qə si ki mi fəaliy-
yət gös tə rən ob yekt də ya-
xın lıq dan ke çən su xətt  i nə 

qo şul ma edi lib və su dan 
qa nun suz is ti fa də olu nub. 
Bu nun la əla qə dar dəy miş 
zi yan he sab la nıb və ob yek-
tin su təc hi za tı da yan dı rı lıb. 
Də fə lər lə edi lən xə bər dar-
lıq la ra bax ma ya raq, iç mə li 
su yu ta la yan ün van lar dan 
bi ri də Yu sif Və zir Çə mən-
zə min li kü çə sin də yer lə şən 
ət kə si mi mən tə qə si olub. 
Su dan uçot suz və say ğac-
dan kə nar is ti fa də edən ob-
yek tin su təc hi za tı dər hal 
da yan dı rı lıb.     

Nə ri ma nov ra yo nu əra-
zi sin də yer lə şən və 204 say lı 
marş rut av to bu su nun qa ra jı 
ki mi ta nı nan əra zi də də su-
dan qa nun suz is ti fa də ha lı 
aş kar la nıb. Mə lum olub ki, 

ya xın lıq dan ke çən su kə mə-
rin dən qa raj əra zi si nə  su 
xətt  i çə ki lib və su dan uçot-
suz is ti fa də olu nub.

***
Su ra xa nı ra yo nu Ye ni 

Gü nəş li qə sə bə si, AB mas-
si vi 80 ün va nın da hə ya ta 
ke çi ri lən nə za rət təd bir lə ri 
za ma nı ət kə si mi mən tə qə-
sin də su dan uçot suz is ti fa-
də fakt la rı üzə çı xıb. Mə lum 
olub ki, ob yekt sa hi bi əha-
li su xətt  i nə qo şul maq la 3 
müx tə lif nöq tə dən öz ba şı na 
su xətt  i çə kib.

Ra yo nun Də də Qor qud 
qə sə bə sin də isə fer ma və 

əkin sa hə si nin say ğac dan-
kə nar çə kil miş su xətt  i va si-
tə si ilə su lan dı ğı aş kar la nıb. 
Yox la ma za ma nı mə lum 
olub ki, sa hib kar tex ni ki 
şərt al ma dan və mü qa vi-
lə bağ la ma dan ya xın lıq dan 
ke çən su kə mə ri nə qa nun-
suz mü da xi lə edib. Fakt aş-
kar la nan ki mi əra zi yə tex ni-

ka cəlb edi lə rək ob yek tin su 
təc hi za tı dər hal da yan dı rı-
lıb. Su dan qey ri-qa nu ni is-
ti fa də ha lı sə nəd ləş di ri lə rək 
akt tər tib edi lib və dəy miş 
zi yan he sab la nıb.

Bül bü lə qə sə bə si, Nə ri-
man Nə ri ma nov kü çə sin də 
Qum ba za rı ad la nan əra zi-
də də iç mə li su dan qey ri-
qa nu ni is ti fa də hal la rı aş-
kar la nıb. Ob yek tin sa hib lə ri 
tex ni ki şərt al maq, mü qa vi-
lə bağ la maq və qa nu ni şə-
kil də su dan is ti fa də et mək 
əvə zi nə ya xın lıq da kı hə yət 
ev lə rin dən ke çən su xət lə-
ri nə qey ri-qa nu ni mü da xi-
lə et mək lə ki fa yət lə nib lər. 
Höv san qə sə bə si Quş çu luq 
ad la nan əra zi də isə bə zi fər-
di ya şa yış ev lə ri nə ica zə siz 
su xət lə ri çə ki lib.

Qeyd edək ki, 2021-ci 
ilin 7 ayın da su dan qa nun-
suz is ti fa də ilə bağ lı “Azər-
su” ASC üz rə 10519 fakt 
aş kar la nıb. 2 mln. 877 min 
kub metr sər fi y yat bər pa 
olu nub.

Bü tün hal lar da qa nun-
suz is ti fa də yə gö rə dəy miş 
zi yan he sab la na raq öz ba şı-
na çə kil miş qa nun suz xət lər 
ləğv edi lib. Ey ni za man da, 
iç mə li su şə bə kə lə ri nə qo-
şul maq üçün tex ni ki şər tin 
alın ma sı və qo şul ma qay-
da la rı ba rə də və tən daş lar 
və sa hib kar lar ət rafl  ı mə lu-
mat lan dı rı lıb. n
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“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, 2021-ci 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 2653 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 
zə ru ri şə rait ya ra dı lıb. 

Tə lim müd də tin də ope-
ra tor la ra qur ğu la rın is tis-
ma rı və eh ti ma lı müm kün 

prob lem lə rin həl li mə sə lə-
lə ri ət rafl  ı izah edi lib. Ey ni 
za man da, iş ti rak çı lar su yun 

zə rər siz ləş dir mə pro ses lə ri, 
fi  zi ki-kim yə vi və bak te riolo-
ji ana liz lə ri, nor ma və stan-
dart la rı ba rə də bi lik lə ri ni 
ar tı rıb lar.    

Mo dul tip li iç mə li su tə-
miz lə yi ci qur ğu la rın ope-
ra tor la rı prak ti ki tə li mə də 
cəlb olu nub. Tə lim iş ti rak-
çı la rı na mo dul qur ğu lar və 
on la rın is tis ma rı,   ye rin də 

nü mu nə gö tür mə qay da sı, 
nü mu nə nöq tə lə ri ba rə də ət-
rafl  ı mə lu mat ve ri lib, təc rü-
bi an a liz lər ap a rı lıb.

Tə lim lər gö rü lən iş lə ri 
yük sək pe şə kar lıq la ic ra et-
mək, qar şı ya qo yul muş tap-
şı rıq la rı vax tın da, də qiq və 
tə ləb olu nan sə viy yə də hə-
ya ta ke çir mək ba xı mın dan 
mü hüm əhə miy yət da şı yır.
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Mo dul tip li su tə miz lə yi ci qur ğu lar da ça lı şan 
iş çi lə rin bi lik və təc rü bə lə ri nin ar tı rıl ma sı məqs ədi lə 
nə zə ri və prak ti ki tə lim lər ke çi ri lib. Mo dul tip li iç mə li 
su tə miz lə yi ci qur ğu la rın is tis ma rı və su yun key fi y yə ti” 
möv zu sun da təş kil olun muş tə lim lər də re gional su ka nal 
ida rə lə ri nin mo dul su tə miz lə yi ci qur ğu lar da ça lı şan 455 
ope ra to ru i ş ti rak e dib.

“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 d iq qət y e ti ri lir.  

Мо дул тип ли су тя миз ля йи ъи гур ьу ла рын 
опе ра тор ла ры цчцн тя лим ляр ке чи ри либ

Ямякдашларын вя он ла рын аиля цзв ля ри нин асу дя вахт ла ры нын 
ся мя ря ли тяш ки ли ис ти га мя тин дя тяд бир ляр ке чи ри лир 




