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2018-ci il ap re lin 11-də 
ke çi ri lə cək növ bə dən kə nar 
pre zi dent seç ki lə rin də Ye-
ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
səd ri İl ham Əli ye vin na mi-
zəd li yi  irə li sü rü lüb. Bu ba-
rə də qə rar par ti ya nın fev-
ra lın 8-də VI qu rul ta yın da 
qə bul olu nub. YAP-ın 700 
min dən çox üz vü nü təm sil 
edən nü ma yən də lə rin iş-
ti rak et dik lə ri qu rul tay da 
par ti ya nın səd ri, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev nitq 
söy lə yib. Döv lət baş çı sı 
YAP-ın ya ran ma sın dan və 
keç di yi yol dan, par ti ya nın 
ba ni si ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin ta ri xi xid mət lə rin-
dən, təş ki la tın öl kə mi zin 
və cə miy yə ti mi zin hə ya tın-
da kı ro lun dan bəhs edib. 
Pre zi dent İl ham Əli yev 
qeyd  edib ki, 2003-cü il dən 

bu gü nə qə dər ke çən dövr 
Azər bay can da sü rət li in ki-
şaf döv rü olub və öl kə miz 
dün ya da ana lo qu ol ma yan 
iq ti sa di temp lər lə in ki şaf 
edib. Öl kə qar şı sın da du ran 

bü tün və zi fə lər ic ra edi lib: 
“Bi zim si ya sə ti mi zin mər-
kə zin də Azər bay can və-
tən da şı, onun prob lem lə ri, 
onun qay ğı la rı, onun ri fa hı 
da ya nır. Xalq-iq ti dar bir li-
yi Azər bay can da sa bit li yi 
şərt lən di rən əsas amil dir, 
bu gün var və gün dən-gü nə 
güc lə nir. Bu gün Azər bay-
can dün ya miq ya sın da ən 
sa bit öl kə lər dən bi ri dir və o 
öl kə dir ki, xalq-iq ti dar bir-
li yi onun uğur lu in ki şa fı nı 
müəy yən edir. Çün ki bi zim 
si ya sə ti miz ic ti maiy yət tə-
rə fi n dən dəs tək lə nir və ic ti-
maiy yət də gö rür ki, bi zim 
si ya sə ti miz real, konk ret 
nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa rır”.

Son ra çı xış edən iş ğal-
dan azad olun muş Co cuq 
Mər can lı kən di nin sa ki ni 
Oq tay Hə zi yev, YAP Kən-
gər li ra yon təş ki la tı nın səd ri 
Sev da Qu li ye va, Mil li Məc-
li sin de pu ta tı Rə şad Mah-
mu dov, Gən cə şə hə rin dən 

olan iş ada mı El nur Ca mal-
xa nov, Qu sar şə hə rin də ki 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
di rek to ru Ne va Ab du rah-
ma no va, ADA Uni ver si te-
ti nin tə lə bə si Emil As lan lı 
döv lə t baş çı sı İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə öl kə miz-
də hə ya ta ke çi ri lən bö yük 
qu ru cu luq iş lə rin dən, əl də 
olu nan nailiy yət lər dən bəhs 
ediblər. Çı xış lar da 2018-ci 
il ap re lin 11-də ke çi ri lə cək 
növ bə dən kə nar pre zi dent 
seç ki lə rin də par ti ya nın səd-
ri İl ham Əli ye vin na mi zəd-
li yi nin irə li sü rül mə si tək lif 
olu nub.

YAP-ın sədr müavi ni-
ic ra ka ti bi Əli Əh mə dov 
2018-ci il ap re lin 11-də ke çi-
ri lə cək növ bə dən kə nar pre-
zi dent seç ki lə rin də par ti-
ya nın səd ri İl ham Əli ye vin 
na mi zəd li yi nin irə li sü rül-
mə si ba rə də qu rul ta yın qə-
ra rı nı təq dim edib və qə rar 
yek dil lik lə qə bul olu nub.
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Pre zi dent İl ham Əli yev 05 fev ral 2018-ci il ta rixin-
də növ bə dən kə nar Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti seç ki lə ri nin elan edil mə si haq qın da Sə rən cam im za-
la yıb. Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya sı na  növ bə dən kə nar Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti seç ki lə ri nin 2018-ci il ap re-
lin 11-nə tə yin olun ma sı və Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Seç ki Mə cəl lə sin də müəy yən edil miş qay da da ke çi ril-
məsi  tap şı rı lıb. 
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Döv lət baş çı sı qeyd edib 
ki, Azər bay can da kök lü iq-
ti sa di is la hat lar ic ra edi lib, 
böl gə lər də inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 

İç mə li su və ka na li za si ya 
prob lem lə ri in san la rı na ra-
hat edən çox cid di prob lem-
lər olub: “Düz dür, bu sa hə-
nin bi la va si tə iq ti sa di və 
sə na ye in ki şa fı mı za o qə dər 
də bö yük tə si ri ol ma sa da, 
bu, çox cid di so sial mə sə lə-
dir. Ona gö rə biz bu mə sə lə 
ilə də cid di məş ğul ol ma ğa 
baş la mı şıq.

2004-cü il də öl kə üz rə fa-
si lə siz iç mə li su ilə tə mi nat 
26 faiz idi, ha zır da bu, 67 
faizə ça tıb, Ba kı şə hə rin də 
81, böl gə lər də isə 43 faiz dir. 
Ona gö rə bu sa hə yə bu il və 
gə lə cək il lər də bö yük sər-
ma yə qo yu lu şu nə zər də tu-
tu lur ki, biz bu mə sə lə ni də 
həll edək. De mək olar ki, bir 
çox şə hər lə ri miz də iç mə li su 
və ka na li za si ya la yi hə lə ri 
uğur la ba şa ça tıb. Oğuz-

Qə bə lə-Ba kı ki mi nə həng su 
kə mə ri, - bu da ta ri xi ha di-
sə dir, - in şa edi lib. Cey ran-
ba tan da dün ya nın ən bö yük 
su tə miz lə yi ci qur ğu su ti ki-
lib dir. Bu gün bu qur ğu dan 
çı xan su lar key fi y yə ti nə gö-
rə Dün ya Sə hiy yə Təş ki la-
tı nın stan dart la rı na ca vab 
ve rir”.

Pre zi dent İl ham Əli-
yev bil di rib ki, iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri ilə 
bağ lı iş lər da vam et di ri lə-
cək, bu il ən azı üç şə hə rin 
iç mə li su və ka na li za si ya 
prob le mi tam həll olu na caq-
dır: “Min gə çe vir, Qə bə lə və 
Ağ daş şə hər lə rin də iş lə rin, 
la yi hə lə rin ta mam lan ma-
sı nə zər də tu tu lur. Bu nun la 
pa ra lel ola raq, da ha 20 şə-
hər də iç mə li su və ka na li za-
si ya la yi hə lə ri ic ra edi lə cək. 

İl ər zin də ba xa rıq, bəl kə, bu 
şə hər lər ara sın da da bu il 
ba şa ça ta caq la yi hə lər ola 
bi lər. Gi riş sö züm də qeyd 
et di yim ki mi, fa si lə siz su ilə 
tə min olu nan əha li 67 faiz-
dir, Ba kı şə hə rin də 81, böl-
gə lər də 43. Bu mə sə lə ni həll 
et mək üçün, ey ni za man da, 
çay lar bo yu yer lə şən kənd-
lər də müasir su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın ti kin ti si nə zər də 
tu tu lur. Əv vəl ki il lər də də 
be lə la yi hə lər ic ra edi lib və 
çay lar bo yu yer lə şən kənd-
lər də yüz min lər lə əha li bu 
im kan lar dan fay da la nıb. 
Bu il də bu la yi hə lə rin ic-
ra sı nə zər də tu tu lur və ən 
azı 300 su bar te zian qu yu su 
qa zıl ma lı dır. Və tən daş lar 
bun dan həm məişət də, həm 
də kənd tə sər rü fa tın da is ti-
fa də edir lər”.
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İç mə li su və ka na-
li za si ya la yi hə lə ri ilə 
bağ lı iş lər da vam et di-
ri lə cək və 2018-ci il də 
bir sı ra şə hər lə rin iç-
mə li su və ka na li za si ya 
prob lem lə ri həl li ni ta-
pa caq. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Azər bay can 
Res pub li ka sı re gion la-
rı nın 2014-2018-ci il-
lər də so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ra-
mı nın ic ra sı nın dör dün-
cü ili nin ye kun la rı na 
həsr olun muş konf rans-
da belə deyib.



Re gion la rın so sial-iq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı çər çi və sin də “Min-
gə çe vir 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 2011-ci 
ilin okt yab rın da baş la nıb. Döv lət büd-
cə si və saiti he sa bı na hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə 2035-ci ilə qə dər pers pek tiv in-
ki şaf nə zə rə alın maq la Min gə çe vir şə-
hə rin də 151 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.
Şə hə ri iç mə li su ilə tə min et mək 

üçün mən bə ola raq Min gə çe vir su 
an ba rı se çi lib və onun ya xın lı ğın da 
müasir su tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı 
la yi hə lən di ri lib. İl kin mər hə lə də bu ra-
da tə bii şə rait də du ru lan su yun tə miz-
lə yi ci qur ğu ya ötü rül mə si məq sə di lə 
göl dən tə miz lə yi ci qur ğu ya diamet ri 
800 mil li metr olan bo ru lar la 720 metr 
uzun lu ğun da əsas da şı yı cı kə mər in şa 
edi lib. Tə miz lə yi ci qur ğu nun ye ri elə 
se çi lib ki, göl də su yun sə viy yə si mi-
ni mum həd də dü şə cə yi hal da da bu-
ra dan qur ğu ya su özüaxım lı re jim də 

ötü rü lə cək. İs teh lak çı la rın key fi y yət li 
iç mə li su ilə tə min edil mə si üçün məh-
sul dar lı ğı sut ka da 55 min kub metr və 
ya sa ni yə də 636 litr olan müasir tip li 
qum süz gəc li tə miz lə yi ci qur ğu ti ki-
lib. Bu ra da su yun tə miz lən mə si heç bir 
kim yə vi reagent lər dən is ti fa də olun-
ma dan apa rı lır və onun key fi y yət gös-
tə ri ci lə ri Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 

stan dart la rı na tam ca vab ve rir. Bu ra-
da emal pro se si tam av to mat laş dı rı lıb 
və SCA DA sis te mi ilə va hid mər kəz-
dən ida rə olu nur. Tam qa pa lı re jim də 
iş lə yən qur ğu da su yun gi riş və çı xış 
pa ra metr lə ri nə sen sor la rın kö mə yi 
ilə av to ma tik nə za rət olu nur. Tə miz-
lən miş su yun rel yef ba xı mın dan yük-
sək lik də yer lə şən an ba ra ötü rül mə si 
məq sə di lə məh sul dar lı ğı saat da 2100 
kub metr olan na sos stan si ya sı qu raş dı-
rı lıb. Su yun op ti mal ida rə olun ma sı və 
özüaxım lı re jim də pay lan ma sı məq sə-
di lə də niz sə viy yə sin dən 85 metr yük-
sək lik də tu tu mu 10 min kub metr olan 
su an ba rı in şa edi lib. Ha zır da qur ğu da 
tə miz lən miş su bu an ba ra ötü rü lə rək 
özüaxım lı re jim də şə hər şə bə kə si nə 
ve ri lir. Gə lə cək də bu qur ğu dan Yev-
lax şə hə ri nə və əha li si 8500 nə fər olan 
7 kən də iç mə li su yun ve ril mə si nə zər-
də tu tu lur. Bu məq səd lə Min gə çe vir 
su an ba rın dan Yev lax şə hə ri nə 35 ki-
lo metr uzun lu ğun da ye ni ma gist ral 
kə mə rin və hər bi ri nin tu tu mu 5 min 
kub metr olan iki an ba rın ti kin ti si la yi-
hə lən di ri lib. Ar tıq ma gist ral kə mə rin 
Kür ça yı nın ke çi di nə qə dər olan 2,8 ki-
lo metr lik his sə si ti ki lə rək ha zır və ziy-
yə tə gə ti ri lib.

Qeyd olu nub ki, la yi hə çər çi və sin-
də Min gə çe vir şə hə rin də 344 ki lo metr 
uzun lu ğun da iç mə li su şə bə kə si nin 
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Fev ra lin 27-də Pre zi dent İl ham Əli yev Min gə çe vir şə hə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı sis te mi nin is tis ma ra ve ril mə si mə ra si min də iş ti rak edib. “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov Min gə çe vir 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 çər çi və-
sin də gö rü lən iş lər ba rə də döv lə ti mi zin baş çı sı na mə lu mat ver ib.



in şa sı tam ba şa çat dı rı lıb, 30 min 211 
abo nen tin 14 min dən ço xu say ğac la 
tə min olu nub. Say ğac laş dır ma iş lə ri 
da vam et di ri lir. Ha zır da şə hər əha li si 
ye ni qur ğu da tə miz lə nən və ye ni çə kil-
miş şə bə kə va si tə si lə key fi y yət li iç mə li 
su ilə tə min olu nur.

Mə lu mat ve ri lib ki, şə hər də la yi hə-
lən di ril miş 236 ki lo metr uzun lu ğun da 
ka na li za si ya şə bə kə si nin 103 ki lo metr-
lik his sə si və 21 ki lo metr uzun lu ğun-
da ka na li za si ya kol lek to ru in şa edi lib. 
Tul lan tı su la rı nın op ti mal ida rə olun-
ma sı məq sə di lə il kin mər hə lə də ka na-
li za si ya şə bə kə si üzə rin də məh sul dar-
lı ğı saat da 1300 kub metr olan üç na sos 
stan si ya sı qu raş dı rı lıb və iş lək və ziy-
yə tə gə ti ri lib. Gə lə cək də şə bə kə üzə-
rin də müx tə lif nöq tə lər də məh sul dar-
lı ğı saat da 3256 kub metr olan 4 ye ni 
ka na li za si ya na sos stan si ya sı nın in şa sı 
da nə zər də tu tu lur. Min gə çe vir şə hə-
rin də ya ra na caq tul lan tı su la rı Yev lax 
ra yo nu nun Ha cı sel li kən di əra zi sin də 
in şa sı nə zər də tu tu lan və məh sul dar lı-
ğı sut ka da 60 min kub metr ola caq qur-
ğu da tə miz lə nə rək kə nar laş dı rı la caq. 

Qeyd olu nub ki, 2015-ci il  də Azər -
bay  can  da ke  çi  ri  lən bi  rin  ci Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  na ha  zır  lıq çər  çi  və  sin  də Min -
gə  çe  vir şə  hə  rin  də 41 ki  lo  metr iç  mə  li 
su, 30 ki  lo  metr ka  na  li  za  si  ya xət  lə  ri, 3 
ka  na  li  za  si  ya na  sos stan  si  ya  sı in  şa edi-

lib. Bu na  sos stan  si  ya  la  rı he  sa  bı  na Kür 
ça  yı  nın sol sa  hi  lin  də 13, sağ sa  hi  lin  də 
isə 8 nöq  tə  də tə  miz  lən  mə  dən ça  ya axı -
dı  lan tul  lan  tı su  la  rı  nın qar  şı  sı alı  nıb.

Bil di ri lib ki, Min gə çe vir şə hə ri nin 
ilk mər kəz ləş di ril miş iç mə li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri 1950-
1960-cı il lər də mər hə lə lər lə ya ra dı lıb. 
Şə hə rin iç mə li su təc hi za tı Min gə çe vir 
su an ba rı, Kür ça yı və Qa ra bağ ka na lı 
he sa bı na apa rı lır dı. Şə hər də möv cud 
ol muş 175 ki lo metr uzun lu ğun da iç-
mə li su şə bə kə si bü tün is teh lak çı la rı 
əha tə et mir di və is tis ma ra ya rar sız və-
ziy yə tə düş müş dü. İç mə li su fa si lə lər lə 

ve ri lir di. Əha li nin qa lan his sə si tə lə ba-
tı nı fər di qay da da ödə yir di. Min gə çe-
vir də möv cud ol muş ka na li za si ya şə-
bə kə si də şə hə ri tam əha tə et mir di və 
uzun müd dət is tis mar olu na raq ya rar-
sız və ziy yə tə düş müş dü. Məh sul dar-
lı ğı sut ka da 15 min 300 kub metr olan 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu nun fəaliy-
yə ti 1985-ci il dən da yan dı rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Min gə çe vir 
şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı sis te mi nin 
is tis ma ra ve ril mə si ni bil di rən düy mə-
ni işə sa lıb. 

Döv lət baş çı sı Min gə çe vi rə sə fə-
ri çər çi və sin də şə hər ic ti maiy yə ti nin 
nü ma yən də lə ri ilə gö rü şün də də iç-
mə li su la yi hə si nin əhə miy yə tin dən 
da nı şıb: “İnf rast ruk tur la yi hə lə ri ic-
ra edil di, elekt rik ener ji si ilə tam tə-
mi nat var, qaz laş ma 97 faiz dir, ar tıq 
Min gə çe vi rə iç mə li su ve ri lir və bu gün 
iç mə li su la yi hə si nin rəs mi açı lış mə-
ra si mi ke çi ril di. Bu da çox bö yük la-
yi hə dir. İç mə li su və ka na li za si ya la-
yi hə lə ri bir lik də təq ri bən 300 mil yon 
ma na ta ya xın və sait tə ləb edib. İç mə li 
su mə sə lə si ar tıq həll olu nub. Əv vəl ki 
il lər də əgər əha li nin 50 faizi iç mə li su 
alır dı sa, in di əha li nin 100 faizi tə min 
edi lir və Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 
stan dart la rı na uy ğun iç mə li su ve ri-
lir”.

  лайищясинин icrасыıı yekunlашыб
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 “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov bil di rib ki, 2017-ci il də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
hə ya ta ke çi ri lən is la hat lar 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 ra dıb. 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 2017-ci 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. Gö rül-
müş iş lər nə ti cə sin də Ba kı şə hə ri və 
ət raf qə sə bə lər də, elə cə də re gion lar da 
116 min nə fər ilk də fə mər kəz ləş di ril-
miş qay da da iç mə li su ilə təc hiz edi lib, 
132 min nə fə rin su təc hi za tı fa si lə siz 
re ji mə ke çi ri lib. Bu nun la da, fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min olu nan əha li nin xü-
su si çə ki si öl kə üz rə 66,9 faizə, Ba kı şə-
hə ri üz rə isə 81,5 faizə yük sə lib. 

“Azər su” ASC-nin səd ri 2017-ci il də 
iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya sek-
to run da mü hüm ha di sə lə rin baş ver-
di yi ni diq qə tə çat dı rıb. “2017-ci il də 
möh tə rəm Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
iş ti ra kı ilə Gə də bəy, Şa ma xı və Qo-
bus tan şə hər lə rin də su və ka na li za si-

ya, Saat lı şə hə ri və Pi ral la hı qə sə bə-
sin də isə iç mə li su la yi hə lə ri nin açı lış 
mə ra sim lə ri ke çi ri lib. Ötən dövr də 
Xır da lan şə hə rin də su təc hi za tı və 
ka na li za si ya inf rast ruk tur la rı nın ye-
ni dən qu rul ma sı na, həm çi nin Pir şa-
ğı tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu su nun 
ti kin ti si nə baş la nı lıb. Əha li nin iç-
mə li su tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə 28 ra yo nun 170 ya şa yış 
mən tə qə sin də iç mə li su la yi hə lə ri ic ra 
edi lib. 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 üz rə 
13 la yi hə nin ic ra sı ye kun la şıb. Zər-
dab, Ha cı qa bul və Şa ma xı ra yon la rın-
da su var ma la yi hə lə ri ic ra olu nub". 

2017-ci ilin mar tın da I Ba kı Bey nəl-
xalq Su Həf tə si və Şol lar-Ba kı Su Qur-
ğu la rı Komp lek si nin 100 il lik yu bi ley 
təd bir lə ri ke çi ri lib. “Azər su” ASC Bey-
nəl xalq Su Re surs la rı As so siasi ya sı nın 
üz vü se çi lib və bu təş ki lat 2021-ci il-
də Dün ya Su Konq re si nin Ba kı şə hə-
rin də ke çi ril mə si tək li fi  ni dəs tək lə yib. 
Səhm dar Cə miy yət Bey nəl xalq Biz-
nes Tə şəb büs lə ri Təş ki la tı nın li der lik, 
key fi y yət, in no va si ya və mü kəm məl-
lik sa hə sin də Qı zıl Mü ka fa tı na la yiq 

gö rü lüb.
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  sa hə sin də  gö-
rül müş iş lər “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də ke çi ril miş “Azər bay can 
Res pub li ka sı re gion la rı nın 2014-2018-
ci il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv-
lət Proq ra mı”nın ic ra sı nın dör dün cü 
ili nin ye kun la rı na həsr olun muş ic las-
da ət rafl  ı mü za ki rə olu nub. Səhm dar 
Cə miy yə tin səd ri Qorx maz Hü sey nov 
bil di rib ki,  2004-cü il dən hə ya ta ke çi-
ri lən re gional in ki şaf proq ram la rı böl-
gə lə rin in ki şa fı na, əha li nin so sial ri fa-
hı nın güc lən di ril mə si nə ye ni im kan lar 
açıb. 

Döv lət baş çı sı nın  hər bir ya şa yış 
mən tə qə si nin fa si lə siz və key fi y yət li 
iç mə li su ilə tə min olun ma sı ba rə də 
tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq res pub li-
ka nın 50 şə hər və ra yon mər kə zin də 
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 lə ri nin 
ic ra sı hə ya ta ke çi ri lir. Ötən müd dət də 
bu şə hər lə rin 23-də su və ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri nin, 10-da  su şə bə kə lə ri nin 
in şa sı uğur la ba şa ça tıb. Kənd  ya şa-
yış mən tə qə lə ri ni iç mə li su ilə tə min 
et mək məq sə di lə  əha li si nin sa yı 630 
min nə fər olan 520 kənd də ye ni la yi hə-
lər ic ra olu nub. 2004-2017-ci il lər də 20-
dən ar tıq su mən bə yi ya ra dı lıb,  1390 
km-i ma gist ral ol maq la 9230 km su 
kə mər lə ri, ümu mi həc mi 530 min kub-
metr olan 230 su an ba rı ti ki lib, 300-dən 
ar tıq su bar te zian qu yu su qa zı la raq  is-
tis ma ra ve ri lib. Ye ni şə bə kə lə rin ya ra-
dıl ma sı, möv cud şə bə kə lə rin ge niş lən-
di ril mə si he sa bı na xid mət gös tə ri lən 
abo nent lə rin sa yı 60 faiz dən çox ar ta-
raq 1 mln 410 mi nə ça tıb, say ğac laş ma 
sə viy yə si 77 faizə çat dı rı lıb.

Ab şe ron ya rı ma da sı nın iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə-
di lə məh sul dar lı ğı sa ni yə də 6,6 kub-
metr olan Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li 
Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si in-
şa olu nub. Aran böl gə si sa kin lə ri nin iç-
mə li su ya olan tə lə ba tı nı ödə mək üçün 
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107 km uzun lu ğun da Şir van-Mu ğan, 
62 km uzun lu ğun da Sa bi ra bad-Saat-
lı  qrup su kə mər lə ri ti ki lib. Kü lül lü 
mən bə yin də ya ra dı lan və məh sul dar-
lı ğı sa ni yə də 450 litr olan  su gö tü rü cü 
qur ğu  ra yon mər kəz lə ri və ət raf kənd-
lə ri key fi y yət li su tə mi na tın da müs təs-
na əhə miy yət da şı yıb.

“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla və təd bir-
lər haq qın da” Pre zi dent sə rən ca mı na 
uy ğun ola raq 2017-ci il də 28 ra yo nun 
170 kən din də 535 km su xət lə ri çə ki lib, 
əha li nin ümu mi is ti fa də si üçün 1432 
bu laq qu raş dı rı lıb. Bu nun la da iç mə li 
su dan əziy yət çə kən kənd əha li si key-
fi y yət li iç mə li su ya çı xış im ka nı əl də 
edib.  

“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni 
Eti bar Məm mə dov 2017-ci il də hə ya-
ta ke çi ril miş ti kin ti-qu raş dır ma iş lə-
ri ba rə də mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, 
he sa bat döv rün də 108 km-i ma gist ral 
ol maq la, 1366 km su, 352 km ka na li-
za si ya və 30,6 km ya ğış su la rı xət lə ri 
çə ki lib, ümu mi həc mi 26 min kub metr 
olan 10 su an ba rı, 6 su və ka na li za si ya 
na sos stan si ya sı ti ki lib, 22 ədəd su bar-

te zian və ar te zian qu yu su qa zı lıb, 105 
mi nə ya xın say ğac qu raş dı rı lıb. He sa-
bat döv rün də Qo bus tan şə hə ri nin key-
fi y yət li su tə mi na tı məq sə di lə gün də-
lik məh sul dar lı ğı 3800 kub metr olan 

su tə miz lə yi ci qur ğu, həm çi nin Şa ma xı 
şə hə rin də məh sul dar lı ğı 10 min kub-
metr olan biolo ji tip li tul lan tı su tə miz-
lə yi ci qur ğu is tis ma ra ve ri lib. 

 Öl kə baş çı sı nın tap şı rıq la rı na uy-
ğun ola raq ötən il “Azər su” ASC tə rə-
fi n dən ilk də fə su var ma la yi hə lə ri ic ra 
olu nub. Zər dab, Ha cı qa bul və Şa ma xı 
ra yon la rı əra zi sin də 20 min hek tar əra-
zi nin əkin döv riy yə si nə cəlb edil mə si 

məq sə di lə 1400 mm diametrli po lad 
bo ru lar la 42 km ma gist ral kə mərlər 
çə ki lib, Kür ça yı nın sa hi lin də məh sul-
dar lı ğı sa ni yə də 3 kub metr olan su gö-
tü rü cü qur ğu və na sos stan si ya sı ti ki-
lib. 

Ba kı şə hə rin də ya ğış su la rı nın yı-
ğıl ma təh lü kə si olan av to mo bil  yol-
la rı və əra zi lər də səth su la rı nın kə nar-
laş dı rıl ma sı üz rə 13 la yi hə ic ra edi lib. 
Bu nun la da su bas ma hal la rı mü şa hi də 
olu nan əra zi lər də  prob lem lər həl li ni 
ta pıb, ey ni za man da  Bö yük Şor, Ta şa-
ğıl və Mə həm mə di göl lə rin də su yun 
sə viy yə si nin tən zim lən mə si nə nail 
olu nub.  

2017-ci il də Ba kı şə hə ri, Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın qə sə bə lə ri və ra yon 
mər kəz lə rin də su-ka na li za si ya la yi hə-
lə ri nin ic ra sı nın da vam et di ril mə si ilə 
bağ lı Prezident İlham Əliyevin sə rən-
cam la rına uy ğun ola raq Min gə çe vir, 
Şəm kir, Qax, Sal yan, Bi lə su var və Lən-
kə ran şə hər lə rin də, həm çi nin Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın 18 qə sə bə sin də plan laş-
dı rıl mış iş lər uğur la ic ra edi lib.
İq ti sa diy yat və Uçot İda rə si nin 

rəisi Ya şar Kəl bi yev çı xı şın da bil di rib 
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ki, Cə miy yə tin 2017-ci il də gə lir lə ri və 
da xi lo ma la rı 856,2 mln. ma nat təş kil 
edib ki, bu da 2016-cı ilə nis bə tən 13,7 
faiz çox dur. Su təc hi za tı və ka na li za si-
ya xid mət lə ri üz rə da xi lol ma lar 194,3 
mln ma nat və ya əv vəl ki ilə nis bə tən 
16,1 faiz ar tıq ye ri nə ye ti ri lib.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nin 14 de  kabr 2017-ci il ta  rix -
li 825s nöm  rə  li sə  rən  ca  mı  na əsa  sən 
“Azər  su” ASC-nin 2017-ci il və on  dan 
əv  vəl  ki il  lər  də büd  cə təş  ki  lat  la  rı və 
“Azə  ris  ti  lik  təc  hi  zat” ASC üz  rə ya  ran -
mış 33,8 mln ma  nat məb  lə  ğin  də de  bi -
tor borc  la  rı ödə  nil  miş he  sab edi  lə  rək 
da  xi  lol  ma  la  ra əla  və edi  lib.

He  sa  bat döv  rün  də Cə  miy  yə  tin 
xərc  lə  ri 852,8 mln ma  nat təş  kil edib və  
ötən il  lə mü qa yi sə də 12,5 faiz ar  tıq ic  ra 
olu  nub. 2018-ci il üçün gə  lir  lər və xərc -
lər sme  ta  sı  nın əsas pa  ra  metr  lə  ri ba  rə -
də mə  lu  mat ve  rən ida  rə rəisi bil  di  rib 
ki, ca  ri il  də əmə  liy  yat fəaliy  yə  ti üz  rə 
gə  lir  lər 199,9 mln ma  nat, xərc  lər 202,9 
mln ma  nat nə  zər  də tu  tu  lur. 

Müş  tə  ri xid  mət  lə  ri de  par  ta  men  ti -
nin rəisi Əbül  fəz Kə  rim  za  də çı  xı  şın  da 
qeyd edib ki, il ər  zin  də 1 410 209 abo -
nen  tə xid  mət gös  tə  ri  lib. Xid  mət  lər üz -
rə yı  ğım 194,5 mln ma  nat və ya 101,9 
faiz təş kil edib. Xid  mət  lə  rin də  yə  ri  nin 
ödə  nil  mə  sin  də abo  nent  lə  rin iş  ti  rak 
faizi əv  vəl  ki ilə nis  bət  ən 3,1 faiz ar  ta -
raq 84,4 faiz olub. 

2018-ci il  də da  ha di  na  mik gös  tə  ri  ci -
lə  rə nail ol  maq üçün ye  ni sa  lın  mış ya -
şa  yış mas  siv  lə  rin  də uçot  suz abo  nent -
lə  rin qey  diy  ya  tı alın  ma  sı, qey  ri-əha  li 
abo  nent  lə  rin  də dü  rüst  ləş  mə  nin apa -
rıl  ma  sı, tul  lan  tı su  la  rı və qrunt su  la  rı -
nı qa  nun  suz ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si  nə 
axı  dan is  teh  lak  çı  la  rın mü  qa  vi  lə  yə cəlb 

olun  ma  sı  üz  rə iş  lə  rə baş  la  nı  lıb. Əsas 
prob  lem  lər  dən olan it  ki faizi  nin aşa  ğı 
sa  lın  ma  sı məq  sə  di  lə giz  li axın  tı  la  rın 
aş  kar  lan  ma  sı, fak  tu  ra  lan  ma  yan su  yun 
qey  diy  ya  ta alın  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. 

Key  fi y  yət  li və it  ki  siz su təc  hi  za -
tı st  ra  te  gi  ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
məq  sə  di  lə  ra  yon Su  ka  nal ida  rə  lə  ri 

əra  zi  sin  də “Nü  mu  nə  vi su mə  həl  lə  lə  ri” 
ya  ra  dı  lır. Nü  mu  nə  vi su mə  həl  lə  lə  ri -
nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə əha  li və qey  ri-əha  li 
abo  nent  lə  rin  də su sər  fi y  ya  tı  nın də  qiq 
uço  tu  nun apa  rıl  ma  sı və it  ki  nin mi  ni -
mu  ma en  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lub. 
İn  for  ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya 

tex  no  lo  gi  ya  la  rı de  par  ta  men  ti  nin rəisi 
Emil Əh  mə  dov çı  xı  şın  da bil  di  rib ki, 
2017-il  də Coğ  ra  fi  in  for  ma  si  ya sis  te  mi -
nə 3950 km iç  mə  li və tul  lan  tı su şə  bə -
kə  si, 1448 ədəd iç  mə  li və tul  lan  tı su  ya 
aid qur  ğu və qur  ğu komp  leks  lə  ri da  xil 
edi  lib.

He  sa  bat döv  rün  də müş  tə  ri in  for -
ma  si  ya sis  te  mi  nin əha  li qru  pu üz  rə tət -
bi  qi 29 st  ruk  tur, qey  ri-əha  li qru  pu üz  rə 
tət  bi  qi 12  st  ruk  tur böl  mə  sin  də hə  ya  ta 
ke  çi  ril  ib və be  lə  lik  lə MİS tət  biq edi  lən 
st  ruk  tur böl  mə  lə  ri  nin sa  yı əha  li üz  rə 
53-ə, qey  ri-əha  li üz  rə 13-ə çat  dı  rı  lıb. 

2017-ci il  də 2 ASAN Kom  mu  nal və  
9 ASAN xid  mət mər  kə  zi ilə Cə  miy  yət 
ara  sın  da fi   be  rop  tik ka  bel üzə  rin  dən şə -
bə  kə və ra  bi  tə əla  qə  si tam ola  raq tə  min 
edi  lib. Müş  tə  ri  lər  in işi nin asan laş dı rıl-
ma sı məq  sə  di  lə  4 ye  ni elekt  ron xid  mət 
ha  zır  la  na  raq elekt  ron hö  kü  mət por  ta -
lın  da yer  ləş  di  ri  lib və be  lə  lik  lə e-xid -
mət  lə  rin sa  yı 11-ə çat  dı  rı  lıb. İl ər  zin  də 
e-xid  mət  lər  lə  347 min mü  ra  ciət qey  də 
alı  nıb ki, bu da 2016-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 
8,5 də  fə çox  dur.

Ödə  mə im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di -
ril  mə  si məq  sə  di  lə re  gion  lar  da da  ha 
ge  niş miq  yas  da qu  raş  dı  rı  lan “On  layn 
Ödə  mə” MMC-yə məx  sus ter  mi  nal  la -
rın  dan hər üç növ smart kart yük  lə  mə -
lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı tə  min olu  nub.

Cə  miy  yə  tin 13 st  ruk  tur böl  mə  sin -
də elekt  ron sə  nəd döv  riy  yə  si sis  te  mi  
tət  biq edi  lib və  sis  tem tət  biq va  si  tə  si  lə 
ümu  mi  lik  də 153 min sə  nə  din döv  riy -
yə  si apa  rı  lıb. 

2018-ci il  də ope  ra  tiv ida  rəet  mə 
mər  kə  zi ilə bağ  lı pro  ses  lə  rin av  to  mat -
laş  dı  rıl  ma  sı, MİS, CİS , Elekt  ron sə -
nəd döv  riy  yə  si 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, sa  tış və ödə  niş sis  te  mi -
nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  dən irə  li gə  lən 

İKT mə  sə  lə  lə  ri  nin həll edil  mə  si, 5 ye -
ni elekt  ron xid  mə  tin ak  tiv  ləş  di  ril  mə  si, 
mo  bil ava  dan  lıq  lar va  si  tə  si  lə in  ter  net 
üzə  rin  dən abo  nent  lə  rə təq  dim edi  lən 
xid  mət  lə  rin sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı nə  zər -
də tu  tu  lur. 

“Tex  no  lo  ji pro  ses  lə  rə nə  za  rət və 
eko  lo  gi  ya şö  bə  si  nin rəisi Za  hid Qa  sı -
mov bil  di  rib ki ki, il ər  zin  də 796 mə -
həl  lə  da  xi  li su an  ba  rı  nın 733-ü  yu  yu -
lub de  zin  fek  si  ya olu  nub.  An  bar  la  rın 
yu  yul  ma  sı  nın mü  tə  rəq  qi sət  hi de  zin -
fek  si  ya üsu  lu ilə hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
nə  ti  cə  sin  də 725 min kub  metr iç  mə  li 
su  ya və ya 362 min ma  nat və  saitə qə -
naət olu  nub. He  sa  bat ilin  də 79 ün  van -
da 124,5 km müx  tə  lif diametr  li bo  ru -
lar yu  yu  lub tə  miz  lə  nə  rək de  zin  fek  si  ya 
edi  lib.  

Mər  kə  zi la  bo  ra  to  ri  ya tə  rə  fi n  dən 
he  sa  bat ilin  də  26378 iç  mə  li su nü  mu -
nə  si gö  tü  rü  lüb və bu nü  mu  nə  lər üz  rə 
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184646 gös  tə  ri  ci tə  yin olu  nub. La  bo -
ra  to  ri  ya tə  rə  fi n  dən tə  yin olu  nan gös -
tə  ri  ci  lə  rin sa yı 92-yə çat  dı  rı  lıb.  İç  mə  li 
su  yun key  fi y  yə  ti  nə nə  za  rə  ti bey  nəl -
xalq Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın Tə  ləb  lə  ri  nə 

uy  ğun tə  min et  mək üçün 9 re  gional 
la  bo  ra  to  ri  yanın ya  ra  dıl  ma  sı la  yi  hə  si  
ha  zır  la  nıb və onun hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üçün ha  zır  lıq iş  lə  ri  nə baş  la  nı  lıb. 

He  sa  bat döv  rün  də su  yun key  fi y  yə -
ti ilə bağ  lı abo  nent  lər  dən 1369 şi  ka  yət 
da  xil olub ki, bu da 2016-cı il  lə mü  qa -
yi  sə  də 12,1 faiz az  dır. 
İl ər  zin  də me  xa  ni  ki üsul  la 14 mln 

kub  metr, biolo  ji üsul  la isə 195 mln 
kub  metr tul  lan  tı su  yu zə  rər  siz  ləş  di -
ri  lib. Axı  dı  lan tul  lan  tı su  la  rı  na gö  rə 

rü  su  ma cəlb edi  lən müəs  si  sə  lə  rin sa  yı 
560, top  la  nan rü  su  mun məb  lə  ği isə 89 
min ma  nat olub. 

Plan  laş  dır  ma və key  fi y  yə  tə nə  za -
rət de  par  ta  men  ti  nin rəisi Ba  ha  dur 
Kən  gər  li “Azər  su” ASC-nin 2018-ci 
il üçün Təd  bir  lər Pla  nın  dan irə  li gə -
lən və  zi  fə  lər ba  rə  də mə  lu  mat ve  rib. 
B.Kən  gər  li bil  di  rib ki, Təd  bir  lər Pla  nı -
na uy  ğun ola  raq, 2018-ci il  də Ağ  daş, 
Qə  bə  lə, Bi  lə  su  var, Xaç  maz, Xı  zı, Ağ  ca -
bə  di, Daş  kə  sən şə  hər  lə  rin  də su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya, Sa  bi  ra  bad, Şəm -
kir, As  ta  ra şə  hər  lə  rin  də su təc  hi  za  tı 

sis  tem  lə  ri  nin in  şa  sı  nın ta  mam  lan  ma  sı, 
Neft  ça  la və Sa  mux şə  hər  lə  ri  nin ma -
gist  ral su kə  mər  lə  ri və su an  bar  la  rı  nın 

in  şa  sı  na  baş  la  nıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. 
Ey  ni za  man  da Qax, Sal  yan, Şir  van Şə -
ki, Gən  cə, Xır  da  lan şə  hər  lə  rin  də la  yi -
hə  lə  rin da  vam et  di  ril  mə  si, 12 şə  hər -
də tul  lan  tı su tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  nun 
in  şa  sı  na baş  la  nıl  ma  sı, 4  tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  nun in  şa  sı  nın ba  şa çat dı rıl ma sı 
plan  laş  dı  rı  lır. 

Ca  ri il  də Ab  şe  ron ya  rı  ma  da  sı  nın  
qə  sə  bə  lə  rin  də su və ka  na  li  za  si  ya sis -
tem  lə  ri  nin in  şa  sı  nın da  vam et  di  ril -
mə  si, av  to  mo  bil yol  la  rı  nın ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı ilə əla  qə  dar ye ni şə  bə  kə və 
qur  ğu  la  rın pers  pek  tiv la  yi  hə  lə  rə uy -
ğun in  şa  sı, “Ağ şə  hər” la  yi  hə  si  nin da -
vam et  di  ril  mə  si, say  ğac  laş  ma pro  ses -
lə  ri  nin sü  rət  lən  di  ril  mə  si, re  gion  lar  da 
yer  lə  şən kənd ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də 
əha  li  nin su ilə tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı -
rıl  ma  sı, di  gər kənd  lər  də araş  dır  ma iş -
lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lub. 

“Azər  su” ASC-nin səd  ri Qorx  maz 
Hü  sey  nov ic  la  sa ye  kun vu  ra  raq bil -
di  rib ki, əha  li  nin iç  mə  li su tə  mi  na  tı -
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də iş  lər 
2018-ci il  də sü  rət  lə da  vam et  di  ri  lə  cək.  
Səhm  dar Cə  miy  yə  tin səd  ri ve  ri  lən 
tap  şı  rıq  la  rın la  yi  qin  cə ye  ri  nə ye  ti  ril -
mə  si, qar  şı  ya qo  yul  muş hə  dəfl   ə  rə nail 
olun  ma  sı ilə bağ  lı gös  tə  riş  lər ve  rib. 



İs teh lak çı la ra gös tə ri lən xid mət lə-
rin key fi y yə ti nin ar tı rıl ma sı, in san la-
rın sağ lam lı ğı nın və təh lü kə siz li yi nin 
qo run ma sı nın baş lı ca me yar la rın dan 
bi ri ki mi, əha li nin döv lət stan dart la-
rı na uy ğun key fi y yət li iç mə li su ilə 

fa si lə siz tə min edil mə si, ha be lə su 
təc hi za tı xid mət lə ri nə gö rə ödə niş 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si, is teh lak 
edi lən su yun uço tu nun də qiq apa rıl-
ma sı və it ki lə rin qar şı sı nın alın ma sı 
üçün mü va fi q suöl çən ci haz la rın qu-
raş dı rıl ma sı iş lə ri hə ya ta ke çi ril mək-
də dir.

Sə rən ca ma əsa sən, mə həl lə da xi li, 
bi na da xi li su təc hi za tı sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı və məişət su say-
ğac la rı nın qu raş dı rıl ma sı məq sə di ilə 
“Azər bay can Res pub li ka sı nın 2018-ci 
il döv lət büd cə sin də döv lət əsas lı və-
sait qo yu lu şu (in ves ti si ya xərc lə ri) 
üçün nə zər də tu tu lan və saitin 15 mil-
yon ma na tı “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nə ay rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Min gə çe-
vir şə hə ri nin su təc hi za tı və ka na li za-
si ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı 
ilə bağ lı təd bir lər haq qın da da  Sə-
rən cam im za la yıb. Sə rən cam da qeyd 
olu nur ki, Min gə çe vir şə hə ri nin su 
təc hi za tı sis te mi nin ye ni dən qu rul ma-
sı iş lə ri nin ba şa çat dı rıl ma sı və ka na-

li za si ya sis te mi nin ye ni dən qu rul ma sı 
iş lə ri nin da vam et di ril mə si məq sə di lə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 2018-ci 
il döv lət büd cə sin də döv lət əsas lı və-
sait qo yu lu şu (in ves ti si ya xərc lə ri) 
üçün nə zər də tu tu lan və sait he sa bı na 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nə 
12 mil yon ma nat ay rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ma-
liy yə Na zir li yi nə nə zər də tu tu lan 
məb lə ğin ma liy yə ləş di ril mə si ni tə min 
et mək, Na zir lər Ka bi ne ti nə isə sə rən-
cam lardan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll 
et mək  tap şı rı lıb.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti Ba kı sa kin lə ri nin 
iç mə li su tə mi na tı nın da ha 
da yax şı laş dı rıl ma sı, fa si lə-
siz su təc hi za tı re ji mi nin tə-

min olun ma sı is ti qa mə tin də 
la yi hə lə rin ic ra sı nı da vam 
et di rir. 2018-ci ilin ilk gün-
lə rin dən baş la ya raq Ba kı şə-
hə ri Bi nə qə di ra yo nu Mə sud 

Da vu doğ lu kü çə sin də ye ni 
ma gist ral su xətt  i nin ti kin ti-
si iş lə ri in ten siv şə kil də apa-
rı lıb. Ma gist ral su kə mə ri nin 
ti kin ti si hə min kü çə də ye ni 
yol inf rast ruk tu ru nun ye ni-
lən mə si ilə əla qə dar apa rı-
lan əsas lı tə mir-ti kin ti iş lə ri 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri-
lib.

M.Da vu doğ lu kü çə sin də 
ya şa yan sa kin lə rin su təc hi-
za tı 1970-ci il lər də çə kil miş 
po lad bo ru lar la  tə min olu-
nur du. Uzun müd dət is ti-
fa də də ol muş xətt  is tis mar 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mə di-

yin dən tez-tez qə za hal la rı 
ya ra nır dı.

Ye ni la yi hə çər çi və sin də 
M.Da vu doğ lu kü çə sin dən 
ke çən möv cud ma gist ral 
xətt  ye ni si ilə əvəz lə nib. Bu 
məq səd lə 280 mm olan po-
lieti len bo ru lar la 1 km uzun-
lu ğun da ye ni ma gist ral  su 
xətt  i çə ki lib və ət raf kü çə lə rə 
çı xış lar ve ri lib.  

Ti  kin  ti iş  lə  ri  qı sa müd-
dət də ba  şa çat  dı  rıl  ıb. Ye  ni 
xətt   in is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si  lə 
bu əra  zi  də ya  şa  yan əha  li  nin 
iç  mə  li su təc  hi  za  tın  da da  ya -
nıq  lıq tə  min olu  nub.

Bi nə qə di ra yo nu Mə sud Da vu doğ lu kü çə sin də 
su təchizatı infrastrukturu yenidən qurulub

Пре зи дент Ил щам Яли йев ис тещ лак чы ла рын суюл чян ъи щаз лар ла 
тя мин едил мя си  иля баьлы сярянъам имзалайыб

Sə rən cam da qeyd olu nur 
ki, su təc hi za tı və ka na li za si-
ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı üz rə mü va fi q döv lət 
proq ram la rı na uy ğun ola raq, 
son il lər də bir sı ra iri la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lib və “Azər bay-
can Res pub li ka sı re gion la rı nın 
2014-2018-ci il lər də so sial-iq ti-
sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı” 
çər çi və sin də so sial  yö nüm lü la-
yi hə lə rin ger çək ləş di ril mə si is-
ti qa mə tin də iş lər da vam et di ri-
lir. Apa rı lan is la hat lar əha li yə 
ve ri lən iç mə li su yun key fi y yə ti-
nin da ha da yax şı laş dı rıl ma sı-
na yö nə lib.
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“Azər su” ASC səd ri nin 
bi rin ci müavi ni Tey yub Cab-
ba rov bil di rib ki, 20 yan var 
Azər bay can ta ri xi nə ən fa-
ciəli gün lər dən bi ri, ey ni 
za man da, xal qı mı zın qəh-
rə man lıq sə hi fə si ki mi da xil 
ol muş, müs tə qil lik, azad lıq 
uğ run da mü ba ri zə si nin və 
ye nil məz ira də si nin rəm zi-
nə çev ri lib. 1990-cı il yan va-
rın 19-dan 20-nə ke çən ge cə 
xü su si tə yi nat lı qo şun bir-
ləş mə lə ri nin Ba kı ya ye ri dil-
mə si nə ti cə sin də 147 mül ki 
və tən daş öl dü rü lüb, 600-dən 

çox in san ya ra la nıb. 27 il əv-
vəl xal qın azad lı ğı nı, şə rəf və 
lə ya qə ti ni hər şey dən uca tu-
tan və tən pər vər Azər bay can 
öv lad la rı can la rın dan ke çə-
rək şə hid lik zir və si nə uca lıb-
lar.

Azər bay can xal qı nın ən 
çə tin gün lə rin də xalq la bir 
yer də olan ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev 1990-cı il yan-
va rın 21-də Azər bay ca nın 
Mosk va da kı daimi nü ma-
yən də li yi nə gə lə rək, xa ri ci 
jur na list lər qar şı sın da im pe-
ri ya nın və Mi xail Qor ba ço-

vun xal qı mı za düş mən si-
ya sə ti ni qə tiy yət lə if şa  edib. 
Ulu ön də rin 1993-cü il də 
ye ni dən ha ki miy yə tə qa yı-
dı şın dan son ra bu ha di sə lə-
rə tam si ya si-hü qu qi qiy mət 
ve ri lib. 1994-cü il də Mil li 
Məc li sin qə bul et di yi xü su-
si qə rar da 20 yan var ta ri xi  - 
Ümum xalq Hüzn Gü nü elan 
edi lib.

Yan var fa ciəsi qur ban la rı-
nın əziz xa ti rə si ni hə mi şə uca 
tu tan Möh tə rəm Pre zi dent İl-
ham Əli yev on la rın ad la rı nın 
əbə di ləş di ril mə si, şə hid lə rin 
ailə üzv lə ri nə mad di və mə-
nə vi qay ğı gös tə ril mə si nə 
daim diq qət lə ya na şıb. Hər 
il fa ciənin il dö nü mü gü nün-
də  Şə hid lər Xi ya ba nı na gə-
lən döv lət baş çı sı  20 yan var 
qur ban la rı nın xa ti rə si ni eh ti-
ram la yad edir.

Təd bi rə də vət olun muş 
ta rix çi alim Ni za mi Sü ley-
ma nov So vet im pe ri ya sı nın 
və er mə ni mil lət çi lə ri nin 
azər bay can lı la ra qar şı hə ya-
ta ke çir di yi məkr li si ya sə ti 
ta ri xi fakt lar la  əsas lan dı rıb. 
Qeyd edib ki, 20  yan var ha-
di sə lə ri bö yük bir  geosi ya si 
pro se sin baş lan ğı cı olub. Bu 
bə şə ri ci na yə tin tö rə dil mə-
si SS Rİ ki mi bir im pe ri ya nın 

çök mə si ni da ha da ya xın laş-
dır dı. Qan lı yan var ha di sə-
lə ri so vet im pe ri ya sı nın qəd-
dar si ya sə ti ni  təs diq et mək lə 
ya na şı,  xal qı mı zın azad lıq 
əz mi ni,  müs tə qil lik və döv-
lət çi lik ide ya la rı na sıx bağ lı 
ol du ğu nu bir da ha nü ma yiş 
et dir di.

Anım mə ra si min də  su 
tə sər rü fa tın da ça lış mış Cəb-
ra yıl Xan məm mə do vun fa ciə 
gü nü hə lak ol ma sı, su tə sər-
rü fa tı iş çi lə rin dən Tə ra nə 
İma no va, Xa riz Ali mov, İvan 
Pro xo rov, Ka mil Həz rət qu li-
yev və Hü seyn Qu li ye vin ya-
ra lan dı ğı xa tır lan mış dır.

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 səd ri Akif 
Məm mə dov və şə hid Cəb ra-
yıl Xan məm mə do vun hə yat 
yol da şı Şöv kət  Xan məm mə-
do va çı xış edə rək şə hid lə rin 
fə da kar lı ğı nın gə lə cək nə sil-
lər üçün qəh rə man lıq nü mu-
nə si ol du ğu nu bil di rib lər. 
Qeyd olu nub ki, 1990-cı ilin 
20 yan va rın da Azər bay can 
xal qı na qar şı hə ya ta ke çi ril-
miş qətl lər in san lı ğa qar şı 
tö rə dil miş ən ağır ci na yət lər-
dən bi ri ki mi bə şər ta ri xin də 
qa ra sə hi fə ola raq qa la caq-
dır.

“20 йан вар - Цмум халг Щцзн Эц нц” 
мц на си бя ти ля аным мя ра си ми ке чи ри либ

Yan va rın 18-də “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə tin də “20 yan var - Ümum xalq Hüzn Gü nü” mü-
na si bə ti lə anım mə ra si mi ke çi ri lib.  Əv vəl cə fa ciə 
qur ban la rı nın  xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
olu nub. 
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Qa  zax ra  yo  nu  nun Kə -
mər  li kən  din  də ke  çi  ri  lən açı -
lış mə  ra  si  min  də ra  yon ic  ra 
ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Rə  cəb 
Ba  ba  şov kom  mu  nal inf  rast -
ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin əhə  miy -
yə  tin  dən da  nı  şıb. Bil  di  rib 
ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
diq  qət və qay  ğı  sı sa  yə  sin -
də şə  hər mər  kə  zi ilə ya  na  şı, 
kənd və qə  sə  bə  lər  də də hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən iç  mə  li su la  yi -
hə  lə  ri əha  li  nin so  sial məişət 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı -
na xid  mət edir.

Ağs  ta  fa ra  yo  nu  nun Qa  ra -
ya  zı kən  din  də ke  çi  ri  lən açı -
lış  mə  ra  si  min  də ra  yon İc  ra 
ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Mə -
hər  rəm Qu  li  yev bil  di  rib ki, 
kənd  lə  rə  su  yun ve  ril  mə  si  nin 
Nov  ruz  bay  ra  mı  nın gə  li  şin -
dən xə  bər ve  rən su çər  şən  bə -
si ilə bir gü  nə tə  sa  düf et  mə  si 
sa  kin  lər  də yük  sək bay  ram 
ov  qa  tı ya  ra  dır. İc  ra baş  çı  sı 
qeyd edib ki, ye  ni iç  mə  li su 
xətt   i  nin is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si 
kənd sa  kin  lə  ri  nə gös  tə  ri  lən 
yük  sək döv  lət  qay  ğı  sı  nın ba -
riz nü  mu  nə  si  dir.

“Azər  su” ASC-nin sədr 
müavi  ni Kö  çər  li Hə  sə  nov 
“Əha  li  nin iç  mə  li su ilə tə  mi -
na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
dair əla  və təd  bir  lər haq  qın -
da”  Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı Pre  zi  den  ti  nin Sə  rən  ca  mı  na 
uy  ğun ola  raq hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən la  yi  hə  lər ba  rə  də mə  lu -
mat ve  rib. Bil  di  rib ki, ar  tıq 

bü  tün ra  yon  lar  da ti  kin  ti-qu -
raş  dır  ma iş  lə  ri ye  kun  la  şıb və  
2018-ci il  də də iç  mə  li su  dan 
əziy  yət çə  kən di  gər kənd  lər -
də la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı da  vam 
et  di  ri  lə  cək.

Kənd sa  kin  lə  ri in  di  yə -
dək su tə  mi  na  tı ba  xı  mın  dan 
bö  yük çə  tin  lik  lər  lə qar  şı  laş -
dıq  la  rı  nı bil  di  rib  lər. Bu sa -
hə  də prob  lem  lə  rin həl  li  nə 
gös  tə  ri  lən diq  qət və qay  ğı  ya 
gö  rə Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
və min  nət  dar  lıq  la  rı  nı ifa  də 
edib  lər.

Qa  zax ra  yo  nun  da ic  ra 
olu  nan la  yi  hə isə ra  yo  nun 
Kə  mər  li, As  lan  bəy  li və Daş 
Sa  lah  lı kənd  lə  ri  ni əha  tə edib. 

Kə  mər  li və As  lan  bəy  li kənd -
lə  ri  ni iç  mə  li su ilə tə  min et -
mək üçün kənd  lə  rin hər  bi -
rin  də su  bar  te  zian qu  yu  su 
qa  zı  lıb. Daş Sa  lah  lı kən  di  nin 
su təc  hi  za  tı üçün isə Co  ğaz -
çay su mən  bə  yi se  çi  lib. La -
yi  hə çər  çi  və  sin  də As  lan  bəy  li 

kən  din  də əha  li  nin ümu  mi 
is  ti  fa  də  si üçün 13 ədəd bu  laq 
qu  raş  dı  rı  lıb. Kə  mər  li və Daş 
Sa  lah  lı kənd  lə  rin  də isə möv -
cud ol  muş və is  tis  ma  ra ya -
rar  sız və  ziy  yə  tə düş  müş şə -

bə  kə su xət  lə  ri ye  ni  lə  nib. Bu 
la  yi  hə  nin ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də 
Qa  zax ra  yo  nun 3 kən  di  nin 
17500 sa  ki  nin iç  mə  li su prob -
le  mi həll edi  lib.

Ağs  ta  fa ra  yo  nun  da ic  ra 
olu  nan la  yi  hə ra  yo  nun Qa  ra -
ya  zı, So  yuq  bu  laq  lar, So  yuq -

bu  laq və Hə  zi As  la  nov kənd -
lə  ri  ni əha  tə edib. Qa  ra  ya  zı, 
So  yuq  bu  laq  lar və So  yuq -
bu  laq  kənd  lə  rin  də ya  şa  yan 
sa  kin  lə  ri key  fi y  yət  li və da -
ya  nıq  lı iç  mə  li su ilə tə  min et -
mək məq  sə  di  lə bir ədəd ye  ni 
su  bar  te  zian qu  yu  su qa  zı  lıb, 
25 kub  metr  lik su çə  ni və na -
sos  xa  na qu  raş  dı  rı  lıb. Hə  zi 
As  la  nov kən  di  nin iç  mə  li su 
təc  hi  za  tı möv  cud ar  te  zian 
qu  yu  su he  sa  bı  na hə  ya  ta ke -
çi  ri  lir. Bu kənd  lər  də əha  li  nin 
ümu  mi is  ti  fa  də  si məq  sə  di  lə 
31 ədəd bu  laq qu  raş  dı  rı  lıb. 
Ümu  mi  lik  də bu la  yi  hə  dən 4 
kən  din 2550 nə  fər sa  ki  ni fay -
da  la  nıb.
Əha  li  nin iç  mə  li su ilə 

tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl -
ma  sı  na dair əla  və təd  bir  lər 
haq  qın  da Sə  rən  ca  ma uy  ğun 
ola  raq 28 ra  yo  nun 170 ya  şa -
yış mən  tə  qə  sin  də ye  ni su təc -
hi  za  tı sis  tem  lə  ri ya  ra  dı  lıb və 
bu la  yi  hə  lər  dən 271 min  dən 
ar  tıq sa  kin fay  da  la  nır

“Əha  li  nin iç  mə  li 
su ilə tə  mi  na  tı  nın yax  şı -
laş  dı  rıl  ma  sı  na dair əla  və 
təd  bir  lər haq  qın  da” Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin 17 mart 2017-ci il 
ta  rix  li Sə  rən  ca  mı  na uy  ğun 
ola  raq Qa  zax və Ağs  ta  fa 
ra  yon  la  rın  da  hə  ya  ta ke  çi -
ri  lən la  yi  hə  lər uğur  la  ye -
kun  la  şıb. Nov  ru  zun ilk - su 
çər  şən  bə  sin  də la  yi  hə  lə  rin 
açı  lış mə  ra  sim  lə  ri ke  çi  ri  lib.
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Azər bay can Hö ku mə ti 
və Səudiy yə İn ki şaf Fon du-
nun bir gə ma liy yə ləş dir di yi 
la yi hə çər çi və sin də Xır da lan 
şə hə rin də iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya inf rast ruk-
tu ru nun ye ni dən qu rul ma sı 
iş lə ri uğur la da vam et di ri-
lir. La yi hə 2035-ci  ilə dək 
pers pek tiv in ki şaf  nə zə rə 
alın maq la Xır da lan şə hə rin-
də 200 min nə fə rin iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab la-
nıb.

La yi hə nin bi rin ci mər-
hə lə si üz rə iş lə rə 2017-ci 
ilin iyul ayın da baş la nıb. 
La yi hə yə əsa sən, Xır da lan 
şə hə ri nin da ya nıq lı və key-
fi y yət li iç mə li su ilə tə mi na tı 
Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-
li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si he sa bı na apa rı-
la caq. Bu ra dan gö tü rü lən 
su yun Xır da lan şə hə ri nə 

ve ril mə si məq sə di lə Cey-
ran ba tan-Zi rə ma gist ral su 
xətt  i üzə rin də hər bi ri nin 
tu tu mu 10 min kub metr 
olan +118 “Ab şe ron”  və +82 
“Ma sa zır” su an bar la rı nın , 
həm çi nin an bar lar dan şə hə-
rə qə dər 1000 mm diametr li 
bo ru lar la 4,5 km ma gist ral 
su xətt  i nin ti kin ti si nə zər də 
tu tu lur. Ha zır da tu tu mu 10 
min kub metr olan  +118 “Ab-
şe ron” su an ba rı nın in şa sı 
da vam et di ri lir, +82 “Ma sa-
zır” su an bar ı nın ti kin ti si nə 
isə ha zır lıq gö rü lür.

Xır da lan şə hə rin də 168 
km olan pay la yı cı su şə bə-
kə si nin ti kin ti si və 21170 
ev bir ləş mə si nin ve ril mə si, 
abo nent lə rin say ğac lar la tə-
min olun ma sı nə zər də tu tu-
lub. Ar tıq pay la yı cı su şə bə-
kə si nin 48 km-lik his sə sin də 

iş lər ye kun la şıb və ev bir ləş-
mə lə ri nin ve ril mə si nə baş la-
nı lıb. Yan ğın təh lü kə siz li yi 
məq sə di lə şə bə kə üzə rin də 
570 yan ğın hid ran tı nın qu-
raş dı rıl ma sı da nə zər də tu-
tu lub.

Ey ni za man da  Xır da lan 
şə hə ri nin ka na li za si ya inf-
rast ruk tu ru da ye ni dən qu-

ru lur. İn şa sı nə zər də tu tu lan 
109 km ka na li za si ya şə bə-
kə si nin in di yə dək 21 km-lik 
his sə si ti ki lib.

La yi hə üz rə ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nin 2019-cu 
il də ba şa çat dı rıl ma sı plan-
laş dı rı lır.

Qeyd edək ki, 2006-cı il-
də şə hər sta tu su al mış Xır-
da la nın möv cud su təc hi za-
tı və ka na li za si ya sis tem lə ri 
1960-cı il lər dən  baş la ya raq 
mər hə lə lər lə ya ra dı lıb. Son 
dövr lər Xır da lan şə hə ri nin 
xey li ge niş lən mə si, sə na ye 
müəs si sə lə ri nin və əha li nin 
ar tı mı sə bə bin dən möv cud 
inf rast ruk tur tə lə ba tı qar şı-
la maq iq ti da rın da de yil. Ha-
zır da Xır da lan şə hə rin də ya-
ra nan tul lan tı su la rı bir ne çə 
mər hə lə də Höv san Aera si ya 
Stan si ya sı na yö nəl di lir.  Gə-
lə cək də tul lan tı su la rı ye ni 
ti ki lən tu nel tip li kol lek tor-
lar la Lök ba tan da in şa olu-
na caq tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu ya yö nəl di lə cək.

Azər bay can Hö ku mə ti 
ilə Səudiy yə İn ki şaf Fon du 
tə rə fi n dən ma liy yə ləş di ri-
lən di gər la yi hə çər çi və sin də 
Ba kı şə hə ri Sə bail ra yo nu-
nun Ba dam dar qə sə bə si nin 
də iç mə li su təc hi za tı və ka-
na li za si ya sis tem lə ri ye ni-
dən qu ru lur. Ar tıq bu la yi hə 
üz rə ti kin ti-qu raş dır ma iş-
lə ri nin bi rin ci mər hə lə si ye-
kun la şıb.

Хыр да лан шя щя рин дя ич мя ли су вя 
ка на ли за си йа инф раст рук ту ру йе ни дян гу ру лур

“Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti Ab şe-
ron ya rı ma da sın da 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 la yi hə-
lə rin ic ra sı nı da vam et di rir.
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Əv  vəl  cə qo  naq  lar 
komp  lek  sin Mər  kə  zi ida -
rəet  mə sis  te  mi - SCA  DA 
ota  ğın  da qur  ğu  nun ida -
rəolun  ma pro  ses  lə  ri  ni iz  lə -
yib  lər. Komp  leks  lə ta  nış  lıq 
çər  çi  və  sin  də qo  naq  la  ra mə -
lu  mat ve  ri  lib ki, 2011-2015-
ci il  lər  də ti  kil  miş qur  ğu  nun 
məh  sul  dar  lı  ğı sa  ni  yə  də 6,6 
kub  metr və ya sut  ka  da 570 
min kub  metr  dir. Komp  leks 
Cey  ran  ba  tan gö  lün  dən su -
yun gö  tü  rül  mə  si məq  sə  di  lə 
ti  ki  lən hid  ro  tex  ni  ki qur  ğu -
lar, su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  nun 
özü və onun kö  mək  çi inf -
rast  ruk  tu  ru, emal olu  nan 
su  yun op  ti  mal pay  lan  ma  sı 
məq  sə  di  lə rel  yef ba  xı  mın -
dan hün  dür  lük  də yer  lə  şən 
an  bar  lar  dan və qur  ğu  dan 
an  ba  ra qə  dər ma  gist  ral kə -
mər  dən iba  rət  dir. Ənə  nə  vi 
tə  miz  lə  mə qur  ğu  la  rın  dan 
fərq  li ola  raq bu komp  leks  də 
su ult  ra  süz  gəc tex  no  lo  gi  ya -
sı  na uy  ğun ən yük  sək sə -
viy  yə  də, heç bir kim  yə  vi tə -
miz  lən  mə apa  rıl  ma  dan tam 
qa  pa  lı, av  to  ma  tik re  jim  də 

me  xa  ni  ki üsul  la tə  miz  lə -
nir. Bu  ra  da emal olu  nan 
su Dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la -
tı  nın, di  gər bey  nəl  xalq qu -
rum  la  rın qə  bul et  di  yi  stan -
dart  la  ra tam ca  vab ve  rir.  
Qeyd olu  nub ki, komp  leks 
2016-cı il  də Abu-Da  bi şə  hə -
rin  də ke  çi  ril  miş Qlo  bal Su 
Sam  mi  tin  də dün  ya  nın ən 
önəm  li su la  yi  hə  lə  rin  dən 
bi  ri se  çi  lib.

Mə  ra  keş Kral  lı  ğı  nın 
Azər  bay  can  da  kı sə  fi   ri ilə 
ke  çi  ri  lən gö  rüş  də “Azər -
su” ASC səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Tey  yub Cab  ba  rov 
son il  lər Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  vin su sek  to  ru  na gös -
tər  di  yi diq  qət və qay  ğı  dan 
da  nı  şıb. Bil  di  rib ki, Azər -
bay  can  da 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  lər bey  nəl  xalq təş  ki -
lat  lar tə  rə  fi n  dən ma  raq  la 
qar  şı  la  nır.

Mə  ra  keş Kral  lı  ğı  nın 
Azər  bay  can  da  kı sə  fi   ri 
Mu  ham  med Adil Em  barş 
təm  sil et  di  yi öl  kə  nin su 
sek  to  run  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı ilə əmək  daş -
lıq  da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu 

bil  di  rib. Cey  ran  ba  tan Ult -
ra  süz  gəc  li Su  tə  miz  lə  yi  ci 
Qur  ğu  lar Komp  lek  si ilə 
ta  nış  lı  ğın bö  yük təəs  sü  rat 
ya  rat  dı  ğı  nı qeyd edən sə  fi r 

bu  ra  da ya  ra  dıl  mış inf  rast -
ruk  tu  run im  kan  la  rı  nı yük -
sək qiy  mət  lən  di  rib.  

Komp  leks  lə ta  nış  lıq -
dan son  ra qo  naq  lar Dün  ya 
Su Şu  ra  sı İda  rə He  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri  nin 2017-ci ilin mar -
tın  da ke  çi  ril  miş I Ba  kı Bey -
nəl  xalq Su Həf  tə  si  nə  xa  ti  rə 
ola  raq sal  dıq  la  rı ya  şıl  lıq sa -
hə  si ilə ta  nış olub  lar. Sə  fi r 
Mu  ham  med Adil Em  barş 
Cey  ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc -
li Su  tə  miz  lə  yi  ci Qur  ğu  lar 
Komp  lek  si  nin xa  ti  rə ki  ta  bı -
na ürək söz  lə  ri  ni ya  zıb.

Qeyd edək ki, “Su, Hə -
yat və Ət  raf mü  hit” möv -
zu  sun  da I Dün  ya Su Fo  ru -
mu 1997-ci il  də Mə  ra  keş  də 
ke  çi  ri  lib. Mə  ra  keş Ərəb Su 
Şu  ra  sı və Ərəb Su Fo  rum -
la  rın  da fəal iş  ti  rak edir. 
Dün  ya Su Şu  ra  sı və Mə -
ra  keş Hö  ku  mə  ti su  yun 
da  vam  lı ida  rə olun  ma  sı 
sa  hə  sin  də ver  di  yi töh  fə  lə -
rə gö  rə Mə  ra  keş kra  lı  nın 
adı  na mü  ka  fat tə  sis edib. 
II Kral Hə  sən mü  ka  fa  tı -
na “Azər  su” ASC tə  rə  fi n -
dən də  3 la  yi  hə təq  dim 
olu  nub. Mü  ka  fa  tın qa  li  bi 
18 mart 2018-ci il ta  rix  də 
Bra  zi  li  ya  da təş  kil olu  na  caq 
8-ci Dün  ya Su Fo  ru  mu ərə -
fə  sin  də açıq  la  na  caq.

Fev  ra  lın 13-də Mə  ra  keş Kral  lı  ğı  nın Azər  bay  can  da  kı 
sə  fi   ri Mu  ham  med Adil Em  barş və sə  fi r  li  yin əmək  daş  la  rı 
“Azər  su” ASC-nin Cey  ran  ba  tan Ult  ra  süz  gəc  li Su  tə  miz -
lə  yi  ci Qur  ğu  lar Komp  lek  si  nə sə  fər edib  lər.

Мя  ра  кеш ся  фи  ри Ъей  ран  ба  тан Улт  ра  сцз  эяъ  ли 
Су  тя  миз  ля  йи  ъи Гур  ьу  лар Комп  лек  си иля та  ныш олуб



“Azər su” ASC-nin və tən daş la ra gös tə ri lən müş tə ri xid-
mət lə rin də ope ra tiv li yin, şəff  afl  ı ğın və sə mə rə li li yin tə min 
edil mə si məq sə di lə ye ni elekt ron xid mət lə rin ya ra dıl ma-
sı is ti qa mə tin də zə ru ri təd bir lə ri da vam et di rir. 2017-ci il də 
Səhm dar Cə miy yət tə rə fi n dən 4 ye ni elekt ron xid mət ha zır-
la nıb və is ti fa də üçün elekt ron hö ku mət por ta lın da yer ləş-
di ri lib. Bu nun la da “Azər su” ASC-nin tət biq  et di yi elekt ron 
xid mət lə rin sa yı 11-ə çat dı rı lıb.

“Elekt ron hö ku mət” por ta lı nın ope ra to ru Nəq liy yat, Ra-
bi tə və Yük sək  Tex no lo gi ya lar Na zir li yi nin Mə lu mat He sab-
la ma Mər kə zi nin 2017-ci il üz rə açıq la dı ğı sta tis ti ka ya əsa sən, 
“Azər su” ASC elekt ron xid mət lər dən is ti fa də sa yı na gö rə 5-ci 
ye ri tu tub. He sa bat döv rün də “Azər su” ASC-nin tək lif et di yi 
11 elekt ron xid mət lə əla qə dar 347243 mü ra ciət qey də alı nıb. 

Bu gös tə ri ci yə əsa sən,  “Azər su”  Açıq Səhm dar Cə miy yə-
ti elekt ron xid mət lə rin dən ən çox is ti fa də olu nan 10 döv lət 
təş ki la tı si ya hı sı na da xil olub. Ey ni za man da “Azər su” ASC 
səhm dar cə miy yət lər ara sın da ilk “on luğ”a dü şən ye ga nə 
təş ki lat dır.

Nəq liy yat Ra bi tə və Yük sək Tex no lo gi ya lar Na zir li yi nin 
Mə lu mat He sab la ma Mər kə zi nin mə lu ma tı na gö rə, 2017-ci 
il də da ha çox aşa ğı da ad la rı gös tə ri lən təş ki lat la rın  elekt ron 
xid mət lə rin dən is ti fa də olu nub:

- Əmək və Əha li nin So sial Mü da fi əsi Na zir li yi                9341135
- Nəq liy yat, Ra bi tə və Yük sək Tex no lo gi ya lar Na zir li yi  8327251
- Döv lət İm ta han Mər kə zi                                               3173948
- Döv lət Göm rük Ko mi tə si                                              961392
- "Azər su" ASC                                                               347243
- Əm lak Mə sə lə lə ri Döv lət Ko mi tə si                               103965
- Da xi li İş lər Na zir li yi                                                      96568
- Əd liy yə Na zir li yi                                                           58253
- Mən zil İn şaatı Döv lət Agent li yi                                    54417
- Döv lət Miq ra si ya Xid mə ti                                             52053
Qeyd edək ki, "Elekt ron hö ku mət" por ta lı tə rə fi n dən təq-

dim olu nan elekt ron xid mət lər və tən daş la rın və qu rum la rın 
işi ni sa də ləş di rir, sərf olu nan və saitə və iş çi qüv və si nə qə naət 
edir. Azər su” ASC və tən daş la rın elekt ron xid mət lər dən da ha 
çox və sə mə rə li şə kil də fay da lan ma la rı məq sə di lə ye ni elekt-
ron xid mət lə rin tət bi qi ni  2018-ci il də də da vam et di rə cək.
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“Azər  su” Açıq Səhm -
dar Cə  miy  yə  ti  nin Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və -
tən  daş  la  ra Xid  mət və 
So  sial İn  no  va  si  ya  lar üz -
rə Döv  lət Agent  li  yi  nin 
“ASAN xid  mət” və “ASAN 
Kom  mu  nal” mər  kəz  lə -
rin  də təm  sil olun  ma  sı 
is  teh  lak  çı  la  ra gös  tə  ri -
lən müş  tə  ri xid  mət  lə  ri  ni 
asan  laş  dı  rır və bu sa  hə  də 
şəff   afl   ı  ğın  ar  tı  rıl  ma  sı  nı 
tə  min edir.

2017-ci il də  “ASAN xid-
mət” və “ASAN Kom mu-
nal”  mər kəz lə rin də fəaliy yət 
gös tə rən “Azər su” ASC-nin  
xid mət böl mə lə ri nə abu nə-
çi lər tə rə fi n dən müx tə lif mə-

sə lə lər lə bağ lı ümu mi lik də 
55092  mü ra ciət edi lib. Mü-
ra ciət lə rin  26793-ü “ASAN 
xid mət”, 28299-u isə  “ASAN 
Kom mu nal”  mər kəz lə rin də 
qey də alı nıb. He sa bat döv-
rün də edi lən mü ra ciət lər 
ara sın da iti ril miş və zə də lən-
miş smart kart la rın bər pa sı, 
abo nent mə lu mat la rı na də-
yi şik lik lə rin edil mə si, borc lar 
haq qın da mə lu mat la rın ve-
ril mə si ilə bağ lı mü ra ciət lər 
üs tün lük təş kil edib. Ən çox 
mü ra ciət Sa bun çu ra yo nun-
da kı, Sum qa yıt və Gən cə şə-
hər lə rin də ki “ASAN xid mət” 
mər kəz lə rin də, həm çi nin 2 
say lı “ASAN Kom mu nal”  
mər kə zin də qey də alı nıb.

Qeyd edək ki, “ASAN 
xid mət” mər kəz lə rin də 

“Azər su” ASC-nin müş tə ri 
xid mət lə ri nin gös tə ril mə-
si nə 2014-cü ilin may ayın-
dan baş la nı lıb. 2017-ci il dən 
“Azər su” ASC  “ASAN Kom-
mu nal”  mər kəz lə rin də də 
təm sil olu nur. Ümu mi lik də 
2014-2017-ci il lər də bü tün 
xid mət mər kəz lə ri nə və tən-
daş lar tə rə fi n dən müx tə lif 
mə sə lə lər lə bağ lı 108778 mü-

ra ciət da xil olub.
Ha zır da “Azər su” ASC-

nin xid mət lə ri  Sa bun çu 
ra yo nun da kı 4 və Ni za mi 
ra yo nun da kı 5 say lı, Sum qa-
yıt, Gən cə, Sa bi ra bad, Bər də, 
Qə bə lə və Ma sal lı şə hər lə rin-
də ki “ASAN xid mət”, həm çi-
nin 1 və 2 say lı “ASAN Kom-
mu nal” mər kəz lə rin də təş kil 
olu nur.

2017-ci il də “ASAN xid mət” və “ASAN Kom mu nal” 
mər kəz lə rin də 55 min dən çox mü ra ciət qəbul olunub

d
b
P
t
S
r

K
r
i

a
ş
t

q q y q

“Азяр су” АСЪ елект рон хид мят ляр дян 
ис ти фа дя эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря юн сы ра лар да дыр



16 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНЙанвар-феврал 2018-ъи ил

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

"Azər su" Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də apa rı lan is-
la hat la rın hü qu qi ba za sı nın 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
qa nun ve ri ci li yi nə uy ğun lu-
ğu nun tə min edil mə si mü-

hüm əhə miy yət kəsb edir. 
Bu nun la bağ lı 1C proq ram 
tə mi na tın da daim ye ni lən-
mə iş lə ri apa rı lır, qa nun ve-
ri ci lik akt la rın da olan də yi-
şik lik lər sis te mə tət biq edi lir. 
Bu sə bəb dən “Azər su” ASC-
nin ta be li yin də olan müəs-
si sə, ida rə və təş ki lat lar da 
aidiy yə ti mü tə xəs sis lə rin 1C 
proq ram tə mi na tı nın “Əmək 
haq qı və per so na lın ida rə 
edil mə si” mo du lu va si tə si lə 
kadr uço tu nun apa rıl ma sı 
və qa nun ve ri ci lik akt la rı nın 
iza hı möv zu sun da bi lik sə-
viy yə si nin ar tı rıl ma sı məq-
sə di ilə tə lim lər ke çi ri lir.

Yan va rın 15-dən 30-dək 
ke çi ril miş növ bə ti tə lim lə rə 
“Azər su” ASC-nin mü va fi q 
sa hə də fəaliy yət gös tə rən 82 

iş çi si cəlb olu nub.  Tə lim iş ti-
rak çı la rı 6 qrup şək lin də 1C 
proq ram tə mi nat nın “Əmək 
haq qı və per so na lın ida rə 
edil mə si” mo du lu va si tə si lə 
kadr uço tu nun apa rıl ma sı  
və qa nun ve ri ci lik akt la rı nın 
iza hı”  ilə bağ lı bi lik lə rə yi-
yə lə nib lər. Bu  mo dul va si-

tə si lə sa hə də əmək haq qı nın 
he sab lan ma sı və qa nun ve-
ri ci lik akt la rı nın iza hı möv-
zu sun da ke çi ril miş di gər 
tə lim də isə 123 mü tə xəs sis 
iş ti rak edib. Sə mə rə li li yin 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə hə min 
tə lim lər 9 qrup şək lin də təş-
kil olu nub.

1 C proqramы ilя baьлы мц тя хяс сис ляр тя лим ляря ъялб олунуб
Kadr ha zır lı ğı və iş-

çi lə rin pe şə kar lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı, tə lim-təd-
ris işi nin gü nün tə ləb lə ri 
sə viy yə sin də qu rul ma sı 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin priori tet və-
zi fə lə rin dən dir. Bu məq-
səd lə Səhm dar Cə miy yət 
tə rə fi n dən Ba kı şə hə rin də 
və re gion lar da ye ni tex-
no lo gi ya la rın və  müasir 
ida rəet mə  sis tem lə ri nin 
öy rə nil mə si məq sə di ilə 
tə lim lər ke çi 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 na uy ğun ola-
raq “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən böl-
gə lər də ye ni su təc hi za tı və 
ka na li za si ya inf rast ruk-
tur la rı ya ra dı lır, abo nent-
lə rə key fi y yət li xid mət lər 
gös tə ril mə si ilə əla qə dar 
is la hat lar apa rı lır.

Hə ya ta ke çi ri lən la yi hə-
lə rin tər kib his sə si ola raq 
müasir tip li ava dan lıq lar 
və qur ğu lar is tis ma ra ve ri-
lir və bu ava dan lıq la rın is-
tis ma rı nın la zı mi qay da da 
hə ya ta ke çi ril mə si mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Bu 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 üçün kadr 
po ten sialı nın güc lən di ril-
mə si, mü tə xəs sis lə rin bi lik 
və ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı 
priori tet və zi fə lər dir.

"Azər su" ASC-nin hə ya ta 
ke çir di yi və  Me liora si ya və 
Su Tə sər rü fa tı ASC-nin si fa-
riş çi si ol du ğu 8 ra yon üz rə 
bir gə Min gə çe vir və Qu ba 
şə hər lə rin də re gional tə lim-
lər təş kil olu nub.  Tə lim lər-
də “Azər su” ASC “Bir ləş miş 
Su ka nal” MMC-nin Ağ su, 
Şab ran, Ma sal lı, Si yə zən, 
İs ma yıl lı, Cə li la bad, Yar-
dım lı və Le rik su ka nal ida-
rə lə ri nin  əmək daş la rı iş ti-
rak edib. “Azər su” ASC-nin 
“Su ka nal” El mi Təd qi qat 
və La yi hə İns ti tu tu ilə bir gə 
ke çi ri lən tə lim lər də su ka nal 
ida rə lə ri nin qrup rəh bər lə-
ri, müş tə ri xid mət lə ri üz rə 

mü hən dis, me te reolo gi ya 
üz rə mü hən dis lə ri, kom pü-
ter ope ra tor la rı, su kə mə-
ri tə sər rü fa tın da nə za rət çi, 
nə za rət öl çü ci haz la rı və 
av to ma ti ka üz rə çi lin gər-
lər, tə mir çi çi lin gər lər, na-
sos qur ğu la rı nın ma şı nist-
lə ri cəlb olu nub. Tə lim lər də 
Min gə çe vir şə hə rin də 56, 
Qu ba şə hə rin də 175 nə fər 
ol maq la, ümu mi lik də 231 
nə fər iş ti rak edib.

3 gün da vam edən tə-
lim lər “Azər su” ASC-nin 
müx tə lif fəaliy yət sa hə lə ri-
ni əha tə edən pe şə kar mü-
tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən  apa-
rı lıb. Nə zə ri bi lik lər əl də 
et mək lə ya na şı, ava dan lıq 
və qur ğu la rın iş prin si pi ilə 
ye rin də ta nış ol maq üçün 
tə lim iş ti rak çı la rı nın is teh-
sa lat sa hə lə ri nə  sə fər lə ri 
təş kil olu nub. Tə lim müd-
də tin də iş ti rak çı la rın asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li ke çi ril-
mə si nə də xü su si diq qət ye-
ti ri lib.

Мин эя че вир вя Гу ба шя щяр ля рин дя 
231 мц тя хяс сис цчцн тя лим ляр ке чи ри либ
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