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Pre zi dent İl ham Əli yev 
2018-ci ilin öl kə miz üçün 
uğur lu ol du ğu nu, dün ya-
da və böl gə də ge dən mən-
fi  pro ses lə rə bax ma ya raq, 
Azər bay ca nın hər tə rəfl  i və 
di na mik in ki şaf et di yi ni bil-
dir di. Ötən il re gion la rın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı ilə bağ lı 
üçün cü be şil lik proq ra mın 
ba şa çat dı ğı nı, bu il dör dün-
cü proq ra mın qə bul olu na-
ca ğı nı, ke çən il böl gə lə rə 24 
də fə sə fər et di yi ni de yən 
döv lə t baş çı sı öl kə miz də ic-
ti mai-si ya si və ziy yə tin sa bit 
ol du ğu nu, xa ri ci si ya sət sa-
hə sin də də bir sı ra uğur la-
rın əl də edil di yi ni, bi zim lə 
əmək daş lıq et mək is tə yən 
öl kə lə rin sa yı nın art dı ğı nı 
bil dir di, Er mə nis tan is tis-
na ol maq la qon şu öl kə lər lə 
əla qə lə rin yük sək sə viy yə də 
ol du ğu nu vur ğu la dı. Döv-
lə t baş çı sı Av ro pa İtt  i fa qı ilə 
Azər bay can ara sın da im za-
la nan Tə rəf daş lıq Priori tet-
lə ri sə nə di nin əhə miy yə ti ni 

vur ğu la dı, Azər bay ca nın 
bu il dən Qo şul ma ma Hə rə-
ka tı na sədr lik edə cə yi ni de-
di, Xə zər də ni zi nin hü qu qi 
sta tu su ilə bağ lı im za la nan 
Kon ven si ya da öl kə mi zin 
möv qe yi nin ək si ni tap dı ğı nı 
bil dir di.

Er mə nis tan-Azər bay can 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə-
sin dən da nı şar kən döv lə ti-
mi zin baş çı sı vur ğu la dı ki, 
Azər bay can xal qı və döv-
lə ti heç vaxt iş ğal la ba rış-
ma ya caq. Pre zi dent İl ham 
Əli yev onu da qeyd et di ki, 
2018-ci il də hər bi sa hə də bö-
yük nailiy yət lər qa za nı lıb, 
uğur lu Nax çı van əmə liy ya-
tı nə ti cə sin də 11 min hek tar 
tor pa ğa tam nə za rət olu nur. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı xü su-
si vur ğu la dı ki, 2018-ci il-
də üçün cü pey ki miz or bi tə 
bu ra xı lıb, Cə nub Qaz Dəh-
li zi nin rəs mi açı lı şı olub, 
TA NAP la yi hə si işə dü şüb, 
Ələt Bey nəl xalq Ti ca rət Li-
ma nı fəaliy yə tə baş la yıb. 

2018-ci ili həm də də rin is-
la hat lar döv rü ki mi xa rak-
te ri zə edən döv lə t baş çı sı 
əsas iq ti sa di gös tə ri ci lər dən 
da nı şar kən bil dir di ki, ötən 
il ümu mi da xi li məh sul 1,4 
faiz qey ri-neft sek to ru 1,8, 
sə na ye is teh sa lı 1,5, kənd 
tə sər rü fa tı isə 4,6 faiz ar tıb. 
Val yu ta eh ti yat la rı 45 mil-
yard dol la ra ça tıb, öl kə də 
118 min daimi iş ye ri ya ra-
dı lıb.

Son ra ma liy yə na zi ri Sa-
mir Şə ri fov, əmək və əha li-
nin so sial mü da fi əsi na zi ri 
Sa hil Ba ba yev və Döv lət 
Göm rük Ko mi tə si nin səd ri 
Sə fər Meh di yev 2018-ci il də 
gö rü lən iş lər və qar şı da du-
ran və zi fə lər haq qın da mə-
ru zə et di lər.

Ye kun nit qin də 2019-cu 
il də qar şı ya qo yu lan və zi fə-
lə rin ic ra olu na ca ğı na əmin-
li yi ni ifa də edən Pre zi dent 
İl ham Əli yev bil dir di ki, 
ver gi və göm rük sa hə sin də 
apa rı lan is la hat lar çox bö-
yük əhə miy yət da şı yır. Döv-
lə t baş çı sı hə min sa hə lər də 
şəff  afl  ı ğın, dü rüst lü yün tə-
min edil di yi ni, kor rup si ya-
ya qar şı güc lü mü ba ri zə nin 
apa rıl dı ğı nı, sağ lam laş dır-

ma pro se si nin get di yi ni və 
ar tıq gö zəl nə ti cə lə rin əl də 
edil di yi ni vur ğu la dı. Bu il 
də inf rast ruk tur la yi hə lə ri-
nin ic ra edi lə cə yi ni de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev iç-
mə li su tə mi na tı ilə bağ lı 
təd bir lə rin hə ya ta ke çi ri lə-
cə yi ni vur ğu la dı: “İç mə li su 
ilə bağ lı apa rı lan iş lər nə ti-
cə sin də 38 şə hə rin su mə sə-
lə si tam şə kil də öz həl li ni 
ta pıb. Ha zır da 12 şə hər də 
iş lər ge dir və ya xın gə lə cək-
də o şə hər lə rin də iç mə li su 
ilə tam tə mi na tı təş kil edi-
lə cək dir. Bu il beş şə hər də 
iş lər ba şa ça ta caq. Bu sa hə-
də gö rü lən iş lər daim diq qət 
mər kə zin də dir. İç mə li su la-
yi hə lə ri nin ic ra sı in san la rın 
sağ lam lı ğı na ve ri lən bö yük 
töh fə dir”.

Bu il ye ni mək təb lə-
rin, tibb müəs si sə lə ri nin, 
olim pi ya id man komp leks-
lə ri nin, “ASAN xid mət” 
mər kəz lə ri nin, xal ça fab rik-
lə ri nin ti ki lə cə yi ni de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev sa-
hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı 
əla və ad dım la rın atı la ca ğı-
nı, xa ric də ye ni ti ca rət ev lə-
ri nin açı la ca ğı nı qeyd et di, 
öl kə də ye ni sə na ye park la rı-
nın və mə həl lə lə ri nin ya ra-
dıl ma sı nın əhə miy yə ti nə to-
xun du, kənd tə sər rü fa tın da, 
həm çi nin tu rizm sa hə sin də 
is la hat la rın nə ti cə ve rə cə yi-
nə əmin ol du ğu nu bil dir di.

Son da Pre zi dent İl ham 
Əli yev bö yük Azər bay can 
şairi İma dəd din Nə si mi nin 
650 il lik yu bi le yi ni nə zə rə 
ala raq 2019-cu ili “Nə si mi 
İli” elan et di yi ni bil dir di.
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Konf rans da Pre zi dent 
İl ham Əli yev çı xış edə rək 
bil di rib ki, son 15 il də Azər-
bay can iq ti sa diy ya tı dün ya 
miq ya sın da re kord temp lər-
lə in ki şaf edib, ümu mi da xi li 
məh sul 3,3 də fə ar tıb. Sə na-
ye is teh sa lı 2,6 də fə, ix rac 4,7 

də fə, val yu ta eh ti yat la rı 24 
də fə ar tıb və 45 mil yard dol-
lar təş kil edir.

Pre zi dent de yib ki, apa-
rı lan uğur lu si ya sət öl kə mi-
zə bö yük həcm də və saitin, 
sər ma yə nin ya tı rıl ma sı na 
gə ti rib çı xa rıb. 15 il ər zin də 
Azər bay ca na təx mi nən 250 
mil yard dol lar sər ma yə qo-
yu lub və bu sər ma yə nin ya-
rı sı xa ri ci in ves ti si ya dır.

Son 15 il ər zin də 2 mil yon 
ye ni iş ye ri ya ra dı lıb. Maaş-
lar 7, pen si ya lar 9 də fə ar tıb. 
Bu il lər ər zin də 3 min 200-
dən çox mək təb,   640 tibb 
müəs si sə si ti ki lib və ye ni dən 
qu ru lub, böl gə lər də 44 olim-
pi ya mər kə zi ya ra dı lıb.

Döv lət baş çı sı bil di rib ki, 
məc bu ri köç kün lə rin prob-
lem lə ri hə mi şə diq qət mər-
kə zin də olub. Son il lər ər-
zin də yüz dən çox köç kün 

şə hər ci yi ti ki lib, köç kün lə rə 
təq dim edi lib. Şə hid ailə lə ri, 
mü ha ri bə ve te ran la rı, mü ha-
ri bə əlil lə ri üçün 6650 mən zil 
təq dim edi lib.

Bu il lər ər zin də Azər bay-
can kos mik döv lə tə çev ri lib 
və ar tıq üç pey ki miz var. 

Bu, həm in no va si ya dır, həm 
biz nes dir, həm də müasir lik-
dir. İn no va si ya la ra gəl dik də, 
bu gün dün ya da Azər bay-
can məh su lu ki mi ta nı nan 
“ASAN xid mət” bren di var-
dır.

Pre zi dent qeyd edib ki, 
iq ti sa diy ya tı mı zın əsas sa-
hə si neft-qaz sek to ru dur. 
Ötən il qey ri-neft sə na ye si 
9,1 faiz ar tıb. Bu, onu gös-
tə rir ki, hə min sa hə də iş lər 

yük sək sə viy yə də apa rı lır. 
Sum qa yıt Kim ya Sə na ye 
Par kı, Sum qa yıt Tex no lo gi-
ya Par kı, Min gə çe vir Yün gül 
Sə na ye Par kı, Gən cə şə hə rin-
də sə na ye müəs si sə lə ri nin, 
Neft ça la, Ha cı qa bul, Ma sal lı, 
Sa bi ra bad sə na ye mə həl lə lə-
ri nin ya ra dıl ma sı bu sa hə də 
atı lan çox cid di ad dım lar dır. 
Sə na ye po ten sialı nın in ki şa fı 
üçün, əl bətt  ə, sə na ye zo na la-
rı nın, sə na ye park la rı nın çox 
bö yük ro lu var.

Öl kə baş çı sı ti kin ti sek to-
ru üz rə döv lət xətt  i ilə bö yük 
la yi hə lə rin ic ra edil di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb. So sial ev-
lə rin ti kin ti si nin çox bö yük 
əhə miy yət da şı dı ğı nı, və tən-
daş la rın bun dan is ti fa də et-
di yi ni, ey ni za man da bu nun 
ti kin ti sek to ru na da çox cid-
di tə kan ver di yi ni bil di rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev 

proq ram çər çi və sin də ic ra 
olun muş inf rast ruk tur la yi-
hə lə rin dən, xü su si lə əha li-
nin iç mə li su ilə təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də gö rül müş  iş lər dən da-
nı şıb. Döv lət baş çı sı növ bə ti 
re gional in ki şaf proq ra mın-
da da su la yi hə lə ri nin ək si ni 
ta pa ca ğı nı vur ğu la yıb: " Ha-
zır da 38 şə hər də iç mə li su la-
yi hə lə ri nin ic ra sı ba şa ça tıb, 
bu il 5 şə hər də ba şa ça ta caq-

dır və 12 şə hər də iş lər ar tıq 
baş la nıb, ge dir və bir ne çə 
şə hər də hə lə ki, baş lan ma-
yıb. Bu mə sə lə lər daim gün-
də lik də dir və qə bul edi lə cək 
dör dün cü proq ram da da öz 
ək si ni ta pa caq.”

Pre zi dent İl ham Əli yev 
re gion la rın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı na dair dör dün cü 
Döv lət Proq ra mı nın tər ki-
bi nin, əsa sən, yer lər dən gə-
lən xa hiş lər nə ti cə sin də for-
ma laş dı ğı nı de yib: “Mə nim 
böl gə lə rə çox say lı sə fər lə rim 
və və tən daş lar la söh bət lə-
rim bu sa hə də çox gö zəl bir 
ün siy yət ya ra dıb. Çün ki və-
tən daş la rın tək lifl  ə ri müt ləq 
nə zə rə alı nır və böl gə lər də 
bir çox la yi hə lər məhz və-
tən daş la rın tək lifl  ə ri əsa sın-
da real la şıb.

İl kin he sab la ma la ra gö rə, 
re gion la rın so sial-iq ti sa di in-

ki şa fı na dair dör dün cü Döv-
lət Proq ra mı nın ic ra sı üçün 
ən azı 17 mil yard ma nat dan 
çox və sait nə zər də tu tu lur. 
He sab la nıb ki, bu nun 4,6 
mil yard ma na tı özəl sek tor 
tə rə fi n dən in di ic ra edi lən 
və ha zır lı ğı ge dən la yi hə lə-
rə in ves ti si ya şək lin də qo-
yu la caq. Döv lət tə rə fi n dən 
təx mi nən 13 mil yard ma na ta 
ya xın ka pi tal qo yu lu şu göz-
lə ni lir. 
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 İc la sı gi riş sö zü ilə açan “Azər su” 
ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey nov 
bil di rib ki, 2018-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 2018-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. 

Ötən il Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
iş ti ra kı ilə Xaç maz və Xı zı şə hər lə rin-
də, həm çi nin Al tıağac qə sə bə sin də su 
və ka na li za si ya şə bə kə lə ri, Min gə çe-
vir və As ta ra şə hər lə rin də isə iç mə li 
su şə bə kə lə ri is tis ma ra ve ri lib. Ey ni 
za man da Ağ ca bə di, Daş kə sən şə hər-
lə rin də su və ka na li za si ya, Bi lə su var 
şə hə rin də ka na li za si ya  şə bə kə lə ri nin 
ti kin ti si ye kun la şıb. Şa ma xı, Gə də-
bəy, Le rik və To vuz şə hər lə ri üçün 
al ter na tiv mən bə lə rin ya ra dıl ma sı la-

yi hə lə ri ic ra olu nub. 
Döv lət baş çı sı nın “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” 
09 ap rel 2018-ci il ta rix li sə rən ca mı, 
həm çi nin döv lət in ves ti si ya la yi hə si 
çər çi və sin də iç mə li su ça tış maz lı ğı-
nın mü şa hi də edil di yi 18 ra yo nun 41 
kən din də la yi hə lər ic ra olu nub. Bu 
kənd lər də 325 km ma gist ral və pay-
la yı cı su xət lə ri çə ki lib, əha li nin ümu-
mi is ti fa də si üçün 1120 bu laq qu raş-
dı rı lıb. 

2018-ci il də Ba kı şə hə ri və Ab şe-
ron ya rı ma da sın da  mü hüm la yi hə lər 
ic ra olu nub. Av to mo bil yol la rı nın ye-
ni dən qu rul ma sı çər çi və sin də Ba bək 
pros pek ti, Təb riz, Xi ya ba ni, Mir Cə-
lal və Mə sud Da vu doğ lu kü çə lə rin də 
su və ka na li za si ya xət lə ri ye ni lə nib. 

He sa bat  döv rün də 1162 km ma-
gist ral və şə bə kə su xət lə ri, 335 km 
ka na li za si ya kol lek to ru və xət lə ri, 8 
su an ba rı in şa edi lib, 26 su bar te zian 
qu yu su qa zı lıb. 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 48 min 
nə fər ilk də fə mər kəz ləş di ril miş qay-
da da iç mə li su ilə təc hiz edi lib, 97 
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 69 faizə, Ba kı 
şə hə ri üz rə isə 81,5 faizə yük sə lib. 

Ötən il böl gə lər də re gional la bo-
ra to ri ya la rın ya ra dıl ma sı na baş la nı-
lıb. 5 ye ni elekt ron xid mət is ti fa də yə 
ve ri lə rək xid mət lə rin sa yı 16-ya çat-
dı rı lıb. 2018-ci il də “Azər su” ASC ye-
ni dən Dün ya Su Şu ra sı nın İda rə He-
yə ti nə üzv se çi lib.

Son ra müx tə lif sa hə lər üz rə 2018-
ci il də gö rül müş iş lər və hə ya ta ke-
çi ril miş təd bir lər ba rə də he sa bat lar 
din lə ni lib. 

İq ti sa diy yat və Uçot İda rə si nin 
rəisi Ya şar Kəl bi yev bil di rib ki, 2018-
ci ildə is teh lak çı la ra su sa tı şı əvvəlki 
ilə nis bə tən 5,5 faiz ar ta raq 265,4 mil-

yon kub metr, ka na li za si ya xid mə ti-
lə ri isə 3,7 faiz ar ta raq 176,2 mil yon 
kub metr olub. Su təc hi za tı və ka na-
li za si ya xid mət lə ri üz rə yı ğım proq-
ra ma nis bə tən 3,1 faiz ar ta raq 195,4 
mil yon ma nat təş kil e dib. Ötən il lə 
mü qa yi sə də ar tım 6 faiz və ya 10,9 
mil yon ma nat olub. He sa bat ilin də 
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is teh sal-is tis mar xərc lə ri ötən ilə nis-
bə tən 3,1 faiz  aza la raq 312,4 mil yon 
ma nat təş kil edib. İs teh lak çı la ra gös-
tə ri lən su və ka na li za si ya xid mət lə ri  
üz rə ma ya də yə ri 130 qə pik ol maq la, 
or ta sa tış qiy mə ti ni 56 qə pik, ya xud 
75 faiz üs tə lə yib. Cə miy yə tin əmə-
liy yat fəaliy yə tin dən da xi lol ma la rı 
213,3 mil yon ma nat, əmə liy yat fəaliy-
yə ti üz rə ödə niş lər 223,6 mil yon ma-
nat təş kil edib. 

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, 2018 ci il də 1 457 
260 abo nen tə su təc hi za tı və tul lan tı 
su la rı nın axı dıl ma sı xid mət lə ri gös-
tə ri lib. İlin əv və li nə nis bə tən abo nent 
sa yın da 47 min ar tıb. He sa bat döv-
rün də abo nent lə rə 200,2 mln ma nat 
də yə rin də su təc hi za tı və tul lan tı su-
la rın axı dıl ma sı xid mət lə ri gös tə ri lib, 
195,3 mln ma nat ödə niş tə min olu-
nub. Bu da ötən ilin mü va fi q döv rü nə 
gö rə sa tış da 9,3 mln ma nat, ödə niş də 
isə 10,8 mln ma nat ar tım de mək dir. 
2018-ci il də əha li üz rə abo nent lə-
rin 85,9 faizi ödə niş də iş ti rak edib. 
İl ər zin də 1 mil yon 102 min dən çox 
mü ra ciət da xil ol muş dur. Asan Xid-
mət mər kəz lə ri nə 35 466,  Asan Kom-
mu nal mər kəz lə ri nə 47 784 mü ra ciət 
da xil olub. Ötən il əha li abo nent lə ri 
üz rə MİS-in tət bi qi tam ba şa çat dı rı-
lıb. Qey ri-əha li abo nent lə ri üz rə bu il 
tam ba şa çat dı rı la caq.

Tex ni ki is teh sa lat de par ta men ti-
nin rəisi Ay dın Ab ba sov çı xış edə rək 
bil di rib ki,  2018-ci il də su mən bə lə-
rin də is teh sal  qur ğu la rı nın da ya nıq lı 

iş re ji mi nin, şə bə kə nin op ti mal yük 
və təz yiq re jim lə ri nin tə min edil mə-
si üçün, mən bə lər də, tex no lo ji qur-
ğu lar da, ma gist ral kə mər lər də və 
su pay la yı cı şə bə kə lər də mü tə xəs sis-
lə ri miz tə rə fi n dən təh lil lər apa rı lıb, 
təh lil lə rin nə ti cə si ola raq qur ğu və şə-
bə kə lə rin iş re jim lə ri daimi nə za rət də 
sax la nıl maq la əha li nin su təc hi za tı-
nın fa si lə siz da ya nıq lı lı ğı tə min edi-
lib. Ma gist ral su kə mər lə rin də su yun 
nəq li za ma nı po ten sial çirk lən mə ni 
ya ra da bi lən sə bəb lə rin ara dan qal dı-
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rıl ma sı üçün əsas lı iş lə rin gö rül mə si 
müs bət nə ti cə lə ri ni ve rir. Plan laş dır-
ma və key fi y yə tə nə za rət de par ta-
men ti və İs tis mar ida rə lə ri ilə bir gə 
mən bə lər də və ma gist ral kə mər lər də 
yük   və təz yiq re jim lə ri nin təh li li, su-
yun nəq li za ma nı it ki lə rin mi ni mu ma 
en di ril mə si, su yun key fi y yət gös tə ri-
ci lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı ilə bə ra bər 
ma gist ral kə mər lər bo yu abo nent lə rə 
ve ri lən su yun ida rə olun ma sı nın tə-
min edil mə sin də müs bət irə li lə yiş lər 
əl də olu nub. 

Ti kil mək də Olan Ob yekt lə rin 
Mü di riy yə ti nin di rek to ru Səid Sa-
la yev bil di rib ki, he sa bat döv rün də 
öl kə əra zi sin də ümu mi lik də 1075 km 

şə bə kə, 86 km  ma gist ral su xət lə ri, 
325 km ka na li za si ya və 10 km-ə ya xın 
ya ğış su la rı xət lə ri çə ki lib. 2018-ci il-
də re gion lar da və Ab şe ron ya rı ma da-
sın da həc mi 14 min kub metr olan 8 su 
an ba rı ti ki lib, 23 su bar te zian qu yu su 
qa zı lıb və 1120 su bu la ğı, 98300 ədəd 
say ğac  qu raş dı rı lıb. Gö rül müş iş lər-
dən ümu mi lik də 400 mi nə ya xın in-
san fay da la nıb. “İs teh lak çı la rın suöl-
çən ci haz lar la tə min edil mə si ilə bağ lı 
Əla və təd bir lər haq qın da” Pre zi den-
tin Sə rən ca mı nın ic ra sı na uy ğun ola-
raq Ab şe ron ya rı ma da sın da 49450 su 
say ğac la rı qu raş dı rı lıb, 42 km mə həl-
lə da xi li şə bə kə su xət lə ri çə ki lib. Ey ni 
za man da res pub li ka nın 27 ra yo nun-
da 6501 say ğac qu raş dı rı lıb.

“Bir ləş miş Su ka nal” MMC 2 say-
lı Re gional Su ka nal İda rə si nin rəisi 

Əvəz Nə bi yev çı xış edə rək bil di rib 
ki, 2 say lı Re gional Su ka nal İda rə-
si üz rə 50250 abo nent möv cud dur. 
İdarənin  əha tə et di yi 8 ra yon 6 mən-
bə dən qi da la nır. Ötən il is teh lak çı la-

ra 8,2 mln kub metr su ve rilib, su və 
ka na li za si ya xid mət lə ri üz rə ödə niş 
sə viy yə si  105,7 faiz, o cüm lə dən əha-
li üz rə 104,8  faiz  qey ri-əha li üz rə isə 
107,8 faiz təş kil edib.

“Azər su“ ASC-nin st ra te gi ya sı nı 
nə zə rə ala raq 2019-cu il də uço tun dü-
rüst ləş di ril mə si və abo nent sa yı nın 
ar tı rıl ma sı, möv cud mən bələr dən və 
mo dul tip li su tə miz lə yi ci qur ğu lar-
dan sə mə rə li is ti fa də et mək, xid mət 
sə viy yə si ni yük səlt mək lə müş tə ri 
məm nun lu ğu nu ar tır maq, abo nent lə-
rin mü ra ciət lə ri nə ob yek tiv və çe vik 
ya naş maq, ma rifl  ən dir mə işi ni güc-

lən dir mək, baş ve rən qə za la rı ope ra-
tiv və key fi y yət li bər pa et mək lə it ki 
faizi ni azalt maq, sa tı şa gö rə ödə niş 
faizi ni ar tır maq la de bi tor bor cu azalt-
maq təd bir lə ri da vam et di ri lə cək. 

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq gö-
rü lə cək iş lər və qar şı da du ran və zi-
fə lər ba rə də tap şı rıq lar ve rib. Bil di rib 
ki, bu il Ağ daş, Qə bə lə və Xır da lan  
şə hər lə rin də su və ka na li za si ya şə bə-
kə lə ri nin ti kin ti si ye kun la şa caq. Ey ni 
za man da Daş kə sən, Göy çay, Qə bə-
lə şə hər lə rin də tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın in şa sı tam ba şa ça ta caq. 
2019-cu il də Qa zax və Ho ra diz şə hər-
lə rin 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 si nin ic ra sı na, 10-dan çox şə hər də 
isə tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu la rın 
ti kin ti si nə baş la nı la caq. Bu il iç mə li 
su dan əziy yət çə kən kənd lər də la yi-
hə lə rin, bi na da xi li kom mu ni ka si ya 
xət lə ri nin ye ni lən mə si və say ğac laş-
ma iş lə ri nin da vam et di ril mə si nə-
zər də tu tu lur. 2019-cu il də müş tə ri 
xid mət lə ri sa hə sin də də  mü hüm təd-
bir lər hə ya ta ke çi ri lə cək. 

Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri 
2019-cu il də is la hat la rın da vam et-
di ri lmə si, ye ni re gional ida rə lə rin və 
la bo ra to ri ya la rın ya ra dıl ma sı, iq ti sa-
di sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, abo nent-
lər lə işin tək mil ləş di ril mə si ba rə də 
mü va fi q tap şı rıq lar ve rib. 
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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. 29 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.

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 la nıb.

Təd bi rə də vət olun muş ta rix çi alim 
Va hid İs ma yı lov 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 ra raq, 20 
yan var ha di sə lə ri ni mil li azad lıq hə rə-
ka tı nın növ bə ti mər hə lə si, xal qı mı zın 
qəh rə man lıq və şü caəti nin sim vo lu ki-
mi qiy mət lən di rib. Qeyd olu nub ki, bu 
qan lı ha di sə 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.

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 ri mi zin 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 ri lmiş 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.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə tin də 20 yan var - Ümum xalq 
Hüzn Gü nü mü na si bə ti ilə 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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“Azər su” ASC-nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov çı xış 
edə rək bil di rib ki, Azər bay-
can da gənc lər si ya sə ti hər 
za man döv lət si ya sə ti nin 
əsas tər kib his sə si ki mi xü-
su si yer tu tur. Öl kə miz-
də Gənc lər Gü nü nün qeyd 
olun ma sı gənc nəs lin prob-
lem lə ri nin həl li nə xü su si 
önəm ve rən,  gənc lə rə hə-
mi şə bö yük diq qət və qay ğı 
ilə ya na şan  ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ-
lı dır. Gənc lər və  İd man Na-
zir li yi nin ya ra dıl ma sı, müs-
tə qil Azər bay can gənc lə ri nin 
ilk ümum res pub li ka fo ru-
mu nun ke çi ril mə si, 2 fev-
ra lın Azər bay can Gənc lə ri 
Gü nü elan edil mə si, gənc lər 
si ya sə ti ilə bağ lı döv lət proq-
ram la rı nın qə bu lu ümum-
mil li li de rin gənc lə rə bö yük 
qay ğı sı nın ba riz nü mu nə si 
idi.

Hə ya ta ke çi ri lən məq-
səd yön lü si ya sə tin nə ti cə si 
ola raq bu gün Azər bay can-
da yük sək in tel lek tual sə viy-
yə yə, və tən pər vər lik his si nə, 
mil li dü şün cə yə, yük sək ide-
ya la ra ma lik gənc lər for ma-

la şır. Öl kə miz də gənc lər si-
ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə si 
ar dı cıl və məq səd yön lü xa-
rak ter da şı yır, bu sa hə də bir 
çox döv lət proq ram la rı uğur-
la ic ra olu nur.  Ulu ön də rin 
gənc lər si ya sə ti nə sa diq li-
yi ni öz qə rar la rı ilə təs diq 
edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
gənc lə rin mə nə vi in ki şa fı, 
və tən pər vər lik tər bi yə si, xa-
ri ci öl kə lər də təh si li, so sial 
mü da fi əyə eh ti ya cı olan la rın 
prob lem lə ri nin həl li, gənc lər 
təş ki lat la rı nın for ma laş ma sı 
və in ki şa fı na diq qət və qay ğı 
ilə ya na şır. Gənc li yə döv lət 
qay ğı sı  sağ lam və in tel lek-
tual nəs lin for ma laş ma sı na 
xid mət edir, gə lə cə yə bö yük 
inam la bax ma ğa əsas ve rir.

“Azər su” ASC-nin İş lər 
İda rə si nin rəis müavi ni Ra-
hid Fə tə li za də çı xış edə rək 
bil di rib ki, gənc lər si ya sə ti 
bü tün sa hə lər də ol du ğu ki-
mi su tə sər rü fa tı sek to run da 
da uğur la hə ya ta ke çi ri lir. 
Gənc pe şə kar kadr la rın ha-
zır lan ma sı və on la rın po ten-
sialın dan la zı mın ca is ti fa də 
olun ma sı ki mi mə sə lə lə rə 
xü su si diq qət ye ti ri lir. 

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 su tə sər rü fa-
tın da ça lı şan gənc iş çi lə rin 

so sial mü da fi əsi nin güc lən-
di ril mə si və mo ti va si ya sı nın 
tə min edil mə si is ti qa mə tin-
də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər 
ba rə də mə lu mat ve rib.

“Azər su” ASC-nin gənc 
mü tə xəs sis lə ri Ay xan 
Məm mə dov və Əmi nə Qəy-

yu mo va  gənc li yə gös tə ri lən 
döv lət qay ğı sın dan da nı-
şıb,  Azər bay can gənc li yi nin 
xoş bəxt və fi  ra van gə lə cə yə 
doğ ru uğur la ad dım la dıq la-
rı nı bil di rib lər.

“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov təd bi-
rə ye kun vu ra raq son il lər 
“Azər su” ASC tə rə fi n dən 
hə ya ta ke çi ri lən bir sı ra la-
yi hə lər üz rə əl də olu nan 
nailiy yət lər də gənc mü tə-
xəs sis lə rin mü hüm ro lunun 
ol du ğu nu xa tır la dıb. Bu 
uğur la rın da vam lı ol ma sı 
üçün töv si yə lər ve rən sədr 
gənc mü tə xəs sis lə rə gə lə cək 
fəaliy yət lə rin də uğur lar ar-
zu la yıb.

 Təd bi rin so nun da əmək 
fəaliy yə tin də fərq lə nən gənc 
mü tə xəs sis lə rə fəx ri fər man-
lar təq dim olu nub.

 Təd bir iş ti rak çı la rı Azər-
bay can Gənc lə ri Gü nü mü-
na si bə ti ilə ağa cək mə ak-
si ya sın da da iş ti rak edib. 
Təd bi rin məq sə di gənc lər 
ara sın da eko lo ji mə də niy yə-
tin for ma laş ma sı pro se si nə 
töh fə ver mək, ət raf mü hi tin 
qo run ma sı və eko lo ji prob-
lem lə rə qar şı mü ba ri zə də 
gənc nəs li bir gə fəaliy yə-
tə səs lə mək olub. Ya şıl laş-
dır ma təd bi ri çər çi və sin də 
yüz lər lə ağac əki lib, əra zi də 
abad laş dı rıl ma iş lə ri apa rı-
lıb.
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“Azər su” ASC-nin səd-

zır lan ma sı və on la rın po ten-
sialın dan la zı mın ca is ti fa də 
olun ma sı ki mi mə sə lə lə rə 
xü su si diq qət ye ti ri lir. 

Həm kar lar İtt  i fa qı Res pub-
li ka Ko mi tə si nin səd ri Akif 
Məm mə dov 
tın da ça lı şan gənc iş çi lə rin 
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“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti da ha bir şə hər də 
ye ni su və ka na li za si ya la-
yi hə si nin ic ra sı na baş la yır. 
Ya xın vaxt lar da Qa zax şə hə-
rin də iç mə li 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 üz-
rə ti kin ti iş lə ri nə start ve ri lə-
cək. Bu mü na si bət lə Qa zax 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
la yi hə nin təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib. Ra yon ic ti maiy yə ti-
nin, “Azər su” ASC-nin,  məs-
lə hət çi və pod rat çı təş ki lat la-
rın nü ma yən də lə ri nin iş ti rak 
et di yi təq di mat da la yi hə nin 
məq sə di, fay da sı, ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nin ic ra qra fi -
ki, eko lo ji əhə miy yə ti ba rə də 
ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. 

Təd bir də Qa zax Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı Rə cəb Ba ba şov böl gə lə rin 
in ki şa fı nı tə min edən uğur lu 
is la hat lar dan, döv lət proq-
ram la rın dan da nı şıb. Cəb hə 
böl gə sin də yer lə şən Qa zax 
ra yo nun da su və ka na li za si-
ya la yi hə si nin ic ra sı na baş-
lan ma sı nı əha li nin so sial 
prob lem lə ri nin həl li nə gös-
tə ri lən yük sək qiy mət ki mi 

də yər lən di rib.
“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Eti bar Məm mə dov 
əha li nin iç mə li su və ka na li-
za si ya xid mət lə ri ilə tə mi na-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti-
qa mə tin də gö rü lən iş lər dən 
da nı şıb. Qeyd edib ki, Pre zi-
dent İl ham Əli yev  şə hər və 
ra yon mər kəz lə ri nin, həm çi-
nin kənd lə rin  iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı-
nı daim diq qət də sax la yır. 
Qa zax da ic ra olu na caq  ye ni 
la yi hə bu sa hə də gö rü lən iş-
lə rin da va mı dır.

La yi hə və pod rat təş ki lat-
la rın nü ma yən də lə ri ti kin ti-
qu raş dır ma iş lə ri nin vax tın-
da və key fi y yət li ic ra sı üçün 
bü tün la zı mi təd bir lə rin gö-
rü lə cə yi ni bil di rib lər.

Son ra Qa zax şə hə ri nin su 
təc hi za tı sis te mi nin və ka na-
li za si ya şə bə kə si nin ti kin ti si 
la yi hə si nin təq di ma tı olub. 
Təq di mat da bil di ri lib ki, Qa-
zax şə hə ri nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə-
si 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 
“Azər bay ca nın 6 ra yo nun da 
Mil li Su Təc hi za tı və Ka na-
li za si ya Proq ra mı” çər çi və-
sin də hə ya ta ke çi ri lir. La yi hə 
2035-ci ilə pers pek tiv in ki şaf 
nə zə rə alın maq la Qa zax şə-
hə rin də 26 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. Bu la yi hə çər çi və sin də 

gə lə cək də Qa zax ra yo nu nun 
Ağ köy nək, Qa ra pa paq, Hü-
seyn bəy li və Ağs ta fa ra yo nu-
nun Dağ Kə sə mən kənd lə ri-
nə də iç mə li su yun ve ril mə si 
nə zər də tu tu lur. Ümu mi lik-
də bu la yi hə dən 45 min sa kin 
fay da la na caq.

Qa zax şə hə rin də əha li-
nin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
6,4 km ma gist ral su kə mə ri, 
ümu mi tu tu mu 10 min kub-
metr olan 2 ədəd su an ba rı, 
106,4 km pay la yı cı su şə bə-
kə si in şa edi lə cək. Bu nun la 
pa ra lel ola raq şə hə rin ka na-

li za si ya inf rast ruk tu ru da 
ye ni dən qu ru la caq. Şə hər 
əra zi sin də 82,3 km uzun lu-
ğun da ka na li za si ya şə bə kə si 
ya ra dı la caq və  4,4 km ka na-
li za si ya kol lek to ru ti ki lə cək. 
Ümu mi lik də şə hər də 5870 
ün van su və ka na li za si ya şə-
bə kə lə ri nə qo şu la caq və say-
ğac lar qu raş dı rı la caq. İç mə li 
su və ka na li za si ya şə bə kə lə-
ri nin ti kin ti si nin 2020-ci ilin 
so nun da ba şa çat dı rıl ma sı 
plan laş dı rı lır.

Şə hər də ya ra nan tul lan tı 
su la rı nın tə miz lə nib zə rər-
siz ləş di ril mə si məq sə di lə 
gə lə cək də məh sul dar lı ğı sut-
ka da 10 min kub metr olan 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu 
ti ki lə cək.
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Şəm kir çay su an ba rı nın 
eh ti ya tı nın da xi li mən bə-
lər he sa bı na for ma laş ma sı 
öl kə mi zin su təh lü kə siz li yi 
ba xı mın dan st ra te ji əhə miy-
yət da şı yır. Ümu mi su tu-
tu mu 165 mil yon kub metr 
olan an ba rın po ten sial eh ti-
ya tı da ya nıq lı iç mə li su təc-
hi za tı ba xı mın dan mü hüm 
əhə miy yət da şı yır. Üs tə lik 
bu ra da top la nan ye rüs tü su-

la rın tə bii du rul ma dan keç-
mə si su yun ema lı nı asan laş-
dı rır. Bü tün bun lar nə zə rə 
alı na raq “Azər su” ASC-nin 
si fa ri şi ilə su an ba rı nın ya-
xın lı ğın da məh sul dar lı ğı 
sut ka da 140 min və ya sa-
ni yə də 1,6 kub metr olan 
su tə miz lə yi ci qur ğu ti ki lir. 
Komp leks də hər bi ri nin tu-
tu mu 2500 kub metr olan 3 
ədəd su an ba rı, an bar la rın 
ida rəet mə ota ğı, xlo ra tor 
qur ğu su, elekt rik ya rıms-
tan si ya sı in şa edi lib, eh ti yat 
ge ne ra tor alı na raq əra zi də 
qu raş dı rı lıb. Ha zır da qurğu-
da emal ava dan lıq la rı nın 
qu raşdırl ma sı iş lə ri apa rı lır.

Qur ğu nun su tə mi na-
tı Şəm kir çay su an ba rın dan 
ay rı lan su var ma ka na lı he-
sa bı na apa rı la caq və ar tıq 
ka nal dan su yun gö tü rül mə-
si üçün da şı yı cı xət lər ti ki lib. 
Bu ra dan gö tü rü lən qur ğu da 
su qum süz gəc lə rin də tə-
miz lən dik dən son ra an bar-
la ra ötü rü lə cək. An bar la ra 
da xil olan və çı xan su yun 
miq da rı və təz yi qi, an bar lar-

da su yun həc mi, si yirt mə lə-
rin iş re ji mi və iş çi və ziy yə ti, 
elə cə də su yun bu la nıq lıq 
sə viy yə si və qa lıq xlo run 
miq da rı on layn re jim də tən-
zim lə nə cək. Bü tün bu pro-
ses lə rə SCA DA sis te mi va si-
tə si lə nə za rət olu na caq.

Re gion lar da ti ki lən ən 
bö yük iç mə li su tə miz lə yi-
ci qur ğu nun bu ilin bi rin ci 
ya rı sın da is tis ma ra ve ril mə-
si nə zər də tu tu lur.  Müasir 
tex no lo gi ya əsa sın da ti ki lən 
ye ni qur ğu Gən cə, Şəm kir, 
Sa mux şə hər lə ri və ət raf 
kənd lər də 300 min dən ar tıq 
in sa nı key fi y yət li və fa si lə-

siz iç mə li su ilə tə min edə-
cək.

Şəm kir çay su tə miz lə yi-
ci qur ğu su is tis ma ra ve ril-
dik dən son ra bu mən bə dən 
Gən cə şə hə ri nə sa ni yə də 
1141 litr, Şəm kir şə hə ri nə 
187 litr, Sa mux  şə hə ri nə 85 
litr,  kənd lə rə isə 50 litr  iç-
mə li su ve ri lə cək. Şəm kir çay 
su tə miz lə yi ci qur ğu sun dan 
Gən cə şə hə ri nə su yun ve-
ril mə si ni tə min et mək üçün  
uzun lu ğu 27,5 km olan ma-
gist ral su kə mə ri nin ti kin ti si 
ar tıq ye kun la şıb, bu kə mər-
dən Sa mux şə hə ri və ra yo-

nun bə zi kənd lə ri nə, elə cə 
də Göy göl ra yo nu nun bir 
sı ra kənd lə ri nin su təc hi za-
tı nı yax şı laş dır maq məq sə-
di lə çı xış lar ve ri lib. Bu nun-
la ya na şı, qur ğu dan Şəm kir 
şə hə ri nə dək 16,5 ki lo metr 
uzun lu ğun da ma gist ral su 
kə mə ri ti ki lə rək şə hər şə bə-
kə si nə bir ləş di ri lib.

Qeyd edək ki, son 10 il-
də hə ya ta ke çi ri lən iç mə li su 
la yi hə lə ri çər çi və sin də məh-
sul dar lı ğı sut ka da 1,6 mil-
yon kub metr dən çox olan 
39 ye ni iç mə li su mən bə yi 
ya ra dı lıb. 

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti “Azər-
bay can Res pub li ka sı 
re gion la rı nın so sial-iq-
ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı”na uy ğun ola-
raq böl gə lər də 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 ilə bağ lı mü hüm 
la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. 
Res pub li ka mı zın qərb 
böl gə sin də əha li nin eti-
bar lı və da ya nıq lı  iç mə li 
su tə mi na tı na he sab lan-
mış Şəm kir çay su tə miz lə-
yi ci qur ğu sun da iş lər son 
mər hə lə də dir.

Шям кир чай су тя миз ля йи ъи гур ьу су 
йа хын ай лар да ис тис ма ра ве ри ля ъяк
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Bi nə qə di ra yo nun da ic-
ra olu nan la yi hə lər bir ne çə 
is ti qa mət də hə ya ta ke çi ri lir. 
Ha zır da Bi nə qə di qə sə bə-
si Fəx rəd din Qur ba nov və 
Xo ca sən qə sə bə si Rus lan 
Al lah ver di yev kü çə lə rin də, 
həm çi nin ATS yo lu ad la nan 
əra zi də ye ni iç mə li su şə bə-
kə lə ri ya ra dı lır. Qeyd edək 
ki, bu əra zi lər də iç mə li su 
təc hi za tı əha li tə rə fi n dən 
pri mi tiv qay da da ya ra dıl-
mış şə bə kə lər he sa bı na apa-
rı lır. Möv cud şə bə kə lər su 
təc hi za tın da çə tin lik lər ya-
ra dır. Be lə ki, bu əra zi lər də 
tez-tez qə za lar baş ver di yin-
dən su yun təz yi qi ni ar tır-
maq müm kün ol mur. Nə ti-
cə də bə zi abo nent lər nor mal 
qay da da su ala bil mir. Bü-
tün bun lar nə zə rə alı na raq 
hə min kü çə lə rin iç mə li su 

təc hi za tı sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı na qə rar ve-
ri lib.

 F.Qur ba nov kü çə sin də 
ic ra olu nan la yi hə çər çi və-
sin də kü çə bo yu 110 mm 
diametr li bo ru lar la ye ni 3 

km uzunluğunda su xətt  i 
çə ki lir. La yi hə yə əsa sən. Ye-
ni xət dən hər bir evə bir ləş-

mə  ve ri lə rək say ğac lar qu-
raş dı rı la caq. Ye ni çə kil miş 
su xətt  i hər iki tə rəf dən 450 
mm və 630 mm diametr li 
ma gist ral xət lə rə qo şu la-
caq.  Bu da hə min əra zi də 
su yun dairə vi hə rə kə ti ni tə-
min edə cək. Ye ni ya ra dı lan 
sis tem he sa bı na abo nent lər 
24 saat fa si lə siz iç mə li su ilə 
tə min olu na caqlar.

Xo ca sən qə sə bə si nin 
Rus lan Al lah ver di yev kü çə-
sin də və ATS yo lu ad la nan 
əra zi də ic ra olu nan la yi hə 
çər çi və sin də bu ra da 280-
100 mm diametr li bo ru lar la 

5 km uzun lu ğun da su xət lə-
ri çə ki lə cək. Ye ni şə bə kə dən 
abu nə çi lə rə bir ləş mə ve ri-
lə rək say ğac lar qu raş dı rı la-
caq. La yi hə nin ic ra sı sa kin-
lə rin iç mə li su təc hi za tı nı 
xey li yax şı laş dı ra caq.

Ha zır da Bi nə qə di ra yo-
nun da “Azər su” ASC tə rə-
fi n dən ic ra olu nan ka na li-
za si ya la yi hə si də eko lo ji 
ba xım dan əhə miy yət kəsb 
edir. La yi hə yə əsa sən Bi nə-
qə di qə sə bə si nin I Mə dən 
kü çə sin dən (DSK yo lu) ke-
çən açıq ka nal ör tü lü kol lek-
tor la əvəz lə nir. Təx mi nən 
300 metr mə sa fə də 1000 mm 
diametr li me tal bo ru lar-
la da şı yı cı kol lek tor ti ki lir. 
La yi hə çər çi və sin də ət raf 
əra zi lər də ki ya şa yış ev lə ri 
və ob yekt lə rin tul lan tı su-
la rı nın axı dıl ma sı məq sə di-
lə ka na li za si ya qu yu la rı nın 
da ti kin ti si nə zər də tu tu lub. 
İş lə rin qı sa müd dət də ba şa 
çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu-
lur. Bu nun la da əra zi də ki 
ya şa yış ev lə ri və ob yekt-
lə rin məişət və tə sər rü fat 
mən şə li tul lan tı su la rıının 
açıq ka nal lar la axı dıl ma sı-
nın qar şı sı alı na caq.

Би ня гя ди ра йо нун да йе ни ич мя ли 
су ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на баш ла ны лыб

 “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti Ba kı şə-
hə ri və ət raf qə sə bə lər də 
əha li nin iç mə li su təc-
hi za tı 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. 
Səhm dar Cə miy yə tin 
Təd bir lər Pla nı na uy-
ğun ola raq Bi nə qə di ra-
yo nun da ye ni la yi hə lə-
rin ic ra sı na baş la nı lıb.
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Azər bay can Me mar lıq 
və İn şaat Uni ver si te tin də 
(Az MİU) tə lə bə və mə zun-
lar üçün ilk kar ye ra sər gi si 
ke çi ri lib. Tə lə bə lə rin məş-
ğul lu ğu nu ar tır maq məq sə-
di ilə təş kil olu nan sər gi də  
70-ə ya xın döv lət və özəl 

təş ki lat müəs si sə lər təm sil 
olu nub. “Azər su” ASC sər-
gi də xü su si stend lə iş ti rak 
edib.

Sər gi nin açı lış mə ra si-
min də Uni ver si te tin rek-
to ru, pro fes sor Gül çöh rə 
Məm mə do va bil di rib ki sər-

gi tə lə bə və mə zun la rın kar-
ye ra im kan la rı nı ar tır maq, 
məş ğul lu ğu nu in ki şaf et dir-
mək,  real iş im kan la rın dan 
ya rar lan maq məq sə di ilə 
təş kil olu nub.

1500-dən  çox tə lə bə və 
mə zu nun iş ti rak et di yi sər gi 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. 
Sər gi də va kan si ya lar haq-
qın da tə lə bə lə rə ət rafl  ı mə-
lu mat ve ri lib və on lar dan 
işə qə bul üçün mü ra ciət an-
ke ti top la nıb. 

"Azər su" ASC kar ye ra sər gi sin də

2018-ci il  də “Azər  su” 
ASC-nin Mər  kə  zi La  bo  ra -
to  ri  ya  sı və is  teh  sa  lat müəs -
si  sə  lə  ri  nin la  bo  ra  to  ri  ya  la  rı 
tə  rə  fi n  dən 68 min iç  mə  li su 
və 25 min tul  lan  tı su nü  mu -
nə  si  nin ana  liz  lə  ri apa  rı  lıb.

Ötən il ana  liz  lə  rin əsas 
his  sə  si Mər  kə  zi La  bo  ra  to -
ri  ya tə  rə  fi n  dən apa  rı  lıb. İl 
ər  zin  də la  bo  ra  to  ri  ya  da iç -
mə  li və tul  lan  tı su  la  rı  nın 35 
min nü  mu  nə  si əsa  sın  da 174 
min pa  ra  metr tə  yin edi  lib. 
Bu 2017-ci il  lə mü  qa  yi  sə -
də nü  mu  nə sa  yın  da 21 faiz, 
gös  tə  ri  ci sa  yın  da isə 50 faiz 
ar  tım de  mək  dir. Key  fi y  yə  tə 

nə  za  rət sa  hə  sin  də mü  şa  hi  də 
olu  nan cid  di ar  tım gös  tə  ri -
ci  lə  ri ye  ni su mən  bə  lə  ri  nin 
is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si, mo  dul 
tip  li su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  la -
rın “Azər  su” ASC-nin xid -
mə  ti  nə ve  ril  mə  si sa  yə  sin  də 
müm  kün olub. 

Ümu  mi  lik  də,  iç  mə  li su 
nü  mu  nə  lə  ri Sə  hiy  yə Na  zir -
li  yi Res  pub  li  ka Gi  gi  ye  na 
və Epi  de  miolo  gi  ya Mər  kə -
zi ilə ra  zı  laş  dı  rıl  mış qra  fi k 
əsa  sın  da su an  bar  la  rı, na  sos 
stan  si  ya  la  rı və su şə  bə  kə  lə -
ri, elə  cə də təh  sil və sə  hiy  yə 
müəs  si  sə  lə  ri, mü  hüm döv -
lət ob  yekt  lə  ri, meh  man  xa -

na, id  man komp  leks  lə  ri və 
di  gər ob  yekt  lər  dən gö  tü -
rül  müş 33 min su nü  mu  nə  si 
üz  rə 158 min gös  tə  ri  ci tə  yin 
edi  lib. Ey  ni za  man  da  Eko -
lo  gi  ya və Tə  bii Sər  vət  lər 
Na  zir  li  yi ilə ra  zı  laş  dı  rıl  mış 
qra  fi k əsa  sın  da tə  miz  lə  yi  ci 
qur  ğu  lar, sə  na  ye müəs  si  sə -
lə  ri, şə  hər kol  lek  tor  la  rı və 
s. nöq  tə  lər  dən gö  tü  rül  müş 
2400 tul  lan  tı su nü  mu  nə  si -
nin 16 min pa  ra  met  ri öy  rə -
ni  lib.

Ha  zır  da “Azər  su” ASC-

nin Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri -
ya  sın  da iç  mə  li və tullantı 
sularının 110 pa  ra  met  ri üz -
rə ana  liz  lər apa  rı  lır.

Mər  kə  zi La  bo  ra  to  ri -
ya  nın təc  rü  bə  sin  dən is  ti -
fa  də et  mək  lə 2018-ci il  də 
re  gional la  bo  ra  to  ri  ya  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sı iş  lə  ri  nə baş  la -
nı  lıb. Re  gional la  bo  ra  to  ri  ya -
lar Azər  bay  ca  nın ən uc  qar 
əra  zi  sin  də yer  lə  şən mən -
bə  lər  də  ki su  yun key  fi y  yət 
gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni də nə  za  rət  də 
sax  la  maq im  ka  nı ya  ra  dır.

Ич мя ли су йун кей фий йя ти ня ня за рят эцъ лян ди ри лир
İs teh lak çı la ra ve ri lən iç mə li su yun key fi y yə ti nin, 

həm çi nin kə nar laş dı rı lan tul lan tı su la rı nın tər ki bi nin 
eko lo ji stan dart lar çər çi və sin də nə za rət də sax la nıl ma sı 
“Azər su” ASC-nin priori tet və zi fə lə rin dən dir. Səhm dar 
Cə miy yə tin Mər kə zi La bo ra to ri ya sı Ba kı şə hə ri və re-
gion lar da iç mə li su yun key fi y yə ti ni və tul lan tı su la rı-
nın stan dart la ra uy ğun lu ğu nu nə za rət də sax la yır.


