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2019-ъу ил тарихдя дярин

Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

Əziz həmvətənlər.
2019-cu il arxada qalır. Bu il ölkəmiz
üçün uğurlu il olmuşdur. İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələr uğurla icra edildi, Azərbaycan öz
inkişaf yolu ilə uğurla gedib.
2019-cu ildə ölkəmiz sabitlik, əminamanlıq şəraitində yaşamışdır. Dünyada gedən proseslər göz qabağındadır.
Dünyanın müxtəlif yerlərində, bizim
yerləşdiyimiz regionda, postsovet məkanında, Avropada, Asiyada, Latın
Amerikasında münaqişələr, müharibələr, qanlı toqquşmalar, kütləvi etiraz aksiyaları, polis zorakılığı, insan
haqlarının tapdalanması geniş vüsət
almışdır. Azərbaycan isə sabitlik məkanıdır, inkişaf məkanıdır. Bu, bizim böyük nailiyyətimizdir. Azərbaycan xalqı
2019-cu ildə təhlükəsizlik şəraitində yaşamış, qurmuş, yaratmışdır.
Bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmləndi. İl ərzində 40-dan
çox dövlət və hökumət başçısı Azərbaycana səfər etmişdir. Bizim ikitərəfli əlaqələrimiz böyük dərəcədə genişlənmişdir, çoxtərəfli formatda uğurla
əməkdaşlıq edirik, ölkəmizdə bir neçə

mötəbər beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Onların arasında Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Zirvə Görüşünü qeyd etməliyəm. Zirvə Görüşü
nəticəsində Azərbaycan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına sədrlik
etməyə başlamışdır. Qoşulmama Hərəkatının Zirvə Görüşü Azərbaycanda
keçirilmişdir və 120 ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycan bu böyük təsisata
3 il ərzində sədrlik edəcəkdir. Bu, bizə
göstərilən böyük etimaddır. Bu, onu
göstərir ki, dünya birliyinin böyük əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir və bizə böyük hörmətlə yanaşır.
Bu il Bakıda Dünya dini liderlərinin
Zirvə görüşü keçirilmişdir, 70 ölkədən
gəlmiş dini liderlər Azərbaycanda gedən proseslərə çox müsbət qiymət vermişlər. Azərbaycan multikultural, öz
ənənələrinə, milli, dini dəyərlərinə sadiq ölkə kimi özünü bu Zirvə görüşündə təqdim etdi.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur.
Bizim prinsipial mövqeyimiz ondan
ibarətdir ki, bu münaqişə ölkəmizin

ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. Dağlıq Qarabağ tarixi
əzəli Azərbaycan torpağıdır, beynəlxalq hüquq baxımından Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsidir. Bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar münaqişə ilə bağlı
qərarlar, qətnamələr qəbul etmişlər,
öz mövqeyini ortaya qoymuşlar. BMT
Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul
etmişdir, orada açıq-aydın göstərilir ki,
işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Qoşulmama Hərəkatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Avropa
Parlamenti, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası və digər təşkilatlar oxşar qərar və qətnamələr qəbul etmişlər.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında
imzalanmış “Tərəfdaşlıq prioritetləri”
sənədində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərinin
toxunulmazlığına böyük dəstək ifadə
edilmişdir. Beləliklə, həm tarixi baxımdan, həm beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir.
İl ərzində münaqişə ilə bağlı Ermənistandan çox ziddiyyətli, bir-birini
təkzib edən və cəfəng bəyanatlar səslənirdi. Gah deyirdilər ki, qondarma
“Dağlıq Qarabağ respublikası” müstəqil dövlətdir və Azərbaycan bu dırnaqarası müstəqil dövlətlə danışıqlar aparmalıdır. Bu, yalandır, Dağlıq Qarabağ
müstəqil dövlət deyil, heç bir ölkə bu
qanunsuz qurumu tanımayıb, o cümlədən Ermənistan da tanımayıb və bu
il ərzində danışıqlar prosesi Ermənistan və Azərbaycan arasında aparılmışdır. Beləliklə, bu cəfəng tezis tamamilə
darmadağın edilmişdir. Gah deyirdilər
ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistandır və
nöqtə. Belə populist bəyanatlar vermək
olar, amma bu populist bəyanatların arxasında dayanmaq mümkün deyil. Bu

BЦЛЛЕТЕН

Нойабр-декабр 2019-ъу ил

3

ислащатлар или кими галаъаг

da yalandır, Dağlıq Qarabağ Ermənistan deyil, bütün dünya bilir və mən bunu bir daha bəyan etmişəm ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi.
Əminəm ki, bizim ardıcıl, düşünülmüş siyasət münaqişənin həllinə gətirib çıxaracaq. İqtisadi gücümüz, hərbi
gücümüz, siyasi gücümüz, demoqrafik
artım - bütün bu amillər bizim mövqeyimizi gücləndirir. Əminəm, gün gələcək ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Buna nail olmaq
üçün biz daha da güclü olmalıyıq və bu
istiqamətdə bu il böyük addımlar atılmışdır.
2019-cu il tarixdə dərin islahatlar ili
kimi qalacaq. Siyasi islahatlar, kadr islahatları, struktur islahatları, iqtisadi,
siyasi və sosial sahələrdə aparılan islahatlar bizim gücümüzü artırmışdır. Bu
il iqtisadiyyat artmışdır, iqtisadiyyatın
qeyri-neft sektoru 3 faizdən çox artmışdır. Bizim xarici dövlət borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 17 faizini təşkil edir. Bu da dünya miqyasında 9-cu
göstəricidir və bundan sonrakı illərdə
xarici borcumuz daha da aşağı düşəcək. Bizim valyuta ehtiyatlarımız bu il
4,5 milyard dollar artmışdır və rekord
həddə - 50 milyard dollara çatmışdır.
Bizim valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 5 dəfədən çox artıqdır. Yəni, bu, ölkəmizin iqtisadi və maliyyə imkanlarının dayanıqlılığını ifadə
edir. Sənaye istehsalı artmışdır, xüsusilə qeyri-neft sektorunda sənaye artımı
14 faiz təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatında 7 faiz artım vardır. Yəni, bütün
əsas istiqamətlər üzrə ölkəmizin uğurlu
inkişafı reallıqdır.
Biz Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasının hesabatında donor ölkəyə çevrildik. Biz indi borc alan yox, borc verən
ölkəyik. Bütün bunlar düşünülmüş siyasətin təzahürüdür. Bütün bu uğurlu
nailiyyətlər imkan verir ki, biz sosial sahəyə daha böyük həcmdə vəsait ayıraq
və bunu etdik. Bu il də bu baxımdan
çox yaddaqalan il olmuşdur. Çox geniş,

hərtərəfli sosial paket təqdim edildi və
bu sosial paket 4 milyon 200 min əhalini əhatə etdi. Bəzi müavinətlər 50 faiz,
bəzi müavinətlər 100 faiz, yəni, 2 dəfə
artmışdır. Minimum əməkhaqqı 2 dəfə,
minimum pensiya 70 faiz artmışdır. Minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə biz bu gün MDB məkanında birinci yerdəyik. Bizim sosial siyasətimiz
bir daha onu göstərir və mən dəfələrlə
bəyan etmişəm ki, bizim siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Əminəm ki, gələcək illərdə iqtisadi imkanlarımız genişləndikcə sosial
sahəyə bundan da böyük diqqət göstəriləcək.
Şəﬀaflıq baxımından bu il çox uğurlu il olmuşdur. Vergi və gömrük orqanları xəzinəyə plandan əlavə 1 milyard
manatdan çox vəsait daxil etmişlər və
əlbəttə, bu, imkan verir ki, - əminəm,
bu meyil gələn il də müşahidə olunacaq, - biz daha geniş miqyasda sosial və
infrastruktur layihələri icra edək.
Məcburi köçkünlərin problemləri
həll olunur. Bu il 5 mindən çox məcburi köçkün ailəsi, 800-ə yaxın şəhid ailəsi
üçün yeni mənzillər, evlər tikilmişdir.
Zəlzələdən əziyyət çəkmiş Şamaxı, İsmayıllı, Ağsu rayonlarının sakinləri süçün minlərlə ev tikilmişdir. Bu böyük
zəlzələnin fəsadlarının mütləq əksəriyyəti cəmi 10 ay ərzində aradan qaldırıldı. Bu da unikal məsələdir, çünki bu,
bizim niyyətimizi, gücümüzü göstərir.
Azərbaycan dövləti və rəhbərlik bir daha göstərdi ki, hər zaman vətəndaşların
yanındadır.
Bu il TANAP layihəsi istismara verildi, bu, tarixi layihədir. TANAP artıq
Avropa İttifaqı sərhədinə çatdırıldı. Biz
bu tarixi hadisəni bu ilin noyabr ayında
böyük təntənə ilə qeyd etmişik. TANAP
Cənub Qaz Dəhlizinin bir hissəsidir.
Cənub Qaz Dəhlizi 4 layihədən ibarətdir və onlardan 3-ü – “Şahdəniz-2”,
Cənubi Qafqaz Qaz Kəməri və TANAP
artıq reallığa çevrildi. Dördüncü layihə
- TAP, o da artıq uğurla icra edilir və bu

layihənin icra səviyyəsi 90 faizi ötübdür. Biz Avropanın, Avrasiyanın energetika və nəqliyyat xəritəsini yenidən
cızırıq. Biz bu layihənin təşəbbüskarı
olmuşuq. Biz əsas yükü - həm maliyyə,
həm texniki məsuliyyəti öz üzərimizə
götürmüşük və tərəfdaşlarla birlikdə
bu nəhəng və böyük əhəmiyyət kəsb
edən layihəni uğurla icra edirik.
Bu il turizm sahəsində rekord il olmuşdur. Bizim apardığımız siyasət,
ölkəmizin inkişafı, ölkəmizdə hökm
sürən təhlükəsizlik, əmin-amanlıq,
Azərbaycanda keçirdiyimiz böyük mötəbər tədbirlərin nəticəsində bu il tarixdə ilk dəfə olaraq 3 milyondan artıq turist Azərbaycana səfər etmişdir.
Bu il 10 milyonuncu vətəndaş dünyaya gəldi. Bu da böyük tarixi hadisədir. Müstəqillik dövründə bizim əhalimiz 3 milyondan çox artmışdır. Bu,
bizim həm gücümüzü, həm də məsuliyyətimizi artırır. Çünki artan əhali
böyük üstünlükdür, eyni zamanda, iqtisadi artım artan əhalini daim qabaqlamalıdır. Artan əhali o deməkdir ki, yeni məktəblər, yeni uşaq bağçaları, yeni
xəstəxanalar tikilməlidir, yeni iş yerləri
yaradılmalıdır. Beləliklə, Azərbaycanın əhalisi artdıqca gücü də artır. Bu il
dünyaya gələn gözəl Mehriban balamız
bizim hamımızı sevindirdi. Allah onu
xoşbəxt eləsin, Allah bütün uşaqlarımızı xoşbəxt eləsin, Allah bütün balalarımızı qorusun.
Bu gün, eyni zamanda, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür.
Mən fürsətdən istifadə edərək, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılara öz
səmimi salamlarımı çatdırıram. Onlar
bilməlidirlər və bilirlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanıb.
Əziz həmvətənlər, mən sizi Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
və Yeni il münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun!
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Тещранда Шящяр Су Тясяррцфаты цзря Реэионал
Идаряетмя Мяркязинин топлантысы кечирилиб

Dekabrın 5-də Tehranda Şəhər Su Təsərrüfatı üzrə Regional İdarəetmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin 10-cu toplantısı keçirilib. Toplantıda
Azərbaycan, İran, Türkiyə, Pakistan, Əfqanistan, İraq, Almaniya, İsveçrə,
İordaniya, Liviya, Qırğızıstan və digər dövlətlərin müvafiq qurumlarının
rəhbər şəxsləri olmaqla ümumilikdə 17 ölkənin nümayəndəsi iştirak edib.
Toplantıda ölkəmizi “Azərsu”
ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynovun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib.
Toplantını giriş sözü ilə açan İranın energetika naziri Rza Ərdakanian
müasir dünyada ekoloji vəziyyətin
dəyişməsindən və suya tələbatın artmasından danışıb. Qeyd olunub ki,
zəruri tədbirlər görülməsə gələcəkdə
insanlar təmiz su çatışmazlığı ilə üzləşəcək. Bu, bütün ölkələrin problemi
olmalı və onun aradan qaldırılması
üçün birgə səylər göstərilməlidir.
Sonra digər ölkələrin təmsilçiləri
mövcud problemlər və onların həlli
yollarından danışıblar. Bildirilib ki,
problemin həlli region dövlətlərinin
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində mümkündür.
"Azərsu" ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov Azərbaycanın təşkilatın idarə heyətinə üzv qəbul edildiyi üçün təşəkkürünü bildirərək,
ölkəmizdə su sektorunun inkişafı və
perspektivləri, o cümlədən dövlətin
bu sahəni daim diqqətdə saxlaması
ilə bağlı toplantı iştirakçılarını mə-

lumatlandırıb. O qeyd edib ki, Azərbaycanda su ehtiyatları məhduddur
və bu ehtiyatların 70 faizi transsərhəd
çayların payına düşür. Əhalinin artımı, sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafı nəticəsində su ehtiyatlarından
istifadə sürətlə artır. Bunları nəzərə
alaraq, Azərbaycanın su strategiyasında transsərhəd çay hövzələrinin
su ehtiyatlarının çirklənmə və tükənmədən mühafizəsi mühüm yer tutur:
“Hesab edirik ki, dövlətlərin maraqlarının yaxınlaşdırılması transsərhəd

çay sularından birgə istifadə haqqında qəbul edilmiş ümumi beynəlxalqhüquqi sənədlərə və əlaqələndirilmiş
regional su siyasətinə əsaslanmalıdır.
Belə vacib sənədlərdən biri BMT-nin
"Sərhəddən keçən su axınlarının və
beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə" Konvensiyadır. Azərbaycan bu Konvensiyanı 2000-ci ildə
ratifikasiya edib, onun "Su və sağlamlıq" Protokoluna isə 2002-ci ildə
qoşulub”.
Q.Hüseynov nəzərə çatdırıb ki,
Kür-Araz çayları hövzəsində yerləşən
ölkələrdən yalnız Azərbaycan Helsinki Konvensiyasına qoşulub. Azərbaycan transsərhəd su siyasətini bu
Konvensiyaya görə və qonşu ölkələrlə
ikitərəfli müqavilələr əsasında qurur.
İran ilə bu sahədə əməkdaşlığa 1963cu ildən başlanılıb. Ötən dövr ərzində
tərəflərin iştirakı ilə "Araz" su anbarı
və "Mil-Muğan" hidroqovşağı istifadəyə verilib. Araz çayı üzərində yeni
inşa olunan "Xudafərin" və "Qız qalası" hidroqovşaqlarının istismarının
razılaşdırılması üçün 2016-cı il fevralın 23-də imzalanmış sazişə uyğun
olaraq Birgə Texniki Komissiya yaradılıb. Samur çayı ilə əlaqədar Rusiya
ilə saziş imzalanıb, Kür çayı ilə bağlı
Gürcüstan ilə ikitərəfli müqavilə üzərində iş aparılır.

BЦЛЛЕТЕН
"Azərsu" ASC-nin sədri
qeyd edib ki, Ermənistanla
yaranmış münaqişə nəticəsində transsərhəd çayların
su ehtiyatlarından səmərəli
istifadə mümkün deyil. Bu
münaqişə Azərbaycanı bəzi yerli su mənbələrindən
məhrum edib. Buna misal
olaraq tutumu 560 milyon
kubmetr olan Sərsəng su
anbarını və digər su obyektləri göstərmək olar. Nəzərə
çatdırılıb ki, Azərbaycanın su infrastrukturunun
yaxşılaşdırılması dövlətin
sosial-iqtisadi siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən
biridir. Hazırda su təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə yerüstü və yeraltı su ehtiyatları yenidən
qiymətləndirilir, su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi və içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm işlər
görülür. Prezident İlham
Əliyevin xüsusi tapşırığına uyğun olaraq 2013-cü
ildə regionun ən müasir
laboratoriyalarından biri
və 2015-ci ildə ultrasüzgəc
texnologiyasına əsaslanan
və məhsuldarlığı sutkada
570 min kubmetr olan sutəmizləyici qurğular kompleksi istifadəyə verilib. Bununla yanaşı, ölkəmizdə
sudan qənaətlə istifadə texnologiyaları sürətlə inkişaf
etdirilir və qeyri-ənənəvi
su mənbələrindən istifadə istiqamətində tədqiqatlar aparılır, eksperimental
qurğular inşa olunur.
Sonra Regional Mərkəzin qarşısında duran digər
aktual məsələlər ətrafında
geniş fikir mübadiləsi aparılıb və növbəti illər üzrə
fəaliyyət planı müzakirə
olunaraq təsdiq edilib.
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5 шящярдя вя 11 гясябядя
йени лайищяляр иъра олунаъаг
Prezident İlham Əliyev
Yevlax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
ilə bağlı Sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, əhalinin içməli su
ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
dövlət proqramları çərçivəsində regionlarda yerləşən yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması ilə bağlı
layihələrin uğurlu icrası nəticəsində mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Yevlax şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat
fondundan “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinə 5
milyon manat ayrılıb.
Dövlət başçısının digər
sərəncamına əsasən, Neftçala şəhərinin içməli su
təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının
2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə ilkin olaraq 5
milyon manat ayrılıb.
Prezident İlham Əliyev
Şəmkir, Salyan və Qax şəhərlərində içməli su təchizatı və kanalizasiya sistem-

lərinin yenidən qurulması
layihələrinin davam etdirilməsi ilə bağlı sərəncamlar
da imzalayıb. Sərəncamlara
əsasən, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin
davam etdirilməsi məqsədilə "Azərsu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə Qax və
Şəmkir şəhərlərinin hər biri
üçün 8 milyon manat, Salyan şəhəri üçün isə 3 milyon manat ayrılıb.
Dövlət başçısı Bakı şəhərinin Sabunçu rayonu
ərazisində avtomobil yollarının, həmçinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən,
Bakı
şəhəri Sabunçu rayonunun
Pirşağı, Zabrat, Ramana
və Maştağa qəsəbələri ərazisində yeni infrastruktur
layihələrinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019cu il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 6
milyon manat, o cümlədən

avtomobil yollarının yenidən qurulması üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyinə ilkin
olaraq 3 milyon manat,
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması üçün “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
ilkin olaraq 3 milyon manat
ayrılıb.
Prezidentin digər sərəncamına əsasən, Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Binə,
Buzovna, Qala, Mərdəkan,
Şağan, Şüvəlan və Türkan
qəsəbələri ərazisində yeni
infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat
fondundan cəmi 6,0 milyon
manat, o cümlədən avtomobil yollarının yenidən
qurulması üçün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ilkin olaraq
3 milyon manat, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
üçün “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ilkin olaraq 3 milyon manat ayrılıb.
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Йени Азярбайъан Партийасынын гярарэащында
мятбуат конфрансы кечирилиб

Noyabrın 7-də “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz
Hüseynov Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında mətbuat konfransık eçirib.

Mətbuat
konfransında “Azərsu” ASC-nin sədri
Q.Hüseynov kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini salamlayaraq 6
noyabr “Radio və televiziya
işçilərinin peşə bayramı günü” münasibətilə radio və
televiziya işçilərini təbrik
edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində nailiyyətlər arzulayıb. Səhmdar Cəmiyyətin
sədri bildirib ki, əhalinin
keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin edilməsi
Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet məqsədlərindəndir. Son illər içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemləri ilə bağlı böyük işlər görülüb, uğurlu nəticələr əldə olunub.
Prezident İlham Əliyevin hər bir yaşayış məntəqəsinin 24 saat, fasiləsiz
və keyfiyyətli içməli su
ilə təmin edilməsi barədə
tapşırıqlarına uyğun olaraq Bakı şəhəri və Abşeron
yarımadasında, həmçinin
bölgələrdə
genişmiqyaslı
içməli və tullantı su layihələri icra olunub, bu işlər
hazırda da davam etdirilir.
Ötən müddətdə layihələrin
həyata keçirildiyi 50 şəhər
və rayon mərkəzinin 30-da
içməli su və kanalizasiya layihələri, 11-də isə içməli su
layihələrinin icrası yekunlaşıb. 10 şəhərdə tullantı sutəmizləyici qurğu inşa edilir.

Hazırda Gəncə, Şəki, Mingəçevir kimi iri şəhərlər də
daxil olmaqla ümumilikdə
11 şəhərdə layihələrin icrası
davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda layihələrdən kənarda
qalmış 5 şəhərdə də işlərə
başlanılması üçün müvafiq
tapşırıqlar verilib və artıq
bu istiqamətdə işlərə başlanılıb.
İqlim
dəyişmələrinin
su mənbələrinin məhsuldarlığına təsiri ilə əlaqədar
Gədəbəy, Lerik, Şəki, Şamaxı və Tovuz rayonlarında alternativ su mənbələri yaradılır. İçməli suyun
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Qobustan
və Ağstafada sutəmizləyici
qurğular tikilib.
2019-cu ildə 7 rayonun
18 kəndində layihələrin icrasına başlanılıb. Bu layihələr çərçivəsində 30 minədək
kənd sakininin içməli su
təchizatı yaxşılaşacaq.
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında həyata
keçirilən layihələr barədə
məlumat verən Q.Hüseynov qeyd edib ki, 2004-cü
illə müqayisədə bu ərazidə
fasiləsiz içməli su ilə təmin

olunma səviyyəsi 81,5 faizə
yüksəlib. Eyni zamanda 1
abonentin orta aylıq su istehlakı 17 kubmetrdən 11
kubmetrə düşüb. Bu qənaət
və yeni yaradılan mənbələr
hesabına ətraf kənd və qəsəbələrin içməli su təchizatı
yaxşılaşıb. Hazırda Bakıətrafı qəsəbələr üzrə 40-dan
çox ünvanda içməli su və
kanalizasiya layihələri icra
olunub və 270 km-dən çox
su xətti çəkilib.
2017-ci ildə Abşeron yarımadasında səth sularının
kənarlaşdırılması məqsədilə 16 layihənin icra edildiyini xatırladan Cəmiyyətin
sədri bildirib ki, hazırda 5
yaşayış məntəqəsində - Bi-

ləcəri, Mehdiabad, Zabrat,
Ramana və Bahar qəsəbələrində belə layihələrin icrası
davam etdirilir.
Q.Hüseynov içməli suyun keyfiyyətinin diqqətdə
saxlandığını bildirib və əlavə edib ki, yeni Mərkəzi Laboratoriya istifadəyə veriləndən sonra nümunələrin
götürülmə nöqtələrinin sayı 500-dən 2300-ə çatdırılıb.
Strateji yol xəritəsinə uyğun olaraq regionlarda sukanal idarələri və regional
laboratoriyalar
yaradılıb.
Laboratoriyalar avadanlıq,
reagent, maşın və mexanizmlərlə təchiz olunub. Bu
laboratoriyalar respublikanın istənilən yerində analizlər aparmaq iqtidarındadır.
Q.Hüseynov onu da bildirib ki, Azərbaycanın bütün yaşayış məntəqələrinin
su pasportları hazırlanır.
Həmin pasportlarda əhalinin sayı, su mənbəyi, su
təchizatının vəziyyəti və s.
məlumatlar əksini tapacaq.
Sonra “Azərsu” ASC-nin
sədri mətbuat nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.

BЦЛЛЕТЕН

Нойабр-декабр 2019-ъу ил

7

“Азяр су” АСЪ-нин рящбярлийи
бюлэялярдя сакинлярля эюрцшцб
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, digər qurumların rəhbərlərinin və onların müavinlərinin şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi bölgələrdə vətəndaşları qəbule diblər.
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Mingəçevir
və Şirvan şəhərlərində vətəndaşlarla görüşüb.
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Q. Hüseynov Mingəçevir Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı İlham İsmayılov ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib,
abidə önünə gül dəstəsi
düzərək Ulu Öndərin əziz
xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Mingəçevir şəhəri Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən qəbulda Mingəçevir
şəhərindən və Yevlax rayonundan 38 vətəndaş iştirak
edib.
Şirvan şəhərində keçirilən qəbuldan əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov və Şirvan
Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı İlqar Abbasov ulu
öndərin abidəsini ziyarət
ediblər. Gənclər Mərkəzində keçirilən qəbulda Şirvan
şəhərindən və Hacıqabul
rayonundan olan 40 vətəndaş iştirak edib.
***
“Azərsu” ASC-nin sədrinin birinci müavini Teyyub
Cabbarov noyabrın 18-də
Zərdab şəhərində Zərdab

və Bərdə rayonlarından,
dekabrın 13-də Sabirabad
şəhərində Sabirabad və
Saatlı rayonlarından olan
vətəndaşlarla görüşüb.
“Azərsu” ASC sədrinin
müavini Etibar Məmmədovun noyabrın 19-da Kürdəmir şəhərində keçirdiyi
görüşdə Kürdəmir və Ucar
rayonlarının, dekabrın 13də Salyan şəhərində keçirdiyi görüşdə isə Salyan və
Neftçala rayonlarının sakinləri iştirak edib.
Qəbullardan
əvvəl
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavinləri və yerli icra hakimiyyəti başçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib,
abidə önünə gül dəstələri
düzərək Ulu Öndərin əziz
xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Qəbullarda ümumilikdə
81 vətəndaşın müraciət və
şikayətlərinə baxılıb. Müraciətlər əsasən içməli su təchizatı və kanalizasiya, işə
qəbul və digər məsələlərlə
bağlı olub. Qəbullarda hər
bir vətəndaşın müraciəti
dinlənilib. Vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll
olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb.
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Аьъабяди вя Бейляганda тулланты
сутямизляйиъи гурьуларын тикинтиси йекунлашыр

B
Bu
təd
dbi
birllər sırasınd
da
tullantı sularının idarə olunması, ətraf mühitə ziyan
vurmadan təmizlənib kənarlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Cəbhəyanı
bölgədə yerləşən Ağcabədi
şəhərində su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi
yekunlaşıb, hazırda tullantı
sutəmizləyici qurğuda son
tamamlamai şləriap arılır.
Məhsuldarlığı sutkada
10 min kubmetr olan tullantı sutəmizləyici qurğular
kompleksi təmizləyici qurğu, kompressor və anbardan
ibarətdir. Qurğunun girişində iri və xırda barmaqlıqlar,
qumtutucular inşa edilib

dırılması nəzərdə tutulub.
Tullantı sutəmizləyici qurğu
istismara verildikdən sonra
Ağcabədi şəhərində su və
kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması işlərit amy ekunlaşacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankının birgə layihəsi
çərçivəsində şəhərin içməli
su təchizatı infrastrukturu
yenidən qurulub. Ağcabədi
şəhərini içməli su ilə təmin

və avadanlıqların quraşdırılmasına hazırlıq görülür.
Tikinti-quraşdırma işlərinin
yaxın vaxtlarda başa çat-

etmək üçün 14 subartezian
quyusu qazılıb, su mənbəyindən şəhərədək 30 km
magistral su xətti və ümu-

mi tutumu 10 min kubmetr
olan 2 su anbarı inşa edilib.
Layihəyə uyğun olaraq şəhərdə 214 km içməli su və
192 km kanalizasiya şəbəkələri yaradılıb, 8 mindən çox
ünvana birləşmə verilib. Ağcabədi şəhərində icra olunan
layihədən 45 minədək sakin
faydalanıb.
***
Cəbhəyanı
bölgədə
yerləşən Beyləqan şəhərində məhsuldarlığı sutkada 10 min kubmetr
olan tullantı sutəmizləyici qurğunun tikintisi üzrə son tamamlama
işləri aparılır. Təmizləyici qurğuda barmaqlıq
və qumtutucular, daxili
kommunikasiya sistemləri quraşdırılıb, giriş
kollektorunun tikintisi
yekunlaşıb.
Tullantı
sutəmizləyici
qurğu istismara verildikdən
sonra Beyləqan şəhərində su
və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması
işlərit amy ekunlaşacaq.

Qeyd edək ki, “Beyləqan
şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi”
Azərbaycan hökuməti və
Asiya İnkişaf Bankının birgə
maliyyələşdirdiyi “Su təchizatı və kanalizasiya investisiya proqramı” çərçivəsində
həyata keçirilir. Layihənin
icrasına 2012-ci ilin oktyabrında başlanılıb. Beyləqan
şəhərini içməli su ilə təchiz
etmək üçün 6 subartezian
quyusu qazılıb. Quyu ərazisində ümumi tutumu 1000
kubmetr olan 2 su anbarı və
nasos stansiyası tikilib. Su
mənbəyindən Beyləqan şəhərinə 8,5 km magistral su
xətti çəkilib. Şəhər ərazisində mövcud olan 4000 kubmetr tutumlu 2 su anbarı
əsaslı təmir olunub. Beyləqan şəhərində 91,6 km içməli su və 89,5 km kanalizasiya
şəbəkələri yaradılıb, 4500dək ünvana birləşmə verilərək sayğaclar quraşdırılıb.
Ümumilikdə bu layihədən
25 minədək sakin faydalanıb.

BЦЛЛЕТЕН
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi regionların
sosial-iqtisadi
inkişafı dövlət proqramına
uyğun olaraq Qobustan rayonunun kəndlərində əhalinin içməli su təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə
layihələrin icrası davam etdirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində rayonun Sündü kəndində mərkəzləşdirilmiş su
təchizatı sistemləri yaradılır.
Sündü kəndinin əhalisi uzun illər içməli su çatışmazlığından əziyyət çəkib.
Kənddə əhali tərəfindən
çəkilmiş su xətləri istismar
tələblərinə cavab vermirdi.
Kəndin yeni yaşayış massivində isə sakinlər içməli
suya olan tələbatlarını uzaq
məsəfələrdən
daşımaqla
ödəyirdilər.
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Гобустан районунун Сцндц кяндинин
ичмяли су проблеми щялл едилир
Sündü kəndinin içməli su
probleminin həlli məqsədilə
“Azərsu” ASC tərəfindən layihə hazırlanıb və qısa müddətdə
tikinti-quraşdırma
işlərinə başlanılıb. Səhmdar
Cəmiyyətin daxili imkanları
hesabına icra olunan layihə
çərçivəsində Sündü kəndinin yeni yaşayış massivində
mərkəzləşdirilmiş su təchizatı şəbəkəsi yaradılır. Layihəyə əsasən, sakinlərə içməli su kəndin yaxınlığındakı
mövcud bulaqlardan veriləcək. Bu məqsədlə su mənbəyində yeni nasos quraşdırılacaq, 50 kubmetr tutumlu
toplayıcı su anbarı və 3,5 km
uzunluğunda polad borulardan ibarət mag
gistral su kə-

məri təmir ediləcək. Mənbədən götürülən su kəndin
relyef baxımından yüksək
hissəsində yerləşən və hər
birinin tutumu 50 kubmetr
olan 2 su anbarına vurularaq
özüaxımlı rejimdə yeni tikilmiş şəbəkəyə ötürüləcək.
Layihə çərçivəsində kənd-

də ümumi uzunluğu 5,7 km
olan magistral və paylayıcı
su xətləri inşa edilir. Yeni şəbəkədən 150 fərdi evə birləşmə verilərək sayğac quraşdırılacaq.
Yeni layihənin icrasından
kəndin 1000-dək sakini faydalanacaq.

Хятаи районунун
ичмяли су тяъщизаты
йахшылашдырылыр

Bakı şəhəri Xətai rayonunun Məzahir Rüstəmov,
Sarayevo, Qaçaq Nəbi, Seyid Əzim Şirvani küçələrində, Babək prospekti və
Məhəmməd Hadi küçəsinin
bir hissəsində, həmçinin Neapol dairəsi ərazisində yaşayan sakinlərin içməli su
təminatını yaxşılaşdırmaq
məqsədilə “Azərsu” ASC tərəfindən yenil ayihənini crasınab aşşlanılıb.

Qeyd edək ki, indiyədək
bu ərazilərin paylayıcı su şəbəkəsinə içməli su 400 və
500 mm diametrli 2 magistral xətt vasitəsilə verilib. Yaşayış massivləri salınarkən
inşa edilmiş bu xətlər uzun
müddət istismar olunaraq
qəzalı vəziyyətə düşdüyündən normal su təchizatını
aparmaq mümkün olmurdu.

Bu səbəbdən ərazini içməli su ilə təmin edən kəmərlər yenisi ilə əvəzlənir.
Layihə çərçivəsində adıçəkilən küçələrdə 1000 mm
diametrli borularla 3 km
uzunluğunda yeni magistral su kəmərinin tikintisi
həyata keçirilir. Magistral
kəmər boyu 1,8 km uzunluğundam üşayiətedici xətt də
inşa edilir. Layihənin qısa
müddətdə başa çatdırılması
məqsədilə tikinti işləri eyni
vaxtda 4 nöqtədə aparılır.
Qısa müddət ərzində magistral kəmərin 25 faizindən çoxu çəkilib və tikinti-quraşdırma işlərinin bu
yaxınlarda başa çatdırılması

nəzərdət utulur.
Magistral kəmərin tikintisi başa çatdıqdan sonra
şəbəkəyə birləşmələr veriləcək. Bununla da, Məzahir
Rüstəmov, Sarayevo, Qaçaq Nəbi, Seyid Əzim Şirvani, Məhəmməd Hadi küçələrində, həmçinin Babək
prospekti və Neapol dairəsi
ərazisində yaşayan sakinləri
dayanıqlı su ilə təmin olunacaq. İçməli suyun optimal
idarə olunması məqsədilə
magistral və şəbəkə xətləri
üzərində müxtəlif nöqtələrdə 21 siyirtmə quyusu tikiləcək, yanğın təhlükəsizliyi
üçün 3 hidrant quraşdırılacaq.
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“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı şəhəri və
ətraf qəsəbələrdə əhalinin içməli su təminatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədiləl ayihələrini crasını davame tdirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin “Bakı şəhərinin
Sabunçu rayonu ərazisində
avtomobil yollarının, həmçinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması işlərinin
davam etdirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncamına uyğun olaraq
Sabunçu rayonunda yeni
layihələrin icrasına başlanılıb.
Sərəncama əsasən, Sabunçu rayonunun Pirşağı,
Zabrat, Ramana və Maştağa
qəsəbələrində su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
üçün “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ilkin olaraq 3 milyon manat ayrılıb.
Hazırda Ramana və Zabrat
qəsəbələrində icra olunan
layihələr çərçivəsində tikinti-quraşdırma işləri davam
etdirilir. Pirşağı və Maştağa

qəsəbələrində isə layihələrin icrasına hazırlıq görülür.
Ramana qəsəbəsində icra olunan layihə Ramana
kəndi adlanan ərazini əhatə
edir. Bu ərazidə bir neçə il
öncə içməli su şəbəkəsi yaradılıb və sakinlər mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli
su ilə təmin olunur. Lakin
qəsəbə ərazisində kanalizasiya şəbəkəsi mövcud olmadığında tullantı suları
açıq kanallara və şambolara
axıdılıb. Sakinlərin bu sa-

hədəki probleminin aradan
qaldırılması məqsədilə layihə hazırlanıb və qısa müddətdə işlərə başlanılıb.

Yeni layihə çərçivəsində
qəsəbə ərazisində müxtəlif

diametrli borularla 14 km
uzunluğunda kanalizasiya
şəbəkəsi inşa edilir. Şəbəkə
üzərində 600-dək kanalizasiya baxış quyusu tikiləcək
və yeni şəbəkədən abonentlərə ev birləşməsi veriləcək.
Tikinti-quraşdırma işlərinin gələn ilin birinci yarısında başa çatdırılması
nəzərdə tutulur. Bu layihələr qəsəbə sakinlərinin dayanıqlı içməli su ilə təmin
olunmasına, həçminin tullantı sularının axıdılmasında yaranan problemlərin
aradan qaldırılmasına imkan yaradacaq. Layihənin
icra olunduğu ərazilərdə
yol
infrastrukturlarının
yenidən qurulması Azərbaycan Avtomobil Yolları
Dövlət Agentliyi tərəfindən
həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyev “Bakı şəhərinin Xəzər rayonu ərazisində avtomobil yollarının,
həmçinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması işlərinin
davam etdirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncam da imzalayıb. Sərəncama əsasən, Binə, Buzovna, Qala, Mərdəkan,
Şağan, Şüvəlan və Türkan
qəsəbələrində yeni layihələr həyata keçiriləcək.

BЦЛЛЕТЕН
Macarıstan Xarici İşlər Nazirliyinin dəstəyi
ilə su sahəsində təcrübə
mübadiləsinin genişləndirilməsi məqsədilə Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksində
seminar
keçirilib. Əvvəlcə Macarıstandan olan qonaqlar
və seminar iştirakçıları
komplekslət anışo lublar.
Qonaqlara məlumat verilib ki, 2011-ci ildə təməli qoyulmuş kompleks 2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə istismara verilib.
Məhsuldarlığı saniyədə 6,6
kubmetr və ya sutkada 570
min kubmetr olan kompleksdə suyun emalı membran tipli 5280 ədəd süzgəcdə
aparılır. Bu kompleksdə su
heç bir kimyəvi təmizlənmə aparılmadan tam qapalı,
avtomatik rejimdə, mexaniki üsulla təmizlənir. Bura-
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da emal olunan su Dünya
Səhiyyə Təşkilatının, digər
beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi standartlara tam
cavab verir. Qeyd olunub
ki, kompleks 2016-cı ildə
Abu-Dabi şəhərində keçirilmiş Qlobal Su Sammitində
dünyanın ən önəmli su layihələrindən biri seçilib. Bu
kompleks hesabına Bakı şə-

həri və Abşeron yarımadasının böyük hissəsi, ümumilikdə 1 milyondan çox sakin
yüksək keyfiyyətli içməli su
ilə təmino lunur.
Komplekslə tanışlıq çərçivəsində qonaqlar mərkəzi
idarəetmə sistemi - SCADA
otağında idarəetmə proseslərinii zləyiblər.
Kompleksin konfrans za-

lında keçirilən seminarda
“Sukanal” ETLİ-nin direktor
müavini Fərda İmanovun,
Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Viktor Szederenkinin, Macarıstan Milli Universitetinin dosenti Tamas
Karçnesin, Budapeşt Sukanal Şirkətinin mütəxəssisi
Yanoş Qombaszoginin məruzələrid inlənilib.
Seminarda Ceyranbatan
su hövzəsində bioloji dəyişikliyin təhlili, ultrabənövşəyi süzgəclərin istismarı
dövründə çirklənmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi, fakturalanmanın təşkili,
elektron xidmətlər və Zəng
Mərkəzinin idarə edilməsi
sahəsində də müzakirələr
aparılıb.

Aztəminatlı işçilərə bayram sovqatı paylanıb
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində çalışan işçilərin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri davam etdirilir. 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni
il bayramı münasibəti ilə
Səhmdar Cəmiyyətdə çalışan aztəminatlı işçilərə
bayram sovqatı paylanıb.
Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə qeyd olunub
ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
siyasət nəticəsində 2019-cu
ildə ölkəmizdə dinamik inkişaf təmin olunub, əhali-

nin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində
ciddi addımlar atılıb. 2019cu il ölkə əhalisinin içməli
su təminatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması baxımından da əlamətdar olub.
İl ərzində Bakı şəhəri və
regionlarda içməli su və
kanalizasiya layihələrinin
icrası davam etdirilib, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə mühüm tədbirlər
həyata keçirilib.
Qeyd olunub ki, həyata keçirilən bu cür tədbirlər
vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsinə töhfə
verməklə yanaşı, onların
qayğı ilə əhatələnməsi, az-

təminatlı ailələrə bayram
əhval-ruhiyyəsi yaşatmaq
məqsədi daşıyır.
Tədbirdə “Azərsu” ASCnin idarə, müəssisə və təşkilatlarında işləyən 300 nəfərdən ibarət aztəminatlı işçiyə
ərzaq məhsullarından iba-

rət bayram sovqatı verilib.
Eyni zamanda, azyaşlı övladı olan işçilərə yeni il şənlikləri üçün biletlər paylanıb.
Aztəminatlı ailələrdən
olan işçilər onlara göstərilən
diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
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2019-ъу илин ясас щадисяляри
Ağdaş və Qəbələ şəhərlərində
içməli su və kanalizasiya layihələri yekunlaşıb, Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə açılış mərasimləri
keçirilib.
***
Şəmkir və Xırdalan şəhərlərində
içməli su şəbəkələrinin inşası başa
çatıb.
***
Məhsuldarlığlı sutkada 140 min
kubmetr olan Şəmkirçay sutəmizləyiciq urğusununi nşasıy ekunlaşıb.
***
Qazax, Horadiz, Yevlax və Neftçala şəhərlərində layihələrin icrasına başlanılıb.
***
Prezident İlham Əliyev Mingəçevir, Şəki, Horadiz, Şirvan, Qax,
Şəmkir və Salyan şəhərlərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması
haqqındas ərəncamlari mzalayıb.
***
Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Sabunçu (Pirşağı, Zabrat,
Ramana və Maştağa) və Xəzər (Binə, Buzovna, Qala, Mərdəkan, Şağan, Şüvəlan və Türkan) rayonlarında su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması
haqqındas ərəncamlari mzalayıb.
***
Xaçmaz, Qobustan, Ağdaş, Beyləqan, Ağcabədi, Xızı şəhərlərində
və Altıağac qəsəbəsində tullantı sutəmizləyici qurğuların tikintisinə
başlanılıb.
***

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67
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13 rayonun 27 kəndində içməli
su layihələri icra olunub. Layihə çərçivəsində kəndlərdə 190 km su xətti
çəkilib, 7 ədəd su anbarı tikilib, 480
ədəd su bulağı quraşdırılıb, 1 subartezian quyusu qazılıb. Bu layihələrdən 45 minədək kənd sakini faydalanıb.
***
Zabrat, Biləcəri, Mehdiabad, Ramana və Bahar qəsəbələrində yağış
və kanalizasiya layihələrinin icrasına başlanılıb.
***
Badamdar qəsəbəsinin 3-cü yaşayış massivində (sürüşmə zonası)
içməli su və kanalizasiya layihəsinin
icrasına başlanılıb.
***
Bakı şəhəri “Ağ şəhər” ərazisində 17 km uzunluğunda içməli su,
kanalizasiya və yağış suları xətləri
çəkilib.
***
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında 200-dək ünvanda içməli su,
kanalizasiya və yağış suları layihələri icra olunub, 555 km içməli və tullantı su xətləri çəkilib.
***
Respublikanın 25 şəhərində vətəndaşlarla görüş keçirilib, 711 nəfərin müraciəti dinlənilib.
***
"Azərsu" ASC-nin sədri Tehranda Şəhər Su Təsərrüfatı üzrə Regional İdarəetmə Mərkəzinin 10-cu
toplantısında iştirak edib.
***
Bölgələrdə regional laboratoriyalar fəaliyyətə başlayıb.
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