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Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev Ağ-
dam Sə na ye Par kın da fəaliy yət gös tə-
rə cək al ter na tiv və bər pa olu nan ener ji 
mən bə lə ri ilə qi da la nan işıq di rək lə ri-
nin, di gər qur ğu la rın və xal ça is teh sa lı 
müəs si sə lə ri nin, “Park Fo rest Otel Ağ-
dam” meh man xa na sı nın və 209 mən-
zil dən iba rət ye ni ya şa yış komp lek si-
nin və 210 çar pa yı lıq Ağ dam Ra yon 
Mər kə zi Xəs tə xa na sı nın da tə mə li ni 
qo yub. 

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin-
ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Qa ra bağ 
iq ti sa di ra yo nu na da xil olan iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də Azər bay can 

Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü-
ma yən də li yi nin qə rar ga hın da ya ra dı-
lan şə rait lə ta nış olub lar, Qa ra bağ xan-
la rı nın tür bə lə ri və ya şa yış evi - İma rət 
komp lek sin də olub lar.

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Hey dər Əli yev Fon du tə rə fi n-
dən Ağ dam Cü mə məs ci din də bər pa-
res tav ra si ya iş lə ri nin ge di şi ilə ta nış 
olub lar. Gö rü lən iş lər lə ta nış lıq dan 
son ra döv lə ti mi zin baş çı sı çı xış edə rək 
bil di rib ki, Ağ dam ra yo nu nun bər pa sı 
ilə bağ lı komp leks təd bir lə rin gö rül-
mə si im kan ve rə cək ki, qı sa müd dət 
ər zin də Ağ da mı ye ni dən qu raq, ya ra-
daq: “Bu gün Ağ da mın gə lə cək in ki şa-
fı ilə bağ lı çox önəm li ad dım lar atı lıb, 
bir ne çə tə məl qoy ma mə ra si mi ke çi ril-
miş dir. He sab edi rəm ki, qı sa müd dət 
ər zin də gö rül müş iş lər ya xın gə lə cək də 
konk ret nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra caq. 

Komp leks təd bir lər gö rü lür – elek-
trik ener ji si ilə təc hi zat, Ağ da ma qaz 
xət lə ri nin çə ki li şi la yi hə si in di iş lə ni-
lir, iç mə li su yun gə ti ril mə si, o cüm lə-
dən Xa çın çay su an ba rı nın tə mi ri la-
yi hə si buil ki İn ves ti si ya Proq ra mın da 
var dır, ya şa yış bi na la rı, meh man xa-
na, iş yer lə ri. Yə ni, bu, hər tə rəfl  i in ki-
şaf de mək dir. Elə bu gün açı lı şın da və 

tə məl qoy ma mə ra si min də iş ti rak et di-
yim ob yekt lər də biz bu ge niş miq yas lı 
iş lə ri gö rə bi lə rik.     

 Əmi nəm ki, bi zim bu gün gör dü-
yü müz iş lər, o cüm lə dən or du qu ru-
cu lu ğu sa hə sin də gör dü yü müz iş lər 
Azər bay ca nı da ha da güc lən di rə cək və 
Er mə nis tan da baş qal dı ran re van şist 
qüv və lə rə ca vab ola caq. Biz öz tor-
pa ğı mız da yıq. Biz bu tor pa ğa qan tö-
kə rək, şə hid lər ve rə rək qa yıt mı şıq. Bu 
tor paq da möh kəm da yan mı şıq və bu 
tor paq lar da əbə di ya şa ya ca ğıq”. 
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Fevralın 13-də Prezident İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban 
Əliyeva “Azə re ner ji” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti nin 110/35/10 kV-luq 
“Ağ dam-1” və “Ağ dam-2” elekt rik 
ya rımstan si ya la rı nın, “Qa ra bağ” 
Re gional Elekt rik Şə bə kə si nin Rə-
qəm sal İda rəet mə Mər kə zi nin açı-
lış la rın da iş ti rak edib lər. 

Бу тор паг лар да ябя ди йа ша йа ъа ьыг 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və 

bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Ağ dam ra yo nu na sə fər edib lər
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İc las da Ağ dam ra yo nun da iç mə-
li su təc hi za tı nın bər pa sı məq sə di lə 
gö rül müş tə xi rə sa lın maz iş lər ba rə də 
mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, Ağ dam 
ra yo nu iş ğal dan azad olun duq dan 
son ra  məs kun laş ma olan ob yekt lə rin 
iç mə li su ilə tə min olun ma sı məq sə di-
lə tə xi rə sa lın maz iş lər hə ya ta ke çi ri lib. 
Ağ dam ra yo nu əra zi sin də Mo ni to-
rinq Mər kə zi nin ti kin ti si la yi hə si çər-
çi və sin də iç mə li və tul lan tı su  xət lə ri 
çə ki lib,   su an ba rı,  na sos stan si ya sı, 
in fi lt riasi ya  və sep tik qur ğu lar  in şa 
edi lib. Ağ dam ra yo nu nun Xı dır lı kən-
din də ye ni su bar te zian qu yu su nun qa-
zıl ma sı na baş la nıb. Qu yu əra zi sin dən 
ma gist ral və pay la yı cı su xət lə ri in şa 
olu nub.

Ağ dam şə hə ri nin iç mə li su və tul-

lan tı su sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı ilə bağ lı pers pek tiv la yi hə lər, 
bu sa hə də in no va tiv tex no lo gi ya la rın 
tət bi qi və ət raf mü hi tə tə si rin qiy mət-

lən di ril mə si mə sə lə lə ri ilə bağ lı təq di-
mat ke çi ri lib. Qeyd olu nub ki, Ağ dam 
şə hə ri nin  iç mə li su la yi hə si ha zır la-
nar kən əha li nin iç mə li su ya tə lə ba tı, 
sə na ye və tu rizm im kan la rı nə zə rə alı-
na caq. Ağ dam şə hə ri nin və 4 kən din 
da ya nıq lı və key fi y yət li iç mə li su ilə 
tə min edil mə si məq sə di lə  komp leks 
təd qi qat iş lə ri apa rı la caq. İl kin mər hə-
lə də ye ral tı mən bə lər he sa bı na şə hə rə 
su yun ve ril mə si üçün 2 kəş fi y yat qu-
yu su qa zı lıb və təd qi qat iş lə ri da vam 
et di ri lir.
İc las da Ağ dam şə hə ri nin iç mə li su 

təc hi za tı, tul lan tı və ya ğış su la rı nın  
ida rə edil mə si şə bə kə lə ri nin ya ra dıl-
ma sı, bu sa hə də ağıl lı və in no va tiv 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi ilə bağ lı mü-
za ki rə lər apa rı lıb.

Aьдам шя щя рин дя йени ич мя ли вя тулланты 
су тяъ щи за ты сис тем ля ри  йарадылаъаг

İş ğal dan azad olun muş Ağ dam 
şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı, tul-
lan tı və ya ğış su la rı nın ida rə olun-
ma sı sis tem lə ri nin ya ra dıl ma sı ilə 
bağ lı tex ni ki-iq ti sa di əsas lan dır-
ma və il kin la yi hə sə nəd lə ri nin ha-
zır lan ma sı məq sə di lə ya ra dıl mış 
iş çi qru punun ic la sı ke çi ri lib. Ağ-
dam şə hə rin də baş tu tan ic las da 
“Azər su” ASC-nin və iş çi qru pu na 
da xil olan di gər döv lət təş ki lat la-
rı nın əmək daş la rı və mü tə xəs sis lər 
iş ti rak ediblər. 
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Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti iş ğal-
dan azad edil miş əra zi lər də su təc hi za tı 
sis tem lə ri nin bər pa sı və xid mə tin təş ki li  
is ti qa mə tin də iş lə ri da vam et di rir. Şu şa, 
Kəl bə cər şə hər lə ri və Had rut qə sə bə sin-
dən son ra iş ğal dan azad olun muş da ha 
bir şə hər də - Zən gi lan da “Azər su” ASC-
nin xid mət sa hə si ya ra dı lıb.

Xid mət sa hə si Zən gi lan və Qu bad lı 
ra yon la rı na, həm çi nin La çın ra yo nu nun 
bə zi kənd lə ri nə xid mət gös tə rir. İş çi lə-
rin əmək şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı və 
xid mə tin key fi y yə ti nin yük səl dil mə si 
məq sə di lə Zən gi lan şə hə rin də ya rar sız 
ti ki li lər dən bi ri tə mir olu na raq in zi ba ti 
bi na ki mi is ti fa də yə ve ri lib. İş lə rin ope-
ra tiv li yi ni tə min et mək məq sə di lə xid-
mət sa hə si xü su si nəq liy yat va si tə lə ri ilə 

tə min olu nub.
Ötən müd dət də Zən gi lan ra yo nun-

da “Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
tə rə fi n dən tə xi rə sa lın maz təd bir lər gö-
rü lə rək şə hə rə su yun ve ril mə si, hər bi 
və mül ki tə yi nat lı ob yekt lə rin su təc hi-
za tı tə min edi lib. Şə hər əra zi sin də və 
bə zi   kənd lər də, elə cə də sər həd mən-
tə qə lə rin də yer lə şən hər bi böl mə lə rin 
su təc hi za tı sis te mi araş dı rı lıb, möv cud 
ma gist ral və şə bə kə su xət lə ri nin qə za-
lı his sə lə ri tə mir olu nub. Su ilə tə min 
olun ma yan ob yekt lə rin su təc hi za tı 

məq sə di lə ye ni xət lər çə ki lib, zə ru ri yer-
lər də hid ro for tip li na sos lar qu raş dı rı lıb. 
Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də Zən gi lan şə-
hə rin də və  kənd lər də 34 ya şa yış və qey-
ri-ya şa yış ob yek ti  iç mə li su ilə tə min 
olu nub.

Ötən müd dət də Qu bad lı şə hə ri nin 
möv cud su təc hi za tı sis te mi araş dı rı lıb, 
ma gist ral və şə bə kə xət lə ri nin da ğı dıl-
mış his sə lə ri bər pa edi lib. Şə hər əra zi-
sin də 1 su an ba rı, 2 su qə bu le di ci qur ğu 
və 10 km müx tə lif diametr li su xət lə ri 
bər pa olu nub. Qu bad lı şə hə rin də 70 ya-
şa yış və  qey ri-ya şa yış ob yek ti  iç mə li su 
ilə tə min olu nur.

Qeyd edək ki, “Azər su” ASC tə rə fi n-
dən Zən gi lan və Qu bad lı ra yon la rı  ilə 
ya na şı, Şu şa şə hə ri, Kəl bə cər və La çın 
ra yon la rın da, elə cə də Had rut, Ta lış və 
Su qo vu şan qə sə bə lə rin də  fa si lə siz xid-
mət təş kil olu nub.

Зян эи лан да “Азяр су” АСЪ-нин хид мят са щя си йа ра ды лыб

Şu şa şə hə ri nin və Şu şa 
ra yo nu nun Da şal tı kən di-
nin iç mə li su təc hi za tı sis te-
mi nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı 
tex ni ki-iq ti sa di əsas lan dır-
ma və il kin la yi hə sə nəd lə ri-
nin ha zır lan ma sı məq sə di lə 
ya ra dıl mış iş çi qru punun 
ikin ci ic la sı ke çi ri lib. Şu şa 
şə hə rin də baş tu tan ic las-
da “Azər su” ASC-nin və iş-
çi qru pu na da xil olan di gər 
döv lət təş ki lat la rı nın əmək-
daş la rı və mü tə xəs sis lər iş-
ti rak edib. 

İc las da çı xış lar za ma nı 
Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı Şu şa şə hə ri nin iç-
mə li su təc hi za tı nın bər pa sı 
məq sə di lə gö rül müş tə xi rə-
sa lın maz iş lər ba rə də mə-
lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, 
Şu şa şə hə ri iş ğal dan azad 
olun duq dan son ra qı sa 

müd dət ər zin də Ki çik Kirs 
və Za rıs lı mən bə lə ri nin su-
qə bu le di ci qur ğu la rın da və 
ma gist ral kə mər lər də bər pa 
iş lə ri apa rı la raq şə hə rə su-
yun ve ril mə si tə min edi lib, 
pay la yı cı şə bə kə lər də tən-
zim lə mə iş lə ri gö rü lüb. 

Son ra Şu şa şə hə ri nin iç-
mə li su təc hi za tı sis te minin 
ye ni dən qu rul ma sı məq sə-
di lə pers pek tiv də nə zər də 
tu tu lan iş lər ba rə də təq di-
mat edi lib. Bil di ri lib ki, ötən 
ilin son la rın da Şu şa şə hə-
ri nin iç mə li su təc hi za tı nın 
ye ni dən qu rul ma sı la yi hə-
si nin il kin mər hə lə si üz rə 
iş lə rə baş la nı lıb. La yi hə çər-
çi və sin də Ki çik Kirs-Şu şa 
ma gist ral su kə mə ri nin is-
tis ma ra ya rar sız 5,3 km-lik 
his sə si də yiş di ri lib. O da 
diq qə tə çat dı rı lıb ki, la yi hə 
çər çi və sin də şə hər əra zi sin-

də 2 su an ba rı və şə hər da xi-
li şə bə kə nin 6 km-lik his sə si 
ye ni dən qu ru la caq.

Qeyd edi lib ki, möv cud 
Ki çik Kirs və Za rıs lı mən bə-
lə rin dən is ti fa də ilin müəy-
yən dövr lə rin də tə lə ba tı 
ödə mə yə bi lər. Bu na gö rə 
də al ter na tiv mən bə ola raq 
Za rıs lı ça yı nın su eh ti yat-
la rın dan is ti fa də olun ma sı 
plan laş dı rı lır. Bu məq səd-
lə ça yın Şu şa şə hə ri nə ya-

xın his sə sin də su qə bu le di ci 
qur ğu nun və na sos stan si-
ya sı nın ti kin ti si üz rə təd qi-
qat iş lə ri plan laş dı rı lır. 
İc las da Şu şa şə hə ri nin 

iç mə li su və tul lan tı su sis-
tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı ilə bağ lı pers pek tiv la-
yi hə lər, bu sa hə də in no va tiv 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi və 
ət raf mü hi tə tə si rin qiy mət-
lən di ril mə si mə sə lə lə ri də 
mü za ki rə edi lib.

Шу ша шя щя рин дя ич мя ли су тяъ щи за ты сис тем ля ри нин 
йа ра дыл ма сы цз ря иш чи гру пунun иъ ла сы ке чи ри либ
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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rin də mə sə lə lə rin mər-
kəz ləş di ril miş qay da da həl li 
ilə bağ lı ya ra dıl mış Əla qə lən-
dir mə Qə rar ga hın dan ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, Su qo vu şan 
qə sə bə si və Ta lış kən din də 
apa rı lan iş lər tə xi rə sa lın maz 
təd bir lər çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lir və ya şa yış mən tə qə-
lə ri nə iç mə li su yun ve ril mə-
si ni əha tə edir. Hər 2 ya şa yış 
mən tə qə sin də vax ti lə su bar-
te zian qu yu la rı qa zıl sa da, 

iş ğal döv rün də ya rar sız ha la 
sa lı nıb və is tis mar edil mə yib. 
“Azər su” ASC mü tə xəs sis lə ri 

tə rə fi n dən hə min qu yu la rın 
im kan la rı qiy mət lən di ri lib 
və tək rar is tis ma ra qay ta rıl-
ma sı na qə rar ve ri lib. Bu məq-
səd lə Su qo vu şan qə sə bə si və 
Ta lış kən din də ki su bar te zian 
qu yu la rı nın hər bi rin də ye ni 
na sos və ge ne ra tor   qu raş dı-
rı la caq. Qu yu əra zi sin dən ya-
şa yış mən tə qə lə ri nə müx tə lif 
diametr li po lieti len bo ru lar la 
3 km uzun lu ğun da ma gist-
ral su xətt  i çə ki lir. Ar tıq Ta lış 
kən di nə su xətt  i nin çə ki li şi 

ye kun la şıb, Su qo vu şan qə-
sə bə sin də isə iş lər ba şa çat-
maq üz rə dir.  Ümu mi lik də 
ma gist ral su kə mər lə ri nin 90 
faizi in şa edi lib.

Ye ni in şa edi lən su xət-
lə rin dən ob yekt lə rin da xi li 
sis tem lə ri nə bir ləş mə lər ve-
ri lə cək. Su yun op ti mal ida rə 
olun ma sı məq sə di lə ma gist-
ral su xət lə ri nin üzə rin də 8 
ədəd si yirt mə, ha va və su-
bu ra xı cı sis tem lər qu raş dı-
rı la caq. Ti kin ti-qu raş dır ma 
iş lə ri nin ya xın vaxt lar da ba şa 
çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

Qeyd edək ki, “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən Şu şa şə hə ri, 
Had rut qə zə bə si, Kəl bə cər, 
La çın, Qu bad lı, Zən gi lan, 
Cəb ra yıl və Fü zu li ra yon la-
rın da iç mə li su təc hi za tı nın 
bər pa sı məq sə di lə tə xi rə sa-
lın maz iş lər gö rü lüb, ey ni za-
man da, hə min əra zi lər də fa-
si lə siz  xid mət təş kil olu nub.

Су го ву шан гя ся бя си вя Та лыш кян ди нин 
ич мя ли су тяъ щи за ты бяр па еди лир

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti iş ğal dan azad edil-
miş əra zi lər də su təc hi za tı sis tem lə ri nin bər pa sı və 
ye ni dən qu rul ma sı is ti qa mə tin də iş lə ri da vam et di rir. 
Tər tər ra yo nu nun iş ğal dan azad olun muş Su qo vu şan 
qə sə bə sin də və Ta lış kən din də məs kun laş ma olan ob-
yekt lə rin su təc hi za tı məq sə di lə tə xi rə sa lın maz təd bir-

lər hə ya ta ke çi ri lir.  
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İş ğal dan azad edil miş 
əra zi lər də iç mə li su təc hi za-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə apa rı lan tə xi rə sa lın-
maz təd bir lər çər çi və sin də 
ötən müd dət də 350-dək ob-
yekt iç mə li su ilə tə min edi-
lib. Su mən bə lə rin dən uzaq 
və inf rast ruk tu run möv-
cud ol ma dı ğı əra zi lə rin su 
təc hi za tı xü su si su da şı yan 
ma şın lar va si tə si ilə tə min 

edi lib. Bu məq səd lə “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti nin nəq liy yat va si tə lə ri 
əra zi yə cəlb olu nub. Xid-
mət əra zi si nin get dik cə ge-
niş lən mə si və iç mə li su ya 
tə lə ba tın art ma sı, həm çi nin 
is tis mar olu nan qur ğu la rın 
əha tə dairə si nin ge niş lən-
mə si  nə zə rə alı na raq ye ni 
nəq liy yat va si tə lə ri nin alın-
ma sı zə ru rə ti ya ra nıb. İş ğal-

dan azad edil miş əra zi lər də 
fəaliy yət gös tə rən  xid mət 
sa hə lə ri üçün 6 pik-up tip-
li av to mo bil, 18 ton tu tu mu 
olan 4  ədəd su da şı yan ma-
şın, 3 eks ka va tor və qə za-
bər pa xid mə ti üçün 1 ədəd 
UAZ  mar ka lı nəq liy yat va-
si tə si alı nıb.

Bu nəq liy yat va si tə lə ri 
iş ğal dan azad olun muş Şu-
şa, Ağ dam, Kəl bə cər, La çın, 
Qu bad lı və Zən gi lan ra yon-

la rın da, Had rut qə sə bə sin-
də xid mə ti is ti fa də üçün nə-
zər də tu tu lub.

Bun dan baş qa, yay ay la-
rın da su ça tış maz lı ğı mü şa-
hi də olu nan ya şa yış mən tə-
qə lə ri nə su yun çat dı rıl ma sı 
məq sə di lə əla və ma şın lar 
alı nıb. Nəq liy yat və Xü su si 
Tex ni ka İda rə si nin par kın-
da olan  8 ədəd 18 ton luq 
ye ni su da şı yan ma şın re-
gion la ra gön də ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti iş ğal dan azad edil miş əra zi lər-
də, həm çi nin iç mə li su ça tış maz lı ğı prob le mi olan 
ya şa yış mən tə qə lə rin də xid mə tin key fi y yə ti nin yük-
səl dil mə si və ope ra tiv li yin ar tı rıl ma sı məq sə di lə 
təd bir lə ri da vam et di rir. İş ğal dan azad edil miş əra-
zi lər də is tis mar iş lə ri nin asan laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
ye ni nəq liy yat va si tə lə ri alı na raq xid mət əra zi lə ri nə 
yo la sa lı nıb. 

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın əra zi bü töv lü yü nün 
qo run ma sı və tor paq la rı-
mı zın iş ğal dan azad edil-
mə sin də qəh rə man lıq gös-
tə rə rək şə hid lik zir və si nə 
ucal mış və tən pər vər oğul la-
rın ailə üzv lə ri nin, həm çi-
nin dö yüş lər də iş ti rak et miş 
şəxs lə rin məş ğul lu ğu nun 
tə min edil mə si nə “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
töh fə lə r ver mək də dir.

Ailə üz vü şə hid ol muş, 
elə cə də Və tən mü ha ri bə-
sin də iş ti rak et miş 50 nə fər 
2021-ci il də “Azər su” ASC-
yə işə qə bul olu nub. İşə qə-
bul olu nan lar dan 3 nə fə ri şə-
hid ailə si nin üz vü, 47 nə fə ri 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si-
nin iş ti rak çı sı dır. İş lə tə min 
olun muş Və tən mü ha ri bə si 
iş ti rak çı sı nın 2-si dö yüş lər-

də ya ra la nıb.
Ha zır da “Azər su” ASC-

də mü ha ri bə iş ti rak çı sı ol-
muş 900 nə fər ça lı şır. On lar-
dan 590-ı Bi rin ci Qa ra bağ, 
309-u Və tən mü ha ri bə lə ri-
nin, 1 əmək daş isə 2016-cı il 
Ap rel dö yüş lə ri nin iş ti rak çı-
sı dır.

Qeyd edək ki, “Azər su” 
ASC-nin 188 əmək da şı Və-
tən mü ha ri bə sin də iş ti rak 
edib, on lar dan 3 nə fə ri şə hid 
olub, 23 nə fə ri ya ra la nıb. Ey-
ni za man da, dö yüş lər də kol-
lek ti vin 21 iş çi si nin ailə üz-
vü şə hid olub, 46 ailə üz vü 
isə ya ra la nıb. Ey ni za man da, 

“Azər su” ASC-nin Nəq liy yat 
və Xü su si Tex ni ka İda rə si-
nin 21 iş çi si dö yüş böl gə si nə 
ezam olu nub  və on lar dan 1 
nə fər  xid mə ti və zi fə si ni  ye-
ri nə ye ti rər kən ya ra la nıb.

Və tən mü ha ri bə sin də 
şan lı ta rix ya za raq şə hid lik 
zir və si nə yük səl miş və ya-
ra lan mış və tən pər vər oğul-
la rın ailə lə ri nin iç mə li və 
tul lan tı su xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl-
ma sı da “Azər su” ASC tə rə-
fi n dən daim diq qət də sax la-
nı lır. Son 1 il də 457 şə hid və 
312 qa zi ailə si da xil ol maq la, 
ümu mi lik də 769 ailə iç mə li 
su ilə tə min edi lib.

Вя тян мц ща ри бя си иш ти рак чы ла рынын 
мяш ьул лу ьу на дяс тяк

Иш ьал дан азад едил миш яра зи ляр дя ис ти фа дя 
цчцн йе ни няг лий йат ва си тя ля ри алы ныб
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Re gion la rın so sial-iq ti sa-
di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı-
na uy ğun ola raq böl gə lər də 
ic ra olu nan su və ka na li za-
si ya la yi hə lə ri çər çi və sin də 
tul lan tı su la rının tə miz lə nib 
zə rər siz ləş di ril mə si məq sə-
di lə ye ni qur ğu lar in şa edi lir.  
Bö yük tu rizm po ten sialı na 
ma lik Qax şə hə rin də də tul-
lan tı su la rının op ti mal ida rə 
edil mə si məq sə di lə məh sul-
dar lı ğı sut ka da 2000 kub metr 
olan ye ni tul lan tı su tə miz-
lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si nə 
baş la nı lıb. La yi hə çər çi və sin-
də qur ğu nun me xa ni ki his sə-
sin də də mir-be ton iş lə ri ba şa 

çat dı rı lıb, biolo ji his sə də ti-
kin ti iş lə ri da vam et di ri lir. 
Qur ğu is tis ma ra ve ril dik dən 
son ra Qax şə hə rin də ya ra nan 
tul lan tı su la rı bu ra da tam zə-
rər siz ləş di ri lə rək kə nar laş dı-
rı la caq.

Qeyd edək ki, döv lət 

büd cə si və siati he sa bı na Qax 
şə hə ri, həm çi nin ra yo nun 
Qa xinq loy və Qax baş kənd-
lə rin də iç mə li  və tul lan tı su 
inf rast ruk tur la rı nın ya ra dıl-
ma sı iş lə ri ye kun la şıb. La yi-
hə çər çi və sin də 119 km iç-
mə li su və 81 km tul lan tı su 

şə bə kə lə ri in şa edi lib, 28 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 yax şı laş dı rı lıb.

Ümu mi lik də, in di yə qə-
dər 54 şə hər və ra yon mər-
kə zi nin iç mə li su 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 na baş la nı lıb. 32-də su və 
ka na li za si ya, 12-də isə su şə-
bə kə lə ri nin ti kin ti si ye kun la-
şıb. Ey ni za man da, 22 şə hər-
də ye ni tul lan tı su tə miz lə yi ci 
qur ğu ti ki lə rək is tis ma ra ve-
ri lib, 7 şə hər də  qur ğu la rın 
ti kin ti si da vam et di ri lir.

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti böl gə lər də əha-
li nin iç mə li su təc hi za tı və 
tul lan tı su la rı nın axı dıl ma-
sı xid mət lə rin dən is ti fa də si-
nin yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə la yi hə lə rin ic ra sı nı 
da vam et di rir. Ağ ca bə di şə-
hə rinin İs mət Qa yı bov kü-
çə sin də çox mən zil li ya şa yış 
bi na la rı mər kəz ləş di ril miş 
şə bə kə lə rə qo şu lur,  bi na-
la rın da xi li su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri ye-
ni dən qu ru lur.

İs mət Qa yı bov kü çə sin-
də 7 çox mən zil li ya şa yış 
bi na sı nın iç mə li su təc hi za-

tı in di yə dək mə həl lə da xi li 
su bar te zian qu yu su he sa bı-
na apa rı lıb. Hə min bi na lar-
da möv cud olan 160 mən zil 
sa kin lər tə rə fi n dən fər di və 
pə ra kən də çə kil miş su xət-
lə ri he sa bı na tə min olu nub. 
Su bar te zian qu yu su nun im-

kan la rı və pri mi tiv çə kil miş 
xət lər nor mal su təc hi za tı 
apar ma ğa im kan ver mir-
di. Əra zi də mər kəz ləş di ril-
miş ka na li za si ya sis te mi isə 
möv cud ol ma yıb və tul lan tı 
su la rı ya xın lıq dan ke çən şor 
ka na lı na axı dı lır. 

Bi na la rın mər kəz ləş di-
ril miş su təc hi za tı sis te mi nə 
qo şul ma sı və bi na da xi li sis-
tem lə rin ye ni dən qu rul ma sı 
məq sə di lə “Azər su” ASC tə-
rə fi n dən ye ni la yi hə ha zır la-
nıb və ic ra sı na baş la nıb. La-
yi hə yə əsa sən, bi na la rın su 
təc hi za tı bun dan son ra Ağ-
ca bə di şə hə ri nin şə bə kə sin-
dən apa rı la caq. Bu məq səd lə 

şə hər şə bə kə sin dən əra zi yə 
600 metr uzun lu ğun da su 
xətt  i çə ki lir. Bi na la rın hər bir 
mən zi li ye ni çə ki lən şə bə kə-
yə qo şu la caq və say ğac lar 
qu raş dı rı la caq.

Bi na la rın mər kəz ləş di ril-
miş ka na li za si ya şə bə kə si nə 
qo şul ma sı nı tə min et mək 
üçün 800 metr uzun lu ğun da 
tul lan tı su xət lə ri çə ki lə cək 
və Ağ ca bə di şə hə ri nin möv-
cud ka na li za si ya şə bə kə si nə 
bir ləş di ri lə cək.

Ye ni la yi hə nin ic ra sı nə ti-
cə sin də 7 bi na da ya şa yan sa-
kin lə rin iç mə li su və tul lan tı 
su xid mət lə rin dən is ti fa də si 
yax şı la şa caq.

Regionların sosial-iqtisa-R i l i l i i

Аь ъа бя ди шя щя риндя чох мян зил ли йа ша йыш 
би на ла ры нын ич мя ли су тяъ щи за ты йах шы лаш ды ры лыр
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Min  gə  çe  vir Şə  hər İc  ra 
Ha  ki  miy  yə  tin  də ke  çi  ri  lən 
təq  di  mat  da “Azər  su” ASC-
nin sədr müavi  ni Eti  bar 
Məm  mə  dov, Min  gə  çe  vir  
Şə  hər İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin 
baş  çı  sı İl  ham İs  ma  yı  lov gö -
rül  müş iş  lər  dən da  nı  şıb, la -
yi  hə  nin əhə  miy  yə  ti  ni vur -
ğu  la  yıb  lar.

“Azər  su” ASC-nin şö -
bə rəisi Şöh  rət Sü  ley  ma  nov 
təq  di  mat za  ma  nı bil  di  rib 
ki, Min  gə  çe  vir şə  hə  rin  də 
ic  ra olu  nan 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. Min  gə  çe  vir 
şə  hə  ri  ni iç  mə  li su ilə tə  min 
et  mək üçün məh  sul  dar  lı -
ğı sut  ka  da 55 min kub  metr 
olan müasir tip  li qum süz -
gəc  li tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu və 
tu  tu  mu 10 min kub  metr 
olan su an  ba  rı ti  ki  lib.  La -
yi  hə çər  çi  və  sin  də 344 km 
iç  mə  li su şə  bə  kə  si  nin in  şa  sı 
ye  kun  la  şıb, 236 km ka  na  li -
za  si  ya şə  bə  kə  si  nin isə 130 

km-lik his  sə  si in  şa edi  lib.
Təd  bir  də 2022-ci il  də 

Min  gə  çe  vir şə  hə  rin  də tul -
lan  tı su şə  bə  kə  si  nin ti  kin -
ti  si  nin da  vam et  di  ril  mə  si, 
tul  lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur -
ğu  nun in  şa  sı ilə bağ  lı mə -
sə  lə  lər ət  rafl   ı mü  za  ki  rə olu -
nub.

***
Şəm  kir Ra  yon İc  ra Ha -

ki  miy  yə  tin  də ke  çi  ri  lən təq -

di  mat  da qeyd olu  nub ki, 
Şəm  kir şə  hə  rin  də 47 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  lan  mış 
la  yi  hə çər  çi  və  sin  də ötən 
müd  dət  də su mən  bə  lə  ri 
ya  ra  dı  lıb, ma  gist  ral  su kə -
mər  lə  ri, an  bar  lar in  şa olu -
nub. Şə  hər  də 251 km iç  mə  li 
su şə  bə  kə  si  nin ti  kin  ti  si ba -
şa ça  tıb,  225 km tul  lan  tı su 
xət  lə  ri  nin 175 km-lik his  sə  si 
ti  ki  lib. Şə  hər  də ya  ra  nan tul -
lan  tı su  la  rı gə  lə  cək  də ti  ki  lə -
cək məh  sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 
10 min kub  metr olan tul  lan -
tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  da tə -
miz  lə  nib kə  nar  laş  dı  rı  la  caq.

Təd  bir  də Şəm  kir Ra  yon 
İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı 
Rə  şad Ta  ğı  yev və “Azər  su” 
ASC-nin sədr müavi  ni Eti -

bar Məm  mə  dov la  yi  hə  nin 
əha  li  nin so  sial-məişət şə -
raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
ver  di  yi töh  fə  lər  dən da  nı -
şıb  lar.

2022-ci il  də tul  lan  tı su 
şə  bə  kə  si  nin ge  niş  lən  di  ril -
mə  si, yay ay  la  rın  da iç  mə  li 
su təc  hi  za  tın  da sa  bit  li  yin 
tə  min edil  mə  si və s. mə  sə  lə -
lər mü  za  ki  rə edi  lib.

Мин  эя  че  вир вя Шям  кир шя  щяр  ля  рин  дя ич  мя  ли вя 
тул  лан  ты су ла  йи  щя  ля  ри  нин тяг  ди  ма  ты ке  чи  ри  либ

Min  gə  çe  vir və Şəm  kir 
şə  hər  lə  rin  də is  teh  lak  çı -
la  rın key  fi y  yət  li iç  mə  li 
su ilə tə  min edil  mə  si və 
on  la  ra gös  tə  ri  lən ka  na  li -
za  si  ya xid  mət  lə  ri  nin yax -
şı  laş  dı  rıl  ma  sı xü  su  si əhə -
miy  yət da  şı  yır. Bu sa  hə  də 
gö  rül  müş iş  lər və pers -
pek  tiv və  zi  fə  lər Min  gə  çe -
vir və Şəm  kir şə  hər  lə  rin -
də ke  çi  ri  lən təq  di  mat  lar 
za  ma  nı ət  rafl   ı mü  za  ki  rə 
olu  nub.



9BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Йанвар-феврал 2022-ъи ил

Səhm  dar Cə  miy  yə  tin 
Təd  bir  lər Pla  nı  na uy  ğun 
ola  raq Ba  kı şə  hə  ri Sə  bail 
ra  yo  nu  nun Ba  dam  dar qə -
sə  bə  si  nin sü  rüş  mə zo  na  sı 
ki  mi ta  nı  nan 3-cü ya  şa  yış 
mas  si  vin  də ye  ni iç  mə  li və 
tul  lan  tı su şə  bə  kə  lə  ri ya  ra -
dı  lır. İn  di  yə  dək əha  li tə  rə -

fi n  dən pri  mi  tiv və pə  ra -
kən  də çə  kil  miş xət  lər ləğv 
edi  lə  rək mər  kəz  ləş  di  ril  miş 

sis  tem  lə əvəz  lə  nir.
Sə  bail ra  yo  nu Ba  dam -

dar qə  sə  bə  si  nin 3-cü ya  şa -
yış mas  si  vi  nin ək  sər his -
sə  sin  də mər  kəz  ləş  di  ril  miş 
iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya 
şə  bə  kə  si möv  cud ol  ma  yıb. 
Əha  li tə  rə  fi n  dən pri  mi  tiv 
qay  da  da çə  kil  miş su xət  lə  ri   

is  tis  mar tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab 
ver  mir, tez-tez qə  za  la  ra sə -
bəb olur  du. Bu  ra  da ka  na  li -
za  si  ya şə  bə  kə  si möv  cud ol -
ma  dı  ğın  dan tul  lan  tı su  la  rı 
əsa  sən sep  tik qur  ğu  la  ra və   
şam  bo  la  ra axı  dı  lır  dı. Bü  tün 
bun  lar nə  zə  rə alı  na  raq əra -

zi  də iç  mə  li su və ka  na  li  za -
si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin ta  ma  mi  lə 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı  na qə  rar 
ve  ri  lib.  2019-2020-ci il  lər -
də əra  zi  də 15 km iç  mə  li, 20 
km tul  lan  tı su xət  lə  ri in  şa 
edi  lib. Ötən ilin son  la  rın  dan 
eti  ba  rən la  yi  hə  nin da  va  mı 
ki  mi 1,8 km  iç  mə  li su və 2 
km tul  lan  tı su şə  bə  kə  si  nin 
in  şa  sı  na baş  la  nı  lıb. Ha  zır  da 

140 ün  va  na ev bir  ləş  mə  si  nin 
ve  ril  mə  si iş  lə  ri da  vam et  di -
ri  lir.

Ye  ni şə  bə  kə ya  ra  dıl  mış 
əra  zi  lər  də sep  tik qur  ğu  lar 
və şam  bo  lar ləğv edi  lə  rək 
ev  lə  rin ka  na  li  za  si  ya xət  lə  ri 
mər  kəz  ləş  di  ril  miş şə  bə  kə  yə 
qo  şu  lur. La  yi  hə üz  rə iş  lə -
rin fev  ral ayın  da ba  şa çat -
dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. 
Ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si  nin 
ti  kin  ti  si ye  kun  laş  dıq  dan 
son  ra sü  rüş  mə zo  na  sı  təh -
lü  kə  si olan bu əra  zi  də tul -
lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma  sı 
mər  kəz  ləş  di  ril  miş qay  da  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək.

Qeyd edək ki, Ba  dam -
dar qə  sə  bə  si  nin 1-ci və 2-ci 
ya  şa  yış mas  siv  lə  ri  nin iç  mə  li 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri isə Azər  bay  can 
Hö  ku  mə  ti və Səudiy  yə İn -
ki  şaf Fon  du ilə bir  gə hə  ya  ta 
ke  çi  ril  miş la  yi  hə çər  çi  və  sin -
də ye  ni  dən qu  ru  lub. La  yi  hə 
çər  çi  və  sin  də 45 km iç  mə  li, 
28 km  tul  lan  tı su şə  bə  kə  lə  ri 
in  şa edi  lib.

Ba kı şə hə r əha li si nin iç mə li su 
təc hi za tı nın 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 da vam et di ri lir. Pay tax tın Nə ri-
ma nov ra yo nu İb ra him pa şa Da da şov 
kü çə sin də yol inf rast ruk tu ru nun ye-
ni dən qu rul ma sı la yi hə si çər çi və sin də 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti tə rə-
fi n dən əra zi dən ke çən iç mə li və tul lan tı 
su xət lə ri ye ni lə nib.

İb ra him pa şa Da da şov kü çə sin də 
möv cud iç mə li su və ka na li za si ya sis-
tem lə ri təf tiş edi lər kən mə lum olub ki, 
hə min xət lər uzun il lər is tis mar ol du-
ğun dan qə za lar baş ve rir di. Bu da öz 

növ bə sin də is tis mar iş lə ri ni çə tin ləş-
di rir, əha li nin iç mə li su təminatın da 
fa si lə lər ya ra dır və as falt ör tü yü nün 
kor lan ma sı na gə ti rib çı xa rır dı. Yol inf-
rast ruk tu ru nun ye ni dən qu rul ma sın-
dan is ti fa də edə rək hə min kü çə dən 
ke çən kom mu ni ka si ya xət lə ri nin də-
yiş di ril mə si nə qə rar ve ri lib və la yi hə 
ha zır la nıb. La yi hə yə əsa sən, 225 mm 
diametr li bo ru lar la 550 metr iç mə li su, 
300-400 mm diametr li bo ru lar la 360 
metr tul lan tı su xət lə ri in şa edi lib.

Ye ni çə kil miş ma gist ral su kə mə rin-
dən və kol lek tor dan ət raf kü çə lə rə və 
fər di ya şa yış ev lə ri nə çı xış lar ve ri lib. 
Ti kin ti apa rı lan əra zi dən əks-dol dur ma 
və kip lə mə iş lə ri apa rı lıb. Yol inf rast ruk-

tu ru ye ni dən qu ru lan əra zi də is tis mar 
müd də ti ni  ba şa vur muş iç mə li və tul-
lan tı su xət lə ri nin ye ni lən mə si gə lə cək-
də qə za hal la rı nın qar şı sı nı ala caq dır. 

Qeyd edək ki, iş lə rin ope ra tiv və qı sa 
müd dət də ye kun laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
“Azər su” ASC və Azər bay can Av to mo-
bil Yol la rı Döv lət Agent li yi koor di na-
si ya lı şə kil də fəaliy yət gös tə rir. Bu da 
hə min kü çə nin da ha az müd dət də bağ lı 
qal ma sı na və iş lə rin tez ye kun laş ma sı-
na he sab la nıb.

Ба дам дар гя ся бя си нин 3-ъц йа ша йыш мас си вин дя 
йе ни ич мя ли вя тул лан ты су шя бя кя ля ри йа ра ды лыр
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“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti Ba kı 
şə hə ri və ət raf qə sə bə-
lər də əha li nin iç mə li 
su təminatı 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.

Ба кы шя щя ри Иб ра щим па ша Да да шов кц чя син дя 
ич мя ли вя тул лан ты су хят ля ри йе ни ля ниб



Ba kı Döv lət Uni ver si te-
ti nin pro rek to ru, coğ ra fi  ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes-
sor Fər da İma nov müx tə lif 
amil lər sə bə bin dən qlo bal 
miq yas da su eh ti yat la rı nın 
get dik cə azal dı ğı nı xa tır-
la dıb. Qeyd edib ki, əha li 
ar tı mı, kənd tə sər rü fa tı nın 
in ki şa fı, əkin sa hə lə ri nin ge-
niş lən di ril mə si nə ti cə sin də 

su ya tə lə bat art maq da dır. 
Üs tə lik, ya ğın tı la rın azal ma-
sı və su höv zə lə ri nin çirk-
lən di ril mə si su ça tış maz lı ğı 
təh lü kə si ni ar tı rır. F.İma nov 
qeyd edib ki, öl kə miz də şi-
rin su eh ti yat la rı məh dud 
ol maq la ya na şı, qey ri bə ra-
bər-pay la nıb. Azər bay ca nın 
ye rüs tü su eh ti yat la rı nın 67 
faizi öl kə hü dud la rın dan 
kə nar da for ma la şır və res-
pub li ka əra zi si nə çirk lən miş 

hal da da xil olur. Dün ya nın 
su eh ti yat la rı ilə bağ lı bey-
nəl xalq təş ki lat la rın proq-
noz la rı da ürə ka çan de yil. 
Gə lə cək də cid di su qıt lı ğı 
prob le mi ilə üz ləş mə mək 
üçün şi rin su eh ti yat la rı qo-
run ma lı, su dan qə naət lə və 
sə mə rə li is ti fa də olun ma lı, 
su it ki lə ri nə yol ve ril mə mə-
li dir.

Ba kı Döv lət Uni ver si te-
ti nin geolo gi ya fa kül tə si nin 

müəl li mi Gü nay Hü sey no-
va bil di rib ki, res pub li ka-
nın is ti fa də yə ya rar lı ye ral tı 
su la rı nın il lik is tis mar eh ti-
yat la rı 9 mil yard kub metr-
dir. Ha zır da bir sı ra ya şa yış 
mən tə qə lə ri nin su təc hi za tı 
ye ral tı su lar he sa bı na tə min 
olun sa da, is tis mar olu nan  
eh ti yat la rın  80 faizi su var-
ma və tex ni ki məq səd lər 
üçün is ti fa də edi lir. 

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti nin apa rı cı 
mü hən di si, Ye ni Azər bay-
can Par ti ya sı əra zi ilk par ti-
ya təş ki la tı nın səd ri Gü nay 
Məm məd li bil di rib ki, təd-
bi rin ke çi ril mə sin də məq səd 
gənc lə rin res pub li ka nın su 
eh ti yat la rı, on lar dan sə mə-
rə li is ti fa də, su tə sər rü fa tı-
nın ida rə olun ma sı sa hə sin-
də bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı dır. 

G.Məm məd li əha li nin iç mə-
li su təminatı nın yax şı laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü  
ilə öl kə miz də hə ya ta ke çi ri-
lən iri miq yas lı la yi hə lər ba-
rə də mə lu mat ve rib.

“Azər su” ASC-nin “Su-
ka nal” El mi Təd qi qat və La-
yi hə İns ti tu tu nun əmək da şı 
Pər va nə Xı dı ro va “Azər su” 
ASC tə rə fi n dən su dan sə mə-
rə li is ti fa də ilə bağ lı  apa rı lan 
maarifl  ən dir mə və təb li ğat 
iş lə ri ba rə də mə lu mat ve rib. 
Azər bay can da su da ha çox 
su var ma məq sə di ilə is ti fa-
də olun du ğun dan kənd tə-
sər rü fa tın da mü tə rəq qi tex-
no lo gi ya lar tət biq olun ma lı, 
su ya qə naət et mə yə im kan 
ve rən sti mul laş dı rı cı me-
xa nizm lər ha zır lan ma lı və 
təb liğ olun ma lı dır. Sə na ye 
sek to run da da su dan tək rar 
is ti fa də tex no lo gi ya la rı na 
üs tün lük ve ril mə li dir.

Su eh ti yat la rı, su dan sə-
mə rə li və qə naət lə is ti fa də, 
bu sa hə də gənc lə rin fəaliy-
yə ti nə həsr edilmiş  vi-
deoçarx lar nü ma yiş olunub. 
Son ra təd bir bə dii his sə ilə 
da vam et di ri lib.
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Ye ni Azər bay can Par-
ti ya sı nın Ya sa mal Ra yon 
Təş ki la tın da “Su eh ti yat-
la rı nın ida rə olun ma sın da 
gənc lə rin ro lu” möv zu-
sun da təd bir ke çir lib. YAP 
Ya sa mal Ra yon Təş ki la-
tı nın səd ri Bəx ti yar Nə bi-
yev Nov ru zun ilk çər şən-
bə si olan su çər şən bə sin də 
bu möv zu da təd bi rin ke-
çi ril mə si ni təq di rə la yiq 
hal ki mi qiy mət lən di rib 
və ha zır da dün ya da iq lim 
də yi şik lik lə ri nin mü şa-
hi də olun du ğu bir vaxt da 
su dan qə naət lə is ti fa də-
nin əhə miy yət kəsb et di yi-
ni bil di rib.

Су ещ ти йат ла ры нын ида ря 
олун ма сын да эянъ ля рин ро лу
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“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin bü tün yer li su-
ka nal ida rə və sa hə lə rin də 
Müş tə ri İn for ma si ya Sis tem-
lə ri (MİS) proq ra mı nın tət-
bi qi iş lə ri ye kun la şıb. Proq-
ra mın tət bi qi və əl də olu nan 
nə ti cə lər lə bağ lı  ke çi ri lən 
ye kun ic las da “Azər su” ASC 
səd ri nin bi rin ci müavi ni Tey-
yub Cab ba rov proq ra mın 
tət bi qi və ya rat dı ğı im kan-
la rın əhə miy yə tin dən da nı-
şıb.  Qeyd olu nub ki, MİS 
proq ra mı dün ya nın in no va-
tiv tex no lo gi ya la rı na əsas-
la nır. Proq ra mın  tət bi qi nə  
2014-cü ilin okt yabr ayın da  
Ya sa mal ra yon Su ka nal İda-
rə sin də baş la nı lıb və 2021-ci 
ilin so nun da To vuz su ka nal 
sa hə sin də ye kun la şıb. Ötən 
müd dət də bü tün su ka nal 
ida rə və sa hə lə ri nin əha li və 
qey ri-əha li ba za sı və bir sı ra 
xid mət sa hə lə ri MİS proq ra-
mı na in teq ra si ya edi lib.

Sis te min tət bi qin də məq-
səd müx tə lif is ti qa mət lər üz-
rə is teh lak çı lar dan da xil olan 
mü ra ciət lə rin real vaxt re ji-
min də qey diy ya ta alın ma sı, 
abo nent məm nu nluğunun 
tə min edil mə si, gö rü lən iş lə-
rin av to mat laş dı rı la raq  ic ra 
pro ses lə ri nin bü tün mər hə lə-
lə ri nə nə za rət olun ma sı, he-
sa bat lı lı ğın tə min olun ma sı, 
sa tış-ödə niş mə lu mat la rı nın 
anın da ba za da əks olun ma-
sı, ic ra pro se sin də iş ti rak 
edən st ruk tur va hid lə ri nin 

və şö bə lə rin çe vik li yi nin tə-
min olun ma sı dır. MİS proq-
ra mı nın ya rat dı ğı im kan lar 
sa yə sin də bü tün is teh lak-
çı la rın say ğac gös tə ri ci lə ri 
"on li ne" re jim də oxu na raq 
abo nent lə rə hə min an fak-
tu ra lar təq dim edi lir, sa tış-
ödə niş və borc mə lu mat la rı 
real vaxt re ji min də ba za da 
ye ni lə nir. Oxu ma əs na sın da 
aş kar edi lən müx tə lif hal lar 
(say ğac da kı na saz lıq lar, qey-
diy yat da ol ma yan say ğac lar, 
say ğa ca və plom ba mü da-

xi lə, su təc hi za tı sis te mi nə 
qa nun suz mü da xi lə hal la rı, 
fak ti ki və ziy yət lə abo nen tin 
ba za mə lu mat la rı ara sın da kı 
uy ğun suz luq lar və s.) ba rə də 
ter mi nal dan da xil edi lən mə-
lu mat lar sis tem tə rə fi n dən 
emal olu na raq aidiy yə ti üz rə 
ic ra ya yö nəl di lir.

Bun dan baş qa, Qay nar 
xətt  mər kə zi də MİS proq-
ra mı na in teq ra si ya olu nub 
və  mər kə zə da xil olan müx-
tə lif tə yi nat lı (say ğac, qə za, 
borc la rın araş dı rıl ma sı və s.) 

mü ra ciət lər qey diy ya ta alı-
nan za man sis tem tə rə fi n dən 
aidiy yə ti st ruk tur va hid lə-
ri üz rə müx tə lif tə yi nat lı iş 
əmr lə ri ya ra nır. Hə min əmr-
lə rin ic ra və ziy yə ti və ar dı cıl-
lı ğı na sis tem üzə rin dən nə-
za rət edi lir.

Ey ni za man da, “Azər su” 
ASC-nin təq dim et di yi elek-
tron xid mət lər üzə rin dən da-
xil olan mü ra ciət lər də MİS 
proq ra mın da qey diy ya ta 
dü şə rək dər hal sis tem tə rə-
fi n dən yön lən di ri lir. ASAN 
xid mət və ASAN kom mu-
nal mər kəz lə rin də gös tə ri lən 
xid mət lər də bu sis te min ya-
rat dı ğı im kan lar sa yə sin də 
uğur la ic ra olu nur.

Təd bi rin so nun da MİS 
proq ra mı nın ic ra sın da xü-
su si əmə yi olan “Azər su” 
ASC-nin əmək daş la rı təl tif 
olu nub.

 2021-ci il də “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
abo nent lə ri nin sa yı 4,6 faiz 
ar tıb. 01 yan var 2022-ci il ta-
ri xi nə öl kə üz rə 1 mil yon 682 
min abo nent iç mə li su təc hi-
za tı və tul lan tı su la rı nın axı-
dıl ma sı xid mət lə ri nin is ti fa-
də çi si ki mi qey diy ya ta alı nıb. 
Abo nent lə rin 1 mil yon 617 

mi ni və ya 96,1 faizi əha li, 65 
mi ni və ya 3,9 faizi isə qey-
ri-əha li qru pu abu nə çi lə ri-
dir. He sa bat döv rün də əha li 
qru pu abu nə çi lə ri nin sa yı 4,6 
faiz, qey ri-əha li qru pu abu-
nə çi lə ri nin sa yı 4,9 faiz ar tıb.
İl ər zin də abo nent sa-

yın da ar tım, əsa sən, ye ni la-
yi hə lə rin ic ra sı nə ti cə sin də 

is teh lak çı la rın mər kəz ləş di-
ril miş iç mə li və tul lan tı su 
şə bə kə lə ri nə qo şul ma sı, ye ni 
ti kil miş fər di ya şa yış ev lə ri 
sa hib lə ri nin tex ni ki şərt ala-
raq abo nent ki mi qey diy ya-
ta düş mə si, həm çi nin iç mə li 
su və ka na li za si ya xid mət lə-
rin dən qey ri-qa nu ni is ti fa də 
hal la rı nın aş kar la na raq qey-

diy ya ta alın ma sı he sa bı na 
baş ve rib.

01 yan var 2022-ci il ta ri-
xi nə “Azər su” ASC abo nent-
lə ri nin 87,7 faizi say ğac la tə-
min olu nub. Ha zır da əha li 
qru pu abo nent lə ri üz rə say-
ğac laş ma sə viy yə si 87,4 faiz, 
qey ri əha li qru pu üz rə isə 
95,6 faiz təş kil edir.

yğ p ş )

Мцш тя ри Ин фор ма си йа Сис тем ля ри 
прог ра мы нын тят би ги йе кун ла шыб

“Azərsu” ASC 1 milyon 682 min abonentə xidmət göstərir
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İç mə li su dan qa nun suz 
is ti fa də hal la rı nın aş kar lan-
ma sı və ara dan qal dı rıl ma sı 
məq sə di lə “Azər su” ASC tə-
rə fi n dən ya ra dıl mış xü su si 
qrup la rın araş dır ma la rı nə-
ti cə sin də To vuz ra yo nun da 
bə zi is teh sal və xid mət ob-
yekt lə rin də iç mə li su dan qa-
nun suz is ti fa də edil mə si nin, 
bağ və üzüm lük sa hə lə ri nin 
su va rıl ma sı nın qar şı sı alı nıb.

Araş dır ma lar za ma nı mə-
lum olub ki, To vuz şə hə ri ni 
iç mə li su ilə tə min edən 500 
mm diametr li Zə yəm çay-To-
vuz ma gist ral su kə mə ri nə 
qey ri-qa nu ni bir ləş mə ve ri lib 
və  bu ra dan gö tü rü lən su dan 
üzüm lük lər su va rı lıb. Di gər 
bağ sa hə si nin su təc hi za tı sis-
te mi nə ba xış ke çi ri lər kən 4 
ədəd su say ğa cı nın qu raş dı-
rıl dı ğı aş kar lan sa da, hə min 
say ğac la rın heç bir əhə miy-
yət da şı ma dı ğı mə lum olub. 
İb ra him ha cı lı kən din də isə 
ye ni sa lın mış mey və ba ğı-
nın su va rıl ma sı üçün yük sək 

təz yiq li ma gist ral su kə mə-
rin dən qa nun suz bir ləş mə 
ve ri lib. Zə yəm çay-To vuz 
ma gist ral kə mə ri nin Don-
dar Quş çu kən di əra zi sin dən 
ke çən his sə sin də ya ra nan 
axın tı he sa bı na göl ya ra dı lıb 
və na sos lar va si tə si lə hə min 
su dan  su var ma da is ti fa də 
olu nub.

Araş dır ma lar nə ti cə sin də 
To vuz şə hə rin də də yir man-
da, av to yu ma və av to ser vis 
mən tə qə sin də, ka fe, çay xa-
na, çö rək, ət kə si mi, ta met 
sex lə rin də iç mə li su dan say-
ğac dan kə nar və qa nun suz 
is ti fa də hal la rı aş kar edi lə-
rək  hə min ob yekt lə rin su 
təc hi za tı da yan dı rı lıb. Ey ni 
za man da, heç bir mü qa vi lə 
bağ la ma dan və abo nent ki mi 
qey diy ya ta düş mə yən bə zi 
fər di ya şa yış ev lə ri nin də iç-
mə li su dan qa nun suz is ti fa-
də et mə si nin qar şı sı alı nıb.

***
Bi nə qə di ra yonu Su lu-

tə pə qə sə bə si Rus lan Al lah-
ver di yev kü çə sin də fəaliy yət 
gös tə rən bir iaşə ob yek ti nin 
iç mə li su dan qa nun suz is-
ti fa də et mə si ba rə də siq nal 
da xil olan ki mi  ob yek tin su 
təc hi za tı sis te mi nə ba xış ke-
çi ri lib. Mə lum olub ki, bu ra-
da fəaliy yət gös tə rən çö rək 
və şir niy yat sex lə ri, elə cə də 

təh sil kur su nun yer ləş di yi 
bi na nın sa hi bi  ya xın lıq dan 
ke çən su xətt  i nə qa nun suz 
qo şu lub.

Ra yon əra zi sin də fəaliy-
yət gös tə rən bir qa raj da da 
iç mə li su yun ta lan ma sı nın 
qar şı sı alı nıb. Araş dır ma lar 
za ma nı mə lub olub ki, bu ra-
da su dan qa nun suz is ti fa də 
edil mə si ilə ya na şı, bö yük 
is raf çı lıq da var. İs ti fa də dən 
qa yı dan trak tor və xü su si 
tex ni ka lar bu ra da yu yu lub 
tə miz lə nir. Ob yek tin da xi lin-
də bir ne çə xid mət sa hə lə ri 
də qey ri-qa nu ni çə kil miş  su-
dan is ti fa də edib.

Su lu tə pə qə sə bə sin də ye-
ni ti kil miş fər di ya şa yış ev-
lə rin də də su dan qa nun suz 
is ti fa də et dil di yi aş kar la nıb. 
Mə lum olub ki, və tən daş lar 
ya xın lıq dan ke çən şə bə kə 
xət lə ri nə müx tə lif diametr li 
bo ru lar la qa nun suz qo şul-
ma lar edib lər.

***
Ni za mi ra yo nu Nə si mi 

kü çə si, ev 32 ün va nın da kı 
bi na nın bi rin ci mər tə bə sin-
də yer lə şən ob yekt də isə 
qey ri-qa nu ni bir ləş mə ilə 
şə bə kə su yu “Mo no su” adı 
ilə qab laş dı rı la raq sa tı şa çı-
xa rı lır. Fakt aş kar lan dıq dan 
son ra ob yek tin su təc hi za tı 
da yan dı rı lıb və qa nun ve ri-

ci li yə uy ğun ola raq təd bir lər 
gö rü lüb.
İç mə li su şə bə kə lə ri nə 

qa nun suz qo şul ma lar su təc-
hi za tı sis te min də hid rav li ki 
re jim lə rin po zul ma sı na və 
abo nent lə rin su tə mi na tı nın 
pis ləş mə si nə, su it ki lə rinin 
art ma sı na sə bəb olur. 

Aş kar lan mış hər bir fakt 
üz rə zə ru ri təd bir lər gö rü-
lüb, öz ba şı na çə kil miş xət lər 
və qo şul ma lar ləğv edi lib, 
Su dan İs ti fa də Qay da la rı-
nın tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq 
qa nun suz is ti fa də yə gö rə 
dəy miş zi yan he sab la nıb. Və-
tən daş la rı və sa hib kar la rı bir 
da ha bu cür əməl lər dən çə-
kin mə yə ça ğı rır və bil di ri rik 
ki, be lə qa nu na zidd hal la rın 
qar şı sı nı al maq üçün təd bir-
lər mü tə ma di da vam et di ri-
lə cək, öz ba şı na çə kil miş xət-
lər ləğv olu na caq, be lə hal la rı 
tək rar tö rə dən lər lə bağ lı hü-
quq-mü ha fi  zə or qan la rı na 
mü ra ciət olu na caq.

Qeyd edək ki, 2021-ci il-
də iç mə li su dan qa nun suz 
is ti fa də ilə bağ lı 14564 fakt 
aş kar la nıb və 4 milyon 147 
min kub metr həc min də sər-
fi y yat bər pa olu nub. Ötən il 
su dan qa nun suz is ti fa də ilə 
bağ lı 200-dək fakt araş dı rıl-
ma sı üçün  hü quq-mü ha fi  zə 
or qan la rı na təq dim olu nub.
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Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin təs diq lə-
di yi “Su eh ti yat la rın dan 
sə mə rə li is ti fa də nin tə-
min edil mə si nə dair 2020-
2022-ci il lər üçün Təd bir-
lər Pla nı”na uy ğun ola raq 
su it ki lə ri nin və is raf çı lı-
ğın  qar şı sı nın alın ma sı 
məq sə di lə nə za rət təd bir-
lə ri davam etdirilir.


