“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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2017-ъи ил тарихдя дярин игтисади
ислащатлар или кими галаъаг
2017-ci il tarixdə dərin, köklü və nəticə verən iqtisadi
islahatlar ili kimi qalacaqdır. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il münasibətilə Azərbaycan
xalqını təbrik edən Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
aparılan islahatlar nəticəsində ölkəmiz çətin vəziyyətdən şərəflə çıxa bilib.
Bunu beynəlxalq mötəbər təşkilatlar da qeyd edir.
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən, ölkələrin
iqtisadiyyatlarının
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə
Azərbaycan dünya miqyasında 35-ci yerdədir: “Bu,
ilk növbədə, onu göstərir ki,
ölkəmizdə aparılan çox ciddi islahatlar gözəl nəticələr
verir.
Bu il iqtisadiyyatın
qeyri-neft sektoru 2 faizdən çox, iqtisadiyyatımızın
qeyri-neft sənayesi 3 faiz-

dən çox, kənd təsərrüfatı isə
4 faizdən çox artmışdır. Hesab edirəm ki, indiki şərait
üçün bu, çox yaxşı nəticədir.
Əminəm ki, 2018-ci ildə rəqəmlər daha da böyük olacaq. Eyni zamanda, biz öz
valyuta ehtiyatlarımızdan
da çox səmərəli şəkildə istifadə etdik. Baxmayaraq ki,
neftin qiyməti aşağı düşüb,
biz valyuta ehtiyatlarımızı
artıra bilmişik, özü də böyük dərəcədə. Valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollardan çox artmışdır. Bu da
bizim strateji ehtiyatımız-

dır, bizə həm iqtisadi, həm
də siyasi müstəqillik verən
və onu gücləndirən amillərdən biridir”.
Dövlət başçısı deyib ki,
2017-ci ildə neft-qaz sektorunda tarixi hadisələr baş
verib. “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağının istismar
müddətinin
uzadılması
məsələsi həll olunub. Bu
kontrakt 2050-ci ilə qədər
qüvvədə olacaq və ölkəmizə milyardlarla dollar gəlir
gətirəcək. Sadəcə olaraq,
Azərbaycana verilən bonus
3 milyard dollardan çoxdur.
Cənub Qaz Dəhlizinin icrası demək olar ki, son mərhələyə qədəm qoyub. Gələn il
TANAP layihəsinin açılışı
gözlənilir. Bu da tarixi hadisədir. Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində çox

önəmli tərəfdaşa çevrilir.
2017-ci ildə digər tarixi
layihə də öz həllini tapıb.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılış mərasimi keçirilib. Bu dəmir yolu layihəsi
qitələri birləşdirir. Bakı-Tbilisi-Qars Asiya ilə Avropa
arasında ən qısa və etibarlı
yol olacaq, bundan sonra
onilliklər ərzində Azərbaycana həm iqtisadi, həm siyasi dividentlər gətirəcək.
Azərbaycan önəmli tranzit
ölkəsinə çevrilir. Əgər biz
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizini də qeyd etsək görərik
ki, Azərbaycan strateji nəqliyyat mərkəzinə çevrilir.
Bu il idmançılarımız bizi qələbələrlə sevindirmişlər. Bakıda ən yüksək səviyyədə keçirilmiş IV İslam
Həmrəyliyi
Oyunlarında
Azərbaycan idmançıları birinci yerə layiq görüldülər.
Bütün müsəlman aləmində
birinci yeri qazanmaq çox
böyük tarixi nailiyyətdir.
Əgər biz 2015-ci il Avropa Oyunlarını yada salsaq,
orada da Azərbaycan komandası ikinci yerdə idi.
Yəni, bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan güclü
idman dövlətidir.
Bu il Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan
olunmuşdur. Hər zaman
olduğu kimi, Azərbaycan
bütün məsələlərdə İslam
həmrəyliyinin güclənməsinə öz töhfəsini verir. Bu il
də istisna olmamışdır.
2017-ci ilin ölkəmiz üçün
uğurlu olduğunu xatırladan Prezident İlham Əliyev
2018-ci ilin də uğurlu il olacağına əminliyini bildirib.
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2019-ъу илдя Эянъя шящяриндя ичмяли су проблеми щяллини тапаъаг

2019-cu ildə Gəncə şəhərində içməli su problemi həllini tapacaq. Bunu Gəncəyə
səfəri çərçivəsində şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri
ilə görüşdə Prezident İlham
Əliyev bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, ötən illərdə Gəncənin yeniləşməsi ilə
bağlı bir çox addımlar atılıb,
infrastruktur layihələri icra edilib: “Qazlaşdırma 100
faiz səviyyəsindədir, elektrik
enerjisi tam təmin edilir, iç-

məli su layihəsi icra olunur.
Bildiyiniz kimi, bu layihə
çox böyük vəsait tələb edən
layihədir, texniki cəhətdən də
o qədər də asan layihə deyil.
Bu layihənin icrası üçün əlavə addımlar atılacaq. Əminəm ki, 2019-cu ildə Gəncədə
içməli su problemi də tamamilə aradan qaldırılacaq və
sakinlər 24 saat təmiz içməli
su ilə təmin olunacaqlar”.
Qeyd edək ki, Gəncə şəhərinin içməli su təchizatı

və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması Azərbaycan hökuməti və Almaniya
İnkişaf Bankının (KFW bankı) birgə maliyyələşdirdiyi
“II Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı” çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə
Gəncə şəhəri ilə yanaşı, Göygöl rayonunun Murovdağ
qəsəbəsi, Hacıməlik və Mollacəlilli kəndlərini əhatə edir
və 2035-ci ilədək perspektiv
inkişaf nəzərə alınmaqla 450
min nəfərin su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb.
Ötən müddətdə Göygöl
su mənbəyində məhsuldarlığı saniyədə 200 litr olan
yeni drenaj sistemi yaradılıb, Gəncə şəhərində həcmi
4000 kubmetr olan su anbarı
tikilib və mənbədən anbara

qədər 24,3 km magistral su
kəməri çəkilib. Eyni zamanda, Qızılqaya su mənbəyində bərpa-yenidənqurma işləri aparılıb, 4 km magistral
su kəməri, ümumi tutumu
12000 kubmetr olan 3 ədəd
su anbarı və 6,9 km anbarlararası su xətti inşa edilib.
Gəncə şəhərinin içməli
su tələbatının böyük hissəsi
Şəmkirçay su anbarı hesabına təmin olunacaq. Hazırda
su anbarının yaxınlığında
məhsuldarlığı sutkada 140
min kubmetr olan sutəmizləyici qurğu inşa edilir. Sutəmizləyici qurğudan şəhərə
suyun verilməsi üçün 27,5
km Şəmkirçay-Gəncə magistral su kəməri çəkilib.
Gəncə şəhərində 855 km
içməli su və 813 km kanalizasiya şəbəkəsinin tikintisi nəzərdə tutulur.

Prezident İlham Əliyev su və kanalizasiya layihələrinin
davam etdirilməsi ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb
Sərəncamlarda qeyd olunub ki, ölkədə regionların tarazlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək, əhalinin sosial rifahını yüksəltmək, eləcə də cəmiyyətin
bütün istiqamətlərdə tərəqqisini sürətləndirməklə, inkişafın keyfiyyətcə yeni
modelini formalaşdırmaq Azərbaycan
dövlətinin fəaliyyətində mühüm istiqamətdir. Bu məqsədlə qəbul olunmuş
dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində kommunal infrastrukturun
yenidən qurulması, əhalinin içməli su
ilə təminatının yaxşılaşdırılması, mövcud su təchizatı sistemlərinin sabit işləməsi yönündə əhəmiyyətli tədbirlər
görülüb.
Həmin tədbirlərin davamı olaraq,
Ceyranbatan su kəmərindən Bakı şəhərinə saniyədə 1,8 kubmetr suyun nəqlinə imkan verəcək 9,5 km magistral su
kəmərinin 4,25 km-lik birinci hissəsinin
inşası, tikintisi tamamlanmış “+105 Saray supaylayıcı kamerası”nın mövcud

su təchizatı sistemi ilə əlaqələndirilməsi üçün 3,05 km magistral su kəmərlərinin, 1,45 km boşaltma xəttinin inşası
və yarımadanın su təchizatı üçün müstəsna əhəmiyyətə malik Ceyranbatan
və Kür sutəmizləyici qurğularında istismar müddətini keçmiş yüksək məhsuldarlıqlı nasos avadanlıqlarının dəyişdirilməsi zərurəti yaranıb.
Sərəncama əsasən, Abşeron yarımadasında magistral su kəmərləri və
qurğularının inşası işlərini davam etdirmək məqsədilə dövlət büdcəsindən
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
10,1 milyon manat ayrılıb.
Dövlət başçısının digər sərəncamına
əsasən, Xəzər rayonunun Zirə və Türkan qəsəbələrində, Pirallahı rayonunun
Pirallahı qəsəbəsində su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin davam etdirilməsi
üçün “Azərsu” ASC-yə 5,83 milyon ma-

nat ayrılıb.
Bu vəsait Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Zirə qəsəbəsində 13 km, Türkan
qəsəbəsində 8,1 km paylayıcı su şəbəkəsinin, habelə Pirallahı qəsəbəsində
6,8 km magistral su kəmərinin və 10,1
km paylayıcı su şəbəkəsinin tikintisinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilib.
Prezident İlham Əliyev Şəmkir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsinin davam etdirilməsi haqqında da
sərəncam imzalayıb
Sərəncama əsasən, Şəmkir şəhərində su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması,
əhalinin içməli su ilə fasiləsiz təmin
olunması məqsədilə 13,4 km paylayıcı su şəbəkəsinin və 15,2 km magistral
kanalizasiya kollektorunun tikilməsi
məqsədilə “Azərsu” ASC-yə 10,1 milyon manat ayrılıb.
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Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Su, Təhlükəsizlik və Sağlamlıq İnstitutunun (QSTSİ) rəhbəri Nidal
Salimlə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində görüş
keçirilib. Görüşdə QSTSİ-nin nümayəndəsi Bens Fulop və Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun rəhbəri Umud Mirzəyev də iştirak edib.

da qalan Sərsəng su anbarı
baxımsız hala düşüb və onun
ehtiyatlarından siyasi təhdid
vasitəsi kimi istifadə olunur.
Bununla bağlı Azərbaycan
tərəfi dəfələrlə beynəlxalq
təşkilatlar səviyyəsində na-

Su Əməkdaşlığı Təşkilatının
idarə heyətində təmsil olunur. N.Salim 2018-ci ilin mart
ayında Braziliyada keçiriləcək Beynəlxalq Su Forumuna hazırlıq tədbirləri barədə
məlumat verib və əlavə edib
ki, forum çərçivəsində birgə
əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət daşıyır. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin fəsadları ilə
tanış olduğunu deyən qonaq
Azərbaycan ərazilərinin işğalı nəticəsində su hövzələrinə vurulan mənfi təsirin qarşısının alınması üçün birgə
əməkdaşlığın vacibliyindən
danışıb.
QSTSİ-nin nümayəndə-

Глобал Су,Тящлцкясизлик вя Саьламлыг Институту
"Азярсу" АСЪ-нин фяалиййятини йцксяк гиймятляндирир
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov qonaqları salamlayaraq Azərbaycanda həyata keçirilən
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihələri barədə məlumat verib, bu sahədə beynəlxalq maliyyə təşkilatları və
nüfuzlu xarici şirkətlərlə sıx
əməkdaşlıq edildiyini diqqətə çatdırıb. Prezident İlham
Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, Azərbaycanda su təsərrüfatı sektorunda həyata keçirilən layihələrin beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən yüksək
qiymətləndirildiyini xatırladan Q.Hüseynov bildirib
ki, “Azərsu” ASC dünyada
su sahəsində ən mötəbər qurumlardan sayılan Dünya
Su Şurasının, Beynəlxalq Su
Ehtiyatları Assosiasiyasının
üzvlüyünə qəbul edilib və
bu təşkilatlarda fəal təmsil
olunur.
“Azərsu” ASC-nin sədri
2013 və 2014-cü illərdə keçirilmiş su texnologiyala-

rı sərgi və konfranslarına,
həmçinin 14-18 mart 2017-ci
il tarixlərində Bakı şəhərində
keçirilmiş 1-ci Bakı Beynəlxalq Su Həftəsinə beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən böyük
maraq göstərildiyini xüsusi
vurğulayıb.
Q.Hüseynov qeyd edib
ki, ətraf mühitin qorunması
sahəsində beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində görülən
işlərə baxmayaraq, Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarının tələblərini kobud
şəkildə pozur. Erməni təcavüzü nəticəsində işğal altın-

rahatlığını ifadə edib.
QSTSİ direktoru Nidal
Salim 2013-cü ildə Bakı şəhərində keçirilmiş Su texnologiyaları sərgi və konfransında iştirakını xatırlayaraq
“Azərsu” ASC-nin fəaliyyətini yaxından izlədiyini və
yüksək qiymətləndirdiyini
bildirib. Rəhbərlik etdiyi təşkilat barədə məlumat verən
N.Salim qeyd edib ki, QSTSİ UNESCO Su Məsələləri
üzrə İnstitutun, Dünya Su
Şurasının, Asiya Su Şurasının, Beynəlxalq Su Ehtiyatları Assosiasiyasının və İsveçrə

si Bens Fulop təmsil etdiyi
institutun su təhlükəsizliyi
məsələləri ilə məşğul olduğunu xatırladıb və hazırda
su təhlükəsizliyinin çox aktual məsələyə çevrildiyini
bildirib.
Beynəlxalq
Avrasiya
Mətbuat Fondunun rəhbəri Umud Mirzəyev QSTSİ
ilə dünya su problemlərinin,
su təhlükəsizliyi məsələlərinin araşdırılması və dünyaya
çatdırılması, su ehtiyatlarından hər kəsin azad istifadə
imkanlarının gücləndirilməsi məqsədi ilə imzalanmış
memorandumun əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki,
BAMF və QSTSİ Qafqazda,
Orta Asiyada, Yaxın Şərq ölkələrində, Afrikada və postsovet məkanında su və təhlükəsizlik kimi məsələləri birgə
tədqiq edərək müharibədən
zərər çəkmiş şəxslərin sosial
imkanlarının gücləndirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyət göstərəcək.

BЦЛЛЕТЕН
Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi,
birgə fəaliyyətin dəstəklənməsi ətrafında müzakirələr
aparılıb.
Səfər çərçivəsində qonaqlar “Azərsu” ASC-nin
Ceyranbatan
ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular
kompleksi və Mərkəzi laboratoriyanın fəaliyyəti ilə də
tanış olublar.
Ceyranbatan
ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular kompleksində qonaqlara
məlumat verilib ki, 2015-ci ildə istismara verilmiş kompleksdə su ultrasüzgəc texnologiyasına uyğun ən yüksək
səviyyədə, heç bir kimyəvi
təmizlənmə
aparılmadan
tam qapalı, avtomatik rejim-

də mexaniki üsulla təmzilənir. Məhsuldarlığı saniyədə 6,6 kubmetr təşkil edən
kompleks Abu Dabi Qlobal
Su Sammitində dünya su sənayesinin ən önəmli layihələrindən biri seçilib.
Daha sonra “Azərsu”
ASC-nin Mərkəzi Laboratoriyasına gələn QSTSİ və
BAMF təmsilçiləri laboratoriyanın fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar. Qonaqlara
məlumat verilib ki, laboratoriya içməli su və tullantı
suları bölmələrindən ibarətdir. Bölmələrinin hər birində
mikrobioloji və fiziki-kimyəvi analiz şöbələri yerləşir.
Laboratoriyada Almaniya,
Fransa, ABŞ, Yaponiya və
digər ölkələrin beynəlxalq

səviyyədə tanınmış şirkətlərinin avadanlıqları və cihazları quraşdırılıb. Bu cihaz və
avadanlıqların köməyi ilə içməli su və tullantı sularının
fiziki-kimyəvi və bakterioloji
göstəricilərini təyin etmək,
operativ, dəqiq və etibarlı
analizlər aparmaq mümkündür.
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Ceyranbatan ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular
kompleksi və Mərkəzi laboratoriya ilə tanış olan qonaqlar bu səfərin onlarda xoş
təəssürat yaratdığını bildirib
və “Azərsu” ASC-nin fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər.

Ъоъуг Мяръанлыda Ъябрайыл Суканал
Идарясинин хидмят сащяси йарадылыб
infrastrukturu yaradılıb. Bu
məqsədlə subartezian quyusu qazılıb, su xətti çəkilərək
bütün yaşayış evləri içməli
su ilə təmin edilib. Sakinlərə operativ və keyfiyyətli
xidmət göstərilməsi məqsədilə kənddə “Azərsu” ASCnin “Birləşmiş Sukanal”
MMC-nin Cəbrayıl Sukanal

bu xidmət sahəsi tərəfindən
həyata keçiriləcək.
Noyabrın 17-də “Azərsu” ASC və Cəbrayıl RİH
rəhbərliyinin iştirakı ilə xidmət sahəsi binasına baxış
keçirilib. Burada yaradılmış
şəraitlə tanış olan “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov kənd sakinlərinə

İdarəsinin Cocuq Mərcanlı
xidmət sahəsi yaradılıb. Gələcəkdə kəndin su təchizatı

keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi barədə tapşırıqlar
verib.

2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində
erməni işğalından azad olunmuş Cəbrayıl rayonunun
Cocuq Mərcanlı kəndində geniş tikinti-bərpa və abadlıqquruculuq işləri aparılıb.
Bu işlər çərçivəsində 50
fərdi yaşayış evi, ümumtəhsil məktəbi, məscid, elektrik
yarımstansiyası, hidrometeoroloji stansiya inşa edilib,
qaz, elektrik, içməli su xətləri, avtomobil yolu çəkilib.
Artıq 172 nəfərdən ibarət
45 ailə öz doğma yurduna

qayıdıb. Hazırda 100 fərdi
yaşayış evinin, uşaq bağçasının, həkim məntəqəsinin,
digər zəruri sosial və infrastruktur obyektlərinin tikintisi davam etdirilir.
Cocuq Mərcanlı kəndində əhalini içməli su ilə təmin etmək üçün su təchizatı
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BЦЛЛЕТЕН

БМТ-нин Давамлы Инкишаф Мягсядляри
чярчивясиндя бейнялхалг конфранс кечирилиb
Noyabrın 24-də Bakı şəhərində BMT-nin Davamlı
İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində “Dünyamızın transformasiyası: Davamlı İnkişaf Məqsədlərinin inteqrasiyası
və həyata keçirilməsinin təşviqində elmin rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib. Konfrans
Qlobal Saziş Azərbaycan Şəbəkəsi, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, Su Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı
Respublika Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib.
Konfransda elmi müəssisələrin, dövlət və özəl təşkilatların davamlı inkişaf məqsədləri ilə məşğul olan mütəxəssisləri iştirak edib.
Konfransın
açılışında
BMT Baş ofisinin nümayəndəsi Alexandra Tarazi çıxış
edərək bildirib ki, davamlı
inkişafın əsas məqsədi yoxsulluğun aradan qaldırılması və planetin qorunmasını
təmin etməkdir. Bu layihə
iqlim dəyişikliyi, iqtisadi bərabərsizlik, yenilik, davamlı
istehlak, sülh və ədaləti əhatə
edən hədəflərdən ibarətdir.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Qulam İsakzai beynəlxalq tədbirin Azərbaycanda
keçirilməsinin ölkəmizə verilən dəyər olduğunu söyləyib. O, davamlı inkişaf üçün
innovasiya, texnologiya, elm
və təhsilin əhəmiyyətindən
danışıb.
“Azərsu” ASC-nin səd-

rinin müavini Köçərli Həsənov beynəlxalq tədbirin
əhəmiyyətindən danışaraq
bildirib ki, BMT-nin 2030
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin 17 hədəfinin 6-cısı
su və sanitariyanın davamlı idarə edilməsini nəzərdə
tutur. Su təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi məqsədilə
son illərdə ölkəmizdə böyük
investisiya layihələri icra
edilib. Ümumi tutumu 460
milyon kubmetr olan Taxtakörpü, Şəmkirçay, Tovuzçay, Göytəpə su anbarlarının
istismara verilməsi, əhalinin
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması və suvarılan
torpaq sahələrinin genişləndirilməsi, başqa sözlə ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından mühüm

əhəmiyyət kəsb edir.
Son illər keyfiyyətli və
dayanıqlı su mənbələrindən
istifadə etməklə şəhərlərin su
təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur, innovativ texnologiyalara əsaslanan sutəmizləyici qurğular
inşa edilir, tullantı suları zərərsizləşdirilməklə ətraf mühitin qorunması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata
keçirilir.
Ölkəmizdə su təsərrüfatı
sektorunda həyata keçirilən
layihələr beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. “Azərsu” ASC
dünyada su sahəsində ən
mötəbər qurumlardan sayılan Dünya Su Şurasının, Beynəlxalq Su Ehtiyatları Assosiasiyasının üzvlüyünə qəbul
edilib və bu təşkilatlarda fəal
təmsil olunur.

Dayanıqlı İnkişaf Üzrə
Milli Əlaqələndirmə Şurası
Katibliyinin rəhbəri Hüseyn Hüseynzadə qeyd edib
ki, Azərbaycanda hazırlanan
inkişaf konsepsiyası və strategiyaları, həmçinin proqram və layihələr BMT-nin
Davamlı İnkişaf Məqsədləri
ilə uyğunlaşdırılır. Azərbaycan dövləti öz siyasətini qlobal çağırışlar və təmayüllər
nəzərə almaqla qurur.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral,
Türkiyə Hak İş Konfederasiyası sədrinin müşaviri
Yusra Erilli, Su Təsərrüfatı
İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin
şöbə müdiri Xəyalə Məmmədova, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Məclisinin sədr
müavini Asəf Hacıyev çıxış edərək Davamlı İnkişaf
Məqsədlərindən irəli gələn
vəzifələrin əhəmiyyətindən
danışıb.
Çıxışlardan sonra konfrans işini paralel sessiyalarda davam etdirib. İki gün
ərzində tədbir iştirakçıları
Davamlı İnkişaf Məqsədləri
ilə bağlı yaranan çətinliklər
ətrafında fikir mübadiləsi
aparıb, ideya və təcrübələrini bölüşüblər.

BЦЛЛЕТЕН

Ə

halinin içməli su
ilə
təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair
əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 17 mart 2017ci il tarixli Sərəncamına
uyğun olaraq 170 kənddə
icra olunan layihələrin yekunlaşmasına və kəndlərə
içməli suyun verilməsinə
həsr olunmuş ilk açılış mərasimi Ağsu rayonunun Padar kəndində keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən Ağsu
rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Ənvər Seyidəliyev
bölgələrdə həyata keçirilən
infrastruktur
layihələrinin

Ağsu rayonunda icra olunan layihə 20 yaşayış məntəqəsini - Padar, Ərəbmehdibəy, Dədəli, Qasımbəyli,
Növcü, Yuxarı Növcü, Məlikçobanlı, Hacıqədirli, Ərəbsarvan, Axundlu, Gursulu,
Kəlağaylı, Nəmirli, Bənəcik,
Göydəlləkli, Xəlilli, Qaraməmmədli, Navahı, Ülgüc
və Bico kəndlərini əhatə edib.
Layihəyə əsasən, 19 kəndə içməli su Külüllü su mənbəyindən, Bico kəndinə isə OğuzQəbələ-Bakı su kəmərindən
verilir. Ümumilikdə bu layihələr çərçivəsində kəndlərdə
33 km su xətləri çəkilərək 119
ədəd bulaq quraşdırılıb. Layihələrin icrasından Ağsu ra-
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həsr olunmuş növbəti açılış
mərasimi Şabran rayonunun
Sincanboyad kəndində keçirilib. Şabran Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz
Novruzov son illər rayonda
həyata keçirilən sosial infrastruktur layihələri barədə

xatırladaraq son illər bu sahədə görülmüş işlər barədə
məlumat verib. R.Sadıqov
bildirib ki, digər rayonlarda
olduğu kimi Şabranda da su
təchizatı layihəsi qısa müddətdə icra edilib.
Layihə 5 yaşayış məntə-

məlumat verib. O, qeyd edib
ki, Şabran şəhərində əhalinin
içməli su ilə bağlı problemləri
həllini tapıb, kəndlərdə su layihələrinin icrası mərhələlərlə
davam etdirilir. Sudan əziyyət çəkən kəndlərdə icra olunan layihə mühüm hadisədir
və sakinlərin sosial-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
xidmət edir.
“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin
direktoru Ramin Sadıqov
Azərbaycan Respublikasının
prezidenti İlham Əliyevin
kənd əhalisinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasını
xüsusi diqqətdə saxladığını

qəsini - Ağbaş, Uzunboyad,
Söhbətli, Dağbilici və Sincanboyad kəndlərini əhatə edir.
Ağbaş, Uzunboyad, Söhbətli
və Sincanboyad kəndlərində
yaşayan sakinləri keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə
təmin etmək məqsədilə su
mənbəyi II Bakı Su Kəməri
seçilib. Dağbilici kəndinin su
təchizatı subartezian quyusu hesabına aparılacaq. Layihə çərçivəsində kəndlərdə
ümumi uzunluğu 10,3 km su
xətləri çəkilib, 29 ədəd bulaq
quraşdırılıb. Bununla da 5
kəndin 5400-dən çox sakininin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb.

Аьсу вя Шабран районларынын кяндляринин
ичмяли су проблеми щялл олунуб

əhəmiyyətindən danışaraq
qeyd edib ki, Ağsu şəhərinin
içməli su problemi həll edildikdən sonra, belə layihələrin
icrası kəndlərdə də davam etdirilir.
Tədbirdə çıxış edən kənd
sakinləri bildiriblər ki, indiyədək içməli suya olan tələbatlarını əsasən, çay suları və
bulaqlar hesabına ödəyirdilər. Çay sularının uzaq məsafədən daşınması, bulaqlarda
isə sululuğun azalması ciddi
çətinliklərə səbəb olurdu. Sakinlər bu sahədəki problemlərin həllinə göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

yonunun 20 kəndində 11 min
nəfər sakin faydalanıb.
***
Kəndlərin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması layihələrinin yekunlarına

8
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Goranboy və Tərtər
rayonlarında kəndlərin
içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən
layihələr uğurla yekunlaşıb.
Yeni su təchizatı sistemlərinin istismara verilməsi
münasibətilə Goranboy rayonunun Veyisli kəndində
keçirilən açılış mərasimində
Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Quliyev son illər
rayonda aparılan abadlıq və
quruculuq işlərindən danışıb. Bildirib ki, əhalinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında içməli su ilə
təminat mühüm yer tutur.
Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil
Məmmədov kəlbəcərli məcburi köçkünlərin böyük bir
hissəsinin Goranboy rayonunda məskunlaşdığını
xatırladaraq yeni salınmış
Veyisli köçkün qəsəbəsinə
içməli suyun verilməsini
mühüm hadisə adlandırıb.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
bildirib ki, dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun
olaraq 170 kənddə yeni su
təchizatı infrastrukturlarının yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. Artıq kəndlərdə
tikinti-quraşdırma işləri yekunlaşıb və kəndlərin böyük
bir hissəsinə suyun verilməsi təmin edilib. 2018-ci ildə
respublikanın digər kənd

BЦЛЛЕТЕН

Эоранбой вя Тяртяр районларынын кяндляриндя
щяйата кечирилян лайищяляр уьурла йекунлашыб
yaşayış məntəqələrinin su
təchizatının yaxşılaşdırılması üçün araşdırmalar davam
etdirilir.
Tədbirdə çıxış edən sakinlər bu sahədəki problemlərin həllinə göstərilən
diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Goranboy
rayonunda
icra olunan layihə Veyisli
və Abbasqulular kəndlərini, həmçinin Veyisli məcburi köçkün qəsəbəsini əhatə
edib. Kəndləri keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək məq-

kəndlərində 8,6 km uzunluğunda kənddaxili su xətləri çəkilib və ümumi istifadə
üçün 13 ədəd bulaq quraşdırılıb.
Veyisli məcburi köçkün

sədilə Murovdağ-Goranboy
magistral su kəmərindən
Abbasqulular və Veyisli
kəndlərinə, həmçinin Veyisli
məcburi köçkün şəhərciyinə su xətləri çəkilib. Rayonun Veyisli və Abbasqulular

qəsəbəsində isə hər bir fərdi yaşayış evi içməli su ilə
təmin olunub. Belə ki, qəsəbədə yaradılmış paylayıcı
şəbəkə vasitəsilə 600 ünvana
birləşmə verilərək abonentlər sayğacla təmin olunublar. Bununla yanaşı, kəndin

yaxınlığında heyvandarlıqla
məşğul olan əhali üçün əlavə
layihə işlənib, 7 bulaq qoyularaq suyun verilməsi təmin
edilib. Goranboy rayonunda
icra olunan layihə çərçivəsində 3 yaşayış məntəqəsində 5 minə yaxın yerli sakin
və məcburi köçkünün içməli
su problemi həll edilib.
***
Tərtər rayonunun İsmayılbəyli kəndində keçirilən
açılış mərasimində də Tərtərin əsas su mənbələrinin
işğal altında olması səbəbindən rayonun su ilə təminatda çətinliklər olduğu bildirilib. Bu baxımdan sudan
əziyyət çəkən kəndlərdə icra olunan layihə sakinlərin
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olub.
Layihə Tərtər rayonunun Seyidimli, Hacıqərvənd,
Buruc, Səhləbad, Əskipara,
Düyərli, Yenikənd, Sarıcalı,
Qarağacı, Cəmilli və İsmayılbəyli kəndlərində həyata
keçirilib. Kəndlərdə 37,4 km
su xətləri çəkilib və ümumi
istifadə üçün 92 ədəd bulaq
quraşdırılıb. Bütövlükdə isə
yeni su təchizatı layihələrindən Tərtər rayonunun 11
kəndinin 17 min 300 nəfər
sakini faydalanıb.

BЦЛЛЕТЕН
“Əhalinin içməli su
ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 mart 2017ci il tarixli Sərəncamına
uyğun olaraq Sabirabad
və Saatlı rayonlarında
həyata keçirilən layihələr çərçivəsində kəndlərdə
yeni içməli su təchizatı
infrastrukturu yaradılıb.
Sabirabad
rayonunun
Qaralar kəndində keçirilən
açılış mərasimində Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İsmayılov regionlarda həyata
keçirilən kommunal infrastruktur layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki,

Aran bölgəsində yerləşən
Sabirabad rayonunda içməli su təchizatı həmişə aktual
olub. Son illər həyata keçirilən layihələr çərçivəsində rayon mərkəzi ilə yanaşı, bəzi
kəndlərə də keyfiyyətli suyun verilməsi təmin edilib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Köçərli Həsənov
regionların
sosial-iqtisadi
inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində 47 şəhər və rayon
mərkəzində, həmçinin 300dən çox kənddə içməli su layihələrinin icra olunduğunu
diqqətə çatdırıb.
Sabirabad rayonunda icra olunan layihələr Əsədli,
Məmişlər, Qaralar, Qəfərli,
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Сабирабад вя Саатлы районларында 25 кяндин
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб

Qaraqaşlı, Balakənd, Qalağayın, Axısxa, Kovlar, Yenikənd, Qəzəli, Balvar, Həsənli, Cavad, Qaralı, Kürkənd,
Suqovuşan və Surra kəndlərini əhatə edib. Kəndləri iç-

məli su ilə təmin etmək üçün
su mənbəyi Kür sutəmizləyici qurğuları-Sabirabad-Saatlı
magistral su kəməri seçilib.
Magistral kəmərdən yaşayış məntəqələrinə çıxışlar
verilib və müxtəlif diametrli polietilen borularla ümu-

mi uzunluğu 63 km olan su
xətləri çəkilib. Həmin kəndlərdə ümumi istifadə üçün
163 ədəd bulaq quraşdırılıb.
Yeni su təchizatı layihələrindən Sabirabad rayonunun 18
kəndinin 40 minədək sakini
faydalanıb.
***
Saatlı rayonunun Əlisoltanlı kəndində keçirilən
açılış mərasimində Saatlı
rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Siraqəddin Cabbarov rayonda həyata keçirilən
kommunal infrastruktur layihələrindən danışıb. Qeyd
edib ki, içməli sudan əziyyət
çəkən kəndlərdə icra olunan layihə sakinlərin sosialməişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Köçərli Həsənov
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin

kənd əhalisinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasını
xüsusi diqqətdə saxladığını
xatırladaraq son illər bu sahədə görülmüş işlər barədə
məlumat verib.
Açılış mərasimlərində iştirak edən kənd sakinləri su
təminatındakı problemlərin
həllinə göstərilən diqqət və
qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Qeyd edək ki, Saatlı rayonunda icra olunan layihələr
7 yaşayış məntəqəsini - Mollavazlı, Bəylər, Əlisoltanlı,
Potubəyli, Seyidlər, Qaracalar və Gomuşçu kəndlərini
əhatə edib. Kəndləri keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su
ilə təmin etmək məqsədilə su
mənbəyi Kür sutəmizləyici
qur ğu la rı-Sa bi ra bad-Saat lı
magistral su kəməri seçilib
və kəmərdən kəndlərə çıxışlar verilib. Yaşayış məntəqələrində müxtəlif diametrli
polietilen borularla ümumi
uzunluğu 15,4 km olan su
xətləri çəkilərək ümumi istifadə üçün 48 ədəd bulaq quraşdırılıb. Ümumilikdə, yeni
su təchizatı layihələrindən
Saatlı rayonunun 7 kəndinin
10 min nəfərdən çox sakini
faydalanıb.
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ənkəran və Salyan rayonlarında
kəndlərin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması layihəsi başa çatıb və
kəndlərə içməli suyun verilməsinə başlanılıb.
Lənkəran
rayonunun
Xolmili kəndində keçirilən
açılış mərasimində “Azərsu” ASC-nin sədr müavini İlqar Tağıyev bildirib ki,
Xanbulançay sutəmizləyici
qurğusunun və magistral su
xətlərinin çəkilməsi şəhər və
rayon mərkəzləri ilə yanaşı,
kəndlərin də su təchizatı baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının məsul işçisi Habil

Əzənmədov Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına
əsasən regionlarda həyata
keçirilən iqtisadi və sosial
layihələrin əhəmiyyətindən
danışıb, bu tədbirlərin Azərbaycan vətəndaşının firavan
həyatının təmin olunmasına
xidmət etdiyini bildirib.
Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Taleh
Qaraşov Lənkəran şəhərində icra olunmuş içməli su
layihəsinin
əhəmiyyətindən danışaraq qeyd edib ki,
kəndlərdə də belə layihələrin həyata keçirilməsi ölkə rəhbərliyinin regionların
inkişafına göstərdiyi xüsusi
diqqətin bariz nümunəsidir.

BЦЛЛЕТЕН

Лянкяран вя Салйан районларынын кяндляри
кейфиййятли ичмяли су иля тямин едилиб
Lənkəran rayonunda icra
olunan layihələr 15 yaşayış
məntəqəsini – Gərmətük qəsəbəsi, Kosalar, Xolmili, Şürük, Türkəkəran, Bala Şürük,
Seydəkəran, Yuxarı Nüvədi,
Səpnəkəran, Şıxəkəran, Moğonojoba, Tütəpeştə, Darquba, Lüvəsər, Kərgəlan kəndlərini əhatə edib. Kəndləri
keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək məqsədilə Xanbulançay-Lənkəran magistral su kəmərindən
kəndlərə
çıxışlar verilib.
Kəndlərdə müxtəlif diametrli polietilen borularla ümumi uzunluğu 35 km olan su

xətləri çəkilib, ümumi istifadə üçün 131 ədəd bulaq
quraşdırılıb.
Ümumilikdə
yeni su təchizatı layihələrindən Lənkəran rayonunun 15
kəndinin 28 minədək sakini
faydalanıb.

***
Salyan rayonunda açılış
mərasimi Quyçu kəndində keçirilib. Salyan rayon
icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov çıxış
edərək regionlarda həyata
keçirilən kommunal infrastruktur layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb, Prezident
İlham Əliyevin diqqət və
qayğısı sayəsində şəhər mərkəzi ilə yanaşı, kənd və qəsəbələrdə də içməli su layihələrinin həyata keçirildiyini
bildirib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini İlqar Tağıyev ötən
il Salyan şəhərinə ŞirvanMuğan qrup su kəmərindən
içməli suyun verildiyini xatırladaraq hazırda şəhər şəbəkəsinin yenidən qurulduğunu diqqətə çatdırıb.
Kəndlərə yeni mənbədən
verilən suyun keyfiyyəti ilə
sakinləri əyani tanış etmək

məqsədilə “Azərsu” ASCnin Mərkəzi laboratoriyasının səyyar laboratoriyası tərəfindən analizlər aparılıb və
nəticələr sakinlərə nümayiş
etdirilib.
Salyan rayonunda icra olunan layihələr 5 kəndi - Qırxçıraq, Seyidsadıxlı,
Quyçu, Alçalı və Qızılağac
kəndlərini əhatə edir. Sakinləri keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək
məqsədilə mənbə olaraq Şirvan-Muğan qrup su kəməri
seçilib. Su kəmərindən rayonun yaşayış məntəqələrinə
çıxışlar verilib və müxtəlif
diametrli polietilen borularla 11 km su xətləri çəkilib.
Həmin kəndlərdə ümumi
istifadə üçün 37 ədəd bulaq
quraşdırılıb.
Ümumilikdə
yeni su təchizatı layihələrindən Salyan rayonunun 5
kəndinin 5400 nəfər sakini
faydalanıb.

BЦЛЛЕТЕН

K

ənd əhalisinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə
bağlı “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
Kürdəmir və Ucar rayonlarında həyata keçirilən layihələrin icrası yekunlaşıb.
Kürdəmir rayonunun Qaraqocalı kəndində keçirilən
tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov son illər rayonda həyata
keçirilən sosial infrastruktur
layihələri barədə məlumat
verib. Qeyd edib ki, sudan
əziyyət çəkən kəndlərdə icra
olunan layihə sakinlərin so-

səyyar laboratoriyası tərəfindən analizlər aparılıb və
nəticələr sakinlərə nümayiş
etdirilib. Uzun illər suvarma
kanallarından götürülən sudan istifadə edən kənd sakinləri keyfiyyətli su ilə təminata
göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə Prezident İlham Əliyevə
minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Kürdəmir rayonunda icra olunan layihələr 12 yaşayış məntəqəsini - Mürtülü,
Qağacalı, Şıxımlı, Topalhəsənli, Şahsevən, Qaraqocalı,
Xırdapay, Yeni Şıxımlı, Qurdbayram, Ucarlı, Balakəngərli
kəndlərini və Qarabucaq qəsəbəsini əhatə edib. Kəndləri

39,5 km olan su xətləri çəkilib,
ümumi istifadə üçün 113 ədəd
bulaq quraşdırılıb. Ümumilikdə yeni su təchizatı layihələrindən Kürdəmir rayonunun
12 yaşayış məntəqəsinin 11400
nəfər sakini faydalanıb.
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layihələri barədə məlumat
verib. Bildirib ki, Külüllü su
qurğuları kompleksinin tikintisi və ətraf rayonlara magistral su xətlərinin çəkilməsi Şirvan bölgəsində 200 minədək
sakinin keyfiyyətli içməli su

Уъар вя Кцрдямир районларынын кяндляриндя
ичмяли су лайищяляринин иърасы йекунлашыб

sial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına töhfə verib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına
dair əlavə tədbirlər haqqında
sərəncama uyğun olaraq 28
rayonun 170 yaşayış məntəqəsində layihələrin yekunlaşdığını bildirib. Qeyd olunub ki, növbəti illərdə digər
kəndlərin də içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə araşdırmalar aparılır.
Kəndlərə yeni mənbədən
verilən suyun keyfiyyəti ilə
sakinləri əyani tanış etmək
məqsədilə “Azərsu” ASC-nin
Mərkəzi
laboratoriyasının

keyfiyyətli və dayanıqlı içməli
su ilə təmin etmək məqsədilə
su mənbəyi Külüllü-Kürdəmir magistral kəməri seçilib.
Magistral kəmərdən rayonun
yaşayış məntəqələrinə çıxışlar verilib. Kəndlərdə müxtəlif
diametrli polietilen borularla

***
Ucar rayonunun Müsüslü kəndində keçirilən açılış
mərasimində Ucar rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Mənsur Məmmədov regionlarda
həyata keçirilən kommunal
infrastruktur
layihələrinin
əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, son illər həyata keçirilən layihələr çərçivəsində
rayon mərkəzi ilə yanaşı, bəzi
kəndlərə də keyfiyyətli suyun verilməsi təmin edilib.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində icra olunan içməli su

ilə təminatına imkan yaradıb.
Tədbirdə qeyd olunub ki,
Küllülü mənbəyindən Ucar
şəhərinə çəkilmiş su magistral kəmərdən rayonun
Pirkənd, Qaracalı, Türkəçi,
Küçəkənd, Təzə Şilyan, Müsüslü, Qarabörk, Xələc, Yuxarı Şilyan, Quləbənd, Alpı
kəndlərinə çıxışlar verilərək
kəndlərdə yeni su təchizatı infrastrukturları yaradılıb.
Bu kəndlərdə 43,8 km su xətləri çəkilib, ümumi istifadə
üçün 93 ədəd bulaq quraşdırılıb. Yeni su təchizatı layihələrindən Ucar rayonunun 11
kəndinin 21 min nəfər sakini
faydalanıb.

12
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BЦЛЛЕТЕН

Azərbaycan hökumətinin və Koreya Respublikası İxrac-İdxal Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Pirşağı Tullantı Sutəmizləyici Qurğusu” layihəsi çərçivəsində
Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsi ərazisində yeni tullantı sutəmizləyici qurğusunun tikintisi davam
etdirilir.
İcrasına 2017-ci ilin birinci yarısında başlanmış
layihə çərçivəsində ərazidə
planlama və texniki təchizat
işləri tam yekunlaşıb. Eyni
zamanda qurğunun giriş nasos stansiyasında qazıntı və
svayların vurulması, kompressor, transformator və

Qurğuda
təmizlənmiş
suların dənizə axıdılması
üçün dənizin dibi ilə 1300
mm diametrli çıxış xəttinin
tikintisinə başlanılıb. Çıxış
xəttinin tikintisi xüsusi ixtisaslaşmış gəmilər vasitəsilə
həyata keçiriləcəkdir. Pirşağı tullantı sutəmizləyici qur-

ləblərinə uyğun təmizlənib
zərərsizləşdiriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu
qurğuda tullantı sularının
zərərsizləşdirilməsi ultrabə-

2018-ci ildə inşası başa çatdırılacaq bioloji tipli qurğunun məhsuldarlığı
sutkada 40 min kubmetr
layihələndirilib. Yeni qur-

Пиршаьы тулланты сутямизляйиъи
гурьусунун тикинтиси давам етдирилир

emalatxana binalarının, eləcə də biofosfor və durulducu
çənlərin yerləşəcəyi ərazilərdə torpağın möhkəmləndirilməsi işləri yerinə yetirilib.
Su anbarı, dezodorasiya qurğusu, qaraj və transformator
binasının təməlaltı hazırlıq
işləri həyata keçirilib. Biofosfor çənləri üzrə qəliblərin
quraşdırılması yekunlaşıb.
Hazırda əsas qurğuların dəmir-beton hissələrinin inşası
davam etdirilir.

ğusunun tikintisində, əsasən
Azərbaycanda istehsal olunmuş inşaat materiallarından
istifadə olunur. İnşasında
ən son texnologiyalardan
istifadə olunacaq qurğuda
Koreyada istehsal edilmiş
mexaniki avadanlıqlar quraşdırılacaq. Artıq həmin
avadanlıqların bir hissəsi tikinti meydançasına tədarük
olunub.
Qurğuda tullantı suları ekoloji standartların tə-

növşəyi şüa texnologiyası
ilə aparılacaqdır. Yarana biləcək qoxunun neytrallaşdırılması üçün xüsusi biosüzgəclərdən istifadə olunması
nəzərdə tutulur. Bu qurğuda
Azərbaycan üçün daha bir
ilk təcrübə tətbiq olunacaq.
Belə ki, qurğuda təmizlənmiş suların bir hissəsinin gələcəkdə suvarma məqsədilə
istifadə edilməsi planlaşdırılır.

ğu istismara verildikdən,
həmçinin ətraf qəsəbələrdə kanalizasiya infrastrukturu yaradıldıqdan sonra
Abşeron yarımadasının şimal hissəsində böyük bir
ərazidə yaranan tullantı sularının birbaşa Xəzər dənizinə axıdılmasının qarşısı
alınacaq. Gələcəkdə Pirşağı,
Kürdəxanı,
Məhəmmədi,
Nardaran, Digah, Maştağa,
Mehdiabad, Digah, Goradil,
Fatmayı və Novxanı qəsəbələrində yaranan tullantı
suları bu qurğuda təmizlənərək kənarlaşdırılacaqdır.
Bu layihə Xəzər dənizinin
ekoloji təhlükəsizliyinin qorunmasına töhfə verəcəkdir.
Qeyd edək ki, “Pirşağı
Tullantı Sutəmizləyici Qurğusu” layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün Koreyanın İxrac-İdxal Bankı 43,5
milyon dollar kredit ayırıb.
Ümumi dəyəri 64,2 milyon
dollar olan layihənin qalan
hissəsini Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirir.

BЦЛЛЕТЕН

Йапонийанын Азярбайъандакы сяфири Гобустанын
йени су вя канализасийа системляри иля таныш олуб
Azərb
A
baycan Respub
blik
likasının Preziid
dentii İlh
İlham
Əliyevin iştirakı ilə Qobustan şəhərində istifadəyə verilmiş yeni içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri vasitəsilə əhaliyə keyfiyyətli xidmət göstərilir. Azərbaycan hökumətinin Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində
görülmüş işlərlə tanış olmaq üçün Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri Qobustan rayonunda
olub.
Qobustan şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində
görülmüş işlərlə tanış olan
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri Teruyuki Katori
layihənin icrasından məmnunluğunu bildirib. O, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyinin krediti hesabına
reallaşdırılan “Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi” çərçivəsində
Qusar və Naftalan şəhərlərində olduğu kimi Qobustan
şəhərində də layihənin vaxtında və keyfiyyətlə icra edildiyini diqqətə çatdırıb. Səfir
“Kiçik şəhərlərdə su təchizatı və kanalizasiya layihəsi”
çərçivəsində Xaçmaz və Xızı
şəhərlərində su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisinin
yaxın vaxtlarda yekunlaşacağına əmin olduğunu bildirib.
Qobustan Sukanal İdarəsinin yeni inzibati binası və
burada yaradılmış şəraitlə
tanış olan səfir yaşıllıq sahəsində xatirə olaraq ağac əkib.
Teruyuki Katori layihənin
sonuncu mərhələsi çərçivə-

sində tikiləcək tullantı sutəmizləyici qurğunun da vaxtında istismara veriləcəyinə
əminliyini ifadə edib.
Səfirin diqqətinə çatdırılıb
ki, icrasına 2015-ci ildə başlanan layihə 2030-cu ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Qobustan şəhərində 11,7 min nəfərin içməli su
təchizatının və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Layihə çərçivəsində rayonun 7 kəndinə də içməli
su verilir. Ümumilikdə layihədən 14 minədək sakin faydalanır.
Layihə çərçivəsində rayonun Təsi kəndinin yaxınlığında ümumi məhsuldarlığı saniyədə 87 litr olan 6

subartezian quyusu qazılıb,
Daşarası və Nərimankənd
kəndlərinin ərazisində 2 su
anbarı inşa edilib. Mürəkkəb
relyef şəraitində 14,4 kilometr magistral kəmər çəkilib,
üçpilləli nasos sistemi quraşdırılıb. Əhaliyə verilən içməli

suyun keyfiyyət göstəricilərinin uzunmüddətli dövr üçün
standartlara uyğunluğunu
təmin etmək məqsədilə regionlarda ilk dəfə olaraq Təsi
kəndində məhsuldarlığı sutkada 3800 kubmetr olan əksosmos tipli təmizləyici qurğu
inşa edilib.
Qobustan şəhərində 68
kilometrlik içməli su şəbəkəsi yaradılıb, 1900 ünvana
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birləşmə verilib, bütün abunəçilər sayğacla təmin edilib.
Bütün şəhər əhalisi yeni şəbəkə vasitəsilə keyfiyyətli və
dayanıqlı su ilə təmin olunur.
Layihə çərçivəsində Qobustan şəhəri ilə yanaşı, rayonun
Təsi, Bədəlli, Sədəfli, Dərəkənd, Cəmcəmli, Ərəbqədim
və Göydərə kəndlərinə də
suyun verilməsi təmin edilib.
Layihəyə uyğun olaraq
Qobustan şəhərində ilk dəfə
kanalizasiya şəbəkəsi yaradılıb, 42 kilometr kanalizasiya
xətti və 1160 baxış quyusu
inşa edilib, hər bir evə birləşmə verilib. Şəhərdə yaranan
tullantı sularının toplanıb
təmizləyici qurğuya ötürülməsi üçün 7 kilometrlik kanalizasiya kollektoru tikilib.
Tullantı sularının zərərsizləşdirilməsi üçün məhsuldarlığı
sutkada 2500 kubmetr olan
təmizləyici qurğunun inşası
üzrə keçirilən tender prosedurları son mərhələdədir və
tikinti-quraşdırma
işlərinə
2018-ci ildə başlanılacaqdır.
“Kiçik şəhərlərdə su təchi-

zatı və kanalizasiya layihəsi”
Qobustan şəhəri ilə yanaşı,
Qusar, Naftalan, Xaçmaz və
Xızı şəhərlərini də əhatə edir.
Qobustan, Qusar və Naftalan
şəhərlərində su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi yekunlaşıb.
Hazırda Xaçmaz və Xızıda
içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisi davam
etdirilir.

14
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BЦЛЛЕТЕН

“Азярсу” АСЪ “Карйерада
илк аддым” сярэисиндя
D

ekabrın 16-da Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetində (ADNSU) III Məzun-Karyera Sərgisi keçirilib. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
ilə birlikdə “Karyerada ilk addım” devizi altında keçirilən sərgidə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti də
iştirak edib.
Sərgidə “Azərsu” ASCnin xüsusi stendi quraşdırılıb. Stendlə maraqlanan tələbə və məzunlara Səhmdar
Cəmiyyətin fəaliyyəti, kadr
potensialının gücləndirilməsi istiqamətində həyata
keçirilən proqramlar, karyera imkanları barədə məlumat verilib, kadr ehtiyat
bazasının genişləndirilməsi
məqsədilə 200-dək müraciət anketi toplanıb.

Sərginin keçirildiyi günlərdə əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin
müavini Mətin Kərimli,
Təhsil Nazirliyinin sektor
müdiri Surəddin Gözəlov,
ADNSU-nun rektoru, professor Mustafa Babanlı ilə
görüş keçirilib, iştirakçıları
maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb.
Sərgidə 98 şirkət ADNSUnun tələbə və məzunlarına

ümumilikdə 616 vakansiya
üzrə iş yerləri təklif edilib.
2500-dək tələbə və məzunun iştirak etdiyi sərgi böyük maraqla qarşılanıb.
Sərgi təhsil seçimi, təcrübə və ixtisasartırma, işax-

taranlarla birbaşa təmas
yaratmaq, onları müvafiq
sahələrə
istiqamətləndirmək, peşəkar mütəxəssisləri
cəlb etmək və məşğulluğun
təmin edilməsi baxımından
əhəmiyyət daşıyıb.

Ширван шящяриндя реэионал тялим кечирилиб
A

zərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarına
uyğun olaraq “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən bölgələrdə yeni su təchizatı və kanalizasiya
infrastrukturları yaradılır, abonentlərə keyfiyyətli
xidmətlər göstərilməsi ilə əlaqədar islahatlar aparılır. Bununla paralel olaraq bu sahələrdə çalışan
mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə də xüsusi önəm verilir.
"Azərsu" ASC-nin həyata keçirdiyi "Regional Təlim
və İnkişaf Proqramı-4” layihəsi çərçivəsində Şirvan şəhərində regional təlim təşkil
olunub. Təlimdə “Azərsu”
ASC “Birləşmiş Sukanal”
MMC-nin Şamaxı, Sabirabad, Mingəçevir, Beyləqan,
Quba, Zaqatala, Qobustan
sukanal idarələrinin 159

əməkdaşı iştirak edib. Təlimə sukanal idarələrinin
bioloq, metrologiya üzrə
mühəndis, mexanik, qurğu
rəisləri, mühəndis-texnoloq,
kimyaçı, xlorator qurğusu operatorları, təmizləyici
qurğuların operatorları və
nasos qurğuları maşinistləri
cəlb olunub.
Təlimlər “Azərsu” ASC-

nin müxtəlif fəaliyyət sahələrini əhatə edən peşəkar
mütəxəssisləri
tərəfindən
aparılıb. Nəzəri biliklər əldə etməklə yanaşı, avadanlıq və qurğuların iş prinsipi
ilə yerində tanış olmaq üçün
təlim iştirakçılarının istehsalat sahələrinə səfərləri təşkil
olunub. Təlim müddətində

iştirakçıların asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə
də xüsusi diqqət yetirilib.
Xatırladaq ki, "Azərsu"
ASC tərəfindən “Regional
Təlim-İnkişaf Proqramı”nın
icrasına 2014-cü ildə başlanılıb. İndiyədək keçirilmiş
təlimlərdə 4 minədək işçi iştirak edib.

BЦЛЛЕТЕН
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"Азярсу" АСЪ 8-ъи Азярбайъан Бейнялхалг Ятраф Мцщит
“Ъаспиан Еъолоэй 2017” сярэисиндя тямсил олунуb
Noyabrın 14-də Bakı Ekspo Mərkəzində 8-ci Azərbaycan Beynəlxalq Ətraf Mühit Sərgisi (“Caspian Ecology”) öz işinə başlayıb. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və ətraf mühitin qorunmasına öz töhfələrini
verən “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sərgidə xüsusi
pavilyonla iştirak edib.
Pavilyonda yeni su mənbələri, tullantı sutəmizləyici qurğuları, su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması istiqamətində həyata keçirilən
layihələr, Mərkəzi Laboratoriyanın fəaliyyəti, ekoloji
tədbirlərlə bağlı məlumatlar
əksini tapıb. Sərgi ziyarətçilərinə “Azərsu” ASC-nin
ekoloji tədbirləri və bu sahədə həyata keçirilən layihələr
haqqında ətraflı məlumatlar
verilib.
Bildirilib ki, “Azərsu”
ASC tərəfindən içməli suyun mənbədən götürülərək
istehlakçılara çatdırılmasınadək, eləcə də tullantı sularının idarə olunmasının bütün mərhələlərində ekoloji
tələblərə ciddi riayət olunub.
2015-ci ildə istismara verilmiş Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin böyük
ekoloji əhəmiyyəti vardır.
Bu kompleksdə ən son texnologiyalarla emal olunan
su ekoloji cəhətdən təmiz
və yüksək keyfiyyətə malik olur. Həmçinin digər su
mənbələrində suyun emalının ekoloji aspektləri barədə
ziyarətçilərə ətraflı məlumat
verilib.
2013-cü ildə istifadəyə
verilmiş “Azərsu” ASC-nin
Mərkəzi Laboratoriyası da
ziyarətçilərin marağına səbəb olub. Laboratoriyada

beynəlxalq səviyyədə tanınmış şirkətlərinin ən müasir
avadanlıqları və cihazları
quraşdırılıb və bütün bunlar
analizlərin yüksək dəqiqlik-

lə və operativ aparılmasına
imkan verir.
Tullantı sularının optimal idarə edilməsi və Xəzər
dənizinin ekoloji vəziyyətinin qorunması məqsədilə Abşeron yarımadasında
kanalizasiya infrastrukturu
yenidən qurulur. Tullantı
sularının təmizləyici qurğulara yönəldilməsi məqsədilə
Bayıl-Bibiheybət-Lökbatan,
Novxanı-Sumqayıt kanalizasiya kollektorları tikilib.
Bakı şəhərində tullantı sularının təmizləyici qurğulara

ötürülməsini təmin etmək
məqsədilə hazırda tunel tipli kanalizasiya kollektorlarının tikintisi davam etdirilir.
Pirşağı qəsəbəsi yaxınlığında məhsuldarlığı sutkada
40 min kubmetr olan tullantı
təmizləyici qurğunun tikintisinə başlanılıb. Yeni qurğu
istismara verildikdən, ətraf
qəsəbələrdə
kanalizasiya
infrastrukturu yaradıldıqdan sonra Pirşağı, Kürdəxa-

ci qurğular tikilir. Artıq bir
neçə rayonda tullantı sutəmizləyici qurğunun tikintisi
başa çatıb və oktyabr ayında Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə açılışı keçirilən
Şamaxı şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması
layihəsi çərçivəsində yeni
tullantı sutəmizləyici qurğu
istismara verilib.
“Azərsu” ASC-nin hə-

nı, Məhəmmədi, Nardaran,
Digah, Maştağa və digər
yaşayış məntəqələrində toplanan tullantı suları bu qurğuda təmizlənərək kənarlaşdırılacaqdır.
Regionlarda həyata keçirilən içməli su və kanalizasiya layihələri çərçivəsində
hər bir rayon mərkəzində
kanalizasiya şəbəkələri yenidən qurulur və yaradılır.
Tullantı sularının təmizləyib
zərərsizləşdirilməsi
məqsədilə tullantı sutəmizləyi-

yata keçirdiyi ekoloji tədbirlər sırasında yaşıllaşdırma işləri xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Son illər idarə və
müəssisələrin, hidrotexniki
qurğuların yerləşdiyi ərazilərdə genişmiqyaslı yaşıllaşdırma və abadlıq işləri
aparılır və bu istiqamətdə
tədbirlər davam etdirilməkdədir.
Qeyd edək ki, “Caspian
Ecology” sərgisində dünyanın 7 ölkəsindən 53 şirkət iştirak edib.
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Prezident İlham Əliyevin iştirakı
ilə Gədəbəy, Qobustan, Şamaxı şəhərlərində su və kanalizasiya, Saatlı
şəhəri və Pirallahı qəsəbəsində içməli su layihələrinin açılış mərasimləri
keçirilib.

Xırdalan şəhərində su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsinin icrasına başlanılıb.

Gəncə və Şəki şəhərlərində su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması layihələrinin
növbəti mərhələsi üzrə işlərə başlanılıb.

Prezident İlham Əliyevin Mingəçevir Salyan, Biləsuvar, Lənkəran,
Qax, Şəmkir şəhərlərində, Binəqədi,
Mehdiabad, Novxanı, Binə, Mərdəkan, Şağan, Şüvəlan, 28 may, Qobustan, Pirəküşkül, Zirə, Pirallahı, Türkan, Sabunçu, Maştağa, Əmircan,
Bülbülə, Qaraçuxur qəsəbələrində və
“Ağ şəhər” adlanan ərazidə layihələrin icrasının davam etdirilməsi ilə
bağlı sərəncamlarına uyğun olaraq işlər görülüb.

“Əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Prezident Sərəncamına
uyğun olaraq 28 rayonun 170 kəndində içməli su layihələri icra olunub.
Kəndlərdə 535 km su xətti çəkilib,
1394 bulaq quraşdırılıb və 271 min nəfərin su təchizatı yaxşılaşdırılıb.

Bakı şəhərində yağış sularının yığılma təhlükəsi olan avtomobil yolları və ərazilərdə səth sularının kənarlaşdırılması məqsədilə 13 layihə icra
edilib. 20 km-dən çox iridiametrli kollektor, 2 nasos stansiyası tikilib.

Məhsuldarlığı 40 min kubmetr/
sutka olan Pirşağı Tullantı Sutəmizləyici Qurğusunun tikintisinə başlanılıb.


Zərdab, Hacıqabul və Şamaxı rayonlarında 20 min hektar ərazinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələr icra edilib.

Prezident İlham Əliyevin istehlakçıların suölçən cihazlarla təmin edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
sərəncamına əsasən, “Azərsu” ASCyə 15 milyon manat ayrılıb.

14-18 mart 2017-ci il tarixlərində
Bakı şəhərində I Bakı Beynəlxalq Su
Həftəsi keçirilib.

“Azərsu” ASC Beynəlxalq Su Resursları Assosiasiyasının (IWRA) üzvü seçilib.

“Azərsu” ASC ABŞ-da Liderlik,
Keyfiyyət, İnnovasiya və Mükəmməllik sahəsində Qızıl Mükafata layiq görülüb.

BMT-nin Davamlı İnkişaf Məqsədləri çərçivəsində “Dünyamızın
transformasiyası: Davamlı İnkişaf
Məqsədlərinin inteqrasiyası və həyata
keçirilməsinin təşviqində elmin rolu”
mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.

İşğaldan azad olunmuş Cocuq
Mərcanlı kəndində Cəbrayıl Sukanal
İdarəsinin xidmət sahəsi yaradılıb.

“Sukanal” ETLİ-də AzMİU və
BDU-nun kafedralarının filialları açılıb.

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə “Sukanal” ETLİ ali təhsilin doktorantura
pilləsi üzrə kadr hazırlığı həyata keçirən təşkilatlar siyahısına daxil edilib.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla “Azərsu” ASC-nin
1 əməkdaşı Prezidentin fərdi təqaüdünə, 5 əməkdaşı “Əməkdar mühəndis”
fəxri adına, 28 əməkdaş isə “Tərəqqi”
medalına layiq görülüb.
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