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Йени Азярбайъан Партийасынын ВЫ гурултайы кечирилиб
2018-ci il aprelin 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident
seçkilərində partiyanın sədri İlham Əliyevin namizədliyi irəli sürülüb

Prezident İlham Əliyev 05 fevral 2018-ci il tarixində növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Seçki Komissiyasına növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin olunması və Azərbaycan Respublikasının
Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsi tapşırılıb.
2018-ci il aprelin 11-də
keçiriləcək növbədənkənar
prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının
sədri İlham Əliyevin namizədliyi irəli sürülüb. Bu barədə qərar partiyanın fevralın 8-də VI qurultayında
qəbul olunub. YAP-ın 700
mindən çox üzvünü təmsil
edən nümayəndələrin iştirak etdikləri qurultayda
partiyanın sədri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev nitq
söyləyib. Dövlət başçısı
YAP-ın yaranmasından və
keçdiyi yoldan, partiyanın
banisi ulu öndər Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərindən, təşkilatın ölkəmizin
və cəmiyyətimizin həyatındakı rolundan bəhs edib.
Prezident İlham Əliyev
qeyd edib ki, 2003-cü ildən

bu günə qədər keçən dövr
Azərbaycanda sürətli inkişaf dövrü olub və ölkəmiz
dünyada analoqu olmayan
iqtisadi templərlə inkişaf
edib. Ölkə qarşısında duran

bütün vəzifələr icra edilib:
“Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun problemləri,
onun qayğıları, onun rifahı
dayanır. Xalq-iqtidar birliyi Azərbaycanda sabitliyi
şərtləndirən əsas amildir,
bu gün var və gündən-günə
güclənir. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən
sabit ölkələrdən biridir və o
ölkədir ki, xalq-iqtidar birliyi onun uğurlu inkişafını
müəyyən edir. Çünki bizim
siyasətimiz ictimaiyyət tərəfindən dəstəklənir və ictimaiyyət də görür ki, bizim
siyasətimiz real, konkret
nəticələrə gətirib çıxarır”.
Sonra çıxış edən işğaldan azad olunmuş Cocuq
Mərcanlı kəndinin sakini
Oqtay Həziyev, YAP Kəngərli rayon təşkilatının sədri
Sevda Quliyeva, Milli Məclisin deputatı Rəşad Mahmudov, Gəncə şəhərindən

olan iş adamı Elnur Camalxanov, Qusar şəhərindəki
Heydər Əliyev Mərkəzinin
direktoru Neva Abdurahmanova, ADA Universitetinin tələbəsi Emil Aslanlı
dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən böyük
quruculuq işlərindən, əldə
olunan nailiyyətlərdən bəhs
ediblər. Çıxışlarda 2018-ci
il aprelin 11-də keçiriləcək
növbədənkənar prezident
seçkilərində partiyanın sədri İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi təklif
olunub.
YAP-ın sədr müaviniicra katibi Əli Əhmədov
2018-ci il aprelin 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərində partiyanın sədri İlham Əliyevin
namizədliyinin irəli sürülməsi barədə qurultayın qərarını təqdim edib və qərar
yekdilliklə qəbul olunub.
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2018-ъи илдя бир сыра шящярлярин ичмяли су вя
канализасийа проблемляри щяллини тапаъаг

İçməli su və kanalizasiya layihələri ilə
bağlı işlər davam etdiriləcək və 2018-ci ildə
bir sıra şəhərlərin içməli su və kanalizasiya
problemləri həllini tapacaq. Prezident İlham
Əliyev
Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə
sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramının icrasının dördüncü ilinin yekunlarına
həsr olunmuş konfransda belə deyib.
Dövlət başçısı qeyd edib
ki, Azərbaycanda köklü iqtisadi islahatlar icra edilib,
bölgələrdə
infrastruktur
layihələri həyata keçirilib.

İçməli su və kanalizasiya
problemləri insanları narahat edən çox ciddi problemlər olub: “Düzdür, bu sahənin bilavasitə iqtisadi və
sənaye inkişafımıza o qədər
də böyük təsiri olmasa da,
bu, çox ciddi sosial məsələdir. Ona görə biz bu məsələ
ilə də ciddi məşğul olmağa
başlamışıq.
2004-cü ildə ölkə üzrə fasiləsiz içməli su ilə təminat
26 faiz idi, hazırda bu, 67
faizə çatıb, Bakı şəhərində
81, bölgələrdə isə 43 faizdir.
Ona görə bu sahəyə bu il və
gələcək illərdə böyük sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur ki, biz bu məsələni də
həll edək. Demək olar ki, bir
çox şəhərlərimizdə içməli su
və kanalizasiya layihələri
uğurla başa çatıb. Oğuz-

Qəbələ-Bakı kimi nəhəng su
kəməri, - bu da tarixi hadisədir, - inşa edilib. Ceyranbatanda dünyanın ən böyük
sutəmizləyici qurğusu tikilibdir. Bu gün bu qurğudan
çıxan sular keyfiyyətinə görə Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına cavab
verir”.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, içməli su və
kanalizasiya layihələri ilə
bağlı işlər davam etdiriləcək, bu il ən azı üç şəhərin
içməli su və kanalizasiya
problemi tam həll olunacaqdır: “Mingəçevir, Qəbələ və
Ağdaş şəhərlərində işlərin,
layihələrin tamamlanması nəzərdə tutulur. Bununla
paralel olaraq, daha 20 şəhərdə içməli su və kanalizasiya layihələri icra ediləcək.

İl ərzində baxarıq, bəlkə, bu
şəhərlər arasında da bu il
başa çatacaq layihələr ola
bilər. Giriş sözümdə qeyd
etdiyim kimi, fasiləsiz su ilə
təmin olunan əhali 67 faizdir, Bakı şəhərində 81, bölgələrdə 43. Bu məsələni həll
etmək üçün, eyni zamanda,
çaylarboyu yerləşən kəndlərdə müasir sutəmizləyici
qurğuların tikintisi nəzərdə
tutulur. Əvvəlki illərdə də
belə layihələr icra edilib və
çaylarboyu yerləşən kəndlərdə yüz minlərlə əhali bu
imkanlardan
faydalanıb.
Bu il də bu layihələrin icrası nəzərdə tutulur və ən
azı 300 subartezian quyusu
qazılmalıdır. Vətəndaşlar
bundan həm məişətdə, həm
də kənd təsərrüfatında istifadə edirlər”.
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Минэячевир шящяриндя ичмяли су

Fevralin 27-də Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərinin içməli su təchizatı sisteminin istismara verilməsi mərasimində iştirak edib. “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov Mingəçevir şəhərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində görülən işlər barədə dövlətimizin başçısına məlumat verib.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramı çərçivəsində “Mingəçevir şəhərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihəsi”nin icrasına 2011-ci
ilin oktyabrında başlanıb. Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına həyata keçirilən
layihə 2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Mingəçevir şəhərində 151 min nəfərin içməli su və
kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb.
Şəhəri içməli su ilə təmin etmək
üçün mənbə olaraq Mingəçevir su
anbarı seçilib və onun yaxınlığında
müasir sutəmizləyici qurğunun inşası
layihələndirilib. İlkin mərhələdə burada təbii şəraitdə durulan suyun təmizləyici qurğuya ötürülməsi məqsədilə
göldən təmizləyici qurğuya diametri
800 millimetr olan borularla 720 metr
uzunluğunda əsas daşıyıcı kəmər inşa
edilib. Təmizləyici qurğunun yeri elə
seçilib ki, göldə suyun səviyyəsi minimum həddə düşəcəyi halda da buradan qurğuya su özüaxımlı rejimdə

ötürüləcək. İstehlakçıların keyfiyyətli
içməli su ilə təmin edilməsi üçün məhsuldarlığı sutkada 55 min kubmetr və
ya saniyədə 636 litr olan müasir tipli
qum süzgəcli təmizləyici qurğu tikilib. Burada suyun təmizlənməsi heç bir
kimyəvi reagentlərdən istifadə olunmadan aparılır və onun keyfiyyət göstəriciləri Dünya Səhiyyə Təşkilatının

standartlarına tam cavab verir. Burada emal prosesi tam avtomatlaşdırılıb
və SCADA sistemi ilə vahid mərkəzdən idarə olunur. Tam qapalı rejimdə
işləyən qurğuda suyun giriş və çıxış
parametrlərinə sensorların köməyi
ilə avtomatik nəzarət olunur. Təmizlənmiş suyun relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən anbara ötürülməsi
məqsədilə məhsuldarlığı saatda 2100
kubmetr olan nasos stansiyası quraşdırılıb. Suyun optimal idarə olunması və
özüaxımlı rejimdə paylanması məqsədilə dəniz səviyyəsindən 85 metr yüksəklikdə tutumu 10 min kubmetr olan
su anbarı inşa edilib. Hazırda qurğuda
təmizlənmiş su bu anbara ötürülərək
özüaxımlı rejimdə şəhər şəbəkəsinə
verilir. Gələcəkdə bu qurğudan Yevlax şəhərinə və əhalisi 8500 nəfər olan
7 kəndə içməli suyun verilməsi nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə Mingəçevir
su anbarından Yevlax şəhərinə 35 kilometr uzunluğunda yeni magistral
kəmərin və hər birinin tutumu 5 min
kubmetr olan iki anbarın tikintisi layihələndirilib. Artıq magistral kəmərin
Kür çayının keçidinə qədər olan 2,8 kilometrlik hissəsi tikilərək hazır vəziyyətə gətirilib.
Qeyd olunub ki, layihə çərçivəsində Mingəçevir şəhərində 344 kilometr
uzunluğunda içməli su şəbəkəsinin
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лайищясинин icrасыıı yekunlашыб

inşası tam başa çatdırılıb, 30 min 211
abonentin 14 mindən çoxu sayğacla
təmin olunub. Sayğaclaşdırma işləri
davam etdirilir. Hazırda şəhər əhalisi
yeni qurğuda təmizlənən və yeni çəkilmiş şəbəkə vasitəsilə keyfiyyətli içməli
su ilə təmin olunur.
Məlumat verilib ki, şəhərdə layihələndirilmiş 236 kilometr uzunluğunda
kanalizasiya şəbəkəsinin 103 kilometrlik hissəsi və 21 kilometr uzunluğunda kanalizasiya kollektoru inşa edilib.
Tullantı sularının optimal idarə olunması məqsədilə ilkin mərhələdə kanalizasiya şəbəkəsi üzərində məhsuldarlığı saatda 1300 kubmetr olan üç nasos
stansiyası quraşdırılıb və işlək vəziyyətə gətirilib. Gələcəkdə şəbəkə üzərində müxtəlif nöqtələrdə məhsuldarlığı saatda 3256 kubmetr olan 4 yeni
kanalizasiya nasos stansiyasının inşası
da nəzərdə tutulur. Mingəçevir şəhərində yaranacaq tullantı suları Yevlax
rayonunun Hacıselli kəndi ərazisində
inşası nəzərdə tutulan və məhsuldarlığı sutkada 60 min kubmetr olacaq qurğuda təmizlənərək kənarlaşdırılacaq.
Qeyd olunub ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa
Oyunlarına hazırlıq çərçivəsində Mingəçevir şəhərində 41 kilometr içməli
su, 30 kilometr kanalizasiya xətləri, 3
kanalizasiya nasos stansiyası inşa edi-

lib. Bu nasos stansiyaları hesabına Kür
çayının sol sahilində 13, sağ sahilində
isə 8 nöqtədə təmizlənmədən çaya axıdılan tullantı sularının qarşısı alınıb.
Bildirilib ki, Mingəçevir şəhərinin
ilk mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri 19501960-cı illərdə mərhələlərlə yaradılıb.
Şəhərin içməli su təchizatı Mingəçevir
su anbarı, Kür çayı və Qarabağ kanalı
hesabına aparılırdı. Şəhərdə mövcud
olmuş 175 kilometr uzunluğunda içməli su şəbəkəsi bütün istehlakçıları
əhatə etmirdi və istismara yararsız vəziyyətə düşmüşdü. İçməli su fasilələrlə
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verilirdi. Əhalinin qalan hissəsi tələbatını fərdi qaydada ödəyirdi. Mingəçevirdə mövcud olmuş kanalizasiya şəbəkəsi də şəhəri tam əhatə etmirdi və
uzun müddət istismar olunaraq yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Məhsuldarlığı sutkada 15 min 300 kubmetr olan
tullantı sutəmizləyici qurğunun fəaliyyəti 1985-ci ildən dayandırılıb.
Prezident İlham Əliyev Mingəçevir
şəhərinin içməli su təchizatı sisteminin
istismara verilməsini bildirən düyməni işə salıb.
Dövlət başçısı Mingəçevirə səfəri çərçivəsində şəhər ictimaiyyətinin
nümayəndələri ilə görüşündə də içməli su layihəsinin əhəmiyyətindən
danışıb: “İnfrastruktur layihələri icra edildi, elektrik enerjisi ilə tam təminat var, qazlaşma 97 faizdir, artıq
Mingəçevirə içməli su verilir və bu gün
içməli su layihəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirildi. Bu da çox böyük layihədir. İçməli su və kanalizasiya layihələri birlikdə təqribən 300 milyon
manata yaxın vəsait tələb edib. İçməli
su məsələsi artıq həll olunub. Əvvəlki
illərdə əgər əhalinin 50 faizi içməli su
alırdısa, indi əhalinin 100 faizi təmin
edilir və Dünya Səhiyyə Təşkilatının
standartlarına uyğun içməli su verilir”.
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2017-ъи илин йекунларына вя реэионларын сосиал-игтисади

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 2017-ci ilin və “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş iclas keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov bildirib ki, 2017-ci ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən islahatlar makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi inkişaf üçün əsaslı zəmin yaradıb. Dövlət
başçısının əhalinin fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə təmin edilməsi,
kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarına uyğun olaraq 2017-ci ildə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Görülmüş işlər nəticəsində Bakı şəhəri və
ətraf qəsəbələrdə, eləcə də regionlarda
116 min nəfər ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə təchiz edilib,
132 min nəfərin su təchizatı fasiləsiz
rejimə keçirilib. Bununla da, fasiləsiz
içməli su ilə təmin olunan əhalinin xüsusi çəkisi ölkə üzrə 66,9 faizə, Bakı şəhəri üzrə isə 81,5 faizə yüksəlib.
“Azərsu” ASC-nin sədri 2017-ci ildə
içməli su təchizatı və kanalizasiya sektorunda mühüm hadisələrin baş verdiyini diqqətə çatdırıb. “2017-ci ildə
möhtərəm Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə Gədəbəy, Şamaxı və Qobustan şəhərlərində su və kanalizasi-

ya, Saatlı şəhəri və Pirallahı qəsəbəsində isə içməli su layihələrinin açılış
mərasimləri keçirilib. Ötən dövrdə
Xırdalan şəhərində su təchizatı və
kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulmasına, həmçinin Pirşağı tullantı sutəmizləyici qurğusunun
tikintisinə başlanılıb. Əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 28 rayonun 170 yaşayış
məntəqəsində içməli su layihələri icra
edilib. Bakı şəhərinin yağış sularının
yığılma təhlükəsi olan ərazilərində
səth sularının kənarlaşdırılması üzrə
13 layihənin icrası yekunlaşıb. Zərdab, Hacıqabul və Şamaxı rayonlarında suvarma layihələri icra olunub".
2017-ci ilin martında I Bakı Beynəlxalq Su Həftəsi və Şollar-Bakı Su Qurğuları Kompleksinin 100 illik yubiley
tədbirləri keçirilib. “Azərsu” ASC Beynəlxalq Su Resursları Assosiasiyasının
üzvü seçilib və bu təşkilat 2021-ci ildə Dünya Su Konqresinin Bakı şəhərində keçirilməsi təklifini dəstəkləyib.
Səhmdar Cəmiyyət Beynəlxalq Biznes Təşəbbüsləri Təşkilatının liderlik,
keyfiyyət, innovasiya və mükəmməllik sahəsində Qızıl Mükafatına layiq

görülüb.
Əhalinin içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması sahəsində görülmüş işlər “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində keçirilmiş “Azərbaycan
Respublikası regionlarının 2014-2018ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının dördüncü
ilinin yekunlarına həsr olunmuş iclasda ətraflı müzakirə olunub. Səhmdar
Cəmiyyətin sədri Qorxmaz Hüseynov
bildirib ki, 2004-cü ildən həyata keçirilən regional inkişaf proqramları bölgələrin inkişafına, əhalinin sosial rifahının gücləndirilməsinə yeni imkanlar
açıb.
Dövlət başçısının hər bir yaşayış
məntəqəsinin fasiləsiz və keyfiyyətli
içməli su ilə təmin olunması barədə
tapşırıqlarına uyğun olaraq respublikanın 50 şəhər və rayon mərkəzində
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələrinin
icrası həyata keçirilir. Ötən müddətdə
bu şəhərlərin 23-də su və kanalizasiya
şəbəkələrinin, 10-da su şəbəkələrinin
inşası uğurla başa çatıb. Kənd yaşayış məntəqələrini içməli su ilə təmin
etmək məqsədilə əhalisinin sayı 630
min nəfər olan 520 kənddə yeni layihələr icra olunub. 2004-2017-ci illərdə 20dən artıq su mənbəyi yaradılıb, 1390
km-i magistral olmaqla 9230 km su
kəmərləri, ümumi həcmi 530 min kubmetr olan 230 su anbarı tikilib, 300-dən
artıq subartezian quyusu qazılaraq istismara verilib. Yeni şəbəkələrin yaradılması, mövcud şəbəkələrin genişləndirilməsi hesabına xidmət göstərilən
abonentlərin sayı 60 faizdən çox artaraq 1 mln 410 minə çatıb, sayğaclaşma
səviyyəsi 77 faizə çatdırılıb.
Abşeron yarımadasının içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə məhsuldarlığı saniyədə 6,6 kubmetr olan Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi inşa olunub. Aran bölgəsi sakinlərinin içməli suya olan tələbatını ödəmək üçün
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инкишафы дювлят програмынa щяср олунмуш иълас кечирилиб
107 km uzunluğunda Şirvan-Muğan,
62 km uzunluğunda Sabirabad-Saatlı qrup su kəmərləri tikilib. Külüllü
mənbəyində yaradılan və məhsuldarlığı saniyədə 450 litr olan sugötürücü
qurğu rayon mərkəzləri və ətraf kəndləri keyfiyyətli su təminatında müstəsna əhəmiyyət daşıyıb.
“Əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Prezident sərəncamına
uyğun olaraq 2017-ci ildə 28 rayonun
170 kəndində 535 km su xətləri çəkilib,
əhalinin ümumi istifadəsi üçün 1432
bulaq quraşdırılıb. Bununla da içməli
sudan əziyyət çəkən kənd əhalisi keyfiyyətli içməli suya çıxış imkanı əldə
edib.
“Azərsu” ASC-nin sədr müavini
Etibar Məmmədov 2017-ci ildə həyata keçirilmiş tikinti-quraşdırma işləri barədə məlumat verib. Bildirib ki,
hesabat dövründə 108 km-i magistral
olmaqla, 1366 km su, 352 km kanalizasiya və 30,6 km yağış suları xətləri
çəkilib, ümumi həcmi 26 min kubmetr
olan 10 su anbarı, 6 su və kanalizasiya
nasos stansiyası tikilib, 22 ədəd subar-

tezian və artezian quyusu qazılıb, 105
minə yaxın sayğac quraşdırılıb. Hesabat dövründə Qobustan şəhərinin keyfiyyətli su təminatı məqsədilə gündəlik məhsuldarlığı 3800 kubmetr olan

sutəmizləyici qurğu, həmçinin Şamaxı
şəhərində məhsuldarlığı 10 min kubmetr olan bioloji tipli tullantı sutəmizləyici qurğu istismara verilib.
Ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq ötən il “Azərsu” ASC tərəfindən ilk dəfə suvarma layihələri icra
olunub. Zərdab, Hacıqabul və Şamaxı
rayonları ərazisində 20 min hektar ərazinin əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi

məqsədilə 1400 mm diametrli polad
borularla 42 km magistral kəmərlər
çəkilib, Kür çayının sahilində məhsuldarlığı saniyədə 3 kubmetr olan sugötürücü qurğu və nasos stansiyası tikilib.
Bakı şəhərində yağış sularının yığılma təhlükəsi olan avtomobil yolları və ərazilərdə səth sularının kənarlaşdırılması üzrə 13 layihə icra edilib.
Bununla da subasma halları müşahidə
olunan ərazilərdə problemlər həllini
tapıb, eyni zamanda Böyük Şor, Taşağıl və Məhəmmədi göllərində suyun
səviyyəsinin tənzimlənməsinə nail
olunub.
2017-ci ildə Bakı şəhəri, Abşeron
yarımadasının qəsəbələri və rayon
mərkəzlərində su-kanalizasiya layihələrinin icrasının davam etdirilməsi ilə
bağlı Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına uyğun olaraq Mingəçevir,
Şəmkir, Qax, Salyan, Biləsuvar və Lənkəran şəhərlərində, həmçinin Abşeron
yarımadasının 18 qəsəbəsində planlaşdırılmış işlər uğurla icra edilib.
İqtisadiyyat və Uçot İdarəsinin
rəisi Yaşar Kəlbiyev çıxışında bildirib
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olunması üzrə işlərə başlanılıb. Əsas
problemlərdən olan itki faizinin aşağı
salınması məqsədilə gizli axıntıların
aşkarlanması, fakturalanmayan suyun
qeydiyyata alınması nəzərdə tutulur.
Keyfiyyətli və itkisiz su təchizatı strategiyasının həyata keçirilməsi
məqsədilə rayon Sukanal idarələri

ki, Cəmiyyətin 2017-ci ildə gəlirləri və
daxilomaları 856,2 mln. manat təşkil
edib ki, bu da 2016-cı ilə nisbətən 13,7
faiz çoxdur. Su təchizatı və kanalizasiya xidmətləri üzrə daxilolmalar 194,3
mln manat və ya əvvəlki ilə nisbətən
16,1 faiz artıq yerinə yetirilib.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 14 dekabr 2017-ci il tarixli 825s nömrəli sərəncamına əsasən
“Azərsu” ASC-nin 2017-ci il və ondan
əvvəlki illərdə büdcə təşkilatları və
“Azəristiliktəchizat” ASC üzrə yaranmış 33,8 mln manat məbləğində debitor borcları ödənilmiş hesab edilərək
daxilolmalara əlavə edilib.
Hesabat dövründə Cəmiyyətin
xərcləri 852,8 mln manat təşkil edib və
ötən illə müqayisədə 12,5 faiz artıq icra
olunub. 2018-ci il üçün gəlirlər və xərclər smetasının əsas parametrləri barədə məlumat verən idarə rəisi bildirib
ki, cari ildə əməliyyat fəaliyyəti üzrə
gəlirlər 199,9 mln manat, xərclər 202,9
mln manat nəzərdə tutulur.
Müştəri xidmətləri departamentinin rəisi Əbülfəz Kərimzadə çıxışında
qeyd edib ki, il ərzində 1 410 209 abonentə xidmət göstərilib. Xidmətlər üzrə yığım 194,5 mln manat və ya 101,9
faiz təşkil edib. Xidmətlərin dəyərinin
ödənilməsində abonentlərin iştirak
faizi əvvəlki ilə nisbətən 3,1 faiz artaraq 84,4 faiz olub.
2018-ci ildə daha dinamik göstəricilərə nail olmaq üçün yeni salınmış yaşayış massivlərində uçotsuz abonentlərin qeydiyyatı alınması, qeyri-əhali
abonentlərində dürüstləşmənin aparılması, tullantı suları və qrunt sularını qanunsuz kanalizasiya şəbəkəsinə
axıdan istehlakçıların müqaviləyə cəlb

ərazisində “Nümunəvi su məhəllələri”
yaradılır. Nümunəvi su məhəllələrinin yaradılması ilə əhali və qeyri-əhali
abonentlərində su sərfiyyatının dəqiq
uçotunun aparılması və itkinin minimuma endirilməsi nəzərdə tutulub.
İnformasiya və kommunikasiya
texnologiyaları departamentinin rəisi
Emil Əhmədov çıxışında bildirib ki,
2017-ildə Coğrafi informasiya sisteminə 3950 km içməli və tullantı su şəbəkəsi, 1448 ədəd içməli və tullantı suya
aid qurğu və qurğu kompleksləri daxil
edilib.
Hesabat dövründə müştəri informasiya sisteminin əhali qrupu üzrə tətbiqi 29 struktur, qeyri-əhali qrupu üzrə
tətbiqi 12 struktur bölməsində həyata
keçirilib və beləliklə MİS tətbiq edilən
struktur bölmələrinin sayı əhali üzrə
53-ə, qeyri-əhali üzrə 13-ə çatdırılıb.
2017-ci ildə 2 ASAN Kommunal və
9 ASAN xidmət mərkəzi ilə Cəmiyyət
arasında fiberoptik kabel üzərindən şəbəkə və rabitə əlaqəsi tam olaraq təmin
edilib. Müştərilərin işinin asanlaşdırılması məqsədilə 4 yeni elektron xidmət
hazırlanaraq elektron hökümət portalında yerləşdirilib və beləliklə e-xidmətlərin sayı 11-ə çatdırılıb. İl ərzində
e-xidmətlərlə 347 min müraciət qeydə
alınıb ki, bu da 2016-ci illə müqayisədə
8,5 dəfə çoxdur.

Ödəmə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə regionlarda daha
geniş miqyasda quraşdırılan “Onlayn
Ödəmə” MMC-yə məxsus terminallarından hər üç növ smart kart yükləmələrinin aparılması təmin olunub.
Cəmiyyətin 13 struktur bölməsində elektron sənəd dövriyyəsi sistemi
tətbiq edilib və sistem tətbiq vasitəsilə
ümumilikdə 153 min sənədin dövriyyəsi aparılıb.
2018-ci ildə operativ idarəetmə
mərkəzi ilə bağlı proseslərin avtomatlaşdırılması, MİS, CİS , Elektron sənəd dövriyyəsi və digər informasiya
sistemlərinin tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, satış və ödəniş sisteminin təkmilləşdirilməsindən irəli gələn

İKT məsələlərinin həll edilməsi, 5 yeni elektron xidmətin aktivləşdirilməsi,
mobil avadanlıqlar vasitəsilə internet
üzərindən abonentlərə təqdim edilən
xidmətlərin sayının artırılması nəzərdə tutulur.
“Texnoloji proseslərə nəzarət və
ekologiya şöbəsinin rəisi Zahid Qasımov bildirib ki ki, il ərzində 796 məhəllədaxili su anbarının 733-ü yuyulub dezinfeksiya olunub. Anbarların
yuyulmasının mütərəqqi səthi dezinfeksiya üsulu ilə həyata keçirilməsi
nəticəsində 725 min kubmetr içməli
suya və ya 362 min manat vəsaitə qənaət olunub. Hesabat ilində 79 ünvanda 124,5 km müxtəlif diametrli borular yuyulub təmizlənərək dezinfeksiya
edilib.
Mərkəzi laboratoriya tərəfindən
hesabat ilində 26378 içməli su nümunəsi götürülüb və bu nümunələr üzrə

BЦЛЛЕТЕН
184646 göstərici təyin olunub. Laboratoriya tərəfindən təyin olunan göstəricilərin sayı 92-yə çatdırılıb. İçməli
suyun keyfiyyətinə nəzarəti beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının Tələblərinə

uyğun təmin etmək üçün 9 regional
laboratoriyanın yaradılması layihəsi
hazırlanıb və onun həyata keçirilməsi
üçün hazırlıq işlərinə başlanılıb.
Hesabat dövründə suyun keyfiyyəti ilə bağlı abonentlərdən 1369 şikayət
daxil olub ki, bu da 2016-cı illə müqayisədə 12,1 faiz azdır.
İl ərzində mexaniki üsulla 14 mln
kubmetr, bioloji üsulla isə 195 mln
kubmetr tullantı suyu zərərsizləşdirilib. Axıdılan tullantı sularına görə

rüsuma cəlb edilən müəssisələrin sayı
560, toplanan rüsumun məbləği isə 89
min manat olub.
Planlaşdırma və keyfiyyətə nəzarət departamentinin rəisi Bahadur
Kəngərli “Azərsu” ASC-nin 2018-ci
il üçün Tədbirlər Planından irəli gələn vəzifələr barədə məlumat verib.
B.Kəngərli bildirib ki, Tədbirlər Planına uyğun olaraq, 2018-ci ildə Ağdaş,
Qəbələ, Biləsuvar, Xaçmaz, Xızı, Ağcabədi, Daşkəsən şəhərlərində su təchizatı və kanalizasiya, Sabirabad, Şəmkir, Astara şəhərlərində su təchizatı

sistemlərinin inşasının tamamlanması,
Neftçala və Samux şəhərlərinin magistral su kəmərləri və su anbarlarının
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inşasına başlanılması nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda Qax, Salyan, Şirvan Şəki, Gəncə, Xırdalan şəhərlərində layihələrin davam etdirilməsi, 12 şəhərdə tullantı su təmizləyici qurğunun
inşasına başlanılması, 4 təmizləyici
qurğunun inşasının başa çatdırılması
planlaşdırılır.
Cari ildə Abşeron yarımadasının
qəsəbələrində su və kanalizasiya sistemlərinin inşasının davam etdirilməsi, avtomobil yollarının yenidən
qurulması ilə əlaqədar yeni şəbəkə və
qurğuların perspektiv layihələrə uyğun inşası, “Ağ şəhər” layihəsinin davam etdirilməsi, sayğaclaşma proseslərinin sürətləndirilməsi, regionlarda
yerləşən kənd yaşayış məntəqələrində
əhalinin su ilə təminatının yaxşılaşdırılması, digər kəndlərdə araşdırma işlərinin aparılması nəzərdə tutulub.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov iclasa yekun vuraraq bildirib ki, əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində işlər
2018-ci ildə sürətlə davam etdiriləcək.
Səhmdar Cəmiyyətin sədri verilən
tapşırıqların layiqincə yerinə yetirilməsi, qarşıya qoyulmuş hədəflərə nail
olunması ilə bağlı göstərişlər verib.
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Президент Илщам Ялийев истещлакчыларын суюлчян ъищазларла
тямин едилмяси иля баьлы сярянъам имзалайыб
Sərəncamda qeyd olunur
ki, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması üzrə müvafiq dövlət
proqramlarına uyğun olaraq,
son illərdə bir sıra iri layihələr
həyata keçirilib və “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”
çərçivəsində sosial yönümlü layihələrin gerçəkləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Aparılan islahatlar əhaliyə
verilən içməli suyun keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlib.

İstehlakçılara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin artırılması, insanların sağlamlığının və təhlükəsizliyinin
qorunmasının başlıca meyarlarından
biri kimi, əhalinin dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətli içməli su ilə

fasiləsiz təmin edilməsi, habelə su
təchizatı xidmətlərinə görə ödəniş
səviyyəsinin yüksəldilməsi, istehlak
edilən suyun uçotunun dəqiq aparılması və itkilərin qarşısının alınması
üçün müvafiq suölçən cihazların quraşdırılması işləri həyata keçirilməkdədir.
Sərəncama əsasən, məhəllədaxili,
binadaxili su təchizatı sistemlərinin
yenidən qurulması və məişət su sayğaclarının quraşdırılması məqsədi ilə
“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci
il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 15 milyon manatı “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə ayrılıb.
Prezident İlham Əliyev Mingəçevir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
ilə bağlı tədbirlər haqqında da Sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd
olunur ki, Mingəçevir şəhərinin su
təchizatı sisteminin yenidən qurulması işlərinin başa çatdırılması və kana-

lizasiya sisteminin yenidən qurulması
işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci
il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
üçün nəzərdə tutulan vəsait hesabına
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə
12 milyon manat ayrılıb.
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə nəzərdə tutulan
məbləğin maliyyələşdirilməsini təmin
etmək, Nazirlər Kabinetinə isə sərəncamlardan irəli gələn məsələləri həll
etmək tapşırılıb.

Binəqədi rayonu Məsud Davudoğlu küçəsində
su təchizatı infrastrukturu yenidən qurulub

“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti Bakı sakinlərinin
içməli su təminatının daha
da yaxşılaşdırılması, fasiləsiz su təchizatı rejiminin tə-

min olunması istiqamətində
layihələrin icrasını davam
etdirir. 2018-ci ilin ilk günlərindən başlayaraq Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Məsud

Davudoğlu küçəsində yeni
magistral su xəttinin tikintisi işləri intensiv şəkildə aparılıb. Magistral su kəmərinin
tikintisi həmin küçədə yeni
yol infrastrukturunun yenilənməsi ilə əlaqədar aparılan əsaslı təmir-tikinti işləri
çərçivəsində həyata keçirilib.
M.Davudoğlu küçəsində
yaşayan sakinlərin su təchizatı 1970-ci illərdə çəkilmiş
polad borularla təmin olunurdu. Uzun müddət istifadədə olmuş xətt istismar
tələblərinə cavab vermədi-

yindən tez-tez qəza halları
yaranırdı.
Yeni layihə çərçivəsində
M.Davudoğlu küçəsindən
keçən mövcud magistral
xətt yenisi ilə əvəzlənib. Bu
məqsədlə 280 mm olan polietilen borularla 1 km uzunluğunda yeni magistral su
xətti çəkilib və ətraf küçələrə
çıxışlar verilib.
Tikinti işləri qısa müddətdə başa çatdırılıb. Yeni
xəttin istismara verilməsilə
bu ərazidə yaşayan əhalinin
içməli su təchizatında dayanıqlıq təmin olunub.
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“20 йанвар - Цмумхалг Щцзн Эцнц”
мцнасибятиля аным мярасими кечирилиб

Yanvarın 18-də “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində “20 yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü” münasibətilə anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə faciə
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunub.
“Azərsu” ASC sədrinin
birinci müavini Teyyub Cabbarov bildirib ki, 20 yanvar
Azərbaycan tarixinə ən faciəli günlərdən biri, eyni
zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil
olmuş, müstəqillik, azadlıq
uğrunda mübarizəsinin və
yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrilib. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
xüsusi təyinatlı qoşun birləşmələrinin Bakıya yeridilməsi nəticəsində 147 mülki
vətəndaş öldürülüb, 600-dən

çox insan yaralanıb. 27 il əvvəl xalqın azadlığını, şərəf və
ləyaqətini hər şeydən uca tutan vətənpərvər Azərbaycan
övladları canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalıblar.
Azərbaycan xalqının ən
çətin günlərində xalqla bir
yerdə olan ümummilli lider
Heydər Əliyev 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın
Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək, xarici
jurnalistlər qarşısında imperiyanın və Mixail Qorbaço-

vun xalqımıza düşmən siyasətini qətiyyətlə ifşa edib.
Ulu öndərin 1993-cü ildə
yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra bu hadisələrə tam siyasi-hüquqi qiymət
verilib. 1994-cü ildə Milli
Məclisin qəbul etdiyi xüsusi qərarda 20 yanvar tarixi Ümumxalq Hüzn Günü elan
edilib.
Yanvar faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsini həmişə uca
tutan Möhtərəm Prezident İlham Əliyev onların adlarının
əbədiləşdirilməsi, şəhidlərin
ailə üzvlərinə maddi və mənəvi qayğı göstərilməsinə
daim diqqətlə yanaşıb. Hər
il faciənin ildönümü günündə Şəhidlər Xiyabanına gələn dövlət başçısı 20 yanvar
qurbanlarının xatirəsini ehtiramla yad edir.
Tədbirə dəvət olunmuş
tarixçi alim Nizami Süleymanov Sovet imperiyasının
və erməni millətçilərinin
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi məkrli siyasəti
tarixi faktlarla əsaslandırıb.
Qeyd edib ki, 20 yanvar hadisələri böyük bir geosiyasi
prosesin başlanğıcı olub. Bu
bəşəri cinayətin törədilməsi SSRİ kimi bir imperiyanın

çökməsini daha da yaxınlaşdırdı. Qanlı yanvar hadisələri sovet imperiyasının qəddar siyasətini təsdiq etməklə
yanaşı, xalqımızın azadlıq
əzmini, müstəqillik və dövlətçilik ideyalarına sıx bağlı
olduğunu bir daha nümayiş
etdirdi.
Anım mərasimində su
təsərrüfatında çalışmış Cəbrayıl Xanməmmədovun faciə
günü həlak olması, su təsərrüfatı işçilərindən Təranə
İmanova, Xariz Alimov, İvan
Proxorov, Kamil Həzrətquliyev və Hüseyn Quliyevin yaralandığı xatırlanmışdır.
Su Təsərrüfatı İşçiləri
Həmkarlar İttifaqı Respublika komitəsinin sədri Akif
Məmmədov və şəhid Cəbrayıl Xanməmmədovun həyat
yoldaşı Şövkət Xanməmmədova çıxış edərək şəhidlərin
fədakarlığının gələcək nəsillər üçün qəhrəmanlıq nümunəsi olduğunu bildiriblər.
Qeyd olunub ki, 1990-cı ilin
20 yanvarında Azərbaycan
xalqına qarşı həyata keçirilmiş qətllər insanlığa qarşı
törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixində
qara səhifə olaraq qalacaqdır.
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“Əhalinin içməli
su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 mart 2017-ci il
tarixli Sərəncamına uyğun
olaraq Qazax və Ağstafa
rayonlarında həyata keçirilən layihələr uğurla yekunlaşıb. Novruzun ilk - su
çərşənbəsində layihələrin
açılış mərasimləri keçirilib.
Qazax rayonunun Kəmərli kəndində keçirilən açılış mərasimində rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Rəcəb
Babaşov kommunal infrastruktur layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib
ki, Prezident İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı sayəsində şəhər mərkəzi ilə yanaşı,
kənd və qəsəbələrdə də həyata keçirilən içməli su layihələri əhalinin sosial məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Ağstafa rayonunun Qarayazı kəndində keçirilən açılış mərasimində rayon İcra
hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev bildirib ki,
kəndlərə suyun verilməsinin
Novruz bayramının gəlişindən xəbər verən su çərşənbəsi ilə bir günə təsadüf etməsi
sakinlərdə yüksək bayram
ovqatı yaradır. İcra başçısı
qeyd edib ki, yeni içməli su
xəttinin istismara verilməsi
kənd sakinlərinə göstərilən
yüksək dövlət qayğısının bariz nümunəsidir.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Köçərli Həsənov
“Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına
dair əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına
uyğun olaraq həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verib. Bildirib ki, artıq

BЦЛЛЕТЕН

Газах вя Аьстафа районларында
7 кяндин ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб
bütün rayonlarda tikinti-quraşdırma işləri yekunlaşıb və
2018-ci ildə də içməli sudan
əziyyət çəkən digər kəndlərdə layihələrin icrası davam
etdiriləcək.
Kənd sakinləri indiyədək su təminatı baxımından
böyük çətinliklərlə qarşılaşdıqlarını bildiriblər. Bu sahədə problemlərin həllinə
göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə
ediblər.
Qazax rayonunda icra
olunan layihə isə rayonun
Kəmərli, Aslanbəyli və Daş
Salahlı kəndlərini əhatə edib.

kəndində əhalinin ümumi
istifadəsi üçün 13 ədəd bulaq
quraşdırılıb. Kəmərli və Daş
Salahlı kəndlərində isə mövcud olmuş və istismara yararsız vəziyyətə düşmüş şə-

Kəmərli və Aslanbəyli kəndlərini içməli su ilə təmin etmək üçün kəndlərin hər birində subartezian quyusu
qazılıb. Daş Salahlı kəndinin
su təchizatı üçün isə Coğazçay su mənbəyi seçilib. Layihə çərçivəsində Aslanbəyli

bəkə su xətləri yenilənib. Bu
layihənin icrası nəticəsində
Qazax rayonun 3 kəndinin
17500 sakinin içməli su problemi həll edilib.
Ağstafa rayonunda icra
olunan layihə rayonun Qarayazı, Soyuqbulaqlar, Soyuq-

bulaq və Həzi Aslanov kəndlərini əhatə edib. Qarayazı,
Soyuqbulaqlar və Soyuqbulaq kəndlərində yaşayan
sakinləri keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək məqsədilə bir ədəd yeni
subartezian quyusu qazılıb,
25 kubmetrlik su çəni və nasosxana quraşdırılıb. Həzi
Aslanov kəndinin içməli su
təchizatı mövcud artezian
quyusu hesabına həyata keçirilir. Bu kəndlərdə əhalinin
ümumi istifadəsi məqsədilə
31 ədəd bulaq quraşdırılıb.
Ümumilikdə bu layihədən 4
kəndin 2550 nəfər sakini faydalanıb.
Əhalinin içməli su ilə
təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında Sərəncama uyğun
olaraq 28 rayonun 170 yaşayış məntəqəsində yeni su təchizatı sistemləri yaradılıb və
bu layihələrdən 271 mindən
artıq sakin faydalanır

BЦЛЛЕТЕН

Хырдалан шящяриндя ичмяли су вя
канализасийа инфраструктуру йенидян гурулур
“Azərsu”
Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti Abşeron yarımadasında əhalinin içməli su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir.
Azərbaycan Hökuməti
və Səudiyyə İnkişaf Fondunun birgə maliyyələşdirdiyi
layihə çərçivəsində Xırdalan
şəhərində içməli su təchizatı
və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması
işləri uğurla davam etdirilir. Layihə 2035-ci ilədək
perspektiv inkişaf nəzərə
alınmaqla Xırdalan şəhərində 200 min nəfərin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanıb.
Layihənin birinci mərhələsi üzrə işlərə 2017-ci
ilin iyul ayında başlanıb.
Layihəyə əsasən, Xırdalan
şəhərinin dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təminatı
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi hesabına aparılacaq. Buradan götürülən
suyun Xırdalan şəhərinə

verilməsi məqsədilə Ceyranbatan-Zirə magistral su
xətti üzərində hər birinin
tutumu 10 min kubmetr
olan +118 “Abşeron” və +82
“Masazır” su anbarlarının ,
həmçinin anbarlardan şəhərə qədər 1000 mm diametrli
borularla 4,5 km magistral
su xəttinin tikintisi nəzərdə
tutulur. Hazırda tutumu 10
min kubmetr olan +118 “Abşeron” su anbarının inşası
davam etdirilir, +82 “Masazır” su anbarının tikintisinə
isə hazırlıq görülür.
Xırdalan şəhərində 168
km olan paylayıcı su şəbəkəsinin tikintisi və 21170
ev birləşməsinin verilməsi,
abonentlərin sayğaclarla təmin olunması nəzərdə tutulub. Artıq paylayıcı su şəbəkəsinin 48 km-lik hissəsində

işlər yekunlaşıb və ev birləşmələrinin verilməsinə başlanılıb. Yanğın təhlükəsizliyi
məqsədilə şəbəkə üzərində
570 yanğın hidrantının quraşdırılması da nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda Xırdalan
şəhərinin kanalizasiya infrastrukturu da yenidən qu-
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rulur. İnşası nəzərdə tutulan
109 km kanalizasiya şəbəkəsinin indiyədək 21 km-lik
hissəsi tikilib.
Layihə üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin 2019-cu
ildə başa çatdırılması planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, 2006-cı ildə şəhər statusu almış Xırdalanın mövcud su təchizatı və kanalizasiya sistemləri
1960-cı illərdən başlayaraq
mərhələlərlə yaradılıb. Son
dövrlər Xırdalan şəhərinin
xeyli genişlənməsi, sənaye
müəssisələrinin və əhalinin
artımı səbəbindən mövcud
infrastruktur tələbatı qarşılamaq iqtidarında deyil. Hazırda Xırdalan şəhərində yaranan tullantı suları bir neçə
mərhələdə Hövsan Aerasiya
Stansiyasına yönəldilir. Gələcəkdə tullantı suları yeni
tikilən tunel tipli kollektorlarla Lökbatanda inşa olunacaq tullantı sutəmizləyici
qurğuya yönəldiləcək.
Azərbaycan Hökuməti
ilə Səudiyyə İnkişaf Fondu
tərəfindən maliyyələşdirilən digər layihə çərçivəsində
Bakı şəhəri Səbail rayonunun Badamdar qəsəbəsinin
də içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur. Artıq bu layihə
üzrə tikinti-quraşdırma işlərinin birinci mərhələsi yekunlaşıb.
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Мяракеш сяфири Ъейранбатан Ултрасцзэяъли
Сутямизляйиъи Гурьулар Комплекси иля таныш олуб

Fevralın 13-də Mərakeş Krallığının Azərbaycandakı
səfiri Muhammed Adil Embarş və səfirliyin əməkdaşları
“Azərsu” ASC-nin Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinə səfər ediblər.
Əvvəlcə
qonaqlar
kompleksin Mərkəzi idarəetmə sistemi - SCADA
otağında qurğunun idarəolunma proseslərini izləyiblər. Komplekslə tanışlıq
çərçivəsində qonaqlara məlumat verilib ki, 2011-2015ci illərdə tikilmiş qurğunun
məhsuldarlığı saniyədə 6,6
kubmetr və ya sutkada 570
min kubmetrdir. Kompleks
Ceyranbatan gölündən suyun götürülməsi məqsədilə
tikilən hidrotexniki qurğular, sutəmizləyici qurğunun
özü və onun köməkçi infrastrukturu, emal olunan
suyun optimal paylanması
məqsədilə relyef baxımından hündürlükdə yerləşən
anbarlardan və qurğudan
anbara qədər magistral kəmərdən ibarətdir. Ənənəvi
təmizləmə qurğularından
fərqli olaraq bu kompleksdə
su ultrasüzgəc texnologiyasına uyğun ən yüksək səviyyədə, heç bir kimyəvi təmizlənmə aparılmadan tam
qapalı, avtomatik rejimdə

mexaniki üsulla təmizlənir. Burada emal olunan
su Dünya Səhiyyə Təşkilatının, digər beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi standartlara tam cavab verir.
Qeyd olunub ki, kompleks
2016-cı ildə Abu-Dabi şəhərində keçirilmiş Qlobal Su
Sammitində dünyanın ən
önəmli su layihələrindən
biri seçilib.
Mərakeş
Krallığının
Azərbaycandakı səfiri ilə
keçirilən görüşdə “Azərsu” ASC sədrinin birinci
müavini Teyyub Cabbarov
son illər Prezident İlham

Əliyevin su sektoruna göstərdiyi diqqət və qayğıdan
danışıb. Bildirib ki, Azərbaycanda əhalinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə həyata keçirilən
layihələr beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən maraqla
qarşılanır.
Mərakeş
Krallığının
Azərbaycandakı
səfiri
Muhammed Adil Embarş
təmsil etdiyi ölkənin su
sektorunda
Azərbaycan
Respublikası ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu

bildirib. Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksi ilə
tanışlığın böyük təəssürat
yaratdığını qeyd edən səfir

burada yaradılmış infrastrukturun imkanlarını yüksək qiymətləndirib.
Komplekslə
tanışlıqdan sonra qonaqlar Dünya
Su Şurası İdarə Heyətinin
üzvlərinin 2017-ci ilin martında keçirilmiş I Bakı Beynəlxalq Su Həftəsinə xatirə
olaraq saldıqları yaşıllıq sahəsi ilə tanış olublar. Səfir
Muhammed Adil Embarş
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksinin xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb.
Qeyd edək ki, “Su, Həyat və Ətraf mühit” mövzusunda I Dünya Su Forumu 1997-ci ildə Mərakeşdə
keçirilib. Mərakeş Ərəb Su
Şurası və Ərəb Su Forumlarında fəal iştirak edir.
Dünya Su Şurası və Mərakeş Hökuməti suyun
davamlı idarə olunması
sahəsində verdiyi töhfələrə görə Mərakeş kralının
adına mükafat təsis edib.
II Kral Həsən mükafatına “Azərsu” ASC tərəfindən də 3 layihə təqdim
olunub. Mükafatın qalibi
18 mart 2018-ci il tarixdə
Braziliyada təşkil olunacaq
8-ci Dünya Su Forumu ərəfəsində açıqlanacaq.
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“Азяр су” АСЪ елект рон хид мят ляр дян
ис ти фа дя эюс тя ри ъи ля ри ня эю ря юн сы ра лар да дыр

“Azərsu” ASC-nin vətəndaşlara göstərilən müştəri xidmətlərində operativliyin, şəﬀaflığın və səmərəliliyin təmin
edilməsi məqsədilə yeni elektron xidmətlərin yaradılması istiqamətində zəruri tədbirləri davam etdirir. 2017-ci ildə
Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən 4 yeni elektron xidmət hazırlanıb və istifadə üçün elektron hökumət portalında yerləşdirilib. Bununla da “Azərsu” ASC-nin tətbiq etdiyi elektron
xidmətlərin sayı 11-ə çatdırılıb.
“Elektron hökumət” portalının operatoru Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzinin 2017-ci il üzrə açıqladığı statistikaya əsasən,
“Azərsu” ASC elektron xidmətlərdən istifadə sayına görə 5-ci
yeri tutub. Hesabat dövründə “Azərsu” ASC-nin təklif etdiyi
11 elektron xidmətlə əlaq
qədar 347243 müraciət qey
q ydə alınıb.

Bu göstəriciyə əsasən, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti elektron xidmətlərindən ən çox istifadə olunan 10 dövlət
təşkilatı siyahısına daxil olub. Eyni zamanda “Azərsu” ASC
səhmdar cəmiyyətlər arasında ilk “onluğ”a düşən yeganə
təşkilatdır.
Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
Məlumat Hesablama Mərkəzinin məlumatına görə, 2017-ci
ildə daha çox aşağıda adları göstərilən təşkilatların elektron
xidmətlərindən istifadə olunub:
- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
9341135
- Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 8327251
- Dövlət İmtahan Mərkəzi
3173948
- Dövlət Gömrük Komitəsi
961392
- "Azərsu" ASC
347243
- Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
103965
- Daxili İşlər Nazirliyi
96568
- Ədliyyə Nazirliyi
58253
- Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi
54417
- Dövlət Miqrasiya Xidməti
52053
Qeyd edək ki, "Elektron hökumət" portalı tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlər vətəndaşların və qurumların
işini sadələşdirir, sərf olunan vəsaitə və işçi qüvvəsinə qənaət
edir. Azərsu” ASC vətəndaşların elektron xidmətlərdən daha
çox və səmərəli şəkildə faydalanmaları məqsədilə yeni elektron xidmətlərin tətbiqi
q ni 2018-ci ildə də davam etdirəcək.

2017-ci ildə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində 55 mindən çox müraciət qəbul olunub
“Azərsu” Açıq Səhmdar
d
Cəmiyyətinin Azərbay
b can Respublikasının
Pre
P zidenti yanında Vətən
t daşlara Xidmət və
S sial İnnovasiyalar üzSo
r Dövlət Agentliyinin
rə
“ASAN xidmət” və “ASAN
K munal”
Kom
mərkəzlər də təmsil olunması
rin
i tehlakçılara
is
göstərilən müştəri xidmətlərini
a
asan
laşdırır və bu sahədə
ş aflığın artırılmasını
şəﬀ
ttəmin edir.
2017-ci ildə “ASAN xidmət” və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində fəaliyyət
göstərən “Azərsu” ASC-nin
xidmət bölmələrinə abunəçilər tərəfindən müxtəlif mə-

sələlərlə bağlı ümumilikdə
55092 müraciət edilib. Müraciətlərin 26793-ü “ASAN
xidmət”, 28299-u isə “ASAN
Kommunal” mərkəzlərində
qeydə alınıb. Hesabat dövründə edilən müraciətlər
arasında itirilmiş və zədələnmiş smart kartların bərpası,
abonent məlumatlarına dəyişikliklərin edilməsi, borclar
haqqında məlumatların verilməsi ilə bağlı müraciətlər
üstünlük təşkil edib. Ən çox
müraciət Sabunçu rayonundakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərindəki “ASAN xidmət”
mərkəzlərində, həmçinin 2
saylı “ASAN Kommunal”
mərkəzində qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, “ASAN
xidmət”
mərkəzlərində

“Azərsu” ASC-nin müştəri
xidmətlərinin
göstərilməsinə 2014-cü ilin may ayından başlanılıb. 2017-ci ildən
“Azərsu” ASC “ASAN Kommunal” mərkəzlərində də
təmsil olunur. Ümumilikdə
2014-2017-ci illərdə bütün
xidmət mərkəzlərinə vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif
məsələlərlə bağlı 108778 mü-

raciət daxil olub.
Hazırda “Azərsu” ASCnin xidmətləri
Sabunçu
rayonundakı 4 və Nizami
rayonundakı 5 saylı, Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə,
Qəbələ və Masallı şəhərlərindəki “ASAN xidmət”, həmçinin 1 və 2 saylı “ASAN Kommunal” mərkəzlərində təşkil
olunur.

16

Йанвар-феврал 2018-ъи ил

BЦЛЛЕТЕН

Минэячевир вя Губа шящярляриндя
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Azərbaycan Respublisı
regionlarının sosialka
k
iq
i tisadi inkişafı dövlət
p ramlarına uyğun olaproq
r “Azərsu” Açıq Səhmdar
raq
C miyyəti tərəfindən bölCə
g lərdə yeni su təchizatı və
gə
k nalizasiya infrastrukka
t ları yaradılır, abonenttur
l rə keyfiyyətli xidmətlər
lə
gös
g tərilməsi ilə əlaqədar
is
i lahatlar aparılır.

Həyata keçirilən layihələrin tərkib hissəsi olaraq
müasir tipli avadanlıqlar
və qurğular istismara verilir və bu avadanlıqların istismarının lazımi qaydada
həyata keçirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Bu işləri yüksək peşəkarlıqla icra etmək, qarşıya qoyulmuş
tapşırıqları vaxtında, dəqiq
və tələb olunan səviyyədə

həyata keçirmək üçün kadr
potensialının gücləndirilməsi, mütəxəssislərin bilik
və bacarıqlarının artırılması
prioritet vəzifələrdir.
"Azərsu" ASC-nin həyata
keçirdiyi və Meliorasiya və
Su Təsərrüfatı ASC-nin sifarişçisi olduğu 8 rayon üzrə
birgə Mingəçevir və Quba
şəhərlərində regional təlimlər təşkil olunub. Təlimlərdə “Azərsu” ASC “Birləşmiş
Sukanal” MMC-nin Ağsu,
Şabran, Masallı, Siyəzən,
İsmayıllı, Cəlilabad, Yardımlı və Lerik sukanal idarələrinin əməkdaşları iştirak edib. “Azərsu” ASC-nin
“Sukanal” Elmi Tədqiqat
və Layihə İnstitutu ilə birgə
keçirilən təlimlərdə sukanal
idarələrinin qrup rəhbərləri, müştəri xidmətləri üzrə

mühəndis, metereologiya
üzrə mühəndisləri, kompüter operatorları, su kəməri təsərrüfatında nəzarətçi,
nəzarət ölçü cihazları və
avtomatika üzrə çilingərlər, təmirçi çilingərlər, nasos qurğularının maşınistləri cəlb olunub. Təlimlərdə
Mingəçevir şəhərində 56,
Quba şəhərində 175 nəfər
olmaqla, ümumilikdə 231
nəfər iştirak edib.
3 gün davam edən 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.

1 C proqramы ilя baьлы мцтяхяссисляр тялимляря ъялб олунуб
Kadr hazırlığı və işçilərin
peşəkarlığının
artırılması,
təlim-tədris işinin günün tələbləri
səviyyəsində qurulması
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin prioritet vəzifələrindəndir. Bu məqsədlə Səhmdar Cəmiyyət
tərəfindən Bakı şəhərində
və regionlarda yeni texnologiyaların və müasir
idarəetmə sistemlərinin
öyrənilməsi məqsədi ilə
təlimlər keçirilir.
"Azərsu" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində aparılan islahatların hüquqi bazasının
Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğunluğunun təmin edilməsi mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bununla bağlı 1C proqram
təminatında daim yenilənmə işləri aparılır, qanunvericilik aktlarında olan dəyişikliklər sistemə tətbiq edilir.
Bu səbəbdən “Azərsu” ASCnin tabeliyində olan müəssisə, idarə və təşkilatlarda
aidiyyəti mütəxəssislərin 1C
proqram təminatının “Əmək
haqqı və personalın idarə
edilməsi” modulu vasitəsilə
kadr uçotunun aparılması
və qanunvericilik aktlarının
izahı mövzusunda bilik səviyyəsinin artırılması məqsədi ilə təlimlər keçirilir.
Yanvarın 15-dən 30-dək
keçirilmiş növbəti təlimlərə
“Azərsu” ASC-nin müvafiq
sahədə fəaliyyət göstərən 82
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işçisi cəlb olunub. Təlim iştirakçıları 6 qrup şəklində 1C
proqram təminatnın “Əmək
haqqı və personalın idarə
edilməsi” modulu vasitəsilə
kadr uçotunun aparılması
və qanunvericilik aktlarının
izahı” ilə bağlı biliklərə yiyələniblər. Bu modul vasi-

Тел: (012) 431 47 67/87



təsilə sahədə əmək haqqının
hesablanması və qanunvericilik aktlarının izahı mövzusunda keçirilmiş digər
təlimdə isə 123 mütəxəssis
iştirak edib. Səmərəliliyin
artırılması məqsədilə həmin
təlimlər 9 qrup şəklində təşkil olunub.

Фаks: (012) 430 28 87
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