“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Хязяр дянизинин щцгуги статусу
Avqustun 12-də Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının
V Zirvə toplantısı keçirilib. Toplantını açıq
elan edən Qazaxıstan
Prezidenti
Nursultan
Nazarbayev “Xəzər günü” ilə eyni vaxtda keçirilən Sammitin əhəmiyyətindən danışıb.
Zirvə toplantısında çıxış
edən Prezident İlham Əliyev
bildirib ki, Azərbaycanın Xəzəryanı ölkələrlə dostluq və
mehriban qonşuluq münasibətləri uğurla inkişaf edir.
Ölkələrimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələri Xəzər dənizində
sabitliyin və təhlükəsizliyin
mühüm amilidir.
Azərbaycan Xəzəryanı ölkələr arasında əməkdaşlığın
hüquqi bazasının yaradılmasında fəal iştirak edib. 2010cu ildə Xəzəryanı ölkələrin
dövlət başçılarının Bakıda
keçirilmiş III Zirvə Toplantısı ölkələrimiz arasında sıx
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi işinə mühüm töhfəsini vermişdir. Həmin Zirvə Toplantısında regionda

təhlükəsizliyin və sabitliyin
qorunub saxlanması baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyan “Xəzər dənizində təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş”
imzalanmışdır. Orada ilk
dəfə konseptual olaraq suverenlik və balıqçılıq zonaları
yüksək səviyyədə razılaşdırılmışdır. Sammitdə, həmçinin Xəzəryanı dövlətlərin
Xəzər dənizində əməkdaşlığının əsas prinsipləri razılaşdırılmışdır. Bu prinsiplər
dövlətlərin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə hörməti, Xəzərin sülh,
mehriban qonşuluq və dostluq zonasına çevrilməsini ehtiva edir.
Xəzər dənizinin hüquqi
statusunun müəyyənləşdirilməsi onun dibinin və sət-

hinin beynəlxalq hüququn
prinsip və normalarına uyğun olaraq tərəflər arasında
sektorlara bölünməsi prosesinin başa çatdırılmasına kömək edəcək.
Xəzər dənizinin ekoloji
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması, onun bioresurslarının
mühafizəsi və artırılması ölkəmiz üçün prioritet məsələlərdən biridir. Son illər Azərbaycanda Xəzərin ekoloji
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Xəzər dənizinin çirklənmədən qorunması məqsədilə
mövcud sutəmizləyici qurğuların modernləşdirilməsi
və yenilərinin inşası üzrə irimiqyaslı layihələr icra edilir.
Müstəqillik
dövründə
Azərbaycanın həyata keçir-

diyi neft-qaz əməliyyatları da ən yüksək beynəlxalq
ekoloji standartlara cavab verir. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkəti SOCAR neft-qaz əməliyyatları zamanı ISO Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatının tələblərinə uyğun
idarəetmə sistemi qurmuş
və sertifikatlaşdırmışdır. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən layihələr Dünya Bankı
Ekspert Şurası tərəfindən iki
dəfə “Ali Mükafat”a layiq
görülmüşdür. 2015-ci ildən
etibarən Azərbaycanda neftqaz əməliyyatları aparan bütün şirkətlər üçün ən müasir
avadanlıqlarla təchiz edilmiş
Tullantıların İdarə Edilməsi
Mərkəzi yaradılmışdır. Neft
hasilatı zamanı səmt qazının
emissiyası
göstəricilərinin
aşağı olmasına görə Avropa
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щаггында Конвенсийа имзаланыб
İttifaqına neft ixrac edən əsas
10 ölkə arasında Azərbaycan
birinci yeri tutur. Azərbaycan infrastrukturun inkişafına böyük önəm verir. Davos
Dünya İqtisadi Forumunun
qiymətləndirməsinə
görə
Azərbaycan dünyada infrastrukturun inkişafı səviyyəsi
üzrə 26-cı, rəqabət qabiliyyətlilik indeksi üzrə isə 35-ci
yerləri tutur.
Nəqliyyat sektoruna çoxmilyardlıq
investisiyanın
qoyulması Azərbaycanı Avrasiyanın mühüm nəqliyyat
və logistik mərkəzlərindən
birinə çevirmişdir. Azərbaycan Xəzəryanı ölkələr üçün
mühüm tranzit rolu oynayır
və bu rol ildən-ilə artmaqdadır. 2017-ci ilin oktyabr ayında Bakıda Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun açılışı olmuşdur. Bu layihə Asiya ilə Avropanın dəmir yollarını birləşdirir. Ötən il bu marşrutla
191, cari ilin 6 ayı ərzində isə
1400-ə yaxın konteyner daşınıb. İlin sonunadək 4 minə
yaxın konteynerin daşınması
planlaşdırılır. Biz qarşıdakı
illərdə bu marşrutla yükdaşımaların dəfələrlə artmasını
gözləyirik.
Azərbaycan Şimal-Cənub
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasında və inkişafında da mühüm rol oynayır. Biz bu layihəyə böyük
əhəmiyyət veririk. Azərbaycan ərazisində bu layihənin
reallaşması üçün bütün işlər
başa çatıb.
Ötən il Şimal-Cənub
marşrutu üzrə Azərbaycan
ərazisindən 1700 ton, bu ilin
yalnız 7 ayı ərzində isə 175
000 ton yük daşınmışdır. Bu
isə yükdaşıma həcminin ötən
illə müqayisədə təqribən 100

dəfədən çox artması deməkdir.
Azərbaycan Xəzərdə 260dan çox gəmisi olan donanmaya malikdir. Bu gəmilərin
bir hissəsi yüklərin fasiləsiz
tranzitinin təmin edilməsi
işində əsas rol oynayır.
2013-cü ildə Azərbaycanda ən müasir texnoloji
standartlara cavab verən gəmiqayırma zavodu istifadəyə verilmişdir. Bu zavodda
bütün növ gəmilər, o cümlədən yük gəmiləri, tankerlər,

daşlığın
möhkəmlənməsi
işində də fəal rol oynayır. Biz
qaçaqmalçılıq, narkotrafik və
digər qanunsuz fəaliyyətlərlə mübarizədə fəal və səmərəli iş aparırıq.
Ölkəmizin Sərhəd Xidməti Xəzəryanı dövlətlərin
müvafiq qurumları ilə ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda
sıx əməkdaşlıq edir. Dənizdə
qanunsuz fəaliyyətin profilaktikası və aradan qaldırılması üzrə birgə tədbirlər həyata keçirilir.

zalanması mərasimi olub.
Xəzər dənizinin hüquqi
statusu haqqında Konvensiyanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İran Prezidenti
Həsən Ruhani və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov imzalayıblar.
Bundan əlavə, Xəzəryanı
dövlətlərin müvafiq qurumlarının rəhbərləri tərəfindən

hərbi gəmilər, neft-qaz əməliyyatlarında istifadə edilən
gəmilər istehsal oluna bilər.
Xəzəryanı ölkələr bu zavodun imkanlarından istifadə
edə bilərlər.
Bu ilin may ayında Azərbaycanda Ələt Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının inşası başa çatıb. Limanın yükaşırma qabiliyyəti 15 milyon tondur. Tranzit yüklərin
həcmi artarsa, qısa müddət
ərzində limanın imkanları 25
milyon tona çatdırıla bilər.
Azərbaycan
Xəzəryanı
ölkələrin sərhəd və gömrük
xidmətləri arasında əmək-

Sammitdə çıxış edən İran
Prezidenti Həsən Ruhani,
Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin və Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Zirvə görüşünün əhəmiyyətinə toxunaraq
onun Xəzəryanı ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da
inkişafına güclü təkan verəcəyini, siyasi, iqtisadi və
digər sahələrdə əlaqələrin
dərinləşməsinə xidmət edəcəyini bildirdilər.
Həmin gün Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin
dövlət başçılarının V Zirvə
toplantısında sənədlərin im-

bu Konvensiyadan irəli gələn digər mühüm sənədlər
- Xəzər dənizində mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Protokol, Xəzəryanı dövlətlərin hökumətləri
arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Saziş, Xəzəryanı dövlətlərin hökumətləri
arasında nəqliyyat sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş,
Xəzər dənizində insidentlərin qarşısının alınması haqqında Saziş və sərhəd xidməti idarələrinin əməkdaşlığı
və qarşılıqlı əlaqələri haqqında Protokol imzalanıb.
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2018-ъи илин биринъи йарысында
динамик инкишаф тямин олунуб

Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib.
İclası giriş nitqi ilə açan Prezident İlham Əliyev deyib ki, ilin 6 ayında qarşıda duran bütün vəzifələr uğurla icra edilib, Azərbaycan öz dinamik inkişaf
templərini saxlaya bilib. Bu il Azərbaycan həm iqtisadi, həm beynəlxalq siyasət sahələrində uğurlar əldə edib.
"Aprel ayında keçirilmiş prezident
seçkilərində qazanılan inamlı qələbə
bir daha onu göstərdi ki, ölkədə həyata
keçirilən işlər Azərbaycan xalqı tərəfindən bəyənilir", - deyən dövlət başçısı son 15 ildə ölkəmizin böyük inkişaf
yolu keçdiyini, bu uğurların demokratik ölkələr və dünya birliyi tərəfindən
dəstəkləndiyinib ildirib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
6 ayda ümumi daxili məhsul 1,3 faiz,
qeyri-neft sektoru 2 faiz, sənaye istehsalı 1 faiz, qeyri-neft sənayesi 8,8 faiz,
kənd təsərrüfatı isə 7,6 faiz artıb. Bu
dövrdə 67 min yeni iş yeri yaradılıb.
Ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard dollar
sərmayə qoyulub. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 44,3 milyard dollara
çatıb.
Sonra İqtisadiyyat naziri Şahin
Mustafayev, Azərbaycan Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə
və "AzerGold" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zakir İbrahimov çıxış
edərək görülən işlər və qarşıda duran
vəzifələrlə bağlı məruzəed iblər.
İclasa yekun vuran Prezident İl-

ham Əliyev son illərdə həyata keçirilən islahatların böyük nəticə verdiyini
bildirib: "İindiki dövrdə biz bu islahatları daha da dərinləşdirməliyik. Elə
etməliyik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı uzunmüddətli, gələcəkdə dayanıqlı iqtisadiyyat kimi özünü göstərsin,
neftdən, qazdan asılılıq daha da aşağı
düşsün və qeyri-neft sektorunun inkişafıs ürətləd avame tdirilsin".
İqtisadi və maliyyə sektorlarında
maksimum şəﬀaflığın təmin edilməsinin əhəmiyyətinə toxunan dövlət
başçısı son vaxtlar vergi və gömrük
sistemlərində aparılan islahatların öz
bəhrəsini verdiyini və bu işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini diqqətə
çatdırıb.
Sosial təminat sahəsində də ciddi
islahatların aparılmasının vacib olduğunu bildirən Prezident İlham Əliyev
qeyd edib ki, dövlət sosial cəhətdən
zəif olan vətəndaşlara hər zaman yardım göstərəcək. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin, o cümlədən
dövlət xərclərinə nəzarətin gücləndirilməsinin vacibliyindən danışan dövlət başçısı inşaat sektorunda mövcud

problemlərin aradan qaldırılması, qanunsuz tikililərə son qoyulması və bu
sahədə vahid nəzarət sisteminin yaradılması ilə bağlı tapşırıqlarınıv erib.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
paytaxtda şəhər infrastrukturunun qurulması ilə bağlı xeyli iş görülüb. Bulvar 3 kilometrdən 16 kilometrə uzadılıb, "Sovetski" adlandırılan ərazidə yeni
yol və parklar salınıb, şəhər nəqliyyatı
ilə bağlı böyük işlər görülüb. Prezident
İlham Əliyev enerji təchizatı ilə bağlı
vəziyyətə də toxunaraq bildirib ki, son
15 ildə ölkədə 2500 meqavat gücündə
yeni generasiya gücləri yaradılıb. Lakin baş vermiş qəza göstərib ki, bizim
enerji təsərrüfatında böyük çatışmazlıqlar var. Qazlaşdırma, içməli su, avtomobil yollarının salınması, məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, sənayenin inkişafı və bu sahədə yeni müəssisələrin və parkların
yaradılması, kənd təsərrüfatının inkişafı, yeni texnikaların alınması ilə bağlı
işlərin davam etdirildiyini, aqroparkların qurulması, qida təhlükəsizliyinin təmin olunması, turizmin inkişafı,
"Asan xidmət" mərkəzlərinin açılması,
dəmiryol nəqliyyatının müasirləşdirilməsi, neft sektorunun inkişafı ilə bağlı
tədbirlərin görüldüyünü deyən dövlət
başçısı çıxışının sonunda Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesabatlarında
Azərbaycanla bağlı əks olunan göstəricilərə nəzər salıb. Bildirib ki, Azərbaycan dünya miqyasında rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerdədir. Yol
infrastrukturunun inkişafına görə 36cı, inkişaf edən ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə 3-cü, ümumi
infrastrukturun inkişafına görə dünyada 26-cı, xalqın iqtidara dəstəyinə
görə 20-ci yerdədir. Bu rəqəmlər əyani
şəkildə göstərir ki, Azərbaycan hansı
böyük uğurlara imza atıb. Bu, əyani şəkildə göstərir ki, bizim siyasətimiz xalq
tərəfindən dəstəklənir və biz elə etməliyik ki, ölkəmizin inkişafını dayanıqlı
və daimi edək.
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Prezident İlham Əliyev Ağdaş şəhərində su və kanalizasiya
layihəsinin başa çatdırılması ilə bağlı Sərəncam imzalayıb
Prezident İlham Əliyev Ağdaş şəhərinin su
təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin tikintisinin
başa çatdırılması ilə bağlı
tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama
əsasən, Ağdaş şəhərinin
su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tikintisinin başa çatdırılması
məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci
il dövlət büdcəsində döv-

lət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)
üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 22 milyon manatı
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinə ayrılıb.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə bu Sərəncamdan
irəli gələn məsələləri həll
etmək, Maliyyə Nazirliyinə isə göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək tapşırılıb.

Товуз шящяриндя йени ичмяли су мянбяйи йарадылыр

T vuz şəhərinin
To
Tovuz
şəh
həriinin
i da
d
dayayanıqlı içməli su təchizatının
həyata keçirilməsi və yay
aylarında müşahidə olunan
su çatışmazlığının aradan
qaldırılması məqsədilə alternativ mənbə olaraq Zəyəmçayın yatağında yeni
sugötürücü qurğu tikilir.
Layihəyə əsasən, Zəyəm-

çayda
çayda tikiləcək
tikiləcək üfüqi
üfüqi suqəsuqəbuledici qurğunun məhsuldarlığı saniyədə 80-100 litr
təşkil edəcək. Eyni zamanda, mənbədə baxış quyuları və sutoplayıcı kameranın inşası nəzərdə tutulur.
Mənbədən götürülən suyun
Tovuz şəhərinə özüaxımlı
rejimdə çatdırılması məq-

sədilə 530 mm diametrli
24 km uzunluğunda polad
borularla magistral su xətti
çəkilir. Tikinti-quraşdırma
işlərinin ilin sonunadək tam
başa çatdırılması nəzərdə
tutulur. Yeni su mənbəyi istismara verildikdən sonra
Tovuz şəhəri dayanıqlı və
keyfiyyətli içməli su ilə təmino lunacaq.
Qeyd edək ki, 2011-2013cü illərdə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına icra olunmuş
Tovuz şəhərinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsi
2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla
Tovuz şəhərində 28 min nəfərin içməli su təminatı və
kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Tovuz şəhərini içməli su ilə təchiz etmək
üçün Qazıqulu kəndinin ərazisində 7 ədəd subartezian
quyusu qazılıb, hər birinin
tutumu 200 m3 olan 2 ədəd
su anbarı və nasosxana tikilib, anbardan Tovuz şəhəri-

nə 2,5 km uzunluğunda magistral su xətti çəkilib. Layihə
çərçivəsində, həmçinin rayonun Aşağı Öysüzlü kəndinin
ərazisində hər birinin tutumu 2500 m3 olan 2 ədəd su
anbarı, xlorator və laboratoriya binaları tikilib, 95,5 km
uzunluğunda şəhərdaxili su
və 110 km kanalizasiya şəbəkəsi yaradılıb. Bununla yanaşı, şəhərdə yaranan tullantı sularının zərərsizləşdirilib
kənarlaşdırılması məqsədilə
məhsuldarlığı sutkada 7 min
kubmetr olan tullantı sutəmizləyici qurğu və Tovuz
Sukanal İdarəsi üçün yeni
inzibati bina tikilib. Layihə
çərçivəsində rayonun Qazıqulu, Aşağı Öysüzlü, Abulbəyli və Bozalqanlı kəndlərində 2300 abunəçiyə də su
verilib.
Qeyd edək ki, hazırda
Tovuz şəhəri ilə yanaşı, Şamaxı, Gədəbəy və Lerik şəhərlərinin dayanıqlı su təchizatının aparılması məqsədilə
yeni mənbələrin yaradılması
layihələri icra olunur.
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BЦЛЛЕТЕН

“Азярсу” АСЪ-дя 2018-ъи илин биринъи

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci
ilin yanvar-iyun ayları üzrə fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib.
İclası giriş sözü ilə açan
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov bildirib
ki, Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində 2018-ci ilin birinci yarımilində ölkə iqtisadiyyatı
dinamik inkişaf edib, bütün
sahələrdə müsbət irəliləyiş

təmin olunub. Bütövlükdə isə cari ilin ilk yarısının
Azərbaycanın ictimai-siyasi
həyatı üçün bir sıra əlamətdar hadisələrlə zəngin olduğunu diqqətə çatdıran Q.
Hüseynov bildirib ki, ölkəmizdə keçirilmiş prezident
seçkilərində cənab İlham
Əliyev xalqın mütləq əksə-

riyyətinin etimadını qazanaraq yenidən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçilib, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin və Milli
Ordunun
yaradılmasının
100 illiyi təntənəli surətdə
qeyd edilib, Bakıda “Formula-1” mötəbər idman yarışı
keçirilib, eyni zamanda, TANAP layihəsinin açılışı olub.
“Azərsu” ASC-nin sədri
2018-ci ilin 6 ayında istehlakçılara göstərilən içməli su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm layihələrin həyata keçirildiyini
vurğulayıb: “Fevral ayında
Mingəçevir, may ayında isə
Xaçmaz və Xızı şəhərlərində, eləcə də Altıağac qəsəbəsində içməli su layihələrinin icrası yekunlaşıb və
Prezident İlham Əliyevin
iştirakı ilə açılış mərasimləri keçirilib. Ümumilikdə
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qurulmasına başlanmış 50 şəhər
və rayon mərkəzinin 25-də
su və kanalizasiya şəbəkələrinin, 10-da isə su şəbəkələrinin inşası yekunlaşıb. İlin

ötən dövründə cənab Prezident Mingəçevir, Tovuz,
Ağstafa, Şirvan, Lerik və
Ağdaş şəhərlərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması, eləcə də
respublikanın 13 rayonunun
ümumilikdə 45 min nəfər
əhalisi olan 30 yaşayış məntəqəsinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncamlar imzalayıb”.
Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin “Əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına
dair əlavə tədbirlər haqqında” 09 aprel 2018-ci il
tarixli Sərəncamına, həmçinin dövlət investisiya layihəsinə əsasən içməli su
çatışmazlığının müşahidə
edildiyi Oğuz rayonunun
Astarxanovka, Vladimirovka, Qarabulaq, Ağstafa rayonunun Yeni Gün, Masallı
rayonunun Məmmədxanlı,
Göyçay rayonunun İkinci
Ərəbcəbirli, Qusar rayonunun Aşağı Ləgər və Xızı rayonunun Yeni Yaşma kəndlərində içməli su təchizatı

BЦЛЛЕТЕН
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йарысынын йекунлары мцзакиря олунуб
layihələrinin icrası yekunlaşıb. Həmin layihələr hesabına ümumilikdə 10 minə
yaxın sakin keyfiyyətli içməli suya çıxış imkanı qazanıb. Bundan əlavə, dövlət
başçısının “İstehlakçıların
suölçən cihazlarla təmin
edilməsi haqqında” sərəncamına uyğun olaraq işlər
davam etdirilib.
Avtomobil yollarının yenidən qurulması çərçivəsinölkə üzrə 67,6 faiz təşkil
edib. Ölkə üzrə abonentlərin sayğaclaşma səviyyəsi
79,4 faizə çatdırılıb.
Daha sonra “Azərsu”
ASC-nin sədr müavini Köçərli Həsənov, Texniki-İstehsalat Departamentinin

də Təbriz, Xiyabani və Məsud Davudoğlu küçələrində
içməli su və kanalizasiya
xətlərinin yenidən qurulması işləri başa çatıb. Babək
prospekti və Mir Cəlal küçəsində su və kanalizasiya
xətlərinin yenilənməsi işləri
yekunlaşmaq üzrədir.
“Azərsu” ASC-nin sədri daha sonra qeyd edib ki,
2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında ölkə üzrə 510 km
içməli su və 201 km kanalizasiya xətləri çəkilib. Görülmüş işlər nəticəsində
7800 nəfər ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli
su ilə təmin edilib, 30 min
400 nəfərin su təminatı fasiləsiz rejimə keçirilib. Bununla da, fasiləsiz rejimdə
su təminatının səviyyəsi

rəisi Aydın Abbasov, Binəqədi Sukanal İdarəsinin rəisi Elnur Əliyev və
1 saylı Regional Sukanal
İdarəsinin rəisi Elşən Həsənzadə çıxış edərək müvafiq sahələr üzrə 2018-ci ilin
yanvar-iyun ayları ərzində
görülmüş işlər və həyata keçirilmiş tədbirlər barədə ətraflı məlumat veriblər.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov iclasa
yekun vuraraq görüləcək
işlər və qarşıda duran və-

zifələr barədə tapşırıqlarını
verib. Qeyd olunub ki, bu
il Ağdaş, Qəbələ, Daşkəsən
və Ağcabədi şəhərlərində
su və kanalizasiya şəbəkələrinin, Astara şəhərində isə
su şəbəkəsinin inşası başa
çatdırılacaq, eyni zamanda, sutkalıq məhsuldarlığı 140 min kubmetr olan
Şəmkirçay sutəmizləyici
qurğusu istismara veriləcək. Bununla yanaşı,
Prezident sərəncamlarına

uyğun olaraq Şamaxı, Gədəbəy, Lerik və Tovuz şəhərləri üçün alternativ su
mənbələrinin yaradılması
layihələrinin icrası tamamlanacaq.
Səhmdar
Cəmiyyətin
sədri, həmçinin qeyd edib

ki, ilin sonunadək Strateji
Yol Xəritəsinə uyğun olaraq regional sukanal idarələrinin yaradılması prosesi
başa çatdırılmalı, yeni elektron xidmətlərin yaradılması
davam etdirilməlidir. İclasda, həmçinin iqtisadi səmərəliliyin artırılması, elektrik
enerjisi sərfiyyatının azaldılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsi,
müştərilərlə işin təkmilləşdirilməsi, müştəri informasiya sisteminin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi,
çoxmənzilli binaların daxili
kommunikasiya xətlərinin
yenilənməsi və sayğaclaş-

ma işlərinin sürətləndirilməsi barədə müvafiq tapşırıqlar verilib.
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BЦЛЛЕТЕН

“Бирляшмиш Суканал” ММЪ-дя
щесабат иъласы кечирилиб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin “Birləşmiş Sukanal” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində 2018-ci ilin birinci yarimilliyinin istehsalat-təsərrüfat
fəaliyyətinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas keçirilib.
“Birləşmiş Sukanal” MMC-nin
direktoru Ramin Sadıqov bildirib
ki, cari ilin ilk yarısında regionlarda
yaşayan əhaliyə göstərilən içməli su
təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin
yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan layihələrin icrası uğurla davam etdirilib.
Qeyd olunub ki, bu sahədə həyata
keçirilən tədbirlərin ardıcıllığını təmin
etmək məq
qsədilə dövlət başçısı Minyulun 19-da da Bakı Biznes Mərkəzində “Sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraitinin yaradılması üzrə 2017-ci ilin ən
yaxşı müəssisəsi (təşkilatı)” respublika müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi
keçirilib.
Tədbirdə
Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının (AHİK) sədri,
Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev çıxış edərək
bildirib ki, ilk dəfə 1989-cu
il aprelin 28-də ABŞ və Kanadada istehsalatda həlak
olmuş işçilərin xatirəsini yad
etmək üçün anım mərasimləri keçirilib. Azad Həmkarlar
İttifaqları Beynəlxalq Konfederasiyası və Dünya Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyaları layiqli əmək şəraiti

İ

gəçevir, Tovuz, Ağstafa, Şirvan, Lerik
və Ağdaş şəhərlərinin su təchizatının
yaxşılaşdırılması və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı
müvafiq sərəncamlar imzalayıb. Bununla yanaşı, “Əhalinin içməli su ilə
təminatının yaxşılaşdırılmasına dair
əlavə tədbirlər haqqında” Prezident
İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama
əsasən, 13 ray
yonun 30 kəndində içmə-

li su layihələri icra olunur. İlin ötən
dövründə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında olan, respublikanın 24 rayonunun 384 yaşayış
məntəqəsində 460 ədəd modul tipli
sutəmizləyici qurğu “Azərsu” ASC
“Birləşmiş Sukanal” MMC-nin xidmətinə verilib.
2018-ci ilin 11-13 mart tarixlərində Fransanın paytaxtı Paris şəhərində
“Dünya Ticarət Liderləri Qrupu”nun
təşkilatçılığı ilə “Beynəlxalq keyfiyyət”
nominasiyası üzrə keçirilən tədbirdə
“Birləşmiş Sukanal” MMC nüfuz və
liderlik meyarlarına görə yüksək mükafata layiq görülüb.
Sonra “Birləşmiş Sukanal” MMCnin direktor müavini Vəfa Qəyyumov,
texnoloji proseslərə nəzarət və ekologiya şöbəsinin rəisi Zahid Qasımov,
hüquq şöbəsinin rəisi Ramidə Məhərrəmova, 4 №-li Regional Sukanal İdarəsinin rəisi Azad Qurbanov, Kəlbəcər
Sukanal İdarəsinin rəisi Şaban Qurbanov və Bərdə Sukanal İdarəsinin rəisi
Şəmil Ziyadov çıxış edərək müvafiq
sahələr üzrə 2018-ci ilin yanvar-iyun
ayları ərzində görülmüş işlər və həyata keçirilmiş tədbirlər barədə ətraflı
məlumat veriblər.

“Азярсу” АСЪ-нин
3 мцяссисяси галиб олуб
yaradılması işinə diqqəti cəlb
etmək məqsədilə həmin günün Ümumdünya Əməyin
Mühafizəsi Günü kimi qeyd
olunması təşəbbüsü ilə çıxış
ediblər. Azərbaycanda isə
bu tədbir 2004-cü ildən etibarən hər il qeyd olunur. S.
Möhbalıyevin sözlərinə görə,
müəssisələrdə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi tədbirlərinin həyata keçirilməsinin əsas məqsədi işçilərin
sağlamlığının, rifah halının
və əmək məhsuldarlığının
həm bütöv kollektivlər, həm
də fərdi olaraq hər bir işçi
üçün təmin edilməsindən
ibarətdir.
2017-ci ildə isə “Sağlam

və təhlükəsiz əmək şəraitinin
yaradılması üzrə ilin ən yaxşı
müəssisəsi (təşkilatı)” devizi
ilə keçirilən respublika müsabiqəsinin yekunlarına görə
AHİK-in müsabiqə komissiyası 193-dən çox müəssisənin namizədliyini İcraiyyə
Komitəsinin müzakirəsinə
çıxarmış və 22 sahə həmkarlar ittifaqını təmsil edən 48
müəssisə, təşkilat, sex və sahə daim yüksək göstəricilərə
nail olduğuna görə qalib elan
olunmuşdur.
“Sağlam və təhlükəsiz
əmək şəraitinin yaradılması
üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi” müsabiqəsində “Azərsu” ASC-nin 3 müəssisəsi

– Ceyranbatan Su Təchizatı
İdarəsi, eləcə də Pirallahı və
Abşeron sukanal idarələri
qalib təşkilatlar sırasında yer
alıb. Həmin müəssisələrdə
işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə təminatı, normal iş
şəraitinin yaradılması, təhlükəsizlik qaydalarına əməl
edilməsi, istehsalatda bədbəxt hadisələrin baş verməməsi, əmək münasibətləri
sahəsində qanunvericiliyə
əməl olunması sahəsindəki
işlər yüksək qiymətləndirilib.
Tədbirin sonunda müsabiqənin qaliblərinə AHİK-in
diplomları və qiymətli hədiyyələr təqdim olunub.

BЦЛЛЕТЕН
Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində kənd və qəsəbələrdə
içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması tədbirləri davam
etdirilir. “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Xızı
rayonunun Yeni Yaşma kəndində icra olunan layihə uğurla
yekunlaşıb və 2000-dən artıq
sakin dayanıqlı içməli su ilə
təmin edilib.
Xızı rayonunun Yeni Yaşma kəndində yeni içməli su
təchizatı sistemlərinin yaradılması dövlət investisiya
layihəsi çərçivəsində həyata keçirilib. Yeni layihənin
icrasına qədər kəndin su
təchizatı 1990-cı illərdə yaradılmış infrastruktur hesabına həyata keçirilib. Həmin
illərdə tikilmiş magistral və
şəbəkə su xətləri uzun müddət istismar olunduğundan
son vaxtlar normal su təchizatını həyata keçirmək
mümkün olmurdu. Xüsusilə
yay aylarında kəndin su təminatında çətinliklər yara-
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Хызы районунун Йени Йашма кяндиндя
ичмяли су лайищясинин иърасы йекунлашыб

nırdı. Mövcud su təchizatı
sistemlərinin köhnəlməsi və
istismar tələblərinə cavab
verməməsi, həmçinin əhali
artımı və kəndin böyüməsi
nəzərə alınaraq su təchizatı
infrastrukturunun tamamilə
yenidən qurulmasına qərar
verilib.
Layihə çərçivəsində Şollar-Bakı su kəmərindən Yeni Yaşma kəndinə 5,3 km
uzunluğunda
özüaxımlı
magistral su kəməri inşa
edilib. Qısa müddətdə kənd

ərazisində 9,7 km uzunluğunda yeni içməli su şəbəkəsi yaradılıb. Hər bir evə
birləşmə verilib və 360 abonent sayğacla təmin edilib.
Kəndin mərkəzində əhalinin ümumi istifadəsi üçün
bulaq quraşdırılıb. Eyni zamanda kəndin relyef şəraiti
nəzərə alınaraq dayanıqlı su
təchizatı məqsədilə 2 ədəd
hidrofor tipli nasos stansiyası inşa edilib. Artıq tikintiquraşdırma işləri yekunlaşıb, 2000-dən çox sakin yeni

Товузун 5 кяндиндя ичмяли
су тяъщизаты йахшылашдырылыр
A

zərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı
Dövlət Proqramına uyğun
olaraq içməli su çatışmazlığının müşahidə edildiyi
kənd və qəsəbələrin su təchizatının yaxşılaşdırılması
tədbirlərid avame tdirilir.
Tovuz rayonunda icra
olunan içməli su layihələri rayonun Qədirli, Xatınlı,
Çilovdarlı, Əlimərdanlı və
Qaraxanlı kəndlərini əhatə
edir. Bu kəndlərin içməli su
problemini həll etmək məqsədilə cari ilin iyun ayında
yeni layihənin icrasına baş-
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lanılıb. Layihəyə əsasən,
kəndləri keyfiyyətli içməli
su ilə təmin etmək məqsədilə 2 ədəd subartezian quyusu qazılacaq. Buradan götürülən su həcmi 250 kubmetr
olan mövcud su anbarına
ötürüləcək. Layihə çərçivə-

sində həmin su anbarı əsaslı təmir olunacaq və suyun
kəndlərə təzyiqlə ötürülməsini təmin etmək üçün nasos
stansiyasıq uraşdırılacaq.
Ümumilikdə Tovuz rayonunun 5 kəndində 40 km
su xətlərinin tikintisi və əha-

yaradılmış infrastruktur hesabına fasiləsiz və keyfiyyətlii çməli su ilə təmined ilir.
Kənd ərazisində içməli
su şəbəkəsinin tikintisi yekunlaşdıqdan sonra qazıntı
işləri aparılmış yerlərdə asfaltö rtüyüb ərpaed ilib.
Qeyd edək ki, 2018-ci ildə dövlət investisiya layihəsi çərçivəsində Xızı rayonu ilə yanaşı, Oğuz, Ağdaş,
Ucar və Masallı rayonlarının
11 kəndində yeni su təchizatı infrastrukturunun yaradılması nəzərdə tutulub.
Artıq Oğuz rayonunun Astraxanovka, Vladimirovka və
Qarabulaq kəndlərində layihələrin icrası yekunlaşıb və
2000-dək sakinin içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılıb. Digər rayonların kənd və qəsəbələrində layihələrin icrasıd avamet dirilir.
linin ümumi istifadəsi üçün
175 ədəd bulağın quraşdırılması nəzərdə tutulub. Artıq
kəndlərdə su xətlərinin tikintisi intensiv qaydada davam etdirilir və indiyədək
20 km su xəttiç əkilib.
Layihənin icrası tam başa çatdıqdan sonra Tovuz
rayonunun Qədirli, Xatınlı,
Çilovdarlı, Əlimərdanlı və
Qaraxanlı kəndlərinin 12
mindən çox sakini keyfiyyətli içməli su ilə təmin ediləcək. Qeyd edək ki, indiyədək bu kəndlərdə içməli su
şəbəkəsi mövcud olmayıb.
Əhali suya olan tələbatını
uzaq məsafələrdən daşıyaraq ödəyir. Xüsusilə yay aylarında kəndlərin su təminatındaç ətinliklər yaranır.
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Бярдя районунун Щаъылар
вя Арабачылар кяндляринин
ичмяли су проблеми щялл едилир

Bərd
də rayonunun
rayonunun kəndB
Bərdə
k d
lərində içməli su layihələrinin icrasına 2018-ci ilin iyun
ayında başlanılıb. Kənd sakinlərini içməli su ilə təmin
etmək üçün su mənbəyi subartezian quyuları seçilib.

Layiih
həyə əsasən,
əsasən, b
L
Layihəyə
bu k
kəndd
lərdə 2 subartezian quyusunun qazılması, 11,3 km
uzunluğunda su xətlərinin,
əhalinin ümumi istifadəsi
üçün 54 ədəd su bulağının
tikintisin əzərdət utulub.

Hazırda kəndlərdə subartezian quyularının qazılmasına başlanılıb. Arabaçılar kəndində layihədə
nəzərdə tutulan 5,4 km
uzunluğunda su xətlərinin
tikintisi, əhalinin ümumi istifadəsi üçün 27 ədəd su bulağının quraşdırılması işləri
yekunlaşıb. Hacılar kəndində isə 5,9 km su xətlərinin
və 27 ədəd su bulağının quraşdırılması işləri davam etdirilir.
Bərdə rayonunun Arabaçılar və Hacılar kəndlərində
icra olunan layihələr ümumilikdə 2500-dək sakinin
içməli su təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan yara-

dacaq. İndiyədək Arabaçılar
və Hacılar kəndlərinin sakinləri içməli suya olan tələbatlarını daşıma yolu ilə və
ya quyu sularından istifadə
etməklə ödəyirdi. Bu da içməli su təminatında çətinliklərə səbəbo lurdu.
Qeyd edək ki, Prezident
İlham Əliyevin “Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında” 9 aprel
2018-ci il tarixli Sərəncamına
əsasən, respublikanın 13 rayonunun 30 yaşayış məntəqəsində içməli su layihələri
icra olunacaq. Bu layihələrdən 30 kəndin 45 min nəfər
sakinif aydalanacaq.

istifadəsi üçün 106 ədəd su
bulağının tikintisi nəzərdə
tutulub. Qısa müddət ərzində bu kəndlərdə 2 subartezian quyusu qazılıb, 18 km
su xətti çəkilib, 90 ədəd bulaq quraşdırılıb. Artıq Mamırlı və Poladlı kəndlərində
layihənin icrası yekunlaşıb,
digər kəndlərdə yeni infrastrukturun yaradılması işləri

cari ilin sentyabr ayının sonunda tam başa çatdırılacaq.
2018-ci ildə 21 rayonun
46 yaşayış məntəqəsində 65
minədək sakinin içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılacaqdır. Artıq 10-a yaxın kənddə
layihələrin icrası başa çatıb
və 15 minədək kənd sakininin içməli su problemi həllinit apıb.

Тяртярин 4 кяндинин
ичмяли су тяъщизаты
йахшылашдырылыр
Cəbhə
Cəb
hə bölgəsinə
bölgəsinə yaxın
yaxın
ərazidə yerləşən bu kəndlərin sakinləri uzun illər içməli su qıtlığından əziyyət
çəkib. Sakinlər içməli suya
olan tələbatlarını əsasən daşıma yolu ilə, eləcə də quyu
sularından istifadə etməklə
ödəyirdilər. Bütün bunlar
nəzərə alınaraq “Azərsu”
ASC tərəfindən bu kəndlərin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə

la
yihə ha
zırlanıb və ca
ri ilin
layihə
hazırlanıb
cari
iyun ayından tikinti-quraşdırmai şlərinə başlanılıb.
Layihəyə əsasən, sakinləri içməli su ilə təmin
etmək üçün hər kənddə
1 subartezian quyusu olmaqla 4 quyunun qazılması nəzərdə tutulub. Eyni
zamanda kəndlərdə 22 km
uzunluğunda magistral su
xətlərinin, əhalinin ümumi

BЦЛЛЕТЕН

Пиршаьы тулланты сутямизляйиъи
гурьусу эялян ил истисмара вериляъяк

Azərbaycan hökumətinin və Koreya İxrac-İdxal Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Pirşağı Tullantı Sutəmizləyici Qurğusu” layihəsi çərçivəsində Sabunçu rayonunun
Pirşağı qəsəbəsi yaxınlığında məhsuldarlığı sutkada 40
min kubmetr olan tullantı sutəmizləyici qurğunun tikintisi intensiv qaydada davam etdirilir.
İcrasına 2017-ci ildə başlanılmış layihə üzrə işlərin 70
faizi yerinə yetirilib. Relyef
nəzərə alınaraq ərazidə yaranan tullantı sularının toplanaraq təmizləyici qurğuya
ötürülməsini təmin etmək
məqsədilə giriş nasos stansiyasının yer səthindən 28
metr dərinlikdə yerləşən şaxtası inşa edilib. Burada ötürmə gücü sutkada 260 min
kubmetr olan nasos stansiyası quraşdırılacaq. Tullantı
sularının tərkibində olan iri
əşyalar barmaqlıqlarda, xırda hissəciklər və yağlar isə
incə barmaqlıq və qumtutucuda təmizlənəcək. Mexaniki təmizləmə prosesi yekunlaşdıqdan sonra tullantı
suları bioloji təmizlənmə
məqsədilə biosfor qurğusuna ötürüləcək. Artıq biosfor
qurğusunun tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Yarana biləcək qoxunu aradan qaldırmaq məqsədilə dezodorasiya
qurğusu inşa edilir.
Bioloji təmizləmədən keçən suların çökdürülməsi və
susuzlaşdırılması məqsədilə

durulducu çənlərin və lil susuzlaşdırma binasının tikintisi də son mərhələdədir. Ən
sonda tullantı sularının diskfiltr vasitəsilə təmizlənməsi
və ultrabənövşəyi şüalar vasitəsilə zərərsizləşdirilməsi
nəzərdə tutulur. Tullantı Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin tikintisi üzrə 27 min
kubmetr beton işinin 55 faizlik hissəsi yerinə yetirilib.
Qurğuda təmizlənmiş suların dənizin nisbətən dərin
hissəsinə axıdılmasını təmin
etmək üçün 1700 metr uzunluğunda dənizə çıxış xətiinin
qaynaq və izolyasiya işləri

tam yekunlaşıb. Çıxış xəttinin 1300 metrlik hissəsi dənizin dibi ilə xüsusi təyinatlı
gəmilər vasitəsilə quraşdırılacaq. Bu məqsədlə dənizin
dibi ilə marşrut seçilib və ix-

tisaslaşmış gəmilərlə dib dərinləşdirmə işləri aparılıb.
İnşasında ən son texnologiyalardan istifadə olunacaq
qurğuda Koreyada istehsal
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edilmiş mexaniki avadanlıqlar quraşdırılacaq. Artıq
həmin avadanlıqların əksər hissəsi tədarük olunaraq
əraziyə daşınıb. 2019-cu ilin
əvvəllərində inşası başa çatdırılacaq kompleks Abşeron
yarımadasının
şimal-şərq
hissəsində böyük bir ərazidə yaranan tullantı sularının
birbaşa Xəzər dənizinə axıdılmasının qarşısını almağa
imkan yaradacaq. Gələcəkdə
Kürdəxanı, Pirşağı, Maştağa,
Bilgəh, Nardaran, Məhəmmədi, Digah, Mehdiabad,
Goradil, Fatmayi və Novxanı
qəsəbələrində yaranan tullantı suları bu kompleksdə
təmizlənərək kənarlaşdırılacaq. Bu layihə Xəzər dənizinin ekoloji təhlükəsizliyinin
qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu
qurğuda təmizlənmiş suların bir hissəsinin gələcəkdə
suvarma məqsədilə istifadə
edilməsi planlaşdırılır. Bu
məqsədlə xüsusi tipli membran filtrlərin quraşdırılması
layihələndirilmişdir.
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.
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Йени електрон хидмят истифадяйя верилиб
“Elektron hökumət” portalı haqqında Əsasnamə”nin
təsdiq edilməsi və elektron
xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə”
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanına
uyğun olaraq “Azərsu” ASC
tərəfindən 13-cü "Əhali qrupuna aid olan yeni istehlakçının qeydiyyata alınması"
adlı elektron xidmət istifadəyə verilib.
Bu xidmət vasitəsilə əhali
qrupu üzrə yeni istehlakçılar
“Azərsu” ASC-nin abonent
bazasında abonent kimi qeydiyyata alınır. Adıçəkilən
xidmətdən su və kanalizasiya şəbəkələrinə qoşulmaq
üçün texniki şərt almış və
şəbəkəyə qoşulmuş abonentlər istifadə edə bilər. Bunun
üçün www.e-gov.az portalında qeydiyyatdan keçmiş
vətəndaşlar portalın xidmətlər bölməsində “Azərsu”
ASC, daha sonra "Əhali qruq

puna aid olan yeni istehlakçının qeydiyyata alınması" adlı
elektron xidməti seçməlidirlər. Müraciətin qeydiyyata
alınması üçün vətəndaşlar
aşağıda qeyd edilən məlumatları sistemə elektron formada daxil etməlidirlər.
- Rayonun adı;
- İstehlakçının ünvanı
(küçə/qəsəbə/kənd, ev nömrəsi, mənzil nömrəsi);
- Bina evi və ya həyət evi
seçimi;
- İstehlakçının şəxsiyyət
vəsiqəsinin FİN kodu;
- Texniki şərt sənədinin
elektron formada yüklənməsi (zəruri olduqda);
- Mülkiyyəti təsdiq edən
sənədin (çıxarış, sərəncam,
bələdiyyə qərarı, order və s.)
elektron formada yüklənməsi;
- Yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olan şəxslər haqqında arayışın elektron formada y
yüklənməsi;

- Müraciət edənin telefon
nömrəsi;
- Müraciət edənin elektron poçt ünvanı;
- Müraciətlə bağlı qeydlər.
Təqdim olunan məlumatlar düzgün olduğu təqdirdə
müraciət icra olunur və abonentin elektron poçt ünvanına yeni müqaviləni imzalaması üçün sukanal idarəsinə
yaxınlaşması barədə bildiriş
göndərilir. Əgər abonentin
təqdim etdiyi hər hansı mə-

lumatda yanlışlıq və ya anlaşılmazlıq aşkar edilərsə, bu
barədə onun elektron poçt
ünvanına məlumat ötürülür
və məlumatın dəqiqləşdirilməsi tələb olunur.
Texniki şərt almış istehlakçılar bu xidmət vasitəsilə
“Azərsu” ASC-nin abonent
bazasında qeydiyyata alınır,
su təchizatı və kanalizasiya
xidmətlərinin göstərilməsi
üçün onlarla müqavilə bağlanır və abonent kodu verilir.

“АСАН хид
и мят” вя “АСАН Коммунал”
мяркязляриня мцраъият едянлярин сайы артыб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin “ASAN xidmət” və “ASAN
Kommunal” mərkəzlərində təmsil olunması istehlakçılara göstərilən müştəri
xidmətlərinin asanlaşdırır və bu sahədə şəﬀaflığın artırılmasını təmin edir.
2018-ci ilin yanvar-avqust aylarında

bu mərkəzlərdə “Azərsu” ASC-nin təqdim etdiyi xidmətlərdən istifadə genişlənib.
2018-ci ilin 8 ayında “ASAN xidmət”
və “ASAN Kommunal” mərkəzlərində
fəaliyyət göstərən “Azərsu” ASC-nin
xidmət bölmələrinə vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif məsələlərlə bağlı ümumilikdə 51829 müraciət edilib. Müraciətlərin 21609-u “ASAN xidmət”, 30220-i
isə “ASAN Kommunal” mərkəzlərində qeydə alınıb. Ötən müddətdə edilən müraciətlər arasında smart kartlara
yükləmələr haqqında məlumatın verilməsi, texniki şərtin verilməsi, itirilmiş
və zədələnmiş smart kartların bərpası,
abonent məlumatlarına dəyişikliklərin
edilməsi, borclar haqqında məlumatların verilməsi ilə bağlı müraciətlər üs-
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tünlük təşkil edib.
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-cü ildən indiyədək
bütün xidmət mərkəzlərinə vətəndaşlar tərəfindən müxtəlif məsələlərlə bağlı
160 mindən çox müraciət daxil olub.
Hazırda “Azərsu” ASC-nin xidmətləri Sabunçu rayonundakı 4 və Nizami
rayonundakı 5 saylı, Sumqayıt, Gəncə, Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba və Mingəçevir şəhərlərindəki
“ASAN xidmət”, həmçinin 1 və 2 saylı
“ASAN Kommunal” mərkəzlərində
təşkil olunub.

Фаks: (012) 430 28 87
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