“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Мцстягиллик йолунда инкишаф давамлы олаъаг

Mayın 27-də “Buta” sarayında Azərbaycanın milli
bayramı – Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbul
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva rəsmi qəbulda iştirak ediblər. Rəsmi qəbul Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səslənməsi ilə başlayıb.
Prezident İlham Əliyev
rəsmi qəbulda nitq söyləyərək Azərbaycan xalqını
bayram münasibətilə təbrik
edib. Dövlət başçısı bildirib
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisə idi. Azərbaycan
xalqı müsəlman aləmində
ilk demokratik respublikanın yaradılmasının müəlliﬁ
olmuşdur. Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmasa
da, 23 ay ərzində çox böyük
işlər görə bilmişdir. Dövlət
bayrağı, Azərbaycan vətəndaşlığı təsis edilmişdir,
milli ordu yaradılmışdır
və Qafqaz İslam Ordusu
ilə birlikdə Bakını işğalçılardan azad etmişdir. Bakı
Dövlət Universiteti yaradılmış, 200-dən çox qanun, xüsusilə qadınlara səsvermə

hüququ verən qanun qəbul
edilmişdir.
Azərbaycan
dövləti
və xalqı Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsini əziz tutur.
Onların xatirəsi bizim qəlbimizdə yaşayır. Bir neçə il
bundan əvvəl Bakı şəhərinin mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
şərəﬁnə abidə ucaldılmışdır. 2018-ci il isə ölkəmizdə
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilmişdir.
İyirmi üç aydan sonra respublika süqut etdi və
bu, bir daha onu göstərir ki,
müstəqilliyi saxlamaq onu
əldə etməkdən daha çətin
işdir. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması nəticəsində digər müttəﬁq respublikalarla birlikdə Azərbaycan

da müstəqilliyə qovuşdu.
Ancaq ölkədə gedən xoşagəlməz proseslər imkan
vermirdi ki, gənc müstəqil
Azərbaycan ayaqda möhkəm dayana bilsin, öz müstəqil siyasətini apara bilsin
və xalqın maraqlarını doğrulda bilsin. Xalqımız nicat
yolunu Heydər Əliyevin
simasında gördü, onu hakimiyyətə dəvət etdi və bir
daha öz müdrikliyini təsdiqlədi.
1993-cü il müasir tariximizdə dönüş nöqtəsi idi.
Məhz 1993-cü ildən sonra
Azərbaycan inkişaf yoluna
qədəm qoydu, Azərbaycanda sabitlik təmin edildi və
ölkə inamla irəliyə getməyə başladı. Həm siyasi, həm
iqtisadi, həm də digər sahələrdə çox ciddi islahatlar
aparılmağa başlanmışdır.
Nizami ordu yaradılmışdır, ölkəmizə böyük həcmdə xarici sərmayə gəlməyə
başlamışdır, dövlətçiliyin
əsasları qoyulmuşdur, azərbaycançılıq
ideologiyası

rəsmi ideologiya kimi qəbul
edilmişdir. Bir sözlə, məhz
həmin illərdə Azərbaycanın
strateji inkişaf istiqamətləri müəyyən edildi. Bu gün
Azərbaycan bu strateji inkişaf istiqamətlərini əsas tutaraq bölgədə, dünyada dəyişən vəziyyətə uyğun olaraq
öz inamlı siyasətini aparır.
Bu gün ölkəmiz müstəqil
siyasət apararaq, milli maraqların təmin olunmasında çox böyük addımlar atıb,
çox böyük uğurlar qazanıb.
2003-cü ildən bu günə qədər Heydər Əliyev siyasəti
Azərbaycanda yaşayır, davam etdirilir, zənginləşdirilir: “Bizim qarşımızda bir
çox vəzifələr dayanır. Ən
önəmlisi ondan ibarətdir
ki, Azərbaycan öz müstəqil siyasətini aparmalıdır.
Xalqımız ancaq müstəqillik
şəraitində inkişaf edə bilər.
Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi edə bilmirdik. Bu
gün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq
kimi yaşayırıq, taleyimiz
öz əlimizdədir. Müstəqilliyimizin qorunması, möhkəmlənməsi ən vacib məsələlərdən biridir. 1918-ci
ildə qurulmuş Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23
ay yaşadı. Müstəqil Azərbaycan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisidir
və onların niyyətlərini biz
həyatda təmin etdik, həyata keçirdik. Əminəm ki,
müstəqillik yolunda bizim
inkişafımız davamlı olacaq,
uğurlu olacaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi
əbədi olacaq!”
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"Азярсу” АСЪ-нин сядри Горхмаз Щцсейнов
бюлэялярдя вятяндашлары гябул едиб

Mərkəzi İcra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin
2019-cu ilin may və iyun aylarında şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cədvəllərinə uyğun olaraq,
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz
Hüseynov 17 may 2019-cu il tarixində Beyləqan və Xocavənd, 14 iyun 2019-cu il tarixində isə Quba və Qusar
rayonlarının sakinlərini qəbul edib.
Beyləqan
şəhərində
keçirilən qəbuldan əvvəl
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov və Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Ağayev
ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib,
abidə önünə gül dəstələri
düzərək Ulu Öndərin əziz
xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Beyləqan sukanal sahəsinin inzibati binasında keçirilən qəbulda
Beyləqan
və Xocavənd rayonlarından
olan 44 vətəndaşın müraciət
və şikayətlərinə baxılıb. Mü-

raciətlər əsasən içməli su və
kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi, içməli sudan əziyyət
çəkən kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması, işə qəbul və digər məsələlərlə bağlı
olub.
***
Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları rəhbərlərinin 2019cu ilin iyun ayında şəhər və
rayonlarda
vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz
Hüseynov 14 iyun 2019-cu
il tarixində Quba şəhərin-

də Quba və Qusar rayonlarından olan sakinləri qəbul
edib.
Qəbuldan əvvəl “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov və Quba Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Ziyəddin Əliyev ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, abidə önünə gül dəstələri düzərək Ulu
Öndərin əziz xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Quba sukanal sahəsinin
inzibati binasında keçirilən
qəbulda Quba və Qusar rayonlarından olan 40 vətəndaşın müraciət və şikayətlərinə baxılıb. Müraciətlər
əsasən içməli su təchizatı
və kanalizasiya xətlərinin
çəkilməsi, içməli sudan əziyyət çəkən kəndlərin su təchizatının yaxşılaşdırılması, işə

qəbul və digər məsələlərlə
bağlı olub.
Qəbullarda hər bir vətəndaşın müraciətini dinləyən
“Azərsu” ASC-nin sədri şikayətlərin qısa müddətdə araşdırılaraq zəruri tədbirlərin
görülməsi barədə aidiyyəti
struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
Vətəndaşlar tərəﬁndən qaldırılan məsələlərin bir qismi
yerində həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan müraciətlər nəzarətə götürülüb.
Sakinlər bölgələrdə vətəndaşların qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün
rahat və əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını dilə
gətirərək, göstərilən diqqət
və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
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5 iyun - “Су тясяррцфаты вя мелиорасийа
5 iyun - "Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri
günü" peşə bayramı münasibətilə “Azərsu” ASC, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin kollektivləri Fəxri
xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir
müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil qoyub.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Sonra Şəhidlər xiyabanında
Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda
mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi yad edilib.
Bakı Biznes Mərkəzində
təşkil olunmuş sərgiyə baxış
keçirilib, peşə bayramı günü ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
aqrar siyasət məsələləri üzrə
köməkçisi-şöbə müdiri Azər
Əmiraslanov və Milli Məclisin aqrar siyasət komitəsinin sədri Eldar İbrahimov
meliorasiya və su təsərrüfatı
sahəsində görülən işlərdən

danışaraq bu sahədə çalışanları təbrik ediblər.
“Azərsu” ASC-də keçirilən tədbirdə Cəmiyyətin
sədri Qorxmaz Hüseynov
əhalinin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına hesablanmış su təchizatı layihələrinin icrasında su təsərrüfatı
işçilərinin böyük xidmətlərinin olduğunu qeyd edib.
Su təsərrüfatı və meliorasi-

ya sahəsi işçilərinin əməyini yüksək qiymətləndirən
Prezident İlham Əliyevin 14
may 2014-cü il tarixdə imzaladığı sərəncamla iyun
ayının 5-i “Su təsərrüfatı və
meliorasiya işçiləri günü”
peşə bayramı təsis edilib.
Q.Hüseynov su təsərrüfatı sektorunun böyük və şərəﬂi tarixi olduğunu diqqətə
çatdırıb. Bildirib ki, ölkəmizdə su təchizatı və kanalizasiya layihələrinin böyük bir
hissəsi Azərbaycan xalqının
böyük oğlu, görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə ötən əsrin 70-80-ci
illərində və müstəqilliyin ilk
illərində yeni su mənbələri yaradılıb, sugötürücü və
sutəmizləyici qurğular, su

anbarları, nasos stansiyaları,
magistral kəmərlər və paylayıcı şəbəkələr tikilib. Bu sahədə başlanılan işləri uğurla
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına
uyğun olaraq istehlakçıların
içməli su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ölkə miqyasında genişmiqyaslı işlər
görülüb, mühüm layihələr
həyata keçirilib.
Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüskarı olduğu
və Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilən Oğuz-Qəbələ-Bakı su
kəməri Azərbaycanın müstəqillik illərinin ən böyük
infrastruktur layihəsi kimi
tarixə düşüb. Ceyranbatan
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ишчиляри эцнц” пешя байрамы гейд едилиб
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin,
Küllülü su mənbəyinin,
Şirvan-Muğan, SabirabadSaatlı qrup su kəmərlərinin, həmçinin Xanbulançay,
Mingəçevir, Şəmkirçay və
Quba sutəmizləyici qurğuları, ümumilikdə 39 yeni su
mənbəyinin istismara verilməsi regionlarda əhalinin
keyﬁyyətli içməli su ilə təminatına mühüm töhfələr
verib. Su və kanalizasiya
layihələrinin icrasına başlanılan 50 şəhər və rayon
mərkəzinin 38-də su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb.
Şəhər və rayon mərkəzləri
ilə yanaşı, əhalisinin sayı 1
milyon 400 min nəfər olan
1050 kənddə içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması ilə
bağlı işlər görülüb.

Ötən müddətdə “Azərsu” ASC-də institusional
islahatlar aparılıb, müştəri
xidmətləri, kadr hazırlığı,
in for ma si ya-kom mu ni kasiya
texnologiyalarından
istifadə, suyun keyﬁyyətinin yüksəldilməsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində
nailiyyətlər əldə olunub. Yeni regional idarələrin yaradılması, regional laboratoriyaların fəaliyyətə başlaması
əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyﬁyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edib.
Tədbirin sonunda əmək
fəaliyyətində
fərqlənən
əməkdaşlar təltif olunub.
“Azərsu” ASC sədrinin əmri
ilə 119 əməkdaş Fəxri Fərmana, 100 əməkdaş isə “Təşəkkürnamə”yə layiq görülüb.
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Азярбайъанын су тящлцкясизлийи:
эюрцлмцш ишляр, мювъуд вязиййят вя перспективляр
Dünyanı təhdid edən qlobal
su çatışmazlığı problemi hazırda bəşəriyyəti narahat edən məsələlərdən biridir. Şirin su ehtiyatlarının məhdud olduğu və
qeyri-bərabər paylandığı Azərbaycanda bu məsələ aktuallığını artırır. 5 iyun - “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü”
peşə bayramı ərəfəsində “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
və AMEA-nın Akademik Həsən
Əliyev adına Coğraﬁya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə
“Azərbaycanın su təhlükəsizliyi: görülmüş işlər, mövcud vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi
masada bu məsələ ilə bağlı ətraﬂı müzakirələr aparılıb.
AMEA Coğraﬁya İnstitutunun direktoru, akademik Ramiz Məmmədov bildirib ki, su
təhlükəsizliyi məsələsi qlobal
miqyasda başlıca problemlərdən biridir. Dünyada su çatışmazlığı probleminin aradan
qaldırılması, insanların təmiz
və keyﬁyyətli suya çıxışının təmin edilməsi istiqamətində ciddi işlər həyata keçirilir. Bunlar
nəzərə alınaraq hər bir ölkə su
təhlükəsizliyi məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. Azərbaycanda şirin su ehtiyatlarının əsas
hissəsinin ölkə hüdudlarından
kənarda formalaşması nəzərə
alınaraq son illər ölkəmizdə su
təsərrüfatı sahısində irimiqyaslı
layihələr icra olunub. Taxtakörpü, Şəmkirçay su anbarlarının
inşası, yeni sugötürücü və sutəmizləyici qurğuların inşası
ölkəmizdə su təhlükəsizliyinin
təmin olunması baxımından olduqca vacib layihələrdir.
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə
İnstitutunun direktor müavini,
professor Fərda İmanov bildi-

rib ki, iqlim dəyişmələri, sənayenin inkişafı, ətraf mühitin və
su hövzələrinin çirkləndirilməsi
su ehtiyatlarından səmərəli istifadə məsələsinin aktuallığını
artırır. Azərbaycanda su təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədilə daxili hövzələrdə
yaranan su ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi, su
ehtiyatlarının regionların cari
və perspektiv tələbatlarına uyğun paylanması istiqamətində
araşdırmalar aparılır. Son dövrlərdə müşahidə olunan qlobal

edilməsi məqsədilə “Azərsu”
ASC tərəﬁndən son 10 ildə icra
olunmuş layihələr çərçivəsində
Bakı şəhəri və regionlarda ümumi məhsuldarlığı saniyədə 18,5
kubmetr olan 39 yeni su mənbəyi yaradılıb və bu sahədə işlər
davam etdirilir. İqlim dəyişmələrinin su mənbələrinin məhsuldarlığına təsiri barədə danışan
Elkin Rüstəmov qeyd edib ki,
son illər bəzi şəhərləri içməli su
ilə təmin edən mənbələrdən götürülən suyun həcmində azalma müşahidə olunur: “Bu isə

Laboratoriyasının müdiri Elçin
Əliyev Azərbaycan əhalisinə
verilən içməli suyun keyﬁyyət
standartlarına tam uyğun olduğunu xatırladaraq, mənbələrdən başlayaraq son istehlakçıya
qədər onun keyﬁyyətinin daim
nəzarətdə saxlanıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, Bakı
şəhərində yaradılmış müasir
laboratoriya, eləcə də 9 regional
labortaoriya hər bir mənbədən
götürülən suyun daim nəzarətdə saxlanmasını təmin edir. O,
qeyd edib ki, bu laboratoriya-

istiləşmə və quraqlıqla əlaqədar
alternativ su mənbələrinin tədqiqi və işlənməsi istiqamətində
tədbirlər görülür. O, tullantı sularının düzgün idarəolunması
və təmizlənərək təbiətə qaytarılmasını su təhlükəsizliyinin
təmin olunmasında son dərəcə
vacib məsələlərdən biri kimi
qiymətləndirib.
“Azərsu” ASC-nin Su mənbələrinin, emal qurğularının
idarə olunması və ekologiya
şöbəsinin rəisi Erkin Rüstəmov respublikanın içməli su
mənbələri barədə məlumat
verib. Bildirib ki, əhalinin fasiləsiz və Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına uyğun
keyﬁyyətli içməli su ilə təmin

yay aylarında həmin şəhərlərin
dayanıqlı içməli su təminatında çətinliklər yaradır. Prezident İlham Əliyevin müvaﬁq
sərəncamlarına əsasən, ötən il
Tovuz, Lerik, Gədəbəy, Şamaxı
şəhərləri üçün alternativ mənbələrin yaradılması layihələri
icra olunub. Eyni zamanda əhaliyə verilən suyun keyﬁyyətinin
standartlar çərçivəsində saxlanılması məqsədilə Ağstafa və
Qobustanda yeni təmizləyici
qurğular istismara verilib. Bunlarla yanaşı, Şəki şəhəri üçün də
alternativ mənbənin yaradılmasına başlanılıb və bu məqsədlə
subartezian quyuları qazılacaq”.
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi

lar yarandıqdan sonra içməli və
tullantı sularının öyrənilən parametrlətinin sayı 39-dan 110-a,
monitorinq nöqtələrinin sayının isə 7 dəfədən çox artırılaraq
1300-ə çatdırılıb.
Su ilə əlaqəli elm adamlarının, dövlət təşkilatları və təhsil
müəssisələrinin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən tədbirdə
Azərbaycanın şirin su ehtiyatları, iqlim dəyişmələrinin su ehtiyatlarına təsiri, ”Azərsu” ASC
tərəﬁndən icra olunan içməli su
layihələri və perspektiv planlar,
içməli suyun keyﬁyyətinə nəzarət, su sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlıq və digər mövzularda çıxışlar və müzakirələr aparılıb.

BЦЛЛЕТЕН
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5 iyun “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı ilə əlaqədar “+82 Qərb” su anbarının ərazisində salınmış “Yasamal parkı”nda “Azərsu”
ASC və Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə rəsm sərgisi keçirilib. “Azərsu” ASC-nin
sədri Qorxmaz Hüseynov sərgini ziyarət edib.
Sərgidə tanınmış rəssamların, ali və orta təhsil
müəssisələrinin tələbə və
şagirdlərinin su mövzusunda əsərləri nümayiş olunur.
Artıq 3-cü dəfədir su möv-

laşmasına xidmət edir.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Q.Hüseynov gənc rəssamlarla görüşüb onlara yaradıcılıq fəaliyyətlərində uğurlar
arzulayıb.

Pешя байрамы мцнасибятиля рясм сярэиси
вя китаб тягдиматы кечирилиб

zusunda təşkil olunan sərgiyə maraq böyükdür. Sərgi
iştirakçıları hesab edir ki, bu
cür tədbirlər mədəniyyət və
incəsənətin inkişafına xidmət etməklə yanaşı, insanların sudan səmərəli istifadə
ilə bağlı baxışlarının forma-

Sərginin
yekununda
münsiﬂər heyəti tərəﬁndən
qaliblər müəyyənləşdirilib.
İlk 3 yeri tutan rəssamlar
mükafat, digər iştirakçılar
təşəkkürnamə ilə təltif olunublar.
Bayram ərəfəsində “ “Sukanal” Elmi Tədqiqat və
Layihə İnstitutunda “Azərsu” ASC sədrinin müşaviri
Telman Ağayevin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
professor Əlövsət Quliyevin
yeni kitablarının təqdimatı
keçirilib.
Tədbirdə çıxış edənlər

yeni nəşrlərin əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Qeyd
olunub ki, T.Ağayevin “Abşeron yarımadasının su təchizatı sistemləri”, “Azərbaycan regionlarının su təchizatı
və kanalizasiya sistemləri”,
“Abşeron yarımadasının kanalizasiya və yağış suları

sistemi” adlı kitablarında ölkəmizin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin tarixi,
bu sahədə görülmüş işlər və
perspektiv layihələrin öyrənilməsi baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Ə.Quliyevin “Azərbaycan kəhrizləri” adlı kitabı
yeraltı su ehtiyatlarımızın
öyrənilməsi və təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Kitabda qədim su
mədəniyyəti
abidələrimiz
olan kəhrizlərdən, onların
qazılma texnologiyasından,
su sərﬁndən və digər məsələlərdən bəhs olunur. Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrində kəhriz sistemlərinin
quruluşu, qazılma tarixi,
kəhrizlərin təsir zonasında
olan sahələr haqqında məlumatlar da monoqraﬁyada öz
əksini tapıb.
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5 ийун – “Су тясяррцфаты вя мелиорасийа ишчиляри
эцнц” пешя байрамы бюлэялярдя гейд едилиб
5 iyun – “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı respublikamızın bölgələrində də
geniş qeyd edilib. “Azərsu” ASC-nin 8 regional idarəsinin əhatə etdiyi rayonlarda keçirilən bayram tədbirləri
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarətlə başlayıb. “Azərsu” ASC-nin regional idarələrinin və yerli sukanal sahələrinin kollektivləri Ulu
Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyub.
Yerli icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirlərdə
ölkəmizin su təsərrüfatı tarixi barədə ətraﬂı məlumat
verilib, bu sahədə çalışanların əməyi xüsusi qiymətləndirilib. Qeyd olunub ki,
ölkəmizdə su təchizatı və
kanalizasiya layihələrinin
böyük bir hissəsi ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə yaradılıb.
Ötən əsrin 70-80- ci illərində və dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonrakı dövrlərdə ümummilli
lider bu sahəyə xüsusi diqqət yetirib. İstehlakçıların
keyﬁyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin edilməsini,
onların kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılmasını prioritet
vəzifə hesab edən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə bu sahədə köklü islahatlar aparılıb, genişmiqyaslı
layihələr icra olunub.
İçməli su təchizatı və
kanalizasiya
sektorunda
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Prezident
İlham Əliyev tərəﬁndən
2004-cü il iyun ayının 11-də
“Azərsu” ASC-nin yaradılması, 2014-cü ildən 5 iyun
tarixinin “Su təsərrüfatı və

meliorasiya işçiləri günü”
peşə bayramı kimi təsis
edilməsi dövlət başçısının
su təsərrüfatı sektoruna və
bu sahədə çalışanların əməyinə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmasından xəbər
verir.
Tədbirlərdə içməli su layihələrinin əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunub. Bildirilib
ki, son illər bölgələrdə yeni
su mənbələri yaradılıb, sugötürücü və sutəmizləyici
qurğular, su anbarları, nasos stansiyaları, magistral
kəmərlər və paylayıcı şəbəkələr tikilib.
Görülmüş işlər nəticəsində respublikamızın əksər şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, yüzlərlə kənd
və qəsəbələrinin sakinləri
də keyﬁyyətli içməli su ilə
təmin olunub.
Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri əhalinin sosial-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasında içməli
su və kanalizasiya layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb, bu sahədə çalışanların
əməyini yüksək qiymətləndiriblər.
Tədbirlərin
sonunda
əmək fəaliyyətində fərqlənən əməkdaşlar təltif olunub.

BЦЛЛЕТЕН

Салйанын Бабазанлы йашайыш
массивиндя йени ичмяли су тяъщизаты
систеmи истисмара верилиб

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı çərçivəsində bölgə əhalisinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması tədbirləri
davam etdirilir. Salyan şəhərininin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində şəhərin Babazanlı yaşayış massivində yeni içməli su təchizatı infrastrukturu yaradılıb.
Müqəddəs
Ramazan
bayramı və 5 iyun – “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı
ərəfəsində Salyan şəhərinin
Babazanlı yaşayış massivində yeni yaradılmış su
təchizatı sistemi istismara
verilib. Bu münasibətlə təşkil olunan tədbirin iştirakçıları əvvəlcə ümummilli
lider Heydər Əliyevin Salyan şəhərində ucaldılmış
abidəsini ziyarət edib.
Babazanlı yaşayış massivində keçirilən açılış mərasimində Salyan Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Sevindik Hətəmov son illər
regionlarda həyata keçirilən kommunal infrastruktur layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki,
Aran bölgəsində yerləşən
Salyan rayonunda içməli
su təchizatı həmişə aktual
olub. Salyan şəhərində yeni mənbədən suyun veril-

məsinə başlandıqdan sonra
şəhərdə su və kanalizasiya
şəbəkələrinin yenilənməsi
işləri davam etdirilir.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramına uyğun olaraq
Salyan şəhərində içməli su
və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurulması işləri davam etdirilir. Bu layihə
çərçivəsində şəhərin uzun
illərdir içməli sudan əziyyət çəkən Babazanlı yaşayış
massivində də içməli su la-

yihəsi icra olunub.
Babazanlı yaşayış massivi Salyan şəhərinin böyük
bir hissəsini əhatə edir. Burada mərkəzləşdirilmiş su
təchizatı sustemi mövcud
olmayıb. Sakinlər uzun il-

lər fərdi qaydada quraşdırılmış nasoslar vasitəsilə
Kür çayından götürülmüş
sudan istifadə ediblər.

May-iyun 2019-ъу ил
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2016-cı ildə Prezident
İlham Əliyevin iştirakı ilə
Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Salyan şəhərinə
içməli su verilib. Bundan
sonra mərhələlərlə şəhərdaxili şəbəkənin yenidən
qurulmasına
başlanılıb.
Layihəyə əsasən, Babazanlı
yaşayış massivinə içməli su
Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Salyan şəhərinə
çəkilmiş magistral xətdən
verilir. Babazanlı qəsəbəsində 16 km uzunluğunda paylayıcı su şəbəkəsi
yaradılıb. 700-dək ev yeni
yaradılmış şəbəkəyə qoşulub və abonentlər sayğacla
təmin olunub. Bununla da
Babazanlı yaşayış massivinin 3 minədək sakini dayanıqlı və keyﬁyyətli içməli
su ilə təmin olunub.
Açılış
mərasimindən
sonra Salyan Rayon İcra Hakimiyyətində 5 iyun
– “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı münasibətilə
tədbir keçirilib. Rayon icra
hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov əhalinin
içməli su və kanalizasiya
xidmətləri ilə təmin olunmasında su təsərrüfatı işçilərinin böyük əməyi olduğunu xatırladıb. Tədbirdə
əmək fəaliyyətindən fərqlənən su təsərrüfatı işçiləri
təltif olunub.
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Щорадиз шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляри йенидян гурулur
Horadiz şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin layihələndirilməsi və yenidən qurulmasına 6
milyon manat ayrılıb.
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Horadiz şəhərinin
su təchizatı və kanalizasiya
sistemlərinin layihələndirilməsi və yenidən qurulması
ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Horadiz
şəhərinin su təchizatı və

kanalizasiya sistemlərinin
layihələndirilməsi və yenidən qurulması işlərinin
görülməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar tarixli
890 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il
dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşu (investisiya
xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 6 milyon manatı
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cə-

miyyətinə ayrılıb.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə bu
Sərəncamdan irəli gələn mə-

sələləri həll etmək, Maliyyə
Nazirliyinə isə göstərilən
məbləğdə maliyyələşməni
təmin etmək tapşırılıb.

Эядябяй sуканал sащясинин йени инзибати бинасы
истифадяйя верилиб

5 iyun - “Su təsərrüfatı
və meliorasiya işçiləri günü” peşə bayramı ərəfəsində
Gədəbəy sukanal sahəsinin
yeni inzibati binasının açılışı olub.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət
ediblər.
Gədəbəy sukanal sahəsinin yeni inzibati binasının açılış mərasimində çıxış
edən Gədəbəy Rayon İcra
Hakimiyyəti başcısının birinci müavini Natiq Nağıyev qeyd edib ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu və Prezident İlham
Əliyev tərəﬁndən davam et-

dirilən məqsədyönlü siyasət
sayəsində bu gün bütün xidmət sahələrində olduğu kimi, əhalinin içməli su ilə təminatı sahəsində də bir çox
uğurlar əldə olunub.
Əhalinin keyﬁyyətli və
fasiləsiz işməli su ilə təmin
edilməsi üçün paytaxt Bakı
şəhəri ilə yanaşı, bölgələrdə
də əhaliyə yüksək səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi
məqsədi ilə müasir tələblərə
cavab verən sukanal idarələrinin inzibati binalarının
tikintisi, içməli su ilə təchizat və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması bunu
deməyə əsas verir. Bu gün
açılışı olan Gədəbəy suka-

nal sahəsinin inzibati binası
rayonun arxitekturasını gözəlləşdirməklə yanaşı, əhaliyə xidmət etmək üçün hər
cür şərait və avadanlıqlarla
tam təmin edilib.
8 saylı Regional Sukanal
İdarəsinin rəisi Darvin Hüseynov bildirib ki, əhalinin
keyﬁyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin edilməsində su təsərrüfatı işçilərinin
böyük əməyi vardır. Prezident İlham Əliyevin 14 may
2014-cü il tarixli sərəncamı
ilə 5 iyun - “Su təsərrüfatı
və meliorasiya işçiləri günü”
peşə bayramının təsis edilməsi su təsərrüfatı işçilərinin
əməyinə verilən yüksək qiymətdir. Respublikanın qərb
bölgəsini əhatə edən 8 saylı
Regional Sukanal İdarəsinin
xidməti ərazisində içməli su
təchizatı və kanalizasiya layihələri icra edilib. Ağstafa,
Tovuz və Gədəbəy şəhərlərində içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən

qurulması işləri başa çatdırılıb. Eyni zamanda, Şəmkir
şəhərində içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin yenidən qurulması işləri davam
etdirilir, Qazax şəhərində isə
yeni layihənin icrasına başlanılıb. Qlobal istiləşmə və
quraqlıq nəticəsində bəzi su
mənbələrinin məhsuldarlığında baş vermiş dəyişiklikləri nəzərə alaraq Gədəbəy
və Tovuz şəhərləri üçün alternativ mənbələrin yaradılması layihələri icra edilib.
Əhaliyə yüksək xidmətin
göstərilməsi məqsədilə Gədəbəy sukanal sahəsi üçün
yeni inzibati bina tikilib.
Ümumi sahəsi 220 kvadratmetr olan binada ulu öndər
Heydər Əliyev guşəsi yaradılıb, işçi otaqları, informasiya texnologiyaları otağı, iclas zalı, müştərilərin qəbulu
üçün hər cür şərait yaradılıb.
İnzibati binanın həyətində
abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb.

BЦЛЛЕТЕН

Гобустан районунун Ярябгядим, Ъямъямли
вя Эюйдяря кяндляриндя мяркязляшдирилмиш
су тяъщизаты системляри йарадылыр
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rayonunun
Ərəbqədim,
Cəmcəmli və Göydərə kəndlərinin 4 minədək sakini fasiləsiz və keyﬁyyətli içməli
su ilə təmin olunacaqlar.
Xatırladaq ki, Prezident
İlham Əliyevin “Əhalinin
içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında” sərəncamları və investisiya layihələri çərçivəsində son 2 ildə 46 rayonun 211 kəndində
330 min sakinin keyﬁyyətli
içməli suya çıxışı təmin edilib. Bu kəndlərdə su təchiza-

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti içməli su çatışmazlığının müşahidə edildiyi kənd və qəsəbələrin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını
davam etdirir. Səhmdar Cəmiyyət tərəﬁndən icra olunan
növbəti layihə çərçivəsində Qobustan rayonunun 3 kəndində mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi yaradılır.
Qeyd edək ki, Qobustan
şəhərinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində Qobustan
şəhərini və ətraf kəndləri
içməli su ilə təmin etmək
üçün rayonun Təsi kəndinin
yaxınlığında 6 subartezian
quyusu qazılıb, su mənbəyindən şəhərə 14,4 km magistral su xətti çəkilib. Eyni
zamanda, kəmərin marşrutu
boyu yerləşən Təsi və Bədəlli kəndlərində nasos stansiyası quraşdırılıb, Daşarası
və Nərimankənd kəndlərində ümumi tutumu 2000 kubmetr olan 2 ədəd su anbarı

inşa edilib. Yaradımış yeni
infrastrukturun imkanlarından istifadə etməklə 2012-ci
ildə Ərəbqədim, Cəmcəmli
və Göydərə kəndlərini su ilə
təmin etmək üçün magistral
xətlər çəkilib, kəndlərdə əhalinin ümumi istifadəsi üçün
bulaq və su dayağı quraşdırılaraq sakinlərin suya olan
tələbatı qismən ödənilib.
Növbəti mərhələdə bu
kəndlərdə mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemlərinin
yaradılmasına qərar verilib.
Bu məqsədlə Ərəbqədim,
Cəmcəmli və Göydərə kəndlərində ümumi uzunluğu 17
km olan paylayıcı su şəbəkə-

si inşa edilir. Artıq su xətlərinin tikintisi yekunlaşmaq
üzrədir. Yeni yaradılan şəbəkədən hər bir evə birləşmə
verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. Kəndlərdə su təchizatının dayanıqlığını təmin
etmək məqsədilə hər birinin
tutumu 50 kubmetr olan 2
ədəd su anbarı tikilir.
Tikinti-quraşdırma işlərinin yaxın vaxtlarda başa
çatdırılması nəzərdə tutulur. Bununla da Qobustan

tı ümumi istifadə əsasında
bulaqlar vasitəsilə aparıldığından əhalidən ödəniş tələb olunmur. Ümumilikdə
son illər Prezident İlham
Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Bakı şəhəri və regionlarda icra olunan içməli
su layihələri dövlət başçısının əhalinin sosial rifahının
daha da yaxşılaşdırılmasına
göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir.
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Azərbaycan
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq
içməli su çatışmazlığının müşahidə edildiyi
kənd və qəsəbələrin su
təchizatının yaxşılaşdırılması tədbirləri davam etdirilir. “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəﬁndən dövlət
investisiya
layihəsi
çərçivəsində Şamaxı
və Ağsu rayonlarının
5 kəndində içməli su
layihələrinin icrasına
başlanılıb.
Şamaxı rayonunda icra
olunan layihə Bağırlı, Ovçulu və Çöl Göylər, Ağsu
rayonunda isə Qəşəd və
Ləngəbiz kəndlərini əhatə
edir. Bu kəndlərdə içməli
su şəbəkəsi mövcud olmayıb və əhali suya olan tələbatını uzaq məsafələrdən
daşıyaraq ödəyir. Xüsusilə
yay aylarında kəndlərin su
təminatında çətinliklər yaranır.
Kəndləri içməli su ilə təmin etmək üçün mənbə olaraq Oğuz-Qəbələ-Bakı su
kəməri seçilib. Su kəmərindən götürülən suyun kəndlərə nəqli məqsədilə ümumi uzunluğu 9,5 km olan
magistral su xəttinin inşası
nəzərdə tutulur. Magistral
su kəməri üzərində 6 van-

BЦЛЛЕТЕН

Аьсу вя Шамахы районларынын
кяндляриндя ичмяли
су лайищяляри иъра олунур

tuz və 3 təzyiqırıcı quraşdırılacaq. Bağırlı, Ovçulu,
Çöl Göylər və Qəşəd kəndlərində hər birinin tutumu
50 kubmetr olan su anbarları tikiləcək, Ləngəbiz kəndindəki mövcud su anbarı
isə əsaslı təmir olunacaq.
Şamaxı və Ağsu rayonlarının kəndlərində ümumi
uzunluğu 40,3 km olan su
xətləri çəkiləcək, əhalinin
ümumi istifadəsi üçün 258

bulaq quraşdırılacaq.
İndiyədək Şamaxı və
Ağsu rayonlarının kəndlərində 10 km su xəttinin tikintisi yekunlaşıb. Hazırda
anbarların və su xətlərinin
tikintisi davam etdirilir. Yaxın vaxtlarda bulaqların quraşdırılmasına başlanılacaq.
Tikinti-quraşdırma işlərinin
yay aylarında başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Layihənin icrası tam ba-

şa çatdıqdan sonra Şamaxı
rayonunun Bağırlı, Ovçulu
və Çöl Göylər, Ağsu rayonunun Qəşəd və Ləngəbiz
kəndlərinin 6 mindən çox
sakini keyﬁyyətli içməli su
ilə təmin ediləcək.
Xatırladaq ki, Prezident
İlham Əliyevin “Əhalinin
içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına
dair
əlavə tədbirlər haqqında”
sərəncamları və investisiya
layihələri çərçivəsində son
2 ildə 46 rayonun 211 kəndində 330 min sakinin keyﬁyyətli içməli suya çıxışı
təmin edilib. Bu kəndlərdə
su təchizatı ümumi istifadə
əsasında bulaqlar vasitəsilə aparıldığından əhalidən
ödəniş tələb olunmur.

BЦЛЛЕТЕН

Сураханы районунун гясябяляриндя
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыр

Suraxanı rayonunda icra olunan layihələr Bülbülə, Əmircan, Qaraçuxur,
Zığ, Yeni Suraxanı və Yeni
Günəşli qəsəbəsi D yaşayış massivini əhatə etməklə mərhələli şəkildə həyata
keçirilir. Layihələrin əhatə
etdiyi ərazilərin bir hissəsində mərkəzləşdirilmiş içməli
su şəbəkələri mövcud olmayıb. Əhali içməli suya olan
tələbatını maşınlarla daşıma
yolu ilə təmin edib. Bəzi ərazilərdə isə içməli su təchizatı əhali tərəﬁndən primitiv qaydada yaradılmış və
uzun müddətdir istismarda

olunan şəbəkələr hesabına
aparılırdı. Belə yaşayış massivlərində normal su təchizatını təmin etmək mümkün
olmurdu. Su xətləri istismara yarasız vəziyyətdə olduğundan tez-tez qəzalar baş
verirdi və suyun təzyiqini
artırmaq mümkün olmurdu.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq həmin ərazilərdə içməli
su təchizatı sistemlərinin yaradımasına və yenidən qurulmasına qərar verilib.
Layihə çərçivəsində Bülbülə qəsəbəsi Samir Əliyev
küçəsi və ətraf ərazilərdə,
Atamoğlan Rzayev və Səttar

Bəhlulzadə küçələrində yeni
su təchizatı şəbəkəsi yaradılır. Burada müxtəlif diametrli borularla 18 km uzunluğunda su şəbəkəsi inşa
edilir. Yeni yaradılan şəbəkədən abonentlərə birləşmə
verilərək sayğaclar quraşdırılacaq. Ümumilikdə bu
ərazilərdə görülən işlərdən 7
min nəfər faydalanacaq.
Yeni Günəşli qəsəbəsi D
massivinin relyef baxımından yüksəklikdə yerləşən
hissəsinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə müxtəlif diametrli
borularla 3,2 km su xətləri
çəkilır. Görüləcək işlər nə-
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ticəsində bu ərazidə 10 mindən çox sakinin içməli su
təchizatı fasiləsiz rejimə keçiriləcək.
Qaraçuxur qəsəbəsinin
Şərq massivində, həmçinin
Nazim İsmayılov, Yeni Suraxanı qəsəbəsi Vahid Xəlilov,
Əli Məmmədov, Əmircan
qəsəbəsi Malik Mustafayev,
Elxan Həsənov, Park, Vladimir Balandin küçələrində
müxtəlif diametrli borularla

12 km uzunluğunda yeni su
şəbəkələri yaradılacaq. Bununla da adıçəkilən ərazilərdə 11 mindən çox sakinin
içməli su təchizatı yaxşılaşacaq.
Ümumilikdə, Suraxanı
rayonunda icra olunan layihələr çərçivəsində 33 kmdən çox su xətləri çəkiləcək
və sayğaclar quraşdırılacaq.
Layihələrin icrasına başlanandan qısa müddət ərzində
su xətlərinin 7 km-lik hissəsi tikilib. Ümumilikdə Suraxanı rayonunda icra olunan
layihələrdən 30 mindən çox
sakin faydalanacaq.
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BЦЛЛЕТЕН
Agentliyi ilə birgə həyata keçirilmiş layihə çərçivəsində
Naftalan şəhərində 36,8 km
içməli su şəbəkəsi yaradılıb
və 10 min nəfər dayanıqlı içməli su ilə təmin olunub. Şəhərdə 39,4 km kanalizasiya
şəbəkəsi və tullantı sularının
təmizləyici qurğuya nəqli
məqsədilə 1,8 km uzunluğunda kanalizasiya kollektoru inşa edilib. Layihə çərçivəsində 3200 nəfər əhalinin
yaşadığı Qasımbəyli və Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndlərinə də içməli suyun verilməsi
təmin edilib. Eyni zamanda,

Нафталан шящяриндя тулланты сутямизляйиъи
гурьусунун тикинтиси йекунлашмаг цзрядир
Ekoloji
sabitliyin qorunması və
ətraf mühitin mühaﬁzəsini prioritet hesab
edən Prezident İlham
Əliyevin
rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə ekoloji
problemlərin həlli istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Bu tədbirlər sırasında tullantı sularının optimal idarə
olunması, ətraf mühitə ziyan vurmadan təmizlənib
kənarlaşdırılması mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Son illər bölgələrdə icra olunan
su və kanalizasiya layihələri
çərçivəsində hər bir şəhərdə
yaranan tullantı sularının tə-

mizlənib zərərsizləşdirilməsi
nəzərə alınıb. “Azərsu” ASCnin sifarişi ilə icra olunan layihələr çərçivəsində Şamaxı,
Qəbələ və Göyçay şəhərlərində tullantı sutəmizləyici
qurğuların tikintisi yekunlaşıb. Hazırda Ağdaş, Ağcabədi, Beyləqan, Qobustan, Xızı,
Daşkəsən, Xaçmaz və Naftalan şəhərlərində belə qurğuların tikintisi davam etdirilir.
Kurort şəhəri sayılan Naftalanda məhsuldarlığı sutkada 6 min kubmetr layihələndirilən bioloji tipli tullantı
sutəmizləyici qurğu inşa edilir. Birinci mərhələdə qurğunun 3 min kubmetr emal
gücü olan hissəsi istismara
veriləcək. Hazırda qurğuda

tikinti işləri yekunlaşmaq
üzrədir və yaxın vaxtlarda
avadanlıqların
quraşdırılmasına başlanılacaq. Tullantı
sutəmizləyici qurğunun inşası bu ilin sonunadək başa
çatdırılacaq.
Qeyd edək ki, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq

Naftalan sukanal sahəsi üçün
müsir tipli yeni inzibati bina
tikilib. Tullantı sutəmizləyici
qurğu istismara verildikdən
sonra Naftalan şəhərində su
və kanalizasiya infrastrukturunun yenidən qurulması işləri tam yekunlaşacaq.

BЦЛЛЕТЕН
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"Азярсу" АСЪ-нин мцтяхяссисляри Алманийада сяфярдя олуб

Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin “Cənubi Qafqaz Şəhərlər Şəbəkəsi” layihəsi çərçivəsində
“Azərsu” ASC uzun müddətdir Ludviqshafen səhərinin
kanalizasiya müəssisəsi ilə səmərəli əməkdaşlıq edir. Bu
əməkdaşlıq çərçivəsində “Azərsu” ASC-nin Mərkəzi Laboratoriyasının, Hövsan Aerasiya Stansiyasının mütəxəssisləri Ludviqshafen şəhərində keçirilmiş təlimlərdə iştirak ediblər.
“Tullantı sularının analizi” mövzusunda keçirilən
təlimlərdə
mütəxəssislər
Almaniyanın bu sahədəki
təcrübəsi ilə yaxından tanış
olub, nəzəri və praktiki biliklər əldə edib, tullantı su
laboratoriyalarında
birgə

analizlər aparıblar. Təlimlərdə tullantı sutəmizləyici
qurğuların istismarı, laboratoriyalarda aparılan analizlər, ekologi təhlükəsizlik və
s. məsələlərlə bağlı bilgilər
verilib, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı müza-

kirələr aparılıb.
Səfər müddətində təlim
iştirakçıları bu sahə üçün
kadrlar hazırlayan təhsil
müəssisəsində də olublar.
Məktəbinin müəllimi doktor
Jozef Braydenbax içməli və
tullantı su nümunələrinin
analizi üzrə nəzəri bilikləri
“Azərsu” ASC-nin əməkdaşları ilə bölüşüb, məktəbin
laboratoriyasında birgə analizlər aparılıb.
Təlim dövründə Almaniyanın BASF korporasiyasının tullantı sutəmizləyici
qurğularına səfər təşkil edilib. Burada məişət və sənaye
tullantı sularının təmizilənmə texnologiyaları, tullantı
sularının tərkibinə nəzarət
edən laboratoriyaının fəaliyyəti ilə bağlı geniş bilgi verilib, laboratoriyada quraşdırılmış avadanlıqlar, onların
iş prinsipi barədə qarşılıqlı
ﬁkir mübadiləsi aparılıb.
“Azərsu” ASC-nin mü-

təxəssislərinin
Bad-Dürkhaym və Şpayer şəhərlərinin tullantı sutəmizləyici
qurğularına da səfərləri təşkil edilib. Mütəxəssislər bu
qurğularda tullantı sularının təmizləmədən əvvəlki
və sonrakı tərkibinə nəzarət sistemi ilə tanış olublar.
“Azərsu” ASC-nin əməkdaşları Lüdviqshafen şəhərinin
tullantıların idarə edilməsi
və kanalizasiya müəssisəsinin rəhbəri Peter Nebel ilə
də görüşüblər.
Qeyd edək ki, Lüdviqshafen və Sumqayıt 1977-ci
ildən qardaşlaşmış şəhərlərdir. Artıq bir neçə ildir ki,
“Azərsu” ASC Lüdviqshafen şəhərinin su təchizatı
və kanalizasiya müəssisələri ilə təcrübə mübadiləsi
sahəsində əməkdaşlıq edir.
Bu əməkdaşlıq çərçivəsində
qarşılıqlı səfərlər təşkil olunur, təlim proqramları həyata keçirilir.

Дцнйа мяктябинин шаэирдляри цчцн екскурсийа тяшкил едилиб
İçməli su sektorunda
dünyanın unikal qurğularından sayılan Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi peşəsindən və yaşından asılı
olmayaraq hamı tərəﬁndən
maraqla qarşılanır. Mütəmadi olaraq müxtəlif sahələri təmsil edən mütəxəssislərin, elm adamlarının,
xarici qonaqların, tələbələrin və şagirdlərin kompleksə səfərləri təşkil olunur.
Kompleksin budəfəki qonaqları Xəzər Universiteti Dünya məktəbinin ibtidai sinif
şagirdləri olub.
Ekskursiya
müddətində əvvəlcə məktəblilərə suyun faydası, təmizlənməsi

və əhaliyə çatdırılması, sudan qənaətlə istifadə barədə
maariﬂəndirici məlumatlar
verilib. Bildirilib ki, təmiz
su insan sağlamlığı üçün
mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Çirkli sudan istifadə nəticəsində yaranan xəstəliklərdən
daha çox uşaqlar əziyyət çəkir. Su qıtlığı hazırda bütün
bəşəriyyətin problemidir və
bu baxımdan sudan səmərəli istifadə ilə bağlı erkən yaşlarda uşaqlarda zəruri vərdişlər formalaşdırılmalıdır.
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi ilə tanışlıq çərçivəsində şagirdlərə buradakı
emal prosesləri barədə məlumat verilib. Kompleksdə

emal olunan su Dünya Səhiyyə Təşkilatının, digər
beynəlxalq qurumların standartlarına tam cavab verir.
Bu kompleks hesabına Bakı
şəhəri və Abşeron yarımadasının böyük hissəsi, ümumilikdə 1 milyondan çox sakin
keyﬁyyətli içməli su ilə təmin olunub.

Komplekslə
tanışlıq
çərçivəsində
məktəblilər
mərkəzi idarəetmə sistemi
- SCADA otağında idarəetmə proseslərini izləyiblər.
Şagirdlər Ceyranbatan Ultrasüzgəcli
Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksinin yerləşdiyi ərazini gəziblər.
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"Азярсу" АСЪ карйера сярэисиндя тямсил олунуб
Azərbaycan Dövlət Neft
və Sənaye Universitetində
(ADNSU) VI Məzun-Karyera sərgisi keçirilib. Sərgidə
“Azərsu” ASC, Energetika
Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, SOCAR, Qida
Təhlükəsizliyi
Agentliyi,
"Azərenerji" ASC, SOCAR
Polymer, Schlumberger və
digər dövlət və özəl şirkətlər iştirak edib. Ümumilikdə
84 şirkət ADNSU-nun tələbə
və məzunlarına ümumilikdə
591 vakansiya üzrə iş yerləri, eyni zamanda 262 təcrübə

yeri təklif edib. Sərgidə 2000dək tələbə və məzunun iştirak etdiyi sərgi böyük maraqla qarşılanıb.
“Azərsu” ASC tədbirdə
xüsusi stendlə təmsil olunub. Səhmdar Cəmiyyətin
İnsan resursları şöbəsinin
nümayəndələri
“Azərsu”
ASC-nin fəaliyyəti, mövcud vakansiyalar və təcrübə
proqramları haqqında tədbir
iştirakçılarına ətraﬂı məlumat veriblər. Müraciət edən
namizədlərin CV-ləri dəyərləndirilmək üçün qəbul edilib.

Fövqəladə hadisələrin aradan qaldırilması
üzrə mülki müdaﬁə məşqi keçirilib

“Azərsu” ASC-nin 2019ci il üçün mülki müdaﬁə
tədbirləri planına əsasən, 1
saylı Regional Sukanal İdarəsində “Fövqəladə hadisələrin nəticələrinin aradan
qaldırilması zamanı mülki
müdaﬁə orqan və qüvvələrinin idarə edilməsinin təşkili” mövzusunda obyekt
mülki müdaﬁə məşqi keçirilib.

“Azərsu” ASC-nin Mülki
Müdaﬁə Qərargahının rəisi
Cahangir Şərifovun rəhbərliyi ilə keçirilən təlimə 1 saylı
Regional Sukanal İdarəsinin
rəhbər heyəti, mülki müdaﬁə dəstələrinin komandirrəis və şəxsi heyəti, ümumilikdə 50-dək işçi cəlb olunub.
Tədbirdə Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Şimal Regional
Mərkəzinin əməkdaşları qo-
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naq qismində iştirak ediblər.
Mülki müdaﬁə məşqinin
keçirilməsində məqsəd fövqəladə hallarda mühaﬁzə
işləri və digər mülki müdaﬁə tədbirləri üzrə hazırlıq
vəziyyətinin yoxlanılması
olub.
Təlim zamanı mülki müdaﬁə dəstələri şəxsi heyətlə tam komlektləşdirilib və
mühaﬁzə vasitələri ilə təchiz
olunub. Maddi-texniki təchizatın və təlim yerlərində bütün mülki-müdaﬁə avadanlıqlarının sazlığı yoxlanılıb,
imitasiya yerlərinin (dağıntı,su kəmərində qəza, zəhərlənmə, yanğın və s.) hazırlanmasına diqqət yetirilib.
Məşq zamanı daldalanma
yerlərinin hazırlanması, işçilərin təhlükəsiz yerlərə çıxarılması, onlara fərdi mühaﬁzə vasitələrinin paylanması,
xilasetmə işlərinin aparılma-

Тел: (012) 431 47 67/87



sı və s. kimi tədbirlərə hazırlıq vəziyyəti də yoxlanılıb.
1 saylı Regional Sukanal
İdarəsinin Qusar sukanal
sahəsinin ərazisində yeni istifadəyə verilmiş su anbarı
qurğuları sahəsində məşq
prosesində mülki müdaﬁə
qüvvələri şərti olaraq fövqəladə hal baş vermiş ərazinin
mühaﬁzəsi, əraziyə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması,
yanğının söndürülməsi, zəhərlənənlərin xilas edilməsi,
axtarış-xilasetmə, zərərçəkmişlərə ilkin tibbi yardımın
göstərilməsi və işçilərin təhlükəsiz ərazilərə təxliyyəsi
işlərinin aparılması ilə əlaqədar tapşırıqları yerinə yetirib.
Sonda məşqin nəticələri
təhlil edilib, mülki müdaﬁə
dəstələrinin komandir-rəis
və şəxsi heyətinə müvaﬁq
tövsiyələr verilib.
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