“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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BЦЛЛЕТЕН

Халг-игтидар бирлийинин нювбяти гялябяси
11 aprel 2018-ci ildə keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri azad, ədalətli və şəﬀaf şəkildə keçirilməklə ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında
müstəsna əhəmiyyət kəsb edən tarixi hadisəyə çevrilib. Seçkilərin yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirilməsi
üçün Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş vəzifə və səlahiyyətlərin icrasına xüsusi diqqətlə yanaşılıb. Prezident seçkilərində seçicilər azad və sərbəst şəkildə seçki
məntəqələrinə gələrək öz iradələrini ifadə edib və ümumilikdə, ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayının 74,3 faizi
səsvermədə iştirak edib. Səsvermənin nəticələrinə görə
namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli
sürülmüş İlham Heydər oğlu Əliyev böyük səs çoxluğu
ilə, seçicilərin 86,03 faizinin səsini qazanaraq seçkilərdə
qalib gəlib.
Aprelin 18-də Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin andiçmə mərasimi
keçirilib.
Andiçmə mərasimində
Azərbaycanın dövlət rəsmiləri, hökumətin üzvləri,
Milli Məclisin deputatları və
Prezidentin ailə üzvləri iştirak ediblər.
Mərasim
iştirakçıları
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi
hərarətlə qarşılayıb. Silahlı
Qüvvələrin əsgərləri Azərbaycan
Respublikasının
dövlət bayrağını və Azərbaycan Prezidentinin ştandartını (bayrağını) təntənəli
marşın sədaları altında səhnəyə gətirib.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev çıxış edərək bildirib ki,
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi
2018-ci il 17 aprel tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin
yekunlarına dair Mərkəzi
Seçki Komissiyasının nəticələrini təsdiq edərək, cənab
İlham Heydər oğlu Əliyevi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti elan edib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev əlini Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
üzərinə qoyaraq and içib:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiy-

İlham Əliyev 11 aprel 2018-ci ildə keçirilmiş
Prezident seçkilərində inamlı qələbə qazanıb

yətlərini həyata keçirərkən
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əməl
edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa
ləyaqətlə xidmət edəcəyimə
and içirəm!
Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənib.
Sonra Prezident müqəddəs Qurani-Şərifə əl basaraq
and içib:
- Əlimi Qurani-Şərifə
basaraq and içirəm: Azərbaycan xalqının əsrlər boyu
yaratdığı milli mənəvi dəyərlərə və ənənələrə sadiq
qalacağam, onları daim uca
tutacağam.
Prezident İlham Əliyev
andiçmə mərasimində nitq

söyləyib. Dövlət başçısı son
15 il ərzində kifayət qədər
uğurlar əldə olunduğunu
xatırladaraq bu nailiyyətlərin növbəti illərdə də təkrarlanacığı əminliyini ifadə
edib: “Azərbaycanı daha da
qüdrətli ölkəyə çevirəcəyik. Hər bir sahə üzrə bizim
konkret
proqramlarımız,
planlarımız var. Həm beynəlxalq məsələlərlə, həm
bölgələrimizin
möhkəmləndirilməsi, siyasi-iqtisadi
islahatların
dərinləşməsi,
sosial siyasət, ordu quruculuğu ilə bağlı bizim konkret
proqramlarımız var. Güclü
siyasi iradə, böyük maliyyə resurslarımız var. Biz bu
maliyyə resurslarını öz əlimizlə yaratmışıq və biz indi öz hesabımıza yaşayırıq.
Xalq-iqtidar birliyi var. Ona
görə mən əminəm ki, bütün
Azərbaycan xalqı və biz hamımız gələcəyə çox böyük
nikbinliklə baxırıq. Hamımızın amalı ondan ibarətdir
ki, ölkəmiz daha da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə
çevrilsin, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar”.

BЦЛЛЕТЕН
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2018-ъи илин илк игтисади уьурлары
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclası keçirilib

2018-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox ciddi uğurlarla
başlayıb. Bu ilin birinci rübündə
Azərbaycan iqtisadiyyatı 2,3 faiz,
sənaye istehsalı 2 faiz, qeyri-neft
sənayesi isə təxminən 10 faiz artıb. Kənd təsərrüfatında isə artım
4,2 faizdir.
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları
2,2 milyard dollar artaraq 44,2 milyard dollara çatıb. Prezident İlham
Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2018-ci
ilin birinci rübünün yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasında bildirib ki, bu müddətdə ölkə iqtisadiyyatına 3,5 milyard dollar
sərmayə qoyulub və bunların böyük
hissəsi xarici sərmayələrdir.
2018-ci ilin birinci rübündə 34 min
yeni iş yeri yaradılıb ki, onlardan 31
mini daimi iş yerləridir. İqtisadiyyatdakı ən önəmli faktlardan biri də bu
ilin birinci rübündə inflyasiyanın gözləniləndən az olmasıdır.
Birinci rübdə əldə edilən iqtisadi
uğurlar sosial məsələlərin də həllinə
imkan yaradıb. Maaş və pensiyaların artımı Prezident İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi sosial siyasətinin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının
rifahının dayandığını təsdiqləyir.
İnfrastruktur layihələrinə gəlincə
son 14 ildə ölkədə ümumi gücü 2500
meqavat olan 30 elektrik stansiyası

tikilib. Müşavirədə Prezident İlham
Əliyev 14 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda qazlaşdırmanın səviyyəsinin 51 faizdən 93 faizə, şəhərlər üzrə
isə 100 faizə yüksəldiyini qeyd edib.
Prezident İlham Əliyev son illər
əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə icra olunan layihələrin uğurla davam etdirildiyini
bildirib: “İçməli su ilə bağlı layihələr
uğurla gedir. Demək olar ki, bütün şəhərlərdə bu işlər ya icra edilib, ya da
ki, icradadır. Hesab edirəm ki, bu da
tarixi nailiyyətdir. Çünki indi Bakı
şəhərinin 80 faizdən çoxu 24 saat içməli su ilə təmin edilir. Əlbəttə ki, bu
rəqəm 100 faiz olmalıdır. Əminəm ki,
biz buna da çatacağıq. Bütün bölgələrdə, bütün şəhərlərdə bu layihələr
icra edilir, kəndlərin böyük hissəsində də daim diqqət mərkəzində olmalıdır”.
Ötən müddətdə Taxtakörpü,
Şəmkirçay, Göytəpə, Tovuzçay kimi
böyük su anbarları tikilib. Bu su anbarlarının həm əkin sahələrinin suvarılmasında, həm də əhalinin içməli su
ilə təminatında böyük əhəmiyyəti var.
Son 15 il ərzində Azərbaycanda 15
min kilometrdən çox yol çəkilib. Magistral avtomobil yolları ilə yanaşı, yeni kənd yollarının salınması və təmir

edilməsi əhaliyə rahatlıq gətirir. Təkcə keçən il icra edilən «40 yol» layihəsi
çərçivəsində yüzdən çox kəndin yol
problemi həll olunub.
Son illərdə Azərbaycanda 3 mindən çox məktəbin tikilməsi, 640-dan
çox tibb müəssisəsinin inşa, yaxud
əsaslı təmir edilməsi də şərhə ehtiyacı
olmayan faktlardır. İndi bütün rayonlarda olimpiya idman kompleksləri,
yaxud digər böyük idman qurğuları
fəaliyyət göstərir. Bölgələrdə istifadəyə verilmiş müalicə diaqnostika mərkəzləri ən müasir tibb avadanlıqları
ilə təchiz olunub.
Sonra “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Baba Rzayev, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Qorxmaz Hüseynov və Azərbaycan
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
Samir Nuriyev çıxış edib.
Prezident İlham Əliyev iclasa yekun vuraraq bildirib ki, Azərbaycan
bundan sonrakı dövrdə də uğurla inkişaf edəcək: “Bizim bütün planlarımız həyata keçirilir. Verdiyimiz bütün
vədlər yerinə yetirilir. Son 15 il ərzində bir dənə də yerinə yetirilməyən vəd
olmamışdır. Bu gün Azərbaycanın
reallıqları onu göstərir ki, biz düzgün
yoldayıq. Bu yolla uğurla gedəcəyik”.

4

BЦЛЛЕТЕН
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasında “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynovun çıxışı
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-Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli iclas iştirakçıları.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu və cənab Prezident, Sizin rəhbərliyinizlə davam etdirilən məqsədyönlü siyasət kommunal xidmətlər sahəsində, o cümlədən içməli su təchizatı
və kanalizasiya sektorunda kəmiyyət və
keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olub.
Azərbaycan Respublikası regionlarının,
eləcə də Bakı şəhəri və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramları çərçivəsində dayanıqlı və keyfiyyətli su mənbələri, içməli su təchizatı və
kanalizasiya sistemləri yaradılıb, içməli
su problemindən əziyyət çəkən kənd və
qəsəbələrdə layihələr icra edilib.
Tapşırıqlarınıza uyğun olaraq, ölkə
ərazisində 30-dan çox içməli su mənbələri tikilərək istismara verilib. OğuzQəbələ-Bakı su kəməri, Ceyranbatan
ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular
kompleksi, Mingəçevir, Quba, Xanbulan
sutəmzləyici, Külüllü, Qızılqaya, Göygöl
suqəbuledici qurğuları, Şirvan-Muğan,
Sabirabad-Saatlı qrup su kəmərləri və
digər lokal mənbələr Azərbaycan vətəndaşlarının sağlam həyatı baxımından ən
böyük töhfələrdir.
Su və kanalizasiya layihələrinin icrasına başlanılmış 50 şəhər və rayon
mərkəzinin 23-də su və kanalizasiya şəbəkələrinin, 10-da isə su şəbəkələrinin
tikintisi başa çatdırılıb. Şəhər mərkəzləri ilə yanaşı, əhalisinin sayı ümumilikdə
630 min nəfər olan 520 kənddə də layihələr icra edilib.
Cənab Prezident, 2017-ci il 17 mart

tarixli Sərəncamınıza uyğun olaraq, respublikanın 28 rayonunun 170 kəndində
başlanmış işlər bu ilin birinci rübündə
tam başa çatdırılıb, 530 kilometr magistral və paylayıcı su xətləri çəkilib, əhalinin ümumi istifadəsi üçün 1432 bulaq
quraşdırılıb. Bununla da 271 min nəfərin
keyfiyyətli içməli suya çıxışı təmin edilib. Ötən il imzaladığınız sərəncamlara
əsasən, dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər hesabına Abşeron yarımadasının
18 qəsəbəsində başlanılmış işlər bu ilin
yanvarında başa çatdırılıb.
Son illər icra edilən içməli su layihələri çərçivəsində məhsuldarlığı sutkada
689 min kubmetr olan 5 sutəmizləyici
qurğu, 230 su anbarı və anbar kompleksi
tikilib, 15 min kilometrdən çox magistral
və paylayıcı su, 3500 kilometrdən artıq
kanalizasiya xətləri çəkilib, 308 ədəd artezian və subartezian quyusu qazılıb, 5
minə yaxın çoxmənzilli yaşayış binasının daxili kommunikasiya xətləri yenilənib. Görülmüş işlərin real nəticəsi olaraq, hazırda ölkə üzrə xidmət göstərilən
əhalinin 67 faizi, Bakı şəhəri üzrə isə 81,5
faizi fasiləsiz içməli su ilə təmin edilir.
İcra olunan layihələr çərçivəsində su
şəbəkəsi ilə paralel kanalizasiya infrastrukturu, eyni zamanda, ekoloji tarazlığın təmin olunması və turizmin inkişafı
baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyan
tullantı sutəmizləyici qurğular inşa olunur. Müqayisə üçün bildirim ki, sovet
dövründə regionlarda cəmi 6 şəhərdə
mexaniki tipli tullantı sutəmizləyici qurğu fəaliyyət göstərirdisə, yeni layihələrdə hər bir şəhərin bioloji tipli qurğulara
çıxışının təmin olunması nəzərə alınıb.
Artıq 11 şəhərdə tullantı sutəmizləyici
qurğular tikilərək istismara verilib, daha
7 şəhərdə, eləcə də Pirşağı qəsəbəsi yaxınlığında qurğuların inşası davam etdirilir. 10-dan çox şəhərdə isə qurğuların
tikintisinə hazırlıq görülür.
Xəzər dənizinə axıdılan tullantı sularının qarşısının alınması üçün 14 kilometr uzunluğunda Bayıl-BibiheybətLökbatan, 15 kilometr uzunluğunda
Novxanı-Sumqayıt kanalizasiya kol-

lektorlarının inşası başa çatdırılıb, Bakı
buxtasının sahili boyu mövcud xətlərin
reabilitasiyası həyata keçirilib. Bununla
da Dənizkənarı Milli Park, Dövlət Bayrağı Meydanı, Şıx, Novxanı və Sumqayıt
çimərliklərinin əhatə etdiyi böyük bir
ərazidə tullantı sularının dənizə axıdılmasının qarşısı alınıb.
Bakı şəhərində və Abşeron rayonunda səth və qrunt sularının yaratdığı
problemlərin həlli məqsədilə 16 ünvanda layihələr icra edilib, 30 kilometr yağışkanalizasiya kollektorları inşa olunub və
bu ünvanlarda problemlər həll edilib.
Layihə çərçivəsində Böyükşor, Məhəmmədi, Kürdəxanı və Taşağıl göllərində
yaradılmış infrastruktur su səviyyəsinin
tənzimlənməsinə imkan yaradıb.
İstifadəsiz torpaq sahələrinin əkin
dövriyyəsinə cəlb olunması barədə tapşırıqlarınıza uyğun olaraq, Zərdab, Hacıqabul və Şamaxı rayonlarının ərazisində 20 min hektar sahəni suvarma suyu
ilə təmin edən iki layihə həyata keçirilib.
Kür çayı sahilində məhsuldarlığı saniyədə 3 kubmetr olan sugötürücü qurğu,
nasos stansiyası, həcmi 50 min kubmetr
olan anbarlar tikilib, əkin sahələrinə 42
kilometr uzunluğunda əsas daşıyıcı kəmərlər çəkilib və ərazilərə suyun verilməsi təmin olunub. Qeyd etmək istəyirəm ki, əkin sahələrinin suvarılmasına
tələb olunan əlavə 5 kubmetr/saniyə su
Kür sutəmizləyici qurğular kompleksindən verilir.
Möhtərəm Prezident, “Su həyatdır,
təmiz su sağlam həyatdır” fikrinizi rəhbər tutaraq içməli suyun keyfiyyət göstəricilərini daim diqqətdə saxlayırıq.
Tapşırığınıza uyğun olaraq, beynəlxalq
standartlara uyğun yaradılmış Mərkəzi Laboratoriyada içməli və tullantı sularının öyrənilən parametrlərinin sayı
105-ə çatdırılıb. Halbuki əvvəllər bu parametrlər cəmi 39 idi. Beynəlxalq akkreditasiyadan keçən və dünyanın aparıcı
şirkətlərinin təmsil olunduğu səriştəlilik
proqramlarına qoşulan Mərkəzi Laboratoriyada aparılan analizlərin nəticələri
müvafiq beynəlxalq təşkilatlar və labo-

BЦЛЛЕТЕН
ratoriyalar tərəfindən tanınır.
Bu təcrübədən istifadə etməklə hazırda respublika üzrə 10 regional laboratoriyanın
yaradılması
istiqamətində
işlər aparılır. Regional laboratoriyaların coğrafi məkanı
elə seçilib ki, Azərbaycanın
ən ucqar ərazisində yerləşən
mənbələrdəki suyun keyfiyyət göstəricilərini də nəzarətdə saxlamaq mümkün olsun.
Fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri də istehlakçılara göstərilən müştəri
xidmətlərinin səviyyəsinin
yüksəldilməsi,
informasiya kommunikasiya texnologiyalarının
imkanlarından
maksimum istifadə etməklə, müştəri məmnunluğunu
təmin etməkdir. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki,
“Elektron xidmətlərin genişləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
barədə” fərmanınızdan irəli
gələn tələblərə uyğun olaraq,
11 elektron xidmət hazırlana-

raq vətəndaşların istifadəsinə
verilib. 2018-ci ildə istifadəyə
verilməsi nəzərdə tutulan əlavə beş elektron xidmət müştərilərin işini daha da asanlaşdıracaq. Ən çox elektron
müraciət qəbul edən 5 dövlət
qurumundan biri olan “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə 2017-ci ilin birinci rübündə
27 min müraciət daxil olmuşdusa, cari ilin analoji dövründə bu rəqəm 111 minə çatıb.
Başqa sözlə, ötən ilin birinci
rübündə elektron müraciətlər ümumi müraciətlərin 12
faizini, 2018-ci ilin müvafiq
dövründə isə 30 faizini təşkil
edib.
Cənab Prezident, regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr
olunmuş konfransda verdiyiniz tapşırıqlara uyğun olaraq,
bu il Ağdaş, Qəbələ, Daşkəsən, Xaçmaz, Xızı, Ağcabədi

şəhərlərində su və kanalizasiya şəbəkələrinin, Astara şəhərində su şəbəkəsinin inşası
başa çatdırılacaq.
Daşkəsən, Göyçay, Qəbələ
şəhərlərində, həmçinin Pirşağı qəsəbəsində tullantı sutəmizləyici qurğunun tikintisi
yekunlaşacaq, 10-dan çox şəhərdə isə belə qurğuların tikintisinə başlanılacaq.
Qlobal istiləşmə və quraqlıq nəticəsində su mənbələrinin məhsuldarlığında qeydə
alınan dəyişiklikləri nəzərə
alaraq, möhtərəm Prezident,
Sizin tövsiyənizlə 2018-ci ildə Şamaxı, Gədəbəy, Lerik,
Tovuz və Ağstafa şəhərləri
üçün alternativ mənbələrin
yaradılması layihələri icra
olunacaq. Məhsuldarlığına
görə Azərbaycanın regionlarında tikiləcək ən böyük
qurğu - Şəmkirçay sutəmizləyici qurğusunun inşası da
bu il başa çatdırılacaq. Gəncə, Şəmkir, Samux şəhərləri

БМТ-нин Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты
Тяшкилатынын тямсилчиляри иля эюрцш кечирилиб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) Azərbaycan
nümayəndələyinin rəhbəri xanım Mələk Çakmakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən su təchizatı və
kanalizasiya
sistemlərinin
yenidən qurulması layihələri barədə ətraflı məlumat

verib. Səhmdar Cəmiyyətin
sədri bildirib ki, əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması ərzaq təhlükəsizliyi baxımından mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Son illər
icra olunan layihələr əhalinin
təmiz və keyfiyyətli suya çı-

xışını daha da yaxşılaşdırıb.
Səhmdar Cəmiyyətin sədri
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi və Mərkəzi Laboratoriya barədə qonaqlara
məlumat verib. Bildirib ki,
Azərbaycanda əhaliyə verilən içməli suyun keyfiyyətinə ciddi nəzarət olunur.
Azərbaycanda su təsərrüfatı sektorunda həyata
keçirilən layihələrin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
yüksək qiymətləndirildiyini xatırladan Q.Hüseynov
bildirib ki, “Azərsu” ASC
dünyada su sahəsində ən
mötəbər qurumlardan sayılan Dünya Su Şurasının,
Beynəlxalq Su Ehtiyatları
Assosiasiyasının üzvlüyünə
qəbul edilib və bu təşkilat-
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və ətraf kəndləri su ilə təmin
edəcək bu qurğuda sutkada
140 min kubmetr içməli su
emal olunacaq.
Bu il içməli su problemindən əziyyət çəkən 40-dan çox
kənddə yeni layihələrin icrası nəzərdə tutulur. Sizin tapşırığınızla kənd və qəsəbələr
üzrə kompleks araşdırmalar
davam etdirilir və işlər yekunlaşdıqdan sonra təkliflər
ali diqqətinizə təqdim olunacaq.
Möhtərəm cənab Prezident, çıxışımın sonunda su
sektorunun inkişafına göstərdiyiniz diqqət və qayğıya
görə kollektivimiz adından
Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirir və Sizi əmin edirəm
ki, səhmdar cəmiyyətin kollektivi qarşımızda qoyduğunuz tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün var qüvvəsi ilə
çalışacaq.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

larda fəal təmsil olunur.
BMT-nin Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı
Təşkilatının
Azərbaycan nümayəndələyinin rəhbəri Mələk Çakmak FAO ilə Azərbaycan
arasında həyata keçirilən layihələri yüksək qiymətləndirib və gələcəkdə də yeni
layihələrin həyata keçirilməsi üçün əməkdaşlığa önəm
verildiyini vurğulayıb. O,
rəhbərlik etdiyi ofis tərəfindən Azərbaycanda həyata
keçirilən layihə və proqramlar, habelə FAO-nun gələcək
planları ilə bağlı ətraflı məlumat verib. Azərbaycanda
müşahidə olunan iqtisadi
inkişafın ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə müsbət təsir göstərdiyini
bildirib.
Görüşdə regional və beynəlxalq təşkilatlarda iştirak
və gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
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BЦЛЛЕТЕН

4 шящяр вя 30 кянддя ичмяли су лайищяляринин
иърасы иля баьлы сярянъамлар имзаланыб
Respublikanın regionlarında
içməli su təminatının yaxşılaşdırılması
ş yış məntəqələrinin siyahısı
nəzərdə tutulan yaşa
№ R
Rayon
Ra
yon
1
A
Ağcabədi
Ağcabədi
(Tax
(
takörpü)
p
2
A
Ağdam
Ağdam

Prezident İlham Əliyev
Tovuz, Ağstafa, Şirvan və
Lerik şəhərlərinin, həmçinin 13 rayonunun 30 yaşayış
məntəqəsinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması
haqqında sərəncamlar imzalayıb. Sərəncamlara əsasən, layihələrin icrası məqsədilə Tovuz şəhəri üçün,
14 milyon manat, Ağstafa
şəhəri üçün 4,6 milyon manat, Şirvan şəhəri üçün 2,8
milyon manat, Lerik şəhəri
üçün 1 milyon manat ayrılıb.
Dövlət başçısının “Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair
əlavə tədbirlər haqqında”
Sərəncamı çərçivəsində isə
respublikanın 13 rayonunun ümumilikdə 45 min
nəfər əhalisi olan 30 yaşayış məntəqəsinin içməli su
təchizatı yaxşılaşdırılacaq.
Bu məqsədlə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinə 12,5

milyon manat ayrılıb.
Bu layihələrin maliyyələşdirilməsi Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 22 yanvar tarixli
3593 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci
il dövlət büdcəsində əsaslı
vəsait qoyuluşu (investisiya
xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsait hesabına aparılacaq. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
sərəncamlardan irəli gələn
məsələləri həll etmək, Maliyyə Nazirliyinə isə göstərilən məbləğlərdə maliyyələşməni təmin etmək
tapşırılıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 mart 2017-ci il tarixli
“Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına
dair əlavə tədbirlər haqqında” Prezident sərəncamına
uyğun olaraq 28 rayonun

3

Ağstafa
A
Ağstafa

4
5

Balakən
Balakən
B
Bərdə
B
Bərdə

6
7
8

çay
Göyçay
Göy
G
İsmayıllı
İİs
mayıllı
Quba
Quba
Q

9

Qusar
Q
Qusar

10

Lerik
L
Lerik

11
12

Şəmkir
Şəmkir
Ş
Tərtər
T
Tərtər

13

Tovuz
T
Tovuz

Cəmi:
Cəmi::

13

Yaşayış mən
Yaşayış
məntəqəsinin
təqəsinin adı
Laçın
Laçın obaları
obaları
Əfətli (Ha
Əfətli
(Hacıturallı)
cıturallı)
Üçoğlan
Ü
çoğlan (Bal
(Ballar)
lar)
Köçvəli
Köçvəli
Yeni gün
Yeni
Sarıbulaq
Sarıbulaq
Arabaçılar
Arabaçılar
Hacılar
Hacılar
II Ərəbcəbirli
Ərəbcəbirli
Zoğallıq
Zo
ğallıq
Ağ
Ağbil
bil
Alekseyevka
Alekseyevka
Möhüc
Möhüc
Talabıqışlaq
Talabıqışlaq
Aşağı Ləyər
Aşağı
Ləyər
Samur
Samur
Geskon
Geskon
Molalan
Molalan
Sors
Şingədulan
Şin
gədulan
Tatarlı
Tatarlı
Evoğlu
Evoğlu
Mamırlı
Mamırlı
Poladlı
Po
ladlı
Təzəkənd
Təzəkənd
Cilovdarlı
Cilovdarlı
Əlimərdanlı
Əlimərdanlı
Xatınlı
Xatınlı
Qaraxanlı
Qaraxanlı
Qədirli
Qədirli
30

170 kəndində içməli su layihələri icra edilib. Mövcud
su mənbələrinin, magistral
xətlərin, şəhər şəbəkələrinin, həmçinin yeni qazılmış
subartezian
quyularının
imkanlarından istifadə etməklə kəndlərdə 535 km su
xətti çəkilib, əhalinin ümumi istifadəsi üçün 1432 bulaq quraşdırılıb. Bununla da

271min nəfər kənd sakininin
içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb.
Ümumilikdə ötən müddətdə “Azərsu” ASC tərəfindən şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı, əhalisinin
sayı 630 min nəfər olan 520
kənddə içməli su təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı layihələr həyata keçirilib.

BЦЛЛЕТЕН
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətində Azərbaycanda səfərdə olan Almaniya KfW Bankının nümayəndə heyəti ilə görüş
keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov Almaniyanın KfW Bankının
ölkəmizdə həyata keçirilən
infrastruktur layihələrində
iştirak etdiyini xatırladaraq
bankın su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihələrində də
iştirakını yüksək qiymətləndirib. Səhmdar Cəmiyyətin
sədri “II Açıq Kommunal
İnfrastruktur Proqramı” çərçivəsində görülmüş işlər barədə məlumat verərək bildirib ki, hazırda hər 2 şəhərdə
su və kanalizasiya sistem-
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Алманийа КфW Банкынын нцмайяндяляри
лайищялярин иърасындан разыдыр
lərinin yenidən qurulması
istiqamətində işlər qrafikə
uy
u ğun davam etdirilir.
Almaniya KfW bankının Şərqi Avropa, Qafqaz və
Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə
regional inkişaf departamentinin rəisi xanım Marion Kniş
Gəncə və Şəki şəhərlərində
həyata keçirilən layihələrin
növbəti mərhələsi üzrə işlərin intensiv qaydada davam
etdirildiyindən məmnunluğunu bildirib. O, qeyd edib
ki, içməli su və kanalizasiya
infrastrukturlarının yenidən
qurulması əhalinin sosialməişət xidmətlərindən istifadəsini yaxşılaşdıracaq.
Görüşdə Gəncə və Şəki

şəhərlərində su təchizatı və
kanalizasiya sisrtemlərinin
yenidən qurulması istiqamətində indiyədək görülmüş
işlər və gələcək planlar müzakirə edilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti ilə Almani-

yanın KfW Bankının birgə
maliyyələşdirdiyi “II Açıq
Kommunal
İnfrastruktur
Proqramı” layihəsi Gəncə və
Şəki şəhərlərinin su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulmasını nəzərdə tutur.

“Суканал” ЕТЛИ-йя гябул олунан докторантларла эюрцш кечирилиб

“Azərsu” ASC-də “Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə
İnstitutunun (ETLİ) fəlsəfə doktorluğu üzrə doktorantura və dissertanturasına qəbul olunan namizədlərlə görüş
keçirilib.
“Azərsu” ASC sədri
Qorxmaz Hüseynov elm,
təhsil və istehsalat müəssisələri arasında əməkdaşlığın əhəmiyyəti barədə
məlumat verərək bildirib
ki, Səhmdar Cəmiyyət elmi
potensialın gücləndirilməsi, kadr hazırlığı və təcrübə
mübadiləsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Azər-

baycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi,
Bakı Dövlət Universiteti,
Memarlıq və İnşaat Universiteti ilə sıx əməkdaşlıq
edir. “Sukanal” ETLİ-də Bakı Dövlət Universitetinin,
eləcə də Memarlıq və İnşaat
Universitetinin müvafiq kafedralarının filiallarının yaradılması tələbə, magistr və

doktorantların praktiki bilik, bacarıq və vərdişlərinin
formalaşdırılması, müxtəlif
elm sahələrində elmi yeniliklərin və innovasiyaların
tədris prosesinə tətbiqi, müvafiq ixtisas sahələri üzrə
aparıcı mütəxəssislərin tədris prosesinə cəlb edilməsi
və birgə elmi tədqiqatların
aparılması baxımından əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
19 iyul 2017-ci il tarixli 297

nömrəli qərarına əsasən,
“Doktoranturalar
yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və
təşkilatların
Siyahısı”nda
dəyişikliyə əsasən “Azərsu”
ASC-nin “Sukanal” ElmiTədqiqat və Layihə İnstitutu
da ali təhsilin doktorantura
pilləsi üzrə kadr hazırlığı
həyata keçirən təşkilatları
siyahısına daxil edilib.
Bu il ilk dəfə aparılan
qəbul imtahanının nəticələrinə əsasən, 3 doktorant
(qiyabi) və 3 dissertant
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat
və Layihə İnstitutunda ali
təhsilin doktorantura pilləsinə qəbul olunub. “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz
Hüseynov bu münasibətlə
doktorant və dissertantları
təbrik edərək onlara tövsiyələr verib, elmi fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.
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2018-ъи илин Ы рцбцнцн йекунларына

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci ilin
yanvar-mart 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
rübündə ölkə iqtisadiyyatı
dinamik inkişaf edib, bütün sahələrdə müsbət irəliləyiş təmin olunub. Aprelin

11-də keçirilmiş prezident
seçkilərinin mühüm hadisə
olduğunu xatırladan sədr
“Azərsu” ASC-nin kollektivi
adından cənab İlham Əliyevi növbəti müddətə Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib.
Q.Hüseynov bu ilin birinci rübündə istehlakçılara

göstərilən içməli su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm layihələrin həyata keçirildiyini
vurğulayıb: “Cari ilin fevral
ayında Mingəçevir şəhərinin su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması işləri başa çatıb və Prezident
İlham Əliyevin iştirakı ilə
açılış mərasimi keçirilib.
Ümumilikdə su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına
başlanmış 50 şəhər və ra-

yon mərkəzinin 23-də su və
kanalizasiya şəbəkələrinin,
10-da isə su şəbəkələrinin
inşası yekunlaşıb. “Əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına
dair
əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamına
uyğun olaraq ölkənin 28 rayonunun 170 yaşayış məntəqəsində layihələrin icrası
tam başa çatıb. Bu layihələrin icrası nəticəsində həmin kəndlərdə 271 min nəfər
içməli su ilə təmin olunub.
Cənab Prezidentin bununla bağlı imzaladığı növbəti
sərəncam çərçivəsində bu il
13 rayonun 30 yaşayış məntəqəsində su layihələri icra
olunacaq”.
Qeyd olunub ki, 2018-ci
ilin yanvar-mart aylarında 224 km içməli su, 48 km
kanalizasiya xətləri çəkilib.
Görülmüş işlər nəticəsində
8 min nəfər ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli
su ilə təmin edilib, 28 min
nəfərin su təchizatı fasiləsiz
rejimə keçirilib. Beləliklə fasiləsiz rejimdə su təchizatı
səviyyəsi ölkə üzrə 67,5 faiz,
Bakı şəhəri üzrə isə 81,5 faiz
təşkil edib.

BЦЛЛЕТЕН
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щяср олунмуш иълас кечирилиб

Daha sonra “Azərsu”
ASC-nin
Satınalmaların
təşkili və idarə olunması
departamentinin rəisi Qabil Kərimov, İnformasiya
və kommunikasiya texnologiyaları departamentinin rəisi Emil Əhmədov,
“Bakı Sukanal” İdarəsinin rəisi Habil Quliyev,
Ceyranbatan Su Təchizatı
İdarəsinin rəisi Əhliman
Mansurov, Sumqayıt Sukanal İdarəsinin rəisi Darvin Hüseynov, Xəzər rayon
Sukanal İdarəsinin rəisi
Mübariz Nəsirov hesabat
məruzəsi ilə çıxış edərək

müvafiq sahələr üzrə 2018ci ilin yanvar-mart 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 vəzifələr barədə tapşırıqlar verib. Qeyd olunub ki, bu il 7
şəhərdə su və kanalizasiya,
1 şəhərdə isə su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşacaq.
2018-ci ildə Qazax şəhərində içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin yenidən qu-

rulması layihəsinin icrasına
başlanacaq, 42 kənddə su
layihələri icra ediləcək. Cari
ildə Şamaxı, Gədəbəy, Lerik, Tovuz və Ağstafa şəhərləri üçün alternativ mənbələrin yaradılması layihələri
həyata keçiriləcək. Daşkəsən, Göyçay, Qəbələ şəhərlərində, həmçinin Pirşağı
qəsəbəsində tullantı sutəmizləyici qurğuların tikintisi yekunlaşacaq, 10-dan çox
şəhərdə isə belə qurğuların
tikintisinə başlanılacaq.
Səhmdar
Cəmiyyətin
sədri yeni texnologiyaların tətbiqinin genişləndiril-

məsi, iqtisadi səmərəliliyin
artırılması, abunəçilərə göstərilən müştəri xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, sayğaclaşma işlərinin
sürətləndirilməsi və digər
məsələlərlə bağlı tapşırıqlarını çatdırıb. “Azərsu” ASCnin sədri Bakı şəhərində keçiriləcək Formula 1 yarışları
ilə əlaqədar idman yarışlarının keçiriləcəyi yerlərdə,
turizm və iaşə obyektlərində içməli su və kanalizasiya
sistemlərinin normal fəaliyyətinin təmin olunması barədə müvafiq göstərişlər
verib.
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Аьъабяди vя Хачмаз шящярляриндя лайищялярин
иърасына nяzarяt gцclяndirilir
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq
bölgələrdə əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində layihələrin icrasını davam
etdirir. Layihələrin icra vəziyyəti
və gələcəkdə görüləcək işlərlə bağlı
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, rayon icra hakimiyyətlərinin,
podrat təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirak etdiyi görüşlərdə ətraflı
müzakirə edilir.
Xaçmaz və Ağcabədi şəhərlərində
keçirilən görüşlərdə “Azərsu” ASCnin sədr müavini Etibar Məmmədov
layihələrinin vaxtında və keyfiyyətlə
icra olunması üçün bütün qüvvələrin
səfərbər olunması, küçələrdə qazıntı
işləri aparılarkən ətraf mühitin qorunması və nəqliyyatın hərəkətinə problem yaradılmaması ilə bağlı tapşırıqlar
verib.

Podrat şirkətin nümayəndələri layihələrin gedişi və görülmüş işlərlə bağlı ətraflı məlumat veriblər.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan Hökuməti və Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin birgə maliyyələşdirdiyi “Kiçik şəhərlərdə Su Təchizatı
və Kanalizasiya Layihəsi” çərçivəsində
Xaçmaz şəhərində icra olunan layihə
2035-ci ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 47 min nəfərin içməli
su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanıb. Layihənin birinci mərhələsində şə-

hərin əsas su mənbəyi sayılan Uçqun
bulağı bərpa olunub, 2 km magistral,
1,6 km anbarlararası su xətləri çəkilib,
ümumi tutumu 10 min kubmetr olan 2
ədəd su anbarı inşa edilib.
Layihənin növbəti mərhələsində
Xaçmaz şəhərində 148 km içməli su və
137 km kanalizasiya şəbəkəsi inşa edilib, 10688 ünvana ev birləşməsi verilib.
Artıq abonentlərin 90 faizi su sayğacları ilə təmin olunub
və həmin istehlakçılar
yeni şəbəkə vasitəsilə
fasiləsiz rejimdə içməli su ilə təmin olunurlar.
Layihə çərçivəsində Xaçmaz Sukanal
Sahəsi üçün yeni inzibati bina da tikilib.
Şəhərdə yaranan tullantı suları Xaçmaz
rayonu
ərazisində
inşa ediləcək təmizləyici qurğuda təmizlənib kənarlaşdırılacaqdır. Bu qurğuya Xaçmaz şəhəri ilə yanaşı, Quba
və Qusar şəhərlərinin də tullantı suları
yönəldiləcəkdir. Hazırda qurğunun tikintisi üzrə tender prosesi davam edir.
Layihə çərçivəsində gələcəkdə rayonun
Qobuqırağı, Armudpadar,
Qaraçı, Qaraqurdlu, Köhnə Xaçmaz
kəndlərinə suyun verilməsi ilə 11 min
nəfərin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur.
“Ağcabədi şəhərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması layihəsi” isə Azər-

baycan hökuməti və Asiya İnkişaf
Bankının birgə maliyyələşdirdiyi “Su
təchizatı və kanalizasiya investisiya
proqramı” çərçivəsində həyata keçirilir. Layihə 2035-ci ilədək perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 45 min nəfərin
içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına
hesablanıb.
Layihəyə əsasən, Ağcabədi şəhərini
içməli su ilə təmin etmək məqsədi ilə
14 subartezian quyusu qazılıb, 28,7 km
uzunluğunda magistral su xəttinin 27,2
km-lik hissəsi tikilib. Ümumi tutumu
10000 kubmetr olan 2 su anbarının tikintisi işləri isə davam etdirilir.
Layihədə nəzərdə tutulan 214 km
su şəbəkəsinin 186,7 km-lik hissəsində
işlər yekunlaşıb. Yeni yaradılmış şəbəkədən abonentlərə ev birləşmələri verilir, sayğaclar quraşdırılır. Ağcabədi
şəhərində tullantı sularının idarə edilməsi məqsədilə 205 km kanalizasiya
şəbəkəsinin 191 km-i inşa edilib, 4 kanalizasiya-nasos stansiyasından 3-ü
quraşdırılıb.
Layihə çərçivəsində Ağcabədi Sukanal İdarəsi üçün müasir tipli inzibati binanın tikintisinə başlanılıb. Su və
kanalizasiya şəbəkələrinin tikintisinin
2018-ci ildə başa çatdırılması nəzərdə
tutulur. Bununla da şəhər əhalisi 24
saat fasiləsiz və keyfiyyətli içməli su ilə
təmin olunacaq.
Şəhərdə yaranacaq tullantı suların
zərərsizləşdirilməsi məqsədilə gələcəkdə məhsuldarlığı sutkada 10 min kubmetr olan təmizləyici qurğu tikiləcək.
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"Азярсу" АСЪ-нин нцмайяндя щейяти
8-ъи Дцнйа Су Форумунда иштирак едиб
18-23 mart 2018ci il tarixlərində Braziliya şəhərində 8-ci Dünya
Su Forumu keçirilib.
Forumun açılışında Braziliya Federativ Republikasının Prezidenti Mişel
Temer, 12 ölkənin dövlət
və hökumət başçıları çıxış
ediblər. BMT Baş Assambleyasınının prezidenti Miraslav Lejcak, UNESCO-nun
prezidenti Odri Azoulay,
Braziliya Milli Su Agentliyinin rəhbəri və 8-ci DSFnun icraçı direktoru Rikardo Andrade, Dünya Su
Şurasınını Fəxri Prezidenti
Lois Fuşon, BMT-nin Ətraf
mühit proqramının rəhbəri
Erik Solheim da tədbirə qatılıb.
8-ci Dünya Su Forumunda “Azərsu” ASC, “Meliorasiya və Su Təsərrüfatı”
ASC-nin
nümayəndələri,
Azərbaycan Respublikasının Braziliyadakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri Elxan
Poluxov, eləcə də Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri Umud Mirzəyev iştirak edib.
Forum çərçivəsində sessiyalar, yarmarka, sərgi və

bir sıra tədbirlər təşkil olunub. Bölmə iclaslarında su
ehtiyatlarının idarə edil-

lim dəyişmələri şəraitində
adaptasiya metodları, elmi
tədqiqat və təhsil məsələləri

məsi, mühafizəsi, tullantı
sularının təmizlənməsi və
təkrar istifadəsi, qlobal iq-

müzakirə olunub.
Forumda 100-dən çox ölkəni təmsil edən nümayəndələr tərəfindən Nazirlər
Bəyannaməsi qəbul olunub.
Martın 22-də “K Water”
İnstitutu və
Beynəlxalq
Su Resursları Assosiasiyasının (IWRA) birgə həyata keçirdiyi Smart Su İdarəçiliyi
layihəsinin təqdimatı olub.
Təqdimatın açılışında İWRA-nın prezidenti Patrik
Lavard qeyd edib ki, müsabiqəyə 30-dan artıq ölkədən
layihə təklifləri daxil olub

və onlardan 11-i, o cümlədən, “Azərsu” ASC-nin
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi də seçilib. P.Lavard “Azərsu” ASC-nin səmərəli fəaliyyətini xüsusi
vurğulayıb.
Sərgi çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti
müxtəlif şirkətlərin təmsilçiləri ilə işgüzar görüşlər
keçirib. Görüşlərdə Azərbaycanda su təchizatı sahəsində görülmüş işlər,
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin yaratdığı problemlər, xüsusilə Sərsəng su
anbarı, qaçqın və məcburi
köçkünlərin su problemləri
haqqında məlumat verilib.
Ümumilikdə forumda
172 ölkədən 120 min nəfər iştirak edib. Forumda
innovativ çağırış kimi, su
resurslar ilə bağlı mübahisələrə dair yekun sözu olan
məhkəmə səviyyəsində iştirak paneli yaradılıb. Həmin
paneldə 57 ölkədən 83 ekspertlər iştirak edib. Bu rədbirdə Braziliya nizamnaməsi qəbul olunub.
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“Birləşmiş Sukanal”
MMC-də 2018-ci ilin birinci rübünün istehsalattəsərrüfat
fəaliyyətinin
yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş iclas keçirilib.
“Birləşmiş
Sukanal”
MMC-nin direktoru Ramin
Sadıqov cari ilin ilk rübündə
regionlarda yaşayan əhaliyə
göstərilən içməli su təchizatı
və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm layihələrin
həyata keçirildiyini, su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulmasına
başlanmış 50 şəhər və rayon
mərkəzinin 23-də su və kanalizasiya şəbəkələrinin, 10da isə su şəbəkələrinin inşasının yekunlaşdığını diqqətə
çatdırıb.
“Əhalinin içməli su ilə
təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında” Prezident İlham

BЦЛЛЕТЕН

Bиринъи рцбцн истещсалат-тясяррцфат
фяалиййяти мцзакиря олунуб

Əliyevin imzaladığı sərəncama əsasən, 13 rayonun 30
kəndində içməli su layihələri icra olunacaq. Ümumilikdə bu il 45 kəndin içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulub. Nazirlər
Kabinetinin qərarına əsasən,
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında
olan, respublikanın 24 rayonunun 384 yaşayış məntəqəsində 460 ədəd modul tip
pli

sutəmizləyici qurğu “Azərsu” ASC-nin “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 mey
yarlarına g
görə

yüksək mükafata layiq görülüb.
Sonra “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin direktor
müavini Tural Abbasov,
müştəri xidmətləri şöbəsinin
rəisi Elsevər Mirzəyev, baş
mexanik Kamran Orucov,
texnoloji proseslərə nəzarət
və ekologiya şöbəsinin rəisibaş texnoloq Musa Məmmədov, Ucar Regional Sukanal İdarəsinin rəisi Əvəz
Nəbiyev, “Gəncə Sukanal”
TSC-nin rəisi Ağahüseyn
Məmmədov və Ağstafa Sukanal İdarəsinin rəisi Rövşən
Lətifov çıxış edərək müvafiq
sahələr üzrə 2018-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində görülmüş işlər və həyata keçirilmiş tədbirlər barədə ətraflı
məlumat veriblər.

“Бирляшмиш Суканал” ММЪ “Кейфиййят вя мцкяммялик
цзря Бейнялхалг Мцкафат”а лайиг эюрцлцб
2018-ci ilin 11-13 mart
tarixlərində
Fransanın
paytaxtı Paris şəhərində
“Qlobal ticarət liderləri”
klubunun təşkilatçılığı ilə
“Keyfiyyət və mükəmməlik üzrə Beynəlxalq Mükafat”ın təqdim olunması
mərasimi keçirilib.
Təqdimat mərasimində
dünyanın 30 ölkəsini təmsil edən şirkətlərə fəaliyyət
göstərdikləri ölkələrdə qazandıqları nailiyyətlərə görə
beynəlxalq mükafatlar verilib.
Ölkəmizi təmsil edən
“Azərsu” ASC-nin “Birləşmiş Sukanal” MMC əvvəlcədən keçirilmiş gizli səsvermə
nəticəsində keyfiyyət, nüfuz
və liderlik meyarlarına görə
keyfiyyət üzrə beynəlxalq

mükafata layiq görülüb. Bu
mükafat “Azərbaycan Respublikası regionlarının 20142018-ci illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”
çərçivəsində su sektoru üzrə
görülən işlərin təsdiqidir.
“Qlobal ticarət liderləri”
klubunun rəsmiləri son illər
Azərbaycanda əhalinin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsi sahəsində görülən işləri və həyata
keçirilən layihələri yüksək
qiymətləndiriblər. Təqdimat
mərasimində təşkilatın baş
direktoru Rozo Lopes “Keyfiyyət və mükəmməlik üzrə
Beynəlxalq Mükafat”ı “Birləşmiş Sukanal” MMC-nin
direktoru Ramin Sadıqova
təqdim edib.
Mərasimdə çıxış edən

“Birləşmiş Sukanal” MMCnin direktoru Ramin Sadıqov
təltifə görə minnətdarlığını
bildirib, bunu Azərbaycanın
içməli su sektoruna və bu
sahədə çalışanların əməyinə
verilən yüksək dəyər kimi
səciyyələndirib. R.Sadıqov
qeyd edib ki, Azərbaycanın məhdud su ehtiyatlarına malik olmasına və həmin
ehtiyatların
qeyri-bərabər
paylanmasına baxmayaraq,
Prezident İlham Əliyevin
həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində bu sahədə
böyük nailiyyətlər əldə edilib. Dövlət başçısını tapşırığına əsasən, ölkənin ən ucqar kəndlərinin də içməli su
təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində genişmiqyaslı
tədbirlər həyata keçirir.

Qeyd edək ki, “Qlobal
ticarət liderləri” Klubu keyfiyyət, nüfuz və biznesdə liderlik sahəsində beynəlxalq
mükafatlar əldə edən şirkətlər arasında birlik yaratmaq
məqsədilə təsis edilib. Təşkilatda dünyanın 95 ölkəsindən istehsal və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 7500
nüfuzlu şirkət təmsil olunur.
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Русийалы мцтяхяссисляр Ъейранбатан Ултрасцзэяъли
Сутямизляйиъи Гурьулар Комплексиндя
rir. Qeyd olunub ki, kompleks 2016-cı ildə Abu-Dabi
şəhərində keçirilmiş Qlobal
Su Sammitində dünyanın
ən önəmli su layihələrindən
biri seçilib.
Komplekslə tanışlıq çər-

Qurğular Kompleksi ilə tanışlığın onlarda böyük təəssürat yaratdığını qeyd edib,
burada yaradılmış infrastrukturun imkanlarını yüksək qiymətləndiriblər.
Qeyd edək ki, "Rusi-

çivəsində qonaqlar mərkəzi
idarəetmə sistemi - SCADA
otağında idarəetmə proseslərini izləyib, burada yaradılmış
laboratoriyanın
fəaliyyəti ilə maraqlanıblar.
“Rusiya Kommunal Sistemləri” RKS şirkətinin nümayəndələri Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici

ya Kommunal Sistemləri"
(RKS) Rusiyanın kommunal infrastruktur sahəsində
fəaliyyət göstərən böyük
şirkətlərindən biridir. Şirkət Rusiyanın Perm, Amur,
Kirov, Samara, Tambov, Ulyanovsk vilayətlərində və
Kareliya Respublikasında
layihələr həyata keçirir.

İçməli su sektorunda dünyanın unikal qurğulardan sayılan Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi Rusiya şirkətləri tərəfindən maraqla qarşılanır.
Kompleksin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaq məqsədilə
“Rusiya Kommunal Sistemləri” RKS şirkətinin rəhbər və
mütəxəssisləri “Azərsu” ASC-nin Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinə səfər ediblər.
Komplekslə tanışlıq çərçivəsində qonaqlara məlumat verilib ki, 2011-2015-ci
illərdə tikilmiş qurğunun
məhsuldarlığı saniyədə 6,6
kubmetr və ya sutkada 570
min kubmetrdir. Kompleksdə 5280 ədəd membran
tipli süzgəc quraşdırılıb.
Ənənəvi təmizləmə qurğu-

larından fərqli olaraq bu
kompleksdə su 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 ve-

“Азярсу” АСЪ бизнес инкубаторлар арасында
ямякдашлыьа даир Меморандума гошулуб

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Aran Regional İnkişaf
Mərkəzində 18 biznes inkubator arasında arasında
əməkdaşlığın
qurulması
məqsədilə Memorandum
imzalanıb. Sənədi “Azərsu”

ASC tərəfindən Təlim və
İnnovasiyalar Mərkəzinin
rəisi İlkin Məcidov imzalayıb.
Memorandumun şərtlərinə əsasən, tərəflər ölkədə
kiçik və orta sahibkarlığın,
qeyri-neft sektorunun da-

vamlı və rəqabətqabiliyyətli
inkişafı, məşğulluğun, regionların inkişafı və innovasiya ekosisteminin formalaşması, istehlak mallarına
olan tələbatın yerli resurslar
hesabına ödənilməsi məqsədilə biznes inkubatorlar
arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin dəstəklənməsinə dair
razılığa gəliblər.
Biznes-inkubatorlar qeyri-neft sektorunun bütün
sahələrini, o cümlədən İKT,
mühəndislik və kənd təsərrüfatını əhatə edir. Eyni za-

manda, biznes-inkubatorlar
innovativ sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün startapları
dəstəkləyir, bu prosesi sürətləndirmək məqsədilə akselerator proqramları çərçivəsində əməkdaşlığı gücləndirir.
Startaplar arasında biznes
forumlarının, seminarların
və digər görüşlərin keçirilməsini təmin edən biznesinkubatorlar, innovasiyanın
təşviqi sahəsində əməkdaşlıq mübadiləsini həyata keçirir, öz aralarında təcrübə
mübadiləsini təşkil edirlər.
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Эюйчай вя Зярдабда 17 кяндин
ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб
Kənd
əhalisinin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə Göyçay və Zərdab
rayonlarında icra olunan
layihələr uğurla yekunlaşıb. “Əhalinin içməli su ilə
təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Sərəncamına uyğun olaraq
həyata keçirilən layihələrdən 2 rayonda 17 kəndin 46
minədək sakini faydalanıb.
Zərdab rayonunun Salahlı kəndində keçirilən
açılış mərasimində rayon
icra hakimiyyətinin başçısı
Lütvəli Babayev bildirib ki,
Şirvan bölgəsində yerləşən
Zərdab rayonunda içməli
su təchizatı həmişə aktual
olub. 8 mart beynəlxalq qadınlar günü və Novruz bayramı ərəfəsində kəndlərə
suyun verilməsi bu baxımdan mühüm hadisədir.
Kəndlərə içməli suyun
verilməsi ilə bağlı növbəti açılış mərasimi Göyçay

rayonunun Bığır kəndində
keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mehdi
Səlimzadə regionların sosial
iqtisadi inkişafı proqramı
çərçivəsində Göyçay rayonunda icra olunan layihələrdən danışıb. Bildirib ki,
ölkə rəhbərliyinin diqqət və
qayğısı sayəsində kəndlərdə həyata keçirilən içməli su
layihələri ölkə rəhbərliyinin
regionların inkişafına göstərdiyi xüsusi diqqətin bariz
nümunəsidir.
“Azərsu” ASC-nin sədr

sində Göyçay və Zərdab
şəhərlərində içməli su layihələrinin uğurla yekunlaşdırğını bildirib. Sədr müavi-

müavini Seymur Seyidov
regionların sosial-iqtisadi
inkişafı proqramı çərçivə-

ni 170 kənddə su təchizatı
infrastrukturunun yaradıldığını və bu sahədə işlərin

2018-ci ildə də davam etdiriləcəyini vurğulayıb.
Açılış mərasimində iştirak edən kənd sakinləri bildiriblər ki, indiyədək arx
suyunu duruldub istifadə
edirdilər. Yeni layihənin icrası bu problemin birdəfəlik
həllinə imkan yaradıb.
Layihəyə əsasən, kəndləri keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək
məqsədilə su mənbəyi Külüllü-Ucar və Külüllü-Zərdab magistral su kəmərləri
seçilib. Magistral xətdən
kəndlərə çıxışlar verilərək
70 km-ə yaxın su xətləri çəkilib. Kəndlərdə əhalinin
ümumi istifadəsi üçün 162
ədəd bulaq quraşdırılıb.
Görülmüş işlər nəticəsində
17 kəndin 46 minədək sakinin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb.
Qeyd edək ki, 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
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Билясувар районунун Бяйдилли вя Хырмандалы
кяндляринин ичмяли су проблеми щялл едилиб
Biləsuvar rayonunun
Bəydilli və Xırmandalı
kəndlərində içməli su layihəsinin icrası yekunlaşıb.
Bu münasibətlə rayonun
Xırmandalı kəndində açılış mərasimi keçirilib.
Açılış mərasimində Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyev
regionların
sosial-iqtisadi
inkişafı proqramı çərçivəsində son illər rayonda həyata keçirilən sosial infrastruktur layihələri, aparılan
abadlıq-quruculuq
işləri
barədə ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, rayonun ən
böyük yaşayış məntəqələrindən olan Xırmandalı və
Bəydilli kəndlərində içməli
su məsələsi həmişə aktual
olub və bu layihənin icrası
“Əhalinin içməli su ilə
təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Prezident
Sərəncamına uyğun olaraq
cəbhə bölgəsində yerləşən
Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndinin içməli su
problemi həll edilib. Novruz bayramı ərəfəsində layihənin açılışı keçirilib.
Açılış mərasimində Füzuli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alı Alıyev
bildirib ki, işğaldan azad
olunmuş yaşayış məntəqələrinin, o cümlədən Kərimbəyli kəndinin kommunal
xidmətlərlə təminatı dövlət
tərəfindən həmişə diqqətdə saxlanılıb. Ötən illərdə
kəndin sosial və kommunal
infrastrukturunun bərpası
istiqamətində mühüm işlər
görülüb.

nəticəsində sakinlər keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunublar.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov şəhər və rayon mərkəzləri ilə
yanaşı, kənd və qəsəbələrin
də içməli su təchizatının xüsusi diqqətdə saxlanıldığını
bildirib. Şirvan-Muğan qrup
su kəmərinin əhəmiyyətindən danışan sədr müavini
qeyd edib ki, bu mənbədən
Hacıqabul, Şirvan və Biləsuvar şəhərlərinə, həmçinin
bir sıra kəndlərə suyun verilməsi təmin olunub.
Açılış mərasimində iştirak edən kənd sakinləri
indiyədək su təminatı baxımından ciddi çətinliklərlə
qarşılaşdıqlarını
bildiriblər. Bu sahədə problemlərin
həllinə göstərilən diqqət və

qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Biləsuvar
rayonunun
Bəydilli
və
Xırmandalı
kəndlərində yaşayan sakinləri keyfiyyətli və dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək
məqsədilə su mənbəyi Şirvan-Muğan qrup su kəməri
seçilib. Şirvan-Muğan qrup
su kəmərindən Bəydilli və

Xırmandalı kəndlərinə çıxışlar verilib. Kəndlərdə
müxtəlif diametrli polietilen
borularla ümumi uzunluğu
14,2 km su xətləri çəkilib,
əhalinin ümumi istifadəsi
üçün 77 ədəd bulaq quraşdırılıb. Biləsuvar rayonunun
2 kəndində icra olunan layihələr 12 min nəfərin içməli
su təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan yaradıb.

Фцзули районунун Кяримбяйли кянди
кейфиййятли су иля тямин олунуб
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
bildirib ki, cəbhəyanı ərazidə yerləşən kəndlərin içməli
su təchizatı xüsusi diqqətdə
saxlanılıb. Ağdam, Tərtər,
Goranboy, Qazax, Füzuli,
Tovuz və digər rayonların
cəbhə xəttinə yaxın kəndlərində içməli su layihələri icra edilib. Vaxtilə Kərimbəyli
kəndində su təchizatı sistemi yaradılsa da Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğalı
nəticəsində yaşayış evləri
və kommunal infrastruktur,
o cümlədən su təchizatı sistemləri dağıdılıb. Yeni layihə çərçivəsində kəndin su
təchizatı sistemi tam bərpa
edilib.
Layihəyə əsasən, Füzu-

li rayonunun Kərimbəyli
kəndini içməli su ilə təmin
etmək üçün 1 ədəd subartezian quyusu qazılıb, su
mənbəyində nasos, transformator və elektrik xətləri
quraşdırılıb. Kənddə mövcud olmuş hər birinin tutumu 500 kubmetr olan 2 ədəd
su anbarı əsaslı təmir edilib.

Kərimbəyli kəndində müxtəlif diametrli polietilen borularla 6,5 km uzunluğunda
su xətləri çəkilib, əhalinin
ümumi istifadəsi üçün 32
ədəd bulaq quraşdırılıb. Bu
layihə kəndin 2 minə yaxın
sakinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılmasına imkan yaradıb.
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Бейнялхалг Гадынлар эцнц вя Новруз
байрамы иля ялагядар тядбирляр кечирилиб
2018-cü ilin mart
ayında Sosial inkişaf və
motivasiya şöbəsi tərəfindən bir sıra tədbirlər
keçirilib.
8 mart – Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə
keçirilmiş tədbirdə Səhmdar Cəmiyyətin sədrinin
birinci müavini Teyyub
Cabbarov bildirib ki, milli-mənəvi dəyərlərimizin,
adət-ənənələrimizin
qorunub saxlanması və yaşadılmasında Azərbaycan
qadınının misilsiz xidmətləri vardır. Dövlət müstə-

qilliyimizin
bərpasından
sonra Azərbaycan qadını
milli dövlət quruculuğu
prosesinin fəal iştirakçısına
çevrilib, ölkəmizin sosialiqtisadi, intellektual-mədə-

ni potensialının artırılması
üçün dəyərli töhfələr verib.
Elm və təhsil, səhiyyə və
mədəniyyət, eləcə də digər
sahələrdə qazanılan uğurlarda qadınların əvəzsiz

xidmətləri vardır.
Tədbirdə “Azərsu” ASC
aparatında,
Tikilməkdə
olan Obyektlərin Müdiriyyətində çalışan 207 qadın əməkdaşa hədiyyə və
gül dəstələri təqdim edilib. Bayram münasibətilə
Cəmiyyətin aparatı, idarə,
müəssisə və təşkilatlarının
qadın əməkdaşları mükafatlandırılıb.
Novruz bayramı münasibəti ilə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı şəhərində və rayon idarə,
müəssisə və təşkilatlarında
çalışan aztəminatlı işçilərə bayram sovqatı (düyü,
un, duru yağ, əridilmiş yağ,
qənd, çay, şəkər tozu, xurma, kişmiş, qaysı, badam,
fındıq və qoz ləpəsi) paylanılıb.

“Цмцмдцнйа мцлки мцдафия
эцнц" гейд олунуб
1 mart - “Ümümdünya mülki müdafiə günü" ilə əlaqədar
“Azərsu” ASC-də tədbir keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən
“Azərsu” ASC Mülki Müdafiə Qərargahının rəisi
Cahangir Şərifov mülki müdafiənin məqsədi və həyati əhəmiyyəti, Beynəlxalq
Mülki Müdafiə Təşkilatının
(BMMT) yaranma tarixi barədə məlumat verib. Qeyd
olunub ki, Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının Baş
Məclisinin qərarı ilə 1972-ci
ildən etibarən 1 mart tarixi
Ümumdünya Mülki Müdafiə Günü kimi qeyd olunur.

Azərbaycan Respublikası 1993-cü ildə bu təşkilatın
üzvlüyünə qəbul edilib və
həmin ildən bu nüfuzlu təşkilatda fəal təmsil olunur.
1995-ci ildən başlayaraq
Ümumdünya Mülki Müdafiə günü, hər il konkret bir
mövzuya həsr olunur, üzv
ölkələrdə müvafiq kütləvi
tədbirlər keçirilir. 2018-ci
ildə bu günün BMT tərəfindən “Mülki müdafiə və milli
qurumlar tərəfindən fövqəladə halların eﬀektiv idarə
olunması” mövzusunda keçirilməsi tövsiyə olunub.
C.Şərifov son illər “Azərsu” ASC-də mülki müdafiə,
fövqəladə hallarda işçilərin
və obyektlərin qorunması,
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fövqəladə halların qarşısının alınması və nəticələrinin
aradan qaldırılması sahəsində də mühüm işlərin görülməsi və qarşıya qoyulmuş
tapşırıqların yerinə yetirilməsi barədə danışıb. Ulu
öndər Heydər Əliyevin dediyi "Bir hadisənin qarşısını
almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini
aradan götürməkdən daha
asandır" fikri də göstərir ki,
fövqəladə halların yaranma
təhlükəsinin vaxtında aş-

Тел: (012) 431 47 67/87



karlanaraq qarşısının alınması olduqca vacibdir.
Tədbirdə qeyd olunub
ki, fövqəladə hallarla mübarizə sahəsində əhalinin
hazırlığını təmin etmək
mülki müdafiə orqanlarının
başlıca vəzifəsidir. “Azərsu”
ASC-də yaradılmış Mülki
Müdafiə Qərargahı tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər mülki müdafiənin vacibliyi və həyati əhəmiyyəti
barədə işçilərin maarifləndirilməsinə xidmət edir.

Фаks: (012) 430 28 87
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